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 مقدمه

از دروس مهم و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی است و در عین حال برای هر   درس آسیب شناسی روانی

ام جسنکات این درس را در عین اینکه انروانشناسی واجب است که با مفاهیم آن کامال آشنا باشد. مجموعه حاضر تالش کرده است 

اما با حجمی کمتر از کتب اصلی جهت دوران جمع بندی ارایه  کامل را حفظ کرده باشد، از یکدیگر جدا کرده و خالصه ای کامل

کند. همچنین از آنجا که انسجام مطالب حفظ شده است و صرفا نکاتی جهت مرور ارایه نشده است، برای کسانی که فرصت مطالعه 

بعنوان منبع اصلی  منبع اصلی ندارند، نیز مناسب است. در صورت داشتن فرصت کافی، کتاب آسیب شناسی نوشته آقای گنجی

یک دور خوانده شده و سپس از این مجموعه برای مرور و مطالعه نکات تکمیلی سایر کتب استفاده می شود. مجموعه تمام نکات 

کتاب مذکور را پوشش داده و با نکات برجسته و مهم خالصه روانپزشکی کاپالن و سادوک و همچنین آسیب شناسی روانی هالجین 

مهم کتاب روانشناسی مرضی تحولی دکتر دادستان تکمیل شده است. الزم به ذکر است که برای نوشتن این و برخی از مباحث 

استفاده شده است. در انتهای هر فصل سواالت کنکورهای ارشد و  DSM-Vمجموعه از آخرین ویراست های این کتب بر اساس 

کارشناسی ارشد  6ین مجموعه توسط زینب خَجَوی )رتبه دکتری سال های گذشته همراه با پاسخ تشریحی قرار گرفته است. ا

ارشد روانشناسی عمومی(   3ارشد روانشناسی بالینی و  22دکتری روانشناسی( و مصطفی عبدولی )رتبه 2روانشناسی بالینی و رتبه 

دلخواهتان برداشته باشد.  تهیه شده است. نشر روان آموز امیدوار است با انتشار این مجموعه قدمی در رسیدن شما به رتبه و هدف

 از این جهت مثل همیشه و  با اشتیاق پذیرای نظرات ارزشمند شما هستیم. ،نیاز از نظرات خوانندگان آن نیستای بیهیچ مجموعه

 زینب خجوی، مدیر موسسه روان آموزدکتر 

ravanamooz@yahoo.com 

www.ravanamooz.ir 

 

 

 8-7-86569-666-879شابک: 

 

است. هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مولف نشر  2399این اثر مشمول قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
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 اختالل سوماتیک سمپتوم و اختالالت مرتبط با آن -فصل اول

  اختالل سوماتیک سمپتوم و اختالالت مرتبط با آن درDSM-V 

 عبارتند از: DSM-Vاختالالت این طبقه در 

 اختالل سوماتیک سمپتوم -

 اختالل اضطراب بیماری -

 اختالل تبدیلی -

 اختالل ساختگی -

 

 DSM-Vمهم ترین تغییرات در 

  .اختالالت سوماتوفرم )جسمانی شکل( به اختالالت سوماتیک سمپتوم تغییر نام داده است 

  اختالل سوماتیزیشن )جسمانی سازی(، هیپوکندریا )خودبیمارپنداری( و اختالل درد حذف شده اند 

  .اختالل سوماتیزیشن و اختالل درد ترکیب شده اند و اختالل سوماتیک سمپتوم را تشکیل داده اند 

  اختالل اضطراب بیماری بهDSM-V  .اضافه شده است 

  بیشتر مبتالیان به هیپوکندریا، طبقDSM-V  تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم می گیرند. درصد اندکی از

 آنها، تشخیص اختالل اضطراب بیماری می گیرند. 

 اجباری قرار گرفته -اختالل بادی دیسمورفیک که قبال در این طبقه قرار داشت، در طبقه اختالالت وسواسی

 است.

  .اختالل ساختگی که قبال در یک فصل مجزا قرار داشت، در طبقه اختالالت سوماتیک سمپتوم قرار گرفته است 

 

 علت تغییر نام اختالالت سوماتوفرم به سوماتیک سمپتوم:

سمپتوم ها باید از لحاظ پزشکی بدون توجیه یا غیرقابل توضیح می بودند، یعنی اگر می توانستیم سمپتوم ها را به یک اختالل  DSM-IVدر 

 پزشکی ربط دهیم تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم منتفی می شد.

