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اختالل های شخصیت در طول پیوستار

شـخصیت شـما، همیشـه بر روی زندگی روزانۀ شـما تأثیر می گذارد. 
شخصیت شما نحوۀ درک وقایع، شیوۀ احساس و رفتارتان با دیگران 
را تعیین می کند. جنبۀ مهم شخصیت شما هویت یا احساسی است 
که شما نسبت به خود دارید )کروگر و مارکون، 2014(. در انتهای قسمت 
کارکردی پیوستار شخصیت، افرادی هستند که حس شان به خودشان 
نسـبتًا پایدار اسـت و با بقیه فرق می کند. آنهـا در زندگی خود معنا و 
اهدافـی دارنـد و توانایی رسـیدن به اهداف مهم شـان را کـه از لحاظ 
اجتماعـی قابل پذیرش اسـت، نیـز دارند. جنبۀ مهم دیگر شـخصیت، 
نحـوۀ ارتباطمان با دیگران اسـت )کروگر و مارکـون 2014(. افرادی که 
شخصیت سازگاری دارند، می توانند با دیگران همدلی و همکاری کنند و 

ویژگی های منحصر به فرد افراد مختلف زندگی شان را درک کنند. 
بعضی از افراد در خودانگاره و روابط شان با دیگران دچار مشکالتی 
هستند. ممکن است هویت شان نامنسجم و عزت نفس شان ناپایدار 
باشـد. آنها ممکن اسـت با بر اثر رویارویی با یـک موقعیت تنش زای 
خفیف دچار آشفتگی شدیدی شوند. ممکن است بدون هیچ هدفی 
زندگـی کنند یا فاقد معیارهای درونی سـازندۀ رفتار باشـند. یا هویت 
آنها ممکن اسـت به شـدت خشـک و غیرقابل انعطاف باشد و نتوانند 
با تغییرات محیطی سـازگار شوند مثالً وقتی که شغل خود را از دست 
می دهند یا به نوعی بیماری مبتال می شوند. میزان توانایی هر فرد در 

شـکل دهی و حفـظ ارتباطات بین فـردی خوب، متفاوت اسـت. برای 
برخی از افراد مراقبت مناسـب از دیگران سـخت اسـت. عده ای بیش 
از حد ایثارگر و عده ای بیش از حد خودشـیفته هسـتند و در ارتباط با 
دیگران دچار مشـکل می شـوند. برخی از افراد نمی توانند دیدگاه های 
متفاوت را تحمل کنند و نمی توانند تفاوت بین نیازها و تمایالت خود و 
دیگران را تحمل کنند. برای بعضی افراد ممکن است روابط بین فردی 
بسیار ناراحت کننده باشد و به طور کلی از ارتباط با دیگران کناره گیری 
کننـد. وقتی افراد نقص های جدی در هویت و ارتباط های بین فردی 

داشته باشند، ممکن است تشخیص اختالل شخصیت بگیرند. 
ما در سرتاسر این کتاب گفته ایم که تمایز قائل شدن بین بهنجار 
و ناهنجار، کارکردی و غیرکارکردی برای اختالالت روانی دشوار است. در 
اختالالت شخصیت، برای تعیین نقطۀ دقیق عملکرد ناسالم که آغاز یک 
اختالل اسـت، چالش های بزرگی وجود دارد. DSM-5 شـامل 2 مدل 
 DSM-IV اختالل شـخصیت اسـت. مدل مقوله ای فعلی آن شبیه به
است. مدل ابعادی جایگزین در DSM-5 بر اساس شواهد کافی شکل 
گرفته  است و در بیشتر موارد، اختالل های شخصیت شکل های افراطی 
از ویژگی هـای شـخصیتی معمولی هسـتند )کرونگر و مارکـون 2014؛ 
موری، بنسون، بوش و اسکودول 2015؛ ویدلجر و مولینز سویت، 2009(.
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شـما بارها در گفتگو های روزمره تان، در مورد شـخصیت افراد 
صحبت کرده باشـید. شـخصیت، به الگوهـای پایدار ادراک، 
احساس و افکار در رابطه با خود و محیط گفته می شود. ممکن 
اسـت بگویید فردی که االن با او مالقات کردم خوش مشـرب 
اسـت، یـا اینکه خودتان را یک فـرد بی نظمی بدانید یا بگویید 
یکی از دوسـتانتان خیلی عاطفی اسـت. ویژگی شخصیتی1، 
به جنبۀ مهمی از شـخصیت گفته می شـود که با گذشت زمان 
پایدار اسـت، مانند اجتماعی بودن، دلسـوز بودن، استثمارگر یا 

متخاصم بودن، تکانشی یا ناپایدار بودن.
یکـی از نظریه های شـخصیت، یک دیـدگاه چندبعدی به 
نام مدل پنج عاملی2 اسـت که بیان می کند شخصیت هرکس 

1. personality trait
2. five-factor model

در 5 ویژگی گسـتردۀ شـخصیت سـازمان یافته  است. به این 5 
عامل به طور معمول 5 عامل بزرگ3 گفته می شـود. که شـامل 
این موارد می شـوند: هیجان پذیری منفی، برون گرایی، باز بودن 
نسـبت بـه تجربه، توافق پذیـری و با وجدان بـودن )مک کرا و 
کوسـتا، 1999، 2013(. همان طـور که در جدول 1 نشـان داده  
شـده، هـر عامـل دارای چندین جنبـه یا بعد اسـت. این جدول 
شامل مؤلفه هایی است که با هم این 5 عامل را شکل می دهند 
)سـتون سـمت راسـت(، و ویژگی های افرادی را نشان می دهد 
که میزان باالیی از آن مؤلفه را دارا هسـتند )در سـتون دوم(، و 
ویژگی های افرادی که میزان پایینی از آن مؤلفه را دارا هسـتند 
)در سـتون سـوم(. ایـن تعاریف می توانـد دو انتهـای هر مؤلفه 
را به ما نشـان دهد. اساسـاً همـۀ افراد در میـزان برخورداری از 
3. Big 5

