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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ١

  :1نکته مهم 
 DSM-IVرا در طبقه دیاگنوستیک یا تشخیصی  جباری و اختالل استرس پس آسیبیا-اختالل وسواسی

 تشخیصیل را در طبقه این دو نوع اختالهر یک از  DSM-5 اختالالت اضطرابی قرار داده بود.

  .ای قرار داده استجداگانه

  :2نکته مهم 
چه بدن بیشتر از آن تر از تنفس عادی وتر و سریععمیق نوعی تنفس زیاده از حد ویعنی  هایپرونتیلیشن

  PHو غلظت دی اکسید کربن خون کمتر از میزان عادی شود  :هایپرونتیلیشن باعث میشود. نیاز دارد

  ید شود.های بدن اکسیژن کافی نرسد و در نهایت عالیم حمالت وحشتزدگی تولبه سلولخون باال رفته  و 

  هم افزایش و هم کاهش دی اکسید کربن خون با وحشتزدگی ارتباط دارد.

  :3نکته مهم 
گورافوبیا در    DSM-5در  لیو  به عنوان یک طبقه تشخیصی مجزا وجود نداشت DSM-IV اختالل آ

  شود.جداگانه محسوب می تشخیصیبقه یک ط
  :4نکته مهم 

گورافوبیای    شوند.دچار می بدون حمالت وحشتزدگیبعضی افراد به آ

  :5نکته مهم 
  دهد.بیشتر رخ می زنانحمالت وحشتزدگی در 

  د روی دهند اما تا رسیدن به سن بلوغ نادر هستند.نتوانکودکان نیز میحمالت وحشتزدگی در 

  .یابدکاهش می مسندر افراد  زدگیحمالت وحشت نرخ شیوع

  :6نکته مهم 
DSM-IV   در نوزادی و کودکی  موالً را در طبقه اختالالتی که مع (اللی انتخابی)میوتیسمسلکتیو اختالل

الالت اضطرابی تالل را جزو اختاین اخ DSM-5 اما شوند قرار داده بودمی تشخیص دادهیا نوجوانی 

  شود.کودکان ) می اً داند زیرا اضطراب مانع از حرف زدن افراد ( اکثرمی
  :7نکته مهم 

-ه اختالل وسواسیالزم نیست فرد هم وسواس و هم اجبار داشته باشد تا مبتال ب DSM-5های طبق معیار

  اجباری اعالم شود و حضور یکی از این دو به تنهایی کافی است.
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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ٢

  :8نکته مهم 
ها و تواند باعث ظهور تردیداست و نقص در حافظه می OCDهای اصلی یکی از ویژگی شک کردن

  ها شود.شک کردن

  :9نکته مهم 
تر کار را سمججتناب از آنها همان افتالش عمدی فرد برای سرکوب برخی افکار یا ااثر ریباند، براساس 

  کند.می

  :10نکته مهم 
ین روش درمانی ،ERPروش    .تا به امروز استبادی دیسمورفیک   اختالل درمانبرای  بهتر

  :11نکته مهم 
رسید افراطی می کردن در افراد به سطوحوجود نداشت و اگر احتکار   DSM-IVاختالل احتکار در 

یک طبقه   DSM-5اما در  اعالم می کردند جباریا-روانشناسان آنها را مبتال به اختالل وسواسی

  تشخیصی مجزا به این اختالل اختصاص داده شده است.

  :12نکته مهم 
  کمتر از سطح عادی است. معموالً  مبتال به اختالل احتکار افراد  EQیا  هوش هیجانی

  :13نکته مهم 

یک اختالل مجزا  DSM-5در  ندن یکی از اختالالت کنترل امیال بود.ک-اختالل مو  DSM-IVدر 

 شود.محسوب می

  :14نکته مهم 
ین شیوه درمان   است. HRTیا  عکوس سازی عادتمآموزش  کندن،-برای اختالل مو بهتر

ل و هوس دهند تا میل شدید یا هوس خود به کشیدن مو را بشناسد و این میبه فرد آموزش میوش این ردر 

  .را به جای دیگری معطوف کند

  :15نکته مهم 
به عنوان یک اختالل   DSM-5برای اولین بار در و  داشتوجود ن DSM-IVکندن در -اختالل پوست

  مستقل و مجزا مطرح شده است.

