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سخن سردبیر
نگاهی بر اختالل شخصیت ضداجتماعی ()Antisocial personality disorder

اثربخشی خانوادهدرمانی شناختی  -رفتاری بر اختالل شخصیت خودشیفته

اختالل شخصیت دور یجو و تبعات ازدواج با آنان
من «شاخ مجازی» هستم!
اختالالت شخصیت شایع در زنان
نشانههای اختالالت شخصیت مرتبط با خشونت در دوران کودکی
تأثیر سبکهای دلبستگی و باورهای تربیتی والدین در شکلگیری شخصیت خودشیفته

چیستان شماره 12
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سخن سردبیر
اختالل شخصیت نوعی اختالل روانی است که الگوی فکر ،عملکرد و رفتار فرد در آن ناسالم میشود .فرد مبتال
به اختالل شخصیت برای درک و هم ذات پنداری با موقعیت و اشخاص به مشکل برمیخورد .این امر منجر به
محدودیت و مشکالت جدی در روابط ،فعالیتهای اجتماعی ،کار و مدرسه میشود.

کامال
حتی در بسیاری از موارد ممکن است فرد از اختالل خود اطالع نداشته باشد؛ چون نحوهی تفکر و رفتار برای فرد
ً
طبیعی به نظر میرسد و گاهی با تذکرات دیگران نسبت به رفتار و افکار نادرستش ،از خود مقاومت نشان داده و

آن را نمیپذیرد .پس الزم است تا نسبت به اختالالت شخصیت آگاهیهای الزم را کسب کنیم تا بتوانیم رفتارهای
متناسب و سازگار در شرایط مختلف زندگی از خود نشان دهیم.

زندگی به دور از بیماری را برای شما و خانواده عزیزتان آرزومندیم.

محیا توکلی

5
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نگاهی بر اختالل شخصیت ضداجتماعی (Antisocial personality
)disorder

فاطمه اسماعیلزاده

(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده ،دانشگاه محقق اردبیلی)

اختاللهای شـخصیت کـه از ناتوانکنندهترین اختالالت

جنبههـای زندگـی فـرد را در برمیگیـرد .بیشـتر مبتالیان

روانشـناختی محسوب میشـوند ،الگوهای بادوام تفکر،

بـه این اختلال ،برخـی الگوهای رفتـار ضـد اجتماعی و

احسـاس و رفتار هسـتند که طـی زمان پایـدار میمانند

سـوء رفتـار را تـا قبـل از سـن  15سـالگی از خود نشـان

و شـیوع آن بین  10تا  15درصد جمعیت عمومی تخمین

میدهنـد .شـیوع ایـن اختلال  1/5تـا  3/5درصـد از

زد ه شـده اسـت .طبق ویرایـش پنجم راهنمـای آماری و

جمعیـت بزرگسـال میباشـد کـه در مـردان  3برابـر

تش�خیصی اختاللهای روان�ی( )DSM-5ایـن اختالالت

بیشـتر از زنـان اسـت .اختالل شـخصیت ضـد اجتماعی

کـه در اوایل بزرگسـالی ظاهر شـده و در طـول عمر ادامه

همـواره مشـکل جـدی در جوامع انسـانی بـوده و در دو

مییابنـد ،انعطافناپذیرنـد و در تمـام حوزههـای زندگی

سـطح فردی و اجتماعی مسـئلهبرانگیز اسـت .در سـطح

شـخص نفـوذ کرده و باعـث رنجی درونـی و محدودیت

فـردی ،بزرگسـاالن ضـد اجتماعـی ،تمایـل بـه روابـط

در ارتباطـات و شـغل وی میشـوند .از میـان اختلاالت

ناپایـداری دارنـد کـه بـا تعـارض مشـخص میشـود.

شـخصیت ،اختلال شـخصیت ضـد اجتماعـی بیشـتر

همچنیـن کمتـر احتمـال دارد ازدواج کننـد و در صـورت

احتمـاال علـت آن میتواند
مـورد مطالعـه قرارگرفتـه کـه
ً

ازدواج ،میـزان باالتـری از خشـونت خانگـی ،طلاق و
بـد سرپرسـتی فرزنـدان را تجربـه مینماینـد .در سـطح

ایـن نکتـه باشـد کـه؛ رفتارهـای ضـد اجتماعـی یـک
الگـوی تکرارشـونده و مداوم از رفتارهای مجرمانه اسـت

اجتماعـی ،بزرگسـاالن ضداجتماعـی ،احتمـاال کارهـای

کـه در کودکـی یا اوایل نوجوانی شـروع میشـود و تمام

بیثبـات ،دسـتگیری ،توقیـف و همینطـور کارهـای
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تبهکارانـه را تجربـه کـرده و نیـز بـه احتمـال بیشـتری

روانشناسـان متفقالقولانـد كـه هـر دو متغیـر محیطی

میکننـد .ایـن افراد به مداخلات درمانـی خیلی ضعیف

روابـط والد-فرزنـد نشـاندهندهی ابتداییتریـن و

بـا دیگـر نشـانگان بالینـی ،اغلـب از خدمـات سلامت

اسـت .ازایـنرو ،كیفیـت روابـط والد-فرزنـد بهعنـوان

بـه نـزاع پرداختـه و در درگیر یهـا از اسـلحه اسـتفاده

و زیستشـناختی نقشـی برعهدهدارنـد؛ ازآنجاییکـه

پاسـخ میدهنـد و علیرغـم سـطوح باالیـی از همبودی

اصیلتریـن روابـط اجتماعی انسـان در گسـترهی زندگی

روان خـارج میشـوند

مهمترین عامل مؤثر شایسـتگی ،شـكوفایی و بهزیسـتی
همـه افـراد مـورد بحـث قـرار گرفتهاسـت.

تأثیرات والدین
خانـواده اولیـن و مهمتریـن محیطـی اسـت كـه كودك
در آن از كیفیـت روابـط انسـانی آگاهـی پیـدا میکنـد.

محققیـن ثابـت کردهانـد كـه الگـوی تعاملـی فرزنـد-
والـد یكـی از مهمتریـن متغیرهـای مؤثـر در تحـول

بعـدی كـودک اسـت .بامرینـد سـه شـیوه فرزنـد پروری
را مطـرح كـرده اسـت :شـیوه مقتدرانـه ،مسـتبدانه و

طبـق ویرایـش پنجـم راهنمـای آمـاری و تشـخیصی

سـهل گیرانـه .این سـه شـیوه از نظر تعییـن محدودهها

شـش یـا بیشـتر از هفـت صفـت شـخصیتی مرضی كه

حمایـت عاطفـی آنهـا كـه از فرزندانشـان بـه عمـل

سـتیزهجویی ،خطرپذیـری ،تكانشگری ،بیمسـئولیتی،

شـیوههای فرزنـد پـروری مقتدرانـه تمایل دارنـد قوانین

اختلال شـخصیت ضـد اجتماعـی ،یـك الگـوی فراگیـر

كمتـر بـر فرمانبـرداری مطلـق و صـرف تأکیـد دارنـد و

كودكـی یـا اوایـل نوجوانـی آغـاز شـده و تـا بزرگسـالی

فرزنـدپـروری مسـتبدانه بـا تأکیـد بـر فرمانبـرداری و

و پرخاشـگر میباشـند .آنهـا بسـیار فریبکارنـد و در

و اقدامهـای تنبیهـی و قهرآمیـز را بـرای كنتـرل و اداره

و سـركار گذاشـتن دیگـران بسـیار ماهرنـد .نیسـتی و

آشـكار و واضـح بـر رفتار فرزندانشـان اسـتفاده میکنند.

باعـث ناراحتـی و درماندگـی آنها میشـود .بـه همین

پاسـخگویی و صمیمیت زیـاد برخوردارند .تعامل اجباری

میداننـد .بـا توجـه بـه اینكـه افـراد ضداجتماعـی غالباً

و تعاملات مثبـت والدیـن و كـودك ،از عوامـل دخیـل

اختلاالت روانـی ( ،)٢٠١٣شـخصیت ضـد اجتماعـی بـا

خـط مشـیهای اسـتوار والدیـن ،قـدرت كنتـرل و

و

شـامل :بهرهکشـی و بـازی دادن دیگـران ،سـنگدلی،

میآورنـد ،تفاوتهایـی بـا یكدیگـر دارنـد .والدیـن بـا

جسـور و نتـرس بودن تعریـف شدهاسـت .ویژگی اصلی

را همـواره بـا فرزنـدان خـود روشـن و تبییـن كننـد و

بیاعتنایـی و تجـاوز بـه حقـوق دیگـران اسـت كـه از

فرزندانشـان را بـه خودمختاری تشـویق میکنند .شـیوه

ادامـه مییابـد .افـراد ضـد اجتماعـی غالبـاً تحریکپذیر

تمایـل بـه پذیرش تنبیه بـرای برقراری نظـم ،ارتباط دارد

رسـیدن بـه منافع شـخصی از طریـق دسـتکاری ،تزویر

ترجیـح میدهنـد .والدیـن سـهل گیـر ،كمتـر از كنتـرل

فقـدان ،درد و رنـج و ضـرر و زیـان بـه دیگـران بهندرت

ایـن والدیـن از سـختگیری پاییـن ،حداقـل انتظـارات،

معمـوال آنهـا را فاقـد وجـدان اخالقـی
علـت دیگـران
ً

والدیـن و كـودک ،ضعـف هدایـت و نظـارت والدیـن

تحریکپذیـر و پرخاشـگر هسـتند ،عوامـل متعـددی در

در بـروز رفتارهـای ضـد اجتماعـی و افزایـش آن اسـت.

