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 مقدمه

برای دانشجویان رواندرس آسیب به ویژه در مقطع  شناس ی است، چراکه از یک دانشجوی روانشناس ی روانی از مهمترین دروس  شناس ی 

اختالالت را از یکدیگر تمییز دهد. رود با انواع اختالالت روانی آشنا بوده و بتواند  کارشناس ی ارشد و گرایش روان¬شناس ی بالینی انتظار می

های کارشناس ی ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت است. گستردگی  های حاضر در آزمون به همین جهت این درس همیشه یکی از درس

در حالی که  ل کرده است. های روانی به یکدیگر، این درس را به یکی از دروس دشوار تبدیهای برخی از اختاللاین درس و شباهت زیاد نشانه

می اعتماد  آزمون  این  در  برای شرکت  مرجع  کتب  مطالعه  به   
ً
بهداشت همچنان صرفا وزارت  کنکور  داوطلبان  از  از بسیاری  برخی  کنند، 

 با تکیه بر مجموعه حاضر که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، در
ً
مدت   داوطلبان این کنکور در کنکورهای اخیر توانستند صرفا

درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(. مجموعه   ۸۰کوتاهی به  

با تغییرات چشمگیری    رو پیشآسیب شناس ی روانی ویژه وزارت بهداشت کیهان )شامل خالصه کاپالن + اختالالت کودکی(، حاال برای کنکور  

 تر شود.  کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان سادهروبرو شده تا 
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

  هابا پاسوخ تشوری ی به این مجموعه اضوافه شوده و برخی اصوالحات جززی نیز مطابک با کنکور های اخیر  در آخرین ویرایش این جزوه، سوواالت کنکور 

حج   در متن صووووووووورت گرفته اسووووووووت. همچنین برای جلوگیری از افزایش زیاد کیمت جزوات، سوووووووو ی کردی  بدون کاهش کی یت جزوات، متون را ک 

 کنی  و از تعداد ص حات خالی جزوه بکاهی . در نهایت این جزوه پرحج  را در دو جلد جا دادی .

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

کنکور ارشوووود آخرین  از سووووواالت درصددددد   ۸۵ گزارشوووو ی که بالفاصووووله کو از کنکور  هیه شوووود، نشووووان داد که جزوه رشوووود ک هان به ت ها ی به   .1

درصوووود  ۶۵های تک رکمی در این درس در کنکور به طور میانگین چیزی حدود  پاسووووخ داده اسووووت. در حالی که درصوووود رتبه بهداشووووت   وزارت

 بوده است. گزارش عینی و ش اف این بررس ی را در وبسایت ک هان مطالعه نمایید. 

 .ها کمار و بی طرفان   هیه و ویرایش شده است های برتر روانشناس ی از جمله خان این مجموعه توسط رتبه .2

از جمله خان    های برتر کنکورهای ارشود و دکتری روانشوناسو ی بوده اسوت.های گذشوته منبع اصولی مطالعاتی رتبهاین مجموعه، در سوال .3

توانیوود محووووووووووووووواحبووه این دوسوووووووووووووتووان را در . می11ابراهی  رتبووه    کنکور و خووان  نیلوفر پور   ۸خووان  گودرزی رتبووه    ،۱۴مری  بی طرفووان رتبووه  

 وبسایت گروه آموزش ی بخوانید.

مورد بازبینی کرار اخیر   های ک هان، با دکت بسووووووویار زیادی  هیه شوووووووده و متناسوووووووب با سوووووووواالت کنکور کنار دیگر مجموعه این مجموعه در .4

 به پیش رو  گرفته و برای کنکور ارشد
ً
 رسانی شده است.روزکامال

 

و کابل اطمینان ریزی صحیح  در پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به است اده از روش مطالعه علمی و دکیک و همچنین به کارگیری یک برنامه 

ها ی که ی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیش هادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن مجموعه فبرای رسیدن به هد

 کنی .  ک به همه شماست، اعالم می متعل

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  



 

 

 

 درباره کیهان

های تهران، شووووهیدبهشوووو ی، شووووناسوووو ی و مشوووواوره ارشوووود و دکتری دانشوووو اههای برتر روانگروه آموزشوووو ی کیهان متشووووکل از تعدادی از رتبه •

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و م
ً
 شاوره فعالیت دارد. عالمه و ... است که صرفا

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامههای کیهان شووامل فعالیت  •

 است.   های آموزش ی با کیفیتشناس ی، ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میمستقی  مرکز خدمات روانگروه آموزش ی کیهان تحت نظارت  •

ای ندارد و تمام خدمات و مححوووووووووووالت آن فقط از خود مرکز کیهان به شوووووووووویوه اینترن ی، تل نی و کیهان در هیچ کجای کشووووووووووور شووووووووووعبه •

 حضوری کابل دریافت است.

همچنین جزوات کووابوول اطمینووان، هر سووووووووووووووالووه تعووداد کووابوول توج ی از هووای علمی مشوووووووووووووواوره و برنووامووه ریزی و  بووه لطب بووه کووارگیری از روش •

، ۷خان  سوووووومانه ابراهی  نژاد رتبه  ۹۷اند. به طور مثال  درسووووووال  ها بودهشووووووناسوووووو ی از میان کیهانیکنکور ارشوووووود روان ۱۰۰های زیر  رتبه

خان  زهرا دا ی رتبه  ۹۹، در سال   ۶الهه موال ی رتبه  و خان     ۱خان  فائزه کدمی رتبه   ۹۸، در سال  ۲آکای امیر همایون حالجیان رتبه  

به طور   ۱۶و خان  نرگو السوووووووادات سووووووولیلی رتبه  ۱۵، خان  زینب نکومنشووووووو ی نژاد رتبه  ۳خان  شوووووووقایک حاه ی رتبه   ۱۴۰۰و در سوووووووال   ۶

 اند. کامل کیهانی بوده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. و تخحص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می جلسات به دو شکل رای ان )فقط یک بار در سال( •

 اختحاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار می •
ً
 شود. جلسات به دو شکل تل نی و حضوری و صرفا

  اش دارد. هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختحاص ی •

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی •
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

شود. شود و سپو در دپارتمان مشاوران تحویب میهای علمی و تجربی استخراج میهای برنامه ریزی و مشاوره کیهان، از یافتهروش •

  اینجا از آزمون و خطا خبری نیست.

 برد. برد که این کدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخحص ی )رتبه های برتر( بهره می •

 ، دو طرح ویژه مت اوت با شرایط مت اوت ارائه کرده است. پیش رو کیهان برای داوطلبان کنکور  •

 شود. و نیک منش( برگزار می )آکایان فالحکیهان تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد  •

( در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسوووترس و ... با مشووواوران ارشووود کیهان فراه  VIPامکاِن داشوووتن ماهانه یک جلسوووه مشووواوره )در طرح   •

 است. 

 مطابک نرخ محوب عمومی است.  ،هزینه جلسات مشاوره در کیهان •

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 در دنبال کردن  اهداتجربه ما نشووووووان داده داوطلبانی که هدف:  . 1
ً
دچار مشووووووکل شووووووده و  آنها  ف مشووووووحک و محکمی ندارند، معموال

شناس ی  خواهید ارشد روانچرا میکنی  اول از همه هدفتان را روشن کنید.  رسند. کو پیشنهاد میگاهی ح ی به خط پایان نیز نمی

 میکنید و چراچ  ای را در این کنکور دنبال میشوورکت کنیدچ چه رتبه
ً
سووال و   ۵باشوود. کو برای    SMARTکه هدف باید  دانید  حتما

کووووابوووول  Specificگووووذاری کووووه مشوووووووووووووحک )یعنی هوووودف  SMARTگووووذاری  هوووودفکنیوووود.    SMARTگووووذاری  تووووان هوووودفیووووک سووووووووووووووووال آینووووده  ،)

-Time( و دارای محوودوده زمووانی مشوووووووووووووحک )Realistic(، واکع بینووانووه )Attainable(، کووابوول دسوووووووووووووتیووابی )Measurableگیری )انوودازه

bounded گذاری  تواند به شوووووووما کمک زیادی در هدفریزی + یک مشووووووواور آگاه و متخحوووووووک مید. در این راه یک دفتر برنامه( باشووووووو

 صحیح ارائه دهد.  

کند،   شوما را خسوتهی صوحیح نه خیلی سونگین اسوت که زود  برای رسویدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریز ریزی: برنامه . 2

 چه مناب ی را می  ، هانه خیلی سووووووووووبک که شووووووووووما را به هدفتان نرسوووووووووواند. بدانید از کجا باید شووووووووووروع کنید. با کدام کتاب
ً
خواهید  کال

دیگران اسوت اده کنیدچ کدام خالصوه بیشوتر جواب داده و   خواهید از خالصوهآماده خالصوه برداری هسوتیدچ یا می  ، مطالعه کنید

آوردچ اینجا از یک کاربلد، کسووووووو ی که تازه در کنکور رشوووووووته شوووووووما  کنید، من عت بیشوووووووتری را برای شوووووووما میای که میبه نسوووووووهت هزینه

(، اطالعات الزم را بگیرید.  ۵۰ینی یا عمومی( و رتبه عالی ه  کسوب کرده )زیر  شوناسو ی بال شورکت کرده )کنکور سوراسوری ارشود روان

چه   یزن شووروع تسووت  یزمان مناسووب براها را. ها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسببینید می

مسووووووووووویر رسووووووووووویدن به هدف را به اندازه کافی برای خود  خواهید اسوووووووووووت اده کنید و ... . ابتدا  از چه ابزارهای دیگری می موکع اسوووووووووووتچ

 مختلب کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید.   ایهای مشاورهطرحروشن کنید.  

ها را دور های گذشووووووته رها کنید. نگرانیها و تلخیرا رسوووووویده، ههنتان را از همه شووووووکسووووووتحاال که وکت عمل کردن فآمادگی ههنی:  . 3

که موفقیت  الزم دارید فکر کنید. به این تان به نحو احسون، تان و میزان تالشو ی که برای عملی کردن برنامهفبریزید و فقط به هد

 تان دارد و سایر نکات مثهت فکر کنید.  در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثب ی در زندگی

منظور، داشوووتن یک سوووری ابزار برای مقابله با خسوووت ی، ناامیدی، و سوووایر موانع بیرونی و درونی برای رسووویدن به  : ابزارهای کارآمد . 4

و در صووووووووورت نیاز مشوووووووواوران نیز به شووووووووما آموزش   مطرح شووووووووده د )در انتهای جزواتهدفتان اسووووووووت. روش مطالعه صووووووووحیح را بدانی 

 باید مرور کنید تا مطالب از ههنتان نرود.   چه زمانهای مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید  دهند(. با روشمی

کنید، هیچ جای نگرانی  رشووته ما منابع زیادی دارد. در صووورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسووت اده میمطلعات منسووج :  . 5

کنی  که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسوووووووووووج  یکی دو منبع خیلی بهتر از نیسوووووووووووت. اما باز جهت تاکید عر  می

 سیرتان اعتماد کنید.  منبع است. به م ۶-۷مطالعه پراکنده  

ایود، بررسووووووووووووو ی و ارزیوابی کنیود. ببینیود در جهوت درسووووووووووووو ی حرکوت  هتوان و دانشووووووووووووو ی را کوه انودوختو مودام خودتوان، منوابعنظارت و ارزیابی:  . 6

 بلد کمک بگیرید.  ارد داریدچ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهکنیدچ یا نیاز به تغییر روش کار در برخی مو می

ال   سوووووووووحت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشووووووووود که این عاعتماد به خود و توکل به نیرو ی برتر:  . 7

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، کو مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشا ی بی

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 اوران کدیدهدانهای بدرتدر کنکور، مشاز نگاه رتبه
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  تولد حوالی و تولد از پیش: الف
  سالگی( سه )تا کودکی اوایل :ب
 (سالگی 11 تا 3) کودکی اواسط :ج
 فعلی زندگی موقعیت -7 اجتماعی فعالیت -6  مذهب -5 یآموزش تاریخچه -4 نظامی تاریخچه -3 روابط و زناشویی تاریخچه -2 شغلی تاریخچه -1 بزرگسالی: :د
  قانونی. تاریخچه -8
 جنسی تاریخچه: ه

 رویاها و تخیالت: ی
  ها ارزش: و

 اطالعاتی منابع سایر توضیحات) شود می ذکر او شدن آورده یا مراجعه علت مورد در بیمار کلمات در این قسمت عین (:Chief Complaintاصلی ) شكایت

 .(شود گنجانده فعلی بیماری سابقه قسمت در باید فعلی رویدادهای مورد در

 بیمار در زندگی جاری لحظه به که را رویدادهایی و زمانبندی جامع تصویر پزشکی روان حال شرح از بخش این(: Present illness)فعلی  بیماری تاریخچه

 شروع چطور اینها نظیر: همه پاسخ باز نسبتا سوال یک غالبا است. گذاری تشخیص برای بخش ترین مفید حال شرح از قسمت دهد. این می بدست است، انجامیده
 .انجامد می فعلی بیماری کامل شدن روشن به شد؟

 anamnesis )که بیمار شخصی تاریخچه و فعلی بیماری تاریخچه بین انتقالی حلقه روانپزشکی حال شرح از بخش این (:past illnesses) قبلی های بیماری

شناختی داده  زیست و روانشناختی زمینه از جامعی شرح همچنین شود.می توصیف روانی و جسمی بیماریهای های قبلی دوره قسمت این در شود( است.می نامیده
 با ممکن است آدیسون بیماری یا تیروئید کاری کم نظیر ریز درون غدد پذیر در عملکرد بیمار اشاره می شود. اختالالتشده و به عالیم مهم و شواهد نقاط آسیب

 ناهنجاری دچار افسرده شود. بیمار( شیدایی) مانیا یا( پریشی روان) سایکوتیک های نشانه بروز سبب است ممکن کورتیکواستروئیدها تجویز کنند. تظاهر افسردگی
 جای به دارند کلیه بیماری که هم قطبی دو اختالل دچار بیماران در گیرد، قرار ای حلقه سه های افسردگی ضد با درمان تحت ابتدا در کم دست نباید قلب، هدایتی
 چقدر روزی: باشد طریق این به باید سوال و شود پرسیده سوال باید نیز الکل مصرف بیمار درمورد از .شود می تجویز خلق کننده تثبیت تشنج ضد داروی یک لیتیوم
 .شود( می بیمار در دفاعی حالت ایجاد باعث )چون کنید؟ می مصرف الکل آیا :سوال جای به( الکل مصرف فرض با) کنید می مصرف الکل

 .شود داده توضیح بیمار اول درجه بستگان درمان و شدن روانی، بستری بیماری درباره مختصری باید بخش این در :خانوادگی تاریخچه

 

  (:personal history = anamnesis)شخصی  تاریخچه

: مشکل در حاملگی و زایمان مادر؟ نقص یا آسیب هنگام تولد؟ وضعیت روانی و جسمانی مادر هنگام تولد؟ مشکالت سالمتی مادر؟ تولد از پیش و تولد حوالی سابقه
 مصرف الکل یا سایر مواد حین حاملگی مادر؟ 

 )راه کودکی رشد ای، اوایل تغذیه عادات است. مهم رفتن توالت آداب آموزش و تغذیه ضمن کودک -مادر تعامل کیفیت (:سالگی سه تا تولد هنگام) کودکی اوایل 
کودکی از  زمان در رفتاری، و شخصیت مشکالت رفتن، عالیم توالت آداب جدایی، ...(، آموزش و بیگانه اضطراب ادراک، رشد حرکتی، پایداری زدن، حرف رفتن،

 باید در این قسمت بررسی شوند.زمینه های مهمی هستند که 
اولیه، تجارب اولیه  وجدان اولیه تکوین در موثر و کودک انضباط مسئول افراد و منزل در آمده عمل به جنسی، تنبیهات سازی همانند (:سالگی11تا  3) کودکی اواسط

 افروزی، بیرحمی نسبت به حیوانات، وجود کابوس و هراس، بررسی میشود.کودک در مدرسه، دوستی های اولیه، سابقه ناتوانایی های یادگیری، وجود آتش 
  جسمانی. و هیجانی حرکتی، مشکالت و شناختی تحصیلی، رشد اجتماعی، تاریخچه روابط (:نوجوانی تا بلوغ) کودکی اواخر
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تاریخچه تحصیلی، مذهب، فعالیت اجتماعی، شرایط موجود زندگی و تاریخچه جنسی، تاریخچه نظامی، -تارخچه شغلی، تاریخچه زناشویی و روابط عاطفی: بزرگسالی
 قانونی جزو مهمترین مسائل در این بخش هستند.

