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 همراه با پاسخ تشریحی

 و

 مثال های داخل فصل

 

 

 

 گردآوری:

 دکتر زینب خجوی

 مصطفی عبدولی



 مقدمه 

ی روانشناسی است و در عین حال درس آسیب شناسی روانی  از دروس مهم و تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتر

برای هر روانشناسی واجب است که با مفاهیم آن کامال آشنا باشد. مجموعه حاضر تالش کرده است نکات این درس را در 

عین اینکه انسجام کامل را حفظ کرده باشد، از یکدیگر جدا کرده و خالصه ای کامل اما با حجمی کمتر از کتب اصلی 

ارایه کند. همچنین از آنجا که انسجام مطالب حفظ شده است و صرفا نکاتی جهت مرور ارایه  جهت دوران جمع بندی

نشده است، برای کسانی که فرصت مطالعه منبع اصلی ندارند، نیز مناسب است. در صورت داشتن فرصت کافی، کتاب 

مجموعه برای مرور و مطالعه  آسیب شناسی نوشته آقای گنجی بعنوان منبع اصلی یک دور خوانده شده و سپس از این

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 و برخی از مباحث مهم کتاب روانشناسی 

شده است. الزم به ذکر است که برای نوشتن این مجموعه از آخرین ویراست های این  مرضی تحولی دکتر دادستان تکمیل

استفاده شده است. در انتهای هر فصل سواالت کنکورهای ارشد و دکتری سال های گذشته همراه  DSM-Vکتب بر اساس 

روانشناسی بالینی و رتبه  کارشناسی ارشد 6با پاسخ تشریحی قرار گرفته است. این مجموعه توسط زینب خَجَوی )رتبه 

ارشد روانشناسی عمومی(  تهیه شده است.  3ارشد روانشناسی بالینی و  22دکتری روانشناسی( و مصطفی عبدولی )رتبه 2

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

ز نظرات خوانندگان آن نیست، از این جهت مثل همیشه و  با اشتیاق پذیرای نظرات ارزشمند شما نیاز اای بیمجموعه

 هستیم.

 دکتر زینب خجوی، مدیر موسسه روان آموز

ravanamooz@yahoo.com 

www.ravanamooz.ir 
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 بدون اجازه مولف نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
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  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 

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

  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 است.-داشت، در طبقه اختالالت وسواسیاختالل بادی دیسمورفیک که قبال در این طبقه قرار 

 .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:

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

 سمپتوم ها را به یک اختالل پزشکی ربط دهیم تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم منتفی می شد.

DSM-V کند که افکار، احساسات، و اعمال فرد در رابطه با سمپتوم های سوماتیک چقدر روی این موضوع تمرکز می

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

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

 ها یا سمپتوم های جسمی است.  بیماری

ت، از میان بر می دارد. همچنین بدن را که در ویراست قبلی وجود داش-این تغییر معیار، دوگانه نگری ذهن
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تشخیص با دقت بیشتری انجام می شود، زیرا تاکید می کند که فردی با بیماری جسمی هم می تواند به بیماری 

 روانی دچار شود. 

 

 اختالل سوماتیک سمپتوم 

 تشخیص 

رابطه با سمپتوم ها یا  مشخصه اصلی: یک یا چند سمپتوم سوماتیک همراه با افکار، احساسات و رفتارهای افراطی در

 نگرانی های مرتبط با سالمت

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

پدیده مهاجرت سمپتوم ها: فردی که قبال به یک سمپتوم خاص مشغله فکری داشت، روی یک سمپتوم جدید تمرکز 

 می کند. 

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

 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. 

 سیر، شیوع و اختالالت همراه 

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

ساله دیده  30-20کاپالن: شیوع در مردان و زنان مساوی است، در هر سنی می تواند شروع شود اما اغلب درافراد بین 

 می شود،  اجتماعی، سطح تحصیالت و تاهل تاثیری در تشخیص ندارد. 

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

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

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

 شروع ناگهانی عالیم، فقدان اختالل شخصیت، فقدان بیماری طبی غیرروانی همراه. 

 اسپیسیفایرها:

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

 همراه با درد غالب -

 اسپیسیفایر درد غالب 

ن تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم همراه با درد تشخیص اختالل درد می گرفت، اکنو DSM-Vفردی که طبق 

 ( می گیرد. SSD-painغالب )
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( بسیار شدیدتر از دردی است 2( درد اساس فیزیولوژیک ندارد، یا 2اسپیسیفایر درد غالب زمانی گذاشته می شود که 

 . ( بعد از برطرف شدن آسیب مدتها ادامه می یابد3که از یک عارضه پزشکی انتظار می رود، یا 

( دردی 2( صرفا همراه با عوامل پسیکولوژیک است بدون حضور یک بیماری جسمی یا عمومی 2انواع فرعی درد غالب: 

 که با یک علت 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،  -

 رت کردن حواس به سایر جاها کاهش نمی یابد، با پ -

 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،  -

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

 شروع می شود، اغلب بعد از یک سانحه یا بیماری است، در زنان بیشتر تشخیص داده می شود. سالگی  50-30معموال در 

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

 افسردگی و درد حاد بیشتر با اضطراب رابطه دارد. 

شکلی از اختالل افسردگی است. بارزترین عالیم افسردگی در این بیماران شامل فقدان  برخی معتقدند درد همیشه

ساعته، کاهش وزن و کندی  23انرژی، عدم احساس لذت، کاهش میل جنسی، بی خوابی، تحریک پذیری است. تغییرات 

 روانی حرکتی کمتر شایع است. 

اندورفین ها در تعدیل درد در دستگاه عصبی مرکزی  سروتونین ناقل عصبی اصلی در راه های مهاری نزولی است و

 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. 

ری از این بیماران دچار آلکسی تایمیا هستند، یعنی نمی توانند هیجان هایی که احساس می کنند را بیان بسیا

کنند. سوگیری تفسیری دارند و حس های بدنی مبهم را نشانه ای از درد تفسیر می کنند. این موضوع در موازات با 

باعث فاجعه آمیز کردن سمپتوم ها و تجربه این واقعیت است که بسیاری از آنها اضطراب و افسردگی دارند که 

 شدیدتر درد می شود.  
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 نام های دیگر اختالل سوماتیک سمپتوم در تاریخ

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

 اختالل فقط در زنان دیده می شود. 

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

شبه نورولوژیک )مثل نابینایی و آفونیا یعنی ناتوانی در تولید گفتار(، سمپتوم های هیجانی و هالوسینیشن ها هم در این 

 تعریف گنجانده شده بود. 

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

 سمپتوم های روانی و هیجانی را حذف کرد. 

از تعداد سمپتوم ها باز هم کاسته شد. اکنون برای تشخیص اختالل سوماتیک  DSMدر ویراست های بعدی 

 سمپتوم، فقط یک سمپتوم کافی است.  

 

 اختالل اضطراب بیماری 

 تشخیص 

 ترس مکرر و دایمی از مبتال بودن یا مبتال شدن به یک بیماری خطرناک: مشخصه اصلی

 ماه  6اشتغال ذهنی حداقل  معیار مدت:

( اعتقاد 3( فوبیای بیماری 2( اشتغال ذهنی درباره بدن و اعمال بدن 2سه خصوصیت اصلی اختالل اضطراب بیماری: 

 راسخ به وجود بیماری )نه در حد هذیان(

گیرند و در تعداد  گرفتند، اکنون تشخیص اختالل سوماتیک سمپتوم می قبال تشخیص هیپوکندریا میاکثر افرادی که 

 یرند. دو حالت وجود دارد: کمی از موارد تشخیص اختالل اضطراب بیماری می

های جسمی شدید است اما اضطراب نسبتا کمتر است که در این حالت تشخیص اختالل سوماتیک  سمپتوم -

 . گیرد سمپتوم می

های جسمی وجود ندارد یا خفیف است اما اضطراب فرد درباره بیمار بودن باالست که در این حالت  سمپتوم -

 گیرد.  تشخیص اختالل اضطراب بیماری می

در این اختالل تاکید بر ترس از ابتال به بیماری است و شکایت از عالیم کمتر است، در حالی که در اختالل سوماتیک 

نگرانی از عالیم متعدد است. در واقع جوهره این اختالل حضور سمپتوم ها نیست بلکه حضور اضطراب و سمپتوم تاکید بر 
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کنند، بلکه تصور اینکه  ها نیستند که مستقیما ناراحتی فکری ایجاد می مشغله ذهنی مرتبط با سالمت است. خود سمپتوم

 دهد.  ممکن است نشانه یک بیماری باشند فرد را عذاب می

شود اما سن شروع اختالل اضطراب بیماری کمتر  سالگی شروع می 30سوماتیک سمپتوم معموال پیش از  اختالل

 مشخص است. 

