
  بيماريهاي رواني 

  بيماريهاي رواني چيست؟

گاهي . ما به داليل مختلف در برخي زمان ها يا شرايط دچار آشفتگي هاي هيجاني مي شويم 

احساس غمگيني مي آنيم و زماني حالت تنش و اضطراب ، خشم و سردرگمي وجود ما را فرا مي 

تارهاي روزمره خيلي تكرار مي چنين حاالتي در رف. گيرد آه اين حالت ها چندان به طول نمي انجامد

چنين حاالت و . شوند و برعكس افرادي هم هستند آه تحت هيچ شرايطي خشمگين نمي شوند

  .تغييراتي غير طبيعي شناخته مي شود

  اما بيماري رواني چيست؟ در چه حالتي مي توان گفت فردي مبتال به بيماري رواني است؟

  ژگي هايي از بيماري رواني وي

ر طبيعي روان فرد يعني در تفكر ، عاطفه ، حافظه ، ادراك و قضاوت فرد آه از گفتار تغييرات غي .١

 .و رفتار او شناخته مي شود

 .اين تغييرات باعث ناراحتي و رنج خود فرد و اطرافيان او مي شود .٢

اين تغييرات و ناراحتي هاي حاصل از آن باعث اختالل در فعاليت هاي روزمره شغلي ،  .٣

 .و ارتباط با ديگران مي شودتحصيلي ، فردي 

علت اضطراب آنها ترس از . امتحان دچار اضطراب مي شوندبراي مثال بسياري از دانش آموزان موقع 

مردودي يا شكست در امتحان است و معموًال بدون اينكه بيمار تلقي شوند امتحان خود را با موفقيت 

اما تعدادي به حدي مضطرب مي شوند آه نمي توانند مطالعه . ها بيمار نيستنداين . طي مي آنند

اين . آنند ، هر چه آه خوانده اند فراموش مي آنند و خواب راحتي ندارند و در امتحان ناموفق اند

  .حالت نوعي اختالل اضطرابي محسوب شود

او ممكن است اشتهايش . غمگيني يك مادر بدنبال فوت فرزندش يك حالت طبيعي تلقي مي شود

هفته به حالت  ٨تا  ٦او پس از . اما خواب و عالقه به زندگي آمتر اشكال پيدا مي آند . مختل شود

آه وي به طور مداوم دچار غم و ناراحتي و تنها در صورتي . معمولي و زندگي روزمره خود بر مي گردد

هاي خانه و ساير بچه هاي خود نرسد گريه شود ، اشتغال فكر به مرگ فرزندش داشته باشد ، به آار

  .اين حالت غير طبيعي و بيماري افسردگي محسوب مي شود



بنابراين وقتي مي گوييم فردي دچار بيماري رواني شده است آه او نشانه هايي از بيماري داشته 

ل در باشد آه شديد باشد ، طوالني يا تكراري باشد و باعث مزاحمت و رنج خود و ديگران شود و اختال

  .فعاليت هاي روزانه وي ايجاد نمايد

الزم به يادآوري است آه بين واآنش هاي رواني در دو حالت سالمتي و بيماري ، حالتي نيز وجود 

در اين حالت فرد نه سالم است و نه همه نشانه هاي . دارد آه به نام مشكل رواني ناميده مي شود

در اين گونه موارد يك . ي از نشانه هاي رواني را دارد حالتي خفيف است يا بعض. بيمار رواني را دارد

مشاوره يا راهنمايي ساده آمك بزرگي به حل آنها مي آند اين مشكالت مي تواند فردي ، خانوادگي 

وابستگي عاطفي افراطي به ديگران ، ضعف اعتماد به نفس ، مشكل . ، شغلي ، يا اجتماعي باشد 

آارايي شغلي ، و درونگرايي يا روابط بي دگي ، بي ميلي يا عدم مطالعه و تحصيل ، اختالفات خانوا

مشكالت جوانان ، مشكالت . بند و بار اجتماعي از جمله اين مشكالت است آه نياز به مشاوره دارد 

  .زناشويي و خانوادگي و مشكالت سازگاري اين روزها از شايع ترين مشكالت بهداشت رواني هستند