  :16نکته مهم 
  ندن در حال حاضر است.ک -برای اختالل پوست بهترین روش درمانیدرمانی، رفتار 
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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ٣

  :17نکته مهم 
رض قرار گرفتن در مع عبارت است از مرتبط با استرس و تروما اختالالت طبقه معیار تشخیصی اصلی

  .استرس زایا  تروماتیکیک رویداد 
  :18نکته مهم 

نگار اکند از خودش جدا شده است و فرد احساس میبیانگر وضعیتی است که در آن دیپرسونالیزیشن 

  کند.های ذهنی خود نگاه میز بیرون به بدن خود یا به فرایندفرد دیگری است که ا

  :19نکته مهم 
  .کند که محیط اطراف و اشیا دور و بر او غیر واقعی هستندفرد احساس مییالیزیشن دیر  در

  :20نکته مهم 
یندرمانی، مواجهه    است. PTSDنوع درمان  برای  موثرتر

  :21نکته مهم 
ند اما به دارتوانایی ایجاد دلبستگی را  اختالل دلبستگی واکنشیباور بر این است که کودکان مبتال به 

  هند.دهای مناسب نشان توانند با رفتارتگی خود را نمیها در اوایل کودکی دلبسعلت اندک بودن فرصت
  :22نکته مهم 

 ان در یک کودکتوانند همزممی اختالل تعامل اجتماعی بی قید و بندو  دلبستگی واکنشیاختالل 

  وجود داشته باشند.
  :23نکته مهم 

  غم + نومیدی + احساس خالء یا   م + نومیدیغ خلق افسرده به این معناست :

  :24نکته مهم 
ساله  ۶۰فراد برابر نرخ شیوع این اختالل در ا سهساله  ۲۹تا  ۱۸نرخ شیوع اختالل افسردگی عمده درافراد 

  یا مسن تر است.

  :25نکته مهم 
  .شکستو  )از دست دادن (فقداندی دارند: ایجاد افسردگی دو رویداد اهمیت زیادر 
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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ۴

  :26نکته مهم 
  است.  DSM-5در  جدید اختاللاختالل نامنظمی خلقی اخالل گرانه یک 

مداوم و مزمن  این بود که کودکان مبتال به تحریک پذیری DSM-5دف اصلی افزودن این اختالل به ه

  تفکیک شوند. اختالل دو قطبی کالسیکاز کودکان مبتال به 
  :27نکته مهم 

  تفاوت مهم اپیزود مانیک با اپیزود هیپومانیک:سه 

  ختل می کند.کند اما مانی مروزمره فرد در زندگی را مختل نمیهیپومانی عملکرد ) ۱

پومانی پشت سر هم کافی است تا فرد مبتال به هی  روز ۴تر باشد و ) مدت هیپومانی می تواند کوتاه۲

  پشت سر هم . روز است اما نه الزاماً  ۷تشخیص داده شود.در مورد مانی حداقل مدت زمان 

  ) به بستری کردن افراد هیپومانی نیاز نیست.۳

  :28نکته مهم 
نه اپیزود (های مانی بودتومسمپ IIو اختالل دو قطبی  Iوجه مشترک اختالل دو قطبی   DSM-IVدر 

ترین مهم  DSM-5اما در  مانیک) و این دو اختالل از لحاظ شدت سمپتوم های مانی تفاوت داشتند.

ارد ولی در یک یا چند اپیزود مانیک وجود د Iوجه تمایز این دو اختالل این است که در اختالل دو قطبی 

  نداشته است. هرگز اپیزود مانیک وجود IIاختالل دو قطبی 

  :29نکته مهم 
  است. IIتر اختالل دو قطبی تر ) ولی مالیمتر ( دایمیسیکلوتیمیک در واقع ورژنی طوالنیاختالل 

  :30نکته مهم 
  یک اندازه وجود دارد.اختالل سیکلوتیمیک در زنان و مردان به 

  :31نکته مهم 
  در افسردگی عمده نقش اساسی دارد. سروتونینمیزان 

  :32نکته مهم 
ین نوراپیدر اختالل دو قطبی  میزان    نقش مهمی دارد.نفر



 

 www.RavanKonkur.com                             ه کنکور روانشناسیهمرا

 

 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ۵

  :33نکته مهم 
  های دوره مانی بکاهد.های افسردگی و هم از سمپتومتواند هم از سمپتوممیلیتیوم 

