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 پیشگفتار

می باشد. مخاطبان    پرستاری، نوشته شیال ویدبکروان  ( کتاب  2020چاپ هشتم )  از  ششمکتاب حاضر ترجمه بخش  
باشد. هرچند  این کتاب را دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و گرایش های آن می

 مطلب جامع و کامل بوده و دانشجویان سایر رشته های گروه علوم پزشکی نیز می توانند از آن بهره ببرند.
ا درمان هیچ کسی نیست. بیماران و افراد نیازمند مراقبت های  مطالب این کتاب جایگزین طرح معاینه، تشخیص ی 

روانشناختی بایستی توسط متخصصان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرند؛ در این بین بایستی بررسی و شناخت  
منحصر به فرد هر بیمار با توجه به سن، وزن، جنس، وضعیت فعلی و تاریخچه قبلی، تاریخچه دارویی، نتایج 

ناشر یا مترجمان    شات و تست های تشخیصی و عوامل منحصر دیگر که مختص فرد بیمار است، انجام شود.آزمای
و این    اندپرستاری برای شخص خاص ارائه نکرده  در این کتاب هیچگونه توصیه پزشکی یا روانپزشکی و روان 

کتاب صرفا یک مرجع علمی جامع است. متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار  
 و قضاوت خویش هستند. 

با توجه به رشد و پیشرفت بسیار سریع علوم پزشکی و اطالعات بهداشتی، تمایز حرفه ای مستقل تشخیص های  
مناسب داروها و گزینه های درمانی الزم است و متخصصان مراقبت    طبی، اندیکاسیون ها، انتخاب و دوز بندی 

بهداشتی و بخصوص روان پرستاران بایستی از منابع مختلف و بخصوص کتاب حاضر به عنوان یک منبع جهانی 
 جامع کمک بگیرند.

عالمت جسمی،  بیماری  مراقبت های پرستاری اختالالت روانی از جمله  مسائل  این کتاب به بحث در مورد    ششم جلد  
و درمان های  دیگر پرداخته است. اختالالت روانی   اختالالت عصبی تکاملی، اختالالت رفتار ایذایی و اختالالت شناختی 

 کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.   های دیگر . توصیه می شود که جلد  شده است کتاب منتشر    قبلی آنها در جلدهای  

 ساالر داسدار 

 



 

 أ

 

 

 

 

 فهرست مندرجات 

 صفحه عنوان

 1 ................................................ ی عالمت جسمان ی ها  ی ماریب -1فصل 

 2 ..................................................................................................................... مقدمه 

 4 ............................................................................... ی عالمت جسمان یها یبر ناخوش  ی مرور

 6 ............................................................................................. ین یبروز و دوره بال

 6 ................................................................................................. اختالالت مرتبط 

 8 ......................................................................... یلی : اختالل تبد ی طرح مراقبت پرستار

 11 .................................................................................................................. ی ولوژیات

 11 ................................................................................... یاجتماع یروان  یها هی نظر

 12 ......................................................................................... کی ولوژیب یها هی نظر

 14 ..................................................................................................................... درمان 

 16 ............................................................................................... ی پرستار ند ی فرآ ی ریبکارگ 

 16 .............................................................................................. و شناخت  یبررس

 16 .................................................................................................. )شرح حال(  خچهیتار

 17 .......................................................................................... ی و رفتار حرکت یظاهر عموم

 18 .......................................................................................................... و عاطفه خلق 

 18 ..................................................................................................... ند و محتوا فکریفرآ

 19 ............................................................................................. یو هوش  یحس  یندهایفرآ

 19 ........................................................................................................ نشیبقضاوت و 

 19 ......................................................................................................... مفهوم از خود 

 20 ............................................ ی / اختالل اضطراب ناخوش ای پوکندری: هی طرح مراقبت پرستار

 24 ....................................................................................................... نقش ها و روابط 

 25 .............................................................................. یمراقبت-و خود کی ولوژیزیف  یها ینگران

 25 ......................................................................................... داده ها ل یو تحل هی تجز



 ب

 26 ........................................................................................ مورد انتظار یندهای برآ

 26 ....................................................................................................... مداخالت 

 26 .................................................................................................. ارائه آموزش بهداشت 

 27.................................................................................. کمک به مددجو در ابراز عواطف خود 

 28............................................................................................ یسازش  یآموزش راهبردها

 29 ....................................................................................................... ی بایارزش 