نظریهپـردازان مختلـف ارائـه شـده اسـت كـه از آن

شناسـایی افـراد دارای رفتارهـای ضد اجتماعی اسـتفاده

زیسـتی و عوامـل محیطـی ارائـه گردیدهاسـت .غالـب

احتمـاال رفتارهـای ضداجتماعـی
پشـت سـر میگذارنـد
ً

علـت شناسـی پرخاشـگری و تكانشـی بـودن توسـط

همچنیـن از ویژگیهـای بیـن فـردی میتـوان بـرای

جملـه عوامـل روانی-اجتماعـی ،عوامل شـناختی ،عوامل

كـرد .افـرادی كـه سـبکهای نامطبـوع فرزنـد پـروری را

7

علمی ،فرهنگی و اجتماعی مشــاور پویا

13

نشـان میدهنـد .بنابرایـن ،افـرادی كـه سـبک فرزنـد

سـرقت بین فـردی انجـام دادهاند .در بیشـتر این موارد،

مقایسـه بـا افرادی كه سـبك والدیـن مقتدرانـه را تجربه

طبیعـی براثـر بلـوغ رخ میدهـد .ایـن دسـته افـراد،

ایـن رفتارهـا نگرانـی عمومـی ایجـاد نمیکنـد ،بهطـور

پـروری اسـتبدادی و سـهل گیـر را تجربـه کردهانـد ،در

مدنظـر مجموعـه حاضـر نیسـتند .در عـوض ،در اینجا بر

احتمـاال رفتـار ضداجتماعـی از خـود نشـان
کردهانـد،
ً

عوامل زمینهسـاز رفتارهـای مزمن ضـد اجتماعی متمرکز

میدهنـد .میتـوان اسـتنباط كرد كـه تعامل خودسـرانه

هسـتیم .عوامـل عصبی

و خشـونتآمیز در سـبک سـختگیرانه فرزنـد پـروری یا
بیتوجهـی و عـدم نظـارت در سـبك فرزند پروری سـهل
گیـر ،باعـث خـروج رفتارهـای ضداجتماعی میشـود .با

توجـه بـه ویژگیهـای این سـبک همچون روابط سـرد و

طردكننـده ،كمبـود محبـت و رفتارهـای عاطفـی ،مطالبه
گـری افراطـی و انتظـارات زیاد و نابجـا ،عیبجوییهای
افراطـی ،فقـدان حـق انتخـاب و تصمیمگیـری بـرای
فرزنـدان ،اعمـال زور و فشـار فیزیكـی ،بیتوجهـی بـه

نیازهـا ،خانـواده محیطی گـرم و صمیمی بـرای فرزندان

بـه شـمار نمیآیـد و فرزنـدان ایـن سـبک زندگـی را

تحقیقـات در مـورد عوامـل عصبـی رفتارهـای ضـد

الگـوی خـود قـرار میدهنـد و بیـرون از خانـه بهنوعـی

اجتماعـی ،بهویـژه آنهایـی کـه از تصویربـرداری

رفتـار میکننـد كـه در خانه یـاد گرفتهانـد .از طرفی چون

عصبـی اسـتفاده میکننـد ،بـه مطالعـات سـاختاری کـه

والدیـن از فرزنـد انتظـار اطاعـت بیچونوچرا داشـته و

ریختشناسـی مغـز را ارزیابـی میکنـد و مطالعـات

هیـچ توضیحـی دربـاره چرایی وضـع چنیـن قوانینی به

عملکـردی کـه فعالیت مغـز را ارزیابـی میکنند ،تقسـیم

فرزندشـان نمیدهنـد ایـن فرزندان دچار مشـكل رفتاری

میشـود .ایـن مطالعـات مناطـق عصبـی اصلـی مربوط

میشـوند .چنیـن والدینـی بـرای پیـروی فرزندشـان

بـه تشـخیص نـکات مهـم ،تأثیـر و کنتـرل شـناختی

از قوانیـن آنهـا ،از روشهایـی ماننـد تنبیـه اسـتفاده

را مشـخص میکنـد؛ ازجملـه آمیگـدال ،قشـر پیـش

میکننـد .آنها فرزندشـان را مدام سـرزنش كـرده ،اجازه

پیشـانی و قشـر سـینگوال قدامـی .بـرای چندیـن دهـه،

سـؤال كـردن به وی نمیدهند و همـه تصمیمها را بدون

آمیگـدال سـاختار اصلـی مـورد توجـه در مطالعـات

مشـورت بـا فرزندشـان اتخـاذ میکننـد .فرزنـدان ایـن

رفتارهـای ضداجتماعـی و آسیبشناسـی روانـی بـوده

معمـوال از والدینشـان هـراس دارنـد همچنیـن
والدیـن
ً

اسـت .آمیگدال یک سـاختار زیر قشـری اسـت که برای

درصورتیکـه مرتكب اشـتباه یا خطایی شـوند سـعی در

فرآیندهـای مربـوط بـه واکنـش بـه تهدیـد ،توجـه بـه

پنهـان كـردن آن دارنـد .ایـن فرزنـدان یـاد میگیرنـد تا

ضروریـات و یادگیـری از محیـط ،مهم اسـت .بهطورکلی،

زمانـی كـه گیـر نیفتادهانـد میتواننـد قوانیـن را زیـر پا

مطالعـات سـاختاری ،نـازک شـدن یـا کاهـش حجـم

بگذارند.

آمیگـدال را در زیرگونههـای ضداجتماعـی ماننـد اختالل

تأثیر عوامل عصبی ،ژنتیکی و محیطی

شـخصیت ضداجتماعـی ،سـایکوپاتی ،اختلال سـلوک
و سـطوح بـاالی رفتـار پرخاشـگرانه گـزارش میدهنـد؛

قبـل از هـر چیـز ،الزم اسـت توجـه داشـته باشـید کـه

بنابرایـن ،کاهـش یکپارچگی سـاختاری آمیگـدال ممکن

کاملا هنجاری هسـتند.
برخـی رفتارهـای ضداجتماعـی
ً

اسـت در انـواع رفتارهـای ضـد اجتماعـی شـایع باشـد.

بهعنوانمثـال ،اکثـر مـردم دروغ گفتهانـد ،محدودیـت

فراتـر از آمیگـدال ،سـایر مناطق زیر قشـری که با شـروع

سـرعت را نقـض کرده و از مـواد سوءاسـتفاده کردهاند و

و نگهـداری رفتارهـای ضداجتماعـی مرتبـط هسـتند

بسـیاری حتـی رفتارهـای جدیتری از جمله خشـونت و
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شـامل اینسـوال و جسـم مخطـط شـکمی میشـود.

مـواد شـیمیایی عصبـی نیـز بـا رفتارهای ضـد اجتماعی

مرتبـط اسـت و آن را بـرای تصمیمگیـری و عملکـرد

تکانـش گـری ،حساسـیت بـه پـاداش ،عملکـرد جسـم

مرتبـط هسـتند .بهعنـوانمثـال ،افزایـش دوپامیـن بـا

اینسـوال بـا ادغـام یک حالـت داخلـی با تجربیـات دیگر

مخطـط شـکمی و اختلاالت سـوءمصرف مـواد همـراه

همدالنـه مهـم میکند .جسـم مخطـط شـکمی در درجه

اسـت .علاوه بـر ایـن ،آنزیـم کاتکـول نقـش مهمـی در

اول بـا پـاداش و انگیـزه ارتبـاط دارد و زمینـه مهمـی

تعدیـل سـطح دوپامیـن ایفا میکنـد که بـا زیرگونههای

بـرای رفتارهـای ریسـکپذیر ،تکانشـی و خـود تخریبی

رفتـار ضداجتماعـی همـراه اسـت.

ایجـاد میکنـد .ناهنجاری در سـاختار و عملکرد اینسـوال
و جسـم مخطـط شـکمی (بهویـژه هسـته اکومبنس) در

در مطالعـات ژنتیکـی ،شـواهد روشـنی وجـود دارد کـه

رفتـاری ،پرخاشـگری ،سـایکوپاتی و ویژگیهـای بیرونی

ضداجتماعـی را ایجـاد میکننـد .همچنیـن ،شـواهد

بـه جهـت ایـن ناهنجار یهـا ،مبهـم اسـت ،بـا برخـی

عوامـل ژنتیکـی و محیطی در توضیـح تفاوتهای فردی

یکپارچگـی سـاختاری و عملکـرد در ایـن مناطـق گزارش

ژنتیکـی میتوانـد ناهمگونـی رفتارهـای ضداجتماعی را

عوامل ژنتیکی

عوامـل دیگـر تجزیـه کنـد؛ بـا ایـنحـال ،آنهـا باید در

تحقیقـات مختلـف ،از جملـه ژنتیـک رفتـاری ،مـزاج و

مشـاهده شوند.

جوانـان و بزرگسـاالنی مشـاهده میشـود که مشـکالت

نشـان میدهـد ژنوتیپهـای خـاص ،خطـر رفتارهـای

را نشـان میدهنـد .بـا ایـن حـال ،یافتههـای مربـوط

واضحـی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد تعامـل بیـن

از مطالعـات افزایشیافتـه و برخـی دیگـر از کاهـش

در رفتارهـای ضداجتماعـی بسـیار مهم اسـت .مطالعات

شـده است.