DSM-V ی سوماتیک چقدر بی تناسب کند که افکار، احساسات، و اعمال فرد در رابطه با سمپتوم هاروی این موضوع تمرکز می

 یا افراطی است، حال ممکن است این سمپتوم ها به علت یک عارضه پزشکی باشند یا نباشند.  

یا سمپتوم های نگرانی شدید در مورد بیماری ها  و/یاحضور سمپتوم های فیزیکی  DSM-Vوجه اشتراک اختالالت سوماتیک سمپتوم در 

 جسمی است. 

بدن را که در ویراست قبلی وجود داشت، از میان بر می دارد. همچنین تشخیص با دقت بیشتری انجام -ه نگری ذهناین تغییر معیار، دوگان

 می شود، زیرا تاکید می کند که فردی با بیماری جسمی هم می تواند به بیماری روانی دچار شود. 



6 
 

 اختالل سوماتیک سمپتوم 

 تشخیص 

ا یا نگرانی همراه با افکار، احساسات و رفتارهای افراطی در رابطه با سمپتوم همشخصه اصلی: یک یا چند سمپتوم سوماتیک 

 های مرتبط با سالمت

 ماه است 6مدت زمان: ممکن است سمپتوم ها دایمی نباشد اما نگرانی فرد دایمی و معموال بیشتر از 

 ی یک سمپتوم جدید تمرکز می کند. پدیده مهاجرت سمپتوم ها: فردی که قبال به یک سمپتوم خاص مشغله فکری داشت، رو

بیمار در همه موارد افراطی بودن نگرانی هایش را تشخیص نمی دهد و ممکن است بینش ضعیفی داشته باشد. معتقد است که یک بیماری 

 جدی دارد و به قبول خالف این امر قانع نمی شود اما این باور به اندازه یک باور هذیانی قوی نیست. 

 ختالالت همراهسیر، شیوع و ا 

 اختالل سوماتیک سمپتوم در زنان بیشتر گزارش می شود و بنابراین نرخ شیوع زنان ممکن است بیشتر باشد

ساله دیده می شود،  اجتماعی،  36-26کاپالن: شیوع در مردان و زنان مساوی است، در هر سنی می تواند شروع شود اما اغلب درافراد بین 

 در تشخیص ندارد.  سطح تحصیالت و تاهل تاثیری

 گاهی شکل دیگری از سایر اختالالت روانی است و بیش از همه با اختالالت افسردگی و اضطراب رابطه دارد. 

 سیر بیماری معموال دوره ای است و ممکن است بین دوره تشدید عالیم با عوامل استرس زا رابطه وجود داشته باشد. 

ویژگی های مرتبط با پیش آگهی خوب: وضع اقتصادی اجتماعی خوب، وجود افسردگی یا اضطراب حساس به درمان، شروع ناگهانی عالیم، 

 فقدان اختالل شخصیت، فقدان بیماری طبی غیرروانی همراه. 

 اسپیسیفایرها:

 ماه 6دایمی: سمپتوم های شدید، نابسامانی شدید و مدت طوالنی بیشتر از  -

 با درد غالب همراه -

 

 اسپیسیفایر درد غالب 

-SSDتشخیص اختالل درد می گرفت، اکنون تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم همراه با درد غالب ) DSM-Vفردی که طبق 

pain .می گیرد ) 

ه از یک عارضه ( بسیار شدیدتر از دردی است ک2( درد اساس فیزیولوژیک ندارد، یا 2اسپیسیفایر درد غالب زمانی گذاشته می شود که 

 ( بعد از برطرف شدن آسیب مدتها ادامه می یابد. 3پزشکی انتظار می رود، یا 
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( دردی که با یک علت 2 ون حضور یک بیماری جسمی یا عمومی( صرفا همراه با عوامل پسیکولوژیک است بد2انواع فرعی درد غالب: 

 جسمی و عمومی شروع شده است

 ویژگی ها: 

 ( است،subjectiveدرد ذهنی ) -

 اندازه گیری و یافتن مکان آن دشوار است،   -

 معموال مزمن و اغلب شدید است،  -

 با پرت کردن حواس به سایر جاها کاهش نمی یابد،  -

 به داروهای ضد درد جواب نمی دهد یا پاسخ ضعیف می دهد،  -

 بیشتر با اصطالحات هیجانی منفی توضیح داده می شود نه با اصطالحات حسی،  -

 یجانی، شناختی، توجه و موقعیت مقاوم است و کم و زیاد نمی شود.عوامل ه به -

 سالگی شروع می شود، اغلب بعد از یک سانحه یا بیماری است، در زنان بیشتر تشخیص داده می شود.  56-36معموال در 

زمن بیشتر با افسردگی و درد حاد سومصرف مواد برای تسکین درد، افسردگی و تهدید یا اقدام به خودکشی همراه آن دیده می شود.  درد م

 بیشتر با اضطراب رابطه دارد. 