 30 ....................................................................................... بر جامعه یمراقبت مبتن 

 30 ........................................................................................... سالمت روان یارتقا

 34 ............................................................................................................... منابع فصل 

 35 ............................................................................................................ شتر یمطالعه ب

 36 .................................................................................................. صل مطالعه ف یراهنما

 36 ........................................................................................ یا نهی سئواالت چند گز

 38 ..........................................................................................ی سئواالت چند پاسخ

 38 .................................................................................................. ی نیبالنمونه 

 40 ............................................................ ی تکامل یاختالالت عصب -2فصل 

 41 .................................................................................................................... مقدمه 

 43 ...................................................................................................... سمی اوت  فیاختالل ط

 47 ................................................................................................ رتبط اختالالت م

 47 .......................................................................................................... ک یاختالالت ت

 48 ............................................................................................ مزمن  کی ت ای یاختالل حرکت

 48 ...................................................................................................... ی ریادگیاختالالت 

 48 ............................................................................................. ی حرکت  یاختالل مهارت ها

 49 ................................................................................................ ارتباط  یاختالل برقرار

 50 ......................................................................................................... ی اختالالت دفع

 51 ......................................................................................... ی فعال  شیوجه/باختالل کمبود ت

 52 ............................................................................................ ین یبروز و دوره بال

 56 ....................................................................................................... ی ولوژیات

 57 ........................................................................ یلی : اختالل تبد ی طرح مراقبت پرستار

 60 .......................................................................................................... درمان 

 60 ..................................................................................................... ی روان فارماکولوژ

 61 ....................................................................................... منزل و مدرسه  یبرا ییراهبردها

 63 ............................................................ ی فعال شی: اختالل کمبود توجه / بی پرستار ند ی کاربرد فرآ

 63 ............................................................................................. و شناخت  یبررس



 ت

 63............................................................................................................... خچه یتار

 64 .......................................................................................... ی و رفتار حرکت یظاهر عموم

 64 .......................................................................................................... خلق و عاطفه 

 64 ..................................................................................................... ند و محتوا فکریفرآ

 64 ............................................................................................. یهوش   یندهایحواس و فرآ

 64 ...................................................................................................... رت یو بص قضاوت 

 65 ......................................................................................................... مفهوم از خود 

 66....................................................................................................... نقش ها و روابط 

 66............................................................................... یمراقبت-و خود یک یولوژیزیمالحظات ف 

 66 ........................................................................ ی زی ل داده ها و برنامه ریه و تحلی تجز

 67 ....................................................................................... مورد انتظار یندهای برآ

 67 ...................................................................................................... مداخالت 

 67 ...................................................................................................... یمنیاز ا نانیاطم

 68 ..................................................................................................... نقش   یفایبهبود ا 

 68 ........................................................................................... دستورالعمل ها  یساده ساز

 69 ................................................................................. افتهیروزانه ساختار  نیک روت ی ج یترو

 69 .......................................................................... از مددجو و خانواده یبانیارائه آموزش و پشت

 71 ....................................................................................................... ی ابیارزش 

 71 ............................................................................................ ارتقاء سالمت روان

 79..................................................................................................... منابع فصل 

 81 .......................................................................................................... شتریمطالعه ب

 82................................................................................................... صل مطالعه ف یراهنما

 82......................................................................................... یا نهی سئواالت چند گز

 83 ..........................................................................................ی چند پاسخسئواالت 

 84 ................................................................................................... ی نینمونه بال

 85 ............................................................... ییذایاختالالت رفتار ا -3فصل 

 86 ................................................................................................................... مقدمه 

 87 ......................................................................................................... اختالالت مرتبط 

 87 ............................................................................................. ی مقابله ا  یاختالل نافرمان

 90 ................................................................................................. متناوب ی اختالل انفجار

 91 ............................................................................................................. سلوک اختالل

 92 ............................................................................................ ین یبروز و دوره بال

 93 ....................................................................................................... ی ولوژیات



 ث

 95 ........................................................................ یلی اختالل تبد : ی طرح مراقبت پرستار

 97................................................................................................ مشکالت مرتبط 

 99 .......................................................................................................... درمان 

 100 ......................................................................................... ی و رفتار حرکت یظاهر عموم

 100 ......................................................................................................... خلق و عاطفه 

 100 .................................................................................................. فکر یند و محتوا یفرآ