  :34نکته مهم 
  های خودکشی است.یکی از بهترین پیش بینی کننده نومیدیحالت 

  :35نکته مهم 
پیلن    دا کردجهای پسیکولوژیک دیگر را از دیگر انواع سمپتوم اسکیزوفرنی اولین کسی بود که ،امیل کر

  گذاشت. رسجنون زودو نام آن را 

  :36نکته مهم 
ها های ذهنی یا تجربهبه صورت سوءتفسیر ادراک عبارتند از باورهای راسخ اما غلط که معموالً ، هادیلوژن

  شود.نیز گفته میاختالل محتوای فکر به دیلوژن  کنند.جلوه می

  :37نکته مهم 
ه است یک نفر دیگر و مشابه او تعویض شد فرد فکر می کند یکی از آشناهایش با، سندروم کاپگراسدر 

  و این فرد خود او نیست.
  :38نکته مهم 
ین ترایجاما  روی بدهند ممکن است در همه حواسها هالوسینیشن  شنیداریسمعی یا  هاهالوسینیشنر

  هستند.

  

  :39نکته مهم 
ر خود و توانند بین افکایعنی نمی نیز دارند:نقص نظارت بر خود اختالالت پسیکوتیک افراد مبتال به 

  عقاید خودشان با افکار و عقاید دیگران تمایز قایل شوند.

  

  :40نکته مهم 
و  ورزش ،لذت بخش زندگی مثل خوردن معموالً های ی ناتوانی در لذت بردن از رویدادیعن ،آنهدونیا

  .با دیگران معاشرت

  



 

 www.RavanKonkur.com                             ه کنکور روانشناسیهمرا

 

 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ۶

  :41نکته مهم 
یه آمادگی ژنتیک   استرس محیطی :-نظر

  آیند.ذیری بیولوژیک و ارثی به وجود میهای پسیکوز در اثر آسیب پمبق این نظریه سمپتوط

شود یهای خاص نشان داده مفقط زمانی به صورت سمپتوم اما این آسیب پذیری ژنتیکی نسبت یه پسیکوز

  زای زندگی را تجربه کند.فرد برخی رویدادهای مهم و استرس که

  :42نکته مهم 
ین رویکرد    .است سترس محیطیا-آمادگی ژنتیک برای درک پسیکوز مدلمهم تر

  :43نکته مهم 
  های اسکیزوفرنی هستند.ه به سمپتومبسیار شبیسمپتوم های اختالل اسکیزوفرنی فرم 

  آن است. مدتتفاوت اختالل اسکیزوفرنی فرم ما ا

  کشند.ل میماه طو ۶ماه اما کمتر از  ۱ حداقل فازهای مقدماتی و فعال و باقی مانده این اختالل جمعاً 
  :44نکته مهم 

مده یا اختالل عی این است که عالوه بر افسردگ اسکیزوافکتیو اختالل برای DSM-5یکی از معیارهای 

ضور ح هفته ۲های خلقی بارز به مدت حداقل ر غیاب سمپتومها نیز دها یا هالوسینیشندو قطبی دیلوژن

  داشته باشند.

  :45نکته مهم 
  :الالت پسیکوتیک از نظر مدت زمان اخت

  ) ماه ۶حداقل (  اختالل اسکیزوفرنی

  ) ماه ۶ ماه و کمتر از ۱حداقل (  اختالل اسکیزوفرنی فرم

  ) ماه ۱روز کمتر از  ۱بیشتر از (  اختالل پسیکوتیک کوتاه

  :46نکته مهم 
  .است زندتعقیب و گ ،فراوانترین نوع فرعی اختالل دیلوژنال

  :47نکته مهم 
قط فو شدید آنها  شوند و نوسانات هیجانیهای پسیکوز دچار میمپتومبرخی افراد ناگهان به بعضی س

  ارند.درا  اختالل پسیکوتیک کوتاه مدتبرای  DSM-5ین افراد معیار ا کشد.چند روز طول می
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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ٧

  :48نکته مهم 
  باشد. اسکیزوفرنی سمپتوم های مثبت ئولتواند مسمین میفعالیت بیش از حد دوپا

  :49نکته مهم 
  اند.بزرگ شده نیز های مغزیبطنت و از مغز افراد سالم اس کوچکترمغز افراد اسکیزوفرن 