  اني بيماريهاي رونشانه هاي 

 :اختالل در آارهاي بدني  .١

گاه مي نشيند و گاه در رختخواب دراز . رود بيمار دير به خواب مي :اختالل در خواب   .أ 

گاه نيمه شب بيدار مي شود و . و نگران است آه چرا خوابش نمي برد  آشد مي

و گاه بندرت سرتاسر شب را با بي خوابي طي مي آند و . مجددًا به خواب نمي رود 

يا با يكديگر هر يك از اين ناراحتي ها ممكن است به تنهايي . م سرحال نيست صبح ه

و ) خوابهاي آشفته(از ديگر نشانه هاي اختالل خواب ديدن آابوس . وجود داشته باشد

 .حرف زدن و يا راه رفتن در خواب است

 بيمار اشتها ندارد و آمتر از معمول مي خورد يا اينكه اشتها :اشتها و مصرف غذا  .ب 

پرخوري نيز . او همچنين آاهش وزن پيدا مي آند. دارد و از خوردن غذا لذت نمي برد

 .گاه رواني و بيمار گونه است

ميل جنسي بيمار آاهش مي يابد و ممكن است دچار بي  :ميل و فعاليت جنسي  .ج 

افزايش ميل جنسي ، خود . ميلي جنسي ، ناتواني جنسي و يا انزال زودرس شود

ازدواج به وصال . فات جنسي از نشانه هاي بيماري رواني هستندارضايي ، و انحرا

نرسيده آه در آشور ما شيوع آمي ندارد بيشتر بدليل مشكل رواني است نه 

 .همه موارد فوق اختالل روان زاد است اما تظاهر مشكل جسمي است. جسمي 

 :اختالل در آارآرد رواني .٢



ناراحتي افراد خانواده و ديگران شده و يا آنها را در شرايط رفتارهاي فرد باعث  :رفتار  .أ 