ر،ازهمگسیخته ایسن،دخت اک سوسان
سوسـانا کایسن 18 سـالش بود و زندگی اش را با مخالفت 
بی پایـان بـا پـدر و مـادر و معلمانش می گذرانـد. او قصد 
داشـت خودکشـی کند. سـرانجام در بیمارسـتان بسـتری 
شـد و تقریبًا 2 سال را در بیمارسـتان گذراند. کایسن بعدًا 
متوجـه شـد کـه مبتال به اختالل شـخصیت مرزی اسـت. 
در زندگی نامه اش )به نام دختر، از هم گسـیخته( سـؤاالت 

زیادی را در مورد این تشخیص مطرح می کند. 
او بعـد از پیداکـردن یـک نسـخۀ رونوشـت از کتاب   
DSMفهمیـد کـه بیشـتر رفتارهایـش شـبیه بـه اختـالل 
شـخصیت مرزی اسـت. او گفت: »این یـک تصویر دقیق 
از رفتارهـای مـن اسـت؛ به جز بخش عـدم احتیاط هنگام 

رانندگی و پرخوری کردن«. 
کایسـن می گوید گاهی اوقات نشانه های یک اختالل   
برای او شـبیه به مراحل طبیعی رشـد هسـتند؛ وقتی که او 
توصیفـات DSM از ویژگی هایی همچون بی ثباتی تصویر-
خود، روابط بین فردی و ویژگی های خلقی اختالل شخصیت 

مرزی را بخشی از زندگی معمولی یک نوجوان می داند. 
او در DSM، سـایر ویژگی های خودش مانند خودزنی   
و احسـاس شـدید پوچـی را مشـاهده کـرد. او می گوید: 
»احسـاس پوچی و خستگی در من از این حقیقت نشأت 
می گرفت که من بر اساس ناتوانی هایم زندگی می کردم که 
بسـیار زیاد بودند«. او لیسـتی از کارهای روزمره در مدرسه  

که توانایی مدیریت و کنترل آنان را نداشت، نوشت. 

اوقـات  گاهـی  کایسـن   
فکـر می کـرد »دیوانـه« اسـت 
و از خـودش و دیگـران مـدام 
و  آیـا حرف هـا  کـه  می پرسـد 
کارهایـش آشـفته هسـتند. او 
می گویـد: »من بـا این جمالت 
شـروع کردم: شـاید به سرم زده 
است یا کامالً دیوانه شده ام. اگر 
یک کار غیرمعمولی انجام دهم، 

مثـالً در یـک روز دو بار دوش بگیرم بـا خودم می گویم: تو 
دیوانه شده ای؟«

آیا سوسـانا یک نوجوان آشفته ای بود که والدینش از   
او انتظـارات زیادی داشـتند و وقتی او به حرفشـان گوش 
نمی داد، او را تنبیه می کردند؟ یا اینکه او زن جوانی بود که 
دچار مشکالت روانی شدید شده بود و بستری شدنش در 
بیمارستان از زوال روانشناختی کامل وی جلوگیری می کرد؟ 
آیا اختالل شخصیت مرزی یک اختالل معتبر است یا صرفًا 
برچسـبی اسـت که ما برای افرادی که نمی توانند خود را با 
شرایط تطبیق دهند استفاده می کنیم؟ دختر، ازهم گسیخته 
)که فیلمش با بازی ویونا رایدر سـاخته شده است( زندگی  
فـرد را به مرزی می رسـاند که معتبر بـودن و اخالقی بودن 

تشخیص این اختالل را زیرسؤال می برد.
منبع: برگرفته از کایزین، 1993.

افراد نامتعارف1

User
Pencil
سوزانا
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جدول 1- پنج عامل بزرگ شخصیت

هر.یک.از.5.عامل.بزرگ.شخصیت.از.اجزاء.و.مؤلفه.های.متفاوتی.تشکیل.شده..است.

عامل 1: هیجان پذیری منفی در مقابل ثبات هیجانی

افرادی که در این مؤلفه پایین هستندافرادی که در این مؤلفه باال هستندمؤلفه
اضطراب

خشم.خصومت
افسردگی

خود-آگاهی
تکانشگری

آسیب.پذیری

ترسیده،.نگران
خشم،.تلخی

بدبین،.محزون
خجالتی و.شرمنده
اغوا.شده،.سمج
درمانده،.شکننده

آرام،.فاقد.نگرانی،.خونسرد
مطمئن

خوش.بین
دارای.اعتماد.به.نفس،.راحت.در.حرف.زدن،.بدون.شرم.و.خجالت

کنترل.شده،.مهارشده
روشنفکر،.نترس،.خویشتن.دار

عامل 2: برون گرایی در مقابل درون گرایی
افرادی که در این مؤلفه پائین هستندافرادی که در این مؤلفه باال هستندمؤلفه

گرمی.و.صمیمیت
اجتماعی.بودن
ابراز.وجود.

فعالیت
هیجان.طلبی

هیجانات.مثبت

صمیمی،.مهربان،.دلبسته
خوش.مشرب،.اجتماعی

مسلط،.زورگو
متواضع،آرام،.تسلیم1

بی.پروا،.جسور
جسور

سرد،.بی.محبت،.بی.تفاوت
گوشه.گیر،.منزوی

متواضع،.ساکت،.تسلیم
منفعل،.بی.حال

محتاط،.یکنواخت،.بی.حال
آرام،.فردی.که.لذت.نمی.برد

عامل 3: باز بودن در مقابل بازنبودن به تجربه
افرادی که در این مؤلفه پائین هستندافرادی که در این مؤلفه باال هستندمؤلفه

رؤیاپردازی
زیبایی.گرایی
احساسات

اعمال
نظرات
ارزش.ها

رؤیا.پرداز،.غیرواقع.بین،.تخیلی
عالیق.نابهنجار.نسبت.به.زیبایی،.زیباشناسی

خودآگاه
غیرمعمولی،.عجیب.و.غریب

غیرمعمول،.خالق
آزاد.اندیشی،.روشنفکر

اهل.عمل،.واقع.بین
عدم.عالقه.به.زیبایی،.بی.تفاوت.