های بدنی ندارند، بلکه نوعی  کنند. توانایی بیشتری در کشف حس آمیز تلقی می این افراد سمپتوم های خود را فاجعه

 ی را صرفا منفی تر تفسیر می کنند. سبک گزارشی مبتنی بر منفی بافی دارند یعنی حس های بدن

گیرند و از طب  های سخت می در این بیماری ترس از پیر شدن و مرگ نیز وجود دارد و در نتیجه افراد مبتال رژیم

 کنند.  جایگزین استفاده می
 

 :DSM-Vدو نوع فرعی اختالل اضطراب بیماری در 

 : استفاده فراوان از دارو و خدمات درمانینوع تیمارجو -

 : به ندرت دنبال درمان و دارو می رود زیرا بررسی های پزشکی اضطرابش را باال می برد. نوع تیمارگریز -

 سیر، شیوع و اختالالت همراه 

 نرخ شیوع در مردان و زنان یکسان است. نرخ شیوع در بیمارانی که دردهای مزمن دارند ممکن است بیشتر باشد. 

 شروع در اوایل بزرگسالی بیشتر است. در سالمندان بیشتر تشخیص داده می شود.  تواند شروع شود ولی در همه سنین می

 سیر آن دوره ای است و در فواصل آن دوره های آرامش دیده می شود. 

موارد مرتبط با پیش آگهی خوب: سطح اقتصادی اجتماعی باال، اضطراب یا افسردگی پاسخده به درمان، شروع ناگهانی 

 ل شخصیت، فقدان بیماری طبیعالیم، فقدان اختال

 با اختالالت زیادی کاموربید است از جمله اختالالت خلقی و وسواسی اجباری.

عوامل خطر: بدرفتاری در کودکی، مادر بیش از حد دلسوز و محافظ، داشتن یک عضو درجه اول خانواده که از بیماری 

 برد.  جسمی واقعی رنج برده یا می

 

  سمپتوم نورولوژیک عملکردی(اختالل تبدیلی )اختالل 

 تشخیص 

مشخصه اصلی: یک یا چند سمپتوم که بر حرکات فیزیکی ارادی یا عملکرد حسی فرد تاثیر می گذارد و با عارضه های 

 پزشکی مطابقت ندارد. 
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، سمپتوم های حرکتی معمول عبارتند از: فلج، عدم تعادل، ضعف عملکرد حرکتی، آتونیا )از دست دادن قدرت ماهیچه(

راه رفتن نااستوار، قرار گرفتن دست و/یا پا در ژست های غیرعادی، دشواری بلعیدن غذا، آفونیا )خفگی صدا(، ناتوانی نگه 

 داشتن ادرار. 

سمپتوم های حسی معمول عبارتند از: نابینایی، ناشنوایی، از دست دادن حس المسه، دوبینی، هالوسینیشن. درد در 

 سمپتوم های معمول نیست. بعضی گزارش می شود اما جزو 

 شایع ترین عالیم تبدیلی فلج، کوری و میوتیسم هستند.

هالوسینیشن ها در اختالل تبدیلی را هالوسینیشن کاذب می نامند و چند تفاوت با سایکوز دارد: فرد می داند که آنها 

حس را درگیر می کند، محتوای  واقعی نیستند، معموال دو یا چند حس را درگیر می کنند در حالی که سایکوز فقط یک

 ساده لوحانه و رویابافانه دارند، فرد با شور و هیجان آن را تعریف می کند، از لحاظ روانشناختی معموال معنادار هستند.

 نوعی اختالل تبدیلی است که فرد احساس می کند غده ای بزرگ در گلویش است. گلوبوس فارینجس:

نوعی اختالل راه رفتن در اختالل تبدیلی که شامل تلوتلو خوردن، حرکات  :آبازیا(-بدگامی )آستازیا-ناایستی

پرتابی خشن و نامنظم تنه و حرکات موجی دستهاست. به ندرت روی زمین می افتند و اگر بیافتند هم معموال آسیب 

 نمی بینند. 

ز مختل نمی شود. )یک : حمالتی که شبیه صرع هستند اما برخالف صرع، فعالیت الکتریکی مغحمالت صرع کاذب

 سوم آنها اختالل صرع هم دارند(

 ها اغلب شبیه آنچه در سمپتوم های نورولوژیک شناخته شده انتظار می رود، نیستند. برای مثال: سمپتوم

پدیده بی حسی دستکشی: بی حسی از مچ دست شروع می شود و به تمام انگشتان و دست می رسد. در حالی   -

 بی حسی به همه انگشتان نمی رسد.   که در عارضه نورولوژیک

پدیده بی حسی جورابی: بی حسی به مناطقی که با جوراب پوشانده می شود می رسد اما در عارضه نورولوژیک این  -

 نواحی بی حس نمی شود. 

شود و اینن شنکل بنی حسنی بنا بیمناری هنای عصنبی          حسی نیمی از بدن که دقیقا از خط وسط بدن آغاز می بی -

 دمطابقت ندار

فیلسنوف   سمپتوم ها معموال )نه همیشه(فرد مبتال به اختالل تبدیلی در برابر این  بی تفاوتی زیبا )البل اندیفرانس(:

مآب می شود و ساعت ها راجع به سمپتوم هایش صحبت می کند. در حالی که فردی که یک توانایی را از دست می دهد 

 باید هراسان و وحشت زده شود. 

ویشی، بی تفاوتی به این دلیل است که فرد آسوده خاطر شده چون سمپتوم ها امکان اینکنه تعارضنات   از دیدگاه روان پ
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فرد خارج از سطح هوشیاری بمانند را فراهم کرده است.  فروید معتقد بود اضطراب فرد به سمپتوم هنای فیزیکنی تبندیل    

 شده است.    

ک با حادثه آسیب رسان توجه داشتند و از این طرینق بنه پیندایش مفهنوم     بریکه و شارکو به تاثیر وراثت بر عالیم و ارتباط مشتر

 اختالل تبدیلی کمک کردند. اصطالح تبدیل را فروید معرفی کرد که به معنای تبدیل تعارضات ناخودآگاه به عالیم جسمی بود.  

نند. بننابراین بایند    برخی افرادی که تشخیص اختالل تبدیلی می گیرند، بعدها تشخیص یک نقص نورولوژینک منی گیر  

اطمینان حاصل کرد که سمپتوم حاصل یک مشکل نورولوژیک نبوده باشد. اگر عالیم با القنا، هیپننوتیزم، آموباربیتنال ینا     

می تواند بنه تغیینر عملکنرد    شدید چون استرس  همچنین لورازپام از بین برود احتماال نتیجه اختالل تبدیلی بوده است. 

  د نقص عصبی ضروری است.بررسی وجو ،مغزی منجر شود

 اسپیسیفایرها:

بنی   -حمنالت صنرعی   -سمپتوم گفتنار  -سمپتوم های قورت دادن -حرکات غیرعادی –نوع سمپتوم: ضعف یا فلج  -

 مختلط -سمپتوم های حسی خاص -حسی یا کاهش حس

 ماه( 6ماه( یا دایمی )بیشتر از  6اپیزود حاد )کمتر از  -

 آن به همراه استرس روانشناختی یا بدون -

 سیر و شیوع و اختالالت همراه 

درصد موارد حاد خنود   95اغلب پس از رویدادهای تروماتیک یا عوامل استرس زا، به طور ناگهانی، شروع می شود و در 

 به خود بهبود می یابد. 

تاری شدت سمپتوم ها با شدت عامل استرس زا رابطه مستقیم دارد. یکی از عوامل آسیب پذیری، سنابقه ترومنا و بندرف   

 در کودکی است. 

عوامل مرتبط با پیش آگهی خوب: شروع ناگهانی، عامل استرس زای مشخص، فاصله کوتناه بنین شنروع عالینم و آغناز      

 درمان، هوش باالتر از متوسط

 فلج، آفونی، کوری با پیش آگهی خوب، ترمور )لرزش( و تشنج با پیش آگهی بد همراه است. 

سالگی( شروع می شنود. وقتنی عالینم در سنالمندی و میانسنالی       35تا  20گسالی )بین معموال در نوجوانی یا اوایل بزر

شروع می شود احتمال وجود یک اختالل طبی یا عصبی مخفی زیاد است. عالیم تبدیلی در کودکنان معمنوال محندود بنه     

 مشکالت راه رفتن یا تشنج است. 

ت چپ بدن شایعتر از سمت راست است. زنان مبتال ممکنن  نرخ شیوع در زنان بسیار بیشتر است. در زنان عالیم در سم

 است در آینده به اختالل سوماتیک سمپتوم دچار شوند. 
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در مردان بین اختالل تبدیلی و اختالل شخصیت ضداجتماعی رابطه وجود دارد. مردان مبتال اغلنب حنوادش شنغلی ینا     

 نظامی را تجربه کرده اند.

 پذیر که خیلی زود هیپنوتیزم می شوند، دیده می شود.  این اختالل معموال در افراد تلقین

هر چه استاندارد اقتصادی و تحصیلی جامعه پایین تر باشد، شیوع بیشتر است. هنر چنه اینن اسنتانداردها بناالتر باشند       

 سمپتوم ها بیشتر به یک اختالل پزشکی شناخته شده شباهت خواهد داشت. 