رفتارش ممكن است براي خود يا ديگران ناخوشايند ، . بسيار سختي قرار مي دهد

ممكن است رفتاري پرتحرك ، بيقرار و يا بي هدف . وسواسي يا خطرآفرين باشد

لجبازي ، بهانه  .تك زده و يا اذيت و آزار نمايدداشته باشد و ديگران را بدون دليل آ

گيري ، پرخاشگري ، عصبانيت و پرتاب آردن اشياء از ديگر نشانه هاي شايع مشكالت 

گاه ممكن است فرد خيلي  .و اختالالت رواني و عاطفي در نوجوانان و آودآان است

ود نشان ندهد و گرفته ، گوشه گير ، خجالتي و آرام باشد ، هيچ نوع فعاليتي از خ

 .ساعت ها در نقطه اي بنشيند يا دراز بكشد

بيمار يا بيش از اندازه صحبت مي آند ، صحبت هايش غير ضروري  :تكلم و تفكر   .ب 

گاه آالم بي ربط بوده و . است و يا خيلي آم حرف مي زند و گاه اصًال حرف نمي زند

ستي را آه مورد تأييد زماني نيز صحبت هاي خاص و اعتقادات نادر. فهميده نمي شود

آسي او را جادو آرده است ، : براي مثال بيمار مي گويد. ديگران نيست طرح مي آند

او پيغمبر است ، آرم در زير پوستش خانه آرده است، هر غذايي آه به او داده مي 

اين اعتقادات محكم و . شود مسموم است ، آسي از آسمان با او در تماس است 

 .نام دارد» هذيان«ييد اطرافيان نيست ، نادرست آه مورد تأ

بيمار ممكن است در رابطه با شرايط خاص به شكل غير طبيعي  ):عواطف(هيجانات   .ج 

گاه . بي مورد يا افراطي بخندد ، گريه آند يا عصباني شود. يا افراطي هيجاني شود

ي عاطفه نامتناسب دارد و يا هيچ نوع عاطفه مناسبي در جاي خود از خود نشان نم

مثًال در جمع مثل يك مجسمه يك جا نشسته ، مي خندد يا گريه مي آند ، بدون . دهد

غمگيني ، افسردگي ، سرخوشي ، ترس و . اينكه دليل مشخصي داشته باشد 

 .اضطراب بدون دليل و طوالني نيز ممكن است ديده شود

ت مي بيمار ممكن است در فهم تحريكاتي آه از حواس پنج گانه اش درياف :ادراك  .د 

او مي تواند . شود ، دچار اختالل شود آنها را نادرست يا با سوء تعبير دريافت دارد 

چيزهايي را ببيند آه وجود ندارد و يا صداهايي را مي تواند بشنود آه از جايي نمي آيد 

شنيدن صدايي آه ). توهم(و چيزهايي را روي پوست خود احساس آند آه وجود ندارد 

يا به او دستور مي دهد يا به وي توهين مي آند در بيماران رواني  .او را صدا مي آند 

 ).توهم شنوايي(شديد زياد ديده مي شود 

در اين . بيمار حافظه اش را از دست داده و وقايع مهم را فراموش مي نمايد :حافظه   .ه 

