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 مقدمه

شننننی منننن   ستدس ن شننننی منننن   روادک" و "روانکه شنننن    دو مجز   "اس "آسنننن   شننننی منننن   روادکا و ستدس ن اسنننن  ی  ک)آسنننن   شننننی منننن      نننن  "رواندرس 

شننی منن   در کیکتر س رشننی منن   ارشننی سنن اسنن س م انن مرج  ریاد  ی د    ص  را مه  تد ا   نن   اسنن  ی  ک" اسننز  اا  ت ن  د و دروس   دتوه روان

درس  ۵. حضتر ارج درس در مین شتد کارج درس در کیکتر  اا م ز اا هفز ک  ب اصلی ان ج ب ستاالت ه  داده اسز. مه طترس که در م خی س ل

"وات شننی منن   اسننز. صن روانم اس رواداننی سنن ن و دادانن ته آن شننی منن   نیی  تهی اهدتز ا اوان  کننی  س می م        ج ننینن   کیکتر دک مس روان

دهی  ی سنن   اا سننتاالت ارج درس در م  کد مرج ح م  دکج هدتاره پتشننز کها DSM5شننی منن   روادکد ستدس ن اسنن وی  ک و )آسنن  س کته ن سننه ن نه

ه  در ا  ت ر داوطی  ن گ ا ک ق ار م  آ  هج مه روا رسننننننننن دک ۹۹  ه س ارشنننننننننی و دک مس شنننننننننی مننننننننن   داشننننننننن ه  ح ال م اس آا تن کیکتر ارشنننننننننی و دک مس روان

 گیمد.  ک

 

 ویرایش آخرین تغییرات 

اسننز.  در   ن صننترت گ ا ه ۹۸ کیکتر و م خی اصنناح ت ص" ک نیی  ب مب م  م  پ سننت  انن ههی مه ارج   دتوه ا نن اه شننیه اسننز  ۹۸سننتاالت کیکتر 

ح م کیتم و اا  ریاد صننننننف  ت   هی ص"وه هدچیین م اس صیتگیمس اا اا"ایز قتدز ص"وات  سننننننیی ک درم میون س هز کتفتز ص"وات    تن را کم

 مک هتم.
 

 با اطمینان مطالعه کنید

 م اس آنکه ارج   دتوه را م  اطدتی ن  ب لره کیتی  مه  تارد اه   تصه ند رتی: 

 شنننی مننن      ننن   و ستدس ن اسننن  ی  ک   دتوه ص"وات کی، ن م اس درس روانگ"ارشننن   که ماا صنننیه کن اا کیکتر د،ته شنننی  داننن ن داد که  .1

در ح هی که درصنننی ر  ه پ سنننت دهی.  ۹۸ ارشدددد و دک ر   کیکتر  کننن ج ز اا  ی د  در دو اا سنننتاالت  درصدددد  ۸۰ و  ۸۵  تادکننن ه مه  ی،  ک مه

ارج درصنننننننننننی اسنننننننننننز. گ"ار  وت   و شنننننننننننف    ۶۵ ت نگین چییس حیود در ه  دو کیکتر ارشنننننننننننی و دک مس مه طتر ه س  ک رقم  در ارج درس 

  ب لره ند رتی.  وبک رز کی، نرا در م رم   

 ارج   دتوه را ر  ه ه س م    روادای م   داداگ ه ه س د، ان  شهتیب،ات  و وا ه ط  ط   ک د،ته و وه ایز ک ده انی.  .2

  ک اا صدیه هر  همتده اسز. ارشی و دک مس روادای م   ر  ه ه س م    کیکتره س در س له س گذش ه  ی   اصلی  ب لر  ک ارج   دتوه   .3

و هدچیین آق س  ۲  آق س ا یم هد رتن حاصت ن ر  ه ۷  نم سنننننننننننند نه ام اهتم ن اد ر  ه   ۸    نم اسننننننننننننفییر رس ر  ه ۷  نم آط ه ه ن ر  ه 

 ارج دوس  ن را در س رز مجتانتی.    ح ه ک  تانتی . ۹۵کیکتر دک مس  ۱۷ااح ر  ه 

 ترد م ابت   ق ار گ ا ه  ۹۸ اه دس د،ته شننیه و   ی سنن  م  سننتاالت کیکتر  دقز دکننت رارج   دتوه در کی ر درگ    دتوه ه س کی، ن  م   .4

 مه روا رس دک شیه اسز. ۹۹ارشی و دک مس   اسز و م اس کیکتر 
ً
 س  ا

طدتی ن و ق م  اره"س صحتح در پ ر ن  دج دوتت اا هده شد  دوس  ن مه اس ف ده اا رو   ب لره ویم  و دقتب و هدچیین مه س رگیمس رک م ن  ه

ک که   ریب ه  ب، م ک دن   دتوه ی ش یک ه  آ  دنک  تد را م اس شنتین نظ ات و پ ای، دات اراشدیی شد  و"ه"ان م اس ه چهمم اس رستین مه هی

  کیتم.مه هده شد سز  اواو  ک

 
 

 

 م اس هده شد  و"ه"ان م  آراوس  تاتب

 گ وه  ا وران کی، ن

   ک"  ی  ت روادای م   و  ا وره کی، ن   
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 درباره خود کیهان

 ا ه ه س  ه ان  شهتیمهات   وگ وه آ تاش   کته ن  واک  اا  ریادس اا ر  ه ه س م    روادای م   و  ا وره ارشی و دک مس داداگ ه

 در ا تیه کیکتر ارشی و دک مس   دتوه روادای م   و  ا وره ار لتز دارد. 
ً
 و ... اسز که ص ا 

 ره"س    دتوه ص"وات ق م  اطدتی ن  اتیم ه س آ تاشننننننننننن   م  اسننننننننننن  تی م    ار لتز ه س کته ن شننننننننننن    ارااه  ی  ت  اننننننننننن وره و م ن  ه

 ه س آ تاش   م  کتفتز اسز. ای  ت  مه دادا ته ن و م گ"ارس کاسروادای م    ارااه  ی  ت رواد

 کیی.گ وه آ تاش   کته ن   ز نظ رت  ک قتم   ک"  ی  ت روادای م   و  ا وره کته ن ار لتز  ک 

    وکته ن در هتچ ک  س کاننننننننننننتر شننننننننننننر ه اس نیارد و  د و  ی  ت و    ننننننننننننتالت آن اق  اا  تد   ک" کته ن مه شننننننننننننتته اری منت    یف 

 حضترس ق م  دره از اسز.

  ه س ه س ویم   انن وره و م ن  ه ره"س و هدچیین ص"وات ق م  اطدتی ن  ه  سنن له  ریاد ق م   تصز  اا ر  همه لبف مه س رگیمس اا رو

م لت   داداننگ ه  ه ان مه طتر س     ۹۴ه س نف  اا ورودس ۳ه  متده انی. مه طتر    ل شننی منن   اا  ت ن کته دککیکتر ارشننی روان ۱۰۰اه  

 ۱  نم ا ا"ه قی ک ر  ه  ۹۸و در س ل  ۲  آق س ا یم هد رتن حاصت ن ر  ه ۷  نم سد نه ام اهتم ن اد ر  ه  ۹۷کته دک متده انی  درس ل 

 مه طتر س    کته دک متده انی.   ۶و   نم الهه  تال ک ر  ه 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شتد. صیک ت مه دو شک  رارگ ن )اق  رک م ر در س لا و  ج ی   )م  رک  ا ور مه ان ج ب ا دا م گ"ار  ک 

 ا    ص   )رک  ا ور و رک دادا ت در ه  صیکها م گ"ار  ک 
ً
 شتد. صیک ت مه دو شک   یف   و حضترس و ص ا 

   دادا تس کته دک رک پ ونیه   بتط مه اطاو ت  تد ن"د  ا ور ا    ص   ا  دارد. ه 

  صیکه  ا وره  ج ی   کیکتر ارشی و دک مس در گ وه آ تاش   کته ن م گ"ار شی. ۴۰۰۰م ز اا  ۹۸در س ل 

  صیکه  ا وره  ج ی   در گ وه آ تاش   کته ن م گ"ار شیه اسز.  ۲۰۰۰۰   کیتن حیود  ۹۲اا س ل 

 کی  اسز. - ن   ا ور ه  رش ه )روادای م  در کته  
ً
 ر  ه م    هد ن رش ه اسز و م  آن آا تن س  ا

ً
  ا ورها  ال"ا  

  تد. شنننشنننتد و سننندن در دپ ر د ن  اننن وران   نننته   که س ویم  و    بک اسننن ج از  که س م ن  ه ره"س و  اننن وره کته ن  اا ر ا هرو

 اری   اا آا تن و  ب   بمس ن کز. 

  م د. م د که ارج قیرت ان ج ب دادا ت را م ال  کن اا حضتر چییرج  ا ور  ج ی   )ر  ه ه س م   ا مه ه  ککته 

  دو ط ح وه ه   ف وت م  ش ار    ف وت ارااه ک ده اسز. ۹۹کته ن م اس داوطی  ن کیکتر   

  شتد. ن م گ"ار  ک د و صیک ت  ا وره کته ن   ز نظ رت  ا وران ارشی )آق ر ن ااح و نتک  نزا کته 

  ا ک ِن داش ن   ه نه رک صیکه  ا وره )و ر  م ا م  در ط حVIP ا در ا تیه  یر هز ا دس  انگییه  اس مس و ... م   ا وران ارشی کته ن

 ا اهم اسز. 

  .ه"هیه صیک ت  ا وره در کته ن  ب مب ن خ   تب ودت ک اسز 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :.اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماست، پس برا  ارتقاء 

  



 

 

 

 

 در دن  ل ک دن اهیا   تد دچ ر  اننننک  شننننیه  .۱
ً
:    به    دانننن ن داده داوطی  دک که هی   اننننمی و   کم  نیارنی   ردتال

شی م    تاهتی ارشی روانچ ا  ک  ن را روشج کیتی. کیتم اول اا هده هی . کن پ ایه د  کرسییو ن هی حت  مه    پ ر ن نیی نم 

  کشننننننن کز کیتیب چه ر  ه اس را در ارج کیکتر دن  ل  ک کیتی و چ ا ب 
ً
سننننننن ل و  ۵م شنننننننی. کن م اس  SMARTدانتی که هی  م ری ح د 

ا  ق م  انیااهSpecificاس که  انننننننننننننمی )گذارس یر   هی  SMARTگذارس هی کیتی.  SMARTگذارس رک سننننننننننننن ل آرییه   ن هی 

ا Time-boundedا و داراس   یوده ا  دک  انننننننننننننمی )Realisticا  واق  م ی نه )Attainableا  ق م  دسنننننننننننننوت بک )Measurableگیمس )

گذارس صننننننننحتح ارااه  تانیی مه شنننننننند  کدک اه دس در هی ره"س + رک  انننننننن ور آن ه و   ج ننننننننی  کم شننننننننی. در ارج راه رک دا م م ن  ه

 دهیی. 