 100 ............................................................................................ یهوش   یندهایحواس و فرآ

 100 ..................................................................................................... رت یقضاوت و بص 

 101 .......................................................................................... خودپنداره( مفهوم از خود ) 

 101 ...................................................................................................... نقش ها و روابط 

 101 ............................................................................... یمراقبت-ک و خود یولوژیزیمالحظات ف 

 102 ....................................................................... ی زی ل داده ها و برنامه ریه و تحلی تجز

 102 ....................................................................................... مورد انتظار یندهای برآ

 102 ...................................................................................................... ت مداخال

 102 ............................................................................. از درمان   تیش تبعیکاهش خشونت و افزا

 104 .......................................................................... و اعتماد به نفس  یسازش   یبهبود مهارت ها

 105 ................................................................................................ یج تعامل اجتماع یترو

 106 ..................................................................................... ارائه آموزش به مددجو و خانواده 

 106 ...................................................................................................... ی ابیارزش 

 107 ...................................................................................... بر جامعه یمراقبت مبتن 

 107 ......................................................................................... بهداشت روان  یارتقا

 110 .................................................................................................... منابع فصل 

 111 ......................................................................................................... شتریمطالعه ب

 112 .................................................................................................. مطالعه فصل  یراهنما

 112 ........................................................................................ یا نهی سئواالت چند گز

 113 ..........................................................................................ی سئواالت چند پاسخ

 113 .................................................................................................. ی نینمونه بال

 115 ................................................................. یاختالالت شناخت -4فصل 

 116 ................................................................................................................... مقدمه 

 117 .................................................................................................................... ان ی هذ 

 118 ...................................................................................................... ی ولوژیات

 119 ........................................................................................... یآگه  شی درمان و پ

 119 ..................................................................................................... ی روان داروشناس



 ج

 120 ................................................................................................. یطب  یدرمان ها ریسا

 120 ............................................................................. وم ی ری: دلی پرستار ند ی کاربرد فرآ

 120 ..................................................................................................... و شناخت  یبررس 

 121 ......................................................................................... ی و رفتار حرکت یظاهر عموم

 122 ............................................................................. وم ی ری: دلی طرح مراقبت پرستار

 124 ......................................................................................................... خلق و عاطفه 

 125 .................................................................................................. فکر یو محتوا  ندیفرآ

 125 ............................................................................................ یهوش   یندهایحواس و فرآ

 126 ..................................................................................................... رت یقضاوت و بص 

 126 ...................................................................................................... نقش ها و روابط 

 126 .......................................................................................... مفهوم از خود )خود پنداره( 

 127 .............................................................................. یمراقبت-و خود  کیولوژیزیمالحظات ف 

 127 ....................................................................................... داده ها ل یو تحل هی تجز

 128 ...................................................................................... مورد انتظار یندهای برآ

 128 ..................................................................................................... مداخالت 

 128 ................................................................................................. مددجو تیامن یارتقا

 129 ................................................................................................ مددجو  یجیگ تیریمد

 132 ......................................................................................... مناسب هی خواب و تغذ یارتقا

 132 ..................................................................................................... ی ابیزش ار

 132 ..................................................................................... بر جامعه یمراقبت مبتن 

 133 ................................................................................................................... جنون 

 136 ......................................................................................... ی نی شروع و دوره بال

 136 ..................................................................................................... ی ولوژیات

 139 .............................................................................................. اختالالت مرتبط 

 140 ........................................................................................... یش آگه ی درمان و پ

 143 .......................................................................................... : جنون ی ند پرستاری کاربرد فرآ

 143 ............................................................................................. و شناخت  یبررس

 143 .............................................................................................................. خچه یتار

 143 ......................................................................................... ی رکتو رفتار ح یظاهر عموم

 144 ......................................................................................................... خلق و عاطفه 

 146 ............................................................................... : جنون ی طرح مراقبت پرستار

 148 .................................................................................................. فکر یند و محتوا یآفر

 148 ............................................................................................ یهوش   یندهایحواس و فرآ

 149 ..................................................................................................... رت یو بص قضاوت 



 ح

 149 ......................................................................................... پنداره( -مفهوم از خود )خود 

 150 ...................................................................................................... نقش ها و روابط 

 150 .............................................................................. یمراقبت-و خود یک یولوژیزیمالحظات ف 

 150 ........................................................................................ ل داده هایو تحل هی تجز

 151 ....................................................................................... مورد انتظار یندهای برآ

