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 درک بهتر آن یبرا یضرور یو مالک ها ییدایش یهادوره

باال و خلق  ،یعیطب ریغ به صورت مداوم و فرد که ،است یزیمتما یهادوره ، ییدایش یهادوره  

 یسطح انرژ شیو افزاخلق باال رفتن  ییدایدوره ش اتیخصوص نیترمهم. کندیتجربه مرا  ریپذکیتحر

اما  ،ستندیاختالل ن ییخود به تنها ، ییدایش یهادوره. است یهنو ذ یجسمان یها تیفعال شیو افزا

اختالل مزمن  ،یاختالل دوقطب .دهندینشان م ،خود را در اختالل دوقطب ،ییدایش یهاعالئم و نشانه

 یهادوره ،شامل ،یدوره متناوب خلق نیا .ردیگیممتناوب خود را در بر یهادوره ، کهاست یو حاد

 .شودیتجربه م نیب نیادر ،زین خوشیو سر یاست و احساس سرحال ییدایدوره ش سپسو  یافسردگ

  :ییدایشروع دوره ش 

ها  دوره نیآغاز ا .رددگیآغاز م ییدایش یهادوره به صورت، یدوقطب یهااز اختالل یمیاز ن شیب  

 .است یسالگ ۲۵تا  ۱۵ نیسن نیب

  :ییدایدو مدل متفاوت ش 

خلق  ،که باعث به وجود آمدن شودیگفته م ، ییدایش یهابه دوره ،کیکالس ییدایش یا یخوشرس  

از اندازه  شیکه فرد به صورت ب ،صورت نیبه ا .گرددیدر فرد م بیش از اندازه، ینیبمغرور و خوش

 ،ماللت ییدایشحالت کامالً با  نیا .گرددیو دچار غرور م آیند دارداحساس خوش زینسبت به همه چ

 یو کالم یکیزیف یهاررفتا و اضطراب ،یاسترس درون،فرد،متمال در شیدایی است. متفاوت

  .دهدیاز خود بروز م زیآمخشونت

 ،موثر در درمان آن یهاو روش ییدایش یهادوره یهااز نشانه یآگاه یبرا دیتوانیم زانیشما عز  

 یمشاوره روانشناسبه  ،دیتوانیمشاوره م یبرا ازیدر صورت ن .دیینما یمقاله همراه یما را تا انتها

تواند شما عزیزان ، میمتخصص خود نیمشاور یمرکز مشاوره راز ماندگار با همکار .دییمراجعه نما

 .دینما ییراهنما نهیزم نیدر ا را

 تینهایتجربه ب ن"از آن به عنوا ،یبرخ .کندیم داینمود پبا خلق باال  ، ییدایش یهاهدرور د ،راتییتغ  

 .شود یتلق ،یعاد یحالت خلق کیبه عنوان  ،تواندیخوش بودن مالبته که سر .کنندیم ادی "احساسات

 یخوشراز س ،آن ادیت زدو ش تیبه موقعربط بودن ، بیاز لحاظ تداوم و استمرار توانیرا م ییدایش

از اندازه از خود بروز  شیب یو خوشحال یشاد ، ییدایش یهاافراد در دوره .متفاوت دانست ،یعیطب

خشم و  ،ترس ،یاز ناراحت یکوتاه یباشد و دوره ها داریناپا ،ندتوایها مهرچند خلق آن .دهندیم

 ،و به دنبال آن رسدیم انیبه پا قهیها کمتر از چند دقحالت نیمعموالً ا .را تجربه کنند یریپذ کیتحر

ً یفرد سر  و و خشم افتدیاتفاق نم یسرخوش ،موارد یدر برخ .گرددیبرم یخوشربه دوره س عا

 .الب فرد هستندغاحساسات  ،یریپذکیتحر

  :ییدایش یدوره ها اتیخصوص

که  یدر صورت داشته باشند.وجود ، باید هفته کیحداقل به مدت ، ریپذکیتحرو  خلق باال یهادوره  

وجود داشته  دیباه نشان سه صورت نیا ریو در غ ریز یهااز نشانه هنشان ۴ ،باشد ریپذکیتحر ،خلق