 گرا همجنس زن یک از کننده مصاحبه مثال اگر .کند می استفاده حاملگی از جلوگیری وسیله از بیمار که بگذارد این بر را فرض نباید : روانپزشکجنسی تاریخچه

 را او جنسی گرایش گرمصاحبه که کند گمان است ممکن بیمار (است گرا جنس هم غیر بیمار که فرض پیش این با) کند سوال حاملگی از جلوگیری نحوه مورد در
 بارداری و حاملگی از پیشگیری آیا یا: دارید؟ نیاز حاملگی از جلوگیری ای جهتوسیله به آیا :که است این تر مفید سوال .کرد نخواهد قبول راآن  یا فهمید نخواهد
 میدهد؟ تشکیل را شما جنسی روابط و تمایالت از بخشی

 

  (:MSEروانی ) وضعیت معاینه

ه وضعیت روانی به معاینه وضعیت روانی بخشی از ارزیابی بالینی است که شامل وصف ظاهر، تکلم، اعمال و افکار بیمار در جریان مصاحبه است. رئوس کلی معاین
 شرح ذیل است:

 توجه به حالت و وضعیت اندام ها، توازن، لباس و آراستگی بیمار.ظاهر:  -1

 جنبه های کمی و کیفی رفتارمثل تیک ها، رفتار قالبی، بیش فعالی، سراسیمگی. رفتار آشكار: -2

 کننده.طرز برخورد بیمار با معاینه کننده. میزان برقراری تفاهم بین بیمار و معاینه طرز برخورد:  -3

 خصوصیات فیزیکی کالم برحسب کمیت، سرعت و کیفیت توصیف می شود.تكلم:  -4

خلق به معنی حالت هیجانی مستمر و نافذی است که ادراک شخص را از دنیا تحت الشعاع قرار می دهد. توصیف خلق باید شامل اشاره به خلق و عاطفه:  -5

اسخدهی هیجانی فعلی بیمار تعریف کرد که از روی حالت چهره و میزان و حدود رفتار بیانی فرد عمق، شدت، طول مدت و نوسانات باشد. عاطفه را می توان پ
  استنباط می شود. عاطفه ممکن است با خلق هماهنگ باشد یا نباشد.

م یا غیرمنطقی و غیرقابل )نحوه کنار هم چیدن اندیشه ها و تداعی ها، که ممکن است منطقی و منسج شکل/ فرآیندتفکر را می توان به دو بخش تفكر:  -6

 )آنچه بیمار درمورد آن می اندیشد( تقسیم کرد. محتوافهم باشد( و 

 اختالالت ادراکی مثل توهم و خطای حسی ممکن است در ارتباط با خود شخص یا محیط باشد. شرایط وقوع تجربه توهمی حائز اهمیت است چونادراک:  -7

 پوست روی حشرات حرکت احساس .دارند توهمات سایر به نسبت کمتری اهمیت( hypnopampic) خوابی پس و (hypnagogic) خوابی پیش توهمات

  .می شود دیده کوکائین مصرف در( formication) پوست زیر یا

معلومات عمومی، استدالل هشیاری، موقعیت سنجی )وقوف به شخص، زمان، مکان(، تمرکز، حافظه )فوری، نزدیک، درازمدت(، محاسبه، وضعیت شناختی:  -8

 انتزاعی.

 نسبی به آگاهی (2 بیماری کامل انکار (1 :بینش عبارتند از به میزان آگاهی و درک بیمار از بیماری خود اطالق می شود. سطوح بینش: (insight)بینش  -9

است ضمن تایید بیماری آن را به چیزی نامشخص یا مرموز ممکن  (3 بیاندازد حتی عوامل عضوی یا خارجی عوامل دیگران، گردن به راآن  گناه اما بیماری
 احساسات یا ها آشفتگی از ناشی اجتماعی تطابق در ناتوانی یا ها نشانه اینکه و بودن بیمار قبول(: intelectual insight) عقالنی بینش (4منتسب کند 

 هیجانی آگاهی(: emotional insight) هیجانی بینش( 6 نیست آتی تجارب در دانش این کاربرد تعمیم به قادر بیمار حالت این در بیماراست. منطقی غیر
 (.میشود استفاده بینش یا خود دانش از یعنی) شود رفتار در اساسی تغییرات موجب میتواند که زندگی مهم افراد و خود احساسات و ها انگیزه از

 را می داند و آیا تحت تاثیر این آگاهی هست؟آیا بیمار نتیجه احتمالی رفتار خود : (judgment)قضاوت  -10

 روانی وضعیت گزارش است. خود وضعیت دقیق گزارش برای بیمار توانایی و اعتماد قابلیت مورد در کننده معاینه برداشت (:reliability) اعتماد قابلیت -11

 قانون با درگیری مانند ندارد خوبی بازتاب که را هایی موقعیت یا کند اعتراف مواد فعال سوء مصرف به صراحتا بیمار بیمار اگر مثال یابد. می خاتمه مرحله این با
 .دارد خوبی اعتماد کند، قابلیت را بازگو

 

 اختالالت فرآیند )شكل( تفكر ●
 (: نوع شدید تفکر سریع.flight of ideasپرش افکار )

 شده نامربوط به نظر میرسند و به گونه ای غیرعادی پیوند داده شده اند.(: عقاید ابراز loosening of associationsشل شدن تداعی ها )
 (: متوقف شدن ناگهانی رشته افکار قبل از تکمیل یک اندیشه.blockingانسداد فکر )

 معترضه جمالت و نامربوط جزئیات) شود می صحبت هدف به رسیدن از مانع که ربط بی یا اهمیت بی جزئیات مفرط ذکر(: circumstantiality) پردازی حاشیه
 .میگردد باز اصلی موضوع به باالخره ولی ندارد هدفمند تفکر برای توانایی شخص واقع در .(زیاد
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 می تعقیبشوند،  می برانگیخته بیرونی و درونی های محرک تاثیر تحت که را ای حاشیه افکار و کند می گم را کالم رشته بیمار (:tangentiality) مماسی تفکر
 .گردد نمی بر موضوع به هرگز و نماید

 افکار. نامعمول و مفهوم نا (: روابطword saladساالد کلمات )
  تداعی با قافیه سازی.(: clang association) صوتی تداعی
 .دوگانه معنی با تداعی (:puning) سازی جناس

 ترکیب یا تلخیص سایر کلمات ساخته می شوند.کلمات ابداعی بیمار که از طریق (: neologisim) سازی واژه
 سخن از مقصود و هدف و است شده مختل ها اندیشه بین منطقی ارتباطآن  در که است نقصی (:ها تداعی شدن شل مترادف( )derailmint) خط از شدن خارج
 .هستند معنی فاقد ها جمله اما دارند معنا واژها نیست. معلوم

 .ها اندیشه یا عبارات ها، واژه موضوع از خارج تکرار (:perseveration) درجاماندگی

 اختالالت محتوای تفكر ●
 .کنند می صحبت او مورد در یا بیمار با تلویزیون و رادیو اینکه بر مبنی باورهایی شامل(: ideas of reference) انتساب عقاید
 .دیگر شخص یا خارجی نیروی یک توسط شخص رفتار از وجهی شدن کنترل مورد در عقایدی از عبارتند(: ideas of influence) نفوذ عقاید

 هوشیاری اختالالت ●
 .محیط از اگاهی کلی کاهش(: clouding of consciousness) هوشیاری تیرگی

 اختالالت حافظه ●
 نزدیکی ارتباط شناختی اختالالت با پدیده این است. دیده آسیب حافظه که هنگامی ناخودآگاه، طور به کاذب های پاسخ ساخت (:confabulation)سازی  افسانه

 .دارد
 

     خاص بیماران با مصاحبه های تكنیک

 سواالت از تر راحت بیمار برای کوتاه سواالت به گویی پاسخ موارد این است. در کننده آشفته سکوت طوالنی های دوره و پاسخ باز هایسوال سایكوتیک: بیماران

 دهد(. پاسخ فرضی حدس و انتزاعی پاسخ نیازمند سواالت به نتواند بیمار است ممکن) است بلند

ار بیاورد از سواالتی استفاده شود که پاسخ کوتاهی می طلبند. گاهی الزم است روانپزشک سواالت را تکرار کند و آنچه را قبال گفته شده به یاد بیم اختالالت تفكر:

 )نوعی سازماندهی برای تفکر فراهم کند که بیمار خود قادر به فراهم کردن آن نیست(.

هیچگاه »ان خیال های موهوم نادیده بگیرد. باید درمورد ثبات توهمات و سطح بینش بیمار سواالتی پرسیده شود: مصاحبه کننده نباید آنها را به عنو توهم ها:

 .«به نظر شما عامل ایجادکننده این صداها چیست؟»؟ یا «بنظرتان رسیده این صداها از افکار خودتان نشات می گیرند

رد کرد، اما وارسی مالیمی الزم است تا میزان استحکام اعتقاد بیمار مشخص شود: آیا هیچوقت به ذهنتان نباید سعی شود با استدالل باور هذیانی را  :ها هذیان

 رسیده که این افکار ممکن است درست نباشند؟

 نداشته باشد. اغلب ابراز صمیمیت،بگیرد، و حالت دفاعی  پیش ای در فاصله با و رسمی محترمانه، رویکرد آنها با برخورد پزشک باید سعی کند در :شكاک بیماران

 .کند می زیاد این بیماران را شکاکیت

هرچند نباید بیمار را زیر فشار قرار داد، ولی سکوت  .نماید ارائه رهنمود معمول، حد از بیش و کند برخورد قوی تر باید درمانگر افسرده و بالقوه انتحاری: بیماران

ممکن  افسرده بیماران د و درهای طوالنی مفید نیستند و در این موارد باید مصاحبه کننده سواالتش را تکرار کند. از همه بیماران باید درمورد افکار خودکشی سوال شو
 کرد. این نخواهند خود زندگی خاتمه برای کاری عمدا خودشان اما دارند مرگ آرزوی بیماران از رخیدر این زمینه مطرح شود. ب تری مفصل سواالت باشد است الزم

 )مانند است بیشتر دارد پی در مطلوبی نتیجه آنها مرگ معتقدند که بیمارانی در خودکشی خطر .نامند می خودکشی( پاسیو) فعال غیر بودن را افکار مصمم از میزان
 شده(. فوت عزیز به پیوستن اعتقاد یعنی «مجدد اتحاد» تصور

 وظیفه اصلی روانپزشک این است که به رنج بیمار اذعان کند بدون انکه الزاما توضیحات بیمار درمورد نشانه ها را بپذیرد. ساز: جسمانی بیماران

مال آسیب است. نباید طوری رفتار شود که به نظر بیمار وظیفه مصاحبه کننده انجام ارزیابی و کنترل رفتار و کاهش احت بالقوه خشن: و بیماران سراسیمه

 .دهد قرار عمل مالک را خود ترس یا آرامش حس باید تهدیدکننده جلوه کند. اگر سراسیمگی بیمار رو به افزایش بود، شاید الزم باشد مصاحبه را خاتمه داد. پزشک

د اغواگری شامل طیفی از پیشنهادهای غیرمستقیم تا صریح بیمار به روانپزشک است. روانپزشک باید این نکته را روشن کند که آنچه را پیشنها بیماران اغواگر:

 شده نمی پذیرد و این کار را به گونه ای انجام دهد که تفاهم با بیمار حفظ شود و تهاجم غیرضروری به عزت نفس بیمار روی ندهد.
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پزشک باید ضمن اطمینان بخشی به بیمار مبنی بر اینکه نیازهایش جدی گرفته می شوند و درمان تخصصی انجام خواهد شد، قاطعانه محدودیت  بسته:وا بیماران

 هایی را اعمال کند.

ان را بایستی با احترام و دلسوزی درمان کرد، پزشک باید از همان ابتدا قاطعانه رفتار کند، و رفتارهای مقبول و نامقبول را مشخص کند. این بیمار بیماران پرتوقع:

 اما درعین حال باید آنها را با رفتارهای خود مواجه نمود.

ین نیاز فوق العاده به کامل جلوه کردن و نگرش تحقیرآمیز نسبت به کسانی که آنها را ناکامل میداند از خصوصیات این بیماران است. در پس ا بیماران خودشیفته:

 احساس بیکفایتی، درماندگی و تهی بودن وجود دارد و این بیماران می ترسند دیگران درون آنها را ببینند.ظاهر متکبر، 

نگرانی های  پزشک در برخورد با چنین بیمارانی باید حتی االمکان به خلوت و تنهایی آنها احترام بگذارد و انتظار نداشته باشد این بیماران نسبت به بیماران منزوی:

 مالطفت پاسخ دهند. پزشک با

پزشک باید تا حد امکان این بیماران را در مراقبت و درمان خود دخالت دهد. همچنین پزشک باید شرح مفصل اقدامات و طرح ریزی های  بیماران وسواسی:

 ب بزند.درمانی را با آنها درمیان بگذارد و این امکان را فراهم کند که بیمار در میان گزینه های موجود دست به انتخا

نامیده  تمارضگاهی بیماران آگاهانه و به قصد فریب درمانگر دروغ می گویند. هدف آنها ممکن است نفع ثانویه باشد. این حالت  بیمارانی که دروغ می گویند:

منظور نشده است. اما در مواردی فرد به منظور اتخاذ نقش بیمار )و نه کسب نفع بیرونی آشکار( دروغ می گویند. در این حالت فرد  DSM-IV-TRمی شود که در 

 درد، از اختالل یا تبدیلی اختالل نظیر جسمی شبه اختالالت به مبتال است. بیماران DSM-IV-TRاست که یکی از تشخیص های  اختالل ساختگیمبتال به 

 و نیستند کننده مصاحبه فریب پی در و کنند می بیان را روانی واقعیتی واقع در خود جسمی عالیم توصیف در آنان نیستند، اگاه خود جسمی شکایات هیجانی یمبنا
هنگی های روانپزشکان ناچارند گزارش بیمار را به عنوان بیان صادقانه بپذیرند. با این همه، مصاحبه گر باتجربه می تواند تفاوت های ظریف، ناهما .گویند نمی دروغ

 درونی یا نشانه های غیرعادی مشکوک را شناسایی کند.

ای بیمار، خشم از روانپزشک، احساس اجبار برای مراجعه برخالف میل نهعلل عدم همکاری عبارتند از: تظاهرات مشکل زمی بیمارانی که همكاری نمی کنند:

ما با شرایط غیراورژانس خود، و تظاهرات انتقال. نحوه واکنش روانپزشک بستگی به شرایط و بافتار موجود دارد. ارزیابی بیمار فاقد همکاری در شرایط اورژانس لزو
تجویز داروهای رخوتزا یا مهار فیزیکی حتی برای تکمیل اولویت بندی درمان ضروری است. در این موارد دغدغه حیات بیمار متفاوت است. در شرایط اورژانس گاهی 

 م همکاری نشان می دهد(و امنیت سایرین بر امتناع وی از همکاری غلبه می کند. در شرایط غیراورژانس )بیماری که مدتی تحت درمانی معنادار قرار گرفته و بعد عد
ای است که درجریان درمان ظاهر شده است. همچنین این رفتار ممکن است واکنشی به تعامل های کنندهاهر مقاومت دربرابر مطالب ناراحتتغییر رفتار احتماال تظ

 واقعی بین پزشک و بیمار باشد.