برخی معتقدند درد همیشه شکلی از اختالل افسردگی است. بارزترین عالیم افسردگی در این بیماران شامل فقدان انرژی، عدم احساس لذت، 

 ی روانی حرکتی کمتر شایع است. ساعته، کاهش وزن و کند 29کاهش میل جنسی، بی خوابی، تحریک پذیری است. تغییرات 

سروتونین ناقل عصبی اصلی در راه های مهاری نزولی است و اندورفین ها در تعدیل درد در دستگاه عصبی مرکزی نقش دارند. کمبود اینها با 

 تشدید درون داد محرکهای حسی ارتباط دارد. 

نابهنجاری ساختاری یا شیمیایی لیمبیک )که در هیجانات درگیر است( و حسی که آنها را مستعد ادراک درد می کند، ممکن است در 

 اختالل درد سهیم باشد. 

 هستند، یعنی نمی توانند هیجان هایی که احساس می کنند را بیان کنند. سوگیری تفسیری آلکسی تایمیابسیاری از این بیماران دچار 

دارند و حس های بدنی مبهم را نشانه ای از درد تفسیر می کنند. این موضوع در موازات با این واقعیت است که بسیاری از آنها اضطراب و 

 افسردگی دارند که باعث فاجعه آمیز کردن سمپتوم ها و تجربه شدیدتر درد می شود.  

 نام های دیگر اختالل سوماتیک سمپتوم در تاریخ

رکت رحم و سرگردان شدن آن در بدن باعث ایجاد سمپتوم های جسمی می شود. تصور می شد که این اختالل فقط در ح هیستریا:

 زنان دیده می شود. 

بریکه اولین بار این اختالل را با ارایه سمپتوم های کالسیک آن توصیف کرد.  عالوه بر سمپتوم های شبه نورولوژیک  سندرم بریکه:

 نیا یعنی ناتوانی در تولید گفتار(، سمپتوم های هیجانی و هالوسینیشن ها هم در این تعریف گنجانده شده بود. )مثل نابینایی و آفو

مطرح شد، از تعداد سمپتوم ها در سندرم بریکه کاست و سمپتوم های روانی و  DSM-III: این اصطالح در اختالل سوماتیزیشن



 

 

 نمونه کتاب آسیب شناسی روانی

 :( روان آموز شامل موارد زیر است2مجموعه آسیب شناسی روانی )

 اختالالت -ختالالت سوماتیک سمپتوم صفحه است و فصول آن عبارتند از: ا 222  شامل 

 -سلوک اختالالت اخالل گرانه، کنترل تکانه و -اختالالت خواب و بیداری  -گسستگی 

اعتیادی  اختالالت -اختالالت جنسی -اختالالت عصبی رشدی -اختالالت روانی کودکان

ن های روا نظریه -بندی طبقه و سنجش -شناختی عصبی اختالالت -مواد با مرتبط  و

 روش های تحقیق -درمانی

 تمام نکات مهم کتاب آسیب شناسی روانی گنجی بر اساس شامل DSM-5  است که با

 شناسی روانی هالجین ترجمه سیدمحمدی تکمیل شده است و مهمترین نکات خالصه آسیب

 ه شده استروانپزشکی کاپالن و سادوک نیز به آن اضاف

 خواند  مهم هر مبحث به شکلی جدا شده اند که هر کسی که بار اول کتاب اصلی را می نکات

از این مجموعه  بتواند تیتر به تیتر با مجموعه همراه شده و برای دوره های بعدی فقط

جدا، انسجام مطلب حفظ  ات در پاراگراف هایاستفاده کند. همچنین در عین جدا کردن نک

ندارد می تواند تنها از این مجموعه  شده و بنابراین اگر شخصی فرصت مطالعه منبع اصلی را

 .استفاده کند

 ندی شده در آخر هر فصل، همراه با پاسخ تست های ارشد و دکتری سراسری به شکل طبقه ب

 .تشریحی ذکر شده اند

 مصطفی  ارشد بالینی سراسری( و ۶دکتری و  2مجموعه توسط دکتر زینب خجوی )رتبه  این

 .ارشد بالینی سراسری( گردآوری شده است ۲2ارشد عمومی و  ۳عبدولی )رتبه 

 برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

iravanamooz.R 
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 روش های مقابلهاسترس و تعریف 

 مقابله کردن یا .استرس واکنش هیجانی ناخوشایندی است که وقتی فرد رویدادی را تهدید کننده ادراک کند به آن دچار می شود

coping  روشی است که فرد برای کاهش استرس استفاده می کند. 

