
 

 

 پرخاشگری و خشونت در بیماران مبتال به فرسایش مغز

 

 مقدمه

وند. خود دچار اختالل ش در قضاوت و رفتار  ،ممکن است حتی قبل ازبروز اختالل در حافظهز فرسایش مغبیماران مبتال به 

 توهمات بینایی ترسناک یا دچار قضاوت نادرست ،مدهآممکن است در ارزیابی موقعیت و شرایط بوجود  آنها برای مثال

.  برای مثال میتوان به این انندآسیب برساطرافیان خود خود و یا به که از خود نشان دهند هایی و در نتیجه واکنش شده

 نمونه ها اشاره کرد:

 قراری و کاهش تحمل مشکالت بی -

 و خیانت ، مانند دزدیمراقبت کنندهبه  مشکوک شدن -

 فس کاهش اعتماد به ن -

 کنندخطرناک بودن کاری که میآگاهی از عدم  -

 خود از کنار آنها بگذرد. بر رفتار  تواند با کنترل یک فرد سالم میهای پرخاشگرانه به محرک هایی که واکنش -

  د.ایبیوجود بهآنها در باره و یا عدم قضاوت صحیح ها محرکاین رفتارها ممکن است به علت عدم درک صحیح از محیط و 

 

 سازشگری با رفتارهای خطرناک 

اقب ایهمسران روبرو شدن با خشونت است. فرسایش مغز، در مبتالیان به رفتاری تغیر هایعارضه ترینسختیکی از   تمر

شاهده مرا  یمعدود مواردخانواده  یاعضا ر یسا کهدر حالی بار هستندشاهد بروز انواع رفتارهای خشونتاصلی  کنندگان

 شاهد خشم کنند و پزشکان می
ً
اقب .شوندنمیبیمار غالبا خانواده را  یتوانند اعضاینم یاغلب حتاصلی  ت کنندگانمر

 خشم بیمار در بعض ی موارد متقاعد کنند که 
ً
اقعا آفرین و  است.خطر

اقبتی چندین ساله عدهتجربهای از خالصهنوشته زیر  وتمپورال املللی دمانس فرونتکنندگان تاالر گفتگوی بینای از مر

اقبتهای ذکر شده، در بیشتر موارد عالوه بر دمانس فرونتوتمپورال، برای همه است. توصیه عزیزان مبتال کنندگان از مر

نس فرونتوتمپورال، توضیحات مربوط به این نوع دمانس دلیل تمرکز مقاله اصلی بر دمابه به انواع دمانس کارساز است. 

 زبان انگلیس ی را اینجا بخوانید.پررنگتر است. اصل مقاله به

 



 

 

 عارضه خشم مواجهه بادر نیاز به آموزش 

 ها،ی تراتژ ، اسقیحقا باید آنهابه اطالعات بیشتری نیاز دارند. به  روبرو هستند خشمکه با عارضه بیمار  خانواده یاعضا

 دیخانواده را تهد یهمه اعضاروان و  ،سالمت، رفاه عارضه نیا روبرو شدن با این عارضه آموزش داده شود. یهاهیتوص و 

اقبت کنند. فرسایش مغز نتوانند از فرد مبتال به  گر ید خانواده یاعضا که باعث شودممکن است کند. خشم یم  مر

مکن شما م کمیاب است. ، مخصوصا به زبان فارس ی، بسیار مغزخشم در بیماران فرسایش  تیر یمد یبراآموزش ی منابع 

 پزشکان و محققان یبراکه  یمقاالتدر عمق  را پزشکی یا آماری  تلفخهای مدر وبسایترا این زمینه ای در خالصهاست 

 کیخانواده  یاعضا یبرا یعملو راهکارهای  "جبههاز "خط مقدم  یکماطالعات اما تاکنون پیدا کنید.  نوشته شده است