رزیابی عالیم )که مقوالتی نسبی هستند( دشوار است. همچنین، برای روانپزشکی که با فرهنگ بیمار آشنا نیست ا بیماران متفاوت از نظر فرهنگ و پیشینه:

ه مترجم باشد. در واژگان به کار رفته برای توصیف ناراحتی هیجانی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. وقتی زبان پزشک و بیمار متفاوت است ممکن است نیاز ب
که بیمار او را نشناسد. مترجم باید آموزش داده شود که کلمه به کلمه حرفهای بیمار را ترجمه کند. اینصورت بهتر است از فرد بیطرفی به عنوان مترجم استفاده کرد 

لق به گروه های اقلیت اما با این حال نیز، انتقال اختالل تفکر صوری از طریق ترجمه ممکن است امکان پذیر نباشد. مشکل دیگر برقراری تفاهم است؛ بیماران متع
 پزشک باید با فروتنی و احترام برخورد کند.ا پزشکی که متعلق به گروه اکثریت است حالت دفاعی به خود بگیرد. روانممکن است در صحبت ب

 بایستی است. گوش دادن بیمار های گفته ساده شنیدن فراتر از گوش دادن چیزی اما است. حیاتی مهارتی دادن گوش روانپزشکی در گوش دادن همدالنه:

دارد.  (sympathy) ( این است که فرد خود را در جایگاه طرف مقابل قرار دهد. همدلی تفاوت مختصری با همدردیempathyمشخصه همدلی ) .باشد همدالنه

 احساسی چه میدانم»گوش دهنده همدرد می گوید:  اما .«ندارم را احساس عین همان من اما دارید، احساسی چه میدانم» فردی که با همدلی گوش می کند می گوید:
 برخی محوری ویژگی دیگران، احساسات طبیعی درک برای به نظر می رسد ناتوانی. است درمانگر اساسی ویژگی همدلی .«دارم را احساس همین نیز من دارید،

 .باشد اجتماعی ضد و خودشیفته شخصیت اختالل مانند شخصیت اختالالت
 

 جسمی در روان پزشكیمعاینه 

 و است( ذهنی بیمار شکایات یعنی) نمی شود یافت ها نشانه برای علتی هیچ آزمایشگاهی، های بررسی وجود با موارد، درصد75 بیماران در طبی شکایات زمینه در
  .دارند روانشناختی مبنای این موارد درصد10 که شود می تصور

 سابقه بیماری طبی
( داروهایی 3( بستری شدن ها و اعمال جراحی. 2( اختالالت یا بیماریهای شناخته شده جسمی. 1ارزیابی روان پزشکی، اطالعات زیر باید جمع آوری شود: در جریان 

ورد دوره های قبلی ( شکایات جسمی خاص. اطالعات درم6( سابقه خانوادگی بیماری ها. 5( عادات شخصی و تاریخچه شغلی. 4که اخیرا مصرف شده یا می شوند. 
 مشابه دوره چندین سابقه بیمار و است هذیانی آشکارا موجود اختالل بیماری ممکن است سرنخ های با ارزشی در مورد ماهیت اختالل فعلی بدست دهند. مثال اگر
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افسردگی از عوارض جانبی چندین  .شود می مطرح قویا مخدر مواد از ناشی روانپریشی اختالل است، احتمال داده خوبی پاسخ مختلف درمان های به یک هر که دارد
، و (پریشی روان) سایکوز شبه عالیم ممکن است جیوه با نوع داروی فشار خون است. همچنین، کم کاری تیروئید نیز می تواند عالیم افسرگی را ایجاد کند. مواجهه

 .کند ایجاد شناختی سرب می تواند اختالل با مواجهه
 

 دستگاه هامرور 
اشی از سوءمصرف بسیاری از بیماران سابقه سردرد دارند. در اینگونه موارد طول مدت، دفعات، کیفیت، محل و شدت سردرد باید بررسی شود. سردرد ممکن است ن

 کوبنده سردردهای موجب (گیجگاهی شریان بالتها) تمپورال الکل، نیکوتین یا کافئین باشد. سردردهای عروقی )میگرنی( براثر استرس برانگیخته می شوند. آرتریت
 با رونده پیش عقل زوال به بوکسورها در و باشد مربوط دورال ساب هماتوم با است ممکن سر به ضربه سابقه. شود کوری به منجر است ممکن و شده طرفه یک

 .است هوشیاری سطح تغییر با همراه و ناگهانی شدید، آراکنوئید ساب خونریزی از ناشی سردرد .شود می منجر هرمی خارج های نشانه
 و ابتدایی مراحل در است ممکن دارد، شکایت زبان کننده ناراحت حرکات یا دهان اطراف پیچشی حرکات از و کند می استفاده ضدروانپریشی داروهای از که بیماری

( باشد. شکایات MSدوره های گذرای دوبینی ممکن است پیش درآمد اسکلروز مولتیپل ) .باشد داشته قرار (تاردیودیسکینزی) دیررس حرکتی اختالل برگشت قابل
 .کند بروز تیوریدازین باالی مقادیر نتیجه در است ممکن بینایی مبنی بر استشمام بوی بد ممکن است نشانه صرع لوب گیجگاهی باشد نه اسکیزوفرنی. اختالل

 مصرف هنگام در است ممکن اشیا اطراف در رنگ آبی هاله رویت .است بیشتر دارند طبیعی شنوایی با افراد به نسبت شنوایی نقایص دچار افراد در هذیانی اختالالت
 .کند بروز مشابه داروهای سایر و( ویاگرا) سیلدنافیل

اضطراب،  کشیدن، دلواپسی، آه شکل به احت، تنفساستر شروع در حالت: گاهی اوقات دستگاه تنفسی بیمار دچار ناراحتی یا بیماری است. عالیم هیپرونتیالسیون
 انسداد و ریوی های بیماری در کند. بروز نفس تنگی است ممکن افسردگی در. کارپوپدال و اسپاسم پاها و ها دست کرختی بلع، قلب، ناتوانی شخصیت، تپش مسخ

 استراحت افسردگی تنگی نفس در حالت است. در ناگهانی اختالل شروع افسردگی در اما شود، می شروع تدریجی صورت به بالینی عالیم معموال هوایی های راه
 همراه گزگز و قلب تپش تعریق، گیجی، حمالت اغلب با و بوده همزمان خلق شروع اختالل کند، شروع تنگی نفس با پیدا می جزیی تغییر ورزش با شود، می احساس

 در نکته ترین مفید و پیشرفته نارسایی تنفسی، در حالت استراحت هم دچار تنگی نفس می شود. مهمترین است. در انسداد راههای هوایی بیمار فقط در مراحل
 .است بازدم هنگام بر اِشکال ریوی بیمار تاکید و دم هنگام در اِشکال بر افسرده بیمار تاکید افتراقی، تشخیص

 مهار دلیل به (Inderalپروپرانولول ) تجویز دارد. در بیماران مبتال به برونکواسپاسم ارتباط کودکی دوران در به مادر شدید وابستگی سابقه با گاهی برونشیال آسم
 .است ممنوع ها کاتکوالمین از ناشی برونش اتساع

انه هایی ایجاد می تاکی کاردی، تپش قلب و آریتمی قلبی از شایعترین عالیم اضطراب هستند که ممکن است بیمار از آنها شکایت کند. فئوکروموسیتوم معموال نش
ن نرمال کرونر ممکن است کند که مقلد اختالالت اضطرابی هستند نظیر ضربان سریع قلب، لرزش و رنگ پریدگی. استرس روانشناختی حتی درصورت وجود شرائی

 دردهای شبیه آنژین صدری ایجاد کند. 

 چند تا ثانیه چند حمالت .(چرخشی حرکت نوعا) است حرکت حال در اطرافش محیط یا افراد محیط یا فرد اینکه احساس :(vertigo) سر دوار -1 :گیجه سر انواع

 احساس(: presyncope) چشم رفتن سیاهی -2 دارد. وجودآن  اعظم بخش یا اوقات تمام در هفته یک مدت به حداقل مداوم گیجه کشند. سر می طول روز

 با ثبات عدم احساس :تعادل عدم -3 کشد. می طول ساعت چند تا ثانیه چند است. نوعاً شدن بیهوش شرف در فرد که رفتن، انگار حال از سر، احساس سبکی
 سایر -4 .یابد می تسکین کشیدن دراز و نشستن ج( با است بارزتر رفتن راه یا ایستادن ب( هنگام شود، می احساس تحتانی های اندام الف( عمدتاً در :زیر خصوصیات

شامل احساس غوطه وری یا شناوری، سبکی مبهم سر یا احساس گسستگی  است گنجد. ممکن نمی باال قالب تعاریف در که ای گیجه سر احساس :سرگیجه انواع
 معموال تمام اوقات روز یا بخش اعظم اوقات روز یا هفته وجود دارد. گاهی سالها طول می کشد.باشد. 

همراه شود.  سابقه کاهش وزن در اختالالت افسردگی شایع است، اما افسردگی ممکن است با کاهش وزن ناشی از کولیت اولسراتیو، آنتریت رژیونال و سرطان
 اثر بر گاهی وری و افزایش وزن همراه است. بی اشتهایی عصبی با کاهش وزن شدید و اشتهای طبیعی همراه است. یبوستافسردگی غیرمتعارف )آتیپیک( با پرخ

 کاهش و اشتهایی بی موجب یا آمفتامین کوکائین مصرف شود. سوء می ایجاد کولنیرژیکآنتی  عوارض دارای گردانِ روان داروهای و افیونی شبه مواد وابستگی به
 .شود می وزن

 در برخی موارد اولین عالمت بالینی سندرم نقص ایمنی اکتسابی )ایدز(، شروع تدریجی سردرگمی است که نهایتا به زوال عقل منجر می شود.

 است. همراه قاعدگی قطع با (pseudocyesis) کاذب حاملگی .شود می دیده هم روانی استرس دچار زنهای در و است عصبی اشتهایی بی مشخصات از آمنوره

 .باید مورد توجه قرار گیرند( مالل و پذیری، افسردگی تحریک مانند) یائسگی و حوش حول خلق تغییرات
 

 مشاهده کلی
 .شود می محسوب شناختی اختالالت شاخص عالمت اما است، شایع افسردگی اختالالت خصوص به روانی اختالالت در لباس پاکیزگی به توجهی هرچند بی
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 کمی .شوند می دیده هم تیروئید پرکاری هانتینگتون و در بیماریهای کره نسبت همان به اما هستند، اضطرابی اختالالت مشخصه فراوان و سریع هدف، بدون حرکات
 .است مغز موضعی بیماری از رفتن، حاکی راه هنگام به راست دست ندادن تکان مانند حرکات طرفه یک زیادی یا

 .شود می دیده تیروئید کاری کم در کرده باد و کرده پف ظاهر .هستند کوشینگ سندرم بارز مشخصات از بوفالویی قوز و تنه چاقی گرد، صورت
 ایجاد زاها توهم و کولینرژیکآنتی  داروهای با مردمک اتساع و افیونی، شبه مواد با شود. تنگی مردمک چشم می دیده ها فنوتیازین مصرف صورت با شدید گلگونی

 .شود می
عمدتاً  که فردی در است ممکن صدا لحن یکنواختی و ضعف. شود می مشاهده هم تیروئید پرکاری اضطرابی، بلکه در اختالالت مانیا و نه تنها در سریع بسیار تکلم

 در لرزان، یا نرم صدای سازد. می مطرح را تیروئید کاری کم احتمال و خشن آهسته بم، صدای. باشد پارکینسون بیماری از ای نشانه کند، می شکایت افسردگی از
 .شود می دیده اضطراب

 

 معاینه جسمی
 همراه جسمانی اختالالت دچار شده شناخته روانی بیماران درصد 60تا  24 .است اختالالت سایر از بیش روانی اختالالت همزمان، در های بیماری بروز احتمال
 کند. نمی توجیه را طبی، اختالل بیمار اختالل هیچ تلویحا به این معناست که (medical clearance) طبی پاالیش مفهوم. هستند

 فرونشانی آزمون .اند بوده تیروئید کاری کم آغازین مراحل دچار اند، داشته شکایتآن  با همراه خستگی و از افسردگی که بیمارانی درصد 10 در برخی مطالعات، تا 
شب به بیمار داده می شود و کورتیزول  11برای تایید ظن تشخیصی اختالل افسردگی اساسی بکار می رود. یک میلی گرم دگزامتازون ساعت  (DST)دگزامتازون 

 فرونشانی عدم از حاکی )که لیتر دسی در گرم میلی 5 از باالتر کورتیزول پالسمایی سطح بعدازظهر روز بعد اندازه گیری می شود. 11و  4صبح،  8پالسما ساعت 
 .کند می عمل متناسبی طرز به هیپوفیز -آدرنال -هیپوتاالموس محور که استآن  از حاکی کورتیزول فرونشانی(. یعنی مثبت است)شود  می تلقی طبیعی غیر است(

 شده شناخته دخیل شود، می نامیده "فصلی الگوی با خلقی اختالل" DSM-I-V-R در که فصلی عاطفی اختالل در ترشح می شود صنوبری غده مالتونین که از
 .است

 پروالکتین. است هیپوفیز در دوپامین هایگیرنده انسداد از ناشی که شود پروالکتین سطح افزایش سبب تواندمی( ضدروانپریشی) سایکوتیکآنتی  داروهای تجویز
 تشنج افتراق تواند درمی تشنج به مشکوک حمله یک از پس پروالکتین سریع سطح سنجش دلیل همین به یابد. افزایش تشنج از بعد مختصری طور به است ممکن

 .باشد مفید کاذب تشنج از
 در همچنین و بوده پایین انتحاری افسردگی دچار بیماران برخی نخاعی -مغزی مایع در ،(HIAA-5هیدروکسی ایندول استیک اسید ) 5میزان متابولیت سروتونین، 

 (HIAA-5به طور کلی پایین بودن میزان ) .است شده گزارش پایینآن  میزان( وحشیانه به طرق بخصوص) اند کرده خودکشی که کسانی شکافی کالبد مطالعات
 نسبت افسرده بیماران از برخی در. رودمی باال خون نفرین نوراپی و نفرین اپی میزان مزمن، اضطرابِ موارد برخی نخاعی با خشونت ارتباط دارد. -در مایع مغزی

 های متابولیت از یکی میزان .باالست ادراری نفرین نوراپی و نفرین اپی سطوح ،PTSD دچار بیماران برخی در .است پایین ادرار در نفرین اپی به نفرین نوراپی
 قصد که بیمارانی خصوص به شدید، افسردگی اختالالت به مبتال بیماران برخی در( MHPG)گلیکول  فنیل هیدروکسی -4متوکسی  -3 نام به نفرین نوراپی

 .یابد می کاهش دارند خودکشی
 موجب است ممکن کبد کار اختالل .کند تظاهر دلیریوم و سنجی جمله اختالل موقعیت از شناختی اختالل با عالیم و نشانه های کبدی ممکن است بیماری یا آسیب

  .شود ها بنزودیازپین دفعی عمر نیمه افزایش
 .است همراه اضطراب و سرآسیمگی با خون قند افت .دارد ارتباط دلیریوم بروز با سرم گلوکز غلظت شدید افزایش
 .است اساسی امر یک لیتیوم برای پالسمایی سطوح منظم سنجش