مقیاس ارزیابی معروف ترین مقیاس،  .زندگی استرس زاست هایاسترس زا، مقیاس های ارزیابی رویدادرایج ترین شیوه توصیف عوامل 

ارزیابی می کند. منطق آن این است  بر حسب واحدهای تغییر زندگیاست که استرس را سازگاری مجدد اجتماعی هولمز و راهه 

باعث شود مجبور شوید بیشتر شرایط زندگی خود را تغییر دهید و تنظیم کنید بیشتر استرس زا  مثبت یا منفیکه هر چه یک رویداد 

مشکل این مقیاس ها  .امتیاز این مقیاس ها این است که راحت و عینی هستند )به هر رویداد یک نمره ای تعلق می گیرد( .خواهد بود

 .این است که یک رویداد برای همه معنای یکسانی ندارد

های استرس شناختی بر شیوه ای که شما رویداد را تعبیر می کنید تاکید دارد. یک رویداد جزئی میتواند از نظر شما استرس زا  مدل

تعبیر شود. رویدادهایی که گرفتاری نامیده می شوند وقتی به قدر کافی وجود داشته باشند و شما آنها را منفی تعبیر کنید بر سالمتی 

جنبه مثبت هم رویدادهای کوچکی وجود دارند که می توانند بهزیستی شما را افزایش دهند که به آنها بهبود روحیه  از .تاثیر می گذارند

 .گفته می شود

مقابله مشکل مدار سعی می کنید استرس را با هستند. در  مشکل مدار وهیجان مدار شامل روش های  دو روش اصلی مقابله کردن

سعی می کنید به جای تغییر موقعیت، نحوه ای که در مورد آن احساس می کنید را  قابله هیجان مدارمدر  .تغییر موقعیت کاهش دهید

بهتر است بستگی به موقعیت دارد. اگر موقعیت قابل تغییر باشد روش مشکل مدار و اگر غیرقابل  مقابله ای اینکه چه روش .تغییر دهید

 .تغییر باشد روش هیجان مدار بهتر است

 

 استرس در بیماری ها:نقش 

 والتر کنون: اولین مطالعه جامع را در زمینه رابطه استرس و بیماری ها انجام داد. در مواجهه با استرس فعالیت دستگاه خودمختار افزایش

 دیده می شود. ادامه فعالیت این دستگاه باعث بروز بیماری ها می شود.  پاسخ جنگ یا گریزیافته و 

یراختصاصی بدن به هر خواسته و نیازی است که به وسیله شرایط خوشایند یا ناخوشایند ایجاد شده باشد. او استرس سلیه: استرس واکنش غ

را مطرح کرد که شامل سه مرحله هشدار، مقاومت، و فرسودگی در مواجهه با  سندرم سازگاری عمومیناخوشایند را دیسترس نامید. 

 از دست رفته باشد، فرد در معرض بیماری ها خواهد بود. استرس است. در مرحله فرسودگی که سازگاری 

ولف: فیزیولوژی دستگاه گوارش با حاالت هیجانی رابطه دارد. خصومت با پرکاری و اندوه و غصه با کم کاری دستگاه گوارش همراه است. او 

و برداشت کلی او از رویداد استرس زا تعیین  این واکنش ها را غیراختصاصی می دانست و معتقد بود واکنش بیمار را وضعیت عمومی زندگی

 می کند. 

 266هولمز و راهه: هر رویداد در مقیاس انطباق مجدد اجتماعی با واحدهای استرس متفاوتی مشخص می شود )مرگ همسر باالترین است و 

 را افزایش می دهد. واحد تغییر زندگی در یک سال، بروز اختالالت روانی تنی  266واحد استرس دارد(. تجمع بیش از 

)عامل آزادکننده کورتیکوتروپین( از هیپوتاالموس آزاده شده، بر هیپوفیز  CRFدر نتیجه استرس: در پاسخ به استرس  HPAفعالیت محور 

با تحریک قشر فوق کلیه باعث آزادسازی  ACTH)هورمون آدرنوکورتیکوتروپ( می شود.  ACTHقدامی اثر کرده و باعث آزادسازی 
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یدها می شود. گلوکوکورتیکوئیدها با افزایش مصرف انرژی، افزایش فعالیت قلبی عروقی و مهار تولید مثل و عملکرد دستگاه کورتیکوئگلوکو

 ایمنی همراه هستند. 