 کنید.پیدا میشده است دچار ی خشم که به عارضهفرسایش مغز  فرد مبتال به

ابتال  لیشود. آمار خشونت در اوایتر از آن است که به طور گسترده منتشر معیشا فرسایش مغز در افراد مبتال به  خشونت

اقباست.  ٪20های بعد حدود و در سال  ٪17 حدود مر یآلزا ی مار یبه ب ساکن در  مار یصدها ب ت کنندگانمشاهدات مر

 براآمار  نیدهد که ایساملندان نشان م شگاهیآسا
ً
 .ستایا بیشتر نیز در همین حد بیماران دمانس فرونتو تمپورال  یاحتماال

 

 شود؟یخشم مبروز باعث  ی ز یچه چ

 کنترل ما بر رفتارمانمسئول  ،مغز لوب فرونتال یهاسلول رونده و اضمحالل برنده مغز است. یک عارضه پیش دمانس

رض عوا، در دمانس فرونتوتمپورال های این لوبلسلو  بین رفتن از  در اثر دارند. باز میرفتار نامناسب  از را ما  بوده و 

توانند نقش بازدارندگی و قابل نمی گر یدبیمار  یاجتماع یلترهایفعبارت دیگر، به ید.آبوجود میمتعارف نا  و  بار خشونت

  خوبی اجرا کنند.را به او رفتار و کردار قبول بودن 

رفتارها ممکن است شامل  نیا .آورندبار را بوجود رفتار خشونتممکن است  ،بازدارنده مغز یمهارهااز کار افتادن 

، یسوء استفاده جنس سایتهای ممنوعه، تماس نامناسب با جنس مخالف، روآوردن به وب، یاظهارات نامناسب اجتماع

اقبباشد.  یعاطف هاستفادسوءفحاش ی، و  زدن،کتک، یرمنطقیغ یهانهیهز صرف   از واکنش بیمار  ت کنندگانمر
ً
غالبا

 یعمدرستی از بیماری ندارند که درک  گرانید
ً
 کشند. یمشوکه شده و خجالت قا

 

 شود؟خشم و خشونت از چه زمانی شروع می



 

 

به طور معمول  ز ین نیشود. ایم جادیشخص ا فرونتوتمپورالدمانس  پیشروی یانیم هحلدر مر  بیشتر  بروز خشم و خشونت

 یفرد ،پیشروی بیماری رسند. اما هر یم صیبه تشخ دمانس فرونتوتمپورالافراد مبتال به  شتر یاست که ب یدر حدود زمان

 ابماری بیطول سرتاسر در  ،دیگر بیمارانیحالیکه در  شوندوجه دچار بروز خشم نمیهیچبهکه هستند  بیمارانیاست و 

پیشروی بیماری خود کنند در طول یم یزندگ  دمانس فرونتوتمپورالکه با  یاز افراد یبرخ .هستندمواجه خشم عارضه 

 ،ی ، پرخاشگر تیعصبان دیشد یرفتارهابه کنند و ممکن است یاضطراب را تجربه م گر ید یمانند. برخیممهربان وآرام 

 .دچار شوند ایو پارانو  ،خشونت

 

 گونه است؟خشم چبروز 

اقباست که  یعیهر دو باشد. طب ای ،یک فیزی ،یممکن است کالم تیعصبان  ،خوریدل، یتعجب، دلسرددچار  ت کنندهمر

با آن  کند که بهتر به شما کمک می شده است خشم بیمار باعث های زیر در نمونهکه توجه به عواملی . شود تیصبانع ای

  :مقابله نمایید

 

 1 نمونه

 نیا. از او پرسش ی در مورد لیست خرید کردم. شوهرم بالفاصله عصبانی شد. بود شیهاکفشدر حال بستن بند شوهرم »

ودم ه بکه با او ازدواج کرد یاز مردسرعت در مقابل مشت او جاخالی بدهم. این رفتار بهبود که مجبور شدم  ی بار  نیاول

 
ً
 «.تکان دهنده بوداقعا و   و بعید کامال

را پرتاب کنند،  ییزهایخود را بلند کنند، چ یشوند، ممکن است صدایم یعصبان فرسایش مغز که افراد مبتال به  یهنگام

به  یزیکیفحمله  یتالش برا یحت ایو  ،زدن ادیشامل ضربه زدن، لگد زدن، فشار دادن، فر  شانرفتار  یا با شما درگیر شوند.