 رعایت عدم دهنده نشان اغلب پروالکتین طبیعی غلظت شوند. می سرم پروالکتین غلظت مدت کوتاه افزایش سبب ها سایکوتیکآنتی  تمامی کلوزاپین استثنای به
 .است دارو جذب عدم یا و دارویی دستورات

 تشخیص تائید برای آزمون این از بنابراین شوند. می هول حمله دچار سدیم الکتات وریدی تجویز صورت در )پانیک( هول اختالل به مبتال بیماران درصد72 تا

 .کرد استفاده PTSD اختالل به مبتال بیماران در (flashback) نگاهپس برانگیختن میتوان برای ماده این از همچنین شود. می استفاده( پانیک) هول اختالل
 .شود می هول حمالت برانگیخته شدن( نیز سبب CO2کربن ) اکسید استنشاق دی. است مستعد بیماران در هول حمالت هایبرانگیزنده از نیز هیپرونتیالسیون

 .کرد مهار توان می ای حلقه سه های ضدافسردگی و آلپرازوالم را با الکتات تجویز از ناشی هول حمالت
عضوی،  غیر از عضوی اختالالت افتراق این مصاحبه در تشخیصی نظر از .درمانی نظر از هم و تشخیصی کاربرد دارد نظر از هم (Amytalآموباربیتال ) با مصاحبه

 غیر اختالالت ولی شوند، می بدتر آموباربیتال وریدی تجویز با معموال عضوی اختالالت است. مفید موتیسم بهت و کاتاتونیا، های نشانه با بیماران در خصوص به
 و زدن واپس اختالالت در آموباربیتال با مصاحبه درمانی لحاظ یابند. از می بهبود معموال آرمیدگی افزایش یا اضطراب کاهش مهار، رفع دلیل به روانزاد یا عضوی
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( سانحه از پس استرس اختالل در هیجان ابراز تسهیل و تبدیلی؛ اختالل در کارکرد روانزاد؛ بهبود و گریز روانزاد فراموشی در حافظه بازگرداندن در مثال) ای تجزیه
 .است مفید

 شامل درمانی روان های یادداشت .یادآوری نکات و واقعی، یا موقت تشخیص از غیر های طبیب، برداشت فرضیات: از عبارتندطبق تعریف  شخصی یادداشت های
است. همچنین در این  بیمار خصوصی زندگی جزئیات سایر و دارد ارتباط آنها با بیمار که افرادی مورد در شخصی اطالعات رویاها، پردازی، خیال انتقال، جزئیات

 .شود می نگهداری بیمار پزشکی پرونده بقیه از جدا ها یادداشت بیمار. این به نسبت وی و احساسات متقابل انتقال مورد در روانپزشک یادداشتها نظرات
 خطاها اکثر .داد می روی نباید هرگز که است رویدادی پزشکی خطای که مفهوم به این شود. می استفاده never event اصطالح از پزشکی خطای مورد در اخیرا

دارویی، تجویز داروی اشتباه برای یک اختالل یا دوز نادرست داروست. اشتباه  خطاهای از یکی .است خودکشی و دارو تجویزی زمینه دو به به مربوط پزشکی روان در
 . مپردین که تجویز این دو با هم می تواند کشنده باشد و پرامین ایمی مانند شوند. تجویز هم با نباید که است داروهایی دیگر، تجویز

 .است شده تدوین بالینی گیری تصمیم در پزشکان به کمک برای که است بیمار مراقبت راهبردهای از ای مجموعه «طبابت رهنمود» اصطالح از منظور
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 عملی و اختالالت مرتبط -: وسواس فكرینهمفصل 
 

( اختالل بدشکلی بدن، اختالل ذخیره کردن، اختالل OCD) عملی -شوند: اختالل وسواس فکریشامل این موارد می مرتبطالالت اخت و عملی -فکریوسواس 
 دیگر، جسمانی بیماری از ناشی مربوط اختالل و عملی -فکری وسواس مربوط، اختالل و دارو /مواد از ناشی عملی -کنی، وسواس فکریموکنی، اختالل پوست

 حسادت بدن، بر متمرکز مکرر رفتار اختالل مثل) مربوط اختالالت و نامشخص عملی -فکری وسواس به مربوط اختالالت و دیگر مشخص عملی -فکری وسواس
 (.وسواسی
OCD های فکری افکار، امیال یا تصورات عودکننده و مداوم هستند که به صورت شود. وسواسهای عملی مشخص میهای فکری و / یا وسواسبا وجود وسواس

اس فکری یا برطبق کند در پاسخ به وسوهای عملی رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر هستند که فرد احساس میشوند، در حالی که وسواسمزاحم و ناخواسته تجربه می
های ذهنی و همچنین با اشتغال مرتبطعملی و اختالالت  -های فکریشود. برخی دیگر از وسواسمقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، وادار به انجام دادن آنها می

از غیر منطقی بودن وسواس هایشان اگاهی دارند  OCDتالل بیمار مبتال به اخ شوند.های ذهنی، مشخص میلرفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ به این اشتغا
نجام شود و این وسواس های فکری و عملی را خودناهمخوان میابد.هرچند عمل وسواسی ممکن است در تالش برای کاستن از اضطراب همراه با وسواس فکری ا

سی اضطراب فرقی نکرده باشد و حتی بیشتر شده باشد.مقاومت در همیشه به کم شدن این اضطراب منجر نمیگردد ممکن است پس از کامل شدن،انجام عمل وسوا
 برابر عمل وسواسی نیز اضطراب را کاهش میدهد.

 کاهش برای مکرر هایتالش و( کنیپوست موکنی، مثل) بدن بر متمرکز عودکننده مکرر رفتارهای با عمدتا دیگر مرتبط اختالالت و عملی -فکریوسواس اختالل  
 شوند.دادن یا متوقف کردن این رفتارها مشخص می

در مورد ارتباط این اختالالت با یکدیگر از لحاظ دامنه ، شواهد روزافزون DSM-5 در مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسیوارد کردن فصلی درباره 
 کند.، منعکس میرا اختالالت در فصلی واحدبندی این های تشخیصی، به عالوه فایده بالینی دستهتأییدکننده

. در این اختالالت تشویق می شوند و از همپوشانی بین آنها هم آگاه می شوند از ییکه مبتالیان بها در این بیماری به غربالگری و جستجویمتخصصان بالینی 
اختالل تالالت وجود دارند. از این گذشته، بین اختالالت اضطرابی و برخی از های درمان در این اخهای تشخیصی و روشهای مهمی در تأییدکنندهحال، تفاوتعین

 -اختالل وسواسیکه طوریانعکاس یافته است، به DSM-5های ( روابط نزدیکی وجود دارد که در توالی فصلOCD مثل) مرتبط اختالالت و جبری -وسواسی
 . است شده منظور اضطرابی اختالالت از بعدمرتبط  اختالالت و جبری

های ذهنی و تشریفاتی که از لحاظ رشدی بهنجار هستند تفاوت دارند که افراطی هستند یا بعد از از این نظر با اشتغال مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی
 یابند.های متناسب با رشد، ادامه میدوره

 کند که میزان استرس فرد و اختالل در عملکرد، از آن جمله هستند.بالینی، ارزیابی چند عامل را ایجاب میهای زیر بالینی و اختالل  تمایز بین وجود نشانه
های های شناختی مانند نقایص یا عیبگیرد که به ترتیب با نشانهشود. سپس اختالل بدشکلی بدن و اختالل ذخیره کردن را دربرمیشروع می OCDاین فصل با 

گیرد که با رفتارهای کنی را دربرمیشوند. این فصل بعدا اختالل موکنی و اختالل پوستنی یا نیاز خیالی به ذخیره کردن دارایی مشخص میخیالی در ظاهر جسما
 و جبری -وسواسیاختالل  دارو، /مواد از ناشی مرتبط اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس شوند. سرانجام اینکه، این فصل مکرر متمرکز بر بدن مشخص می

 اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس اختالل  و دیگر مشخص مرتبط اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس  دیگر، جسمانی بیماری از ناشی مرتبط اختالالت
 گیرد. نامشخص را دربرمی مرتبط

مشترک هستند، از جمله ابعاد نظافت  OCDهای عملی در افراد تفاوت دارد، اما برخی از ابعاد نشانه در های فکری و وسواسدر حالی که محتوای خاص وسواس
 هشمردن(؛ افکار ممنوعهای عملی تکرار کردن، منظم کردن و های فکری تقارن و وسواسهای عملی نظافت(؛ تقارن )وسواسهای فکری آلودگی و وسواس)وسواس

های زدن به خود یا دیگران و وسواس )مثل ترس از صدمه و آسیب های عملی مربوط(؛ و صدمههای فکری پرخاشگری، جنسی و مذهبی و وسواسیا تابو )مثل وسواس
 ته اختالل تیک داشته باشد. شود که فرد سابقه جاری یا گذشزمانی استفاده می OCDعملی وارسی کردن مربوط(. از شاخص مرتبط با تیک 

رسند و با با اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که برای دیگران قابل مشاهده نیستند یا جزئی به نظر می اختالل بدشكلی بدن

ال ذهنی )مثل مقایسه کردن ظاهر خویش با ظاهر دیگران( خواهی( یا اعمکنی، یا اطمینانرفتارهای تکراری )مثل وارسی کردن در آینه، آرایش بیش از حد، پوست
هایی در رابطه با چاق بودن یا وزن بدن در افراد مبتال به اختالل خوردن بهتر های ذهنی به ظاهر با نگرانیشود. اشتغالهای ظاهر مشخص میدر پاسخ به نگرانی

 شود.با اعتقاد به اینکه هیکل فرد خیلی کوچک یا به قدر کافی عضالنی نیست مشخص میشوند. بدشکلی عضله نوعی اختالل بدشکلی بدن است که توجیه نمی

نظر از ارزش واقعی آنها، در نتیجه نیاز خیالی نیرومند به ذخیره کردن با مشکل مداوم دور انداختن اموال یا دل کردن از آنها، صرف )احتكار( اختالل ذخیره کردن

های اختالل ذخیره کردن به شود. اختالل ذخیره کردن با جمع کردن طبیعی تفاوت دارد. برای مثال، نشانهاجناس و ناراحتی مرتبط با دور انداختن آنها مشخص می
پوشی ای چشممالحظهریزد که از مصرف آنها به طور قابلکند و به هم میهای زندگی را پر میبه قدری مکانشود که انباشته شدن تعداد زیادی اموال منجر می
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کند، از جمع کردن، خریدن یا دزدیدن بیش از حد اختالل ذخیره کردن که اغلب اما نه همه افراد مبتال به اختالل ذخیره کردن را توصیف می شدیدشود. نوع می
 شود که موردنیاز نیستند یا جایی برای نگهداری آنها وجود ندارد. اجناس تشکیل می

. اختالل شودشود که به از دست دادن مو و اقدامات مکرر برای کاهش دادن یا متوقف کردن مو کندن منجر میبا کندن عودکننده مو مشخص می اختالل موکنی

شود. کنی منجر میی پوستی و اقدامات مکرر برای کاهش دادن یا متوقف کردن پوستهاشود که به زخمبا کندن عودکننده پوست مشخص می کنیپوست

شوند؛ با این حال، ممکن است اندازی نمیهای ذهنی راههای فکری یا اشتغالکنند به وسیله وسواسرفتارهای مکرر متمرکز بر بدن که این دو اختالل را توصیف می
اب یا کسالت قبل از آنها واقع شوند یا آنها را همراهی کنند. احساس فزاینده تنش نیز. ممکن است قبل از این رفتارها حاالت هیجانی مختلف، نظیر احساس اضطر

ام شود، به ارضا، لذت، یا احساس تسکین منجر شود. افراد مبتال به این اختالالت، در حالی که این رفتارها را انجواقع شود یا ممکن است وقتی مو یا پوست کنده می
دهند )که قبل از میدهند ممکن است درجات مختلفی از آگاهی هشیار در مورد آنها داشته باشند، به طوری که برخی افراد توجه متمرکزتری بر این رفتارها نشان می

 دهند(.رفتارها بدون آگاهی کامل روی می رسد اینسازند )به طوری که به نظر میآن تنش و سپس تسکین وجود دارد( و افراد دیگر رفتار خودکارتری را آشکار می

شوند که ناشی از مسمومیت یا ترک مواد یا دارو هستند. هایی تشکیل میاز نشانه مرتبط ناشی از مواد / دارو اختالالت و عملی -فكریاختالل وسواس 

 عملی -فکریاختالل وسواس  مخصوص که شوندمی شامل را هایینشانه ،دیگر جسمانی بیماری از ناشیمرتبط  اختالالت و جبری -اختالل وسواسی

 ی اختالل جسمانی هستند. پاتوفیزیولوژیک مستقیم پیامد و بودهمرتبط  اختالالت و

 هایینشانه از ،نامشخص مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی و دیگر مشخصمرتبط  اختالالت و عملی -فكریاختالل وسواس 

قات طب این کنند؛نمی برآورده نامعلوم شناسیسبب یا نامتعارف جلوه علت به را مشخص مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی هایمالک که شوندمی تشکیل
اند و در مواقعی که اطالعات کافی برای تشخیص این جلوه گیرند که در بخش دوم ثبت نشدههمچنین برای مجموعه نشانگان مشخص دیگر مورد استفاده قرار می

اند و بنابراین، به صورت دهنش ثبت دوم بخش در که مشخص نشانگان مجموعه از هایینمونه. ندارد وجودمرتبط  اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس به عنوان 
 مکرر رفتار اختالل شوند،می داده تشخیص نامشخصمرتبط  اختالالت و جبری -اختالل وسواسی یا دیگر مشخص مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی

 .شوندمی شامل را وسواسی حسادت و بدن بر متمرکز
محسوب می  های اختاللمشخصهه عنوان مبنایی برای ببینش نسبت به بیماری  دارند، شناختی مولفه کهمرتبطی  اختالالت و عملی -فکریدر اختالل وسواس 

با توجه به عقاید مرتبط با اختالل، « فقدان بینش/ عقاید هذیانی»تا « بینش ضعیف»تا « بینش خوب یا نسبتا خوب»؛ در هریک از این اختالالت، بینش از شود
ها نباید به سازد، این نشانهمیرا موجه « با فقدان بینش/ عقاید هذیانی»آنها، شاخص  مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی مبتالیان بهگسترش دارد. در مورد 

 پریشی تشخیص داده شوند.عنوان اختالل روان
 بندی شده بود. جسمی طبقهدر دسته اختالالت شبه DSM IV-TR* اختالل بدشکلی بدن در 

 اضافه شده است. جدید   DSM-5وجود نداشت و این تشخیص در  DSM-IV* اختالل ذخیره کردن )احتکار( در 
 

 جبری -اختالل وسواسی 
( که یک فرایند ذهنی است وسواس obsessionبرخالف وسواس فکری ) مزاحم.عودکننده و  اندیشه یا حسی  احساس،، فکر عبارت است از های فکریوسواس 

اجبار ) وسواس عملی( رفتاری آگاهانه استاندارد و عود کننده است نظیر شمارش وارسی یا اجتناب. بیمار مبتال به اختالل  ( نوعی رفتار است.compulsionعملی )
صورت یابد )یعنی بهتونیک( میدیسناهمخوان )ایگو –های فکری یا عملی را خود هایش آگاهی دارد و این وسواسجبری از غیرمنطقی بودن وسواس –وسواسی 

 ار ناخواسته(. یک رفت
گردد. ممکن هرچند عمل وسواسی ممکن است در تالش برای کاستن از اضطراب همراه با وسواس فکری انجام شود، همیشه به کم شدن این اضطراب منجر نمی

وسواس عملی مقاومت کند نیز اضطراب  است پس از کامل شدن انجام عمل وسواسی، اضطراب فرقی نکرده باشد و یا حتی بیشتر شده باشد. وقتی فرد در مقابل انجام
 یابد. افزایش می

 

 گیر شناسیهمه

ها درصد بیماران سرپایی مطب10درصد است. این اختالل در  3تا  2( در جمعیت عمومی نسبتا ثابت و حدود OCDجبری ) –العمر اختالل وسواسی میزان شیوع مادام

شود و چهارمین بیماری روانپزشکی پس از فوبیا)هراس(، اختالالت مرتبط با مواد، و اختالل افسردگی اساسی است. در میان های روانپزشکی یافت میو درمانگاه
شوند. میانگین جبری می –بزرگساالن احتمال ابتالی زن و مرد به این اختالل یکسان است، ولی در میان نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها دچار اختالل وسواسی 

سوم بیماران  سالگی( است. حدود دو22ها کمی دیرتر )حدود سالگی( و در زن19سالگی و البته در مردها مختصری زودتر )حدود  20ن شروع این اختالل حدود س
شوند که این این اختالل مبتال میها به شود. افراد مجرد بیشتر از متاهلشان شروع میسالگی عالیم35سالگی و تنها کمتر از پانزده درصد آنها پس از 25پیش از 
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جبری میتواند در نوجوانی و کودکی و -اختالل وسواسیجبری در حفظ روابط خود دارند.  –تواند نشانه مشکلی باشد که بیماران مبتال به اختالل وسواسی یافته می

 سالگی هم شروع شود.2حتی در برخی موارد در 
 

 های همراهبیماری
سایر درصد است.  25درصد و  67جبری به ترتیب حدود  -میزان شیوع مادام العمر دو اختالل افسردگی اساسی و جمعیت هراسی در بیماران دچار اختالل وسواسی

شود عبارت است از اختالالت مصرف الکل،  اختالل صورت همزمان پیدا میجبری به –های روانپزشکی شایعی که در بیماران مبتال به اختالل وسواسی بیماری

دارد جبری  –شباهتی سطحی به اختالل شخصیت وسواسی  OCDاضطراب فراگیر، اختالالت شخصیتی، هراس اختصاصی، اختالل پانیک، و اختالالت خوردن .