 تلی سنننننیگین اسنننننز که اود  کننننن ه   ن کیی  نه   ن م ن  ه ره"س کیتی. رک م ن  ه ره"س صنننننحتح نه : م اس رسنننننتین مه هی  .۲

 چه  ی دیی را  ک
ً
 لره  تاهتی  ب تلی سننننننن ک که شننننننند  را مه هیا  ن ن سننننننن نی. میانتی اا ک   م ری شننننننن و  کیتی. م  کیاو ک  ب ه . کا

داده و مه دکنننن ز درگ ان اسنننن ف ده کیتیب کیاو  اصننننه م انننن م صتاب   تاهتی اا  اصننننهکیتی. آ  ده  اصننننه م دارس هکننننوتیب ر   ک

آوردب اری   اا رک س ربیی  کسنننننن   که   اه در کیکتر رشنننننن ه شنننننند  شنننننن کز ک ده کیتی   یفرز م انننننن مس را م اس شنننننند   که"هیه اس که  ک

 تاهتی ا  اطاو ت الاو را مگیمری. م  یتی  ک۵۰شی م   م لت   ر  ودت کا و ر  ه و هی هم کک  ک ده )اه  )کیکتر س اس س ارشی روان

ی  تاهت تاهتی  کز م"نتی. اا چه ام"اره س درگ س  که  را. سک  که  را در چه م اه ا  دک صد  کیتی و دری کیاو درسکیاو درساول 

ط ح ه س  اننن وره  ج یف کته ن را نیی  ی اسننن ف ده کیتی و ... . ام یا  کنننیم رسنننتین مه هی  را مه انیااه س می م اس  تد روشنننج کیتی. 

 . نظ   ن داش ه م شتی

ه  را دور م ه"هی ه س گذش ه ره  کیتی. نگ ادکه  و  یخی ا رستیه  ذهی  ن را اا هده شککز: ح ال که وقز ود  ک دن ا  .۳

که  تاقتز در ارج دارهی اک  کیتی. مه ارج  ن مه ن ت احکنننننننننج  الاو   ن و  ییان  اشننننننننن   که م اس ودلی ک دن م ن  هو اق  مه هی 

   ن دارد و س ر  نک ت    ز اک  کیتی. پ وژه )کیکتر س رشی م   ارشی ر  دک مسا چه   ثیمات    ت  در انینک

:  یظتر  داشننننننننن ن رک سننننننننن س ام"ار م اس  ق میه م   کننننننننن گک  ن ا تیس  و سننننننننن ر   تاد  میمودک و درودک م اس رسنننننننننتین مه   .۴

دهییا. م  آ تا   ک  ن اسننز. رو   ب لره صننحتح را میانتی )در ان ه س ص"وات هکننز و در صننترت نت ا  انن وران نیی مه شنند  هی 

 ه س  یر هز اس مس و  د ک" آشی  م شتی. میانتی سک م ری   ور کیتی     ب ل  اا ذهی  ن ن ود. رو 

یتی  هتچ ص س نگ ادک ک: رشننننننننن ه     ی د  اه دس دارد. در صنننننننننتر ک که اا هدین   دتوه ص"وات کته ن اسننننننننن ف ده  ک  .۵

کیتم کننه اا  بنن لرننه  ینن د  پ اکیننیه پ هیی کیتننی.  بنن لرننه  نخننننننننننننن م رکک دو  ی    تلی مه م اا ن کننننننننننننننز. ا نن  منن ا صهننز  نن کتننی و    ک

  ی   اسز. مه  کیم  ن او د د کیتی.  ۶-۷ ب لره پ اکییه 

 کیتیباری  م رم   و اراه بک کیتی. م  یتی در صهز درست  ح کز  که  ن و دادش   را که انیو  :  یاو  تد  ن   ی د  .۶

 میی کدک مگیمری. ر صترت نت ا  م اس ارج س ر اا رک راهر  نت ا مه  غتیم رو  س ر در م خی  تارد دارهیب د

تی و نوت ه را مه گ دانییه روان ر واگذار کیتی. ر د  ن م شنننننننننننننی که ارج و لم : سنننننننننننننمز  ا  کی .۷

 نوت ه نجتاهی   نی. ط احی و دالنه دارد  کن  بدئن م شتی احدز هتچ داوطی  ستش  ک بک
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 بندي و تشخیصطبقه: چهارمفصل 
 

 تشخیص در روانشناسی 
 هاي طبقه بندي اختالالت روانیمدل 

 ايطبقه بندي مقوله 
 طبقه بندي ریخت شناسی 
 بندي ابعاديطبقه  

  DSM راهنماي تشخیصی و آماري اختالل هاي روانی 
 اصطالحات  

 
 تشخیص در روانشناسی

شخیص  سیپنج دلیل مهم براي ت شنا شکل کوتاه1وجود دارد:  در روان شخیص،  ست . ت سبب3 گوید. چیزي را در مورد درمان می2تر ارتباط ا ست  سی را . ممکن ا شنا
ساند  سی4بر ست) یفهترین وظکند (که این مورد مهمکمک میهاي علمی . به برر شخیص ا سانی که5ي ت پردازد ها را میدمات آنخهاي شخص ثالث هزینه . به ک

 دهد.امکان پرداخت این خدمات را می
سمیطبقه سان، با بندي ر شد.  فیلیپ پینل کارهاي نابهنجاري ان شکی آغاز  صالح گر روانپز سال هاختاللبندي طبقه اولین نظام جامعا سیله 1896اي روانی در  ي بو

شابه با اختاللبوجود آمد. او معتقد بود که اختالل امیل کرپلین سمانی دارند و باید مالكهاي روانی مبنایی م شهاي ج سانی را در مورد یوهها و  صی یک شخی هاي ت
شخیص اختاللآن شت که ت صرار دا شخیص هاي روانی باید دقیقاً بها به کار برد. او ا صورتی که ت سمانی ازختاللاه همان  شانه هاي ج سمانی ارزیابی دقیق ن هاي ج

 ها باشد.شود، بر اساس نشانهناشی می
 ست:آید در واقع دو مسئله مورد نظر اشناسی مرضی سخن به میان میهنگامی که از طبقه بندي در روان

 دار کردن آنهاشناختی یا نظامهاي متعدد رواننخست، نظم بخشیدن به پدیده 
 ها یا افراد به طبقات نظام یا تشخیص اختالل ها دوم، ارجاع پدیده 

العاتی که اساس شیوه هاي درمانگري (اط مبنا و چگونگی اختالالت روانی به دست می دهد، بنابراین یک طبقه بندي اختالالت روانی نه تنها اطالعاتی درباره ماهیت
 گرداند. بلکه تبادل نظر بین متخصصان بالینی و پژوهشگران را نیز میسر می ،قرار می گیرند)

 
 مدل هاي طبقه بندي اختالالت روانی 

بر مبناي ضابطه محتوایی طبقه  ،یگرددریافت شوند و از سوي  بعد) ریخت, طبقه بندي اختالالت روانی می تواند از یک سو بر اساس شیوه اي که عناصر نظام (مقوله,
 همیت دارد.او جز آن) انجام شود. شناخت این جنبه ها به منظور سنجش ارزش یک طبقه بندي بسیار  پیش آگهی، علت شناسی، ها (نشانه شناسی

سنتی یا مقوله: ايطبقه بندي مقوله  ست که همهاي طبقهدر مفهوم  شقههایی که باید طبي پدیدهبندي، فرض بر این ا هایی کامالً توانند در طبقهوند، میبندي 
شامل دو اصل موضوع است.  ها الزم و شود که وجود هر یک از خصیصهک مقوله یا طبقه بر اساس تعدادي خصیصه توصیف میی -1متمایز قرار گیرند. این مفهوم 

ضو مقوله مجموعه شد، یک ع شیء که داراي این ویژگی ها با ست و هر  ستلزامي آنها کافی ا شود.[ا سوب می  ضوع:مح صل مو باید به خوبی  اوالً طبقات هاي این ا
ــند.]  ــاي یک مقوله باید متجانس باش ــوند و ثانیاً اعض ــیف و متمایز ش ــاس آن، زیرمقولهها را موردنظر قرار میوابط بین مقولهر -2توص ها باید داراي کلیه دهد و براس

 هاي مراحل باالتر باشند.خصیصه
 ست.ااي استفاده شده بندي مقولهاز طبقه (DSM-IV)و همچنین در  (ICD)ها المللی بیماريبندي بینبقهدر طنکته: 
راساس حضور یا عدم حضور یک اي، طبقه بندي بدرحالیکه در یک نظام مقوله است.» کمیت و فراوانی« در این طبقه بندي معیار تشخیص: طبقه بندي ابعادي 

هاي روانی که در آن کمیت یا رو و اختاللبندي ابعادي براي قلمپذیرد. طبقهبندي بر مبناي کمیت یا فراوانی رگه صـــورت مینظام ابعادي طبقهگیرد، در رگه انجام می
ست. به عبارت دیگر، در طبقهفراوانی رگه سبتر ا ضور یک رگه اهمیت دارند، منا ضور یا عدم ح شتر از ح ضابها بی اوانی و طول مدت) به (فر ي کّمیطهبندي ابعادي، 

 شود.ي کیفی (مثالً توهم و هذیان) افزوده میضابطه
ــاس کمیت رگهنقطه قوت نظام ابعادي: از آنجا که این نظام به طبقه ــتگی وجود ها میبندي الگوهاي بالینی بر اس پردازد، در مواردي که در پدیده مورد نظر نوعی پیوس

ستانه -اي در حدّ زیرتوانند در نظام مقولههاي بالینی را که میرسد، چون رگهفیدتر به نظر میدارد و مرزها به وضوح متمایز نیستند، م شند، برجسته میآ سازد. اما اي با
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ه مراتب کمتر از توانند مفید واقع شــوند. توصــیف عددي الگوهاي ابعادي نیز باي، کمتر میهاي ابعادي در قلمروهاي بالینی و پژوهشــی در مقایســه با نظام مقولهنظام
 اي اختالل هاي روانی شناخته شده هستند.اسامی مقوله

 
مام خصیصه هایی است تدر حالی که قرارگرفتن در یک مقوله یا یک طبقه از نظام مقوله اي مستلزم حضور  : )Typological( طبقه بندي ریخت شناسی 

ستلزم وجود همه ي  که آن را توصیف می ست فرد داراي کنند، تعلق به یک ریخت، م شدچرگه هاي مشخص کننده ي آن نیست، بلکه کافی ا صلی با براي . ند رگه ا
 تعیین تعلق فرد به یک ریخت، می توان از دو راهبرد یا دو الگو استفاده کرد: تشخیص و

ین تشخیص درباره فرد مورد سرانجام به بهترپردازند تا  مراتبی عرضه شده می : به حذف تدریجی تعدادي از امکانات تشخیصی که در جدول سلسلهشجره تصمیم
 .نظردست یابند

شان می دهد. این راهبمقایسه نیمرخ ها شباهت را با آن گروه ن  MMPIرد در زمینه نیمرخ هاي : فرد را در گروهی طبقه  بندي می کنند که نیمرخ وي بیشترین 
 موفقیت آمیز بوده است.