 هرگز سخن نا یحتفحاش ی کنند  یتشما است. آنها ممکن است با ناراح
ً
 .دننکرده باش انیبهنجاری اگر قبال

 

 ۲نمونه 

 «.کندیخواهد کرد آن را خرد کند. او از تمام توان خود استفاده م یاگر من به او دست بدهم، او سع»



 

 

و نشان دادن آن  ،گره کردن مشت ایبلند،  ی، صداقیمانند اخم عم واضحممکن است  اوقات عالئم هشدار دهنده یگاه

تجلی  دلیل بدون  و  دفعتاکه مانند عصبانیتی ، دشوار باشد تیعصبان بینی آغاز پیشممکن است ، گریاما در موارد دباشد. 

 وجود آمده است.در اثر عدم درک صحیح و اختالل در قضاوت بیمار بهبه احتمال زیاد نمونه فوق  .کندمی

  

 ۳ نمونه

دمانس کامال خالی شده بود.  کردیم یکه او هنوز در خانه زندگ ی( در حالی ، معنو  ی، روان ی، عاطف یمن )جسم یسطح انرژ »

 سع فرونتوتمپورال
ً
یکنم. اکنون م یکنم. من مجبور شدم در لحظه زندگ  ینیبشیرا پ ندهینکنم آ یبه من آموخت که اصال

نتوانم آنچه را که الزم  نکهیااز از ترس بوده است، ترس  یاو نسبت به من ناش  یهایها و دشمناز خشونت ی ار یدانم که بس

سه  یاحرفه میت کیدهکده،  کیبه  از ینپرستاری از او توانستم! یمن نمکرد. فکر میفراهم کنم. او درست  شیداشت برا

اقبت یبرا ،مرکز امن شیفت، در یک  ر حدد منطقبود ولی از نظر فکری و هنوز قادر  یکه از نظر جسم یاز شخص کردن  مر

 .«م شدیهادندهشکستن دوبار منجر به  مشت و لگد زد که شش بار به من ایاو پنج  صفر.

اقب کند،بروز میخشم  شروعکه عالئم هشدار دهنده  یهنگام اقب کنند.به آن توجه نمی ت کنندگاناغلب مر  نندگانت کمر

فرسایش خشم، فرد مبتال به  دادیرو  نیاول از قبل  یهادر ماهموقتی است. رفتارها این نوع باشند که  دوار یمکن است امم

از  یانکات قابل مالحظه نهایادور از احتیاط داشته باشد.  ی ممکن است نسبت به حیوانات خانگی یا کودکان رفتار  مغز 

اقبآورد  تواند بوجودمیعزیزشان خطری است که   کینزد ،مهمعالئم بروز دارند تا  لیتجربه تمایب ت کنندگاناما مر

 بها جلوه دهند.خطر را کم شدن 

 

 ۴ نمونه

من به  کرد.رفتار میمان همانطور که با سگهل بدهد او دوست داشت آنها را  رایز  بودم هانوهنگران بود که  ییزمانها»

سر آنها ضرب بگیرد. و اینکه  ییا رو  ،در هوا چرخ دهد ،را از قوزک پا بگیرد هافتم نباید اجازه بدهند که او نوهگیفرزندانم م

   بگذاریم.تنها  ،اش با آنهابه دلیل رفتار نا مناسب گذشته ،هابا نوهنباید او را 

زنم. به او گفتم که دیگر تکرار نکند. با مشت گره کرده به طرفم آمد با لحنی آمرانه گفتم سگ را لگد نزن. جواب داد می»

  در جای خودم ایستادم ولی ضربات مشت و لگد شروع شده بود.من و امر کرد بروم توی مبل بنشینم. 