  :50نکته مهم 
  است. ۱به  ۱۰بسیار شایع است و تعداد زنان نسبت به مردان  زنانبولیمیا در اختالل 

  
  :51نکته مهم 

  :اصلی شخصیت ضد اجتماعی هایویژگی

  و عدم همدلی کردن با دیگرانخواهی احساسی و خودتفاوتی و بی) بی۱

  ) تکانشگری و پرخاشگری۲
  :52نکته مهم 

 قرار سایکوزو  نوروزشد در مرز بین تصور می جه تسمیه اختالل شخصیت مرزی این است که قبًال و

  دارد.
  :53نکته مهم 

در  اختالل شخصیت ضد اجتماعیو  اختالل شخصیت مرزیبرخی روانشناسان اعتقاد دارند که 

ه صورت ب زنانیابند یعنی اختاللی واحد که در د اما به دو شیوه متفاوت تجلی میواقع یک اختالل هستن

  شودظاهر می اختالل شخصیت ضد اجتماعیبه صورت  مردانو در  رزیاختالل شخصیت م
  :54نکته مهم 

  دهند.نشان می مبالغه آمیزهای خود را به شیوه ای هیجان یمبتال به اختالل شخصیت نمایشافراد 

  :55نکته مهم 
ک طیف توانند بخشی از یی ارتباط نزدیکی دارد و هر دو میاختالل شخصیت اجتنابی با فوبیای اجتماع

  ند.باش طیف اضطراب اجتماعیتر به نام وسیع
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 شناسی روانی مهم درس آسیب تهنک ۱۰۰ ٨

  :56نکته مهم 
یرا آنها هستند زاختالل شخصیت اجتنابیشبیه به افراد مبتال به  اختالل شخصیت وابستهافراد مبتال به 

 کنند و به دلگرمی گرفتن نیاز دارند.عدم کفایت مینیز احساس 

  
  :57نکته مهم 

ین ایعش اجباری-اختالل شخصیت وسواسی DSM-5 طبق    ت.اختالل شخصیت در جامعه استر

  :58نکته مهم 
یرا زگذارد نمی توان آن را اختالل شخصیت نامید رضه پزشکی بر شخصیت فرد تاثیر میقتی که یک عاو

  .شداز سنین پایین حضور نداشته با ممکن است به اندازه اختالالت شخصیت دهگانه فراگیر نباشد و
  :59نکته مهم 

  شد.هیستری نامیده می اختالل تبدیلی قبًال 

  :60نکته مهم 
 شود.نیز نامیده می سندروم مانکهاوزن اختالل ساختگی تحمیل شده به خود

یق جانشین یا سندروم نیز قبًال  اختالل ساختگی تحمیل شده به دیگران  اختالل ساختگی از طر

یق جانشین   شدینامیده م مانکهاوزن از طر
  :61نکته مهم 

دت شن است که به خفیفی دارند و در عوض فکر بیمار بود بسیار اندک و های جسمیافرادی که ناراحتی

ها شدید باشند اما ماگر سمپتو شوند.اختالل اضطراب بیماری دیاگنوز میدهد مبتال به آنها را عذاب می

  اشد.اختالل سوماتیک سمپتوم ب مبتال بودن به کمتر باشد ممکن است نشانه اضطراب نسبتاً 

  
  :62نکته مهم 

  شد.نامیده میاختالل تعدد شخصیت یا چند شخصیتی  قبًال  اختالل هویت گسسته

  
  :63نکته مهم 

ین رایج وان کاوی نوع درمان برای اختالالت گسستگی تا امروز بر پایه اصول سایکودینامیک به ویژه رتر

  بوده است.
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  :64نکته مهم 
ر نشان ه به دو شکل زیعمده است ک اختالل نوروکوگنیتیو های اولیه و بارزسمپتومیکی از  نقص حافظه

  :داده میشود

  آموخته شده ) فراموشی موضوعات قبًال ۱

  ناتوانی در یادگیری و یادآوری موضوعات جدید )۲
  :65نکته مهم 

کند و حتی دت افت میدر آن هوشیاری فرد به شاست که  درگمی و گیجیسر دلیریوم حالتی حاد از 