 ه ترین آن، وجود موارد مختلفی است که وضعیت آنها مشخص نیست.طبقه بندي ریخت شناسی معایبی هم دارد. عمد
 

 (DSM)هاي روانی راهنماي تشخیصی و آماري اختالل
 (Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorder) 

 شود.است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا تدوین می DSM» الت روانیو آماري اختال یراهنماي تشخیص«بندي اختالالت روانی براساس سیستم رسمی طبقه
. بودي روانکاوي اساس نظریهبر  DSM-IIهاي تشخیصی در بنديجایگزین آن شد. طبقه DSM-II 1968در امریکا ساخته شد. در سال  1952در سال این راهنما 
شخیص شی میو ت صفات هایی که از این نظام نا شخیصشدند قویاً تحت تأثیر  شتند. ت ستنباطی قرار دا شکل زیادي در توافق ا شکالت بها م شتند، این م ا یکدیگر دا

پرداختند. عالوه استنباطی، مستقیماً به توصیف رفتارها می به جاي صفات DSM-IIIبندي تشخیصی در انجامید. طبقه 1980در سال  DSM-IIIسرانجام به انتشار 
صی از  کمتر شخی صد طبقه در  بر این تعداد طبقات ت ست طبقه در  DSM-IIاز یک سال بعد از آن  فزایش یافت.ا DSM-IIIبه بیش از دوی  DSM-III-Rهفت 

شد و به تجدید نظ شین خود انجامید.جایگزین آن  شکل پی سال  ر عمده  سخه DSM-IV 1994سرانجام در  شد. ن شر  شرفتي چمنت هاي هارم کمتر به دلیل پی
در  DSM IV-TR نسخه چهارمه تجدیدنظر شده نسخ منتشر شد. (ICD-10)اظ نیاز چندانی به آن نبود. بیشتر براي مطابقت با تشخیصی بوجود آمد و از این لح

 منتشر شده است.  2013است که در سال  DSM-5آخرین نسخه این راهنما  منتشر شده است. 2000سال 
 در ذیل به بررسی دو مقیاس اخیر این راهنما می پردازیم.

 
 DSM-IV-TR( 2000ویراست چهارم تجدیدنظر شده ( -هاي روانیراهنماي تشخیصی و آماري اختالل

با ناراحتی فعلی او یا ناتوانی او یا افزایش  دهد وهاي روانی نشانگان یا الگوي رفتاري یا روانی داراي اهمیت بالینی است که در فرد رخ میاختاللتعریف اختالل روانی: 
ی و از نظر فرهنگی مجاز به یک رویداد بیندرد، معلولیت، از دست دادن آزادي، در ارتباط است. این نشانگان یا الگو نباید صرفاً یک پاسخ قابل پیشخطر تحمل مرگ، 

 خاص باشد، مثل مرگ فردي دوست داشتنی.
DSM-IV ست. محور یک نظام طبقه پیش از خودهاي مانند مجموعه شندبا اختالل Iبندي چندمحوري ا شرایطی که از لحاظ بالینی باید مورد توجه با  هاي بالینی و 

ست. اختالل )ماندگی ذهنیغیر از عقب( شخصیت و عقبمرتبط ا شوندباقی  IIماندگی ذهنی در محور هاي  ست، که  III. محور می  شرایط طبی عمومی ا مربوط به 
شوند. محور  ـــ اجتماعی و محیطی مرتبط است IVباید براي درك اختالل روانی و اتخاذ روش درمان مناسب در نظر گرفته  سطح کلی  Vو محور  ؛با مسائل روانی ـ

شان مییافتگی و کنشسازش شی«وري کلی بیمار با توجه به کنش دهد.وري فرد را ن س )GAF(» 1وريابی کنشمقیاس ارز سیار کم) تا  1از  یدر مقیا شان  100(ب ن
  شود.داده می

  اي استفاده شده است.بندي مقولهاز طبقه (DSM-IV)در نکته: 
 

  DSM-5 (2013ویراست پنجم ( -هاي روانیراهنماي تشخیصی و آماري اختالل
شانگان یا الگوي رفتاري یا روانی که  شانی فعلی تعریف اختالل روانی: ن شود و با پری ا معلولیت یا با افزایش قابل مالحظه خطر یاهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می 

 معلولیت یا از دست دادن آزادي ارتباط دارد. درد، مرگ،
DSM-5  ابتالئی (کند همها ایجاد میتشخیص دارد. یکی از مشکالتی که زیاد بودن تعداد تشخیص 340بیش ازComorbidity هاي چند ن مالكآ) است که در

 .دو یا چند تشخیص قابل ارائه است اختالل با هم حضور دارند و
                                                           
1 function  
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 DSM-5  با استفاده از رویکرد ابعادي درصدد حل مشکالتDSM-IV  برآمده است. رویکرد ابعادي سبب افزایش سودمندي بالینی و تقویت دقت تشخیص از سوي
هایی مرتبط به هم هستند که روي یک پیوستار قرار دارند. در این وضعیت بعضی ي از موارد اختالالت مجزا اصال مجزا نیستند بلکه عارضهشود. در بسیارمتخصصان می

اما براي بسیاري  شود،براي بسیاري از اختالالت هنوز از سیستم طبقاتی استفاده می دهند و بعضی دیگر بسیار شدیدتر هستند.هاي خفیف را نشان میها نشانهعارضه
 رود.به کار می یفیمصرف مواد، اوتیسم و اسکیزوفرنی رویکرد ابعادي و طدیگر از جمله سوء

هاي تشخیصی مالك شود.کننده نیز استفاده میهاي توصیفصی از شاخصیهاي تشخعالوه بر مالك DSM-5براي باال بردن سودمندي بالینی تشخیص در 
هاي تشخیصی، متخصصان باید کاربرد انواع فرعی اختالل و یا هستند که باید با استفاده از قضاوت بالینی همراه باشند. بعد از ارزیابی مالكرهنمودهایی براي تشخیص 

 د.ید براي نشان دادن وضعیت بالینی فعلی فرد به کار برده شوناهاي شدت و روند بها را در صورتی که مناسب باشند در نظر بگیرند. شاخصشاخص
 

 :DSM-5کننده در هاي توصیفانواع شاخص
 کننده روند درمان (مثال در بهبود جزئی)توصیف -
 کننده شدت (مثال خفیف، متوسط، شدید)توصیف -
 کننده فراوانی (مثال دوبار در هفته)توصیف -
 ماه) 6کننده مدت (مثال به مدت حداقل توصیف -
 ضعیف)هاي توصیفی (مثال با بینش کننده ویژگیتوصیف -

 
 DSM-5و   DSM-IV-TRپیرامون مقایسه هاي کلی بین  نکاتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSM IV-TR محوري در چندبندي بندي چندمحوري اختالالت بود، این نظام طبقهبراساس طبقهDSM-5 .حذف شده است 
 شود. استفاده می WHO DAS)سازمان بهداشت جهانی ( (معلولیت)) از فهرست ارزیابی ناتوانیV )GAFبه جاي محور  DSM-5در 

کند که هایی شروع میبا تشخیص DSM-5براساس مالحظات مربوط به رشد و طول عمر سازمان یافته است.  DSM-5 ،براي بهبود بخشیدن به سودمندي بالینی
 رشدي). -شوند (مثل اختالالت عصبی ر میکنند که در اوایل زندگی آشکارود فرآیندهاي مربوط به رشد را منعکس میمی تصور

آیند هایی میشوند (مثل اختالالت دوقطبی، افسردگی و اضطرابی) و در نهایت تشخیصاند که عموما در نوجوانی و جوانی آشکار میهایی ارائه شدهبه دنبال آن تشخیص
 ).شناختیکه مربوط به بزرگسالی و اواخر عمر هستند (مثل اختالالت عصبی

DSM-5 المللی اختالالت بندي بینبا طبقهICD-11 بندي را سازمان بهداشت جهانی هماهنگ شده است. این طبقهWHO کند.منتشر می 

 
DSM IV- TR 

 
محور  I:   اختالالت بالینی
محور  II:  اختالالت شخصیت

  ماندگی)(عقب
 محور IIIشرایط پزشکی عمومی: 

 
IV: محور 

 اجتماعی و محیطیمشکالت روانی
 

 :V محور 
 ارزیابی عملکرد کلی

 

DSM - 5 
 

 
 تشخیص روانپزشکی و پزشکی

 
 
 

 عوامل روانی اجتماعی و محیطی
 
 

 ناتوانی
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DSM-5 به تشخیص دارد، رویکرد قبلی  عاديرویکرد اب اي،عالوه بر استفاده از رویکرد طبقهDSM،  هر تشخیص را به صورت طبقاتی مجزا درنظر داشت. محدودیت
اي واقعیت بالینی، رویکرد طبقه (به گونه دیگري مشخص نشده) تشخیص داده شوند. NOSشد تا بسیاري از اختالالت به صورت این طبقات تشخیصی سبب می

 داد.ها در اختالالت متعدد را بازتاب نمیتجانس نشانه در اختالالت و اهمیت مشترك بودن نشانهعدم
 دارد که در نسخه قبلی موجود نیست.  هاي جدیدي وجودتشخیص DSM-5در 
 اند. هاي نسخه قبلی با هم ترکیب شده و به صورت یک تشخیص واحد درآمدهبعضی از تشخیص DSM-5در 
  می و فرهنگی توجه بیشتري شده است.وبه مسائل ق DSM-5در 

 DSM-5کندسه مفهوم جدید را در این زمینه معرفی می:  
 شوند.ا موقعیت خاصی یافت میییر هستند که در گروه فرهنگی، جامعه غهاي همزمان و نسبتا نامتاز نشانهاي : مجموعهنشانگان فرهنگی 
: نوعی واژه، عبارت زبانی یا شیوه صحبت کردن درباره رنج کشیدن افراد یک گروه فرهنگی است (مثال قومیت و مذهب مشابه که اصطالح فرهنگی ناراحتی 

 هاي ایراد، انتقال یا نامیدن ناراحتی اشاره دارد.)شیوهبه مفاهیم مشترك آسیب و به 
ها، بیماري شناسی یا علت تصور شده فرهنگی را براي نشانهیا علت تصور شده: نوعی برچسب، انتساب یا ویژگی الگوي توجیهی است که سبب توجیه فرهنگی 

 کند. یا ناراحتی تأمین می
هاي جسمانی ارتباط دارند براي تعدادي از اختالالت روانی خاص تعیین ها و بروز بیماريتی به صورتی که با علتهاي جنسی یا جنسیتفاوت: هاي جنسیتیتفاوت

 هاي بالقوه بین مردان و زنان در ابراز بیماري روانی توجه شده است.به تفاوت DSM-5در  اند.شده
 
 
 
 
 

 DSM-IV-IRو   DSM-5بندي در طبقه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در نوزادي،  معموالًاختالالتی که 
کودکی یا بلوغ تشخیص داده 

شوندمی  

DSM-IV-TR DSM-5 

 اختالالت عصبی رشدي

 اختالالت دفع

سایر اختالالت مرتبط که براساس سن 
اندبندي نشدهطبقه  
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 نمونه تشخیص بالینی: لوال 
به آمریکا آمد، چند ماه بعد پدر لوال براي شرکت در مراسمی  از مکزیک ساله بود همراه با والدین و برادرش 14ساله دبیرستانی است که زمانی که  17آموز لوال یک دانش

 در این مدت، اش ملحق شود.به خانواده دوباره پدر سال طول کشید تا 3به مکزیک برگشت و به دلیل مشکالت قانونی مربوط به ویزا نتوانست دوباره به آمریکا برگردد. 
اش دوست شده بود و زندگی کنند. در دو سال گذشته لوال با پسري در مدرسه نها مجبور شدند در محالت فقیرنشینکافی نبود و آ ،زندگی اداره درآمد مادر لوال براي

پسرش تواند روي او حساب کند. مادر لوال نگران وابستگی او به دوستکرد که وقتی ناراحت است میتقریبا همیشه با هم بودند. لوال او را به عنوان کسی توصیف می
هاي پسرش از موقعیترسید که بدون حضور دوستطور به نظر میگرفت. اینهایش را با کمک او میپرسید و تمام تصمیماي نظر دوستش را میلوال در هر مسئلهبود. 