 )مواد دیگر مثل کاته کوالمین ها، وازوپرسین و اکسی توسین هم ترشح گلوکوکورتیکوئیدها را تحریک می کنند. الگوهای متفاوتی از

 آزادسازی محرک های ترشحی در پاسخ به استرس زاهای متفاوت وجود دارد(

 پاسخ نورترانسیمتری به استرس: استرس با افزایش کاته کوالمین ها از دستگاه خودمختار، سروتونین و دوپامین همراه است.  

 استرس های اختصاصی:

زنمن واص با بیماری های روان تنی خاصی ارتباط دارند. فریدمن و رمعتقدند بعضی شخصیت ها یا تعارض های خ)مانند الکساندر( برخی 

با سختکوشی، رقابت و پرخاشگری مشخص می شد که مستعد ابتال به  Aرا مشخص کردند. شخصیت تیپ  Bو  Aشخصیت های تیپ 

 خونسرد، آرام، و غیرمستعد به بیماری کرونری بود.  Bاست. شخصیت  Aبیماری کرونری بود. خصومت جزء اصلی شخصیت تیپ 

امروزه نظریه استرس روانی اختصاصی قابل اعتماد نیست و نظریه استرس غیراختصاصی مورد قبول اکثریت است: استرس مزمن دارای اثرات 

می کند. اینکه چه عضوی بیمار شود  فیزیولوژیکی است که در ترکیب با آسیب پذیری ژنتیکی برخی افراد خاص را مستعد اختالالت روانی

 بستگی به آسیب پذیری ژنتیکی یا اکتسابی دارد. 

 گفته می شود.  پذیرش پیکریطبق نظریه روان کاوی، عوامل ناخودآگاه هستند که تعیین می کنند کدام عضو مبتال شوند. به این مفهوم 

یکی از عوامل غیراختصاصی، مفهوم آلکسی تایمی )ناگویی هیجانی( است. در این حالت فرد نمی تواند احساسات خود را ابراز کند و از آنها 

 آگاهی ندارد. در نتیجه، حاالت تنش به شکل بیماری جسمی بروز می کنند. 

 طب روان تنی:

 در بررسی تمام بیماری هاجه به عوامل روانشناختی تو -طب روان تنی مبتنی بر دو فرض است: وحدت ذهن و بدن

( نقش داشته است. طب مکمل بر وارسی holistic( و رشته طب کل نگر )CAMمفاهیم طب روان تنی در ظهور طب مکمل و جایگزین )

 ید دارند. عوامل روانشناختی موثر در سالمت و طب کل نگر بر دیدن بیمار بعنوان یک کلیت واحد نه فقط بیماری او، تاک

رویکرد طب رفتاری: یک حوزه درمانی است که رویکردهای روانشناسی و پزشکی را ترکیب می کند تا مشکالت پزشکی را درمان یا 

 پیشگیری کند. 

 رایج ترین مداخالت روانشناسی که برای مشکالت پزشکی به کار می رود عبارتند از: 

برای درمان فشار خون، سردرد و انواع دردها، بی خوابی، آسم، دیابت، بیماری های عروقی و اثرات ناخوشایند درمان ها بخصوص  ریکلسیشن:

 در سرطان استفاده می شود. 

ی خود : یک دستگاه درباره فعالیت بدنی غیرارادی به فرد فیدبک می دهد. این اطالعات به بیمار کمک می کند فعالیت های جسمبیوفیدبک

را کنترل کند. بیوفیدبک در درمان اختالالت اضطرابی و بیماری های جسمانی مثل تنش های عضالنی، سردردها، مشکالت عضالنی ناشی از 

 سکته و سوانح، آریتمی قلبی، آسم، فشار خون، لکنت زبان و درد استفاده می شود.  
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لت هشیاری اندکی تغییر می کند و به طور موقت استرسورها فراموش می : فرد تمرکز خود را به سمت درون هدایت می کند، حامدیتیشن

(. مانترا به کند )یک صوت، تصویر ذهنی یا فکر شوند. در رایج ترین مدیتیشن فرد در یک حالت راحت قرار گرفته و یک مانترا را تکرار می

مدیتیشن برای درمان فشار خون، مشکالت قلبی، آسم، تمرکز حواس و منحرف شدن ذهن از افکار و نگرانی های بیرونی کمک می کند. 

 اختالالت پوستی، دیابت، بی خوابی، بیماری های ویروسی و کنترل درد استفاده شده است. 