اختالالت جسمانی سازی همراهی قابنل تنوجهی بنا اخنتالل تبندیلی       اختالالت افسردگی، اضطرابی، و کاپالن:

انفعالی، وابسنته، ضنداجتماعی، نمایشنی.     -دارند. اختالالت شخصیت به کرات دیده می شوند مخصوصا پرخاشگر

اختالالت اسکیزوفرنی هم گزارش شده اما شایع نیست. اختالالت طبنی بنه وینژه اخنتالالت عصنبی شنیوع قابنل        

 ارد.  ای د مالحظه

درصد( حداقل یک اختالل روانی دیگر هم دارند. اخنتالالت اضنطرابی، افسنردگی، وسواسنی      19گنجی: اکثر این افراد )

 اجباری، اختالالت گسستگی )در نیمی از آنها(، اعتیاد به مواد، اختالالت شخصیت به ویژه شخصیت مرزی

 

 اختالل ساختگی 

 تشخیص 

را مبتال به سمپتوم های فیزیکی یا پسیکولوژیک نشان می دهد یا عمدا خنود   به دروغ خود یا دیگریمشخصه اصلی: 

 یا دیگری را به جراحت و بیماری دچار می کند.

انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغ گویی در این اختالل با اهنداف  

 ونی. گاهی روشی برای مقابله با استرس است.روانشناختی رخ می دهد، نه کسب اهداف بیر

 :DSM-Vدو نوع اختالل ساختگی در 

 اختالل ساختگی تحمیل شده به خود )سندرم مانچهاوزن( (2

اختالل ساختگی تحمیل شده به دیگران )سندرم مانچهاوزن نیابتی(: ایجاد بیماری ینا آسنیب در دیگنران و کسنب      (2

 ستایش و توجه از طریق مراقبت از او

ل ساختگی تحمیل شده به دیگران اغلب از سمت مادران به کودکان وارد می شود و ننوعی کنودک آزاری و جنرم    اختال

 شود. گاهی در خانه سالمندان هم توسط پرستاران و مسئوالن رخ می دهد.   محسوب می

تحقیقنات زینادی   : وقتی بیمار سمپتوم های بیماری جدیدی را به وجود می آورد کنه هننوز   disorder du jourپدیده 

 درباره آن بیماری صورت نگرفته است. 
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اختالل ساختگی با عالیم جسمانی شناخته شده ترین نوع سندرم مونچهاوزن است. نام های دیگر سندرم بیمنار حرفنه   

 ای، اعتیاد به بیمارستان، اعتیاد به جراحی است. 

نیاز به حفظ تمامیت خودانگاره است که با قبنول  عالیم روانی ساختگی شبیه پدیده تمارض کاذب است که برای ارضای 

 مشکل روانی ورای کنترل آگاهانه شخص دچار آسیب خواهد شد. فریب کاری وسیله موقت برای تقویت ایگوست. 

 عالیم ساختگی روانی غالبا اینها هستند: افسردگی، توهم، عالیم تجزیه ای، عالیم تبدیلی، رفتارهای عجیب و غریب.  

نپریش که دچار اختالل ساختگی با عالیم روانی هستند، معموال به طور همزمان به اختالل شخصیت منرزی  بیماران روا

 مبتال هستند. روانپریشی تقلیدی حاکی از پیش آگهی نامطلوب است. 

داغدیدگی ساختگی با این ویژگی ها همراه است: مرگ خونین و خشونت بار، مرگ در شنرایط مهنیج و نمنایش گوننه،     

 یا نوجوان بودن فرد از دست رفتهکودک 

خصوصیات رایج این بیماران: هوش باال، فقدان اختالل تفکر صوری، اخنتالل حنس هوینت، سنردرگمی دربناره هوینت       

جنسی، ضعف سازگاری جنسی، ضعف تحمل ناکامی، نیازهای وابستگی قوی، خودشیفتگی، باال بودن همنه مقیناس هنای    

MMPI   .که نشانه جعل ناخوشی است 

درمان ارجح برای اختالل ساختگی و تمارض این است کنه متخصنص درمنانجو را بنه طنور مسنتقیم       ه گفته هالجین، ب

 مواجهه دهد.

 تشخیص افتراقی های مهم:

 تفاوت اختالل ساختگی با تمارض: 

   کنند.  در تمارض فرد برای به دست آوردن یک منفعت بیرونی )مثل فرار از سربازی(، سمپتوم را در خود ایجاد منی

در اختالل ساختگی، ایجاد سمپتوم در صورت عدم پاداش بیرونی هم رخ می دهند چنرا کنه هندف فنرد صنرفا فنرار از ینک         

 موقعیت ناخوشایند نیست.  

            فرد متمارض می داند که سمپتومی وجود ندارد ینا آن را بزرگتنر نشنان منی دهند امنا افنراد مبنتال بنه اخنتالالت

 ر ندارند.  سوماتیک سمپتوم از این موضوع خب

    فرد متمارض در مصاحبه حالت دفاعی می گیرد اما افراد مبتال به اختالالت سوماتیک سمپتوم، بی تفناوتی عجیبنی

 نشان می دهند.   

اختالل ساختگی جایی بین تمارض و اختالل تبدیلی قرار دارد. سمپتوم های این اختالل تحنت کنتنرل ارادی هسنتند    

 ی ایجاد ارادی سمپتوم ها وجود ندارد مگر ایفای نقش مریض و دریافت توجه. )مثل تمارض( اما علت واضحی برا
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 تشخیص از چند اختالل شخصیت:

بیمار دچار اخنتالل سناختگی اغلنب مبنتال بنه اخنتالل شخصنیت ضنداجتماعی تشنخیص داده منی شنود. ولنی فنرد              

ملو از بسنتری هنای طنوالنی و    ضداجتماعی معموال داوطلب روش های تشخیص تهاجمی نمی شود و سبک زندگی اش م

 مکرر نیست. 

بعضی از آنها مبتال به اختالل شخصیت نمایشی تشخیص داده می شوند، اما همه بیماران مبنتال بنه اخنتالل سناختگی     

 میل به حاالت نمایشی ندارند و بسیاری از آنها گوشه گیر و بی تفاوت هستند.  

ته، بحران هویت، سومصرف مواد، اعمال خودآزارانه و بنازی دادن  سبک زندگی آشفته، سابقه ارتباطات بین فردی گسیخ

 دیگران منجر به تشخیص اختالل شخصیت مرزی می شود.  

 سیر و شیوع 

 بیشتر بیماران مبتال به سندرم مانچهاوزن مرد، میانسال، بیکار، مجرد و فاقد دلبستگی های اجتماعی و خانوادگی هستند.  

سال دارد و سنابقه اشنتغال ینا آمنوزش      30-20عالیم جسمانی عمدتا زن هستند، سن  مبتالیان به اختالل ساختگی با

 رشته های بهداشتی دارند.  

 شیوع بیمارانی که عالیم و نشانه های روانشناختی را تقلید می کنند، بسیار کمتر از تقلید عالیم و نشانه های جسمانی است.  

آزارخنواه، عملکنرد در    -هی خوب عبارتند از: وجود شخصیت افسردهپیش آگهی اکثرا بد است. عوامل مرتبط با پیش آگ

 سطح بینابینی نه روانپریشی مستمر، وجود حداقلِ صفات شخصیت ضداجتماعی  

 

 علت شناسی اختالالت سوماتیک سمپتوم 

 نظریه های سایکودینامیک 

 از بحران )حل تعارض( تاکید دارد.  تئوری اصلی نظریه سایکودینامیک درباره اختالالت سوماتیک سمپتوم، روی خروج 

خاطرات عذاب آور )بدرفتاری های واقعی کودکی یا خیالبافی های دوران ادیپنی( واپنس راننی شنده انند و بنه صنورت        

سمپتوم های جسمی تجلی می یابند. سمپتوم های جسمی به رهایی از این خاطرات و کاهش اضطراب کمک منی کنند و   

 م فرد به جای نگران شدن، بی تفاوتی نشان می دهد.  به همین دلیل است که می بینی

همچنین، افراد مبتال به اختالالت سوماتیک سمپتوم، از طریق مکانیزم دفاعی بازگشت، به وضعیت کودک مریض برمنی  

گردند و ناآگاهانه در صدد جلب توجه و رهنایی از مسنئولیت هنا هسنتند. بننابراین در اخنتالالت سنوماتیک سنمپتوم دو         

 یزم فعالیت دارند:مکان
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فایده اولیه )مزایای درونی(: سمپتوم های هیستریک باعث می شود فرد تعارضنات ناخودآگناه را خنارج از هشنیاری      -

 نگه دارد. فایده اولیه یک پدیده درون روانی است. 

اجتنناب   فایده ثانویه )مزایای بیرونی(: سمپتوم های هیستریک باعث می شود که فرد از فعالینت هنای ناخوشنایند    -

 کند یا توجه دیگران را جلب کند. فایده ثانویه یک پدیده میان فردی و اجتماعی است. 