دلیریوم، دمانس و دیگر اختالالت 
 شناختی

شناختیاختالالت عصبی  

 اختالالت مرتبط با مواد و اعتیادآور اختالالت مرتبط با مواد

DSM-5 DSM-IV-TR 

اسکیزوفرنی و سایر اختالالت  یفط اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک
 سایکوتیک

 اختالالت خلقی
 دوقطبی و اختالالت مربوط

ختالالت افسردگیا  

اضطرابی اختالالت  

اختالالت مرتبط با آسیب و عامل 
زااسترس  

 وسواس فکري عملی و اختالالت مربوط

 اختالالت اضطرابی

انطباقی اختالالت  

اياختالالت تجزیه اياختالالت تجزیه   

جسمی اختالالت شبه  
مربوط اختالالتنشانه جسمانی و   

 و خوردن تغذیهاختالالت  اختالالت خوردن

بیداري –اختالالت خواب  اختالالت خواب  

 اختالالت کنترل تکانه
 کنترل تکانه ر،اختالالت اخاللگ

 و سلوك 

 هویت جنسی  اختالالت جنسی و

 مالل جنسیتی

هاي جنسینابهنجاري  

هاي جنسی کژکاري  

 اختالالت ساختگی
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کند که لوال همیشه کمی خجالتی بوده می مادر لوال بیان ترسد خودش فکر کند.بینم لوال میکننده است که میگفت: این ناراحتکند. مادر لوال میاجتماعی اجتناب می
 کرده است.گیري خیلی روي برادرش حساب میو وقتی کوچکتر هم بوده براي تصمیم

توانست شد و نمیتواند غذا بخورد یا بخوابد. وزنش به سرعت کم میگفت دیگر نمیکرد و میپسر لوال از او جدا شد. لوال به شدت احساس ناراحتی میبعد از مدتی دوست
هفته با این شرایط لوال یک یادداشت خودکشی نوشت و ناپدید  2زند. بعد از تحمل گویند او دیگر با کسی حرف نمیاش تمرکز کند. دوستانش میروي تکالیف درسی

اش فکر شب آنجا بوده و به پایان دادن به زندگی فشرد. لوال گفت که تمامشد. پلیس روز بعد او را در یک خانه متروك پیدا کرد در حالی که داروهایی را در دستش می
کدام از آنها در مکزیک اقدام به درمان اند، ولی هیچهایی از مالل و غم را داشتهکرده است. مادر لوال توضیح داد که در خانواده آنها افراد دیگري هم بودند که دورهمی

 ي درمان در بیمارستان بستري شد. لوال برا برایشان محیطی فراهم کردند تا خودشان بهبود بیابند.اند، بلکه اعضاي دیگر خانواده با حمایت از آنها نکرده
 

 DSM IV-TRتشخیص براساس 
  I محور :MDD اختالل افسردگی اساسی 

 II محور : اختالل شخصیت وابسته
 III محور ـــــــــــ :
 IV محور : مشکالت با گروه حمایتی اصلی

                 خانواده)(نبودن پدر با 
              مشکالت مربوط به محیط اجتماعی (استرس، تغییر فرهنگی، روابط)

V: GAF = 25  محور 
 

 DSM 5تشخیص براساس 
  MDDاختالل افسردگی اساسی  
 اختالل شخصیت وابسته 

 یکی از این دو است:کننده تشخیص اصلی تشخیصی است که نامش اول از همه در فهرست درج شده است و منعکس
 جو به متخصص بهداشت روانی دلیل مراجعه درمان 
 کانون تمرکز درمان  

 
 اصطالحات مهم 

 مثل عاطفه محدود و کندي حرکتی روانی. مشاهده می کند، هستند که متخصص بالینی (objective findings)هاي عینی  یافته: Signs)  نشانه ها ( 
 مثل خلق افسرده و کاهش نیرو. توصیف شده توسط بیمار هستند، (subjective experiences)  تجارب ذهنی: (Symptoms) عالیم  
شانگان   صورت  :(Syndrome)ن ست که همزمان به  شانه ها ا شناخت ظاهر می گردند، گروهی از عالیم و ن اکثر اختالالت روانی در واقع یک حالت قابل 

 نشانگان هستند.
 آگاهی بیمار از بیماري خود اطالق می شود.: به میزان (Insight)بینش  
 وسعت و فرجام یک بیماري. نظري است در مورد سیر فوري و آتی،:  (prognosis)پیش اگهی  
 بررسی میزان شیوع و بروز و توزیع امراض و بیماریها در جمعیتی خاص. :(Epidemiology)همه گیر شناسی  
 ماري یا اختالل در یک دوره خاص که شمارش شده است.: تعداد موارد جدیدي از بی (Incidence)بروز  
 : میزان موارد جدید و موارد قدیم در دامنه زمانی مشخص. (prevalence)شیوع  
 : نسبت افراد در جمعیت عمومی که حداقل یک بار در عمر خود به اختالل خاصی مبتال بوده اند.شیوع در طول عمر 
 .رسندها به برداشت یکسانی میها یا مشاهدههاي روانی یا مصاحبهاساس آزمون در روانشناسی بر: پایایی داوري متقابل 
شود، تا چه اندازه: آزمونی که امروز اجرا میپایایی بازآزمایی یا ثبات آزمون  آورد. اي نتایج یکسان به بار میشود در صورتی که یک هفته یا یک ماه بعد اجرا 

درصد  60اي که پایایی آن کمتر از درصد است نباید براي مقاصد ارزیابی یا مراقبت فرد به کار برده شود و مقیاس یا مشاهده 80زیر اي که پایایی آن مقیاس یا مشاهده
 است، براي اهداف پژوهش، غیرقابل اعتماد است.
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سبت توافق بدست آمده بین مصاحبه :(K)آماره کاپا   ستفاده قرار میبراي بررسی ن شتر از ه طور کلی ارزشگیرد: بگران مورد ا  درصد رضایت 75هاي کاپاي بی
 درصد ضعیف است. 40درصد نسبتاً خوب و کمتر از  74درصد تا  40بخش است، بین 

صیفی  صاحبه :اعتبار تو صیف بیماران بویژه با متمایز کردن بیمارانی که در یک طبقه قرار میآیا م رار دارند، ي دیگري قهایی که در طبقهگیرند از آنگران با تو
 کنند؟ارتباط را تسهیل می

بین، یعنی بیان این اعتبار پیش دهند؟ي آن را به فرد میبینی روند درمان و بویژه نتیجههاي تشــخیصــی امکان پیشآیا طبقه: بیناعتبار پیامد یا اعتبار پیش 
سیار بااهمیت است زیرا این پیششهاي بدست آمده از یک تشخیص توسط رویدادهاي بعدي تأیید میبینیموضوع که پیش بینی به طور مستقیم بر نوع درمانی وند، ب
شود. براي مثال اعتبار پیشگذارد.  اعتبار پیششود تأثیر میکه انتخاب می شیص بتواند به درمان مؤثر یک اختالل منجر  ست که ت اختالل «بین براي بین زمانی باال

 یتیوم درمان شده باشد، بسیار باالست.زمانی که این اختالل با داروي ل» دوقطبی
موقعیت (مثالً در بیمارستان باشد یا جاي دیگر)، انتظار  ها عبارتند از:ترین تأثیرها بر تشخیصسه مورد از مهم کنند:ها را منحرف میشرایطی که تشخیص 

 و اعتبار منبع.
o تواند به شدّت بر قضاوت او تأثیر بگذاردبهنجار را داشته باشد میدهنده انتظار دیدن فردي پریشان یا فردي : اینکه تشخیصانتظار  . 
o پذیر است.آسیب» منابع موثق«هاي ویژه نسبت به توصیهه تشخیص روانشناختی ب: منبع اعتبار 
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 : سواالت
 
شود، براي احراز تعلق یک میدر مفهوم مقوله اي وقتی یک مقوله یا طبقه تشخیصی بر اساس تعدادي مالك یا ویژگی بالینی توصیف  -1

 )90اختالل به آن مقوله یا طبقه تشخیصی کدام شرایط باید برقرار باشد؟(سراسري 
 ها الزم نیست.) وجود هر مالك الزم است، اما وجود مجموعه مالك1
 ها کافی است.) وجود هر مالك الزم و وجود مجموعه مالك2
 ) وجود هر مالك براي تشخیص کافی است.3
 ها الزم است، ولی وجود هر مالك الزم نیست.جود مجموعه مالك) و4
 )90شود؟(سراسري می به کدام نوع طبقه بندي مربوط» الگوي مقایسه نیمرخ ها«و » شجره تصمیم«در روان شناسی مرضی الگوي  -2
 ) مقوله اي2  ) آسیب شناختی1
 ) ابعادي4              ) ریخت شناختی3
 )91(سراسري  بروز یک بیماري کدام است؟منظور از میزان  -3
 ) تعداد موارد جدید و قدیم بیماري در مدتی معین1
 ) تعداد موارد بیماري در یک سال گذشته2
 ) تعداد موارد جدید بیماري در مدتی معین      3
 ) تعداد موارد بیماري در شش ماه گذشته 4
  DSM – IV – TRفعالی به ترتیب مربوط به کدام محور تشخیصی در  اختالل شخصیت ضداجتماعی و اختالل کاستی توجه/بیش -4
 )87(سراسري  باشند؟می

 I و محور III) محور III  2و محور  IIمحور  )1
 IIIو محور I) محورI  4و محور  IIمحور  )3
 گیرند؟قرار می DSM-IV-TRي  طبقه بندياختالل جسمانی کردن به ترتیب درکدام محورپنجگانه اختالل شخصیت وابسته و -5

 )88(سراسري 
  IIIمحور -II) محورII   2محور -I) محور1
 Iمحور -II) محورIII  4محور -I) محور3
 )88است؟(سراسري  کدامDSM-IV-TR  ترین نقد علمی به مهم -6
  ) مطابقت ندارد.ICD) با طبقه بندي (1
 ) به تبیین و سبب شناسی اختالالت روانی نمی پردازد.2
 ) به توصیف اختالالت روانی نمی پردازد.3
 ) روان رنجوري را حذف کرده است.4
 )91نمره باال بیاورد، کدام تفسیر درست است؟(سراسري  MMPIمربوط به آزمون  Fاگر مراجعی در مقیاس  - 7
 ) دروغ گویی مراجع2 و گیجی فرد در پاسخ به سؤاالت ) بی دقتی 1
 ) روان پریشی4                                 ) دفاعی بودن مراجع          3
 )93ویژگی اصلی اختالل روانی کدام است؟(سراسري  DSM-5طبق تعریف  -8
 ي شخصی و اجتماعی وجود نابسامانی در زندگی روزمره )1
 رنج بردن از زندگی و داشتن معلولیت در حواس  )2
 ها ایجاد اختالل در گفتار و برقراري رابطه با خودي )3
 هاي اجتماعیرنج معلولیت، نابسامانی و نقص در هیجان) 4
 
 
 
 



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                         1جلد  -شناسی روانی آسیب  31                                                                      شناروانو ارشد دک

 تا

 : پاسخ ها
 
 2. گزینه 1

هایی کامالً متمایز قرار گیرند. این مفهوم توانند در طبقهبندي شوند، میهایی که باید طبقهي پدیدهبندي، فرض بر این است که همهاي طبقه در مفهوم سنتی یا مقوله
 :شامل دو اصل موضوع است

ها و هر شیء که داراي این ویژگیاست  یها کافآن يها الزم و مجموعهیصهاز خص یکوجود هر شود که یک مقوله یا طبقه بر اساس تعدادي خصیصه توصیف می -1
 طبقات باید به خوبی توصیف و متمایز شوند و ثانیاً اعضاي یک مقوله باید متجانس باشند.]  هاي این اصل موضوع: اوالً[استلزام شود.باشد، یک عضو مقوله محسوب می

 هاي مراحل باالتر باشند.ها باید داراي کلیه خصیصهدهد و براساس آن، زیرمقولهها را موردنظر قرار میروابط بین مقوله -2
 اي استفاده شده است.بندي مقوله) از طبقهDSM-IV( و همچنین در) ICD(ها المللی بیماريبندي بیندر طبقه

 3. گزینه 2
هایی است که آن را مستلزم حضور تمام خصیصه ، ) در حالی که قرارگرفتن در یک مقوله یا یک طبقه از نظام مقوله ايTypologicalطبقه بندي ریخت شناسی(

 براي تشخیص و. ي آن نیست، بلکه کافی است فرد داراي چند رگه اصلی باشدمشخص کنندههاي ي رگهکنند، تعلق به یک ریخت، مستلزم وجود همهتوصیف می
 توان از دو راهبرد یا دو الگو استفاده کرد:تعیین تعلق فرد به یک ریخت، می

به بهترین تشخیص درباره فرد مورد نظر پردازند تا سرانجام مراتبی عرضه شده میشجره تصمیم: به حذف تدریجی تعدادي از امکانات تشخیصی که در جدول سلسله
 .دست یابند

موفقیت  MMPIهاي دهد. این راهبرد در زمینه نیمرخکنند که نیمرخ وي بیشترین شباهت را با آن گروه نشان میمقایسه نیمرخ ها: فرد را در گروهی طبقه  بندي می
 آمیز بوده است.