های شناختی او دچار نقص شخص را نیز از دست بدهد و مهارت ممکن است حس زمان و مکان و

  شود.می
  :66نکته مهم 

 :هستند آن اصلی خصوصیات شدید و خفیف نوروکوگنیتیو اختالل از دلیریوم تمایز وجه

گاهی در اختالل   .شدید نوسانات و سریع وخامت و ناگهانی شروع طور همین و تمرکز در ناتوانی و آ
  :67نکته مهم 

ینرایج   .است آلزایمرنوع اختالل نوروکوگنیتیو عمده  تر

  :68نکته مهم 
 .شوندهدایت میدر جهت بیرون از وجود کودک رفتارهایی هستند که  لماش یزاسینورب تالالتخا

  .پرخاشگری و بیش فعالی و نافرمانبرداری و تکانشگریمانند 

  :69نکته مهم 
 افسردگی ومانند  شوند.هدایت میبه درون کودک  رفتارهایی که بیشتر لماش یزاسینورد تالالتخا

  اضطراب و گوشه گیری و اجتناب از فعالیت های اجتماعی

  :70نکته مهم 
  اختالل سلوک : پسران  شایع ترین اختالل در

  افسردگی و اختالالت اضطرابی:  ختراندایع ترین اختالل در ش

  :71نکته مهم 
  شود.نشان داده می )درونی سازی( انزوا طلبیبه صورت  معموالً  اضطراب کودکان
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  :72نکته مهم 
نی یا گی و کم وزهای خانوادت بدخلقی و شرکت نکردن در فعالیتبه صور معموالً افسردگی نوجوانی 

  شود.شان داده میردن به خودکشی نارزشی و احساس گناهکار بودن و فکر کچاقی و احساس بی

  :73نکته مهم 
د بگیرد نترل کند و اگر هم یاگیرد ادرار خود را کاست که کودک هرگز یاد نمیزمانی  ،انورسیس اولیه

  تواند آن را ادامه بدهد.نمی

  :74نکته مهم 
حداقل  گیرد ادرار خود را کنترل کند وت که کودک مثل همه کودکان یاد میزمانی اس ،انورسیس ثانویه

  شود.ا بعد از آن به انورسیس مبتال میدهد امرا ادامه می یک سال این کار

  :75نکته مهم 
  ارد.بیشتر با تاخیر رشدی و کمبود وزن نوزاد به هنگام تولد ارتباط د انورسیس شبانه اولیه

  بط است.با عوامل روانی مثل جدایی والدین یا دعواهای آنها مرت معموالً  انورسیس شبانه ثانویه

  :76نکته مهم 
سپسیفایر ابه و تبدیل  دناحذف شده DSM-5از ختالل خواندن و اختالل نوشتن و اختالل ریاضی ا

  اند.اختالل یادگیری شده

  :77نکته مهم 
و  فرد در درست خواندن یا سریع خواندن نآ رد هک تسا یتیعضو رگنایبکسیا یا مشکل خواندن دیسل

  دارد.ندرک مطلب مشکل دارد و این ناتوانی با سن تقویمی و هوشبهر و شرایط درسی و تحصیلی مطابقت 

  
  :78نکته مهم 

ن های نوشتن بسیار ضعیف تر از آمهارت نآ رد هک تسا یتیعضو رگنایب سگرافیا یا مشکل نوشتندی

  رودی و سوابق تحصیلی کودک انتظار میهستند که از سن تقویمی و ضریب هوش

  :79نکته مهم 
یاضیدیسک ار انجام محاسبات ریاضی بسی توانایی  نآ رد هک تسا یتیعضو رگنایب لکولیا یا مشکل ر

  رود.سوابق تحصیلی کودک انتظار میتر از آن است که از سن تقویمی و ضریب هوشی و ضعیف
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  :80نکته مهم 
ADHD  اصلی این نوع ویژگی : تکانشگری غالب-از نوع بیش فعالی ADHD های حرکتی تیفعال

  دارند. مشکالت رفتاری DADHکودکان مبتال به این نوع  زیاد است.