بـر اسـاس سـطوح متفـاوت خطـر در سـطوح مختلـف
ترکیـب بـا تحقیقـات در مـورد عوامل عصبـی و محیطی

مطالعـات اپیدمیولوژیـک ،بـر ژنتیـک بهعنـوان اسـاس

رفتارهـای ضداجتماعـی تأکیـد میکنـد .برخـی از عوامل محیطی
مطالعـات بـر انـواع ژنتیکـی خاصـی متمرکزشـدهاند،

عوامـل محیطـی میتواننـد بـر رفتارهای ضـد اجتماعی

بسـتر عصبـی اسـتفاده میکننـد کـه از طریـق آن ژ نها

تأثیـر بگذارنـد .بهطـور معمـول ،مطالعـات بـا اسـتفاده

در مـورد پرخاشـگری ،جـرم ،مـزاج ،عوامل شـخصیت و

شـبکه ،از ارتبـاط قوی بیـن عوامل محیطـی و رفتارهای

از رفتارهـای ضـد اجتماعـی ،اختلال شـخصیت مـرزی،

مـورد عوامـل محیطی مرتبط بـا رفتارهـای ضداجتماعی

شـواهد قـوی وجـود دارد کـه عوامـل ژنتیکـی ،حداقـل

اشـاره میکنـد .فضـای نامسـاعد جامعـه ،بهطورمعمول

ضـد اجتماعـی ،کلیـدی هسـتند؛ و بهطـور فزاینـدهای،

اتـکا بـه کمکهـای مردمـی ،زنـان سرپرسـت خانـوار،

ایجـاد رفتارهـای ضداجتماعـی تأکیـد میکنـد .در دو

اجتماعـی و عدم نفوذ سیاسـی وجود دارد .بـا اینحال،

سـطوح پایینتر ،سـروتونین به سـطوح باالتـر رفتارهای

نمیگـذارد؛ بنابرایـن ،بحثـی وجـود دارد کـه آیـا ایـن

مربـوط میشـود .علاوه بـر سـروتونین ،سـایر ژ نهـا و

ضداجتماعـی ارتبـاط دارد یـا اینکـه آیـا عوامـل دیگری

برخـی دیگـر ،از ژنتیـک تصویربـرداری ،بـرای تهیـه یک

در سـطوح مختلـف ،از جامعـه تـا خانـواده و همسـاالن

بـر رفتـار تأثیـر میگذارنـد .بهطورکلـی ،تأثیـرات ژنتیکی

از قومنـگاری ،نظرسـنجی ،بایگانـی یـا تجزیهوتحلیـل

پیامدهـای روانپزشـکی مربـوط بـه اختالالت ،اسـتفاده

ضداجتماعـی پشـتیبانی میکنـد .تحقیقـات زیـادی در

ش شـده اسـت .در سراسـر ایـن مطالعات،
دوقطبی گزار 

بـه وضـع نامسـاعد جامعـه بهعنـوان یـک عامـل اصلی

تـا حـدی ،در توضیـح تفاوتهـای فـردی در رفتارهـای

در محلههایـی مشـاهده میشـود کـه فقـر زیـاد،

مطالعـات ژن-محیـط بـر ارتبـاط بیـن تجربـه و ژنـوم در

بیـکاری ،تراکـم کودکان ،جداسـازی مسـکونی ،بینظمی

سـطح نظری و تجربی و در مطالعات حیوانی و انسـانی،

معایـب جامعـه بهطـور مسـاوی بر همـه سـاکنان تأثیر

ضـد اجتماعـی از جملـه پرخاشـگری و تکانشگـری

خـود معایـب جامعـه اسـت کـه مسـتقیماً بـا رفتارهای
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وجـود دارد کـه چنیـن آسـیبهایی را منتقـل میکنـد،

امـا فقـط بر افـرادی کـه دارای آسـیبپذیر یهای خاص

هسـتند ،تأثیـر میگـذارد .برخـی از مطالعـات در مـورد
معایـب جامعـه و رفتارهـای ضـد اجتماعـی ،مواجهه با
خشـونت اجتماعـی را بهعنـوان وسـیله مهمـی کـه از

طریـق آن معایـب منتقـل میشـود ،شناسـایی میکنند.
بهطورکلـی ،تحقیقـات مقطعـی و طولی نشـان میدهد

کـه قـرار گرفتن در معرض خشـونت اجتماعـی جوانان را
در معـرض خطر رفتارهای ضداجتماعی و آسیبشناسـی

روانـی ضـد اجتماعی قـرار میدهـد .توجه به ایـن نکته

حداقـل در صـورت وجـود آسـیب اجتماعـی ،مخربتـر
خواهنـد بـود .بـا ایـنحـال ،بـه نظـر میرسـد ،سـایر
عوامـل مرتبـط به خانـواده ،ماننـد فرزند پروری خشـن،
منفی ،اجباری یا ناسـازگاری ،سـطح باالتـری از رفتارهای
ضداجتماعـی را پیشبینـی میکنـد ،بهویـژه در جوانـان
بـا ویژگیهـای غیراحساسـی یـا در افراد مبتالبـه اختالل
شـخصیت مرزی.
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ضـروری اسـت که پیامدهای منفی ناشـی از قـرار گرفتن
در معـرض خشـونت بهویـژه بـرای جوانـان بـا عالئـم
مربـوط بـه اختالل سـلوک آشـکار میشـود.
عالوهبـر قـرار گرفتـن در معـرض خشـونت اجتماعـی،
اختلال در عملکـرد خانـواده ،در شـرایط محرومیت ،یک
عامـل مهـم مربـوط بـه رفتارهـای ضداجتماعـی اسـت.
اگرچـه غفلت ،بدرفتـاری و آسیبشناسـی روانی والدین
در جوامـع مختلـف وجـود دارد ،امـا بهنظـر میرسـد که
آنهـا تحـت تأثیـر آسـیبهای اجتماعـی قرارگرفتـه یا

واضـح اسـت کـه نقـش عوامـل محیطـی بـرای ایجـاد
رفتارهـای ضـد اجتماعـی مهم اسـت ،خواه ایـن رفتارها

دارای نقـص ،مواجهـه بـا خشـونت ،الگوهای مشـارکت
خانوادگـی یـا تأثیـر همسـاالن باشـد .بـا ایـن حـال،
ایـن عوامـل اغلـب نمیتواننـد ویژگـی خاصـی را ازنظـر
زیرگونههـای رفتارهـای ضداجتماعـی ارائـه دهنـد؛ تنها

در هماهنگـی بـا عوامـل عصبـی یـا ژنتیکـی اسـت کـه
مـا بـه ویژگـی پیشبینیکننده دسـت مییابیـم .عوامل
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محیطـی ،شـرط الزم بـرای رفتارهـای ضداجتماعـی

افـراد علیرغـم تداوم رنـج همچنان به ایـن رفتارها ادامه

عاطفـی تأثیـر میگـذارد ،ممکـن اسـت نـوع نـگاه افراد

مختلـف تجزیـه و تحلیـل ،اهـداف بالقـوهای را بـرای

هسـتند امـا عوامـل عصبـی و ژنتیکـی کـه بـر پـردازش
بـه محیـط خـود را شـکل دهد.

میدهنـد .علاوه بـر ایـن ،تمرکـز بـر عوامـل در سـطوح
کاهـش ایـن رنـج برجسـته میکند.
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اثربخشــی خانوادهدرمانــی شــناختی  -رفتــاری بــر اختــال
شــخصیت خودشــیفته
زهرا سلطانی

(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی)

خودشـیفتگی ،تاریخچـه گسـتردهای هـم در حـوزه

بـا الگوی فراگیر بزرگمنشـی (در خیال و رفتـار) ،از اوایل

روانشناسـی شـخصیت و هـم در حـوزه روانشناسـی

بزرگسـالی آغـاز میشـود .این افـراد بههیچوجـه تحمل

بالینـی دارد .خودشـیفتگی اولیـن بـار بهعنـوان یـک

انتقـاد ندارنـد و در صـورت انتقـاد از آنهـا ،بهطورکلـی

سـازه بالینـی ،با نـام نوعی اختلال از نوشـتههای فروید

نسـبت بـه انتقـاد بیاعتنا هسـتند یا عصبانی میشـوند

( )۱۹۱۴برخاسـته اسـت ،بعدها کرنبرگ ( )۱۹۷۵و کوهات

و صرفـاً نظـر خـود را قبـول دارنـد (انجمن روانپزشـکی

( )۱۹۷۷ایـن دیـدگاه بالینـی را در مـورد خودشـیفتگی

آمریـکا .)2013 ،مشاهدهشـده اسـت کـه بیـن  ۱۹تـا

ادامـه دادنـد( .صفـاری نیـا ،شـقاقی ،ملکـی.)۱۳۹۱ ،

 ۴۹درصـد بیمـاران روانـی ،مبتلا بـه یکـی از اختلاالت

خودشـیفتگی اختاللـی اسـت کـه بـه گرایشهـای نیـاز

شـخصیتی هسـتند .ایـن افـراد صفـات و ویژگیهـای

بـه تحسـین و تائیـد مربـوط میشـود .هنگامـی کـه

پایـداری دارنـد کـه علاوه بـر چگونگـی ادراک ،ارتباط و

فـرد بـه دلیـل رفتـار انعطافناپذیـر یـا عـدم نظمدهـی

تفکـر آنهـا دربـاره خـود ،دیگـران و محیط؛ دیـری نمی

در مدیریـت ایـن گرایشهـا بـه شـکلی مؤثـر و مفیـد

پایـد کـه افراد پیرامـون فرد خودشـیفته بـرای او به یک

شکسـت میخـورد ،بـه پیامدهـای روانشـناختی منفی

قربانـی تبدیـل میشـوند (واکنیـن .)۲۰۱۳ ،بسـیاری از

دچـار میشـود (اگرادنیـزوک .)۲۰۱۳ ،براسـاس تعریـف

خانوادههـای دارای فـرد اختالل شـخصیت خودشـیفته،

راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختلاالت روانـی انجمن

در مقیـاس معیارهـای ارزیابـی کلـی عملکـرد شـامل

روانپزشـکی آمریـکا ( )۲۰۱۳ویژگیهای فرد خودشـیفته

بـرآورده شـدن نیازهای معمـول اعضای خانـواده ،امتیاز
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پاییـن میآورنـد کـه ایـن امـر نشـاندهندهی کارکـرد

خودشـیفتگی در قـرآن کریـم در قالب خـدا گونه نمودن

وانـگ و همـکاران ( )۲۰۰۸بهروشـنی ایـن مطلـب تائید

ظلمهـا و رویدادهـای فاجعهآمیـز بشـری میدانـد.

نامطلـوب خانـواده اسـت (اسـپری .)۲۰۱۱ ،در تحقیقـات

شـد که ایجـاد محیط خوب و سـازنده در خانواده ،عالئم
اختلال شـخصیت اعضای خانـواده را کاهـش میدهد.