 ها مشخص نیست.آن، وجود موارد مختلفی است که وضعیت آنترین طبقه بندي ریخت شناسی معایبی هم دارد. عمده
 3 گزینه .3

 : تعداد موارد جدیدي از بیماري یا اختالل در یک دوره خاص که شمارش شده است.(incidence) بروز
 ي زمانی مشخص.: میزان موارد جدید و موارد قدیم در دامنه(prevalence) شیوع

 3. گزینه 4
 DSM-IVمحورهاي

 (افسردگی، اضطراب، فراموشی و..)  نشانگان بالینی I محور
 اختالل شخصیت و عقب ماندگی  IIمحور
 شرایط پزشکی عمومی IIIمحور

 مشکالت روانی، اجتماعی و محیطی IVمحور 
 ارزیابی عملکرد کلی Vمحور 

 4. گزینه 5
 .3رجوع شود به پاسخ سوال 

 2گزینه .6
کند تظاهرات اختالالت روانی سعی می DSM-IV-TRروش برخورد با موضوع در ارتباط با سبب شناسی، غیر نظري است. به این معنی که  DSM-IV-TRدر 

تعاریف  گیرد. روش کار کلی در این طبقه بندي توصیفی است یعنیرا به صورت قابل فهم توصیف نماید و ندرتاً در مورد علت پیدایش  این حاالت اشاره اي صورت می
 روي هم رفته محدود به توصیف خصوصیات بالینی است.

 1 گزینه. 7
این نشانه گیجی و بی دفتی فرد تواند نشانگر آن است که آزمودنی تعداد زیادي از پاسخهایی را که نامعمول و انحرافی هستند تصدیق میکندکه، نمره باال میFدر مقیاس

توهم، هذیان، به خود بستن و قضاوت ضعیف بوده و یا مشخص کننده عوارض ترك مواد باشد. مراجعان افرادي  باال دچار Fافراد با نمره  در پاسخ به سواالت است.
 .دمدمی، گمگشته، بی قرار و ناخشنود هستند

 4. گزینه 8
قرار نگرفته است.  DSM-5رد پذیرش گروه کاري این دو تعریف مودو تعریف تجدید نظر شده از اختالل روانی ارائه شده است، اما تاکنون هیچ یک از DSM-5در 

این الگو یا نشانگان  کنند.دهد مطرح می) اختالل روانی را به عنوان الگو یا نشانگان روانشناختی یا رفتاري که در فرد رخ می2010در تعریف نخست اشتین و همکاران (
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ي مهم از کارکرد) یا پریشانی (براي مثال هاي آن ناتوانی (براي مثال تخریب در یک یا چند حوزهپیامدي یک بدکارکردي روانشناختی زیربنایی است و منعکس کننده
این نشانگان نباید پاسخی قابل انتظار به یک عامل استرس زاي عمومی، فقدان (براي مثال از دست دادن فرد مورد عالقه) یا  ي دردناك) بالینی معنادار است.یک نشانه
مذهبی) و اساساً ناشی از انحراف اجتماعی یا تعارض با جامعه نیستند. در  هايایین خلسه در هايگی تأیید شده به یک رویداد خاص باشند (براي مثال حالتپاسخ فرهن

کند شانگان روانشناختی و رفتاري معرفی میي ارزیابی اختالل و ناتوانی نیز در مالك اول خود اختالل روانی را الگو یا ندر زمینه DSM-5تعریف دوم، گروه مطالعاتی 
 این الگو مبتنی بر نقصان یا مشکل در یک یا چند حوزه از کارکرد روانی شامل کارکرد عمومی (براي مثال هشیاري، جهت یابی، هوش یا مزاج) دهند.که در فرد رخ می

ر به یک عامل این نشانگان نباید پاسخی قابل انتظاها نیست.این حوزه) است، امّا محدود بههاي اختصاصی (براي مثال توجّه، حافظه، هیجان، ادراك و تفکّریا کارکرد
 نیستند. استرس زاي عمومی، فقدان یا پاسخ فرهنگی تأیید شده به یک رویداد خاص باشند و اساساً ناشی از انحراف اجتماعی یا تعارض فرد با جامعه 

  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 
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 دوقطبی و اختالالت مربوطاختالل  :مهفتفصل 
 

 Iاختالل دو قطبی  
 IIاختالل دو قطبی  
 (سیکلوتایمی) ادواريخلق اختالل  

 
ـ دپرسیون در نظر میهاي مانیک چنانچه در گذشته فرد یک یا چند دورهدر صورت وجود نشانه طرف دیگر اگر او هرگز گیرند. از ي افسردگی داشته باشد، او را مانیک 

شد او را فردي که فقط به دورهدوره شته با سردگی ندا ست، تشخیص میي اف شده ا سیار نادر دهند. مانیک خود میي مانیک مبتال  سردگی رخ دهد ولی ب تواند بدون اف
مزمن یا شخصیت هیپومانیک  هیپومانیکمزمن مانی را اختالل شکل . ي افسردگی باالخره روي خواهد داددوره معموالًي مانیک واقع شده باشد است. وقتی که دوره

شخیص داده میمی شد. اولین دورهنامند. زمانی این ت شده با سته به حالت مانیک دچار  سال پیو شخص دو  ست، نه  معموالً اختالالت دو قطبیي شود که  مانی ا
آمیز نیز در افسردگی دوقطبی بیشتر از یک قطبی است. هاي موفقیتبراي خودکشی و خودکشیشود. میزان تالش سالگی آشکار می 30تا  20افسردگی و عموماً بین 

افتد: او ناامیدتر از افراد بهنجار است و افکار خودکشی بیشتري دارد. این مورد باعث شده است هنگامی که در حالت مانیک قرار دارد، به راحتی به گریه می فرد دوقطبی،
در  Iدو قطبی به طور کلی، کند. تر جلوه میعتقد باشند که مانی دفاعی است علیه افسردگی بنیادي، به طوري که شنگولی شکننده از اندوه اساسیپرداز مکه چند نظریه

 اختالل خلق چرخه اي در زنان و مردان مساوي است  در زنان بیشتر از مردان است. IIزن و مرد مساوي است. دو قطبی 
پریشی دیگر و هاي مربوط به طیف اسکیزوفرنی و اختالالت رواناز اختالالت افسردگی جدا شده و بین فصل DSM-5الالت مربوط در دو قطبی و اختاختالل 

هایی . تشخیصشناسی، سابقه خانوادگی و وراثت تأیید شوداند تا جایگاه آنها به عنوان پلی بین این دو طبقه تشخیصی، از نظر نشانهشده اختالالت افسردگی قرار داده
دوقطبی و اختالل  ، ، اختالل دوقطبی ناشی از مواد/ داروییخو، اختالل ادواريII، اختالل دوقطبی نوع Iاند عبارتند از اختالل دوقطبی نوع که در این فصل منظور شده

 .نامعین مرتبط تدوقطبی و اختالال اختاللسایر اختالالت دوقطبی و اختالالت مرتبط معین، و ط ناشی از بیماري جسمانی دیگر، تبمر تاختالال
ه بود. تفاوت شد شرح داده نوزدهم قرن در که است خلقی پریشیروان یا دپرسیو -نوین از اختالل مانیک برداشتی معرف Iاختالل دوقطبی نوع  تشخیصی هايمالك

ضروري  Iدر طول عمر براي تشخیص دوقطبی  اساسی افسردگی دوره یک بروز نه و پریشیروان نه عمده ایجاد شده با شرح کالسیک این اختالل در این است که
هاي افسردگی دوره شان دچاربیماريکنند، در طول دوره را برآورده می دوره مانیک تشخیصی سندرم هايهاي آنها مالكکه نشانه افرادي اکثر حال، این با نیست.

 شوند.اساسی نیز می
 شکل به عنواندیگر این اختالل که مستلزم تجربه حداقل یک دوره افسردگی اساسی و حداقل یک دوره هیپومانیک در طول عمر است،  IIاختالل دوقطبی نوع 

اختالل افراد مبتال به  هستند طوالنی بوده و نوسانات خلقی درافسردگی  دچارافراد  این مدت زمانی که زیرا، محسوب نمی شود Iاز اختالل دوقطبی نوع » ترخفیف«
 . می شود آنانعملکرد شغلی و اجتماعی  شدید افت سبب شودمی دیده IIدوقطبی نوع 

هاي هیپومانیک و افسردگی دچار باشند سال کامل) به دورهسال (در مورد کودکان، یک 2شود که حداقل در مورد بزرگساالنی داده می ادواريخلق تشخیص اختالل 
 هاي دوره مانی، هیپومانی، یا افسردگی اساسی را برآورده کرده باشند. بدون اینکه مالك

مانیک ارتباط داشته باشند. این واقعیت در هاي شبهتوانند با پدیدههاي تجویزي، و چند بیماري جسمانی میشوند، برخی از دارومصرف میتعداد زیادي از موادي که سوء
 شود. می آوردهط ناشی از بیماري جسمانی دیگر، تبمر تاختالل دوقطبی و اختالال ، واختالل دوقطبی ناشی از مواد/ داروهاي تشخیص

 
 Iاختالل دوقطبی نوع  -1

 تشخیصیهاي مالك
Aهاي اند (مالكها حداقل براي یک دوره مانیک برآورده شده. مالكA-D  فوق).» دوره مانیک«تحت 
Bفرم، اختالل هذیانی، یا طیف اسکیزوفرنی مشخص یا هاي) مانیک و افسردگی اساسی با اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختالل اسکیزوفرنی. وقوع دوره (دوره

 شود.پریشی دیگر بهتر توجیه نمیاختالل رواننامشخص دیگر و 
هاي هیپومانیک یا افسردگی تواند قبل یا بعد از دورههاي زیر براي دوره مانیک برآورده شوند. دوره مانیک می، الزم است مالكIبراي تشخیص اختالل دوقطبی نوع  -

 اساسی واقع شود.
 