ناآگاه،.محدود
معمولی،.قابل.پیش.بینی،.عادتی،.مقاوم

عملی.و.واقعی،.متعصبانه
سنتی،.غیرقابل.انعطاف،.متعصب

عامل 4: توافق در برابر مخالفت ورزی
افرادی که در این مؤلفه پائین هستند افرادی که در این مؤلفه باال هستندمؤلفه
اعتماد

رک.گویی
نوع.دوستی
سازگاری
تواضع
دل.رحم

ساده.لوح،.بی.تجربه،.قابل.اعتماد
دارای.اعتماد.به.نفس،.صادق

فداکار،.بخشنده
مطیع،.یاور

متواضع،.فروتن،.خود.کم..بین
دلسوز،.مهربان

بدبین،.مغرض.انگار،.مشکوک،.پارانویا
حیله.گر،.زبان.باز،.فریب.کار

بخیل،.خودخواه،.حریص،.استثمارگر
مخالف،.مبارز،.پرخاشگر

دارای.اعتماد.به.نفس،.متکبر،.مغرور
سرسخت،.بی.عاطفه،.بی.رحم

عامل 5: وجدانی بودن در مقابل غیرقابل اعتماد بودن
افرادی که در این مؤلفه پائین هستند افرادی که در این مؤلفه باال هستندمؤلفه

شایستگی
نظم.و.ترتیب
وظیفه.شناسی

موفقیت
خود.انضباطی

محتاط.در.تصمیم.گیری

کمال.گرا،.کارآمد
منظم،.مرتب،.دارای.برنامه
سخت،.قابل.اعتماد،.قابل.اتکا

معتاد.به.کار،.جاه.طلب
لجوج،.فداکار

محتاط،.تعمق.زیاد،.اهل.تأمل

سهل.انگار،.اهمال.کار
بی.نظم،.بی.برنامه،.شلخته

غیرقابل.پیش.بنی،.غیرقابل.اتکا،.بی.اخالق
بی.هدف،.بی.برنامه

لذت.طلب،.سهل.انگار
عجول،.بی.دقت،.بی.احتیاط

منبع:.ویدیجر.و.مولینز.سوات،.2009.
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ایـن مؤلفه هـا با یک دیگر تفـاوت دارند و این ابعـاد و مؤلفه ها، 
زیرمجموعه های 5 عامل بزرگ هستند. تحقیقات زیادی از مدل 
5 عاملی شـخصیت حمایت می کنند. این ویژگی ها تفاوت های 
زیادی را در شـخصیت افراد نشـان می دهند و در فرهنگ های 
مختلفی از فرهنگ آمریکا تکرار شـده اند )بنت-مارتینز و جان، 
1998؛ یانگ و همکاران، 2002؛ به کارلو، نایت و روسوچ، اوپال 
و دیویس، 2014 مراجعه کنید(. ویژگی های شخصیت و به ویژه 
ابعاد شـخصیت، در مدل 5 عاملی به شـدت تحت  تأثیر عوامل 
ژنتیکی هسـتند )بریلی و تاکر دراب، 2012؛ یانگ و همکاران، 
2006؛ سانچز رویجی، گری، مک کلیوپ، چن و پالمر، 2018(. 
شـما احتمااًل می توانید شـخصیت خودتان را در بین ویژگی ها و 

مؤلفه های این 5 عامل بزرگ پیدا کنید.
همان طور که قبل تر مطرح شـد، DSM-5 شـامل 2 مدل 
DSM-IV- برای اختالل شـخصیت است. اولین مدل همانند

TR، 10 اختـالل شـخصیت متفـاوت را بـر اسـاس مجموعه 

مالک های متمایز تعریف و طبقه بندی می کند. مدل مقوله ای 
برای اسـتفاده های بالینی فعلی در نظر گرفته شده اسـت. یک 
مدل ویژگی محور یا ابعادی جایگزین در DSM-5 ایجاد شده 
کـه در بخـش دیگری از کتابچـۀ راهنما برای مطالعۀ بیشـتر 
گنجانده شده است. این مدل از مدل ابعادی اختالل شخصیت 
)ماننـد آنچـه کـه در مـدل 5 عامـل بـزرگ نشـان داده شـد( 
اسـتفاده می کنـد. مدل جایگزیـن در اصل فـرض می کند که 
شخصیت های بهنجار و ناهنجار همراه با اختالالت شخصیتی 
که متغیرهای شدیدتر و ناسازگارتری از ویژگی های شخصیتی 
را نشـان می دهند روی یک پیوسـتار قرار دارند. همان طور که 
در ابتـدای ایـن فصل آن را توضیح دادیـم. ما قبل از اینکه به 
 DSM-5 محدودیت ها و مدل جایگزین اختالالت شـخصیت

بپردازم، ابتدا مدل فعلی DSM-5 را توضیح می دهیم.

تعریف کلی اختالل شخصیت
DSM-5 دیدگاه مقوله ای اختالالت را که در سـال 1980 در 

DSM- مطرح شـده بود، ارائه کـرد. نحوۀ برخورد DSM-III

III بـه اختالالت شـخصیت به گونـه ای بود کـه گویی کاماًل 
از ویژگی هـای شـخصیتی »بهنجـار« متفاوت هسـتند. با این  
حـال، برخالف روش هـای قبلی، DSM-5 یـک تعریف کلی 
از اختالل شـخصیت ارائه می کند که هر یک از 10 اختالل 
شـخصیت را )جـدول 2( در بر می گیـرد. مالک های کلی یک 

اختالل شـخصیت مشـخص می کند که الگوهای شـخصیتی 
یـک فرد باید به میـزان قابل توجهی از مالک های فرهنگی و 
اجتماعی فرد منحرف شـود به گونه ای که در سبک تفکر فرد 
دربـارۀ خودش، دیگران یا رویدادها و تجربه و ابراز  هیجانی و 
عملکرد بین  فردی و کنترل تکانه قابل مشـاهده باشـد. الگوی 
شـخصیت یک فـرد بایـد در موقعیت های مختلـف، فراگیر و 
غیرقابل انعطاف بوده و با گذشـت زمان پایدار باشـد، همچنین 
بایـد از نوجوانـی یـا اوایل بررگسـالی شـروع شـود و منجر به 
ناراحتـی قابـل مالحظـه یا اختـالل عملکرد شـود. همچنین، 
ایـن الگوی درازمدت عملکرد فرد را نتوان به عنوان پیامد های 
روانی یک اختالل دیگر یا مصرف مواد و دارو در نظر گرفت. 
طبـق این تعریف، اختالل شـخصیت یعنـی الگویی پایدار 
افـکار، احساسـات و رفتارهایی کـه در طول زمان نسـبتاً پایدار 
هسـتند، ویژگی های شخصیتی باید در ابتدای بزرگسالی آشکار 
شـوند. برای اینکه بتوان اختالل شـخصیت را بـرای جوان زیر 
18 سـال تشـخیص داد، الگو های شـخصیتی باید به  مدت یک 
سال پایدار باشند )به جز اختالل شخصیت ضداجتماعی که قبل 
از 18 سـالگی تشـخیص داده نمی شـود(. اکثر بالینگران، ثبات 
ویژگی های شخصیتی افراد را در طول زمان و در موقعیت های 
مختلف می سنجند و تاثیر اجتماع، فرهنگ و اخالقیات را بر روی 
شخصیت افراد درنظر می گیرند و بین ویژگی های شخصیت که 
به عنوان اختالل شخصیت تعریف می شوند و ویژگی هایی که در 
پاسخ به موقعیت های تنش زا ایجاد می شود تمایز قائل می شوند.