 152 ...................................................................................................... مداخالت 

 152 .................................................................................................. مددجو یمنیا یارتقا

 154 ................................................................ ت یه مناسب، بهداشت و فعالیو تغذ  یخواب کاف  یارتقا

 155 ......................................................................................... نیو روت  یط یمح یساختارده

 156 ........................................................................................... ی ت عاطفیفراهم کردن حما

 158 ............................................................................................. ج تعامل و مشارکتیترو

 161 ...................................................................................................... ی ابیارزش 

 162 ...................................................................................... بر جامعه یمراقبت مبتن 

 163 ......................................................................................... سالمت روان یارتقا

 164 ................................................................................................... نقش مراقب 

 169 .................................................................................................... منابع فصل 

 171 ......................................................................................................... شتریمطالعه ب

 172 ................................................................................................. مطالعه فصل  یراهنما

 172 ....................................................................................... یا نهی چند گزسئواالت 

 174 .........................................................................................ی سئواالت چند پاسخ

 174 ................................................................................................. ی نینمونه بال

 176 ........................................................... هر فصل  انی پا ناتی پاسخ به تمر

 176 .................................................................................................................. 1فصل 

 178 .................................................................................................................. 2فصل 

 180 ................................................................................................................... 3فصل 

 182 .................................................................................................................. 4فصل 

 184 ............................................................. 5منابع مورد استفاده جلد 

 190 ................................................................................ واژه نامه 

 



 

 

 

 

 
  

 ناخوشی های عالمت جسمانی

 های عالمت جسمانی  بیماری -1فصل 

 
 پس از مطالعه این فصل فراگیر بایستی بتواند: 

 شرح دهد.معنای »بیماری روان تنی« را  .1

 بیماری های دارای عالئم جسمی را توصیف کرده و سه ویژگی محوری آنها را بیان کند.  .2

 ویژگی های و دینامیک بیماری های دارای عالئم جسمی اختصاصی را بحث کند. .3

 بیماری های دارای عالئم جسمی را از اختالالت خیالی و تمارض افتراق دهد. .4

 ری های دارای عالئم جسمی را بحث کند.نظریه های اتیولوژیک مرتبط با بیما .5

 فرآیند پرستاری را در مراقبت از مددجویان مبتال به ناخوشی های عالئم جسمی اعمال کند. .6

برای افزایش آگاهی و درک مددجویان، خانواده ها و جامعه در مورد اختالالت عالئم جسمی،  .7
 آنها را آموزش دهد.

رابطه با مددجویان مبتال به اختالالت عالئم جسمی  احساسات، باورها، نگرش های خود در   .8
 را ارزیابی کند. 

  

 اهداف یادگیری 



 2 مداخالت پرستاری در اختالالت روانی –بهداشت روان پرستاری 

 

 
 ی ماریاختالل اضطراب ب ▪
 ی لی تبد اختالل ▪
 درد  اختالل ▪
 تحمیلی  یساختگ  اختالل ▪
 یعالئم جسم اختالل ▪
 ییبدگو ▪
 ییبایز یتفاوت  یب یماریب ▪
 یی القا ای یساختگ  یماریب ▪
 تمارض  ▪
 ی ساز یجسمان ▪
 یانگار ماریب خود ▪

 ی ساز یدرون  ▪
 متمرکز بر احساسات  یسازش  یراهبردها ▪
 مشکل محور یمقابله ا یراهبردها ▪
 ی تن  روان ▪
 ا یبرکندریسا ▪
 یعملکرد   یجسم سندرم ▪
 مونچاوزن سندرم ▪
 یمونچاوزن توسط پروکس  سندرم ▪
 ی طب  حیقابل توض ریغ عالئم ▪
 یماریب یایفوب ▪
 یماری ب تیمحکوم ▪

 مقدمه

دهه   اوایل  روی   1800از  که  مختلفی  روانشناختی  و  اجتماعی  عوامل  گرفتن  نظر  در  پزشکی  رشته 
از اصطالح   تاثیر داشتند را شروع کرد. استفاده  تا    1سایکوسوماتیک بیماری  تنی شروع شد  یا روان 

د. اساسا های سالمت و بیماری را بتوان منتقل نمودر وضعیت   3و بدن )جسم(  2ارتباط بین ذهن )روان( 
ذهن می تواند موجب شود که بدن یا عالئم جسمی را ایجاد کرده و یا بیماری های جسمی را بدتر کند. 