 دوره مانیک 
A هفته  1پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژي هدفمند که حداقل تکلف] یا تحریکنابهنجار و مداوم باال، گشاده [بی. دوره متمایز خلق که به طور

 روز، وجود دارد (یا هر مدتی اگر بستري کردن ضرورت داشته باشد). اي از روز، تقریبا هریابد و در بخش عمدهادامه می
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Bاي وجود دارند و مالحظه پذیر باشد) با درجه قابلقی و افزایش انرژي یا فعالیت، سه نشانه زیر (یا بیشتر) (چهار نشانه اگر خلق فقط تحریک. در طول دوره اختالل خل
 بیانگر انحراف محسوس از رفتار عادي هستند. 

 منشی.. عزت نفس کاذب یا بزرگ1
 کند استراحت کرده است).اس میساعت خواب احس 3. کاهش نیاز به خواب (مثال بعد از فقط 2
 یا فشار براي ادامه دادن صحبت. ،تر از معمول. پرحرف3
 یا تجربه ذهنی که افکار شتاب دارند.  ،. پرش افکار4
 شود.شود)، به صورتی که گزارش یا مشاهده میاهمیت یا نامربوط جلب میهاي بیرونی بیپرتی (یعنی، توجه خیلی راحت به محرك. حواس5
 ).هدفمندي بدون منظوربی فعالیت یعنی،( حرکتی -افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسه، یا جنسی) یا سراسیمگی روانی .6
هاي جنسی، یا اطیاحتیکننده دارند (مثل ولخرجی کردن مهار نشده در خرید، بیهایی که توان زیادي براي پیامدهاي ناراحت. مشغولیت بیش از حد در فعالیت7

 گذاري احمقانه).سرمایه
Cرسان به خود یا دیگران پیشگیري شود . اختالل خلقی به قدر کافی شدید هست که عملکرد اجتماعی یا شغلی را مختل کرده یا بستري شدن را ایجاب کند تا از صدمه

 پریشی وجود دارند. هاي روانیا ویژگی
Dمصرف موادمخدر، دارو، درمان دیگر) یا بیماري جسمانی دیگر نیست. لوژیکی مواد (مثل سوء. این دوره ناشی از تأثیرات فیزیو 
آور) اما در سطح کامال نشانگانی فراتر از تأثیر شود (مثل درمان دارویی، شوك برقی تشنجدوره مانیک کامل که در طول درمان ضدافسردگی ظاهر می توجه: -

 است.  Iیابد، دلیل کافی براي دوره مانیک، و بنابراین، تشخیص دوقطبی نوع فیزیولوژیکی این درمان ادامه می
 الزم است.  Iدهند. حداقل یک دوره مانیک در طول عمر براي تشخیص اختالل دوقطبی نوع دوره مانیک را تشخیص می A-Dهاي مالك توجه: -
 

 دوره هیپومانیک 
Aیابد و در ی ادامه میروز پیاپ 4پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژي که حداقل . دوره متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم باال، گشاده یا تحریک

 اي از روز، تقریبا هر روز، وجود دارد. بخش عمده
B(یا بیشتر) اند، بیانگر انحراف محسوس پذیر باشد) ادامه یافته(چهار نشانه اگر خلق فقط تحریک . در طول دوره اختالل خلقی و افزایش انرژي و فعالیت، سه نشانه زیر

 اند. اي وجود داشتهمالحظهاز رفتار عادي هستند و با درجه قابل
 منشی.نفس کاذب یا بزرگ. عزت1
 کند استراحت کرده است).ساعت خواب احساس می 3. کاهش نیاز به خواب (مثال بعد از فقط 2
 تر از معمول یا تحت فشار براي ادامه دادن صحبت.. پرحرف3
 . پرش افکار یا تجربه ذهنی که افکار شتاب دارند.4
 شود. شود)، به صورتی که گزارش یا مشاهده میاهمیت یا نامربوط جلب میهاي بیرونی بیپرتی (یعنی، توجه خیلی راحت به محرك. حواس5
 . حرکتی -. افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسه، یا جنسی) یا سراسیمگی روانی6
هاي جنسی، یا احتیاطیکننده دارند (مثل ولخرجی کردن مهار نشده در خرید، بیزیادي براي پیامدهاي ناراحتهایی که توان . مشغولیت بیش از حد در فعالیت7

 گذاري احمقانه).سرمایه
C .این دوره با تغییر واضح در عملکرد ارتباط دارد که براي فرد به هنگامی که دچار بیماري نیست، غیرعادي است . 
Dملکرد براي دیگران قابل مشاهده هستند.. اختالل در خلق و تغییر در ع 
Eپریشی وجود هاي روان. این اختالل به قدر کافی شدید نیست که عملکرد اجتماعی یا شغلی را به طور محسوسی مختل کند یا نیازمند بستري کردن باشد. اگر ویژگی

 داشته باشد، این دوره، بنابر تعریف، مانیک است. 
Fمصرف موادمخدر، دارو، یا درمان دیگر).ت فیزیولوژیکی مواد نیست (مثل سوء. این دوره ناشی از تأثیرا 
آور)، اما در سطح کامال نشانگانی فراتر از تأثیر شود (مثل درمان دارویی، شوك برقی تشنجدوره هیپومانیک کامل که در طول درمان ضدافسردگی پدیدار می توجه: -

لیل کافی براي تشخیص دوره هیپومانیک است. با این حال، باید احتیاط الزم صورت گیرد که یک یا دو نشانه (مخصوصا افزایش یابد، دفیزیولوژیکی این درمان ادامه می
پذیري ارثی دوقطبی قلمداد پذیري، کفري بودن، یا سراسیمگی بعد از مصرف داروي ضدافسردگی) براي تشخیص دوره هیپومانیک، کافی و لزوما نشانگر بیماريتحریک
 نشوند.

 Iشایع هستند، اما براي تشخیص اختالل دوقطبی نوع  Iهاي هیپومانیک در اختالل دوقطبی نوع دهند. دورهدوره هیپومانیک را تشکیل می A-Fهاي مالك توجه: -
 الزم نیستند.
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 دوره افسردگی اساسی 
A از دست 2) خلق افسرده یا (1ها (اند و بیانگر انحراف از عملکرد قبلی هستند؛ حداقل یکی از این نشانههفته وجود داشته 2. پنج نشانه زیر (یا بیشتر) در طول مدت (

 دادن عالقه یا لذت است. 
 هایی را که آشکارا ناشی از بیماري جسمانی دیگر هستند، منظور نکنید.نشانه توجه: -
کند غمگین، پوچ یا ناامید است) یا مشاهده دیگران (مثال اي از روز، تقریبا هر روز، به صورتی که با گزارش ذهنی (مثال احساس میخلق افسرده در بخش عمده. 1

 شود. رسد) به آن اشاره میآلود به نظر میاشک
 .پذیر باشدتواند خلق تحریکن، میدر کودکان و نوجوانا توجه: -
 دهد).ذهنی یا مشاهده نشان می اي از روز، تقریبا هر روز (به صورتی که گزارشها در بخش عمدهکاهش محسوس عالقه یا لذت در تمام، یا تقریبا تمام فعالیت. 2
 روز.  یش اشتها تقریبا هردرصد وزن بدن در ماه)، یا کاهش یا افزا 5توجه هنگام رژیم نگرفتن یا افزایش وزن (مثال تغییر بیش از کاهش وزن قابل. 3
 در کودکان، ناتوانی در کسب افزایش وزن موردانتظار را در نظر داشته باشید. توجه: -
 خوابی یا پرخوابی تقریبا هر روز. . بی4
 ).شدن کند یا قراريبی ذهنی احساسات فقط نه دیگران؛ توسط مشاهده قابل( روز هر تقریبا حرکتی -. سراسیمگی یا کندي روانی5
 . خستگی یا فقدان انرژي تقریبا هر روز.6
 تواند هذیانی باشد) تقریبا هر روز (نه فقط سرزنش کردن خود یا احساس گناه در مورد مریض بودن).ارزشی یا گناه بیش از اندازه یا نامناسب (که می. احساس بی7
 خواه بنا بر گزارش ذهنی یا مشاهده دیگران).. کاهش توانایی فکر کردن یا تمرکز کردن، یا دو دلی، تقریبا هر روز (8
 خودکشی بدون برنامه مشخص، یا اقدام به خودکشی با برنامه مشخص براي دست زدن به خودکشی.مکرر پردازي . افکار مکرر مرگ (نه فقط ترس از مردن)، اندیشه9

Bکنند.ی یا اختالل قابل مالحظه بالینی ایجاد میهاي مهم دیگر عملکرد ناراحتها در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه. نشانه 
C .این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماري جسمانی دیگر نیست . 
شایع هستند، ولی براي تشخیص اختالل  Iهاي افسردگی اساسی در اختالل دوقطبی نوع دهند. دورهدوره افسردگی اساسی را تشکیل می A-Cهاي مالك توجه: -

 ضروري نیستند.  Iدوقطبی نوع 
توانند احساسات شدید غم، اندیشیدن به اي مهم (مثل داغدیدگی، ورشکستگی مالی، مصیبت طبیعی، بیماري یا ناتوانی جسمانی جدي) میها به صدمهپاسخ توجه: -

ها ممکن است قابل اند و به دوره افسردگی شباهت دارند، دربرداشته باشند. گرچه این نشانهثبت شده Aك اشتهایی و کاهش وزن را که در مالخوابی، کمصدمه، بی
ت در نظر گرفته شود. این درك بوده یا متناسب با صدمه در نظر گرفته شده باشند، اما وجود دوره افسردگی اساسی عالوه بر پاسخ طبیعی به صدمه مهم نیز باید به دق

 کند.استفاده از قضاوت بالینی را براساس سابقه فرد و هنجارهاي فرهنگی براي ابراز ناراحتی در زمینه صدمه، ایجاب می تصمیم لزوما
 

 ویژگی هاي تشخیصی
ستره Iاختالل دو قطبی  شفتگی یا گ ستره آ شخص میبا بروز یک یا چند گ ستره ًمعموالًشود.   هاي مختلط م سردگی را  بیماران یک یا چند گ کنند.  تجربه می ي اف

شفتگی تک رویدادي ) یا آنکه با  ستره آ شده ( گ ستین بار دچار این اختالل  شود که آیا فرد براي نخ شخص  شخیص این اختالل باید م یک اختالل مواجه گرچه در ت
ستیم ست، زیرا بیش از  Iاما باید گفت که اختالل دو قطبی  ،ه صد از افرادي که  90اغلب یک اختالل راجعه ا شوند بعد ها نیز در شفتگی تک رویدادي مبتال می  به آ

شفتگی میگردند. صد افراد 15تا  5 دچار آ صلهچندین ( Iدو قطبی  مبتال به اختالل در شتر) رویداد خلقی را در فا صورتی که چهار یا بی سال تجربه می کنند در  ي یک 
در  Iفراوانی اختالل دو قطبی  ردار نیست.خوبی برخوآگاهی  ریح میشود که از پیشتص(تند چرخی) » چرخش سریع«چنین الگویی وجود داشته باشد با اصطالح 

سردگی  ست (برخالف اختالل اف سیزنان و مردان به یک اندازه ا سا ست)که در زنا ا سردگی اما بین ترتیب  ،ن متداول تر ا شفتگی و اف سیبروز آ سا با جنس رابطه اي  ا
ستدر وهله مانیاي ارد. در مردان احتمال بروز گسترهوجود د شتر ا سردگی  اختالل حالیکهدر ،ي نخست بی سیزنان در اغلب موراد با اف سا شود. بررسی هاي  ا آغاز می 