تاکنـون تأثیـر بهکارگیـری روش خانوادهدرمانی در درمان
بسـیاری از اختلاالت روانـی مشـاهده و بررسـی شـده

اسـت (پیرسـون۱۹۹۳ ،؛ اسـن۲۰۰۲ ،؛ وانـگ و همکاران،
۲۰۰۸؛ دونـر .)۲۰۰۶ ،براسـاس دیـدگاه خانوادهدرمانـی،

درمـان خودشـیفتگی کـه در بسـیاری از مـوارد محصول

الگوهـای غلـط فرزنـد پـروری و روابـط ناسـالم درون
خانوادگـی اسـت ،اگـر درمـان درون فضـای خانـواده
انجـام پذیرد ،بسـیار مفیدتـر از روشهای درمـان فردی

خواهـد بـود (گلدنبـرگ و گلدنبرگ .)۲۰۰۴ ،در سـالهای
اخیر مشـاهده شـده اسـت که درمـان شـناختی-رفتاری،
قابلیـت گسـتردهای در درمـان اختلاالت روانـی مختلف

از جمله اختالل شـخصیت دارد و پژوهشـگران تحقیقات
زیـادی در ایـن مـورد انجام دادهانـد (رایـت۲۰۰۶ ،؛ مک

میـن۲۰۰۷ ،؛ فالـک و لیبینـگ۲۰۰۳ ،؛ بـت مـن ،فوریـج،
۲۰۰۰؛ بـک .)۲۰۰۹ ،در مجمـوع چندیـن جنبـه چارچـوب

ادراکـی در درمان شـناختی رفتـاری و انعطافپذیری آن،

نفس آمده اسـت و آن را ریشـه بسـیاری از انحرافها و
در گفتمـان قرآنـی ،گـوش ابـزار اسـتفاده از تجـارب

دیگـران اسـت .وقتـی فـرد گوشهای خـود را ببنـدد ،با
محـور قـرار دادن خود ،حاضـر و قادر به شـنیدن تجارب

دیگران نیسـت و هرگاه چشـمهایش را بپوشـاند ،حاضر
و قـادر بـه دیـدن واقعیتها نیسـت.

مراکـز درک ،اسـتنباط و فهـم قضایای بیرونی یـا قلب او
فلـج خواهنـد بـود .خـدا انـگاری هـوای نفـس یـا خود

خـدا انـگاری ،یعنـی فـرد نفـس و شـخص خـود و آرا و

عقایـد و تمایلات خـود را محـور اصلـی انگیـزه خود در

تمامـی اعمالـش قـرار دهـد .فـرد خودشـیفتهای کـه به
عـرش قـدرت رسـیده هرچـه بـرای خـدا شـدن بیشـتر
بکوشـد ،بیشـتر از نوع بشر دور میشـود ،همه دشمن او

میشـوند و او برای مقابله با وحشت حاصل از سایههای

بلنـد دشـمنان خیالی ،ناگزیر اسـت بر قـدرت و بیرحمی
و خودشـیفتگی خویـش بیفزایـد .ازآنجاکه نسـبت میان
خودشـیفتگی و کبـر ،نسـبت عمـوم و خصـوص مطلـق

اسـت ،بایـد آیاتی را که در قـرآن مجید دربـاره کبر آمده

درمـان شـناختی رفتـاری را بهعنوان روشـی سـودمند در

اسـت ،در زمینه عجب و خودشـیفتگی نیز دانسـت و در

درمانجویـان مبتالبه اختالل شـخصیت دیده میشـود،

خودشـیفتگی خـود میشـوند تمرکـز روی رفتارهایـی

بند دوسـی ،لژیـوز.)۲۰۱۰ ،

از آن بهعنـوان رفتارهـای خـود تخریبـی یـاد میشـود و

معمـوال در میان
درمـان اختلال فراگیـر و پراکنـدهای که
ً

جلسـات رواندرمانـی شـناختی بعدازاینکه افـراد متوجه

معرفـی و مشـخص میکنـد (ماتیو سـی وایـز ،هوپوود،

خواهـد بـود کـه ریشـه آن احسـاس حقـارت اسـت که

درنتیجه روی بازسـازی شـناختی بیشـتر تأکید میشـود؛

و بازسـازی شـناختی در جهتـی سـوق داده میشـود تـا

مراجـع بیامـوزد خواسـتههایش را بهطـور مسـتقیم و
شـفاف مطـرح کنـد؛ و ضمـن ادامـه بازسـازی شـناختی

بـه مراجـع توصیـه میشـود همانطـور کـه در واقعیـت

هسـت ،همـان را بـروز دهـد و بـدون در نظـر گرفتـن
تاییـد یـا عدم تاییـد دیگران آنچـه را که به نظر درسـت

میآیـد بگویـد و عمـل کند.
از طرفـی درمانهـای رفتـار و مهـارت محـور ،اگـر بهطور

درنتیجـه یافتههـای پژوهـش نشـان میدهـد کـه

شـخصیت را کاهـش میدهنـد (گابـارد.)۲۰۰۷ ،

مؤثـر و کارآمـدی بـرای درمـان افـراد مبتلا بـه اختلال

مناسـبی طراحـی و اجـرا شـوند ،خطـر عـود اختلاالت

خانوادهدرمانـی شـناختی-رفتاری ،روش درمانـی بسـیار
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شـخصیت خودشـیفته اسـت .همچنیـن یافتههـای منابع

ایـن پژوهـش همسـو بـا رویکرد شـناختی بـه اختالالت
شـخصیتی توسـط بـک و همـکاران ( ،)۱۹۹۰نشـان

میدهـد کـه محیـط و تجـارب دوران کودکـی و عوامـل
زمینهسـاز رفتـار و موقعیتهایـی ماننـد اسـترسهای
روزمـره بـه شـکلگیری تفکـرات تحریفشـده شـناختی

و درنتیجـه بـروز رفتارهـای سـازش نایافتـهای چـون
اختلال خودشـیفته در افـراد منجـر شـدهاند .از طرفـی،

بـا توجه بـه مصاحبههـای بالینی مشـاهده میشـود که
شـیوههای رفتـاری ناکارآمـد آزمودنـی ،موجـب ایجـاد

تنـش در رابطـه بـا همسـر و اطرافیـان و بهتبـع آن
عـدم تاییـد از سـوی محیـط اطـراف و تحقیـر آزمودنی

میشـود کـه خـود آن ازجملـه عوامـل مهـم زمینهسـاز
اختلال خودشـیفته بـه شـمار مـیرود.

درمان اختالل شـخصیت خودشـیفته ،از این نظر دشـوار

اسـت که مسـتلزم پذیرش اختلال از طـرف درمانجو و
دستبرداشـتن از خود اسـت .از طرفی مدیریت جلسات

درمـان درمانجویان با اختالل شـخصیت بسـیار دشـوار

اسـت (دیویسـون .)۲۰۰۲ ،اختالل شـخصیت خودشیفته
درمـان دارویـی نـدارد و صرفـاً بـرای درمانجویانـی کـه
دارای چرخـش سـریع خلـق هسـتند ،لیتیـوم تجویـز

میشـود .بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر ایـن درمانجویان
مسـتعد افسـردگیاند ،داروهای ضدافسـردگی میتواند

مؤثـر باشـد (کاپلان و سـادوک .)۲۰۰۷ ،بااینحـال
بـرای درمـان خودشـیفتگی از روشهای مختلفـی مانند

رواندرمانـی ،گروهدرمانـی و خانوادهدرمانـی میتـوان
اسـتفاده کـرد (اشـرفی و اشـرفی .)۱۳۹۰ ،از طرفـی دیگر

نتایـج نشـان میدهد ،ازآنجاکـه رویکـرد خانوادهدرمانی
شـناختی-رفتاری بـر ایـن موضـوع تأکیـد مـیورزد کـه

اعضـای خانـواده همزمـان بـر یکدیگـر تأثیـر میگذارند
و از هـم تأثیـر میپذیرنـد ،رفتـار یـک عضـو خانـواده،
رفتارهـا ،شـناختها و هیجانهـای دیگـر اعضـای

خانـواده را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد کـه ایـن موجب

ایجـاد رفتارهـا ،هیجانـات و شـناختها و واکنـش

جدیـدی در خـود فـرد میشـود (نیکلـز ،شـوارتز؛ به نقل
از دهقانـی و همـکاران.)۱۳۷۸ ،

• اشـرفی ،منصـور؛ اشـرفی ،مرتضـی ( .)۱۳۹۰اختلال

شـخصیت خودشـیفتگی .مکتب اسلام .۹۰۲-۶۷۳ ،۸۹۹

• نیکلـز ،مایـکل پـی ،.شـوارتز ،ریچـارد سـی.)۱۳۸۷( .
خانوادهدرمانـی« :مفاهیـم و روشها» (محسـن دهقانی

و همـکاران ،مترجمـان) .تهـران :نشـر دانژه.

• یـزدی ،ابراهیـم ( ،۱۳۸۶تیر  )۳۰خودشـیفتگی :عوارض
و درمـان .اعتماد.

• صفـاری نیـا ،مجیـد؛ شـقاقی ،فرهـاد؛ ملکـی ،بهـرام
( .)۱۳۹۱بررسـی مقدماتـی ویژگیهـای روانسـنجی

پرسشـنامه شـخصیت خودشـیفته ( ).NPI-40فصلنامـه.
مطالعـات روانشناسـی بالینـی .۹۲-۷۱ ،)۸( ۲

• فـروم ،اریـش ( .)۱۳۹۰دل آدمـی و گرایشـش به خیر و
شـر (گیتی خوشـدل ،مترجـم) .تهران :نشـر پیکان.
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اختالل شخصیت دور یجو و تبعات ازدواج با آنان
راحله

سلمانی(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی)

اختلال شـخصیت دور یجـو ،نوعـی اختالل شـخصیت مالکهای تشـــخیصی اختالل شـــخصیت
اسـت کـه فـرد بهدلیـل خجالت یـا اضطـراب از قضاوت د و ر یجو

دیگـران ،نمیتوانـد بهراحتـی صحبـت کنـد یـا در جمع
قـرار بگیرد.

الگـوی فراگیـر مهـار اجتماعـی ،احسـاس عدمکفایـت و
حساسـیت بیشازحـد بـه بازخـورد منفـی کـه از ابتدای

فـرد مبتال بـه اختالل شـخصیت دور یجو ،تـرس زیادی
از طـرد شـدن توسـط دیگـران دارد و سـعی در دور
شـدن از جمعهـای اجتماعـی دارد .ایـن افـراد بسـیاری
از موقعیتهـای شـغلی را بـه خاطـر تـرس هایشـان
از دسـت میدهنـد .آنهـا بهصـورت مـداوم احسـاس
خجالـت ،شرمسـاری و بیکفایتـی دارنـد و خـود را
پایینتـر از دیگـران میبیننـد.