( در بیماران Touretteطلبی و سایر صفات شخصیتی مشابه همراه است. میزان بروز اختالل توره )این اختالل شخصیت با نگرانی وسواسی در مورد جزئیات کمال
 درصد بیماران وجود دارد.  30تا  20درصد است و سابقه تیک در  7تا  5جبری  –مبتال به اختالل وسواسی 

 

 سبب شناسی

سروتونین در ایجاد این ( Dysregulationاست. نوعی کژتنظیمی )  OCDرسانه )نوروترنسمیتر( اصلی در اختالل -دستگاه سروتونرژیک عصبزیستی:  عوامل

افزایش   OCDجبری نقشی دارد یا نه. فعالیت دستگاه نور ادرنرژیک در  -اختالل دخیل است. هنوز روشن نیست که ایا سروتونین به عنوان علت اختالل وسواسی
 می یابد. 

از مدتها پیش تمایلی برای نشان دادن ارتباط مثبت میان عفونت استرپتوکوکی و اختالل وسواسی ـ جبری وجود شناسی عصبی )نوروایمونولوژی(: ایمنی

 دهند. خود بروز میشوند و عالیم وسواسی ـ جبری از درصد از این بیماران به کره سیدنهام دچار می 30تا  10داشته است. تقریبا 

پیشانی، هسته دم دار  و تاالموس، حکایت می  -، از تغییر عملکرد مدارها و روابط عصبی میان قشر حدقه ایمطالعات انجام شده با تصویر برداری مغزی

ده که اندازه هسته های دم دار مغز در بیماران معلوم ش( MRI( و نیز تصویربرداری با طنین مغناطیسی )CTای )کند. در مطالعات انجام شده با برش نگاری رایانه

به صورت دو طرفه کاهش یافته است. همچنین، افزایش فعالیت در پیشانی، عقده های قاعده ای )هسته های دمدار( و قسمت حلقوی )سینگولوم(   OCDدچار اختالل

 موثر واقع میشود.OCDبتال به اختالل جراحی های انجام شده در قسمت حلقوی گاه در درمان بیماران منیز دیده می شود.

های گروه برابر خانواده 5تا  OCD 3یا خصوصیات وسواسی ـ جبری در بستگان افراد مبتال به  OCDاحتمال بروز  این اختالل مولفه ژنتیکی قوی دارد وژنتیک:

 شاهد است. 

هورمونی، داده هایی به دست امده که بر وجود برخی  -( خواب، و مطالعات عصبیEEGانسفالوگرافی )های انجام شده با الکترو بررسی های زیستی:سایر داده

، که در اختالالت افسردگی دیده می شود، در این  REMکند. کوتاه شدن دوره نهفتگیجبری داللت می -وجوه اشتراک میان اختالالت افسردگی و اختالل وسواسی
هورمونی )نورواندوکرین( هم مشابهت هایی با اختالالت افسردگی به دست امده، از جمله: عدم فرونشانی در آزمون  -عات عصبیاختالل هم وجود دارد. از مطال

 فرونشانی دگزامتازون در حدود یک سوم این بیماران، و کاهش ترشح هورمون رشد در پاسخ به تزریق کلونیدین. 
چشم های حرکتی مزمن در مقایسه با بستگان افراد شاهد بهری از ابتال به اختالل وسواسی ـ جبری، اختالل توره، تیکدر بستگان مبتالیان به اختالل توره میزان باالت

 هاست. های حرکتی مزمن در خانواده، و تیکOCDخورد. شواهد حاکی از انتقال مشترک اختالل توره، می
 

 عوامل رفتاری
سازی پاسخده )شرطی سازی فعال( رکی شرطی می دانند. به نظر آنها اگر محرک نسبتاً خنثایی از طریق روند شرطیمعتقدان به نظریه یادگیری، وسواس فکری را مح

آور مالزم گردد، با ترس یا اضطراب مرتبط می شود و این حاالت را تداعی می کند. اما تثبیت وسواس عملی از طریق صورت بار یا اضطراببا وقایعی ذاتا زیان
این ترتیب راهبردهای اجتنابی فعالی که شکل اجبار یا رفتارهای کشف می کند که برخی اعمال، اضطراب همراه با فکر وسواسی را تخفیف می دهد. به  گیرد. فردمی

ک که همان اضطراب باشد، اثربخش شوند تا اضطراب را مهار کنند و از آنجا که این راهبردها در تقلیل سایق ثانویه دردنا( را دارند، پیدا میritualisticگونه )آیین
 گیرند. صورت الگوهایی یادگرفته شده در فرد شکل میشوند و به این ترتیب رفتارهای وسواسی بهشوند، تدریجا تثبیت میواقع می

 

 عوامل روانی ـ اجتماعی

اند، لذا برای پیدایش اختالل وسواسی ـ جبری، نداشته مرضیعالیم شخصیت وسواسی ـ جبری را در دوره پیش OCDاکثر بیماران مبتال به عوامل شخصیتی: 

مرضی صورت پیشدرصد از بیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری، صفات وسواسی را هم به 35تا  15اینگونه صفات شخصیتی نه الزم است و نه کافی. تنها حدود 
 اند. داشته
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جبری ممکن است ریشه زیستی داشته باشند، ولی مفاهیم روانپویشی نیز با آنها در ارتباطند. یکی دیگر هرچند که عالیم اختالل وسواسی ـ پویشی: عوامل روان

شارکت فعال در اداب و از جنبه های اهمیت عوامل روان پویشی، نقش آنها در درک ابعاد بین فردی است. مطالعات نشان داده اند که بستگان این بیماران از طریق م
استن یجاد تغییرات قابل مالحظه در روش های معمول زندگی روزمره خود، با بیمار سازگاری و انطباق پیدا می کنند. اعضای خانواده اغلب برای کمراسم وسواسی یا ا

کور، بیمار چگونگی تاثیر کنند. با نگاه از زاویه دید روان پویشی به الگوهای عودکننده روابط بین فردی مذاز اضطراب بیمار یا جلوگیری از ابراز خشم وی تالش می
یم را تسریع می بیماری خود را بر دیگران در می یابد. یکی دیگر از جنبه های مهم تفکر روان پویشی، شناخت عوامل اشکار سازی است که شروع یا وخامت عال

 کنند. مشکالت بین فردی غالباً اضطراب و در نتیجه عالیم بیمار را افزایش می دهند. 

روی از مرحله ادیپی به مرحله نژندی وسواسی ـ جبری نامیده شده بود و نوعی واپساختالل وسواسی ـ جبری در نظریه روانکاوی سنتی، روان: زیگموند فروید

ـ جبری وقتی با موقعیتهای ادیپی مثل مقابلهمقعدی رشد روانی ـ جنسی تلقی می های محبت یکی از ابژه مثل یا از دست دادنبهشد. بیماران مبتال به اختالل وسواسی 
ای که از لحاظ هیجانی با برند؛ مرحلهنشینند و به مرحله مقعدی پناه میکنند، از این مرحله عقب میشوند و خطر اضطراب را احساس میرو میبهشان رومهم زندگی

های جنسی و های مشخصه مرحله ادیپی، یعنی سایققدوسوگرایی بسیار شدیدی همراه است. این دوسوگرایی محصول انشقاقی است که در وحدت ظریف سای
سازد. یکی از خصایص برجسته دهد. وجود همزمان نفرت و عشق نسبت به یک فرد واحد، بیمار را علیل و ناتوان، و دچار شک و بالتصمیمی میپرخاشگرانه روی می

هایی شود، یا در تداعیشان دیده میگری یا نظافت است که آشکارا در محتوای عالیمبیماران مبتال به اختالل وسواسی ـ جبری اشتغال ذهنی شدید آنان به پرخاش
بسا نحوه پیدایش اختالل وسواسی ـ جبری ریشه در مختل شدن رشد و نمو طبیعی فرد در مرحله مقعدی ـ آزارگرانه که پس این عالیم نهفته است. بنابراین، چه

 داشته باشد. 

آزارگرانه رشد، یکی از خصایص مهم و طبیعی کودک دودلی  -نتیجه مستقیم تغییر در حیات تکانشی فرد است. در مرحله مقعدی (ambivalenceدوسوگرایی )

ار مبتال به است. یعنی کودک در این مرحله نسبت به ابژه واحدی، حتی گاه در آن واحد، هم احساس عشق و محبت می کند و هم احساس نفرت تا حد مرگ. بیم
ابطال و شک  -جبری هم اغلب به طور خودآگاه همین حال را دارد. این تعارض میان احساس های متضاد را می توان در الگوی رفتاری انجام -واسیاختالل وس

 ناتوان کننده فرد در انتخاب میان گزینه ها به خوبی دید. 

های فرد؛ یعنی روی مربوط است، نه به تکانهو اولیه تفکر بر اثر واپس: تفکر جادویی بیشتر به رو شدن اسلوبهای کهن (magical thinkingتفكر جادویی )

نهد. ویژگی ذاتی تفکر جادویی، احساس قدرت مطلق )همه گیرد، که بر کارکردهای ایگو نیز اثر مشابهی میتنها دامان کارکردهای نهاد)ایگو( را میروی نهواپس
یشیدن درباره ی واقعه ای از وقایع جهان خارج می تواند بی هیچ نیازی به اعمال مادی واسط، موجب وقوع آن توانی( در فکر است. فرد خیال می کند به صرف اند

 آور و ترساننده باشند. جبری، برایش بیم -گردد. همین احساس است که باعث می شود افکار پرخاشگرانه فرد مبتال به اختالل وسواسی

 

 تشخیص و خصوصیات بالینی

 ی های تشخیصمالک
Aهای عملی، یا هر دو:های فکری، وسواس. وجود وسواس 

 اند:( تعریف شده2( و )1های فکری به وسیله )وسواس
شوند و در اغلب افراد، اضطراب یا ناراحتی که در برخی مواقع هنگام این اختالل، به صورت مزاحم و ناخواسته تجربه می پایداریو  راجعه. افکار، امیال، یا تصورات 1

 کنند.محسوس ایجاد می
  کند )یعنی، با انجام دادن وسواس عملی(. خنثیکند، یا آنها را با افکار یا اعمال دیگر  سرکوبکند این افکار، امیال، یا تصورات را نادیده بگیرد یا . فرد سعی می2

 اند:( تعریف شده2( و )1های عملی به وسیله )وسواس
کند ( که فرد احساس میدر سکوت کلمات آهستهدن( یا اعمال ذهنی )مثل دعا کردن، شمردن، تکرار . رفتارهای تکراری )مثل دست شستن، منظم کردن، وارسی کر1

 در پاسخ به وسواس فکری یا برطبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، وادار به انجام دادن آنهاست. 
؛ با این حال، این گیردصورت میتی، یا جلوگیری از رویداد یا موقعیت ترسناک پیشگیری یا کاهش دادن اضطراب یا ناراح با هدف . این رفتارها یا اعمال ذهنی2

 افراطی هستند. وضوحبهای ندارند یا بینانهاثر یا پیشگیری شود ارتباط واقعرفتارها یا اعمال ذهنی با آنچه قرار است بی

 .نباشنداین رفتارها یا اعمال ذهنی  فاهدا قادر به ابرازکودکان ممکن است  توجه: ❖

Bمالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، کشند( یا ناراحتی یا اختالل قابلساعت طول می 1گیرند )مثال هر روز بیش از وقت ،های عملیهای فکری و وسواس. وسواس
 کنند.ایجاد می یهای دیگر عملکردشغلی، یا زمینه

Cطبی نسبت داد بیماری یا( دارو موادمخدر، مصرفسوء مثل) مواد فیزیولوژیکی تأثیرات به توانرا نمی عملی –های وسواس فکری . نشانه. 

Dشودهای اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی. این اختالل با نشانه.  



                         1جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب           شناس یدکتری و ارشد روان 1یــکـــــــــرتبه  -کـیـهـان     115   

 

 مشخص کنید اگر:

 جبری قطعا یا احتماال صحیح نیستند یا آنکه ممکن است صحیح باشند یا نباشند.  –داند که باورهای اختالل وسواسی شخص می ا کافی:بینش خوب یهمراه با 

 جبری احتماال واقعی هستند. –کند که باورهای اختالل وسواسی شخص فکر میهمراه با بینش کم: 

 اش واقعیت دارند. جبری –شخص کامال باور دارد که افکار اختالل وسواسی : فقدان بینش/عقاید هذیانی

 ص کنید اگر:مشخ

 فرد در حال حاضر یک اختالل تیک یا سابقه آن را دارد.مرتبط با تیک:  

 

 خصوصیات بالینی 
درصد 75کنند. بیمارانی که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی دارند، الاقل جبری اغلب به پزشکان غیرروانپزشک مراجعه می –بیماران مبتال به اختالل وسواسی 

ای شوند. فکر یا تکانهمحسوب می OCDهای اساسی های عملی)اجبار( ویژگیهای فکری و وسواسدهند. وسواس به این اختالل را تشکیل میاز کل بیماران مبتال

هایم دست)»عبارتند از افکار مربوط به آلودگی  OCDهای فکری معمول در کند. وسواسزور و به طور دائم به حوزه باخبری خودآگاهانه فرد تحمیل میخود را به 
 جبری اغلب به پزشکان غیرروانپزشک مراجعه میکنند.-بیماران مبتال به اختالل وسواسی«(. یادم رفت اجاق را خاموش کنم)»یا شک و تردید «( کثیف هستند

دهد. عملی این است که اضطراب همراه با وسواس فکری را کاهش می احساس ترسی آمیخته با اضطراب، مالزم این تظاهر محوری است و مشخصه کلیدی وسواس

یابد که از خود به مثابه یک موجود روانی دارد. وسواس فکری یا ( است، یعنی فرد آن را غریبه با احساسی میEgo-Alienوسواس فکری یا عملی خودناهمخوان )
 شان غیرعاقالنه است. های عملیداند. حدود هشتاد درصد از کل بیماران معتقدند که وسواسقالنه میعملی هر قدر هم عمیق باشد، فرد معموال آن را مهمل و غیرعا

 

 الگوی عالئم
 ول زمان تغییر کند.وسواس های فکری و عملی در بزرگساالن و نیز کودکان و نوجوانان در اشکال مختلفی تظاهر میابد  عالیم یک بیمار واحد نیز ممکن است در ط

کند آلوده است، وجود اولین و شایع ترین الگوی وسواس، آلودگی است و به دنبالش، وسواس شست و شو یا اجتناب اجبارگونه از شیئ که فرد گمان می آلودگی.