ام. به همه اعضای ام. یک پیام فوری هم برای پزشک معالجش فرستادهبه پلیس خبر دادهقصد فرار دارم. من  من»

 «.ام و آماده رفتن هستمام که ساکم را بستهخانواده هم خبر داده



 

 

اقبگذارد. یم ر یبر احساسات تأث فرسایش مغز  کنند که یمشاهده م جیتدر به فرسایش مغز مبتال به  افراد ت کنندگانمر

اقب طور معمول است. به قرار گرفته ی مار یب نیا ر یتحت تأث مارانیاحساسات ب روز  ۷ساعت  و  ۲۴که  ت کنندگانیفقط مر

ای قهت دقیبیس ده الی یمشاوره پزشک  کیروند در  ممکن است این تغییرات را درک کنند. اینهفته با بیمار سرو کار دارند 

 «. تاو هنوز حالش خوب اس»که ند باور بر این شان ندارند ز قابل مشاهده نیست. خانواده بیمار هم که تماس مستمر با عزی

 

 ۵نمونه 

. شوهر خود را چاقو زدسه بار ، انگلستان لدی، در خانه خود در شف2018  سپتامبر  13ساله، در  84، سون یگر  یمارجور »

 .«امکشتهاو را کنم یام، فکر م"من شوهرم را چاقو زده ودتلفن زده اظهار نماو سپس به پلیس 

ابل مالحظهق ی رفتار  ر ییتغ بهاخیرا که خانم گریسون پس از تحقیقات معلوم شده است » :گفتدر هنگام ابالغ حکم  یقاض 

دمانس نوع  کی بهاو که  تشخیص دادندب اصبیماریهای مغز  و  اعمتخصصان »گفت  ی و . «استمبتال شده  یا

 «.فرونتوتمپورال از نوع رفتاری مبتالست

 

 ۶ نمونه

به  را کنندهو ماده سفید دیچرخکه او  یمبود. هر دو در آشپزخانه در حال مشاجره بودپارانویا دچار  "تقلب" در مورد او »

تواند نمیاو  مدیلحظه بود که فهم نیاضربه زد. در م با ماهیتابه به سر و صورت، من پاشید. و در میان حیرت منصورت 

  .«سال با عشق و عالقه با هم زندگی کرده بودیم ۳۰، همسری که باشد مهمسر قدیم

 در نتیجه این خشونت، برایش تشخیص دمانس فرونتوتمپورال دادند.

 

 خشم تیر یمد برای راهکارهایی

 دیرا حذف کنزا تنشمنابع و  ایجاد نمایید آرام یمحیط. 

 و(و رادی ون یز ی)مانند تلو  یو حواس پرت نور، کننده رهیسر و صدا، تابش خ را حذف نمایید. یطیمح یهامحرک 

 توانند به عنوان محرک عمل کنند. یم

  لباس(عاتیمصرف ما زانی)دما، م بیمار نظارت نمایید. یراحتبر امور ،  

 دیها را ساده کنو روال رهاکا . 



 

 

 دیورزش فراهم کن یبرا یفرصت . 

  بروید کین کیپبه . دیکنبا اتومبیل گردش. 

 دیکن ی کلمه پاسخ خوددار  نیعنوان اولخصوص بهاز گفتن "نه"، به. 

  ستیدوست شما ن گر ی. منطق ددیکن ی از استدالل خوددار . 