 سایر موارد ذکر شده در رویکرد روانپویشی:  

امیال پرخاشگرانه و خصمانه به دیگران از طریق واپس زنی و جابجایی به شکایات جسمی تبدیل می شنوند. خشنم    -

ها دارد. وقتی بیمار در صدد جلب توجه و کمک دیگران بر می آیند امنا کمنک آنهنا را بنه      ریشه در ناکامی ها، طرد و فقدان 

 علت بی اثر بودن رد می کند، در واقع در حال ابراز خشم است. 

 انرژی جنسی واپس رانده شده و معموال به سمت درون تغییر جهت می دهد و به سمپتوم های فیزیکی تبدیل می شود.   -

در برابر احساس گناه، شرارت درونی، عزت نفس پایین و عالمت توجه مفرط به خنود اسنت.    عالیم جسمانی دفاعی -

 درد وسیله ای برای جبران و کفاره دادن است )ابطال(.  

دیدگاه روانپویشی در توضیح اختالل تبدیلی می گوید تعارض ناخودآگاه واپس رانی شده و اضطراب به عالمت جسمانی 

کان ابراز نسبی میل ناخودآگاه را ایجاد می کند یعنی عالمت اختالل تبدیلی ارتباط نمنادین بنا   تبدیل شده است. عالیم ام

 تعارض ناخودآگاه بیمار دارد )مثال واژینیسموس محافظت در برابر آرزوهای جنسی است(

هد منطقی اسنت  نظریه سایکودینامیک از این نظر که اختالل سوماتیک سمپتوم اغلب بعد از استرس و بدرفتاری رخ می د

 اما اختالل اضطراب بیماری و اقلیتی از مبتالیان به اختالل تبدیلی که بی تفاوتی زیبا ندارند، را نمی تواند توضیح دهد.  

 هشیاری و رفتار 

فرد مبتال به اختالل تبدیلی به شیوه غیرارادی سمپتوم های فیزیکی نشان می دهد یعنی آگاهی از این رفتار ندارد. این 

نمی توانند بعضی اطالعات حسی را تجربه کنند. اما مطالعات نشان می دهد که اطالعات حسی ورودی در سنطوحی   افراد

 از پردازش تجربه می شوند گرچه فرد آگاهی هشیارانه به آن ندارد.  

توجنه تعنداد   اولین توضیح در این زمینه را پیر ژانه ارایه داد که مفهوم محدودسازی توجه را به کار بنرد. محدودسنازی   

کانال های حسی را محدود می کند و باعث می شود کنترل ارادی روی کاننال هنای حنذف شنده از بنین بنرود، هرچنند        

 اطالعات وارد شده از این کانال ها در خارج از آگاهی هشیارانه مورد پردازش قرار می گیرد.  

وتیزم وجود دارد. سمپتوم های اختالل تبندیلی بنا   اوکلی می گوید احتماال مکانیزم مشابهی برای اختالل تبدیلی و هیپن

حاالت فیزیکی ایجاد شده در هیپنوتیزم شباهت دارد و هر دو تا انندازه ای غینرارادی هسنتند.  همنه حرکنات فیزیکنی و       

اطالعات حسی از مراحل گزینش و پردازش ناخودآگاه عبور می کننند امنا بنه دالیلنی بنرای پنردازش خودآگناه انتخناب         
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د. در هیپنوتیزم یک فرد خارجی از این مرحله پردازش خودآگاه جلوگیری میکند و در اختالل تبدیلی یک فرایند شون نمی

 داخلی این کار را انجام می دهد. 

 استرس های زندگی، کودک آزاری و اضطراب 

 تند. اما:تروما و کودک آزاری یا دوره های استرس و اضطراب عامل خطر ایجاد اختالالت سوماتیک سمپتوم هس

 این تجربه ها شرط الزم برای ایجاد اختالل نیستند زیرا بسیاری از این بیماران چنین تجاربی نداشته اند.  -

استرس این بیماران الزاما بیشتر از سایر بیماری ها نیست و سطح استرس به تنهایی پیش بینی کنننده ایجناد اینن     -

 اختالالت نیست.  

 ه انواع اختالالت روانی دیده می شوند و مختص این اختالالت نیست. تروماها و رویدادهای منفی در هم -

 رویکردهای رفتارگرا 

از نظر رویکرد رفتارگرا، سمپتوم های فیزیکی یاد گرفته می شوند زیرا برای فرد پاداش به همراه می آورند )مثل رهنایی  

 از یک رابطه میان فردی دشوار و جلب توجه(

رگرایی، با ایده نفع ثانویه در رویکرد سایکودینامیک شباهت دارد. تفاوت اینجاسنت کنه روان   ایده پاداش در رویکرد رفتا

کاوان می گویند در مرحله اول تعارضات ناهشیار باعث ایجاد اختالل شنده انند )نفنع اولینه( و در مرحلنه دوم پناداش هنا        

 اولیه ایجاد اختالل هستند.  حضور می یابند )نفع ثانویه(. اما رفتارگرایان می گویند پاداش ها علت 

هر چه آشنایی فرد با یک بیماری بیشتر باشد، سمپتوم های فیزیکی را با سهولت بیشتری ایجاد می کنند. شنواهد هنم    

 نشان می دهد که سمپتوم های این بیماران بعد از ابتالی خودشان یا بستگانشان به یک بیماری مشابه شروع می شود.  

می تواند رخ دهد: الگو قرار دادن اعضای خانواده که به یک بیماری فیزیکی مبنتال بنوده انند،     این یادگیری از سه طریق

 تقویت شدن ابراز سمپتوم های بیماری فیزیکی توسط والدین، گرفتن نقش مریض که مزایای اجتماعی با خود دارد

 رویکردهای شناخت گرا 

 عی انتقال اطالعات یا ابراز احساسات است. از نظر رویکرد شناخت گرا، اختالالت سوماتیک سمپتوم نو

این دیدگاه شبیه رویکرد سایکودینامیک معتقد است احساسات به سمپتوم های فیزیکی تبدیل می شنوند امنا هندف از    

 این تبدیل دفاع در برابر اضطراب نیست بلکه نوعی اطالع رسانی احساسات شدید و مفرط خود به دیگران است. 

اختالالت سوماتیک سمپتوم هستند: افرادی که توانایی تشنخیص و ابنراز هیجنان هنای خنود را       برخی کاندیدای خوب

کودکنان از   -کسانی که از طریق تجربه یک بیماری فیزیکی واقعی زبان سمپتوم های فیزیکی را یناد گرفتنه انند     -ندارند 

 این جهت که کمتر قادر به بیان کالمی هیجانات هستند.  

ال به این اختالل دچار چند سوگیری شناختی هستند: سوگیری تفسنیری دارنند یعننی حنس هنای      همچنین، افراد مبت
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سنوگیری اسنتداللی دارنند یعننی اطالعنات موافنق         -بدنی مبهم را خطرناک و نشانه یک بیماری جدی تفسیر می کنند 

 باورهایشان را می پذیرند و اطالعات ناموافق را نادیده می گیرند.  

ی می تواند دکتر شاپینگ را توضیح دهد. دکتر شاپینگ یعنی رفتن از اینن دکتنر بنه آن دکتنر بنرای      سوگیری استدالل

 اینکه حرفشان را درباره اینکه مریض هستند تایید کند.  

براون چگونگی ایجاد سوگیری های شناختی را توضیح می دهد. او معتقد اسنت برخنی تجربنه هنا باعنث بازنمودهنای       

صاویر ذهنی از خودشان به جا می گذارند که بعدا در شرایطی خاص بی موقنع وارد آگناهی منی    سرکش می شوند، یعنی ت

شوند. این تجربه ها عبارتند از:  سابقه بیماری فیزیکی، حاالت هیجانی با جلوه های فیزیکی شندید کنه ممکنن اسنت بنه      

ن.  این بازنمودها و تصاویر ذهنی الگوهنای  علت تروما یا بدرفتاری کودکی ایجاد شده باشد، مشاهده بیماری فیزیکی دیگرا

 نامناسب و غلطی ارایه می کنند که اطالعات بر اساس آنها انتخاب و تفسیر می شود. 

دیدگاه شناختی درباره درد غالب: افراد مبتال به درد غالب از خود درد می ترسند نه از بیماری ینا جراحتنی کنه ممکنن     

درد را فاجعه آمیز تلقی می کنند، به درد توجه دارند و گوش به زنگ حنس هنای    است علت درد باشد. این افراد احساس

 درد هستند، نمی توانند حواسشان را از آن پرت کنند و ترس غیرمنطقی از حرکات فیزیکی دارند.

 رویکردهای اجتماعی فرهنگی 

 پتوم اثر می گذارند.  عوامل اجتماعی فرهنگی هم در شیوع هم در ماهیت سمپتوم های اختالالت سوماتیک سم

بیمار بودن نوعی نقش اجتماعی به وجود می آورد که تحت عنوان نقش مریض شناخته می شود. نقش مریض در اکثنر  

جوامع به معنای این است که بیمار از نقش های عادی اجتماعی مستثنی می شود، مسئول بیماری خنود نیسنت و مقصنر    

 شناخته نمی شود. 