های عالئم واقعی می تواند در نتیجه عوامل احساسی و هیجانی شروع شده، ادامه یافته یا بدتر شوند. مثال
ه طبی  بیماری  همگی  که  است  کولیت  و  هیپرتانسیون  دیابت،  شامل  و  آن  استرس  تاثیر  تحت  که  ستند 

احساسات و هیجانات قرار می گیرند. وقتی شخص تحت استرس زیادی باشد یا با استرس بخوبی سازگار 
های طبی بدتر می شود. به عالوه، استرس می تواند موجب عالئم جسمی شود  نشود، عالئم این بیماری 

 
1 Psychosomatic 
2 Psyche 
3 Soma 

 واژه های کلیدی 
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از یک روز کاری پر استرس، بسیاری از  که ربطی به بیماری طبی تشخیص داده شده نداشته باشد. پس  
تنشی »سردردهای  تظاهرات  1مردم  با  سردردها  باشد.  دردناک  نسبتا  تواند  می  که  کنند  می  تجربه  را   »

 استرس بجای عالئم یک مشکل طبی زمینه ای نمایان می شود. 

ارند،  یا تمارض به شکایات جسمی متعددی اطالق می شود که پایه ارگانیک ند  2هیستری اصطالح  
شکایاتی که معموال بصورت دراماتیک و شدید توصیف می شوند. باور بر این است که مفهوم هیستری از  

سال قدمت دارد. در قرون وسطی، هیستری به سحر و جادو، شیطان   4000مصر ریشه گرفته است و حدود  
ان شیطان یا تسخیر  و افسونگری ربط داده می شد. افراد دچار هیستری که معموال زنان هستند به عنو

که هر دو پزشک    3مارتین شارکوت -شده توسط روح شیطانی در نظر گرفته می شدند. پل بریکت و ژان
 فرانسوی هستند، هیستری را به عنوان یک اختالل سیستم عصبی شناسایی کردند.

 
 ناخوشی های عالئم جسمی 

د که مبتالیان هیستری با هیپوتیزم که با مارتین شارکوت کار می کرد، مشاهده کر  4زیگموند فروید 
بهبود می یابند و عالئم جسمی آنها تسکین می یابد وقتی خاطرات خود را بخاطر آورده و احساسات خود  
را ابراز می کنند. این پیشرفت موجب شد که فروید پیشنهاد دهد که مردم می توانند احساسات ابراز نشده  

 
1 Tension Headaches 
2 Hysteria 
3 Paul Briquet and Jean-Martin Charcot 
4 Sigmund Freud 
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 & Esobar)اطالق می شود    1سازی یندی که حاال به آن جسمیخود را به عالئم جسمی تبدیل کنند، فرآ 

, 2017Dimsdale) بحث می شوند   3یا اختالالت شبه جسمی   2. در این فصل ناخوشی های عالئم جسمانی
 که براساس مفهوم جسمی سازی می باشند.

 مروری بر ناخوشی های عالمت جسمانی 

تحت عنوان انتقال تجارب و وضعیت های روانی و ذهنی به عالئم بدنی تعریف می   جسمانی سازی 
شود. ناخوشی های عالمت جسمانی را می توان به صورت وجود عالئم جسمی مشخص کرد که بیانگر 
یک اختالل طبی بدون منشا ارگانیک قابل تعیین است که بتوان به عنوان علت آن بطور کامل مشخص کرد.  

 وری بیمای های عالمت جسمانی به شرح زیر است: سه صفت مح

 شکایات جسمی حاکی از وجود بیماری طبی اساسی اما بدون اساس ارگانیک قابل نمایش  ❖

 اهمیت داشتن عوامل و تضادهای روانشناختی در شروع، بدتر شدن و حفظ عالئم  ❖

 عدم کنترل آگاهانه مددجو بر عالئم یا نگرانی های سالمتی بزرگنمایی شده  ❖

 یجد  یک یزیمشکالت ف  ، یص یتشخ  اتش یآزما  کلیه  یمنف  جیکه با وجود نتا  می شوندمتقاعد    ددجویانم
  نیهمراه با چن  یعملکرد   یها  تیو محدود   یشان یدرد، پر  نی و همچن  یکیزی عالئم ف  نیدارند. آنها در واقع ا