همچنین، DSM-5 سیستم تشخیص چندمحوری که در 
DSM-III معرفـی شـده بـود را نیـز حذف کـرد و محور های 

1 و 2 بـا هـم یک جـا قـرار داد )فصل »ارزیابی و تشـخیص 
ناهنجاری هـا« مالحظه کنیـد(. تا قبل از DSM-5، اختالالت 
شـخصیت در محـور 2 قرار داشـتند چون باور بـر این بود که 
اختالالت شـخصیت بیشـتر فراگیـر و مزمن هسـتند تا اینکه 
در دوره هـای مجزا یـا حاد رخ  دهند، دوره هایی که مشـخص 
کننـدۀ اختـالالت بالینی کدگذاری شـده در محور I هسـتند. 
گرچه بیشـتر افراد مبتال به اختالل شخصیت گاهی در زندگی 
خود، یک مشـکل بالینی دیگر را هم تجربه می کنند )گرانت، 
DSM- استینسـون و همـکاران، 2004(، ولی یکـی از اهداف

5این بود که همبودی دو بیماری را کاهش دهد و دیگر تمایز 
بین محور 1 و 2 را از لحاظ بالینی مفید در نظر نگیرد )لینکس 

و اینان، 2013؛ موری و همکاران، 2015(. 
DSM-5، 10 دسـته اختـالالت شـخصیت را بر اسـاس 
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شـباهت های توصیفـی بین آنها، در سـه دسـته قـرار می دهد 
)جـدول 3(. از همـه مهم تـر، DSM-5صراحتـًا می گویـد که 
ایـن سیسـتم مقولـه ای محدودیت هایـی دارد و همیشـه هـم 
معتبـر نیسـت و نمی توانـد علـت این کـه که چرا افـراد اغلب 
همزمان اختالالت شـخصیتی سـایر دسـته ها را از هم دارند، 
توضیـح دهـد. دسـتۀ A شـامل 3 اختالل اسـت کـه ویژگی  
آنهـا رفتارهـا و تفکرات غیرعادی و عجیب اسـت مانند: مانند 
اختـالل شـخصیت پارانوئیـد، اختالل شـخصیت اسـکیزوئید 
و اختالل شـخصیت اسـکیزوتایپال. هر یـک از این ها، برخی 
از ویژگی هـای اسـکیزوفرنی را دارنـد، امـا افـراد مبتال به این 
اختالالت شخصیت، تماس شان را با واقعیت از دست نداده اند.

غریـب،  و  عجیـب  شـخصیت  اختـالل  بـه  مبتالیـان 
رفتارهایشـان اغلب عجیب و نامناسـب است. برای مثال، آنها 
ممکن اسـت همیشـه به دیگران مشکوک باشـند یا به شکل 

عجیبی حرف بزنند به طوری که فهم آن بسیار دشوار باشد.
دسـتۀ B شـامل 4 اختـالل می شـود کـه ویژگی هـای 
آنان نمایشـی بـودن، دمدمی مـزاج بودن، رفتار هـای هیجانی 
و روابـط بین فردی اسـت، ایـن 4 اختالل، اختالل شـخصیت 
ضداجتماعی، اختالل شـخصیت نمایشـی، اختالل شـخصیت 
مرزی و اختالل شخصیت خودشیفته هستند. مبتالیان به این 
اختـالالت، در روابط اجتماعی تمایل به فریبکاری، بی ثباتی و 
بی توجهی دارند و مستعد رفتارهای تکانشی هستند. آنها برای 
کسب توجه ممکن است کارهای افراطی انجام دهند و یا حتی 

ممکن است دست به خودکشی بزنند.
دسـتۀ C شـامل سـه اختالل اسـت کـه ویژگی های آن 
هیجان هـای اضطـراب و ترس و عدم اعتمـاد به نفس مزمن 
اسـت. این اختالالت شامل اختالل شخصیت وابسته، اختالل 
شـخصیت اجتنابی و اختالل شخصیت وسواسی-جبری است. 
افراد مبتال به این اختالالت اعتماد به  نفس ضعیفی دارند و در 

روابط خود دچار مشکل می شوند. 

دستۀ A: اختالالت شخصیت عجیب 
و غریب

رفتار مبتالیان به این اختالالت شخصیت )جدول 4( شبیه به 
مبتالیان به اسـکیزوفرنی است، اما این افراد، بیشتر از کسانی 
کـه دچار روان پریشـی هسـتند ارتباط خود را بـا واقعیت حفظ 
می کنند. آنها ممکن اسـت بدبین باشـند و گفتارشـان به حدی 
عجیب و غریب باشـد که قابل فهم نباشـد، آنها ممکن اسـت 
در ارتبـاط با دیگران نیز مشـکالتی داشـته باشـند و باورهای 
غیرعادی یا تجارب ادراکی داشته باشند که دوره های کوتاهی 
از هذیـان و توهـم را داشـته باشـد. بسـیاری از محققـان این 
دسـته از اختالالت شخصیت  را بخشـی از طیف اسکیزوفرنی 
می دانند، به ویژه اختالل شـخصیت اسـکیزوتایپال را )نلسون، 
سیل، پانتلیس و فیلیپیس، 2013(. با این حال، آنها زیر آستانۀ 
تشـخیصی اختـالل روان پریشـی قـرار دارنـد )فصـل »طیف 
اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک« را مالحظه کنید(. 
ایـن به آن معنا اسـت که این اختالالت بعضی از نشـانه های 
ضعیف  شبیه به اسکیزوفرنی را نشان می دهند، به ویژه اختالل 
شـخصیت اسـکیزوتایپال که در درصد کمـی از افراد می تواند 
پیش زمینۀ ابتال به اسکیزوفرنی باشد. همچنین، این اختالالت 
اغلب در افرادی رخ می دهد که بسـتگان درجۀ  یک آنها دچار 

اسکیزوفرنی یا اختالل هذیان از نوع گزند و آسیب باشند.