بدنی توجه می کند و از دید شخص ثالث به آن  حس های، فرد به احساسات، افکار و یا بهشیاری در نوعی از مدیتیشن به اسم مایندفولنس

 کند )یعنی با گسستگی و عینیت( و سعی می کند قضاوت نکند.  نگاه می

هیپنوتیزم برای کنترل درد، بیماری های پوستی، آسم، بی خوابی، فشار خون، زگیل و انواع بیماری های ویروسی و باکتریایی  هیپنوتیزم:

 استفاده شده است. 

شناختی جدید می پردازد. در آموزش خودراهبردی یا آموزش مایه : این مداخالت به یادگیری نگرش ها یا پاسخ های مداخالت شناختی

شناسایی کند و حرف های مثبت  شکل حرفهای منفی به خود رخ می زندکوبی استرس، به بیمار کمک می شود افکار ناخوشایند را که به 

 مقابله ای را جایگزین آن  کند. 

ان درمانی هایی که به فرد یاد می دهد از هیجان هایش آگاه شده و آنها را ابراز : گروه های حمایتی و روگروه های حمایتی و ابراز هیجان

 کند. 
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 سواالت کنکور ارشد و دکتری سراسری

 کارشناسی ارشد

 (85در نشانگان مونچهاوزن یا اختالل ساختگی، هدف فرد کدام است؟ )سراسری  -2

 ( جلب توجه اطرافیان2   کسب توجه پزشکی (2

 ( نفع ثانوی در محیط کار 9   آشکاری ندارد( هدف 3

 (89سوءتعبیر عالیم جسمانی از ویژگی های کدام اختالل است؟ )سراسری  -2

 (خودبیمارپنداری9( تبدیلی                         3( بدشکلی بدن               2بدنی سازی                   (2

 (83)سراسری  مت با تعارض ناخودآگاه بیمار، رابطه ای نمادین دارد؟بر اساس نظریه ی روان تحلیل گری، کدام عال -3

 تبدیلی( 9                     ه ولیا( نفع 3              انسداد کالمی( 2                   بی تفاوتی عاطفی( 2

 (83)سراسری   می گیرد؟تشخیص افتراقی اختالل ساختگی و اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس کدام ویژگی صورت  -9

 در اختالل شخصیت ضد اجتماعی خصمانهمنشی ( 2                         ساختگیاختالل در  نزدیکفقدان روابط ( 2

  ختالل شخصیت ضد اجتماعیا تمایلی به دروغگویی بیمارگونه در( 9      تهاجمی در اختاللی ساختگی تشخیص تمایل به اعمال ( 3

امکان پذیر  «سابقه خانوادگی»دست آوردن درک صحیحی از اختالل کودک، فقط با در نظر گرفتن چارچوب در تشخیص کدام اختالل به  -5

 (86)سراسری  د؟نشکل گیری اختالل نقش زیادی دار روالدین د ردیگر رفتا است یا به عبارت 

 ( هراس 9اجباری                         – وسواس( 3 ( اضطراب فراگیر             2 خود بیمار پنداری               (2

 (98ی کدام دسته از اختالالت آمده است؟ )سراسری  اختالل درد روانی در زمره  -6

 روانی فیزیولوژیایی( 9                             اضطرابی        (3          ( بدنی شکل         2            خلقی                   (2

 (97کدام است؟ )سراسری  «درد روان زاد»با  «اختالل تبدیلی»تشخیص افتراقی  -7

 شکل است. ی اختالالت بدنیدیلی زیر مجموعهای و اختالل تبی اختالالت تجزیه( اختالل درد روان زاد زیر مجموعه2

 ای است.است ولی اختالل درد روان زاد جزء اختالالت تجزیه ( اختالل تبدیلی جزء اختالالت اضطرابی2

 ( اختالل تبدیلی دوام کمتر دارد در حالی که اختالل درد روان زاد مزمن است.3

 ( اختالل درد روان زاد دوام کمتری دارد در حالی که اختالل تبدیلی مزمن است.        9

جدی اشتغال دارند؟ )سراسری به ترس از مبتال شدن به بیماری  های بدنیرشان از نشانهتعبیبتال به کدام اختالل بر اساس سوءافراد م -9

97) 

 ( اختالل جسمانی کردن9       ( اختالل تبدیلی    3( بدشکلی بدن              2                   ( خود بیمار پنداری2

نوعی اختالل............... است  باشد،افتی است ولی علت آن روان شناختی میهای ببدنی همراه با ضایعات و آسیب حاالتی که در آن شکایات -8

 (95)سراسری 

 ( درد روانزاد9             ( بدشکلی بدنی3        تنی           -( روان2                       ای       ( تجزیه2
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 (93)سراسری  اختالل جسمانی شکل یعنی :  -26