 .اندبه دست  داده Iهم شکمان و فرزندخواندگان دالیل محکمی را در مورد تأثیر عوامل ژنیتک در وقوع اختالل دو قطبی 
ست واجد انبساطی بی حد و مرز و نامتناسب است و هر فعالیتی به ایجاد لذت وافر و شادي وي منجر می شود. در قلمرو ا مانیاگستره آشفتگی شخصی که دچار حالت 

شی، افراد  ستند. رفتار افراد  مانیکانگیز صاحبت دیگران ه شی«واجد فعالیت افراطی و یا  معموالًرا  مانیکنیازمند تحریک پذیري دائم و م سته اند. گفتا» فزون کن ر دان
ي گفتار این ضابطه ي افکار متعدد و هیجان انگیز خود را به طور همزمان بیان کنند.منسجم است، چرا که سعی دارند همهبسیار سریع، شتاب زده و گاهی نا معموالًآنها 

صطالح  ستره» گریز افکار«با ا شده از ویژگی هاي بارز گ شود. برون ریزي هیجانی مهار ن صیف می  شادي و لذت وافر بیمار با رویدادهاي  مانیاي تو ساس  ست و اح ا
در قلمرو شــناختی نیز بارز اســت، چرا که احســاس وجد، ســرعت عمل و شــتابزدگی، بیش از آن اســت که بتواند  مانیککنونی زندگی وي تناســبی ندارد. ضــعف افراد 

ساس نیرومند سمانی با اح سترهپیامدهاي اعمال خود را در نظر بگیرد. و در قلمرو ج سط بروز گ سن متو ستیم.  در  مانیکي ي قابل مالحظه و کاهش خواب مواجه ه
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محرومیت خواب  Iمشخصه اختالالت خلقی آشفتگی خواب است، مشخصه مانیا کاهش نیاز به خواب است. در بیماران دچار اختالل دوقطبی  سالگی است. 20حدود 
  دهد.یک قطبی موقتا افسردگی را تخفیف می تواند سبب بروز مانیا شود و در افراد دچار اختاللمی
 
 IIاختالل دوقطبی نوع  -2

 هاي تشخیصی مالك
Aهاي ها براي حداقل یک دوره هیپومانیک (مالك. مالكA-F  هاي فوق) و حداقل یک دوره افسردگی اساسی (مالك» دوره هیپومانیک«تحتA-C  دوره«تحت 

 اند. فوق) برآورده شده» افسردگی اساسی
B .هرگز دوره مانیک وجود نداشته است . 
Cفرم، اختالل هذیانی، یا طیف هاي) افسردگی اساسی با اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختالل اسکیزوفرنیهاي) هیپومانیک و دوره (دوره. وقوع دوره (دوره

 شوند.پریشی مشخص یا نامشخص دیگر بهتر توجیه نمیاسکیزوفرنی و اختالل روان
Dمالحظه بالینی در عملکرد شوند، ناراحتی یا اختالل قابلهاي افسردگی و هیپومانی ایجاد میناپذیري که در اثر تناوب مکرر بین دورهبینیهاي افسردگی یا پیش. نشانه

 کنند.هاي مهم دیگر عملکرد ایجاد میاجتماعی، شغلی یا زمینه
هاي زیر براي دوره افسردگی اساسی کنونی یا هاي زیر براي دوره هیپومانیک کنونی یا گذشته و مالكشدن مالك ، برآوردهIIبراي تشخیص اختالل دوقطبی نوع  -

 گذشته ضروري است:
 

 دوره هیپومانیک 
Aیابد و در روز پیاپی ادامه می 4حداقل پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم فعالیت یا انرژي که . دوره متمایز خلق که به طور نابهنجار و مداوم باال، گشاده یا تحریک

 اي از روز، تقریبا هر روز، وجود دارد. بخش عمده
B(یا بیشتر) اند، بیانگر انحراف محسوس از پذیر باشد) ادامه یافته(چهار نشانه اگر خلق فقط تحریک . در طول دوره اختالل خلقی و انرژي و فعالیت بیشتر، سه نشانه زیر

 اند:اي وجود داشتهو با درجه قابل مالحظه رفتار عادي هستند
 منشی.. عزت نفس کاذب یا بزرگ1
 کند استراحت کرده است).ساعت خواب احساس می 3. کاهش نیاز به خواب (مثال بعد از فقط 2
 تر از معمول یا تحت فشار براي ادامه دادن صحبت.. پرحرف3
 . پرش افکار یا تجربه ذهنی که افکار شتاب دارند. 4
 شود.شود)، به صورتی که گزارش یا مشاهده میاهمیت یا نامربوط جلب میهاي بیرونی بیپرتی (یعنی، توجه خیلی راحت به محرك. حواس5
 .حرکتی -روانی. افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی، در محل کار یا مدرسه، یا جنسی) یا سراسیمگی 6
هاي جنسی، یا احتیاطیکننده دارند (مثل پرداختن به ولخرجی مهار نشده در خرید، بیهایی که توان زیادي براي پیامدهاي ناراحت. مشغولیت بیش از حد در فعالیت7

 گذاري احمقانه). سرمایه
Cکه دچار بیماري نیست، غیرعادي است.  . این دوره با تغییر واضح در عملکرد ارتباط دارد که براي فرد به هنگامی 
D.اختالل در خلق و تغییر در عملکرد براي دیگران قابل مشاهده هستند . 
Eپریشی هاي روانیژگی. این اختالل به قدر کافی شدید نیست که عملکرد اجتماعی یا شغلی را به طور محسوسی مختل کند یا به بستري شدن نیاز داشته باشد. اگر و

 ته باشد، این دوره، بنابر تعریف، مانیک است. وجود داش
Fمصرف موادمخدر، دارو، یا درمان دیگر).. این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد نیست (مثل سوء 
ح کامال نشانگانی فراتر از تأثیر آور)، اما در سطشود (مثل درمان دارویی، شوك برقی تشنجدوره هیپومانیک کامل که در طول درمان ضدافسردگی پدیدار می توجه: -

یابد، دلیل کافی براي تشخیص دوره هیپومانیک است. با این حال، باید احتیاط الزم صورت گیرد که یک یا دو نشانه (مخصوصا افزایش فیزیولوژیکی این درمان ادامه می
پذیري ارثی دوقطبی قلمداد ص دوره هیپومانیک کافی، و لزوما نشانگر بیماريپذیري، کفري بودن، یا سراسیمگی بعد از مصرف داروي ضدافسردگی) براي تشخیتحریک
 نشوند. 

 
 دوره افسردگی اساسی 

A از دست 2) خلق افسرده یا (1ها (اند و بیانگر انحراف از عملکرد قبلی هستند؛ حداقل یکی از این نشانههفته وجود داشته 2. پنج نشانه زیر (یا بیشتر) در طول مدت (
 دادن عالقه یا لذت است. 
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 هایی را که آشکارا ناشی از بیماري جسمانی دیگر هستند، منظور نکنید. نشانه توجه: -
کند غمگین، پوچ یا ناامید است) یا مشاهده دیگران (مثال ذهنی (مثال احساس می اي از روز، تقریبا هر روز، به صورتی که با گزارش. خلق افسرده در بخش عمده1

 پذیر باشد).تواند خلق تحریکدر کودکان و نوجوانان، می توجه:شود. (رسد) به آن اشاره میآلود به نظر میاشک
 دهد).ذهنی یا مشاهده نشان می اي از روز، تقریبا هر روز (به صورتی که گزارشها در بخش عمدهاهش محسوس عالقه یا لذت در تمام، یا تقریبا تمام فعالیت. ک2
 تها تقریبا هر روز. درصد وزن در ماه)، یا کاهش یا افزایش اش 5. کاهش وزن قابل توجه هنگام رژیم نگرفتن یا افزایش وزن (مثال تغییر بیش از 3
 در کودکان، ناتوانی در کسب افزایش وزن مورد انتظار را در نظر داشته باشید. توجه: -
 خوابی یا پرخوابی تقریبا هر روز. . بی4
 ).شدن کند یا قراريبی ذهنی احساسات فقط نه دیگران؛ توسط مشاهده قابل( روز هر تقریبا حرکتی -. سراسیمگی یا کندي روانی5
 خستگی یا فقدان انرژي تقریبا هر روز. .6
 تواند هذیانی باشد) تقریبا هرروز (نه فقط سرزنش ردن خود یا احساس گناه در مورد مریض بودن).ارزشی یا گناه بیش از اندازه یا نامناسب (که می. احساس بی7
 ا بر گزارش ذهنی یا مشاهده دیگران).. کاهش توانایی فکر کردن یا تمرکز کردن، یا دو دلی، تقریبا هر روز (خواه بن8
 .دن به خودکشیخودکشی بدون برنامه مشخص، با اقدام به خودکشی یا برنامه مشخص براي دست زمکرر پردازي . افکار مکرر مرگ (نه فقط ترس از مردن)، اندیشه9

Bشوند.هاي مهم دیگر عملکرد مییا زمینهمالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، ها موجب ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه 
C .این دوره ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد یا بیماري جسمانی دیگر نیست . 
 دهند. فوق دوره افسردگی اساسی را تشکیل می A-Cهاي مالك توجه: -
دن ها به صدمه مهم (مثل داغدیدگی، ورشکستگی، صدمات ناشی از بالیاي طبیعی، بیماري یا ناتوانی جسمانی) ممکن است احساس غم شدید، تأمل کرپاسخ توجه: -

ها قابل درك هستند و نه نشانهگواند، دربرداشته و شبیه دوره افسردگی باشند. گرچه اینثبت شده Aاشتهایی و کاهش وزن را که در مالك خوابی، کمدرباره صدمه، بی
اي مهم باید به دقت در نظر گرفته شود. این تصمیم لزوما به قضاوت شوند، اما وجود دوره افسردگی اساسی عالوه بر پاسخ طبیعی به صدمهمتناسب با صدمه محسوب می

 یاز دارد. بر سابقه فرد و هنجارهاي فرهنگی براي ابراز ناراحتی در زمینه فقدان نبالینی مبتنی
 

 ویژگی هاي تشخیصی
یا یک گستره  مانیاخفیف مشخص می شود. در صورتی که یک گستره  مانیايیا  هیپومانیاي دورههمراه با تجلی حداقل یک  اساسیافسردگی  دورهبا بروز یک یا چند 

مانند دو قطبی  IIخواهد بود. دیگر ضوابط دو قطبی  Iمبادرت کرد و تشخیص اختالل دو قطبی  IIمختلط وجود داشته باشند نمی توان به تشخیص اختالل دو قطبی 
I  است. فراوانی اختالل دو قطبیII   بیشتر از نوعI  است. و همچنین نوعII .در زنان متداولتر است 

سابقه -الف شامل: IIضوابط اختالل دو قطبی  ساي افسردگی ي یک یا چند گسترهوجود یا  سابقه حداقل یک گستره وجود ی -.  بسیا یک گستره  -هیپومانیا.  جا 
 یا یک گستره مختلط هرگز در سابقه بیمار وجود نداشته است. مانیا
 

 و هیپومانیا مانیا
 اهاي مانینشانه -الف

شانه سرحال و ن شنگول،  ستهاي خلقی یا هیجانی: خلق فرد، در حالت مانیک،  شنگولی باال پذیري بلندپروازانه در مانی عمومیت ندارد. غالباً خلق حاکم تحریک. البته 
ست و این حالت بویژه زمانی ایجاد می ستها شئگی، به طور غیرعادي آمادهشود که جلوي خوا شد. افراد مانیک، حتی در حالت ن شده با شک هاي فرد مانیک گرفته  ي ا

شوند می صورتی که ناکام  ستند، و در  شریختن ه صر توانند  ست بلکه عن سردگی نی ست بر این باور که مانی کامالً حالت مخالف اف سر دهند. این دلیلی ا لیک گریه را 
 افسردگی نیرومندي همراه با آن وجود دارد.