اختالل شخصیت پارانوئید
به الگوی بی اعتمادی فراگیر و شک و دودلی نسبت به دیگران 
به طوری که انگیزۀ رفتارهای دیگران به عنوان سوءقصد تفسیر 
شـود، اختالل شـخصیت پارانوئید گفته می شـود. متبالیان 
بـه ایـن اختـالل معتقدنـد که سـایر افراد سـعی بـر فریب یا 
سوءاسـتفاده از آنهـا دارنـد و همیشـه نگـران این هسـتند که 
توسط دیگران قربانی شوند یا مورد فریب آنها واقع شوند. آنها 
مدام به دنبال شـواهدی هستند که بتواند سوءظن خودشان را 
نسـبت به دیگران تأیید کند. آنها اغلب همۀ موقعیت ها را زیر 

جدول 2. اختالل شخصیت

مالک.کلی.تشـخیص.اختالل.شـخصیت،.تعیین.می.کند.که.الگوی.شـخصیت.یک.فرد.باید.از.انتظاراتی.که.فرهنگ.و.جامعه..از.فرد.دارد.

فاصله.داشته.باشد،.به.طوری.که.در.نحوۀ.تفکر.فرد.دربارۀ.خودش،.دیگران.یا.رویدادها؛.تجربه.و.ابراز.هیجان؛.عملکرد.بین.فردی.و.کنترل.
تکانه.قابل.مشاهده.باشد.
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نظـر دارند و بـه چیزهایی توجـه می کنند که بقیـه متوجه آن 
نمی شـوند. برای مثال، ممکن اسـت آنهـا متوجه لبخند جزئی 
بـر روی صورت رئیس شـان شـوند یا بـه لغزش زبانـی ظاهراً 
بی اهمیـت همسرشـان توجه کنند، درحالی کـه دیگران به این 
موضوع ها دقت نمی کنند. ولی افراد مبتال به اختالل شخصیت 
پارانوئید این وقایع برایشـان بسیار معنادار است و وقت زیادی 
را صـرف تفسـیر این عالئـم می کنند و آنها رابـه قصد و نیت 
دیگران علیه  خودشـان نسـبت می دهند. آنها بسـیار حسـاس 
هسـتند و نسـبت بـه انتقاد، بـا عصبانیت تمام واکنش نشـان 

می دهند و نسبت به دیگران کینه توز هستند. 
مبتالیان به اختالل شـخصیت پارانوئیـد تمایل دارند که 
در راسـتای سـوءظن شـان، موقعیت ها را به نادرسـتی تفسیر 
 کننـد. بـرای مثال مردی ممکن اسـت علت خوشـحال بودن 
همسـرش را ایـن بدانـد کـه با یکـی از همکارانـش در محل 

کارش رابطه داشـته اسـت. ایـن افراد همچنین ممکن اسـت 
در مقابـل اسـتدالل های منطقی علیه شکشـان مقاومت کنند 
و بـر ایـن باور باشـند که فردی که با آنهـا در این زمینه بحث 
می کنـد، می خواهـد علیـه او توطئـه کند. برخـی از آنان برای 
محافظـت از خود از دیگـران کناره گیری می کنند، اما برخی از 
آنها با دیگران با خشونت رفتار کرده و اطمینان دارند که طرز 
تفکرشـان نسـبت به دنیا درست است و بهترین شیوۀ دفاع در 
مقابـل توطئۀ دیگران، توهین به آنهاسـت. فلیکس در مطالعۀ 
موردی زیر، دارای اختالل شـخصیت پارانوئید تشـخیص داده 

شده است.
تحقیقات شیوع شناسی نشان می دهند که بین 0/7 تا 5/1 
درصد مردم دنیا ممکن اسـت دچار اختالل شخصیت پارانوئید 
باشند )لنزنوگر، 2008؛ ترول، جانگ، تومکو، وود و شر، 2010(. 
افـراد مبتال بـه این اختالل در معرض خطر ابتال به تعدادی از 

جدول 3. دسته های اختالل شخصیت

DSM-5.اختالالت.شخصیت.را.بر.اساس.شبا.هت.های.توصیفی.شان.در.سه.دسته.طبقه.بندی.می.کند.

دستۀ A: اختالالت شخصیت عجیب و غریب
نشانه.های.مبتالیان.به.این.اختالالت.شبیه.نشانه.های.مبتالیان.به.اسکیزوفرنی.است.و.شامل.عاطفه.نامتناسب.یا.سطحی،.الگوهای.فکری.

و.گفتاری.عجیب.و.پارانوئید.می.شود..با.این.حال،.مبتالیان.به.این.اختالالت.ارتباطشان.را.با.واقعیت.نیز.حفظ.می.کنند.

دستۀ B: اختالالت شخصیت نمایشی-هیجانی
مبتالیـان.بـه.ایـن.اختـالالت،.در.روابط.اجتماعی.خود.فریبکار،.بی.ثبات.و.بی.توجه.هسـتند..آنها.مسـتعد.رفتارهای.تکانشـی،.گاهی.اوقات.

خشونت.هستند.که.نشان.می.دهد.توجه.کمی.به.ایمنی.خودشان.یا.ایمنی.یا.نیازهای.دیگران.دارند.

دستۀ C: اختالالت شخصیت مضطرب و هراسان
مبتالیان.به.این.اختالالت.به.شـدت.نگران.این.هسـتند.که.دیگران.از.آنان.انتقاد.کرده.یا.ترکشـان.کنند.و.بنابراین،.روابطشـان.با.دیگران.

ناکارآمد.است.