حالت آن چيزي را آه چند دقيقه پيش ديده يا شنيده و يا عمل آرده است فراموش 

او به ياد نمي آورد آه پول ، لباس يا ساير وسائل خود را آجا گذاشته است . مي آند



نمي تواند به ياد بياورد آه در چند روز گذشته با چه آساني رفت و ). حافظه نزديك(

ممكن است حافظه . آمد داشته است و يا چند هفته پيش چه آساني را ديده است

حتي اسم بچه هايش چيست و خواهر و  دور از دست داده و نتواند بياد بياورد آه

اختالل حافظه . گاه بيمار راه معمولي را هم گم مي آند. برادرش آجا زندگي مي آنند

، ضربه و عارضه مغزي و يا حاالت هيجاني و )دمانس(مي تواند بدليل سالمندي 

شكاياتي آه مردم عادي و دانش الزم به يادآوري است آه . فشارهاي رواني باشد

ن بطور مكرر از فراموشي دارند، معموًال اختالل حافظه نيست ، بلكه اشكال در آموزا

تمرآز است آه ناشي از فشارها و نگراني هاي روزمره و يا اضطراب و افسردگي 

 .است

در بعضي بيماريهاي رواني هوش و توان تصميم گيري دچار اختالل  :هوش و قضاوت  .و 

او در آارهاي روزمره دچار . يابد مي شود و مهارتهاي استداللي فرد آاهش مي

قادر به انجام محاسبات ساده رياضي يا يادگيري جديد . اشتباهات زيادي مي شود

عقب ماندگي ذهني و زوال عقل (نيست و مثل افراد آودن و خنگ عمل مي آند 

 ).پيري

در بعضي اختالالت رواني آه بيشتر ناشي از ضايعات عضوي  :سطح هوشياري  .ز 

فرد در شناختن اطرافيان دچار . هوشياري بيمار آاهش مي يابدمغزي است سطح 

خواب . مشكل مي شود و از نظر تشخيص افراد ، زمان و مكان اختالل پيدا مي آند

اختالل سطح . آلودگي مستمر و اغما مراحل ديگري از اختالل سطح هوشياري است 

يا پريدن بعضي هوشياري در مسموميت دارويي و الكل ، بعد از حمله هاي تشنجي 

 .ها از خواب ، نيز بعد از پايان بيهوشي و عمل جراحي ديده مي شود

 اختالل در فعاليت ها و ساير آارآرد ها  .٣

بيمار به نيازهاي بدني و بهداشت فردي خود توجهي نمي آند  :فعاليت هاي فردي  .أ 

مي ، خود را نمي شويد، حمام نمي رود و سر و صورت خود را مرتب نمي آند و غذا ن

گاه ديده مي شود آه حاالت شديد بيمار پابرهنه راه مي رود و يا بيجا لخت مي . خورد 

 .شود

بيمار با خانواده ، دوستان ، هم آالسيها و ساير اطرافيان  :ليت هاي اجتماعي افع  .ب 

رفتاري نادرست يا غريب پيدا مي آند ، به ديگران توهين ، فحاشي ، اذيت و آزار و 

در بين جمع به شكل نامناسب عمل مي آند آه باعث تعجب ديگران . حمله مي آند 

ممكن است آنچنان بي پروا عمل آند  گاه. و مغشوش شدن جمع و جلسه مي شود



بهم خوردن ساختار ، ارتباط و . آه باعث ناراحتي و يا خنده و تمسخر ديگران شود 

 .مديريت خانواده نيز شيوع زيادي دارد

اشكال در مطالعه ، مشكل توجه و تمرآز ، اشكال در  :فعاليت هاي تحصيلي   .ج 

واني در فعاليت هاي گروهي و يادگيري و يادآوري و امتحان ، افت تحصيلي ، نات

آالسي ، ناسازگاري با همساالن و مربيان ، همگي هم از نشانه هاي بيماري رواني 

گاه اولين نشانه اضطراب و افسردگي چنين . و هم عوارض حاصل از اين بيماريهاست

حالتهايي است و گاه ادامه اضطراب و افسردگي دانش آموز بتدريج به اين حاالت منجر 

 .دمي شو

  :اختالالت شديد رواني 

اختالالت شديد رواني حالت غير طبيعي در رفتار و گفتار و ظاهر بيمار است آه گروهي از مردم به آن 

ديده مي شود ، گاه تدريجي و سال  ١٥اختالل شديد رواني بيشتر در افراد باالي . جنون مي گويند 

اآثر اين بيماران نمي . گاه ناگهاني شروع مي شود و دليل آن بيماري و اختالل در آار مغزي است 

  .نمي آنند و توصيه هاي درماني را هم نمي پذيرند دانند آه بيمارند ، بنابراين به پزشك مراجعه 

  :رواني  خفيفاختالالت 

مردم عادي ناراحتي عصبي يا ناراحتي اعصاب اختالالت خفيف رواني اختالالتي است آه به زبان 

اين بيماران نشانه هايي مانند اضطراب ، بيقراري ، بي اشتهايي ، افسردگي ، . گفته مي شود

اين . وسواس ، عصبانيت ، پرخاشگري و دردهاي پراآنده بدني بدون وجود بيماري جسمي دارند 

شارهاي خانوادگي افزايش مشكالت روزمره و ف نشانه ها ماهها و سالها ادامه داشته گاه با آاهش يا

  .و اجتماعي آاهش يا افزايش مي يابند

  

  

  :صرع 

صرع به دليل .گويند  صرع يك حالت تكراري حمله تشنج است آه مردم به آن حمله يا غش نيز مي

د ممكن است با حمله مان نشوآند و اگر حمالت تشنجي در اختالل در آار سلولهاي مغزي  بروز مي

  .شدصرع تا پايان عمر ادامه داشته باسلولهاي بيشتري در مغز از بين برود و 



شود ،حرآات تشنجي تكراري و  افتد ،بيهوش مي در هنگام تشنج بزرگ صرعي بيمار به زمين مي

آند،آف در دهانش جمع شده  ختياري ادرار پيدا ميگاه بي اآند ، غير ارادي در دستها و پاها پيدا مي

  .شود و صورتش آبود مي

حالت  ،آيد آشد ،به دنبال ان بيمار به تدريج به هوش مي دقيقه طول مي٥حمله تشنج بزرگ حدود 

  .شود خراشيده و زخمي مي بدنشو ،گيجي و آوفتگي پيدا ميكند و گاه زبان خواب آلودگي 

ب ،سوختن با آتش و آرگ سقوط از ارتفاع و در گودال ،خفگي در عارضه خطرناك تر حمالت صرعي بز

  .مواد سوزاننده و تصادف با وسايل نقليه است 

  انواع صرع 

 .افتد گيرد و فرد بيهوش شده مي صرع بزرگ،آه تشنج مانند حالت فوق تمام بدن را مي  .أ 

شود ،آودك چند لحظه دچار  صرع آوچك ،فقط چند ثانيه دوام دارد ،در آودآان ديده مي  .ب 

شود و چيزي به خاطر  خيرگي ،مات زدگي ،افتادن گردن يا حرآات غير ارادي لب و دهان مي

 .ورد آنمي 

مانند حمالت تشنج يك دست يا .سازد از بدن يا روان را گرفتار مي قط بخشيصرع موضعي ف  .ج 