 :باشد

  ینیحس خود بزرگ ب ایعزت نفس کاذب 
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  کاهش خواب 

 معمول ینسبت به روزها یحراف 

 افکار فرار  یپرش افکار و تجربه درون 

 محرک  نیبا کوچکتر ایشود و یپرت م مهم ریغ یحواسشان به کارها یبه راحت ،یپرتحواس

 .شوندیم یحواس پرت چارد ،یخارج

 و  کیتحر ایکار و مدرسه و  محیط در یاجتماع تیفعال ،ژهیبه و ،هدفمند تیفعال شیافزا

  یو حرکت یروان یمگیسراس

 یولخرج ،مانند ،داردی عواقب دردناک که بخشلذت یهاتیانجام دادن فعال یعنی ،بودن یتکانش 

 .معقول و احمقانهریغ یها یگذار هیسرما ایو  یجنس یهایاطیاحتیب ،کردن

روابط  ایو  یاجتماع یهاتیفعال ،یکه باعث اختالل در عملکرد شغلباید باشد،  عالئم آن قدر نیاشدت   

 ،گرانید ایاز صدمه زدن به خود  یریجلوگ یکه برا ی است،شدت عالئم به حد گاهی .شود یفردنیب

 زو توهمات برو هاذیانه ،مانند ،یشیپرروان یهاکه مشخصه یهنگام .شدن وجود دارد یبه بستر ازین

 .باشدیشدن فرد م یبه بستر ازین ،زین کندیم دایپ

ن خواب در مابه صورت کم شدن ز ،در فرد ،به خواب ازیکاهش ن :و خواب ییدایش یدوره ها ریتاث  

 طور نیا .شودیفرد م یحالرباعث س، ساعات کم خواب هم .کندیم دایساعت شبانه روز بروز پ ۲۴

 ییدایدرمان ش لیدل نیبه هم .وجود دارد یخوابیو ب ییدایش نیب یمیرابطه مستق ،که دیآیبه نظر م

 .شودیم زیدرمان مشکالت خواب ن ،شامل

 یفرد ،به عنوان مثال .ابدییم شیافزا یعیطبریبه صورت غ ،افراد یسطح انرژ :یانرژ یسطح باال  

نظر که  نیبا ا .آوردیم روی یگرید تیبه فعال تیفعالیک از  ،کندیرا تجربه م ییدایش یهاکه دوره

را همزمان شروع  یاریبس یهاپروژه الً معمو .کند یها را عملهمه آن خواهدیمو دارد  یادیز یهادهیا

 .رساندیمن انیکرده و آنها را به پا

 ،ستا ییدایش یهااز نشانه یکی ،خلق باال ی وسرخوش :یو فرح بخش نشاطبااز اندازه  شیاحساس ب  

 .شودیم ریپذ کیتحر اریفرد بس ،یاحساس سرخوش یموارد به جا یدر بعض

فرد به  ،موارد نیدر ا .اعتماد به نفس باال است ،ازترفرا یزیچ ،عزت نفس کاذب :عزت نفس کاذب  

 ینیببزرگاحساس خود .ستی امهم اریبس شخص کندیو تصور م دهدیم تیاز اندازه اهم شیخود ب

 یهازیچ توانندیدارند و م یخارق العاده ا یهاقدرت کنندیها تصور مآن .دنکیرا تجربه م یواقعریو غ

 .را بهبود بخشند هایماریتمام ب ، این تصور که قادرند،به عنوان مثال .اورندیممکن را به دست بریغ

است،  افکار پرش ،کندیم پیدا که بروز ییهانشانه نیاز اول یکی ، ییدایش یهادر دوره :پرش افکار  

نشان  ،تیفعال کی یدر توجه و تمرکز بر رو یدر افکار و ناتوان یناگهان رییتغ ،خود را به صورت که

 .دهدیم

 .شودیبلند گفته م صدایو زیاد فرد در صحبت کردن با سرعت ییبه توانا :صحبت کردن تحت فشار  

 انیب ،شودیچه گفته مبدون توجه به آن ،ها و نظرات خود را دهیا ،با سرعت تمام ،نشانه نیفرد با ا

 ندینما بتصح یممکن است راجع به موضوعات و دهندیاجازه صحبت کردن نم گرانیها به دآن .کندیم