جدول 4. دستۀ A: اختالالت شخصیت عجیب و غریب

افراد.مبتال.به.اختالل.شخصیت.عجیب.و.غریب.ممکن.است.نشانه.های.خفیف.اسکیزوفرنی.را.نشان.دهند.
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اختالل.شخصیت.اسکیزوئید
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دیگران.به.عنوان.سوءقصد.در.نظر.گرفته.شود
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الگویـی.از.ناراحتـی.شـدید.در.روابـط.نزدیـک.و.

صمیمی،.تحریف.های.شناختی.یا.ادراکی.و.رفتارهای.
عجیب.و.غریب

ارتباط.ضعیف
ارتباط.نامشخص

ضعیـف. نسـخۀ. به.عنـوان. قـوی،. ارتبـاط.
اسکیزوفرنی.در.نظر.گرفته.می.شود
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نظریه هایی پیرامون اختالل شخصیت 
پارانوئید

برخـی از مطالعـات مربـوط بـه تاریخچـۀ خانوادگـی نشـان 
داده انـد کـه اختالل شـخصیت پارانوئیـد، در خانواده هایی که 
بیماری اسـکیزوفرنی وجود داشته اسـت بیشتر از خانواده های 
آزمودنی های گروه کنترل سـالم است. یافته ها نشان می دهند 
که اختالل شـخصیت پارانوئید ممکن اسـت بخشـی از طیف 
اسـکیزوفرنی باشـد. مطالعه ای بر روی دوقلو ها نشان داده که 
میزان وراثت پذیری اختالل پارانوئید 0/50 اسـت )کالیج، تد و 

یانگ، 2004(.
نظریه پـردازان شـناختی، اختـالل شـخصیت پارانوئید را 
نتیجـۀ باور اساسـی مبنـی بر اینکه دیگران بدخـواه و فریبکار 
هسـتند می داننـد، افرادی کـه بر این باور هسـتند فاقد اعتماد 
بـه نفس بوده و نمی توانند از خـود در برابر دیگران دفاع کنند 
)بـک، دیویـس و فریمـن، 2015(. بنابراین، فرد باید همیشـه 
گوش به زنگ است که دیگران از او انتقاد نکنند یا او را فریب 
ندهند و باید هر آن آماده باشد تا علیه آنها واکنش نشان دهد. 
مطالعۀ انجام شـده بر روی 17 فرد مبتال به اختالل شـخصیت 
پارانوئیـد نشـان داد کـه آنها بیشـتر از بیماران مبتال به سـایر 
اختالالت، باورهای پیش بینی شـده توسط این نظریۀ شناختی 

را تأیید کردند )بک و همکاران، 2001(.
در  اجتماعـی  عوامـل  اختـالالت،  از  بسـیاری  هماننـد 
بـروز اختـالل شـخصیت پارانوئید هم نقش دارنـد. در آمریکا، 
آمریکایی -آفریقایی ها بیشتر از سفیدپوستان، مبتال به اختالل 
شـخصیت پارانوئید بودند. این میزان اختالف تا حدی به دلیل 
مواجهه بیشتر این گروه با عوامل خطرساز اجتماعی و محیطی 
است که منجر به این می شود که افراد بیشتر بدگمان باشند و 
سوءظن داشته باشند. به نظر می رسد عواملی همچون تبعیض، 
ترومـای کودکـی و به ویـژه وضعیـت اقتصادی-اجتماعـی در 
این اختالف جمعیتی نقش داشـته باشـد )الکوینو، جکسون و 

اولتمانس، 2014(.

درمان اختالل شخصیت پارانوئید
افـراد دارای تشـخیص اختـالل شـخصیت پارانوئیـد به طـور 
معمـول فقط وقتی به بالینگران مراجعه می کنند که در بحران 
قرار داشته باشـند. آنها ممکن است به دنبال درمان نشانه های 
شـدید افسـردگی و اضطـراب باشـند، امـا اغلب بـرای درمان 

فلیکـس یک کارگر سـاختمانی 59 سـاله اسـت که مدام 
نگران این است که همکارانش ممکن است به او آسیب 
برسانند. هفتۀ قبل، در حالی که از ارۀ میز استفاده می کرد، 
ناگهان دسـتش سـر خـورد و نزدیـک بود انگشـتش به 
شـدت زخمی شـود. فلیکس می گوید شـاید کسـی اره را 
خراب کرده و در نتیجه تکه چوبی که او با آن کار می کرده 
افتـاده و نزدیـک بوده که انگشـتش آسـیب ببیند. از آن 
موقـع به بعـد، فلیکس فکر می کند کـه همکارانش مدام 
بـه او نگاه می کننـد و زیر لب دربارۀ او حـرف می زنند. او 
سـوءظنش برای دسـتکاری اره را به رئیسش گفت، ولی 
رئیسش گفت این فکر احمقانه ای است و او فقط مراقب 

نبوده  است. 
فلیکس هیچ دوسـت نزدیکی نـدارد. حتی خواهر و   
برادرش هم از او دوری می کنند چون او مدام فکر می کند 
که آنان علیه اش حرف می زنند. فلیکس چند سالی متأهل 
بود اما وقتی که او از همسـرش خواسـت که بدون او به 
دیدن دوسـتانش نرود، چون شـک داشت که همسرش 
با مرد دیگری در ارتباط اسـت، همسـرش او را ترک کرد. 
فلیکس در یک محلۀ طبقۀ متوسـط در یک شهر کوچک 
زندگی می کند که جرم وجنایت در آنجا خیلی کم اسـت. 
با این حال، او سـه تفنگ دستی و یک اسلحۀ ساچمه ای 
دارد که همیشـه پر هسـتند؛ می ترسـد که نکند کسـی از 

خانه اش سرقت کند.

