ﺿﻌﻒ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۶
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺸﺎﻧﻪ ای
اﺳﺖ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻی ﮔﺮﻓﺘﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺎد.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﯾﺎ درﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺨﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼی ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﯽ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ
ﺣﺎد و اﺧﺘﻼل در ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ای ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد .آﻧﻬﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد از  ۷۹ﻧﻔﺮ از
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺮم ﺳﻮاﻻﺗﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ،ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه ،ﻗﻮه ﺗﻤﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺣﺎد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ،در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻬﻮه ،ﻣﺎﻫﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ
ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ اون ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻟﻮب
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻐﺰ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻓﺮد ،رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ او در اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازش
ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺗﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺟﻮاب ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ و ﺟﻬﺖ دار ﺟﻬﺖ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ اﺧﺘﻼل در ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری
آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
رواﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺼﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺧﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ روان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺠﺮب ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