هیجانی در برابر شیئ است که فرد از ترین واکنش ترسد. اضطراب، شایعناپذیر )مثل مدفوع، ادرار، گرد و غبار، یا میکروب( میداشته باشد. فرد اغلب از شئ اجتناب
 گونه هم احساسات شایعی است. ترسد، منتها شرم و نفرت وسواسآن می

دومین الگوی شایع، وسواس تردید است که به دنبالش وسواس عملی به صورت وارسی روی می دهد. این وسواس اغلب متضمن نوعی احساس  تردید مرضی.

احساس  خاطر فراموش کردن چیزی یا انجام چیزی،طوری که همیشه بهای درباره خود دارند، بهگونهبار است. این بیماران تردید وسواسخطر از انجام عملی خشونت
 کنند. گناه می

جبری آن است که فرد صرفا افکار وسواسی مزاحمی بدون هیچ گونه عمل وسواس عملی داشته باشد. اینگونه  -سومین الگوی شایع اختالل وسواسی افكار مزاحم.

 آور است. رمها معموال افکاری تکراری درباره نوعی عمل جنسی یا پرخاشگرانه است که به نظر خود فرد، شنیع و شوسواس

واقعا  چهارمین الگوی شایع این اختالل، لزوم رعایت تقارن یا دقت است، به طوری که ممکن است موجب شود فرد دچار وسواس عملی کندی گردد. بیمار تقارن.

 ها وقت الزم دارد تا یک وعده غذا بخورد، یا صورتش را اصالح کند. ساعت

جبری شایع است. وسواس کندن مو)تریکوتیلومانیا(، و ناخن جویدن  –جویی اجبارگونه هم در بیماران وسواسی و صرفههای مذهبی وسواس سایر الگوهای عالئم.

 گونه پیدا کند. جبری باشد. خودارضایی هم ممکن است جنبه وسواس –های عملی از نوع اختالل وسواسی هم ممکن است وسواس

 معاینه وضعیت روانی
جبری در معاینه وضعیت روانی ممکن است عالیم اختالالت افسردگی را نشان دهند. چنین عالیمی تقریبا در پنجاه درصد از کل  -بیماران مبتال به اختالل وسواسی 

ری دارند )مثل نیاز افراطی به جب –ای دال بر اختالل شخصیت وسواسی جبری صفات شخصیتی –این بیماران وجود دارد. برخی از بیماران دچار اختالل وسواسی 

میزان تجرد در میان بیماران مبتال به اختالل وسواسی جبری به ویژه در مردان بیشتر از متوسط جامعه است در دقیق یا نظیف بودن(، اما اکثر آنها چنین نیستند. 
 بیماران متاهل نیز میازن اختالفات زناشویی بیش از معمول است.
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 تشخیص افتراقی

 های طبییبیمار
واس نسبت را اختالل هسته های قاعده ای می دانند. کره سیدنهام و بیماری هانتینگتون نیز، با بیماری های هسته های قاعده ای همراهند. اختالل وس OCDامروزه 

کر عوامل عصبی احتمالی تر بایستی به فدر افراد مسن OCDسالگی بروز می کند و در صورت شروع اخیر  30به کره سیدنهام و بیماری هانتینگتون، بیشتر قبل از 
 دخیل در بروز این عالیم بود. 

 

 اختالل توره
درصد افراد دچار اختالل توره رفتارهای وسواسی دارند و حدود دو سوم آنها واجد مالک های  90جبری ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد. حدود  -اختالل وسواسی 

دارند. اما  OCDبا الگویی از تیک های حرکتی و صوتی عود کننده همراه است که شباهت اندکی با  هستند. سندرم توره در شکل کالسیک خود  OCDتشخیصی
  های عملی هستند.  تر بسیار شبیه وسواسهای حرکتی پیچیدههای فکری دارد و تیکمیل شدید قبل از انجام تیک اغلب شباهت زیادی به وسواس

 

 سایر اختالالت روانپزشكی
OCD  طلبی و سایر صفات شخصیتی مشابه همراه جبری دارد که با دغدغه وسواسی در رابطه با جزئیات، کمال –شباهتی سطحی با اختالل شخصیت وسواسی

م روانپریشی شود. عالیجبری دیده نمی –شود و این حالت در اختالل شخصیت وسواسی های عملی و فکری دیده میسندرم کاملی از وسواس OCDاست. اما فقط در 

های فکری به با بصیرت اندک وسواس OCDبا بینش اندک دشوار است. در  OCDشوند که تفکیک آنها از اغلب منجر به بروز افکار و رفتارهای وسواسی می

اره به ماهیت غیرمنطقی عالیم خود تقریبا همو OCDبیماران دچار  -1از روانپریشی عبارتند از:  OCDکند. نکات کلیدی در افتراق پریشی شباهت پیدا میروان

از افسردگی  OCDشود. به همین ترتیب افتراق دیده نمی OCDهای روانپریشانه معموال با انواعی از خصوصیات دیگر همراه هستندکه در بیماری -2وقوف دارند و 
های فکری مشخصه افسردگی اساسی غالبا با افکار وسواسی همراه است که گاهی به وسواسکنند و تواند دشوار باشد، زیرا این دو اختالل اغلب همراه هم بروز میمی

OCD شوند. بهترین راه برای افتراقشبیه میOCD  شوند، و افسردگی، توجه به سیر آنهاست. افکار وسواسی همراه افسردگی فقط در طول دوره افسردگی دیده می

 یابد. تداوم میرغم فروکش افسردگی واقعی علی  OCDاما
 

 سیر و پیش آگهی
درصد از آنها عالیم پس از واقعه پرفشاری نظیر حاملگی، یک مشکل جنسی، یا مرگ یکی  70تا  50به طور ناگهانی، و تقریبا در  OCDعالیم بیش از نصف بیماران 

جبری معموالً سیری درازمدت اما متغیر، دارد؛  -کنند.  اختالل وسواسی یسال تاخیر به روانپزشک مراجعه م 10تا  5شود. اغلب این بیماران با از بستگان شروع می
درصد بهبود متوسط در عالیم  50تا  40درصد از بیماران بهبود چشمگیر و  30تا  20صورت ثابت. حدود صورت نوسانی است و در برخی دیگر بهدر برخی از بیماران به

دچار افسردگی نیز هستند و خطر خودکشی در مورد  OCDشوند. حدود یک سوم از بیماران مبتال به مانند یا بدتر میمی درصد نیز بدحال 40تا  20کنند. خود پیدا می
های جبری مطرح است. تسلیم شدن به وسواس های عملی )نه مقاومت در برابرشان(، شروع اختالل در کودکی، وجود وسواس -تمام بیماران دچار اختالل وسواسی

بها داده )یعنی به نوعی پذیرش وسواس جود عقاید هذیانی، وجود افکار بیشعملی غریب، لزوم بستری شدن بیمار، ابتالی همزمان به اختالل افسردگی اساسی، و
آگهی داللت دارد. سازگاری خوب بیمار از نظر شغلی و های فکری و عملی(، و وجود اختالل شخصیت )به ویژه اختالل شخصیت اسکیزوتایپی( بر بد بودن پیش

آگهی اختالل رسد ربطی به پیشآگهی خوب اختالل است. محتوای وسواس به نظر نمیعالیم دال بر پیشای بودن کننده، و دورهای تسریعاجتماعی، وجود واقعه
 داشته باشد. 

 

 درمان
رمان پویشی مقاومت بیمار در برابر دحال، آشکارسازی روانهای دارویی و رفتاری رایج شده است و دیگر نظریه روانکاوی سنتی ارج و قربی ندارد، بااینامروزه درمان

د بر قضاوت و مهارت تواند به پدیرندگی بهتری از جانب وی منجر شود. تصمیم گیری در این مورد که چه درمانی به کار رود، )رفتاری یا دارو(، باید مبتنی باشمی
ت درمانی مقاومت میکنند.وارسی روانپریشی مقاومت بیمار بسیاری از بیماران مبتال مصرانه در برابر اقدامادرمانگر و نیز بر این که خود بیمار کدام اسلوب را می پذیرد. 

 در برابر درمان میتواند به پذیرندگی بهتری از جانب وی منجر شود.

کرد هفته وقت الزم است. روی 16تا  8شود، اما برای کسب حداکثر نفع درمانی معموال هفته درمان دیده می 6تا  4اثرات اولیه داروها عموما پس از دارودرمانی: 

پرامین شروع کنیم. ها( یا با کلومیSSRIهای اختصاصی باز جذب سروتونین )آن است که نخست، درمان را با یکی از مهارکننده OCDپذیرفته شده )استاندارد( برای 
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برای درمان اختالالت افسردگی یا سایر اختالالت روانی تمام داروهایی که ها در ترکیب با رفتار درمانی به کار رود. SSRIبهترین پیامد بالینی زمانی پیدا می شود که
 به کار میبرند به مقدار مصرف معمولشان در درمان اختالل وسواسی جبری نیز میتوان بکار برد.

نفرین ـ یسه با تاثیر بر بازجذب نوراپیترین دارو از نظر تاثیر بر بازجذب سروتونین ـ در مقاای، انتخابیحلقهای و چهارحلقهاز میان همه داروهای سهپرامین: کلومی

 برای درمان اختالل وسواسی ـ جبری تایید کرد.  FDAپرامین اولین دارویی بود که ها بر آن غلبه دارند. کلومیSSRIپرامین است که از این نظر فقط کلومی

نفرین آزاد اپینشان داده اند. کلونیدین مقدار نور( catapresکلونیدین ) جبری را با مصرف خوراکی -های موردی درجاتی از بهبود عالیم اختالل وسواسیگزارش 
 شده از پایانه های عصبی پیش سیناپسی را کاهش می دهد. 

( و ممانعت از پاسخ، حساسیت زدایی exposureجبری عبارت است از مواجهه سازی ) -رویکردهای رفتاری اصلی در اختالل وسواسی رفتاردرمانی:

(desensitization( ایستاندن فکر، غرقه سازی ،)flooding)( و شرطی سازی بیزار گرانه ،)انفجار درمانی )درمان با غرقه سازی تجسمی ،aversive 

conditioningن متعهد شده جبری به کار برده اند. الزمه رفتار درمانی آن است که بیمار واقعا برای بهبود یافت -( را هم در بیماران مبتال  به اختالل وسواسی
 باشد. 

کار توانند بهشک جایگاه مهمی در درمان این بیماران دارد، خاصه برای بیمارانی که عالیمشان به هر شدتی که باشد، میدرمانی حمایتی بیروان درمانی:روان

 بپردازند و به سازگاری اجتماعی دست یابند. 

اند باید در نظر جراحی را برای بیماران شدیدا مقاوم به درمان که به شکل مزمنی دچار ناتوانی شده -( و روانECTدرمان با تشنج الکتریکی ) های دیگر:درمان

جراحی پیدایش تشنج است ترین عارضه روان ـ جبری، حلقه بری )سینگولوتومی( است. شایع -ترین راهکار جراحی روانی برای درمان اختالل وسواسیداشت. شایع

روس های جراحی غیرتخریبی با استفاده از کارگذاری الکترود در هسته های مختلف قاعده ای ( قابل درمان است. dilantinتوئین )که تقریبا در تمام موارد با  فنی

 و اختالالت توره تحت بررسی قرار دارند.OCDبرای درمان 
 

 الالت مرتبط معینجبری یا اخت –سایر اختالالت وسواسی 
اطالعات ارائه  -3فهرست نشده است،  DSM-5یک سندرم اختصاصی دیگر که در  -2معمول، تظاهرات غیر -1این تشخیص در سه موقعیت زیر مناسبت دارد: 

 جبری یا اختالالت مرتبط کافی نیست.  –گذاری کامل اختالل وسواسی شده برای تشخیص

 سندرم انتساب بویایی
شوند. این اشتغال ذهنی منجر به رفتارهای تکراری مشخصه سندرم انتساب بویایی این اعتقاد کاذب بیمار است که بدنش بوی بدی دارد که دیگران متوجه آن نمی

سالگی است. اعتقاد فرد در مورد حس  25تر است. میانگین سن شروع در ها و افراد مجرد شایعشود. سندرم مزبور در مردها میمانند شستن بدن یا تعویض لباس
رم انتساب بویایی درونی بو که وجود خارجی ندارد ممکن است به حد هذیان جسمانی پیش برود که در این مورد تشخیص اختالل هذیانی را باید در نظر گرفت. سند

تحریک موضعی هیپوکامپ بر اثر تومورهای هیپوفیز نیز ممکن است شود. بندی میشده است و تحت عنوان هذیان ادراک طبقهدر متون روانپزشکی به خوبی ثبت 

-DSMاین سندرم در سبب ایجاد حسهای بویایی شود.بیماران دچار التهاب سینوسهای پیشانی اتموئید یا اسفنوئید ممکن است حس درونی بوی بد را گزارش کند. 

 جبری آمده است.  –ان سایر موارد معین اختالل وسواسی تحت عنو 5

 

 )دیس مورفوفوبیا(بدن  انگاریریختداختالل ب
انگاری بدن اشتغال ذهنی با نقص تخیلی در ظاهر یا چهره خود دارند و این اشتغال ذهنی سبب ناراحتی بالینی چشمگیر یا تخریب بیماران مبتال به اختالل بدریخت 

آور است. امیل کریپلین که ناهنجاری جسمانی مختصری وجود داشته باشد، نگرانی بیمار درمورد آن افراطی و عذابشود. درصورتیعملکردی مهم بیمار میهای حوزه
 س شرم از شکل بدن معرفی کرد.دانست. پیر ژانه آن را وسوانژندی وسواسی میاین اختالل را شناسایی و آن را هراس از بدریختی نامید. او این اختالل را یک روان

دلیل این اختالل به DSM-5انگاری بدن شناسایی شد، اما در این  عارضه تحت عنوان اختالل بدریخت DSM-IV-TRدر  وجود نداشت و DSM-3این اختالل تا 
 جبری در طبقه اختالالت طیف وسواسی جبری قرار داده شد.  –هایش با اختالل وسواسی شباهت

 

 همه گیر شناسی
سالگی است و زنان تا حدودی  30و  15کنند تا روانپزشکان. شایعترین سن شروع بین این بیماران بیشتر به متخصصین پوست، داخلی یا جراحان پالستیک مراجعه می

بیماران مراجعه کرده به جراحی ترمیمی، اختالل بدریخت انگاری بدن را دارند. افراد مبتال به این اختالل، بیشتر مجرد %  2بیشتر از مردان گرفتار می شوند. تنها 
بیش از  درصد آنها حداقل یک نوع اشتغال ذهنی با جنبه خاصی از ظاهرشان داشتند. 50هستند. مطالعه ای روی گروهی از دانشجویان کالج نشان داد که بیش از 

 د بیماران مبتال دروره از افسردگی اساسی را در طول زندگیشان تجربه کرده اند.درص90
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 سبب شناسی
علت اختالل بدریخت انگاری بدن معلوم نیست. میزان باالی همراهی این اختالل با اختالالت افسردگی، سابقه بیش علت اختالل بدریخت انگاری بدن معلوم نیست. 