بیمار به خود بگیرد تا با استرس و تعارض ها مقابله کند، به نگرش های فرهنگنی بسنتگی دارد.    احتمال اینکه فرد نقش

در بعضی فرهنگ ها و جوامعی با استانداردهای اقتصادی اجتماعی پایین، که  نشان دادن رننج رواننی صنرفا بنا ابنراز درد      

 فیزیکی مقبول است، شیوع اختالالت سوماتیک سمپتوم باالتر است.  

پتوم های اختالل تبدیلی ممکن است مسری باشد و فقط در یک گروه اجتماعی بر تعداد زینادی افنراد اثنر بگنذارد.     سم

 هیستری مسری در گروه هایی که اعضایشان رابطه نزدیکی دارند بعد از یک دوره استرس حاد دیده می شود. 

 عوامل بیولوژیک 

پتوم یک رابطه بیولوژیک یا ژنتیک وجود داشته باشد. در پندران  شاید بین رفتار ضداجتماعی و اختالالت سوماتیک سم

 واقعی زنان مبتال به اختالالت سوماتیک سمپتوم، میزان الکلیسم یا جنایات شنیع بیشتر است.

مطالعه امواج مغزی در اختالل تبدیلی نشان داده که اطالعات حسی به مناطق اختصاص یافته مغز آنها می رسد امنا در  



 

 

 23                                                              اختالل سوماتیک سمپتوم و اختالالت مرتبط با آناول :  فصل

نتنال و آنتریورسنینگولیت( فعنال    ار ثبت نمی شود. در فلج تبدیلی، مناطقی از مغز )مثنل کنورتکس اوربیتوفرو  ذهن هوشی

شوند و از حرکت جلوگیری می کند )جلوی فعالیت کورتکس اولیه حرکتی را می گیرد(. اینن الگنوی فعالینت در فلنج      می

 ناشی از هیپنوتیزم هم دیده می شود. 

مکره در سبب شناسی اختالل تبدیلی مطرح است. در اینن اخنتالل متابولیسنم نیمکنره غالنب      اختالل ارتباط بین دو نی

کاهش و متابولیسم نیمکره مغلوب افزایش می یابد. عالیم ممکن است در اثر انگیختگی بیش از حد قشنری باشند کنه در    

.  افزایش این انگیختگی منانع  آن حلقه های پسخوراند منفی بین قشر مخ و تشکیالت شبکه ای ساقه مغز قطع شده است

 آگاهی بیمار از احساس های جسمی می شود که این امر نقایص حسی آنها را توجیه می کند.  

اثر دارونما )پالسیبو(: دارونما موادی هستند که ارزش دارویی ندارند و سابقا اعتقاد بر این بود کنه اینن منواد بنه شنیوه      

تاثیر می گذارند. امروزه یافته ها نشان می دهد باور یا انتظنار بهبنود منی توانند     پسیکولوژیک، یعنی قدرت تلقین، بر بدن 

ودش اینن منواد شنفابخش را تولیند     تاثیر بیولوژیک هم داشته باشد و مواد شیمیایی را در بدن فعال کند. وقتنی بندن خن   

فعنال منی کنند، پنس ترومنا و       کند، پدیده شفای خودبه خودی ظاهر می شود. وقتی دارونما داروخانه دروننی بندن را   می

 های مرتبط با آن هم به شیوه منفی می توانند بر بدن اثر بگذارند.  اضطراب

  علت شناسی اختالل ساختگی 

اران دچنار اخنتالل سناختگی دینده     سواستفاده، محرومیت، والدین طرد کننده و عدم روابط صمیمی در کودکی در بیم

فرزند باشد. این بیماری نوعی تکرار تعارض اساسنی  -ی پیوند مطلوب و مثبت والدشود. تقلید بیماری می تواند بازآفرین می

 نیاز به محبت است در حالی که شخص منتظر برآورده شدن آن نیست و کادر درمان را هم طرد کننده می بیند.  

د مجازاتی برای بیمارانی که به دنبال اعمال تشخیصی دردناک هستند ممکن است شخصیت آزارخواه داشته باشند و در

 گناهان تخیلی یا واقعی شان باشد. 

ممکن است با احیای تجارب دردناک سعی در تسلط بر بستری شدن های مکرر گذشته و آسیب و بیمناری شندید خنود داشنته     

 ته باشند.  باشند. ممکن است با همانندسازی با عزیزی از دست رفته که بیماری روانی خاصی داشته، سعی در پیوند مجدد با او داش

بسیاری از آنها هویت روشنی ندارند و خودانگاره ضعیفی دارند که از ویژگی های شخصیت مرزی است. برخی شخصیت 

 ( دارند، یعنی  هویت اطرافیان خود را برگزیده اند as if personalityانگاری )

 یا واپس روی، نمادسازی (، همانندسازی با پرخاشگر، بازگشتrepressionمکانیزم های دفاعی: واپس زنی )

 

 درمان اختالالت سوماتیک سمپتوم 

به چند دلیل درمان این اختالالت مشکل است: چون سمپتوم ها فیزیکی اسنت مندت زینادی درمنان داروینی دریافنت       
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 اند و در این مدت اختالل ریشه دوانده و مقاوم شده است، بیمار مشنکل خنود را انکنار منی کنند، بیمناری بنا سنایر         کرده

 اختالالت به ویژه اضطراب و افسردگی کاموربید است. 

این بیماران به شرطی درمان روانپزشکی را می پذیرند که در بخش غیرروان پزشکی و با تمرکنز بنر کناهش اسنترس و     

 آموزش مدارا با بیماری مزمن به عمل آید.  

 درمان سایکودینامیک 

 هوشیاری می آورد تا برخورد اثربخشی با آنها صورت گیرد.   این درمان افکار و خاطرات واپس زده شده را به سطح

 رفتاردرمانی 

 دو عنصر رفتاری در اختالالت سوماتیک سمپتوم نقش دارد که باید از بین برود یا تغییر کند:  

 ( توجه افراد خانواده و متخصصان به بیمار که باعث تقویت رفتارهای بیمارگون می شود2

 تارهای بیمارگون فرد و هر گونه پاداش دادن به آن کاهش یابدراه حل: باید توجه به رف

( چک کردن مکرر وضعیت جسمانی و جستجوی عالیم فیزیکی و جستجوی اطمینان خاطر و قنوت قلنب گنرفتن از    2 

 درمانگر و خانواده

، بنه حنداقل   راه حل: باید تالش شود میزان رهایی از اضطراب که به دنبال جستجوی اطمینان خناطر ایجناد منی شنود    

برسد. با آموزش مهارت های مقابله ای فرد یاد بگیرد چطور با اضنطراب مقابلنه کنند و مهنارت هنای زنندگی را بیناموزد.        

 مدیریت استرس رفتاری شامل تکنیک های رفتاری مثل آموزش ریلکسیشن برای کاهش اضطراب است. 

 روان درمانی شناختی رفتاری 

دی که در اینن اخنتالل هندف قنرار     باورها و الگوهای فکری غلط مناسب است. موار درمان شناختی رفتاری برای تغییر

( الگوهای فکری منفی کنه باعنث فاجعنه آمینز کنردن      3( سوگیری استداللی 2( سوگیری تفسیری 2گیرد عبارتند از:  می

 ( باورهای غلط درباره اختالل که باعث تداوم سمپتوم ها می شود. 3سمپتوم ها می شود 

CBT رای اختالل اضطراب بیماری بسیار موثر است و به گفته هالجین موثرترین درمان بنرای اینن اخنتالل اسنت. در     ب

CBT    فرض بر این است که زیربنای این اختالل، اضطراب سالمت است زیرا این افراد هرگونه سمپتوم جسمی ینا مشنکل

 سالمت را تهدیدکننده یا خطرناک تفسیر می کنند.  

CBT  غالب نیز روش درمانی مهمی محسوب می شود. برای دردCBT  :آگناه کنردن   2برای درد غالب عبارت است از )

( روش هنای شنناختی و رفتناری بنرای افنزایش فعالینت فیزیکنی و        2درمانجو از عواملی که بر تجربه درد اثر می گذارند 

مثنل ریلکسیشنن( و حنس هنای بندنی      ( آموزش مهارت های تعدیل احسناس درد ) 3واکنش های سازگارانه در برابر درد 

 مربوط )مثل به چالش کشیدن باورهای غلط درباره حس های بدنی(
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 درمان های دارویی 

و  SSRIاضطراب و افسردگی در تداوم اختالالت سوماتیک سمپتوم نقش دارند، بنابراین درمان با ضدافسردگی ها مثنل  

 سه حلقه ای ها، از شدت سمپتوم ها می کاهد.  

 الل ساختگیدرمان اخت 

درمان روانی خاصی در رفع اختالل ساختگی موثر نبوده است بنابراین بهتر است درمان روی اداره بیمار متمرکز شود نه 

 معالجه کامل.  

