اوًاع اختالالت َریاوی
اختالل ّزیاًی تِ چٌذ ًَع تقؼین هیشَد:

دزمان َریان

-1گصود ي آسیب :ایي ّزیاى کِ فشد تَػظ یک
یا چٌذ ًفش آدم تذخٌغ هَسد تؼقیة ٍ آصاس قشاس

تیواساى تًِذست تِطَست داٍعلثاًِ اقذام تِ دسهاى هیکٌٌذ؛
تلکِ هؼوَالً دٍػتاى ٍ تؼتگاى ًگشاى تیواس ٍی سا تشای
دسهاى هیآٍسًذ .تِػختی هیتَاى تا تیواس تِ تفاّن سػیذ؛
اًگیضُی خظَهت تیواس تشع اػت .سٍاىدسهاًی هَفقیتآهیض
هوکي اػت تیواس سا قادس ػاصد کِ ػلیسغن ٍخَد ّزیاىّای
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-2حسادت مسضى :یک تاٍس ثاتت کارب هثٌی
تش تیٍفایی ّوؼش .هوکي اػت تا خشًَت تِ

پایذاس ،ػاصگاسی اختواػی خَد سا افضایش دّذ.
بستسی کسدن بیماز

َریان چیست؟

هیگیشد .شایغتشیي ًَع اػت.

خظَص دیگشکشی ّوشاُ شَد.
 -3شًُاوى :تیواس هؼتقذ اػت فشدی کِ هؼوَالً
اص یک عثقِ اختواػی – اقتظادی تاالتش اػت،
ػاشق ٍی شذُ اػت .دس صًاى شایغتش اػت .هوکي

اػت تیواس دػت تِ تؼقیة یا ایداد هضاحوت تضًذ.
 -4جسمی :ایي تاٍس کِ تیواس اص یک تیواسی سًح
هیتشد؛ّزیاىّای شایغ ػثاستٌذ اص داشتي اًگل،
هتؼغ شذى تَی تذ اص تذى ،تذسیخت تَدى اػضای
تذى (دیغهَسفَفَتیا) ،یا داشتي یک تیواسی
کشٌذُ.
 -5بصزگپىدازی :تیواس فکش هیکٌذ قذستّای
ٍیظُ یا استثاعات الْی داسد.

-6اختالل َریاوی مشتسک :دٍ ًفش یک تاٍس
ّزیاًی هشتشک داسًذ .دس سٍاتظ هادس – دختشی
شایغتش اػت .دس اداهِی تحث هیآیذ.
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تؼتشی کشدى تیواس ٌّگاهی ضشٍست پیذا هیکٌذ کِ تیواس
قادس تِ کٌتشل تکاًِّای خَدکشی یا دیگشکشی خَد ًثاشذ؛
یا اختالل ٍی تؼیاس شذیذ تاشذ (هثالً تِدلیل ٍخَد ّزیاى
ػوی تَدى غزاّا ،اص غزا خَسدى اختٌاب ًوایذ)؛ ٍ یا
ٌّگاهی کِ تشسػی کاهل عثی تیواس الصم تاشذ.

زيان دازي دزماوی
هؼوَالً تیواساى تِدلیل تذگواًی اص خَسدى داسٍّا
اختٌاب هیکٌٌذ .تیواساى شذیذاً تیقشاس هوکي اػت
تِ تدَیض ػضالًی داسٍّای ضذسٍاًپشیشی احتیاج
داشتِ تاشٌذ .دس غیش ایي طَست هیتَاى اص
داسٍّای خَساکی اػتفادُ کشد .احتوال ایي کِ
تیواساى ّزیاًی دچاس ػَاسع خاًثی داسٍیی
تِطَست ػقایذ شًَذ صیاد اػت؛ تٌاتشایي دٍص داسٍّا
سا تایذ تِ آساهی تؼیاس افضایش داد تا احتوال تشٍص
ػَاسع خاًثی ًاخَشایٌذ کوتش شَد .اػتفادُ اص
داسٍاحوذ طفاسی
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اختالل َریاوی