دهد های مربوط به پاسخدهی این اختالل به داروهای مختص سروتونین نشان میجبری در خانواده آنها و گزارش –اختالل وسواسی از حد انتظار اختالالت خلقی و 

یی نیز لبی مربوط به زیباکه حداقل در برخی از این بیماران فیزیوپاتولوژی این اختالل ممکن است با سروتونین و سایر اختالالت روانی در ارتباط باشد. مفاهیم قا
جایی تعارض جنسی یا هیجانی با بخش ممکن است اثرات چشمگیری بر بیماران مبتال به این اختالل بگذارد. در الگوهای روانپویشی این اختالل، بازتابی از جابه

 گیرد. افکنی صورت میزنی، تجزیه، تحریف، نمادسازی و فرهای دفاعی واپسشود. چنین ارتباطی از طریق مکانیسمنامربوطی از بدن تلقی می
 

 های تشخیصیمالک
این بیماری، فرد رفتارهای  از مسیردر مقطعی کند که تصریح می DSM-5. استجزئی یا قیافه یا تاکید افراطی بر نقصی نقص خیالی در ظاهر ا اشتغال ذهنی ب

 ناراحتی مزبور سبب اشتغال ذهنی دهد.انجام می یا اعمال ذهنی )مثل مقایسه کردن ظاهر خودش با ظاهر دیگران( ()مثل وارسی کردن در آینه، آرایش مفرط وسواسی
 شود. های مهم زندگیش میدر بیمار یا اختالل بارز توانایی کارکرد در حوزه هیجانی چشمگیر

 

 خصوصیات بالینی
شود. گاهی نگرانی مبهم و فهم آن دشوار است، مانند نگرانی ء خاص بدن، مثل بینی مربوط میشایع ترین نگرانی ها به عیب های صورت، بخصوص معایب اجزا

های دیگر بدن که مایه نگرانی هستند هایی دارند. قسمتطور متوسط درمورد چهار ناحیه بدن نگرانیای مچاله. بیماران در سیر اختالل خود بهمفرط درمورد چانه
است. در جریان ابتال به بیماری مزبور « بزرگ شدن هیکل»پستان، و اعضای تناسلی. یک گونه پیشنهادی از اختالل بدشکلی بدن در مردان، میل به عبارتند از موها، 

ن به عیب ادعایی بدن(، های مورد نظر بدن ممکن است تغییر یابند. عالیم شایع همراه عبارتند از: باور یا هذیان واضح انتساب )معموالً در مورد توجه دیگراقسمت
همه بیماران مبتال از اجتناب از آینه و سطوح شفاف و یا برعکس نگاه کردن بیش از حد در آینه و کوشش برای پنهان کردن نقص فرضی )با آرایش یا لباس(. تقریبا 

نند که بخاطر نقایص ادعایی مسخره شوند و تا یک پنجم آنها اقدام شوند زیرا نگرانشین میجویند. تا یک سوم این بیماران خانهرویارویی اجتماعی و شغلی دوری می
 –کنند. همراهی اختالالت اضطرابی و افسردگی با این اختالل شایع است و بیماران همچنین ممکن است صفات اختالالت شخصیت وسواسی به خودکشی می

 ال از رویایی اجتماعی و شغلی دوری میجویند.تقریبا همه بیماران مبتجبری، اسکیزوئید و خودشیفته را دارا باشند. 
 

 تشخیص افتراقی
شود. در موارد زیر اشتغال خاطر مفرط بدنی انگاری گذاشته نمیاگر اشتغال ذهنی مفرط بدنی را بشود با یک اختالل روانپزشکی دیگر توجیه نمود، تشخیص بدریخت

در اختالل هویت جنسی فرد از صفات ثانویه یا اولیه  -2بدنی عموما محدود به نگرانی از چاق شدن است. اشتهایی عصبی اشتغال خاطر در بی -1شود: دیده می
های افسردگی اساسی فرد ممکن در دوره -3داشت. کند اشتباهی در این زمینه روی داده و او باید صفات جنسی دیگری میجنسی خود ناراحت است یا احساس می

گزین ممکن است کند. افراد مبتال به اختالل شخصیت دوریش پیدا کند که هماهنگ با خلق است و منحصرا در دوره افسردگی بروز میاست افکاری در مورد طاهر
شود. د نمیکننده نیست و سبب تخریب عملکرنگران باشند به دلیل نقایص واقعی یا خیالی در ظاهر خود شرمنده شوند، اما این نگرانی معموالً بارز، مداوم یا ناراحت

)بیمار معتقد است بدنش بوی بد دارد و یا بخشهایی از هراسی شباهت داردنام یک عنوان تشخیصی در ژاپن است که به جمعیت Taijin Kyofu-shoبیماری 
انگاری بدن اشتغاالت دچار بدریختانگاری مطابقت بیشتری دارد. هرچند افراد ، اما برخی خصوصیات آن با اختالل بدریختبدنش برای دیگران مشمئز کننده است(

شود که افکار و اعمال فقط زمانی گذاشته می OCDذهنی وسواسی در مورد ظاهر خود دارند و ممکن است رفتارهای وسواسی داشته باشند، تشخیص جداگانه 

انگاری به سطح هذیانی شته باشند. اگر افکار بدریخت( داEgo-dystonicناهمخوان ) –وسواسی محدود به نگرانی فرد و زمینه ظاهر خود نباشند و حالت خود 

 رسیده باشد، می توان در کنار آن، تشخیص اختالل هذیانی نوع جسمانی را نیز گذاشت. 
 

 سیر و پیش آگهی
ای طوالنی وجود دارد.  شروع جویی فاصلهاین اختالل معموالً در نوجوانی شروع می شود. سن شروع این اختالل کامال روشن نیست، زیرا بین شروع عالیم و درمان

های بدون عالمت در سیر آن ناچیز است. آن بخشی از بدن که کانون اختالل ممکن است تدریجی یا ناگهانی باشد و معموالً سیری طوالنی و نوسان دار دارد و دوره
 های بیمار است ممکن است با گذشت زمان ثابت بماند یا تغییر کند.  دغدغه

 

 اندرم
 شود. این اختالل به داروهای مختص سروتونین پاسخ می دهد. پرامین استفاده میدر درمان این اختالل از داروهای سروتونین مانند فلوکستین و کلومی
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 ارتباط با جراحی ترمیمی 
درصد  8-7این رقم را  DSM-5این تشخیص هستند. اما اند واجد شرایط بیمارانی که به یک درمانگاه جراحی ترمیمی مراجعه کرده ٪2مطالعه نشان داد که فقط 

ای از میزان بینانهغیرواقعذکر کرده است. با این حال درصد کلی ممکن است بسیار بیشتر باشد. معموال باورهای این بیماران درباره وضع ظاهری و چهره، با انتظارات 
یابند که تغییر نقص خیالی در وضعیت ظاهری، چیزی از نگرند، درمیبینانه به مشکل خود میاه واقعتصحیح نقایص آنها با جراحی همراه است. وقتی بیماران از دیدگ

کفایتی خود را دریابند. آیند تا ماهیت حقیقی احساسات نوروتیک مبتنی بر بیدرمانی برمیکاهد. در شرایط مطلوب، این بیماران درصدد روانمشکالت زندگی آنها نمی
 صورت، ممکن است بیمار خشم خود را با اقامه دعوی علیه جراحی پالستیک ابراز کند و یا به افسردگی مبتال شود. درغیراین

 

 سازی(گری )ذخیرهاختالل انباشت
ی همراه است. مشخصه این اختالل کننده است که با تخریب در کارکردهایی مانند خوردن و خوابیدن و آراستگای شایع و اغلب ناتوانگری وسواسی پدیدهانباشت

گری در ابتدا زیرنوعی از شود. انباشتاندازد و سبب اشغال وسیع محل زندگی میرسد ارزش چندانی ندارد و فرد آنها را دور نمیآوری اقالمی است که به نظر میجمع
ترس وسواسی در زمینه از دست  -1دانند. این اختالل ناشی از سه عامل زیر است: شد اما امروزه آن را یک تشخیص مجزا میجبری محسوب می –اختالل وسواسی 

دلبستگی هیجانی شدید به  -3باورهای تحریف شده در مورد اهمیت اموال و  -2دادن اقالم مهمی که فرد معتقد است ممکن است روزی در آینده به کار آیند. 
 متعلقات. 

 

 گیر شناسیهمه
اند. این اختالل در مردان و زنان شیوع گزارش کرده ٪14دهد، هرچند برخی مطالعات شیوع طول عمر آن را درصد جمعیت روی می 5تا  2گری در حدود انباشت

نوجوانی  اوایل گیری و صفات شخصیت وابسته همراهی دارد. این اختالل معموال درتر است و با اختالل اضطراب اجتماعی، کنارهیکسانی دارد. در افراد مجرد شایع
 یابد. شود و در تمام طول حیات ادامه میشروع می

 

 های همراهبیماری
گر دهند. برای افراد انباشتگری نشان میرفتار انباشت OCDبیماران مبتال به  ٪30شود و دیده می OCDگری و ابتالیی بین انباشتترین بیماری همراه و همشایع

کنند در آینده به این اقالم نیاز خواهند داشت که البته مورد نیاز نیستند ممکن است منبع آسودگی باشد و بسیاری از آنها احساس میآوری اقالمی که خرید یا جمع

گزین، یهمراه است. این اختالالت غبارتند از انواع وابسته، دور OCDگری با میزان باالیی از اختالالت شخصیت عالوه بر این احساس غیرمنطقی است. انباشت

گری هستند احتمال بروز که دارای عالیم انباشت OCDبودند. در بیماران  ADHDهای گر واجد مالکبیماران انباشت ٪20اسکیزوتایپی و پارانوئید. در یک مطالعه 

ADHD یع است و در زوال ذهن و سایر اختالالت عصبی گری در بیماران دچار اسکیزوفرنیا نسبتا شاده برابر بیش از افراد فاقد این عالیم است. رفتارهای انباشت
گری عبارتند از: اختالالت خوردن، افسردگی، اختالالت اضطرابی، اختالالت مصرف مواد)بخصوص وابستگی شود. سایر اختالالت همراه انباشتشناختی نیز دیده می

( ٪14( و اضطراب اجتماعی )٪27گری بیش از همه با اختالل اضطراب فراگیر )شتبه الکل(، دزدی وسواسی و قماربازی وسواسی. در میان اختالالت اضطرابی، انبا

 گیجگاهی گزارش شده است.-شروع انباشتگری در مواردی از زوال ذهن پیشانیهمراهی دارد. 
 

 شناسیسبب
سری افراد گری دارد. در قشر سینگوالی خلفی و قشر پسموارد، حداقل یکی از بستگان درجه اول رفتار انباشت ٪80این اختالل یک جنبه خانوادگی دارد و تقریبا در 

 گیری آنها را توجیه کند. های شناختی مختلف این افراد و نیز نواقص توجه و تصمیمتواند تخریبتر است که میگر متابولیسم پایینانباشت
 

 تشخیص
رسند یا فاقد ارزش هستند و عدم توانایی برای دور انداختن نظر میفایده بهآوری مقادیر زیادی از متعلقات که بیجمع – 1گری عبارتند از:تمشخصات اختالالت انباش

-DSMدر تخشیص در  گری. دلیل انباشتناراحتی و تخریب چشمگیر در عملکرد به -3شود و های طبیعی میشلوغ شدن مفرط محل زندگی مانع از فعالیت -2آنها. 

 سطح بینش بیمار نیز باید مطرح و مشخص شود. 5
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 های بالینیویژگی
کار آید یا ممکن است ناشی از باوری تحریف شده درمورد شود که بیمار معتقد است زمانی ممکن است بهگری بر اثر ترس از دست دادن اقالمی ایجاد میانباشت

دانند. اکثر این بیماران اقالم را به شکل انفعالی شان میگران رفتار خود را معقول و بخشی از هویتهیجانی به آنها باشد. بسیاری از انباشتمتعلقات یا یک دلبستگی 
با مرگ ناشی از  گریدهد. شلوغ شدن ناشی از انباشتاین ترتیب شلوغ شدن محل زندگی در طول زمان و به تدریج روی میکنند تا عامدانه و بهآوری میجمع
گری در کار، کند. در موارد شدید انباشتهای انگلی را جذب خود میسوزی یا تصادم بیمار با متعلقات نسبت داده شده است. این انباشتگی همچنین آلودگیآتش

دهی متعلقات و سامان دادن آنها ناشی از ناتوانی سازمان گریکند. ماهیت مرضی انباشتهای پایه مانند خوردن و خوابیدن تداخل ایجاد میتعامالت اجتماعی و فعالیت
کنند. افراد مبتال همچنین بر اهمیت یادآوری اطالعات و متعلقات انداختن اقالم، آنها را ذخیره میگیری درمورد دورشود. بسیاری از افراد برای اجتناب از تصمیممی

 دهند متعلقات را نگه دارند تا آنها را فراموش نکنند. شود و ترجیح میوشی اطالعات منجر به پیامدهای جدی میکنند. این بیماران معتقدند فرامتاکید بیش از حد می
 

 تشخیص افتراقی
عالئم  OCDدهند. برخالف عالئم مانند افکار مزاحم راجعه یا تشریفات وسواسی را نشان نمی OCDگری برخی از عالئم کالسیک بیماران دچار اختالل انباشت

بینش بهتری نسبت به  OCDهای فکری درمورد کثیفی یا آلودگی وجود ندارد. بیماران شود، تشریفات و آداب ثابت نیستند و وسواسگری با زمان تشدید میانباشت
صورت ندرت تکراری است و بهگری بههمخوان هستند. رفتار انباشت –گری خود ناهمخوان هستند اما در اختالل انباشت – خود اختالل خود دارند. عالئم معموال

اضطراب. کند تا صورت احساس گناه و خشم ظهور میشود و بیشتر بهشود. ناراحتی عمدتا در زمینه دورانداختن اقالم دیده میکننده تجربه نمیمزاحم یا ناراحت

های انتخابی بازجذب سروتونین پاسخ رفتاری و مهارکننده –درمانی، درمان شناختی مانند مواجهه OCDهای کالسیک گری همچنین کمتر به درماناختالل انباشت

 دهد. می
گری عالمت شایعی در زوال متعلقات است. این انباشتگری ناشی از دلبستگی هیجانی یا ارزش ذاتی باالی تر از انباشتهدفگری مرتبط با ضایعه مغزی بیانباشت

کاری، جستجو، رفتار تکراری کش رفتن و پرخوری همراه گری اغلب با شیوع باالتری از پنهانشود. در موارد زوال ذهن انباشتذهن متوسط تا شدید محسوب می
کند. شروع زوال ذهن تری پیدا میشود و با پیشرفت بیماری حالت نابسامانروع میزمان با شروع زوال ذهن است، به شکلی منظم شاست. شروع اختالل معموال هم

 گری شود. گری داشته ممکن است سبب تشدید رفتار انباشتاش انباشتدر بیماری که در طول زندگی
ها، غفلت از صورت رفتار تکراری مرتبط با هذیانمراه است و بهگری ممکن است با اسکیزوفرنیا همراه باشد. این رفتار در بیشتر موارد با موارد شدید هرفتار انباشت

 شود. وسیله فقدان نوسانات شدید خلق کنار گذاشته میخود و عدم رعایت نظافت همراه است. اختالل دوقطبی به
 

 آگهیسیر و پیش
آید تا اینکه به سنین دهه پنجم یا ششم برسد. عالئم ممکن است درمان برنمیاین اختالل، اختاللی مزمن و با سیری مقاوم به درمان است. بیمار معموال در پی 