پنرداختن بنه نیازهنای هیجنانی زمیننه ای ینا        -سه هدف عمده درمان عبارتند از: کاهش خطر مرگ و مینر و عنوارض  

 توجه به مسایل قانونی و اخالقی -ای تشخیص اختالل روانپزشکی زمینه

شاید مهم ترین عامل منفرد در اداره موفقیت آمیز بیمار تشخیص اولیه اختالل از سوی پزشک باشد کنه منانع از انجنام    

 اعمال تشخیصی دردناک و خطرناک متعدد می شود. 

 

 عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر عارضه های پزشکی 

 کار می رود که در آنها اثر یک عامل روانشناختی در یک عارضه پزشکی  آشکار است.  این طبقه برای مواردی به

آن سنهم داشنته باشنند، آن را     عوامل روانشناختی می توانند در چند حالت بر عارضه پزشنکی اثنر بگذارنند: در ایجناد    

 تر کنند، بهبود آن را به تاخیر بیاندازند، .... وخیم

اجتماعی ایجاد می شندند، اخنتالالت   -زیستی-هایی را که در اثر تعامل عوامل روانی بیماری DSMویراست های قبلی 

 جسمی( می نامیدند.-سایکوفیزیولوژیک یا اختالالت سایکوسوماتیک )روانی

قبال تصور می شد فقط تعداد محدودی از بیماری ها پسیکوفیزیولوژیک هستند. رایج ترین آنها عبنارت بودنند از: آسنم،    

اینسومنیا )بی خوابی(، سردردهای مزمن، فشار خون باال، بیماری قلبی کرونری، سنندرم قلنب شکسنته )ینک     زخم معده، 

عارضه قلبی که در نتیجه باال رفتن سطح آدرنالین به دنبال استرس ناگهانی ایجاد می شود(. اختالالت گوارشنی از لحناظ   

 را دارند.  درخواست مشاوره روانپزشکی در بین بیماری های طبی رتبه اول 

تحقیقات جدید نشان می دهد سایر بیماریها نیز می توانند توسط تعامل عوامل زیستی، روانی، اجتمناعی ایجناد شنوند.    

تعامل این عوامل امروزه یک قاعده است نه یک استثنا و در اکثر بیماریهای جسنمی مخصوصنا بیمناری هنای منرتبط بنا       

 سیستم ایمنی دیده می شود. 

ولوژی: این حوزه علمی رابطه بین استرس روانی اجتماعی، دستگاه ایمنی بدن و مغنز را بررسنی منی    سایکونوروایمون

کند. استرس می تواند عملکرد دستگاه ایمنی را تضعیف کند و آسیب پذیری به عفوننت هنا را افنزایش دهند. چنندین      
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ت اجتمناعی در تضنعیف سیسنتم    عامل دیگر مثل فعالیت بیوشیمیایی، تغییرات رفتاری، سبک شخصیت و درجه حمای

 ایمنی نقش دارند. 

 

 عوامل موثر در تضعیف سیستم ایمنی 

 فعالیت بیوشیمیایی: 

استرس با افزایش فعالیت سمپاتیک، نوراپی نفرین و کورتیکواستروئیدها )که مهم تنرین آن کنورتیزول اسنت( باعنث     

روئیدها فعالیت لنفوسیت ها را بازداری منی کننند.   تضعیف عملکرد سیستم ایمنی می شود. نوراپی نفرین و کورتیکواست

 کورتیکواستروئیدها همچنین باعث افزایش تولید سیتوکین ها می شوند که باعث التهاب مزمن در بدن می شود

 تغییرات رفتاری:

 استرس با ایجاد تغییرات رفتاری به طور غیرمستقیم بر سیستم ایمنی اثر می گذارد مثنل کناهش فعالینت جسنمانی،    

 سیگار کشیدن، تغییر عادات غذایی، ...

 سبک شخصیتی:

بنه  مقابله سازنده، تاب آوری یا مقاومت، معنویت و خوش بینی جزو صنفات شخصنیتی هسنتند کنه بنا پاسنخ بهتنر        

 ها و سیستم ایمنی کارآمدتر رابطه دارند.   چالش

اینن افنراد   مشخص می شود.  اساتاحس عدم ابراز وجربه افسردگی، اضطراب، و تحریک پذیری با ت Dتیپ شخصیتی 

ارتبناط بنین    کیفیت زندگی پایینی دارند و کمتر از خدمات پزشکی استفاده می کننند. ، در معرض بیماری قلبی هستند

 و بیماری قلبی تا حدی به علت پاسخ ایمنی معیوب به استرس در آنهاست. Dشخصیت 

 بودن، متخاصنم بنودن و بنه راحتنی تحرینک شندن      رقابت جویی، ناشکیبایی، بدبینی، مشکوک با  Aتیپ شخصیتی 

سطح باالی برانگیختگی در آنها باعث فعال شدن سمپاتیک و افزایش فشنار خنون و بیمناری قلبنی و     مشخص می شود. 

 سکته می شود. سبک زندگی رقابت جوی آنها شامل رفتارهایی مثل سیگار کشیدن می شود.

 حمایت اجتماعی:

 رد در برابر استرس، عملکرد ضعیف دستگاه ایمنی و بیماری متعاقب آن محافظت کند.  حمایت اجتماعی می تواند از ف

 روش های مقابلهاسترس و تعریف 

 استرس واکنش هیجانی ناخوشایندی است که وقتی فرد رویدادی را تهدید کننده ادراک کند به آن دچنار منی شنود.   

 رس استفاده می کند.روشی است که فرد برای کاهش است  copingمقابله کردن یا 
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معنروف تنرین    زندگی اسنترس زاسنت.   هایرایج ترین شیوه توصیف عوامل استرس زا، مقیاس های ارزیابی رویداد

مقیاس، مقیاس ارزیابی سازگاری مجدد اجتماعی هولمز و راهه است که استرس را بر حسب واحدهای تغییر زنندگی  

ویداد مثبت یا منفی باعث شنود مجبنور شنوید بیشنتر شنرایط      ارزیابی می کند. منطق آن این است که هر چه یک ر

امتیاز این مقیاس ها اینن اسنت کنه راحنت و      زندگی خود را تغییر دهید و تنظیم کنید بیشتر استرس زا خواهد بود.

مشکل این مقیاس ها این است که یک رویداد بنرای همنه    .عینی هستند )به هر رویداد یک نمره ای تعلق می گیرد(

 یکسانی ندارد. معنای

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

شما استرس زا تعبیر شود. رویدادهایی که گرفتاری نامیده می شوند وقتی به قدر کافی وجود داشته باشند و شنما آنهنا   

از جنبه مثبت هم رویندادهای کنوچکی وجنود دارنند کنه منی تواننند         اثیر می گذارند.را منفی تعبیر کنید بر سالمتی ت

 بهزیستی شما را افزایش دهند که به آنها بهبود روحیه گفته می شود.

مقابلنه مشنکل مندار سنعی منی      هستند. در  مشکل مدارو هیجان مدار شامل روش های  دو روش اصلی مقابله کردن

سعی می کنید به جای تغییر موقعینت، نحنوه ای    مقابله هیجان مداردر  یت کاهش دهید.کنید استرس را با تغییر موقع

بهتنر اسنت بسنتگی بنه موقعینت دارد. اگنر        مقابله ای اینکه چه روش که در مورد آن احساس می کنید را تغییر دهید.

 تر است.موقعیت قابل تغییر باشد روش مشکل مدار و اگر غیرقابل تغییر باشد روش هیجان مدار به

 نقش استرس در بیماری ها:

اولین مطالعه جامع را در زمینه رابطه استرس و بیماری ها انجنام داد. در مواجهنه بنا اسنترس فعالینت       والتر کنون:

دستگاه خودمختار افزایش یافته و پاسخ جنگ یا گریز دیده می شود. ادامه فعالیت این دستگاه باعث بروز بیمناری هنا   

 می شود. 

استرس واکنش غیراختصاصی بدن به هر خواسته و نیازی است که به وسنیله شنرایط خوشنایند ینا ناخوشنایند       سلیه:

ایجاد شده باشد. او استرس ناخوشایند را دیسترس نامید. سندرم سازگاری عمومی را مطرح کنرد کنه شنامل سنه مرحلنه      

ی که سازگاری از دسنت رفتنه باشند، فنرد در     هشدار، مقاومت، و فرسودگی در مواجهه با استرس است. در مرحله فرسودگ

 ها خواهد بود.  معرض بیماری

فیزیولوژی دستگاه گوارش با حاالت هیجانی رابطه دارد. خصومت با پرکاری و اندوه و غصه با کنم کناری دسنتگاه     ولف:

ت عمنومی زنندگی و   گوارش همراه است. او این واکنش ها را غیراختصاصی می دانست و معتقد بود واکنش بیمار را وضعی

 برداشت کلی او از رویداد استرس زا تعیین می کند.  