 گرچه کنند. ا  یرا کنترل نم  ی کیزیعالئم ف  به خواست و اراده خود  مددجویانکنند.    یرا تجربه م  یعالئم 
 ی از متخصصان سالمت روان کمک نم  مددجویاناز    یاریدارد، بس   یروانپزشک  تیآنها ماه  یها  یماریب
را درک    یعالئم جسم  یها  یماریب  تیکه ماه  یاز متخصصان مراقبت بهداشت  یاری. متأسفانه، بس رندیگ

به    د ی. پرستاران با(Black & Andreasen, 2016)کنند   ینم یان همدرد مددجو نیا   اتیکنند، با شکا ینم
توانند    یکنند و نم  یکنند را تجربه م  یم  ف ی که توص  یواقعًا عالئم  مددجویان  نیخاطر داشته باشند که ا

 داوطلبانه آنها را کنترل کنند. 

 : (Esobar & Dimsdale, 2017)اختالالت عالئم جسمی عبارتند از 

 
1 Somatization 
2 Somatic Symptom Illnesses 
3 Somatoform Disorders 
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بصورت وجود یک یا چند عالمت جسمی مشخص می شود که هیچ پایه   1اختالل عالمت جسمی  ❖
انرژی زیادی صرف می کنند و روی نگرانی های سالمتی خود  افراد زمان و   ارگانیکی ندارند. 
اغلب معتقدند عالئم نشانگر یک بیماری جدی است و دیسترس و اضطراب   متمرکز می شوند، 

 چشمگیری در مورد سالمت خود تجربه می کنند.

که گاهی اوقات واکنش تبدیل اطالق می شود در برگیرنده کمبودهای بی دلیل و   2اختالل تبدیلی ❖
قبیل کوری )از  است  یا حرکتی  ناگهانی عملکرد حسی  یک   اغلب  نشانگر  کمبودها  این  فلج(.  یا 

عملکرد   اختالل  معموال  است.  همراه  نیز  روانشناختی  عوامل  با  اما  است  نورولوژیک  اختالل 
نگرش   است  دارد. ممکن  زیبایی( وجود   la belle indifférenceچشمگیری وجود  تفاوتی  )بی 

 لکرد بدنی است.داشته باشد، که فقدان نگرانی یا دیسترس در رابطه با از دست دادن عم

دارای عالمت جسمی اصلی درد است که عموما توسط مسکن ها برطرف نشده و از   3اختالل درد ❖
 نظر بروز، شدت، بدتر شدن و نگهداری بطور زیادی تحت تاثیر عوامل روانشناختی است.

نامیده می شد نوعی   5( سی ازیپوکندریهکه قبال خود بیمار انگاری )  4اختالل اضطراب بیماری  ❖
یا گرفتن بیماری جدی   6( اعتقاد بیماری پیش اشتغالی ذهنی با ترس از داشتن یک بیماری جدید )

می باشد. تصور می شود که مددجویان مبتال به این اختالل حواس یا عملکرد   7(ترس از بیماری )
 بدنی خود را به اشتباه تفسیر می کنند.

 تجمعی  از  %7  تا  %5آنها ممکن است حدود    ، تر از مردان است  عیدر زنان شا  یعالئم جسم  یها  یماریب
اما برآوردها م  ل یرا تشک   یعموم آنجا  اریتوانند بس   یدهند،  از  افراد مبتال به    ییمتفاوت باشند.  اکثر  که 

  آن  وقوعمیزان    قیدق  نیشوند، تخم  یم  دهید  ی خانوادگ  ای  یپزشک  یعموم  یها   ط یدر مح  یمار یاضطراب ب
  ی کیزیعلت ف  صیاست و تشخ  یپزشک   حرفهدر    اتیشکا  نی تر  عیاز شا  یکی درد  کردن  است. گزارش    سخت

 دشوار است.آن  یاز روان

 
1 Somatic Symptom Disorder 
2 Conversion Disorder 
3 Pain Disorder 
4 Illness Anxiety Disorder 
5 Hypochondriasis 
6 Disease Conviction 
7 Disease Phobia 



 6 مداخالت پرستاری در اختالالت روانی –بهداشت روان پرستاری 

 

 بروز و دوره بالینی
جسم  مددجویان عالئم  اختالل  به  نوجوان  یمبتال  در  را  عالئم  م  یاغلب  ا  یتجربه  اگرچه    نیکنند، 