  :81نکته مهم 
ADHD  : ویژگی اصلی این نوع  از نوع بی توجهی غالب ADHD به آسانی است  دن حواسپرت ش

در  ADHDکودکان مبتال به این نوع تواند توجه خود را به مدت زیاد به چیزی معطوف کند.و کودک نمی

   .کمتری دارند شگریو تکان مقایسه با کودکان مبتال به نوع بیش فعالی مشکالت رفتاری

  :82نکته مهم 
ADHD  : رهای رهای بیش فعالی و هم معیافرد هم معیا ترین نوع است.رایج از نوع سمپتوم های مرکب

  توجهی را با هم دارد.بی

  :83نکته مهم 
یک یا اختالل هجی کردنقبال  اختالل آواهای گفتاری   .شدنامیده می اختالل فونولوژ

  .کودک ختالل آواهای گفتاری یعنی ناتوانی در استفاده از اصوات گفتاری متناسب با سن و زبانا
  :84نکته مهم 

  اضافه شده است. DSM-5به  تازه اختالل ارتباط اجتماعی

  :85نکته مهم 
صطالح معلولیت ذهنی ا DSM-5شد اما طالح عقب ماندگی ذهنی استفاده میاز اص DSM-IV در 

  برد.الل رشد ذهنی ) را به کار می( اخت

  :86نکته مهم 
ریافت خواهند دشدند اکنون این دیاگنوز را دیاگنوز می ختالل آسپرگرامبتال به  بسیاری از افرادی که قبال

  ختالل طیف اوتیسم بدون نقص کالمی یا معلولیت ذهنی.ا کرد :

  :87نکته مهم 
ین یکی از  نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی ینو متداولبارزتر   ست.ویژگی اختالل طیف اوتیسم ا تر

  :88نکته مهم 
  است. ارثیختالل طیف اوتیسم بسیار ا
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  :89نکته مهم 
DSM-IV  مستلزم می ساخت که درمانجو فقط زمانی مبتال به اختاللODD یارهای د که معدیاگنوز شو

و  ODDست و اکنون ااین الزام را برداشته  DSM-5اما   برای اختالل سلوک برآورده نشده باشند. الزم

CD و اختالل دیاگنوز شود.توانند کاموربید باشند یعنی فرد مبتال به هر دمی  

  :90نکته مهم 
ODD  نیز می تواند دیاگنوز شود. بزرگساالندر  

  :91نکته مهم 
یر شوند معموال  به اختالل سلوک  تشخیص داده میافرادی که مبتال د از کسانی که بعسال دارند. ۱۸ز

تالل تند که شرایط ابتال به اخشوند بزرگساالنی هستال به این اختالل تشخیص داده میسالگی مب ۱۸

  شخصیت ضد اجتماعی را ندارند.

  
  :92نکته مهم 

متفاوت  یتاً است که در آن دو نوع مشخصه ماه DSM-5اوب تنها اختالل دراختالل انفجار خشم متن

  وجود دارد:

به  ته ویک پرخاشگری نسبتا مالیم داریم که به طور متوسط دو بار در هف :یک مشخصه مبتنی بر شدت

  .ماه روی داده است ۳مدت 

 ادهدکه سه بار در سال روی یک تهاجم خشونت بار و زیان آور داریم  :یک مشخصه مبتنی بر فراوانی

  .تاس

  
  :93نکته مهم 

های غیر قابل اجباری در پاسخ به امیال و تکانهآتش زدن مکرر و  پایرومینیا اختاللمشخصه اصلی 

  مقاومت است.
  :94نکته مهم 

با  دهد که این اختالل ممکن استنشان میکلپتومانیا مت و مکرر در حضور یک الگوی غیر قابل مقاو

  وجوه مشترک داشته باشد. اجباری-اختالل وسواسی
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  :95نکته مهم 
ینبی   بیداری است.-اختالل خواب خوابی رایج تر

  :96نکته مهم 
  در مغز مرتبط است. هیپوکرتینبا کاهش مقدار پروتئینی به نام  نارکولپسی

  :97نکته مهم 
 NREMیعنی زمانی که خواب  دهد.ر طول ثلث اول خواب شبانه روی مید راه رفتن در خواب معموالً 

  تر است.از همه غالب

  :98نکته مهم 
  سالگی است. ۱۲تا  ۴شروع آن  سن دهد.در خواب کودکان روی می وحشت زدگی در خواب معموالً 

  است. سالگی ۶وج فراوانی حمالت وحشت زدگی در خواب در ا
  :99نکته مهم 

  شوند.مبتال می رارقیب یاهاپ موردنس اختالل بیشتر از مردان به  زنان

  :100نکته مهم 
  د.دهنهای صبح روی میبیشتر آنها نزدیکی و آیندبه وجود می REMدر خواب  های شبانه معموالً کابوس

  
 


