
 

 اختالالت روانی و درمان ها

اختالالت روانی از نداشتن سالمت روان شروع می شود و در زندگی رومزه باعث اختالل 

 کار ها و در نتیجه پریشانی در طول روز است.در 

زمینه ساز این مشکل در فکر جامعه و مشکالت ژنتیکی است که موجب حاصل شدن 

 این اختالل در فرد می شود.

 

 پیشگیری مداخله و

این اختالل به دلیل سخت بودن برای فرد و بهم ریختن زندگی او و در نتیجه رنج فرد 

را طوری وادار می کند که موجب شود ان را درمان کند در نتیجه علت درمان این 

اختالل رنج است که می توان گفت این اختالل یکی از مشکالت روانی هست که مردم 

 .ان را نزد روانشناس میبرند



 

 عواملی که ریسک ابتال به این بیماری را زیاد می کنند: 

 مصرف مواد

همانطور که در مقاله قبلی هم گفتیم مصرف مواد یکی از علل ها و مشکالت اصلی برای 

بروز این نوع بیماری ها است به این دلیل که به فرد انرژی و اعتماد به نفس کاذب می 

 دهد.

 و رفتار فرد به صورت طوالنی و کوتاه مدت می کند. مواد مخدر باعث اختالل در ذهن

 نقش عوامل زیستی

تغییرات مغزی و هورمونی حاال به صورت بلوغ و... موجب می شوند اختالل شکل گیرد 

 مانند افسردگی در نوجوانی.

 



 عوامل محیطی

و در معرض باشد ممکن است خیلی زود تر به  اگر فردی در مکان نا مناسب زندگی کند

این بیماری ها دچار شود اما اگر فرد در این معرض باشد ولی روحیه و یا مقابله خیلی 

قوی داشته باشد اتفاق بالعکس رخ می دهد مثال در کشور ما ایران افرادی هستند که 

تالالت روانی دچار در مناطق و محله های خطرناکی زندگی می کنند اما این افراد به اخ

نمی شوند به طور عادی می توان گفت افراد به شدت بر هم تاثیر دارند و این تاثیرات 

 می تواند خوب باشد و یا بد مانند داشتن یک رفیق خوب یا بد.

خانواده یکی از محیط های اصلی برای هر فرد محسوب می شود اگر فردی در خانواده 

و اگر خیلی خیلی مورد محبت قرار گیرد به خاطر ارام بدون هیچ دعوا زندگی کند 

اینکه مغز ما محبت را خیلی دوست دارد در نتیجه در برابر اختالل های روانی و خطر 

های موجود به شدت خوب مقابله میکند اما اگر در خانواده ای زندگی بکند که دعوا و 

 د عمل نمیکند.ناسزا در ان زیاد است مغز دیگر در برابر خطر ها انطور که بای

 

 شخصیت فرد

 به مهم ترین قسمت در این موضوع رسیدیم بله شخصیت!!

 شخصیت هر فردی نشان دهنده خیلی از چیز هاست ایا این را قبول دارید؟



شخصیت تمام عوامل را در بر میگیرد چون خود شخصیت از تمامی عوامل قبلی تاثیر 

باشد در بیشتر عوامل هم دچار مشکل گرفته است و اگر فرد در شخصیت مشکل داشته 

 است.

اما برخی از خصوصیات شخصیتی فرد ممکن است ان را بیشتر در معرض بیماری 

 اختالل روانی قرار دهد مانند ناپایداری در هیجانات روحی...

 

 تشخیص اختالالت روانی

می مصاحبه:در این گفت و گو درمانگر سواالت خود را میپرسد و اطالعات را بدست 

 اورد.

مشاهده:از طریق مشاهده می توان رفتار فرد را مورد برسی قرار داد و از ان در شناسایی 

 استفاده کرد مشاهده بیشتر در کودکان مورد استفاده است.

ازمون های روانی: این ازمون مانند راستی ازمایی است که موارد قبلی هم توسط همین 

 ازمون تایید یا رد می شوند.