  10 نیمعموال ب یل ی( انجام نشود. اختالل تبدیسالگ 25)حدود  یبزرگسال ل ی ها ممکن است تا اوا صی تشخ
 .دهدرخ   یممکن است در هر سن یماری دهد. اختالل درد و اختالل اضطراب ب یرخ م یسالگ 35تا 

 نمونه بالینی: اختالل تبدیلی

نوجوانان منتقل شده است. او به مدت    یبه بخش روانپزشک  یپزشک واحد    کیاز    یبه تازگ  است که  ساله 13  ( پسریMatthew)  ویمت
مشخص شود.  وی  یینایناب یتا علت شروع ناگهان   ه استقرار گرفتای گسترده  شاتیبود و تحت آزما یبستربخش داخلی روز در   3
 .شد  ادهد  یلیاختالل تبد ص یتشخ ویمت برای و هکشف نشد یک یارگان پاتولوژی چیه

همانطور که پرستار متیو را مصاحبه می کرد، متوجه شد که وی خونسرد بوده و از ناتوانی خود در دیدن بصورت مبتنی بر واقعیت  
ساله را دارد،    13صحبت می کند، هیچ آزار و ناراحتی از کوری خود نشان نمی دهد. متیو به نظر می رسید که عالئق معمول یک بچه  

و با دوستان خود را توصیف می کند. هرچند پرستار متوجه شد که متیو در مورد والدین خود، برادر  فعالیت های خود در مدرسه  
 کوچکترش و کارهایی که در منزل انجام می دهد، خیلی کم صحبت می کند. 

شروع به    و یمادر مت  ،یزود  خیلیصحبت کند.  مد،  آ   یبعد از کار به بخش مکه    ویمادر متپیدا کرد که با  فرصت را    نی بعدًا، پرستار ا
او  نشان می دهددر خانه خشونت    یانده یالکل دارد و به طور فزا  دنیکه شوهرش مشکل نوش   دیگویو به پرستار م  کرده  هی گر  .

منزل و کتک زدن او    هیپدرش بود که شامل شکستن اثاث  یاز خشم ها  یک یشاهد    ویمت  و،یمتروز قبل از بروز عالئم   2اعتراف کرد که  
که به    ه استو به او گفت  هخطاب کرد   ش ارزیو ب  عرضه  یکرد به مادرش کمک کند، پدرش او را ب  یسع  ویکه مت  ی. هنگامه استبود

ممکن است    تیوضع  رییاو در تغ  یوانشاهد آن بوده و نات   ویکه مت  یکه خشونت  متوجه می شودبرود و آنجا بماند. پرستار    نیرزمیز
 او باشد.  در  یلیاختالل تبد  عامل محرک

دهه   نیاز افراد چند   در عده زیادیعود کننده هستند و    ایمزمن    ای  یجسم  ناخوشی های عالمتهمه  
پس از اتمام    ادیبه احتمال ز  یل یو اختالل تبد  یجسم  عالمت  ناخوشیمبتال به    مددجویان.  می یابدادامه  

.  رند یگ  یاز متخصصان سالمت روان کمک م  ، داده شده  صی تشخ  یپزشک  اختالل  کی  افتنی  یتالش برا 
تحت درمان    یاست که در مراکز بهداشت روان  دیاختالل درد، بع  ای  ، یماریمبتال به اضطراب ب  مددجویان

 یجسم  متعال  یها  ناخوشیمبتال به    مددجویانباشند.    همزمان  یماریب  ک ی  یدارا  نکهیمگر ا  رند، یقرار گ
عالئم    نیتسک یتالش برا  درممکن است    ایه کنند،  مددجو  یگر یبه د  درمانگاه  ایپزشک    کیدارند از    ل یتما

به چند  بهداشتی  ارائه دهنده    نیبه طور همزمان  آنها  مددجومراقبت  کنند.  به  که  دارند    گرایش ه  نسبت 
د و توانمنداشته    یشتریب  تی باشند و اغلب معتقدند که اگر ارائه دهندگان صالح  نیبدب  یمؤسسه پزشک 

 است. صی آنها قابل تشخ یماریباشند، ب
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 اختالالت مرتبط
ناخوشی های عالمت جسمی بایستی از سایر اختالالت روانی وابسته به بدن از قبیل اختالالت تمارض 