بزرگسـالی شـروع میشـود و در شـرایط مختلـف وجـود
دارد ،بـه صورتـی کـه با چهار یـا تعداد بیشـتری از موارد

زیر آشـکار میشـود:

از فعالیتهـای شـغلی کـه شـامل ارتبـاط بینفـردی

قابلتوجهـی اسـت اجتنـاب میکنـد چراکـه از انتقـاد،

عـدم تائیـد ،یـا طـرد میترسـد.

مایـل نیسـت بـا مـردم درگیر شـود مگـر اینکـه مطمئن

ایـن افـراد با دیگـران صمیمیت زیادی ندارنـد و به دلیل

باشـد ،موردپسـند واقـع میشـود.

اضطـراب و ترسهایشـان نمیتوانند از زندگـی لذت کافی

در روابـط صمیمـی ،خویشـتنداری را از تـرس مـورد

را ببرنـد؛ همچنین این افراد بسـیار خجالتی هسـتند.

تمسـخر قـرار گرفتـن و شـرمندگی نشـان میدهـد.
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نگـران انتقـاد یا طـرد شـدن در موقعیتهـای اجتماعی
ا ست .

بـه دلیـل احسـاس عدمکفایـت در موقعیتهـای جدید

13

شـخصیت اجتنابـی ،بیان احساسـات صـورت نمیگیرد.

ایـن ویژگیهـا کمـی شـبیه شـخصیت اسـکیزویید

میباشـد.

بینفـردی مهـار میشـود.

خـود را از نظـر اجتماعـی ناالیـق ،شـخصی ناپسـند یـا
پایینتـر از دیگـران میبینـد.

پیـش از ازدواج بـا شـخصیت اجتنابـی بهتـر اسـت از
ی کسـب کنید.
آینـده احتمالـی زندگـی بـا ایـن او آگاه 

شـخصیت اجتنابـی در شـروع رابطـه بسـیار خجالتـی

اسـت و تـا زمانـی که شـما به سـمت او قدم بـر ندارید،

پیشقـدم نخواهـد شـد .این امر ممکن اسـت اشـتباهاً

نجابـت و حیـا برداشـت شـود؛ امـا بهمرورزمـان متوجه

میشـوید کـه اجتنـاب او در همـه موقعیتهـا و حتـی
در روابـط زناشـویی نیـز مشـخص اسـت .ایـن وضعیت

باعـث میشـود شـما از رابطـه بـا شـخصیت اجتنابی و
چهبسـا از خودتان احسـاس رضایت نداشـته باشـید .به
همیـن دلیـل توصیه میشـود کـه قبل ازدواج نسـبت به

ویژگیهـای شـخصیت اجتنابـی و پیامدهـای زندگـی با
او شـناخت کسـب کـرده تـا با آگاهـی بیشـتری تصمیم

بگیریـد .چهبسـا بـا آگاهـی از ویژگیهـای شـخصیت
اجتنابـی بهراحتـی بتوانیـد بـا او کنـار بیاید.

ازدواج با شخصیت اجتنابی و زندگی زناشویی

در زندگی مشـترک همیشـه رابطه به دوش همسـر آنان

اسـت و در صورتـی کـه آنهـا تمـاس نگیرنـد یـا قـرار

مالقـات نگذارنـد ،رابطـه بـه جلـو نمـیرود .تعارضـات
معمـوال بـا کوتـاه آمـدن شـخصیت اجتنابـی
زناشـویی
ً

و سـکوت او بـه پایـان میرسـد .او یـک شـخصیتی
فرمانبـردار اسـت کـه البتـه در زمانهایـی بهصـورت

انفجـاری و افراطـی بـه آزادیخواهـی دسـت میزننـد.
آگاهـی از انـواع اختلاالت شـخصیت بـه شـما کمـک

میکنـد کـه ارتبـاط بهتـری بـا آنـان برقـرار کنیـد .

مشـــکالت در ازدواج و زندگی با شـــخصیت
ا جتنا بی
مشـکالت در زندگـی با شـخصیتهای اجتنابـی برخالف

شـخصیت اجتنابـی یکـی از انـواع اختالالت شـخصیت

دسـته  :Cآنهـا در زندگـی زناشـویی ماننـد نقشهـای

سـنتی ،فاصلـه مشـخصی را بـا همسـر خود نگهداشـته

و حتـی در بیشـتر اوقـات مکانهـا و اتاقهـای جدایـی
دارنـد .از دیده شـدن و توجـه گریزانند و سـعی میکنند

دنیایشـان را برای خـود حفظ کنند .زندگی با شـخصیت
اجتنابـی بیشـتر در سـکوت میگذرد.

هرچقـدر هـم کـه بـه آنهـا نزدیـک باشـید ،دنیـای

سـطحی بـودن رابطـه ،از عمـق زیـادی برخوردار اسـت.
بـرای آنکـه بتوانیـد راحتتـر بـا ایـن مشـکالت کنـار

بیاییـد بهتر اسـت که حتماً از جلسـات مشـاوره خانواده

بـرای رفـع مشـکالت خـود در زندگی مشـترک اسـتفاده
نماییـد .مشـکالت زیـر تنهـا بخشـی از تعارضـات و

اتفاقـات زندگـی پـس از ازدواج بـا شـخصیت اجتنابـی

ا ست :

 -1افراط در سکوت

درونیشـان را با شـما در میـان نمیگذارنـد؛ حتی زمانی

در زندگـی بـا شـخصیت اجتنابـی ،صحبتهـای زیـادی

آنهـا بـه هـراس میافتند .شـخصیت اجتنابـی از دادن

میکنـد و بـا جملات کوتـاه و حاشـیهای ،ادامۀ صحبت

احساسـات او را بفهمیـد .در زندگـی زناشـویی یـک

سـکوت میکننـد تـا تنـش تمامشـده و بـه نقطـه امـن

کـه شـما از دنیـای درونی خودتـان صحبـت میکنید نیز

صـورت نمیگیـرد .فرد از دایره کالمی محدودی اسـتفاده

اطالعـات بـه شـما طفـره رفتـه و بهسـختی میتوانیـد

را سـخت میکنـد .اغلـب در زمـان مشـکالت ،منفعالنـه
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معمـوال ایـن سـکوت باعث میشـود که
خـود بازگردنـد.
ً

گفتـه شـد ایـن فاصلـه را در زندگـی زناشـویی خـود نیز

اوقـات حلنشـده باقـی بمانـد .صحبـت کـردن راجع به

همسـر خـود در رابطـه را درک نکننـد و کمتـر بـه ابـراز

مشـکالت رابطـه میگردد.

دنیـای درونـی خـود بـرای شـما حرفـی نمیزنـد و حتی

زمـان زیـادی بـرای حل یک مشـکل نیاز باشـد و در اکثر

وارد میکننـد .ایـن فاصلـه باعـث شـده تـا نیازهـای

یـک موضوع تکـراری باعث خسـتگی شـما از حل کردن

احساسـات مناسـب دسـت بزنند .شـخصیت اجتنابی از

 -2هراس و اضطراب

اگر شـما قصـد صحبت در مـورد دنیای شـخصی خود را

همیشـه در زندگـی بـا یک شـخصیت اجتنابـی به دالیل

مسـخره و غیرممکنـی بایـد از لـذت بـردن در جوامـع
بپرهیزیـد .ایـن امـر را فقـط همسـر یـک شـخصیت
اجتنابـی درک میکنـد .شـخصیت اجتنابـی از هرگونـه
احتمـال درگیـری یا ایجاد تعـارض دوری کرده و شـما را

داشـته باشـید ،با هراس بسـیار زیاد مانع صحبت شـما

میشـود .ایـن فاصلـه تـا جایـی اسـت کـه شـخصیت

اجتنابـی حتـی تمایـل بـه خوابیـدن در کنار شـما را هم
نداشـته باشد.

 -6ابراز احساسات

بهعنوان همسـر خـود ،از ایجـاد کمی هیجـان در زندگی

شـخصیت اجتنابـی درک مناسـبی از احساسـات خـود

رویاهـای بزرگمنشـی و خودبزرگبینـی پنهانشـان،

احساسـی همسـر خـود را نیـز درک نکـرده و در نتیجـه

 -3دو سو گرایی آزاردهنده

ت اجتنابی حسـرت یک ابراز احسـاس مناسـب
شـخصی 

محـروم مینمایـد .شـخصیتهای اجتنابـی برخلاف

و دیگـران ندارنـد .ایـن بـدان معناسـت کـه نیازهـای

افرادی بسـیار ترسـو هسـتند.

رفتـار مناسـبی از خـود بروز نمیدهـد .پـس از ازدواج با

از طرفـی مشـاهده میکنیـد کـه شـخصیت اجتنابـی

تمایـل زیـادی بـه حضـور در جمـع دارد امـا درعینحال
از جمـع گریـزان اسـت .هرچقـدر کـه سـعی کنیـد بـا
شـخصیت اجتنابـی راجـع بـه ایـن موضـوع صحبـت
کـرده و او را متقاعـد کنیـد که نیـاز به تغییـر دارد و الزم

اسـت بـا این مشـکل خـود روبرو شـود؛ دچار هـراس و
اضطـراب زیـادی شـده و با اسـتفاده از جملات کوتاه و
حاشـیهای ،از صحبـت کـردن طفـره مـیرود.

بـه دلتـان خواهد ماند .او کسـی اسـت که سـکوت را در
جمـع حاکـم میکنـد.
 -7انکار احساسات
شـخصیت اجتنابـی احساسـات خـود را درک نمیکنـد

و همیشـه بـه دنبـال یـک دلیـل منطقـی و عقلـی برای
احسـاس خـود میگـردد .حتـی اگر شـما احسـاس او را

درک کنیـد ،شـخصیت اجتنابـی بـا انکار احساسـات و از

طریـق دالیـل عقلی مسـائل را آنقدر سـخت میکند که

 -4در ازدواج بـا شـخصیت اجتنابـی همیشـه مقصـر

در اواسـط بحث متوجه میشـوید او بویی از احساسـات

شـخصیت اجتنابـی انتظـار زیادی از همسـر خـود دارد.

