
 

 

: تطٌج ّای کارب ػالهت دیگر اختالل تطٌج

تثذیلی است ٍ تطخیع آى از تطٌج ّای ٍاقؼی 

 گاّی سخت است.

اختالل تثذیلی اغلة تا اختالل ضخػیت پرخاضگر، 

 ٍاتستِ، ضذ اجتواػی ٍ ًوایطی ارتثاط دارد.

اغلة ایي  :ّای اختالل افسردگی ٍ اضغرابًطاًِ 

 تیواراى در هؼرؼ خغر خَدکطی قرار دارًذ.

ػالئن ایي اختالل، تیوار را قادر هی سازد تِ دیگراى 

 القاء کٌذ کِ ًیاز تِ تَجِ ٍیصُ ٍ درهاى دارد.

هفَْم اختالل تثذیلی تا هفَْم توارؼ )تظاّر تِ 

ضخع تیواری کردى( تِ کلی هتفاٍت است، چرا کِ 

ٍ تذٍى آى کِ تخَاّذ ػالئن  ّیستریک، ٍاقؼاً

تیواری ّا را ًطاى هی دّذ، اها ضخع توارؼ 

کٌٌذُ، خَد تِ خَتی هی داًذ کِ تیوار ًیست، اها تِ 

 دالیلی تظاّر تِ تیواری هی کٌذ.

 

 ذ،ًٌٌک دٍر جثِْ هقذم خظ از را اٍ کِ زهاًی تا ٍ  

 گردد ًوی تاز اٍ تیٌایی

 ػالئن

ضاهل تی حسی، هَرهَر ضذى  :ػالئن حسی -1

اًذام ّا، کری، کَری ٍ حرف ًسدى ٍ فلج ػوَهی 

حسی تخػَظ در در اختالل تثذیلی، تی تذى است.

اًتْای اًذام ّا ضایغ است. ایي ػالین هوکي است 

یک عرفِ یا دٍ عرفِ تاضٌذ، ٍلی ارزیاتی ّای 

ػػثی سالن تَدى راّْای حسی را ًطاى هی دٌّذ. 

کَری تثذیلی، تیوار تذٍى ترخَرد تا ترای هثال در 

رٍد ٍ اضیاء ٍ یا آسیة رساًذى تِ خَد راُ هی

ی ه هردهک ّایص ًسثت تِ ًَر ٍاکٌص ًطاى 

 دٌّذ.

ضاهل حرکات غیر عثیؼی،  حرکتی: ػالئن

اختالل در راُ رفتي، ضؼف ػوَهی، فلج، لرزش، 

تیک ٍ حرکات پرتاتی است کِ ٌّگام تَجِ تِ ایي 

ا تیطتر هی ضَد. در ایي تیواراى حرکات، ضذت آًْ

ضَد ّیچ ًَع ضؼف یا آترٍفی ػضالًی دیذُ ًوی

ّای )تجس فلج ّای تثذیلی دراز هذت( ٍ یافتِ

 .الکترٍهیَگرافی عثیؼی ّستٌذ

 

 اختالل تثذیلی:  

اختالل تثذیلی )کاًَرشى(، زیر هجوَػِ اختالالت 

ضثِ جسوی است. در اختالالت ضثِ جسوی، فرد از 

ّای جسواًی هختلف ضاکی است، اها ًاراحتی

تٌذی هی تیواری اٍ در زهرُ اختالالت رٍاًی تستِ

حذٍد یک سَم هردم دًیا در عَل ػور خَد  ضَد.

 ضًَذ ٍلی لسٍهاًدچار تؼضی از ػالئن ایي اختالل هی

 تیوار ًیستٌذ.