 .ك طرف بدني

مكرر ديده  ،حمالت مداوم و به جاي يك حمله وم،يكي از سه نوع صرع فوق است آهصرع مدا  .د 

شود و ممكن است بيمار بين دو حمله به هوش نيايد صرع مداوم بزرگ بسيار خطرناك  مي

 .است و نياز به ارجاع فوري به پزشك دارد

  عقب ماندگي ذهني

ماندگي ذهني يك بيماري مغزي است آه سن عقلي رواني فرد از سن زماني او عقب مانده و  عقب 

در اين بيماري ممكن است آودآي ده سال داشته باشد ،يعني سن زماني او ده سال .آمتر است 

بنابراين اين آودك پنج سال عقب .باشد ،ولي از نظر رواني و عقلي مانند آودآان پنج ساله باشد

  .ميتوان گفت هوش اين آودك به اندازه هوش آودآان پنج ساله است . ذهني داردماندگي 

ن آسيب رسيدن به مغز آودك در دوران آشود و علت  اين بيماري از ابتدا وپس از آودآي شروع مي

  .و در دوران آودآي است  بارداري ،حين زايمان و يا پس از تولد

  .شود آندي رشد رواني و حرآتي آودك مياه باعث گسيب رسيدن به مغز گاه باعث فلج و آ



توان  را نيز مي حرآتي  –است ،آندي رشد رواني آه فلج مغزي آودآان قابل ديدن  همچنان

   .و آزمايش هوش اندازه گيري نمودحرآتي –مشاهده آرد واز طريق جاده رشد رواني 

تواند با بدست آوردن جاده  اما بهورز به راحتي مي آزمايش هوش توسط روانشناسان صورت ميگيرد و

  .يدورده نماآحرآتي ،هوش و عقب ماندگي آودك را بر - رشد رواني

 -  توانيد با استفاده از نمودار زير آودآان را از بدو تولد در مراقبتهاي ماهانه از نظر رشد رواني شما مي

  .حرآتي معاينه آنيد

  حرآتي –نمودار رشد رواني 

  گردن گرفتن        نشستن       راه رفتن      تكلم  آنترل دفع ادرار

  تولد:------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  ماهگي٣  ماهگي٦    ماهگي٩- ١٢    ماهگي١٢- ١٨    سالگي١-٢

  :ساير بيماريها

 بيشتر در آودآان باالي پنج سال ديده مي .اختياري ادرار در روز يا شب است بي:شب ادراري •

آاهش مصرف مايعات در عصر .درمانهاي دارويي و غير دارويي و آموزشي گوناگوني دارد.شود 

 .و شب و خودداري از تنبيه يا توهين به آودك دو توصيه مهم است 

شود آه عوامل عصبي  در تعدادي از آودآان ديده مي پرتحرآي ،شيطنت ،لجبازي و خرابكاري •

درمان دارويي  .شود هاي خانوادگي موجب بروز يا شدت آن مي ،تنبيه و درگيريمانند اضطراب

 .و آموزش خانواده در بهبود اين آودآان موثر است

مصرف سيگار،حشيش،الكل ،ترياك ،هروئين و ساير مواد ،همگي ناشي از فشارها و  •

مصرف اين مواد هيچكدام از مشكالت رواني و جسمي را  .و شخصيتي استمشكالت رواني 

 .شوداختالالت و خطرات جديدي هم ميو موجب پيچيدگي مشكل و  آند حل نمي

اقدام به خودآشي،دگر آشي يا آسيبزدن به ديگران ،همسر آزاري و آودك آزاري همگي  •

در اقدام به خودآشي فرد از افسردگي . نشانه هاي وجود آسيب ها و فشارهاي رواني است

 .رنج ميبرد ،و در دگرآشي و آسيب يا آزار ديگران اضطراب و بيماري رواني شديد وجود دارد

،آهير ،دردهاي مزمن )آوليت عصبي(سكته قلبي ،افزايش فشار خون ،آسم ،ورم معده و روده  •

ه ريشه عصبي و رواني هم و پراآنده مفاصل و اندامها و بيماريهاي بسيار ديگري هستند آ

  .دارند