 عملی  -طراب، وسواس فکری( اض2                           ( احساس بیماری جسمی بدون علت زیستی  2

 ( وابستگی به الکل، سیگار یا مواد دیگر9                    ( تغییرات ناگهانی و موقتی در خلق و خوی          3

 (93)سراسری  پوستش، برای ایجاد آبسه چیست؟در اختالل ساختگی، هدف بیمار از تزریق بزاق به داخل  -22

 ( اجتناب از مسئولیت شغلی           2                                           ( بستری شدن در بیمارستان     2

 ( اجتناب از مسئولیت قانونی9                                             ( بدست آوردن منافع مالی      3

 دکتری

 (85کدام اختالل قرار گرفته است؟ )سراسری  و، جزDSM-5خودبیمار پنداری )هیپوکندریا( در  -22

 ( اضطراب بیماری9  ( تبدیلی3  ( عالئم بدنی2  ( شبه جسمی2

، توسط شخص میباشدهای بدنی نشانهاشتغال ذهنی به ترس از ابتال یا اعتقاد به ابتال به یک بیماری جدی که اساس آن تفسیر نادرست  -23

 (89نشانگر کدام اختالل است؟ )سراسری 

 ( اختالل جسمانی شکل 2( بدشکلی بدن                                           2

 ( اختالل جسمانی کردن 9                   یمار انگاری                    خودب (3

گوید که درد شدیدی احساس میکند، اما این درد کدام ویژگی را دارد؟ ب، فرد میدر اختالل نشانگان جسمانی با مشخصه درد غال -29

 (89)سراسری 

 لوژیک ندارد.و( ظاهرا اساس فیزیولوژیک یا نور2

 کند.( پس از رفع آسیب فیزیکی خیلی دوام پیدا نمی2

 ( عمال شدیدتر از دردی نیست که از عارضه جسمی انتظار میرود.3

 کنند.بدیلی، افراد از عوارض فیزیکی شکایت نمی( برخالف اختالل ت9

 (89اند؟ )سراسری حذف شده DSM-5کدام دسته از اختالالت در  -25

 ( اسکیزوئید، وسواس، نشانگان جسمانی 2                                        ( اسکیزوئید، اسکیزوتاپیال و پارانویا2

 ( افسردگی عمده، خورد و خوراک و هرزه خواری 9                             ( جسمانی کردن، هیپوکندریا و اختالل درد 3

 (82شوند؟ )سراسری های بدنی یا روانی در اختالل ساختگی با کدام هدف ایجاد یا وانمود مینشانه -26

 ( تداوم ایفای نقش بیمار2                                     ( به دست آوردن منافع اقتصادی2

 ( ارضای نیازهای درون روانی به صورت نیابتی9                                                 ( فرار از مسئولیت3
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 پاسخ تشریحی سواالت فصل اول

 1گزینه  -1

، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغ گویی در این اختالل با اهداف روانشناختی رخ می اختالل ساختگیانگیزه فرد در 

هم می تواند جواب صحیح باشد اما هم بر طبق کلید سنجش، هم بر این اساس که این بیماران اغلب به بیمارستان ها  2گزینه  )دهد. 

 هستند، گزینه یک جواب بهتری است(داشتی مراجعه کرده و به دنبال کسب توجه مراقبان به

 4گزینه  -2

اینطور تعریف می شد: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی به ابتال به یک بیماری  DSM-IVدر اختالل خودبیمارانگاری 

 جدی. این اعتقاد یا ترس زمانی ایجاد می شود که بیمار نشانه ها یا کارکردهای بدنی را اشتباه تفسیر کند. 

 4گزینه  -3

واپس رانی شده و اضطراب به عالمت جسمانی تبدیل شده است. عالیم امکان  طبق رویکرد روانپویشی، در اختالل تبدیلی تعارض ناخودآگاه

 ابراز نسبی میل ناخودآگاه را ایجاد می کند یعنی عالمت اختالل تبدیلی ارتباط نمادین با تعارض ناخودآگاه بیمار دارد

 3گزینه  -4

ه می شود. ولی فرد ضداجتماعی معموال داوطلب روش بیمار دچار اختالل ساختگی اغلب مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی تشخیص داد

 های تشخیص تهاجمی نمی شود و سبک زندگی اش مملو از بستری های طوالنی و مکرر نیست. 