بـه مسـائلی اسـت کـه عـاری از هرگونـه احساسـات و

شـما یید

نبـرده اسـت .بیشـتر زندگی شـخصیت اجتنابـی مربوط

همیشـه تقصیرهـا و کمبودهـا را از ناحیه شـما میداند.
بهصـورت افراطـی فشـار زیـادی را به همسـر خـود وارد

کـرده تـا این حس تقصیر را بپذیرند .همسـر شـخصیت
معمـوال احسـاس نارضایتـی از خـود پیـدا
اجتنابـی
ً

میکنـد و بـه افسـردگی دچـار میشـود.

هیجانات باشـد.
 -8تغییر گریزی

تغییـر در زندگـی یک شـخصیت اجتنابی یک امر شـبیه

بـه غیرممکـن اسـت .هر روز بـه خود قول تغییـر داده و
سـعی میکنـد که به جمع برگشـته و در اجتمـاع و رابطۀ

 -5فاصله عاطفی

خـود ،فـرد فعالتـری باشـد؛ امـا بـه دلیـل عزتنفس و

شـخصیت اجتنابـی حتـی در محیطهـای کاری نیـز

فاصلـه زیـادی بـا همـکاران خـود دارد و همانطـور کـه

اعتمادبهنفـس پاییـن ،بـا تماشـای کوچکتریـن انتقـاد

یـا احتمال شکسـت ،به حاشـیه امـن خـود برمیگردد.
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مقاومـت کـرده و جالـب اینکـه مشـکلی در رابطه حس

مشـکل رایـج در ازدواج بـا شـخصیت اجتنابـی،
بازدار یهایـی اسـت کـه در رابطـه ایجـاد میشـود .این

مشـکل حتـی در زندگی زناشـویی نیز بسـیار نمـود دارد.
همانطـور کـه گفتـه شـد از ارتباطات چشـمی و عاطفی

نمیکننـد! بااینکـه برخـی ویژگیهای رفتاری شـخصیت

اجتنابی مشـابه شـخصیت اسـکیزوئید اسـت اما با این
وجـود حفـظ ارتبـاط و پیشـروی درمـان در ایـن تیـپ
شـخصیت راحتتـر اسـت.

دور میماننـد؛ قهرهـای زناشـویی مدتزمـان زیـادی آیـــا ازدواج بـــا شـــخصیت اجتنابـــی کار
طـول کشـیده و مانـدگاری رابطـه تنهـا به عهده همسـر درســـتی اســـت؟
آنهاسـت .البتـه در طـول زمـان بـه دلیـل سـرد بـودن
شـخصیت اجتنابـی همسـرش ،خسـته شـده و از حس

ناتوانـی بـه افسـردگی پنـاه میبـرد .درمـان شـخصیت

اجتنابـی هـم بـه او و هـم بـه همسـرش کمـک میکند.

نقش مشاور در ازدواج با شخصیت اجتنابی

شـخصیتهای اجتنابـی ویژگیهای اخالقـی مخصوص

بـه خـود را دارنـد بهطور یکـه ممکـن اسـت هرکسـی
نتوانـد در زندگـی زناشـویی بـا آنهـا کنـار بیایـد .بـه

همیـن دلیـل توصیـه میشـود کـه قبـل از تصمیـم بـه

ازدواج بـا شـخصیت اجتنابـی ،بـا روانشـناس مشـورت

شـخصیت اجتنابـی نقـص را بـه همسـر خـود نسـبت

کنیـد تـا تمـام جوانب بررسـی شـود.

داده و باوجـود محبتهـای بـی و حدوحصـر همسـرش منابع:

همچنـان آن را ناکافـی میدانـد .شـخصیت اجتنابـی

تمایلـی بـه صحبـت راجع به مسـائل زناشـویی خـود با
دیگـران نداشـته و بهصـورت افراطـی از آن فـرار میکند.
آنهـا در مقابـل حضـور در جلسـات درمانـی بهشـدت

• محمودعلیلـو مجیـد؛ صمـدی راد بهـرام و دانشـورپور
زهره ،بررسـی اختالالت شـخصیت در مردان همسـر آزار

شـهر تبریز.
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من «شاخ مجازی» هستم!
سیده لیال ذاکری
سپیده قهرمانپور

(دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی)
(دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی)

«شـاخ مجـازی» واژهای نسـبتاً جدید و محصـول دنیای مشکالت روانی شاخهای مجازی
مـدرن اسـت کـه چند سـالی اسـت بـا گسـترش فضای

مجـازی مثـل «اینسـتاگرام» در بیـن جوانـان مـا بسـیار
رواج پیـدا کـرده و بـه یـک اصطلاح عادی تبدیل شـده
اسـت .شـاخهای مجـازی کـه متأسـفانه تعدادشـان

کـم هـم نیسـت ،از راه چرخـه وسـیع ارسـال عکسهـا
و کلیپهـای بیمحتـوا بیـن مـردم معـروف شـدهاند؛

ص بلکه به
کسـانی کـه نه بـه دلیـل عملکـرد و تفکر خـا 
خاطـر رفتارهـای عجیبوغریـب ،به شـهرت رسـیدهاند.
از نوشـیدن یـک چـای گرفتـه تـا خوانـدن یـک آواز بـا

صدایـی نخراشـیده و نتراشـیده ،پـس از چنـد دقیقـه،
صدهـا هـزار الیـک گرفته و ایـن یعنی در عیـن ناباوری،

تمـام ایـن محتواهـای پوچ بـرای مردم هم جـذاب بوده
ا ست !

روان شناسـان معتقدنـد کسـانی کـه در صفحـات
اینسـتاگرام رفتارهای غیرمتعارف از خود نشان میدهند،
ژسـتهای عجیـب میگیرنـد و کپشـنهای عجیبتـر
مینویسـند؛ نوعـی اختلال روانـی دارنـد .بـه عقیـده
آنهـا ایـن رفتارها ناشـی از نوعـی نیاز بـه جلبتوجه و
عـدم اعتمادبهنفـس اسـت ،چنانچـه افرادی کـه اختالل
ِ
شـخصیت خودشـیفته و نمایشـی دارنـد ،ممکن اسـت
بـرای جلبتوجـه دیگران ،دسـت به هـر اقدامـی بزنند؛
از بـه اشـتراک گذاشـتن تصاویر خصوصی خـود گرفته تا
کارهـای ناشایسـتی که باعث میشـود کاربـران عادی از
سـر کنجـکاوی هـم که شـده به صفحاتشـان سـربزنند.
ِ
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ایـن نوع رفتارهـا با انواع اختالالت شـخصیتی در ارتباط

روزی  ۳/۵میلیـارد بـار مطالب دوسـتان و اطرافیان خود

زیـر پستهایشـان از هشـتکهایی اسـتفاده میکننـد

یـک پنجم سـاکنان کـره زمین جزئیـات زندگی خصوصی

هسـتند که شـاخهای مجازی بـه آن دچارند .ایـن افراد
کـه بهطـور مسـتقیم نشـاندهندهی خودشـیفتگی

و نمایشـی بـودن هویتشـان اسـت .حتـی دنبـال

کنندگانشـان هم بیشـتر اوقـات اعتراف کردهانـد که این
شـاخهای مجـازی حالـت روانـی عـادی ندارنـد.

را الیـک میکنیـم و بیـش از  ۱/۵میلیـارد نفـر معـادل
خـود را در اینسـتاگرام منتشـر میکننـد.

افـراد خودشـیفته بهگونـهای افراطی نیازمند تحسـین و

تائیـد شـدن و اطمینانیابـی از سـوی دیگـران هسـتند

و فعاالنـه جویـای موقعیـت و روابطـی بـرای ارضـای
ایـن میـل و نیازهـای خـود هسـتند؛ بـه همیـن دلیـل،

شاخهای خودشیفته
در دهـۀ  ،۱۹۶۰خودشـیفتگی بهعنـوان نوعـی اختلال

شـخصیتی مـورد توجـه قـرار گرفـت و در سـال ۱۹۸۰

معیارهای شـاخص رسـمی برای تشـخیص ایـن اختالل

شـخصیتی
وضـع شـد .ویژگیهـا و عالئـم اصلی اختالل
ِ
خودشـیفتگی شـامل ایـن مـوارد اسـت :احسـاس نیـاز

پنـداری بیشازحـد
شـدید بـه تحسینشـدن ،خودمهم
ِ
و فقـدان تـوان همدلـی بـا دیگـران .معیارهـای فرعـی
ی هـم عبارتانـد از:
اختلال شـخصیتی خودشـیفتگ 
رؤیاپـردازی دربـارۀ موفقیتهـای نامحـدود ،میل بیحد

بـه جلبتوجـه دیگـران و درعینحـال واکنـش سـرد

بـه دیگـران و نیـز انتخـاب دوسـتان بر اسـاس پرسـتیژ،
موقعیـت اجتماعـی و فـارغ از ارزشهـای شـخصیتی.

در مقـام یـک کاربـر عـادی ،بـه سـهولت میتوان شـیوۀ

بـه نظـر میرسـد فضـای مجـازی میتوانـد محیطـی

مسـتعد بـرای دسـتیابی افـراد خودشـیفته بـه اینگونه
اهـداف باشـد .درواقـع ،امکان «ناشـناس» مانـدن ،ارائه
اطالعاتـی متفـاوت از خـود واقعـی و آرمانیتـر عرضـه
کردن خود در فضای مجازی ،موجب سـهولت دسـتیابی

افـراد خودشـیفته بـه اهـداف مرتبط بـا تأییـد طلبی در

شـبکههای اجتماعـی میشـود .در نتیجه ،حضـور پررنگ
افـراد خودشـیفته در فضـای اجتماعی را میتـوان انتظار
داشـت .همچنیـن پژوهشهایـی انجـام گرفتـه کـه

نشـان میدهد؛ بیـن خودشـیفتگی و تعداد به اشـتراک

گذاشـتن عکسهـای سـلفی در فضـای مجـازی و انگیزه

خودارائهدهـی در شـبکههای اجتماعـی فضـای مجازی،
رابطه مسـتقیم دارد.