  کنید.  پنهانرا از نظر خطرناک ابزارهای برقی 

  .ابزار خطرناک آشپزخانه مانند ساطور، کارد، و غیره را از نظر دور نمایید 

 .دهد هادامبا ما به مکامله  یمکنرا وادار میبا مخالفت نکردن با عزیزمان، او  است که یراهایم کشف کردهکه ما کاری راه

یث مامر باع نیا رایز  دیکن ی "نه" خوددار  واژه از پاسخ با دیکن یسع .«این کار را نکن»هیچگاه نگویید  ،به عنوان مثال

 یباعث م نیاچون  دی"بله" شروع کن کیدر عوض، هر پاسخ را با ناتوان شوند.  دیآیشود که آنها از درک آنچه در ادامه م

افق است. ا تفاوتم ی ز یچ ی" به معنادیدهند. "بله جد ادامهبه گفتگو شود آنها   ای"من سؤال  دیگو  یم بله نیاز تو

 گوییم.می "می"بله، ما موز ندار  ه آن است که ما ب ی استراتژ  نیفهمم". ایدرخواست شما را م

 

 سایر راهکارها

  ینطقبحث م کیدر شما  .ستندین ی موثر  یابزار ارتباط گر ید ی. بحث و گفتمان منطقدیکن ی استدالل خوددار  از 

 شد دی"برنده نخواه
ً
 .را دامن خواهید زد فرسایش مغز فرد مبتال به خشم " و احتماال

  .و این شمایید که  دهد ر ییتواند خود را تغینم گر ید فرسایش مغز فرد مبتال به در رفتار خود تجدید نظر نمایید

  باید در رفتار و گفتار خود تجدید نظر نمایید.

 او  یپس برا نیاست که از ا ی ز یتنها چ نیکه ا دیدرک کن ...دوست دارم / دوست ندارم .خواهم..یخواهم / نمیم

  مهم است.

  تظار ان باشد.عزیزتان مهم  احساس شما برای که دیانتظار نداشته باشتوقعات خود را پایین بیاورید. سطح

بت بودن مث ای ،، مکاملهی، شوخ طبعیانتظار همدلحالش را ندارد با شما صحبت نماید.  یکه وقت دینداشته باش

 نداشته باشید.از او را 

  اس احسخشم شده است ممکن است  عارضهکه دچار  یفردقرار نگیرید. عزیزتان سعی کنید که در کانون تضاد

تا د یخارج کنرکه از مع یکالم ای یخود را از نظر جسم .دیدرست انجام دهرا  ی کار چیه دیتوانیمنکند که شما 

انند منیستید خودتان را از معرکه دور نمایید، اگر قادر شته باشد. ندا دنیجنگ یبرا ی ز یخشم چزمان در عزیزتان 

 تکرار کن
ً
 ."دیدار  یاحساس  نی: "متأسفم که چندیهنگام مسافرت، مرتبا



 

 

 های او هماهنک نباشد پرهیز کنید. مثال، مسئولیت ابطال از هر گونه پیشنهادی که ممکن است با خواسته

ک انجام تجویز دارو توسط پزشاینکه رانندگی بیندازد. یا گردن اداره راهنمایی و گواهینامه رانندگی عزیزتان را به

اید. شما پیوسته جانب او را بگیرید و او را در دستاوردهایش تحسین شده است و شما هیچ نقش ی در آن نداشته

 نمایید حتی زمانی که هیچ دستاوردی برای تحسین وجود نداشته باشد.

 ییر جاد هایش عمل نمایید.توانید سعی کنید به خواستهتا جایی که می .دارد تیفور های عزیزتان تمام خواسته 

فکر خوبی خواهرم بروم." بله،  منزل  خواهم االن بهی: "من مدیاستفاده کن می، از بله ما موز ندار دیتوانیکه نم

 ایم روز شنبه برای شام به منزل آنها برویم.است. قرار گذاشته

 ساطور، چاقو، چکش، و سایر لوازم آشپزخانه و همچنین ابزار برقی خطرناک است.  ی ضرور  طیمح ی ساز  منیا

 را باید از نظر پنهان نمایید. 
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https://www.yorkshirepost.co.uk/new...of-highly-unusual-murder-of-husband-19356360 

 