زا ایجاد شده، سن شروع باالتر است. گری در پاسخ به یک رویداد استرسدرطول سیر اختالل نوسان نشان دهد اما فروکش کامل نادر است. در افرادی که انباشت
 تری خواهند داشت. تر و مزمننیتر است سیر طوالافرادی که سن شروع آنها پایین

 

 درمان
کنند عبارت است از بینش ضعیف نسبت به معمول ایجاد می CBTگری در درمان هایی که بیماران مبتال به انباشتگری دشوار است. چالشدرمان اختالل انباشت

بندی؛ مواجهه و گیری و طبقهشناختی رفتاری است که شامل آموزش تصمیمرفتار و انگیزش پایین و مقاومت دربرابر درمان. موثرترین درمان این اختالل مدل 
 ای از متعلقات است. خوگیری با دورانداختن و بازسازی شناختی است. هدف درمان رها شدن از حجم قابل مالحظه

 

 مانیا(تیلووسواس کندن مو )تریكو
شود و این کاهش موها تحت تاثیر تنش فزاینده است که کمابیش سبب از دست دادن مو میوسواس کندن مو، اختالل مزمنی است که مشخصه آن کندن مکرر مو 

ه وجود دارد و ممکن است برای دیگران محسوس باشد. این اختالل مشابه اختالل وسواسی جبری و اختالل کنترل تکانه است زیرا پیش از کندن مو تنشی فزایند
 توسط دکتر فرانسوی به نام فرانسو هالوپو وضع شد. 1889این اختالل اولین بار در  اصطالحشود.ربه میپس از کندن مو حالت تسکین تنش یا ارضا تج

 

 همه گیر شناسی 
تر و مزمن کاری، ممکن است برآوردهای انجام شده درمورد شیوع این اختالل کمتر از حد واقعی باشد. نوع وخیمبدلیل همراهی وسواس کندن مو با شرم و مخفی

نوع دیگر  مردان بیشتر از زنان کندن مو را پنهان میکنند. است. 1به  10شود و نسبت ابتالی مونث به مذکر در این نوع اختالل در اوایل و اواسط نوجوانی شروع می
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رم جوانان و نوجوانان شایعتر است و وخامت شود و در این نوع نسبت ابتالی پسرها و دخترها یکسان است. این نوع از اختالل از سنداین اختالل در کودکی شروع می
 درصد بیماران دچار وسواس کندن مو، در مقاطعی موهای کنده شده را جویده یا می بلعند.  40تا  35کمتری دارد. حدود 

 

 های همراهبیماری
های خلقی بخصوص ت اضطرابی(؛ سندرم توره؛ بیماری)و نیز سایر اختالال OCDشود: ابتالیی قابل توجهی بین اختالل کندن مو و اختالالت زیر دیده میهم

جبری، مرزی و خودشیفته(. ابتالی همزمان به سومصرف  –اختالالت افسردگی با اختالالت خوردن و اختالالت شخصیت )بخصوص اختالالت شخصیت وسواسی 

 مواد به اندازه قماربازی بیمارگون، جنون دزدی و سایر اختالالت باال نیست. 
 

 شناسیسبب
( به عنوان عوامل اساسی این objectکودک، ترس از تنها ماندن و فقدان اخیر ابژه )-شود. آشفتگی در روابط مادراختالل کندن مو، اختاللی چندبعدی تلقی می

ساز معرفی شده است، ولی این امل زمینههای افسردگی اغلب به عنوان عواند. سومصرف مواد ممکن است پیدایش اختالل را تسهیل کند. پویاییاختالل ذکر شده
دانند. اعضای خانواده افراد مبتال به وسواس کندن مو غالباً بیماران صفت شخصیتی یا اختالل شخصیتی خاصی ندارند. برخی خودانگیزی را هدف اولیه کندن مو می

شناسی تریکوتیلومانیا ای و سروتونین در سببهای قاعدهبر نقش احتمالی عقدهجبری دارند. مطالعاتی نیز  -سابقه تیک، اختالالت کنترل تکانه، و عالیم وسواسی
 حجم نواحی لنتیکولیت چپ و پوتامن چپ کوچکتر است.اشاره کردند. 

 

 تشخیص و خصوصیات بالینی
دهد. کندن موی سر، شایعتر از دیگر تسکین به وی دست میشود و با کندن مو احساس رضایت یا ای از تنش میپیش از اقدام به کندن مو، بیمار دچار حس فزاینده

های سمناطق بدن است. دو نوع کندن توصیف شده است. کندن متمرکز عبارتست از عمل عمدی برای کنترل تجربیات شخصی ناخوشایند مانند میل شدید، ح
کند. اکثر بیماران ترکیبی های انفرادی بروز میتر در خالل فعالیتدهد و بیشروی میبدنی)مانند خارش یا سوزش( یا افکار. درمقابل کندن خودکار خارج از آگاهی فرد 

موخواری یا در دهان  از هر نوع کندن مو را دارند. وجه مشخصه این نوع کاهش مو وجود موهای کوتاه و شکسته در کنار موهای بلند و طبیعی در نواحی درگیر است.
کنند طاسی حاصل را پنهان کنند. در این بیماران سایر اعمال مو دیده شود. بیماران اغلب رفتار خود را انکار کرده و سعی میگذاشتن مو ممکن است متعاقب کندن 

 خودزنی نیز ممکن است دیده شود. 
 

 تشخیص افتراقی 
 -پدیدار شناسی وسواس کندن مو و اختالل وسواس عملیاین اختالل ممکن است یکی اختالل کامال خوش خیم باشد و یا ممکن در زمینه اختالالت روانی رخ دهد .

جبری در وسواس کندن مو بیمار افکار وسواسی نداشته و عمل وسواسی محدود به یک عمل )کندن مو(  –فکری با هم همپوشانی دارد. برخالف مبتالیان وسواسی 

آیند و برای فعاالنه در پی جلب توجه طبی و نقش بیمار برمی –های جسمانی همراه است نوعی که عمدتا با عالئم و نشانه –است. بیماران مبتال به اختالل ساختگی 

کنند. در تمارض یا اختالل ساختگی بیمار ممکن است برای جلب توجه طبی به خودزنی و جرح خویشتن بپردازد، ولی رسیدن به این اهداف، عمدا بیماری را تقلید می
رسد از رفتارشان کند. بیماران مبتال به اختالل حرکت قالبی حرکات قالبی و موزونی دارند و معموال به نظر نمید کرده اقرار نمیبه این امر که خود ضایعات را ایجا

 ناراحت باشند. 
 

 سیر و پیش آگهی
است. هر دو نوع مزمن و عود کننده آن  سالگی است. سیر این اختالل به خوبی شناخته نشده 17سن متوسط شروع وسواس کندن مو اوایل نوجوانی و اکثرا قبل از 

دهد. شروع دیر هنگام تر همراه است و به راهکارهای رفتاری، حمایتی و تلقینی پاسخ میسالگی( معموالً با بهبود ساده 6دیده شده است. شروع زود هنگام )قبل از 
 تری دارد. شود پیش اگهی ضعیفاختالل که زودتر شروع میسالگی( با افزایش احتمال مزمن شدن همراه است و نسبت به شکلی از  13)بعد از 

 

 درمان
های انتخابی بازجذب سروتونین در دهنده اثربخشی مهارکنندههای موردی اولیه نشانشود. گزارشدرمان معموال با همکاری روانپزشک و متخصص پوست انجام می

رفتاری و بینش گرا نیز میتواند رواندرمانی های آمیزی درمان شده است. گرا به طور موفقیترمانی بینشددرمان اختالل کندن مو بود. اختالل مزمن کندن مو با روان
 مفید باشد.
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 اختالل خراش پوست )کندن پوست(
خراشیدن هیجانی، آرتیفیکت مشخصه این اختالل کندن تکراری و اجباری پوست است. در طول تاریخ این اختالل اسامی زیادی داشته است: سندرم کندن پوست، 

 خراشیدن عصبی، اپیدرموتیلومانیا و خراشیدن پاراآرتیفیشیال.
 

 شناسیگیریهمه
پزشکی است. این های رواندرصد در جمعیت نوجوانان مبتال به بیماری 12درصد در جمعیت عمومی و حدود  5تا  1شیوع طول عمر اختالل خراشیدن پوست بین 

 ر از مردان است. تاختالل در زنان شایع

 

 بیماری های همراه
همراه OCDجبری دیده میشود و اختالل کندن پوست با میزان زیادی -ماهیت تکراری اختالل کندن پوست مشابه تشریفات وارسی تکرار است که در اختالل وسواسی

مراه،افسردگی ممکن است وسواسهای فکری درمورد الودگی و ناهنجاری های پوست داشته باشند.سایر اختالالت هOCDاست.به عالوه بیماران مبتال به 
 اساسی،وابستگی به مواد،اختالالت اضطرابی و اختالل بدریخت انگاری بدن،اختالل شخصیت وسواسی جبری و مرزی.

 

 شناسیسبب
کندن پوست و سایر زده به والدین اقتدارگراست. این بیماران برای ابراز وجود اقدام به پردازان معتقدند که رفتار کندن پوست تظاهری از خشم واپسبرخی نظریه

ای برای تسکین استرس کندن پوست را انجام دهند. براساس نظریه روانکاوی پوست یک اندام کنند. بیماران ممکن است به عنوان وسیلهرفتارهای خودتخریبی می
اند. ناهنجاری سروتونین، دوپامین ایی درنظر گرفتهشهوی است و کندن یا خراشیدن پوست ممکن است منبع لذت شهوی باشد. از این منظر این رفتار را معادل خودارض

 اند. و متابولیسم گلوتامات به عنوان علل عصبی شیمیایی این اختالل مطرح شده
 

 تشخیص
ندن برای اختالل کندن پوست مستلزم کندن مکرر پوست است که منجر به ضایعات پوستی و اقدامات مکرر برای کاهش یا توقف ک DSM-5های تشخیصی مالک

 پوست شود. کندن پوست باید سبب ناراحتی بالینی یا تخریب عملکرد شود. 
 

 های بالینیویژگی
گویند ترین جا برای کندن پوست است. بیماران ممکن است پیش از کندن پوست احساس تنش کنند و پس از آن احساس تسکین یا ارضا. بسیاری میصورت شایع
آورند اغلب درمورد رفتار دست میرغم احساس تسکینی که از کندن پوست بهنش یا سایر احساسات منفی است. بیماران علیای برای تخفیف استرس، تکندن وسیله

 اند. اقدام به خودکشی کرده %12دلیل رفتار خود افکارخودکشی دارند و از این بیماران به %15کنند. خود احساس گناه یا شرمساری می
 

 تشخیص افتراقی
شود. کندن پوست همچنین ممکن است در پزشکی دیگر قابل توجیه باشد این تشخیص گذاشته نمیدرصورتی که رفتار کندن پوست با یک اختالل طبی یا روان

که تر است، درحالیها شایعهمراه است. اختالل کندن پوست در زن OCDاست و با میزان باالیی از  OCDسندرم پرادرویلی دیده شود. اختالل کندن پوست شبیه

OCD های عملی یا اجبارهای مرتبط با شیوع جنسی برابری دارد. وسواسOCD که اجبار کندن پوست معموال شوند، درحالیمعموال براثر افکار مزاحم ایجاد می

شود. کندن پوست در دیده می OCDدرت در تواند موجب لذت در بیمار نیز شود که به نچنین نیست. هرچند کندن پوست عموما سبب کاهش استرس شود اما می

شود. انگاری بدن دیده میطور شایع در اختالل بدریختهای فکری در مورد آلودگی یا ناهنجاری پوست است. کندن پوست بهمعموال نتیجه وسواس OCDبیماران 
گیرد. اختالالت مصرف مواد اغلب همراه با اختالل ظاهر بیمار صورت میانگاری بدن عمدتا حول برداشتن یا کاهش نفس تصوری در کندن پوست در اختالل بدریخت

 مصرف کوکائین و مت امفتامین سبب ایجاد این میل برای کندن پوست میشود.کند. کندن پوست بروز می
 

 درماتیت ساختگی
جز خراشیدن تری بههای پیچیدهاست و بیمار از روشاختاللی است که در آن کندن پوست هدف جراحت تعمدی  dermatitisartefactaدرماتیت ساختگی یا 

است. این حالت ممکن است در هر سنی بروز کند اما بیشتر در  1به  8کند. نسبت زن به مرد در این اختالل ساده برای ایجاد ضایعات خودخواسته پوست استفاده می
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های هندسی دارد. وجود پوست دار یا لبهغلب عجیب و خطی است و حاشیه مشخص، زاویهشود. شکل ضایعات درماتیت ساختگی انوجوانان و بالغین جوان دیده می
ای از تشخیص درماتیت ساختگی است. توصیف بیمار از سابقه ضایعات پوستی معموال مبهم و کامال طبیعی و غیرمبتال در مجاورت ضایعات با ظاهر وحشتناک نشانه

 گیری ضایعات است. فاقد جزئیات در مورد ظاهر و نحوه شکل
 

 آگهیسیر و پیش
سال نیز دیده 10شروع درکودکی زیر سالگی است. 16تا  12سالگی است. میانگین سن شروع بین  45تا  30شروع اختالل کندن پوست در اوایل بزرگسالی یا بین 

کنند که میزان کندن پوست با سیکل چرخه قاعدگی ماهیانه توازی می زنان اظهار %44طور معمول عالئم در طول سیر بیماری فراز و فرود دارند. حدود به شده است.
 دارد. 

 

 درمان
شناختی آیند. درمان موثر مستلزم درمان جسمی و رواندلیل شرمساری یا اعتقاد براینکه اختالل مزبور قابل درمان نیست فعاالنه درپی درمان برنمیاکثر بیماران به

فلوکستین در کاهش کندن پوست بر دارونما برتری دارد. انتاگونیست مدت.تست از وارونگی عادت و درمان شناختی رفتاری کوتاهتوام است. درمان غیردارویی عبار
رت است از،وارونگی مواد افیونی نالترکسون سبب کاهش میل به کندن پوست بخصوص در بیمارانیکه تجربه لذت از این کار را دارند شده است.درمان غیردارویی عبا

 عادت و درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت موثر است. رواندرمانی در عین حال به عوامل هیجانی  زمینه ای میپردازد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                         1جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب           شناس یدکتری و ارشد روان 1یــکـــــــــرتبه  -کـیـهـان     147   

 

 منابع
 

 2ارجمند، جلد خالصه روانپزشکی کاپالن، کاپالن و سادوک، ترجمه رضاعی، انتشارات  -1

 DSM-5 ،APAشناسی روانی بر مبنای آسیب -2

 DSM-5شناسی روانی بر مبنای سید محمدی، یحیی،آسیب -3

 شناسی جزوات کالسی رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری روان -4

 
  



 148                                                   شناس یدکتری و ارشد روان 1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان        1جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب   

 

 

 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات
 

این کتابِ منحصر به فرد، تنها  شناسی:گرایش روان –سال اخیر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  10بیش از بانک سواالت کنكورهای  .1

های کامالً تشریحی است که توسط خانم مریم سال گذشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با پاسخ 10ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای مجموعه
ر کنکور وزارت بهداشت با دقت بسیار باالیی تالیف شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و د 14طرفان رتبه بی 

 تمام مراحل مطالعاتی به ویژه در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.
 

ی شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درس که از میان هزاران تست از هایمجموعه ویژه وزارت بهداشت: –ه بانک تست درس به درس مجموع .2

ر شناسی و با هدف به حداکثهای برتر کنکور کارشناسی ارشد روانسال اخیر، توسط رتبه 20کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم 
شناسی فیزیولوژیک، های دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانرساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تست

 تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند. شناسی روانی میشناسی رشد و آسیبروان
 

ماه مانده به  1-3: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی )حدود ویژه وزارت بهداشت -کپسول مهمترین نكات مهم دروس  .3

 کنکور(. 
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