عًامل شیستشىاختی

عًامل زيانپًیشی

ّزیاىّا هؼوَالً دس هَسد هَقؼیتّایی ّؼتٌذ کِ

ایي تیواساى هوکي اػت ًقایض پشاکٌذُای دس

ٍقَع آىّا اهکاىپزیش اػت ٍ دس صًذگی ٍاقؼی

ػیؼتن لیوثیک ٍ ػقذُّای قاػذُای داشتِ تاشٌذ

هحتول ّؼتٌذ ،هثل تؼقیة شذى ،گشفتاس ػفًَت

ػَاهل سٍاًی اختواػی

ٍیظگیّای سٍاًی ایي تیواسی ػثاستٌذ اص دفاع دس
هقاتل افکاس ٍ احؼاػات ًاخَشایٌذ .تیواساى
احؼاػات ششم ،تحقیش ٍ ،حقاست خَد سا اًکاس
هیکٌٌذ ٍ ّشگًَِ احؼاع ًاخَشایٌذ سا اص عشیق
ٍاکٌشػاصی تِ حالت هتضاد آى تثذیل هیکٌٌذ
(هثالً حقاست سا تِ خَد تضسگتیٌی تثذیل هیکٌٌذ)؛

شذى ،یا ایٌکِ کؼی اص ساُ دٍس ػاشق فشد شَد.
ّزیاىّای ػدیة ٍ غشیة سا غیشهحتول تلقی
هیکٌٌذ،هثل ایٌکِ فشدی اص یک ػیاسُی دیگش
هَخة حاهلِ شذى تیواس شذُ تاشذ .ایي تیواسی اص
اػکیضٍفشًی تؼیاس ًادستش اػت،دس صًاى شایغتش اص
هشداى اػت؛ اغلة هَاسد تیي ػي  04تا 04
تشخیض دادُ هیشًَذ اها ٍقَع آى دس افشاد خَاىتش
ّن هحتول اػت.
عًامل ایجاد اختالل َریاوی
ػَاهل طًتیکی:

اختالل ّزیاًی ػوذتاً داسای هٌشأ سٍاًی –
اختواػی اػتٍ .یظگیّای صهیٌِای شایغ ػثاستٌذ اص
ػاتقِ آصاس فیضیکی یا ّیداًی؛ ٍالذیي غیشقاتل

ٍ یا احؼاػات ًاخَشایٌذ خَد سا تِ تیشٍى اص خَد ٍ
تِ دیگشاى فشافکٌی هیکٌٌذ

تَقؼات تیش اص حذ .اػتواد تٌیادی تکاهل پیذا

عالئم ي وشاوٍَای َریان

اػتوادً،اهتؼادل ٍ ،خشي؛تشتیت کوالگشایاًِ یا
ًویکٌذ ٍ کَدک تش ایي تاٍس اػت کِ هحیظ صًذگی
خظواًِ ٍ تالقَُ خغشًاک اػت .ػایش ػَاهل سٍاًی

ّزیاىّا حذاقل تِ هذت یک هاُ عَل کشیذُ ٍ

– اختواػی ػثاستٌذ اص ػاتقِ ًاشٌَاییً ،اتیٌایی،

تِ خَتی ػاصهاى یافتِاًذ (دس ایي اختالل

تٌْایی ٍ اًضٍای اختواػی ،هْاخشت اخیش یا ػایش

ّزیاىّای ػدیة ٍ غشیة ٍ چٌذپاسُ ٍخَد ًذاسد).

تغییشات ًاگْاًی هحیغی ٍ ،افضایش ػي.

پاػخ ّیداًی تیواس تِ ًظام ّزیاًیّ،وخَاى ٍ
هتٌاػة تا هحتَای ّزیاى اػت .شخظیت تیواس

هغالؼات طًتیکی ًشاى دادُاًذ کِ اختالل ّزیاًی،

ػالن تاقی هیهاًذ ٍ یا تٌْا اًذکی دچاس اختالل

ًِ یک صیشگًَِ اػکیضٍفشًی یا اختالل خلقی ٍ ًِ

هیشَد .اص آًدا کِ تیواساى غالثاً دچاس حؼاػیت

خضء هشاحل اٍلیِ یا هقذهاتی آىّا اػت .خغش تشٍص

هفشط ٍ تشع تیش اص اًذاصُ ّؼتٌذ،هوکي اػت

اػکیضٍفشًی یا اختالل خلقی دس تؼتگاى دسخِ اٍل

ػلیسغن ػغح تاالی ظشفیت ػولکشدی خَد تِ

ایي تیواساى افضایش پیذا ًویکٌذ .اها دس خاًَادُ ایي

اًضٍای اختواػی گشفتاس شًَذ .دس ششایغی کِ

تیواساى ،تفکش ّزیاًی تِ ٍیظُ شکاک تَدى،

فشاسّای سٍاًی ٍخَد ًذاشتِ تاشٌذ ،هوکي اػت

هختظشی افضایش هییاتذ.

تیواساى فاقذ ّشگًَِ اختالل سٍاًی تِ ًظش تشػٌذ
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