رفتـار افـراد در رسـانههای اجتماعـی را بـا ویژگیهـای
همانطـور کـه میدانیم فضـای مجازی ،سـطح تعامالت
اجتماعـی را بهطور محسوسـی گسـترش داده اسـت .بر
اسـاس آمـار جهانی ،هـرروز بیـش از  ۸۰میلیـون عکس

جدیـد در اینسـتاگرام بـه اشـتراک گذاشـته میشـود،
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هسـتند و اینسـتاگرام را بـه جوالنگاهی بـرای رفتارهای
آسـیبزننده خـود تبدیـل کردهانـد!

کـه :بیـن افزایـش خودشـیفتگی و فراگیـری رسـانههای نمایش دروغین شاخهای مجازی
اجتماعـی رابطـۀ مسـتقیمی وجـود دارد .پژوهشـگرها

رفتارهایـی ازجملـه تلاش در جـذب دنبـال کننـده و

الیـک بیشـتر ،تمایـل بـه درمیانگذاشـتن جزییاتـی از
زندگـی شـخصی خـود و نیـز تقیـد بـه ارائـۀ تصویـری

شـبکههای اجتماعـی همچـون اینسـتاگرام بـه ابـزاری

بـرای کسـب شـهرت و درآمـد در جامعـه تبدیلشـده
اسـت تـا جایـی کـه زن و شـوهرها هـم بـرای مشـهور

شـدن ،مسـائل زناشوییشـان را در مالء عام به اشـتراک

مثبـت در کلیـۀ اوقـات را بهعنـوان نمونههایـی از

میگذارنـد و تظاهـر بـه خوشـبختی میکننـد؛ از دیدگاه

برمیشـمارند .بهعلاوه ،پژوهشـگرها رابطـۀ مسـتقیمی

«نمایشـی» هسـتند که دوسـت دارند با داسـتانپردازی

ابتلای آنهـا بـه دسـتهای از خصلتهـای مخـرب

مـورد بیمهـری و بیتوجهـی قـرار گیرند عالئـم دلزدگی

جلوههـای خودشـیفتگی در رسـانههای اجتماعـی

روانشناسـی عمومـاً ایـن افـراد دچـار اختالل شـخصیت

بیـن تعـداد دنبـال کننـدگان مجـازی افـراد بـا شـدت

خـود را در معـرض توجه قرار دهنـد .همچنین ،آنها اگر

معموال بـا اختالل
اجتماعـی یافتهانـد ،خصلتهایـی که
ً

و افسـردگی از خـود نشـان میدهنـد.

شـخصیت خودشـیفتگی مرتبط هسـتند .فضای مجازی
(بهخصـوص اینسـتاگرام) ،ایـن ظرفیـت را دارد که افراد

خودشـیفته را یـک شـبه به شـاخ مجـازی تبدیـل کند و

طرفدارانـی را بـه گـرد این افـراد جمع میکنـد که بدون
هیچگونـه شـناختی از شـخصیت واقعی این افـراد فقط

از او تعریـف و تمجیـد میکننـد و باعـث دامـن زدن بـه

توهـم « شـاخ بـودن» در ذهـن ایـن افـراد میشـوند.

ایـن نـوع اختلال شـخصیت ،بـا رفتـار پـر زر قوبـرق

نمایشـی و برونگرا در اشـخاص هیجانـی و تحریکپذیر

مشـخص اسـت .بااینوجـود ،در کنار ظاهر زیبـا ،در این
افـراد غالبـاً ناتوانـی در برقـراری وابسـتگیهای عمیق و

دیرپـا وجـود دارد .ایـن اختلال بهعنـوان یـک اختلال
هیسـتریایی یـا تبدیلـی در مجامـع روانشناسـی مطرح

شـده اسـت .چـون در آن علـل هیجانـی و نشـانههای

اختلال شـخصیت ضداجتماعـی نیـز یکـی دیگـر از

عاطفـی بـه نشـانههای جسـمانی ماننـد :کـری ،کـوری،

خودشـیفته به کرات مشـاهده میشـود .مبتالیان به این

ضعـف عمومـی ،فلـج ،لـرزش ،تیـک و حـرکات پرتابی و

اختالالتـی اسـت کـه عالئـم آن در رفتـار شـاخهای

حـرف نـزدن ،حـرکات غیرطبیعـی ،اختلال در راه رفتـن،

اختلال ،دیگـران را نادیـده میگیرند و همـواره حق را به

تشـنجهای کاذب تبدیـل میشـوند.

خـود میدهند .افرادی که حداقل سـه نـوع از رفتارهایی

ماننـد ناتوانـی در پیـروی از هنجارهـای اجتماعـی،
فریـبکاری ،دروغگویـی ،اسـتفاده از نـام مسـتعار

بـرای نفـع شـخصی ،تکانشـی بـودن ،تحریکپذیـری

و پرخاشـگری و فحاشـی ،بیپروایـی و بیمالحظگـی
نسـبت بـه امنیـت خـود و دیگـران ،رانندگی با سـرعت

غیرمجـاز ،مسـت کردنهای مکـرر ،همدلـی پایین ،ورود
بـه روابـط متعـدد و پیدرپـی ،خودرایـی و ازخودراضـی

بـودن ،گرایـش به مصـرف مواد مخـدر ،ابتال بـه اختالل
سـلوک در دوران کودکـی ،چربزبانی زیـاد و حرافی را از
خـود بـروز میدهنـد دچـار این اختلال هسـتند .حدود

 ۲تـا  ۳.۳درصـد مـردان دچـار ایـن اختلال شـخصیت

ایـن عالئم را در بسـیاری از شـاخهای مجـازی بهصورت

غیرمسـتقیم و یـا بـا دقـت در حـرکات و رفتـار آنهـا

میتوان مشـاهده کـرد .البتـه همهی آنها ایـن اختالل
را بـا عالئـم شـدید ندارنـد و لزومـاً نبایـد همـهی ایـن
معمـوال در
عالئـم نامبـرده شـده را داشـته باشـند؛ امـا
ً
طیفـی از ایـن اختالل شـخصیتی قرار دارند و بخشـی از

ایـن عالئـم در آنهـا بـروز میکنـد.

درواقع در پس نشـان دادن خوشـبختیها و خوشـیها،

واقعیتهـای تلخـی وجـود دارد کـه عمومـاً بیـان

نمیشـود و یـا اگر از سـمت خودشـان بیان شـود بازهم
دسـتمایهی دیـده شـدن هرچـه بیشـتر خـود میشـود.
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بـه جامعـه و اطرافیـان نمایـش دهنـد.
ایـن افـراد بـه دالیلـی مثـل آنکه محبـت و توجـه کافی
در کودکـی از سـمت خانـواده دریافـت نکردهانـد بـه

در بسـیاری از کشـورهای غربـی خانوادههـا لحظـات

ایـن اختلال دچـار شـدهاند و فضـای مجازی نیـز به آن

همیـن مسـئله باعث شـده ایـن دیـدگاه از طریق فضای

بـه رفتارهـای اغواگرانـهی مبتالیـان بـه ایـن اختلال

خـوش خـود را بـا دوستانشـان بـه اشـتراک میگذارند،

مجـازی در کشـورهای دیگر همچون ایران شـایع شـود،
امـا سـؤالی کـه پیـش میآیـد این اسـت کـه اگـر افراد
در واقعیـت خوشـبخت هسـتند ،چـه لزومـی دارد کـه

بخواهنـد آن را در ملاء عـام نمایـش دهنـد؟ بـه نظـر
میرسـد ایـن افـراد متظاهـر ،در واقعیـت نـه تنهـا
خوشـبخت نیسـتند بلکه حتـی کوچکتریـن رضایتی از

زندگیشـان ندارنـد.

دامـن میزنـد .همچنیـن نظریهپـردازان روان-تحلیلـی،
توجـه دارنـد و آن را بـا اغواگر یهـای والدیـن ،بهویـژه
در رابطـهی اغواگرانـهی پـدر بـا دختـر مرتبـط میدانند؛

یعنـی محبـت و توجـه بیشازانـدازه ای را دریافـت

کردهانـد و ایـن اختلال بـه آنهـا منتقـل شـده اسـت.
آنچـه از مشـاهدات کاربـران مجازی برداشـت میشـود

ایـن اسـت کـه؛ شـاخهای مجـازی دچـار اختلاالت
ً
اکثـرا مبتلا بـه اختالل خود زشـت پنـداری و
نمایشـی،
دچار اختالل وسواسـی جبری نیز هسـتند؛ اعتمادبهنفس
پاییـن آنهـا باعث میشـود بـه جراحیهـای خطرناک
زیبایـی ،وزنه زنی زیاد ،اسـتفاده از پودرهـا و مکملهای

غذایـی و افـراط در رژیـم غذایی رویآورنـد و کمالگرایی

بیحـد آنـان باعـث میشـود هیـچگاه از ظاهـر خـود
رضایـت نداشـته باشـند .تحقیقـات نشـان میدهـد که

حـدود  ۲.۵درصـد از زنـان و  ۲.۲درصـد از مـردان ،مبتال
بـه اختلال بدشـکلی هسـتند و در عیـن حـال صفحات
پرطرفـداری در اینسـتاگرام دارند!