مطالعۀ موردی

اختـالالت بالینی از جمله اختالل افسـردگی اساسـی، اختالل 
اضطـراب، سـوءمصرف مواد و دوره های روان پریشـی )گرنت، 
استینسـون و همـکاران، 2014؛ تـرول و همـکاران، 2010( و 
اختالل عملکرد شغلی است )مک گورک و همکاران، 2013(. 
جای تعجب نیست که آنان به سختی می توانند با شرایط کنار 
بیایند و روابط بین فردی آنان مانند روابط صمیمی شان ناپایدار 
اسـت. مطالعـات گذشـته نگر نشـان می دهند کـه پیش آگهی 
آنها به طور کلی ضعیف اسـت و نشـانه های آنها تحت شـرایط 
اسـترس زا تشدید می شـود و گاهی اوقات هم دوره های کوتاه 

روان پریشی را تجربه می کنند.
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پارانوئیدشـان احسـاس نیاز نمی کنند. سـبک محافظه کارانه و 
شـکاک آنـان اغلب مانع ایجاد یک رابطـۀ درمانی قابل اعتماد 
خواهد باشد. عالوه بر آن، تالش های درمانگر برای به چالش 
کشیدن تفکر بدبینانۀ آنها، احتمااًل در راستای سیستم باورهای 
پارانوئیدیشـان مورد سوءتفسـیر قرار می گیرد. بـه این دالیل، 
درمان اختالل شـخصیت پارانوئید می تواند بسیار سخت باشد 

)میلون، گروسمن، میلون، میگر و رامانث، 2004(. 
درمانگـر بـرای به دسـت آوردن اعتمـاد فـرد مبتـال بـه 
پارانوئیـد باید آرام باشـد، به فرد احترام بگـذارد و کاماًل با فرد 
روراسـت باشـد. درمانگر نمی تواند به طور مستقیم با طرز تفکر 
بیمـار مقابله کند، اما در عوض باید از روش های غیرمسـتقیم 
برای به چالش کشـیدن دیدگاه فرد نسبت به جهان پیرامونش 
استفاده نماید. گرچه بسیاری از درمانگران از مراجعان پارانوئید 
خود انتظار رسـیدن به بینش کامل نسـبت به مشکالتشـان را 
ندارنـد، ولـی امیدوارند که مراجع بتواند با ایجاد میزان حداقلی 
از اعتماد به درمانگر یاد بگیرد کمی بیشـتر به دیگران اعتماد 

کند، بنابراین روابط بین فردی اش تا حدودی بهبود یابد.
درمـان شـناختی برای مبتالیان به ایـن اختالل، بر روی 
افزایـش خودکارآمدی آنان در مقابله بـا موقعیت های مختلف 
و درنتیجـه، کاهش احسـاس خصومت و ترس آنها نسـبت به 
دیگـران تمرکز می کنند. به عنوان مثال به مکالمۀ زیر که بین 
درمانگـر شـناختی و خانمـی بـه نام آنـا انجام می شـود، دقت 
کنیـد. آنـا معتقد بود کـه همکارانش قصد آزار او را داشـتند و 

می خواستند رئیسش را علیه او تحریک کنند.

اختالل شخصیت اسکیزوئید
احتمـااًل واژۀ »اسـکیزوئید« به گوشـتان خورده باشـد، از این 
واژه برای توصیف کسـانی اسـتفاده می شود که سعی می کنند 
تمرکزشـان را به درون خود معطوف سـازند و از دنیای بیرونی 
فاصلـه بگیرند. آنها به طـور معمول به کارهـای انفرادی روی 
می آورند. افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید الگوی 
فراگیـر جدایـی از روابـط اجتماعی را در پیـش می گیرند و در 
تعامـل بـا دیگـران احساساتشـان را خیلی کم بـروز می دهند. 
آنهـا نسـبت به فرصت هایی که از طریـق آنها می توانند روابط 
صمیمـی شـکل دهند بی تفـاوت هسـتند و در صـورت وجود 
چنسـن روابطی لـذت کمی از تعامالت اجتماعـی و خانوادگی 
می برند. به ندرت احساسـات مثبت را تجربه و ابراز می کنند و 
تمایل آنها به برقراری رابطۀ جنسی با دیگران بسیار کم است. 

درمانگـر: طـوری واکنـش نشـان می دهیـد انگار شـرایط بسـیار 
خطرناکی هست. چه خطراتی می بینید؟

آنا: آنها مدام دارند برای من سرو صدا و آشوب ایجاد می کنند.

درمانگر: مطمئن هستید که خطر دیگری شما را تهدید نمی کند؟

آنا: بله

درمانگـر: پـس به این فکـر نمی کنید که آنها احتمال دارد به  شـما 
حمله کنند؟

آنا: نه، این کار را نمی کنند.

درمانگـر: اگر همین طـور به ایجـاد صداهای مزاحـم ادامه دهند، 
دقیقًا چه اتفاقی می افتد؟

آنا: همان طور که به شـما گفتم، واقعا آزاردهنده اسـت، واقعًا ولم 
نمی کنند.

درمانگـر: پس تقریبًا همان طور که سـال ها این صداها بوده، االن 
هم ادامه خواهد یافت.

آنا: بله، ولم نمی کنند، ولی من می توانم آنها را تحمل کنم.

درمانگر: شـما می دانید که اگر این اتفاق بیافتد، می توانید حداقل 
به همان شـکلی که قبالً پیش می رفته اید، ادامه دهید –خشـم را 
نگه دارید- و وقتی به خانه رسـیدید آن را بر سـر شـوهرتان خالی 
کنید. فرض کنید ما می توانیم راه هایی را پیدا کنیم که حتی بهتر از 

این بتوانید خشم تان را کنترل کنید. آیا با این کار موافقید؟

آنا: بله، به نظر خوب است.

درمانگـر: یکـی از چیرهایی که قبالً بدان اشـاره کردید، این بود که 
آنها ممکن اسـت با رئیسـتان حرف بزنند و او را علیه شما تحریک 

کنند. آنها چه مدت سعی می کردند، این کار را انجام دهند؟

آنا: از وقتی که اومدم اینجا.

درمانگر: چقدر در کارشان موفق شده اند؟

آنا: خیلی کم.

درمانگـر: آیـا شـواهدی دارید که نشـان دهـد آنها قرار اسـت در 
کارشان بیشتر موفق شوند؟

آنا: نه، فکر نمی کنم.