 ضذ، هی ًاهیذُ ّیستری قثالً کِ تثذیلی اختالل

 هٌظَر. است پسضکی رٍاى ضایغ ًسثتاً اختالل یک

 تِ را اضغراب فرد، کِ است حالتی ّیستری، از

 . کٌذ هی تثذیل تیواری ّای ًطاًِ

اختالل تثذیلی در ّر زهاًی از زًذگی، از کَدکی 

گرفتِ تا سٌیي پیری، هوکي است ترٍز کٌذ، ٍلی در 

تیي ًَجَاًاى ٍ تالغیي جَاى ضایؼتر است. ضرٍع آى 

 .سالگی ًادر است 53سالگی ٍ تؼذ از  01قثل از

ایي اختالل در افراد کن سَاد، رٍستایی، عثقات 

ّای اقتػادیپاییي ٍ پرسٌل ًظاهی کِ در هَقؼیت 

ضَد، ترای جٌگی قرار داضتِ اًذ تیطتر دیذُ هی

هثال سرتازی کِ اضغراب اٍ در جٌگ غیر قاتل 

 تحول

ضَد، هوکي است ًاگْاى تیٌایی خَد را از دست هی

ًقػی در چطواى اٍ ًوی یاتٌذ، تا ّا تذّذ. آزهایص

 ایي ّوِ سرتاز ّیستریک اغرار دارد کِ ًاتیٌاست.

 



 

 

 

 

 
 

 

 اختالل تبديلي
14124333-11:تلفن    

، کارضٌاض پرستاری، سَپرٍایسر هٌیرُ خغیثی تْیِ ٍ تٌظین :

1131 زهستاىآهَزش سالهت،   

 1133 زهستاىتازًگری: 
 

 

دارٍ درهاًی، درهاى دارٍیی زهاًی قاتل پیگیری  -  

است کِ در هرحلِ اٍل، درهاى رٍاى ضٌاختی جَاب 

گَی هطکل فرد ًثاضذ ٍ از دارٍّای ضذ اضغراب 

  .ضَداستفادُ هی

 ًکات قاتل تَجِ خاًَادُ 

هراقثت تیص از حذ یا ًطاى دادى اضغراب ٍ ًگراًی *

 کٌذ.تِ تیوار، رفتار تیوار گًَِ اٍ را تطذیذ هی

تطَیق قرار *ّر گًَِ تْثَدی را ٍلَ جسیی هَرد  

لِ رضایت ٍ ضادی خَد را اظْار أدادُ  ٍ از ایي هس

 .کٌیذ
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 منبع:

 ( محسن كوشان 2و  1بهداشت روان )روان پرستاری 

 

 تیواری سیر  

 رٍز چٌذ ظرف هَارد اکثر در تثذیلی اختالل ػالئن

 هَارد% 33 تقریثا ًٍذرهی تیي از یکواُ از کوتر یا

 .ضَدهی درهاى خَدتخَد

ضَد کِ فرد اختالل زهاًی تطخیع دادُ هی ایي

درهاًگر، ارتثاعی ضرٍری ٍ اساسی تیي ػلت ػالئن 

ػػثی ٍ ػَاهل رٍاى ضٌاختی پیذا کٌذ، ایي ًطاًِ 

ًتیجِ توارؼ یا اختالل ساختگی ) کِ در ّا ًثایذ 

کٌذ( آى فرد ػالئن یک تیواری را آگاّاًِ تقلیذ هی

عَل هی  تاضٌذ. ػالئن ایجاد ضذُ هذت کَتاّی

 ضًَذ.کطٌذ ٍ هؼوَالً خَدتخَد ترعرف هی

 تثذیلی اختالل درهاى

 عرف تر خَد تِ خَد هؼوَالً تثذیلی اختالل ػالین

 ّای رٍش از ػالین رفغ تسْیل جْت اها. ضًَذ هی

 .هیطَد استفادُ ّن دیگری

رٍاى درهاًی، دارٍدرهاًی ٍ رفتار درهاًی در ترعرف 

 . کٌذضذى ػالئن کوک ضایاًی هی

توریٌات رفتاری ٍ آرام سازی ػضالًی از دیگر  -

 ّای ایي تیواری هحسَب هی ضَد.درهاى

از دیگر رٍش ّای درهاى  ایي ًَع  ّیپٌَتیسم ًیس -

 اختالالت تِ حساب هی آیذ.
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