 .ندارد و موضوع بحث، تیبه موقع یکه ارتباط،
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در  .رفتار کند ،یتکانش ،فرد شودیباعث م ییدایش :و خطرناک ریپذسکیر یانجام دادن رفتارها  

 ،از اندازه خرج کردن شیب ،تواند شاملیها مرفتا نیا .دیو خطرناک شرکت نما ریپذسکیر یهاتیفعال

 .باشد و... یمصرف دارو به صورت افراط ،پرخطر یرانندگ

  :در کودکان و نوجوانان ییدایش یدوره ها

در  ،اما .کندیم داینمود پ ،کردنقشقرق و  یریپذکیتحر ،در کودکان به صورت تجربه خشم ییدایش  

اختالل در ییدایش صیتشخ .ابدییبروز م، در بزرگساالن ییدایعالئم ش هیشب ها،نشانه ،نوجوانان

عدم  ، ییدایش یهامعمول کودک و دوره فتارردر رایز ،است یدشوار اریدر کودکان کار بس یدوقطب

 .دشوار است اریها بسآن نیوجود دارد و تفاوت قائل شدن ب یسطح انرژ شیکنترل تکانه و افزا

  ؟میریچه موقع از روانپزشک و مشاور روانشناس کمک بگ

 یپرخطر و تکانش یرفتارها موجب ایجاد و شودیفرد م یهاییباعث اختالل در توانا ،ییدایش  

و  یخودزن مبتال، اگر افراد .او بگذارد انیفرد و اطراف یبر زندگ یجد ریتواند تاثیکه م ،گرددیم

 مشاور روانشناس به، پزشک و سپسبه روان دیبه سرعت با ،باشند اشتهد یافکار مربوط به خودکش

 ،ستیاز مشکل خود آگاه ن و کندیرا تجربه م ییدایش یهاکه دوره یفرد یبرا .داده شوند ارجاع

که  ،وجود دارد یمتفاوت یهادرمان .ددرمان خود اقدام کن یتا برا ،ندینما قیاو را تشو دیبا انیاطراف

داده  صیتشخ یدوقطب یماریب کهنیا یبرا. گرددیفرد م یزندگ تیفیک تیقوها و تباعث کاهش نشانه

داده و  صیاختالل را تشخ ،س عالئمااسرپزشک بروان .شودرجوع پزشک وانبه ر دیابتدا با ،شود

شناس به روان یروان درمان یبرا ،فرد مبتال ،هانشانه یپس از کنترل نسب .دینمایم زیدارو تجو

 .شودیارجاع داده م ،متخصص

  :ییدایش یدرمان دوره ها 

و  یدرمانوزمان از داراستفاده هم ،کنندیتجربه مرا  ییدایکه ش یافراد یدرمان برا نیبهتر  

 .است یدرمانروان

 ،یشیپرروانضد یهاودار ،خلق یهاکنندهداریپا ،متفاوت از جمله یهاواز دار ی: شماریدارودرمان  

 .شودیاستفاده م یخلق راتیینگه داشتن  تغ داریپا یبرا ،یافسردگضد یو داروها

. یرفتار یدرمان شناخت ،به عنوان مثال .گوناگون است یهاشامل روش ،یروان درمان :یروان درمان  

 یخلق راتییها و تغرفتا یکه باعث بروز برخ ،فرد است یتوجه به طرز تفکر فعل ،درمان شامل نیا

 زابیآس راتتفکزای خود را شناسایی کنند. ، افکار مشکلرندیگیم ادیافراد مبتال  در او گشته است.

 نمایند. هاآن نیگزیدهند و افکار مثبت را جا رییرا تغ

خود را  ییدایش یهادوره ،ها قادرندبدانند که آن دیبا ،یقطبافراد مبتال به اختالل دو یبه طور کل  

مانع  ادامه درمان .که آنها درمان خود را ادامه دهند ،شودیمحاصل  یبه شرط نیاما ا .ندینما تیریمد

 .دینما یم یانیها کمک شاگردد و به آنیدر افراد م ،ییدایش یهابازگشت نشانه

 پورترجمه و تنظیم: خیزران شهنه

 

 