 1گزینه  -5

 خودبیمارپنداری اغلب بر اساس همانندسازی با والدین یا سایر اعضای خانواده که بیمار هستند، و همچنین به کار بستن شیوه های جسمانی

 سازی که والدین در برابر استرس ها استفاده می کنند، شکل می گیرد. بنابراین خودبیمارپنداری اختاللی است که با در نظر گرفتن تاریخچه

 خانوادگی قابل درک است

 2گزینه  -6

اختالالت سوماتیک سمپتوم  DSM-Vجزو اختالالت سوماتوفرم )بدنی شکل( قرار داشت. این دسته اختالالت در  DSM-IVاختالل درد در 

 نامیده می شوند و اختالل درد نیز حذف شده و بعنوان یک اسپیسیفایر برای اختالل سوماتیک سمپتوم درآمده است. 

 3گزینه  -7

 اختالل درد اختاللی مزمن است اما اختالل تبدیلی یک اختالل حاد است که ناگهان به وجود آمده و اغلب خودبه خود از بین می رود. 

 1گزینه  -8

اینطور تعریف می شد: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی به ابتال به یک بیماری  DSM-IVاختالل خودبیمارانگاری در 

 جدی. این اعتقاد یا ترس زمانی ایجاد می شود که بیمار نشانه ها یا کارکردهای بدنی را اشتباه تفسیر کند. 
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 2گزینه  -9

تنی است.  -ه شده یک عارضه زیستی وجود دارد اما علل روانشناختی در آن موثر است، پاسخ صحیح یک اختالل روانیاز آنجا که اشار

اجتماعی ایجاد می شدند، اختالالت سایکوفیزیولوژیک یا -زیستی-بیماری هایی را که در اثر تعامل عوامل روانی DSMویراست های قبلی 

 تنی( می نامیدند. -اختالالت سایکوسوماتیک )روانی

 1گزینه  -11

مشخصه اختالل سوماتیک سمپتوم که قبال اختالل سوماتوفرم یا جسمانی شکل نامیده می شد، وجود یک یا چند سمپتوم سوماتیک همراه 

سمپتوم ها باید از لحاظ  DSM-IVبا افکار، احساسات و رفتارهای افراطی در رابطه با سمپتوم ها یا نگرانی های مرتبط با سالمت است. در 

 زینه یک به آن اشاره شده است. یه یا غیرقابل توضیح می بودند که در گپزشکی بدون توج

 1گزینه  -11

انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغ گویی در این اختالل با اهداف روانشناختی رخ می 

فعت بیرونی اشاره دارند. بهترین پاسخ گزینه یک است یعنی بیمار برای هر سه به یک من 9و  3، 2دهد، نه کسب اهداف بیرونی. گزینه های 

 بستری شدن در بیمارستان و ایفای نقش بیمار، نشانه ای را در خود ایجاد میکند. 

 2گزینه  -12

ند و تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم )عالیم بدنی( می گیر DSM-Vاکثر کسانی که قبال تشخیص خودبیمارپنداری می گرفتند، طبق 

 تعداد کمی تشخیص اختالل اضطراب بیماری می گیرند.

 3گزینه  -13

اینطور تعریف می شد: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی به ابتال به یک بیماری  DSM-IVاختالل خودبیمارانگاری در 

 جدی. این اعتقاد یا ترس زمانی ایجاد می شود که بیمار نشانه ها یا کارکردهای بدنی را اشتباه تفسیر کند. 

 1گزینه   -14

( بسیار شدیدتر از دردی است که از یک عارضه 2س فیزیولوژیک ندارد، یا ( درد اسا2اسپیسیفایر درد غالب زمانی گذاشته می شود که 

 ( بعد از برطرف شدن آسیب مدتها ادامه می یابد. 3پزشکی انتظار می رود، یا 

 3گزینه  -15

ل درد اختالل سوماتیزیشن )جسمانی سازی(، هیپوکندریا )خودبیمارپنداری( و اختالل درد حذف شده اند. اختالل سوماتیزیشن و اختال

ترکیب شده اند و اختالل سوماتیک سمپتوم را تشکیل داده اند. بیشتر مبتالیان به هیپوکندریا، تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم می 

  گیرند و درصد اندکی از آنها، تشخیص اختالل اضطراب بیماری می گیرند.
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 2گزینه  -16

یعنی ارضای نیازهای درونی از طریق نیابتی هم می تواند  9جه است. )گزینه انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب تو

جواب صحیحی برای انگیزه فرد در اختالل ساختگی نیابتی باشد اما در صورت سوال صرفا به اختالل ساختگی اشاره شده است نه نوع نیابتی، 

 است( 2بنابراین بهترین جواب، گزینه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