هر رویداد در مقیاس انطباق مجدد اجتماعی با واحدهای استرس متفناوتی مشنخص منی شنود )منرگ       هولمز و راهه:
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ت روانی واحد تغییر زندگی در یک سال، بروز اختالال 200واحد استرس دارد(. تجمع بیش از  200همسر باالترین است و 

 تنی را افزایش می دهد. 

)عامننل آزادکننننده کورتیکننوتروپین( از  CRFدر پاسننخ بننه اسننترس  در نتیجتته استتترس: HPAفعالیتتت مرتتور 

)هورمون آدرنوکورتیکنوترو(( منی شنود.     ACTHهیپوتاالموس آزاده شده، بر هیپوفیز قدامی اثر کرده و باعث آزادسازی 

ACTH زادسازی گلوکوکورتیکوئیدها می شود. گلوکوکورتیکوئیندها بنا افنزایش مصنرف     با تحریک قشر فوق کلیه باعث آ

 انرژی، افزایش فعالیت قلبی عروقی و مهار تولید مثل و عملکرد دستگاه ایمنی همراه هستند.  

)مواد دیگر مثل کاته کوالمین ها، وازوپرسین و اکسی توسنین هنم ترشنح گلوکوکورتیکوئیندها را تحرینک منی کننند.        

 ای متفاوتی از آزادسازی محرک های ترشحی در پاسخ به استرس زاهای متفاوت وجود دارد(الگوه

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

 استرس های اختصاصی:

ا تعارض های خاص با بیماری های روان تنی خاصی ارتباط دارنند.  برخی )مانند الکساندر( معتقدند بعضی شخصیت ها ی

بنا سختکوشنی، رقابنت و پرخاشنگری      Aرا مشخص کردند. شخصیت تیپ  Bو  Aفریدمن و روزنمن شخصیت های تیپ 

 Bاسنت. شخصنیت    Aمشخص می شد که مستعد ابتال به بیماری کرونری بنود. خصنومت جنزص اصنلی شخصنیت تینپ       

 رمستعد به بیماری کرونری بود. خونسرد، آرام، و غی

امروزه نظریه استرس روانی اختصاصی قابل اعتماد نیست و نظریه اسنترس غیراختصاصنی منورد قبنول اکثرینت اسنت:       

استرس مزمن دارای اثرات فیزیولوژیکی است کنه در ترکینب بنا آسنیب پنذیری ژنتیکنی برخنی افنراد خناص را مسنتعد           

 ضوی بیمار شود بستگی به آسیب پذیری ژنتیکی یا اکتسابی دارد.  اختالالت روانی می کند. اینکه چه ع

طبق نظریه روان کاوی، عوامل ناخودآگاه هستند که تعیین می کنند کدام عضو مبتال شنوند. بنه اینن مفهنوم پنذیرش      

 پیکری گفته می شود.  

رد نمی تواند احساسات خنود  یکی از عوامل غیراختصاصی، مفهوم آلکسی تایمی )ناگویی هیجانی( است. در این حالت ف

 را ابراز کند و از آنها آگاهی ندارد. در نتیجه، حاالت تنش به شکل بیماری جسمی بروز می کنند.  

 طب روان تنی:

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

( نقنش داشنته اسنت.    holistic( و رشته طب کل نگر )CAMمکمل و جایگزین )مفاهیم طب روان تنی در ظهور طب 

طب مکمل بر وارسی عوامل روانشناختی موثر در سالمت و طب کل نگر بر دیدن بیمار بعنوان یک کلیت واحند ننه فقنط    

 بیماری او، تاکید دارند.  
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ی را ترکینب منی کنند تنا مشنکالت      رویکرد طب رفتاری: یک حوزه درمانی است که رویکردهنای روانشناسنی و پزشنک   

 پزشکی را درمان یا پیشگیری کند.  

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

ریکلسیشن: برای درمان فشار خون، سردرد و انواع دردهنا، بنی خنوابی، آسنم، دیابنت، بیمناری هنای عروقنی و اثنرات          

 صوص در سرطان استفاده می شود. ناخوشایند درمان ها بخ

بیوفیدبک: یک دستگاه درباره فعالیت بدنی غیرارادی به فرد فیدبک می دهد. این اطالعات به بیمار کمک می کند فعالینت  

های جسمی خود را کنترل کند. بیوفیدبک در درمان اختالالت اضطرابی و بیماری های جسمانی مثل تننش هنای عضنالنی،    

 عضالنی ناشی از سکته و سوانح، آریتمی قلبی، آسم، فشار خون، لکنت زبان و درد استفاده می شود.    سردردها، مشکالت 

مدیتیشن: فرد تمرکز خود را به سمت درون هدایت می کند، حالت هشیاری اندکی تغییر منی کنند و بنه طنور موقنت      

رار گرفته و یک مانترا را تکرار منی کنند   استرسورها فراموش می شوند. در رایج ترین مدیتیشن فرد در یک حالت راحت ق

)یک صوت، تصویر ذهنی یا فکر(. مانترا به تمرکز حواس و منحرف شدن ذهن از افکار و نگرانی هنای بیروننی کمنک منی     

کند. مدیتیشن برای درمان فشار خون، مشکالت قلبی، آسم، اختالالت پوستی، دیابت، بی خوابی، بیماری های ویروسنی و  

 ستفاده شده است. کنترل درد ا

در نوعی از مدیتیشن به اسم مایندفولنس یا بهشیاری، فرد به احساسات، افکار و حس های بندنی توجنه منی کنند و از     

 دید شخص ثالث به آن نگاه می کند )یعنی با گسستگی و عینیت( و سعی می کند قضاوت نکند.  

آسم، بی خوابی، فشار خون، زگیل و اننواع بیمناری هنای    هیپنوتیزم: هیپنوتیزم برای کنترل درد، بیماری های پوستی، 

 ویروسی و باکتریایی استفاده شده است. 

مداخالت شناختی: این مداخالت بنه ینادگیری نگنرش هنا ینا پاسنخ هنای شنناختی جدیند منی پنردازد. در آمنوزش             

به شکل حرفهای منفی به خود خودراهبردی یا آموزش مایه کوبی استرس، به بیمار کمک می شود افکار ناخوشایند را که 

 رخ می زند شناسایی کند و حرف های مثبت مقابله ای را جایگزین آن  کند.  

گروه های حمایتی و ابراز هیجان: گروه های حمایتی و روان درمانی هایی که به فرد یاد می دهد از هیجان هایش آگناه  

 شده و آنها را ابراز کند.  

 

 

 

 



 

 

 2مجموعه آسیب شناسی روانی                                                                                                                          30

 سراسریسواالت کنکور ارشد و دکتری 

 کارشناسی ارشد

 (95در نشانگان مونچهاوزن یا اختالل ساختگی، هدف فرد کدام است؟ )سراسری  -2

 ( جلب توجه اطرافیان2   کسب توجه پزشکی( 2

 ( نفع ثانوی در محیط کار  3   ( هدف آشکاری ندارد3

 (93سوصتعبیر عالیم جسمانی از ویژگی های کدام اختالل است؟ )سراسری  -2

 (خودبیمارپنداری3( تبدیلی                         3( بدشکلی بدن               2                 بدنی سازی  (2

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

 ( تبدیلی3 ه                     ولیا( نفع 3              ( انسداد کالمی2                   ( بی تفاوتی عاطفی2

 (93)سراسری   تشخیص افتراقی اختالل ساختگی و اختالل شخصیت ضد اجتماعی بر اساس کدام ویژگی صورت می گیرد؟ -3

 ساختگیاختالل در  نزدیک( فقدان روابط 2

 در اختالل شخصیت ضد اجتماعی خصمانه( منشی 2

 تهاجمی در اختاللی ساختگی تشخیص  ( تمایل به اعمال3

   ختالل شخصیت ضد اجتماعیا ( تمایلی به دروغگویی بیمارگونه در3

سنابقه  »دست آوردن درک صحیحی از اختالل کودک، فقط با در نظر گرفتن چارچوب در تشخیص کدام اختالل به  -5

 (90)سراسری  د؟نی اختالل نقش زیادی دارشکل گیر روالدین د ردیگر رفتا امکان پذیر است یا به عبارت  «خانوادگی

 ( هراس 3اجباری                         – ( وسواس3 ( اضطراب فراگیر             2خود بیمار پنداری             ( 2

 (19ی کدام دسته از اختالالت آمده است؟ )سراسری  اختالل درد روانی در زمره  -6

 ( روانی فیزیولوژیایی3( اضطرابی                                    3       ( بدنی شکل           2               خلقی            ( 2

 (11کدام است؟ )سراسری  «درد روان زاد»با  «اختالل تبدیلی»تشخیص افتراقی  -1

 اختالالت بدنی شکل است.ی ای و اختالل تبدیلی زیر مجموعهی اختالالت تجزیه( اختالل درد روان زاد زیر مجموعه2

 ای است.( اختالل تبدیلی جزص اختالالت اضطرابی است ولی اختالل درد روان زاد جزص اختالالت تجزیه2