درمانگـر: پـس رفتـار شـما به گونـه ای اسـت که انـگار شـرایط و 
موقعیتتان در سر کار واقعًا در خطر است. اما وقتی کمی به خودتان 
بیاییـد و فکـر کنید می بینید کـه بدترین کاری که آنـان می توانند 
انجام دهند این است که رفتارشان را شدیدتر کنند و حتی اگر هم 
به نتیجۀ جدیدی نرسیم، در هر صورت می توانید آن را کنترل کنید 

و به زندگی تان بپردازید. حرفم درست است؟

نیم رخ ها
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بقیـه آنهـا را از نظـر هیجانی دور یا سـرد، »تنها« یـا »آرام«، 
غیرجـذاب و فاقـد شـوخ طبعی توصیف می کننـد. مبتالیان به 
این اختالل اغلب نسبت به ستایش یا انتقاد دیگران نسبت به 
خـود بی تفاوت هسـتند و چیزهای خیلـی کمی وجود دارند که 
از آن لـذت ببرنـد. در حالی که آنها رابطه با دیگران را بی ارزش 
و کم اهمیـت می داننـد، در بعضـی موقعیت هـا ممکـن اسـت 
بـه راحتـی با دیگران بـه درد و دل بنشـینند و با آنـان دربارۀ 
ناراحتی هایشـان به ویـژه ناراحتی هایـی که در رابطـه با روابط 
اجتماعـی دارند، صحبـت کنند. مردی کـه در ادامه دربارۀ آن 

صحبت خواهیم کرد، بعضی از این نشانه ها را از دارد.
رای مبتال به اختالل شـخصیت اسـکیزوئید اسـت چون 
مدت هاسـت کـه از ارتبـاط با دیگران اجتناب مـی ورزد و هیچ 

رابطۀ صیمیمی با اعضای خانواده اش ندارد.
اختالل شـخصیت اسکیزوئید نادر است و تقریبًا بین 0/8 
تـا 1/7 درصـد بزرگسـاالن نشـانه های این اختـالل را گاهی 
اوقـات در طول زندگی تجربه می کنند )لنزنوجر، 2008؛ ترول 
و همکاران، 2010(. این اختالل اغلب در مردان بیشتر از زنان 
اتفاق می افتد )ترول و همکاران، 2010؛ زیمرمن، روتسچیلد و 
چلمینسکی، 2005(. افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکزوئید 
در جامعه، می توانند کارهایی را بر عهده گیرند به ویژه کارهایی 

که نیازی به روابط بین فردی مداوم ندارد.

نظریه هایی پیرامون اختالل شخصیت 
اسکیزوئید

میزان ابتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید در وابستگان افراد 
مبتـال به اسـکیزوفرنی کمی باالتر اسـت، امـا ارتباط بین این 
دو اختالل مشـخص نیسـت )کندلر، نیل، کسلر، هیث و ایواز، 
1993(. مطالعات انجام شده بر روی دوقلوها نشان می دهد که 
ویژگی های شـخصیتی مرتبط با اختالل شخصیت اسکیزوئید 
مانند صمیمت و گرمی کم، نشان می دهد که این ویژگی های 
شـخصیتی ممکـن اسـت تا حـدودی ارثـی باشـد )ویدیجر و 
کوسـتا، 2013(. با این حال، شواهد مسـتقیمی مبنی بر اینکه 

اختالل شخصیت اسکیزوئید ارثی است، وجود ندارد.

درمان اختالل شخصیت اسکیزوئید
همان طور که ممکن اسـت انتظار داشـته باشـید، افـراد مبتال 
بـه اسـکیزوئید چنـدان عالقه ای به درمان ندارنـد و در هنگام 
درمـان، به جـای اینکه احسـاس امنیت کنند، دچـار اضطراب 

آنا: )با لبخند( بله، فکر کنم.

درمانگر: و اگر ما از روش های جدیدی برای کنترل بهتر استرس تان 
استفاده کنیم، میزان توانایی آنها برای آسیب زدن به شما به  حداقل 

می رسد.

)بـک ای تی و فریمن، ای ام. درمان شـناختی اختالل شـخصیت. 
صفحات 245 تا 247. نیویورک: انتشارات گیلفورد. حق کپی رایت: 

2009، نشریات گیلفورد، با کسب اجازه منتشر شده است(.

در ایـن گفتگـو، درمانگـر باورهـای آنـا را در مـورد قصـد و نیـت 
همکارانـش به طور مسـتقیم به چالش نکشـید، اما تـالش کرد از 
طریـق تعریـف مجدد موقعیـت تهدید آمیز بـه موقعیتی که باعث 
عصبانیت می شود، احساس خطر وی درباره همکارانش را کاهش 
دهـد. درمانگـر همچنیـن آنا را در شـرایطی قرار داد تـا تالش کند 
مهارت هایی برای مقابله با شـرایط به دسـت آورد، مهارت هایی که 
ممکن است احساس خشمش را کاهش دهد و خودکارآمدی وی 

را افزایش دهد.

)منبع: برگرفته از تورک، هیمبرگ و هوپ، 2001، صفحات 124 تا 125(

رای مهنـدس بهداشـت موفقی بـود که در تـالش بود تا 
بتواند از منابع آب یک شـهر بزرگ محافظت کند؛ شـغل 
او بـه آینده نگری باال و قضاوت مسـتقل احتیاج داشـت 
اما مسـئولیت نظـارت کمی را می طلبید. به طـور کلی، او 
به عنوان یک کارمند شایسته و قابل اعتماد ارزیابی می شد. 
درخواسـت هایی بین فردیب سـیار کمی از وی می شـد و 
اکثر همکارانش او را ساکت و خجالتی می دیدند و بعضی 
دیگر او را یک شخصیت سرد و تنها در نظر می دانستند.

 مشـکالتش متمرکـز بـر روابط وی با همسـرش بـود. با 
اصرار همسـرش پیش مشاور رفتند. همسرش گفت: »او 
تمایلی به انجـام فعالیت های خانوادگی ندارد و عالقه ای 
به فرزندانش نیز ندارد، از او محبتی دیده نمی شـود و به 

روابط جنسی نیز بی میل است«. 
الگـوی بی تفاوتـی اجتماعـی، بی محبتـی و انـزوای   
اجتماعی که در همۀ رفتارهای رای دیده می شـد، بر روی 
کسانی که رابطۀ عمیق یا صمیمی با او نداشتند، اثر کمی 
داشـت. ولی این ویژگی ها، بـر روی روابط وی با اعضای 
صمیمی خانواده اش اثر زیادی گذاشت )میلون، 1969ص 
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