نیز شناخته می شوند و در    2ناخوشی ساختگی یا القایی افتراق داده شوند که تحت عنوان    1و ساختگی 
آن افراد وانمود کرده یا عالئمی برای رسیدن به هدف یا بهره ثانویه نمایش می دهند. در اختالالت تمارض  
و ساختگی، افراد بصورت عمدی عالئم خود را کنترل می کنند. در ناخوشی های عالمت جسمی مددجویان 

 را کنترل کنند.نمی توانند بصورت عمدی و ارادی عالئم جسمی خود 

  زهیآن انگ  زهیانگ  که  است  زیبه شدت اغراق آم  ایکاذب    یروان   ای  یکیزی عالئم ف  یعمد  دیتول  تمارض 
به دست آوردن مواد مخدر   ای  ی غرامت مال  افتیدر  ، یفریک  بی مانند اجتناب از کار، فرار از تعق  یرون یب  یها

افراد ه  یم  تمارضکه    یاست.  ف  چیکنند  شدت   ی جزئ  نسبتاً عالئم    ا یرند  ندا  یواقع   یکیزیعالئم  به  را 
از   یناش  ماً ی است که به نظر آنها مهم است و مستق  یرون یب  جهینت  ای  بهرهکنند. هدف آنها    یم  بزرگنمایی

خواستند به دست آورند،    یآنچه را که م   نکهیتوانند به محض ا  یکنند م  یم  تمارض که    یاست. افراد   یماریب
 .(Bass & Wade, 2019) را متوقف کنند  یکی زیعالئم ف

 ا ی  یعالئم جسمبه  که فرد عمدًا    افتدیاتفاق م  یزمان  شود، یم  لیخود تحمکه به    یاختالل ساختگ
  ی ممکن است برا  یحت یتظاهر کند. افراد مبتال به اختالل ساختگ ای دیجلب توجه تول یصرفًا برا و یروان

که به   استفاده می شود  یاختالل ساختگ  یبرا   ی کهج یوارد کنند. اصطالح را  بیجلب توجه به خود آس
. (Quinn, Wang, Powsner, & Eisendrath, 2017)است    3سندرم مونچاوزن شود،    ی م  ل یمخود تح

 دهینام  4وکالت   با  سندرم مونچاوزنمعمواًل    شود، یم  لیتحم  گرانیدکه به    یاختالل ساختگ  ینوع 
زمان   شودیم م  یو  فرد   افتدی اتفاق  فور  یبرا   یکه  پرسنل  توجه  لقب    ا ی  ی پزشک  یهات یجلب  کسب 

قربان   ی برا  «»قهرمان ش  ، ینجات  م   کی.  زندی م  بیآس  یگرید  خصبه  پرستار   یمثال  که   یتواند  باشد 
جان او را نجات »  یویر  یقلب  یایو سپس با انجام اح  مددجو تزریق می کندبه    ی دیداخل ور  یاضاف  م یپتاس

  یپزشک  یدهد که در حرفه ها  یرخ م  ی، اما اغلب در افراد شایع نیست  ی. اگرچه اختالالت ساختگ«دهد  یم

 
1 Malingering and Factitious Disorders 
2 Fabricated or Induced Illness 
3 Munchausen Syndrome 
4 Munchausen Syndrome by Proxy 
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ب  ای  یپزشک  یها  نیپرستاران، پزشکان، تکنس   از قبیل آشنا هستند،    آنبا    ایهستند   . مارستان یداوطلبان 
رسانند، عمومًا در   یم  بیوکالت آس  باسندرم مونچاوزن    قی فرزندانشان از طر  ای  مددجویانکه به    یافراد 

  ی ساختگ   یها   یماریب  ، ی. به اختالالت ساختگرندی گ  یقرار م  یقانون  گرد یو تحت پ  ری دستگ  یحقوق  ستمیس
 شود.ی گفته م زین ییالقا ای

 
 سندرم مونچاوزن با وکالت

 اختالل تبدیلیطرح مراقبت پرستاری: 
 تشخیص پرستاری 

تالش ناموفق در نادیده گرفتن یا کمینه سازی واقعیت یک رخداد یا موقعیتی که  ناموثر:    انکار
 مواجهه با آن ناخوشایند است. 

 داده های بررسی و شناخت

 عالمتوجود محدودیت جسمی یا معلولیت با بی تفاوتی یا عدم نگرانی از شدت  •

 امتناع از درخواست مراقبت بهداشتی برای عالمت جسمی •

 نداشتن بینش نسبت به استرس، تضاد یا روابط مشکل دار •