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

 ن است.            ( اختالل درد روان زاد دوام کمتری دارد در حالی که اختالل تبدیلی مزم3
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های بدنی بنه تنرس از مبنتال شندن بنه بیمناری جندی        افراد مبتال به کدام اختالل بر اساس سوصتعبیرشان از نشانه -1

 (11اشتغال دارند؟ )سراسری 

 ن( اختالل جسمانی کرد3( اختالل تبدیلی           3( بدشکلی بدن              2( خود بیمار پنداری                   2

باشند،  های بافتی است ولنی علنت آن روان شنناختی منی    حاالتی که در آن شکایات بدنی همراه با ضایعات و آسیب -9

 (15نوعی اختالل............... است )سراسری 

 د( درد روانزا3( بدشکلی بدنی             3تنی                   -( روان2ای                              ( تجزیه2

 (13اختالل جسمانی شکل یعنی : )سراسری   -20

 عملی    -( اضطراب، وسواس فکری2( احساس بیماری جسمی بدون علت زیستی                             2

 ( وابستگی به الکل، سیگار یا مواد دیگر3( تغییرات ناگهانی و موقتی در خلق و خوی                              3

 (13ل ساختگی، هدف بیمار از تزریق بزاق به داخل پوستش، برای ایجاد آبسه چیست؟ )سراسری در اختال -22

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

 ( اجتناب از مسئولیت قانونی3             ( بدست آوردن منافع مالی                                      3

 

 دکتری

 (95، جزو کدام اختالل قرار گرفته است؟ )سراسری DSM-5خودبیمار پنداری )هیپوکندریا( در  -22

 ( اضطراب بیماری3  ( تبدیلی3  ( عالئم بدنی2  ( شبه جسمی2

های بندنی  دی که اساس آن تفسیر نادرست نشانهاشتغال ذهنی به ترس از ابتال یا اعتقاد به ابتال به یک بیماری ج -23

 (93توسط شخص میباشد، نشانگر کدام اختالل است؟ )سراسری 

 ( اختالل جسمانی شکل  2( بدشکلی بدن                                           2

 ( اختالل جسمانی کردن  3( خودبیمار انگاری                                       3

گوید که درد شدیدی احساس میکند، اما این درد کدام در اختالل نشانگان جسمانی با مشخصه درد غالب، فرد می -23

 (93ویژگی را دارد؟ )سراسری 

 ( ظاهرا اساس فیزیولوژیک یا نورولوژیک ندارد.2

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

 ارضه جسمی انتظار میرود.( عمال شدیدتر از دردی نیست که از ع3

 کنند.( برخالف اختالل تبدیلی، افراد از عوارض فیزیکی شکایت نمی3
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 (93اند؟ )سراسری حذف شده DSM-5کدام دسته از اختالالت در  -25

 ی  ( اسکیزوئید، وسواس، نشانگان جسمان2( اسکیزوئید، اسکیزوتاپیال و پارانویا                                      2

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

 (92شوند؟ )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 نیابتی3                                    ( فرار از مسئولیت3
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 پاسخ تشریحی سواالت فصل اول

 1گزینه  -1

ویی در اینن اخنتالل بنا اهنداف     انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغ گن 

هم می تواند جواب صحیح باشد اما هم بر طبق کلید سنجش، هم بر این اساس کنه اینن    2روانشناختی رخ می دهد. ) گزینه 

 بیماران اغلب به بیمارستان ها مراجعه کرده و به دنبال کسب توجه مراقبان بهداشتی هستند، گزینه یک جواب بهتری است(

 4گزینه  -2

اینطور تعریف می شد: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شندن ینا اعتقناد وی     DSM-IVخودبیمارانگاری در  اختالل

به ابتال به یک بیماری جدی. این اعتقاد یا ترس زمانی ایجاد می شود که بیمار نشنانه هنا ینا کارکردهنای بندنی را اشنتباه       

 تفسیر کند.  

 4گزینه  -3

ل تبدیلی تعارض ناخودآگاه واپس رانی شده و اضطراب بنه عالمنت جسنمانی تبندیل     طبق رویکرد روانپویشی، در اختال

شده است. عالیم امکان ابراز نسبی میل ناخودآگاه را ایجاد می کند یعنی عالمت اختالل تبدیلی ارتباط نمادین بنا تعنارض   

 ناخودآگاه بیمار دارد

 3گزینه  -4

شخصیت ضداجتماعی تشخیص داده می شود. ولی فرد ضداجتماعی بیمار دچار اختالل ساختگی اغلب مبتال به اختالل 

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

 1گزینه  -5

کنار   خودبیمارپنداری اغلب بر اساس همانندسازی با والدین یا سایر اعضای خانواده کنه بیمنار هسنتند، و همچننین بنه     

بستن شنیوه هنای جسنمانی سنازی کنه والندین در برابنر اسنترس هنا اسنتفاده منی کننند، شنکل منی گینرد. بننابراین                 

 خودبیمارپنداری اختاللی است که با در نظر گرفتن تاریخچه خانوادگی قابل درک است

 2گزینه  -6

 DSM-Vاخنتالالت در   جزو اختالالت سوماتوفرم )بندنی شنکل( قنرار داشنت. اینن دسنته       DSM-IVاختالل درد در 

اختالالت سوماتیک سمپتوم نامیده می شوند و اخنتالل درد نینز حنذف شنده و بعننوان ینک اسپیسنیفایر بنرای اخنتالل          

 سوماتیک سمپتوم درآمده است.
  

 3گزینه  -7

ود اختالل درد اختاللی مزمن است اما اختالل تبدیلی یک اختالل حاد است که ناگهان به وجود آمده و اغلب خودبه خن 

 از بین می رود.  
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 1گزینه  -8

اینطور تعریف می شد: اشتغال ذهنی بیمار با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد وی بنه ابنتال    DSM-IVاختالل خودبیمارانگاری در 

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

 2نه گزی -9

از آنجا که اشاره شده یک عارضه زیستی وجود دارد اما علل روانشناختی در آن موثر است، پاسنخ صنحیح ینک اخنتالل     

اجتمناعی ایجناد منی    -زیسنتی -بیماری هایی را که در اثر تعامل عوامل روانی DSMتنی است. ویراست های قبلی  -روانی

 تنی( می نامیدند. -سوماتیک )روانیشدند، اختالالت سایکوفیزیولوژیک یا اختالالت سایکو

 1گزینه  -10

مشخصه اختالل سوماتیک سمپتوم که قبال اختالل سوماتوفرم یا جسمانی شکل نامیده منی شند، وجنود ینک ینا چنند       

سمپتوم سوماتیک همراه با افکار، احساسات و رفتارهای افراطی در رابطه با سمپتوم ها یا نگرانی هنای منرتبط بنا سنالمت     

سمپتوم ها باید از لحاظ پزشکی بدون توجیه یا غیرقابل توضیح می بودند کنه در گزیننه ینک بنه آن      DSM-IVاست. در 

 اشاره شده است. 

 1گزینه  -11

انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه است. در واقع، دروغ گویی در این اختالل بنا اهنداف   

هر سه به یک منفعت بیرونی اشاره دارنند. بهتنرین    3و  3، 2بیرونی. گزینه های روانشناختی رخ می دهد، نه کسب اهداف 

 پاسخ گزینه یک است یعنی بیمار برای بستری شدن در بیمارستان و ایفای نقش بیمار، نشانه ای را در خود ایجاد میکند.  

 2گزینه  -12

اختالل سوماتیک سمپتوم )عالینم  تشخیص  DSM-Vاکثر کسانی که قبال تشخیص خودبیمارپنداری می گرفتند، طبق 

 بدنی( می گیرند و 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 بنه ابنتال    DSM-IVاختالل خودبیمارانگاری در 

 یجاد می شود که بیمار نشانه ها یا کارکردهای بدنی را اشتباه تفسیر کند.  به یک بیماری جدی. این اعتقاد یا ترس زمانی ا

 1گزینه   -14

( بسیار شندیدتر از دردی اسنت   2( درد اساس فیزیولوژیک ندارد، یا 2اسپیسیفایر درد غالب زمانی گذاشته می شود که 

 مه می یابد.  ( بعد از برطرف شدن آسیب مدتها ادا3که از یک عارضه پزشکی انتظار می رود، یا 

 3گزینه  -15

اخننتالل سوماتیزیشننن )جسننمانی سننازی(، هیپوکننندریا )خودبیمارپنننداری( و اخننتالل درد حننذف شننده اننند. اخننتالل  

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

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

یعننی ارضنای نیازهنای دروننی از      3انگیزه فرد در اختالل ساختگی، ایفای نقش بیمار برای کسب توجه اسنت. )گزیننه   

اما در صورت سنوال صنرفا بنه    طریق نیابتی هم می تواند جواب صحیحی برای انگیزه فرد در اختالل ساختگی نیابتی باشد 

 است( 2اختالل ساختگی اشاره شده است نه نوع نیابتی، بنابراین بهترین جواب، گزینه 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  