شانه شناختن شناختی:  شناختهاي فکري یا  سب دارند. این  ستند. فرد مانیک به محدودیتهاي مانیک با خلق تنا فرد  توانایی خود اعتقاد ندارد.هاي ها بلندپروازانه ه
پرت است. در برخی موارد حاد، فرد شود زیرا فرد مانیک بسیار حواسممکن است افکار یا عقاید پرشتابی در ذهن خود داشته باشد. این پرش افکار به راحتی منحرف می

 ي خودش دارد.مانیک افکار هذیانی درباره
ـــانه ـــت و به فعالیت پرهیجان میرفتار فرد مانیک بیش هاي انگیزشـــی:نش پروا، پردازد. رفتارهاي دیگرش عبارتند از: قماربازي وســـواســـی، رانندگی بیفعال اس
 زرق و برق. گذاریهاي مالی ناشیانه، و لباس و آرایش پرسرمایه
 هاي جسمانی یا تنی: این فعالیت پرجوش و خروش، کاهش شدید نیاز به خواب را به دنبال دارد.نشانه
 هیپومانیاشانه هاي ن -ب
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شدید نیست که اختاللی در عملکرد شبیه عالئم دوره مانیا دارد، منتها آنقدر  شغلی یا اجتماعی ایجاد کند و  دوره هیپومانیا که الاقل چهار روز باید طول بکشد، عالئمی 
 شود.اي در آن دیده نمیهیچ ویژگی روانپریشانه

 
 (سیکلوتایمی) ادواريخلق اختالل  -3

 هاي تشخیصی مالك
A هاي دوره هیپومانیک را برآورده هاي هیپومانیک وجود داشته است که مالكسال) چند دوره همراه با نشانه 1سال (در کودکان و نوجوانان حداقل  2. حداقل به مدت
 کنند.یهاي دوره افسردگی اساسی را برآورده نمهاي افسردگی که مالكکنند و چند دوره همراه با نشانهنمی
B ماه بدون این  2اند و فرد هربار بیشتر از هاي هیپومانیک و افسردگی حداقل نیمی از مواقع وجود داشتهسال در کودکان و نوجوانان)، دوره 1سال فوق ( 2. در طول

 ها نبوده است. نشانه
Cاند. هاي دوره افسردگی اساسی، مانیک، یا هیپومانیک هرگز برآورده نشده. مالك 
Dها در مالك . نشانهA پریشی مشخص یا نامشخص فرم، اختالل هذیانی، یا طیف اسکیزوفرنی و اختالل روانبا اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی، اختالل اسکیزوفرنی

 شوند. دیگر بهتر توجیه نمی
Eاري جسمانی دیگر (مثل پرکاري تیروئید) نیستند.مصرف موادمخدر، دارو) یا بیمها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد (مثل سوء. نشانه 
Fکنند.هاي مهم دیگر عملکرد ایجاد میمالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینههاي ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه 
 

 هاي تشخیصیویژگی
شود هاي افسردگی را شامل میهاي نشانههاي هیپومانیک و دورههاي متعدد نشانهکننده است که دوره، اختالل خلقی مزمن و نوسانادواريخلق ویژگی اصلی اختالل 

مدت، کافی  هاي کامل دوره هیپومانیک از نظر تعداد، شدت، فراگیر بودن، یاهاي هیپومانیک براي برآورده کردن مالك). نشانهAکه از یکدیگر متمایز هستند (مالك 
 2کنند. در طول دوره هاي کامل دوره افسردگی اساسی از نظر تعداد، شدت، فراگیر بودن، یا مدت کفایت نمیهاي افسردگی براي برآورده کردن مالكنیستند و نشانه

ماه ادامه نیافته  2تر از و هریک از فواصل بدون نشانه، طوالنی ها باید مداوم باشند (بیشتر روزها وجود داشته باشند)سال براي کودکان یا نوجوانان)، نشانه 1ساله اول (
 ).Cهاي دوره افسردگی، مانیک، یا هیپومانیک هرگز برآورده نشده باشند (مالك شود که مالكفقط در صورتی داده می ادواريخلق ). تشخیص اختالل Bباشد (مالك 

شکل خفیف از اختالل دوقطبی  سیکلوتایمی به لحاظ عالئم،  صه IIاختالل  شخ ست و م ست. اختالل هاي هیپومانیا در دورهاش وجود دورها سردگی ا هاي خفیف اف
 IIل مزبور با اختالل دوقطبی هاي فراوانی در هیپومانیا و افسردگی است. اختالبا دوره» داراختالل مزمن و نوسان«از:  است عبارت DSMسیکلوتایمی طبق تعریف 

 هاي هیپومانیا وجود دارد.هاي افسردگی اساسی (و نه فردي) همراه با دورهدوره IIتفاوت دارد، در اختالل دوقطبی 
شخصیت تحریککرپلین می سیکلوتایمی، تناوب این دو است. دگفت که  شخصیت داراي  شخصیت افسرده و مانیک است، ولی  سیکلوتایمی پذیر وجود همزمان دو  ر 

سر میمشکالت زناشویی و بی سیکلوتایمی وقتی در حالت مانیا یا مختلط به  شایع است، چون بیماران مبتال به اختالل  شکایات  برند، اغلب الابالی و ثباتی در روابط از 
 شوند.پذیر میتحریک

 
  سبب شناسی
فروید این فرضیه را ارائه  شود.هایی دارد که در حین مرحله دهانی رشد کودك پیدا میها و تثبیتبهاي روانپریشی، اختالل سیکلوتایمی ریشه در آسیطبق اکثر نظریه
کند تا بر فرامن (سوپرایگوي) سختگیر و مجازاتگر فائق آید. توضیح روانپریشی هیپومانیا آن است که وقتی فرد اي بودن خلق اقدامی است که ایگو میداده بود که دوره

سرده سختگیر خود خالص و در نتیجه از قید انتقاد از خود رها می اي ازاف سیار  سد و بند فراخود ب سر راهش وجود ندارد، هیپومانیا رخ شر  شود و دیگر هیچ مهاري 
 کند.ونش پرهیز میاست، با این مکانیسم بیمار از مواجهه با مشکالت بیرونی خود و احساس افسردگی در انکارسازوکار دفاعی عمده در هیپومانیا  دهد.می

ست که درون مایه زیربنایی خلق  شده ا ست، در روانکاوي معلوم  سردگی و هیپومانیا ا سیکلوتایمی، ادوار متناوبی از اف سردگی مشخصه بیماران دچار  اینگونه بیماران اف
ست و دوره سرخوش یا هیپومانیا به دفاع در برابر این درونا سیاري از مواقع به دنبال بروز یک فقدان عمیق در روابط بین فردي شود. هیپومانیا دمایه پیدا میهاي  ر ب

  شود.پیدا می
 

 درمان
با  کننده خلق و داروهاي ضـــدمانیا، خط اول درمان بیماران مبتال به اختالل ســـیکلوتایمی اســـت. درمان بیماران افســـرده دچار اختالل ســـیکلوتایمیداروهاي تثبیت
 هاي هیپومانیا در اثر داروهاي ضدافسردگی زیاد است. صورت گیرد، چون استعداد اینگونه بیماران براي ابتال به دورهها باید با احتیاط ضدافسردگی
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 سبب شناسی اختالالت دوقطبی
ساس نظریه کاته کوالمین،پس از آنکه پژوهش :انتقال دهنده عصبی ضیه را عنوان  گران برا سبت دادند این فر سردگی را به کاهش ذخیره نوراپی نفرین ن اختالل اف

 آورد اما شکل خاص اختالل، را بوجود می نین آمادگی بروز اختالل هاي خلقیمی انجامد. پایین بودن سطح سروتو مانیا عالئم کردند که افزایش نوراپی نفرین به ایجاد
یین می شود.  بدین ترتیب سطح پایین فعالیت سروتونین همراه با سطح پایین یا بهنجار فعالیت نوراپی نفرین، افسردگی را در پی دارد. بر اساس فعالیت نوراپی نفرین تع

  می شود. بروز عالئم مانیابه   منجر فریننمراه با سطح باالي فعالیت نوراپین فعالیت سروتونین هیبالعکس سطح پای
 ،تحقیقات نتایج بر اساس نزدیک به هم خواهد بود.احتمال ابتالي به اختالل دوقطبی در آنها بیشتر  ت ژنتیکی بین دو نفر بیشتر باشد،شباههر انداره  :عوامل ژنتیک

الل دو قطبی را ایجاد قرار دادند آمادگی ابتال به اخت 11یک ژن یا گروهی از ژن هایی که در ناحیه کروموزم وابســته اســت.  Xانتقال ارثی اختالل خلقی به کروموزوم 
 می کنند.  

 
 دوقطبیدرمان اختالالت 

سدیم  سایی انتقال یون  سدیم هبا توجه ب(نار سدیم تأثیر  )ارتباط تنگاتنگ لیتیوم با  ستفاده بدن از  صرف لیتیوم می تواند بر چگونگی ا این فرض را مطرح کردند که م
شــناخته شــده اســت و بگذارد و بدین ترتیب به بهبود اختاللهاي دو قطبی منجر شــود. در حال حاضــر لیتیوم به عنوان موثرترین داروي درمان اختالل هاي دو قطبی 

ــان داده ــلی نورونی میاند که این دا تحقیقات نش ــود.  رو موجب کاهش نوراپی نفرین در جایگاه هاي اص ــالش ــرف لیتیوم در مرحلهدر س حاد به دلیل  هاي اخیر، مص
شی غیرقابل پیش شکلاثربخ سر جهان از چند دهه قبل به عنوان درمان اول و نیاز به آرامش ،سازبینی، عوارض م سرا ست. کاربامازپین در  شده ا هاي مکرر محدود 

شنجمان ضد ت ست.  روند عبارتند از: کلونازپام و لورازپام. هر دو داروي فوق به عنوان درمان هاي بنزودیازپینی پرقدرتی که در مانیاي حاد به کار مییاي حاد به کار رفته ا
ساس مالل و نیز حمالت هول همراه با مانیاي حاد موثر بوده و به طور گ شگري، اح سیمگی، بیخوابی، پرخا سرا لیتیوم،  روند.اي در این موارد به کار میستردهکمکی 

ـــتفاده در درمان درازمدت بیماران دوقطبی هســـتند.والپروئیک به تنهایی یا به صـــورت ترکیبی، رایج کاربامازپین و اســـید در جریان درمان  ترین داروهاي مورد اس
ــرورت میطوالنی ــیاري از بیماران تحت درمان با لیتیوم دچار کم یابد.مدت اغلب افزودن هورمون تیروئید به رژیم درمانی ض ــیاري از کاري تیروئید میبس ــوند و بس ش

 بیماران دچار اختالل دوقطبی مبتال به کژکاري ایدیوپاتیک تیروئید هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx


 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir
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