آسـیبهای طبقاتـی ،مشـکالت مالـی و اجتماعـی از
مسـائلی اسـت کـه زندگیهـای مشـترک و غیرمشـترک
را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت ،در ایـن میـان فقـدان
احسـاس خوشـبختی یکی از آسـیبهای اصلـی جامعه
بـه شـمار مـیرود؛ زمانی که چنیـن احساسـی در جامعه
شـکل میگیـرد مردم بـرای تأمیـن این احسـاس تظاهر
میکننـد.
نظریههـای شـناختی نیـز بـه مـا میگوینـد :ایـن افـراد
از فرضهـای اشـتباه در برخوردشـان بـا زندگـی رنـج
میبرنـد .یکـی از عقایـد اصلـی افـراد مبتلا بـه ایـن
اختلال این اسـت کـه« :بیکفایت هسـتند و نمیتوانند
از عهـدهی امـور زندگـی خودشـان برآینـد» .ایـن عقیده
باعـث میشـود کـه سـعی کننـد فـرد دیگـری را بـرای
جبـران ایـن کاسـتیها بیابنـد و خود را در قالـب آن فرد

افـراد جـوان بهشـدت تحـت تأثیـر همتایـان خـود
هسـتند .چیـزی کـه بـرای ایـن گـروه سـنی اهمیـت
حیاتـی دارد ایـن اسـت کـه دیگـران بـا چـه دیـدی بـه
آنهـا مینگرنـد .بخـش عظیمـی از توجـه فـرد در امور
ِ
بازخـورد مثبتـی از خود
زندگـی صـرف این میشـود کـه
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سـلفی
مثال بـرای گرفتن یک
بـرای دیگـران ایجاد کنـد.
ً
ِ
عالـی دقـت فراوانـی خـرج میکنند ،چـون ایـن چیزها

تـا ابـد در فضـای آنالیـن باقـی میماننـد .چنیـن امری
فشـار کمنظیـری را بـر فـرد تحمیـل میکنـد و او را بـه
وضعیـت دردناکـی گرفتـار میسـازد .البتـه بایـد توجـه
داشـته باشـیم بـا گسـترش فضـای مجـازی همـه افراد

13

مقصـر نیسـتند؛ چـرا کـه دلیل اصلی شـهرت شـاخهای

مجـازی ،کنجـکاوی همیـن فالورهـای میلیونی اسـت!

منابع:
• راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختاللهـای روانـی
DSM-5

جامعـه در معـرض ابتلا بـه اختلاالت شـخصیتی قـرار
دارند!

• کاپلان ۱۳۹۳ ،و انجمـن روانپزشـکی آمریـکا،۱۳۹۳ ،

مبحـث اختلاالت شـبه جسـمی

رسـانههای اجتماعـی مسـبب اختلاالت شـخصیت

• کاربران خودشـیفته در فضای مجازی :نقش تشـخیصی

تجلـی آنهـا را
نیسـتند ،بلکـه صرفـاً امـکان ظهـور و
ِ
فراهـم میکننـد .اگـر کسـی خودشـیفته و یـا دچـار
اختلال نمایشـی اسـت ،میخواهـد بازتابهـای مثبتی
از خـود نشـان دهـد .او جهـان را بهدید آینـه مینگرد و

سیسـتمهای مغزی-رفتـاری و عاطفـه مثبـت و منفـی،

مجتبـی دهقان ،مهنـاز شـاهقلیان و محمدتقی فرمیهنی

فراهانی ،زمسـتان  ،۱۳۹۷مطالعات روانشـناختی دوره ۱۴
شماره  ،۴دانشـگاه الزهرا

مرتبـاً بهدنبال تصدیقشـدن اسـت .ازاینرو بـرای چنین

• بررسـی اختلال شـخصیت نمایشـی در آموزههـای

ِ
حساسـیت بسـیار زیاد و بنـا بر اقتضائات رسـانههای
با

فقیهی ،محمدرضا حاجی اسـماعیلی ،حمیدطاهر نشـاط

ایـن اخبـار و ماجراهـا را رصـد میکنند نیز کمتـر از آنها

قـرآن و حدیـث» دانشـگاه الزهـرا .

فـردی محتمل اسـت که بخش اعظمـی از زندگی خود را

اسلامی و تطبیـق آن بـا یافتههـای روانشناسـی ،زهـرا

اجتماعـی گزینـش و پاالیـش کنـد .دنبـال کنندگانـی که

دوسـت ،بهـار  ،۱۳۹۹فصلنامـه علمـی «تحقیقـات علـوم
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اختالالت شخصیت شایع در زنان

فاطمه ملکزاده و سیده لیال ذاکری

(دانشجویان کارشناسی رشته مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی)

برخی از انواع اختالل شـخصیت ،در زنان شیوع بیشتری
دارد (اگرچـه ممکـن اسـت شـدت عالئم اختلال ،در هر
دو جنس یکسـان باشـد) .این موضوع نشـاندهنده آن
اسـت کـه نمیتوان نقـش عامـل «جنسـیت» را در بروز
اختلال شـخصیت نادیـده گرفت؛ امـا سـؤالی که پیش
میآیـد ایـن اسـت که :جنسـیت مؤنـث چگونـه باعث
بـروز برخی اختالالت شـخصیت میشـود؟
پاسـخ ایـن سـؤال هنـوز بهطور قطعی مشـخص نشـده
امـا بااینحال مسـلم اسـت که بروز اختالالت شـخصیت
تحـت تأثیـر مجموعـهای از عوامـل جسـمی ،روانـی

زیباییهـای ظاهـری و جلبتوجـه را جـزو تواناییهـای

یـک زن میدانـد ،افزایـش شـیوع اختلال شـخصیت

نمایشـی در میـان زنـان قابـل پیشبینـی خواهـد بـود.
درواقـع شـرایط فرهنگـی باعـث میشـود زنـان بـرای
بـروز برخـی از انواع اختالل شـخصیت ،آسـیبپذیرتر از

مـردان باشـند .احتمـال دیگر این اسـت که شـاید دلیل
بیشـتر بـودن میـزان ابتلای زنـان بـه برخـی اختلاالت
شـخصیت نـه بـه دلیـل تفـاوت در میـزان شـیوع بلکـه

بـه ایـن خاطر باشـد کـه زنـان بیش از مـردان بـه مراکز
درمانـی مراجعـه میکننـد.

و اجتماعـی قـرار دارد .بـروز اکثـر اختلاالت شـخصیت اختالل شـــخصیت مـــرزی( :از شـــایعترین
در زنـان نیـز تـا حـدی بـه تفاوتهـای فیزیولوژیکـی نـــوع اختالل شـــخصیت در زنان اســـت)

بسـتگی دارد؛ امـا عالوه بر ویژگیهای جسـمی ،مسـائل

ایـن اختلال بـا ویژگیهـای بیثباتـی در رفتـار و

بـرای مثـال در شـرایطی که اجتمـاع ،ویژگیهایـی مانند

شـناخته میشـود .متخصصیـن معتقدنـد مـورد تجـاوز

فرهنگـی نیـز از عوامـل تأثیرگـذار در این زمینه هسـتند.

احساسـات ،تـرس از طـرد شـدن و رفتارهـای تکانـهای،
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قـرار گرفتـن یکـی از مهمترین عواملی اسـت کـه ارتباط

بماننـد توانایـی انجـام هیـچ کاری را نداشـته و بهطـور

بـا توجـه بـه اینکـه زنـان بهمراتـب بیشـتر از مـردان

 ۵درصـد از مجمـوع مـوارد اختلاالت شـخصیتی اسـت

مسـتقیمی بـا بـروز اختلاالت شـخصیت مـرزی دارد و
بـه لحـاظ جنسـی ،روانـی ،کالمـی و  ...موردتهاجـم قرار

میگیرنـد ،بـروز ایـن اختلال در آنهـا افزایـش پیـدا
میکنـد .زنـان مبتال بـه این اختلال شـخصیت در مورد
موضوعـات متـداول زندگـی ماننـد اهـداف بلندمـدت،

انتخاب شـغل ،جهتگیری جنسـی ،هویـت و خودانگاره

و نـوع دوسـتانی کـه باید داشـته باشـند همـواره تردید

و شـک زیـادی را تجربـه میکننـد .بـه عبارتـی هر وقت
انسـان تـازهای را مالقـات میکننـد این سـؤال را از خود

خواهنـد پرسـید آیا این دوسـتی اسـت که من دوسـت

دارم واقعاً داشـته باشـم؟

فلسـفهبافیهای ذهنـی بهمنظـور فراهـم آوردن شـرایط

و بسـتر دونیمگـی یـا دونیمـه سـازی در ایـن افـراد
بهوفـور دیـده میشـود .این افراد علاوه بر اینکـه روابط
آشـفتهای دارنـد اغلـب در مـورد هویـت خودشـان یـا

اینکـه آنها واقعاً کیسـتاند دچار سـردرگمی میشـوند
و در سـطح کلـی فاقـد درک روشـنی از خـود هسـتند.
اطمینـان آنهـا درباره کیسـتی خود ،بهصـورت تغییرات

کامـل فلـج میشـوند .شـیوع ایـن اختلال شـخصیتی
و بیـن زنـان آخریـن فرزنـد خانـواده و افـرادی کـه در
کودکی بیماری مزمن جسـمی داشـتند شـیوع بیشـتری
دارد .زنـان مبتال به اختالل شـخصیت وابسـته ،مسـتعد

بیمار یهایـی ماننـد افسـردگی و اختلال اضطـراب،
فوبیـا و مصـرف مـواد اعتیـادآور ماننـد الـکل هسـتند.

همچنیـن ایـن افـراد ممکـن اسـت بارهـا مـورد سـو
اسـتفاده دیگـران قـرار بگیرند؛ زیـرا حاضر هسـتند برای

حفـظ رابطـه خـود بـا فـرد سـلطهگر ،هـر کاری انجـام

دهنـد .ایـن بیماری عالئمی مشـترک و شـبیه به اختالل
شـخصیت دارد کـه بایـد درمانگـر بهطور دقیـق آنها را

بررسـی کنـد .در اختلال شـخصیت مـرزی فـرد بـه طرد

شـدن با احسـاس خشـم همراه با پوچی واکنش نشـان

میدهـد ،درحالیکـه در بیمـار شـخصیت وابسـته ،فـرد
بـه تـرک شـدن از طـرف دیگـران بـا تـرس و حالتـی از
تسـلیم واکنـش نشـان میدهـد و بـرای اینکـه بتوانـد

«وابسـتگی» را حفـظ کنـد درصـدد برقـراری رابطـهای
جدیـد برمیآیـد.

ناگهانـی در گزینههـای زندگـی مانند برنامههای شـغلی،
ارزشهـا ،هدفهـا و دوسـتان جلوهگـر میشـود.

اختالل شخصیت نمایشی
اختالل شخصیت وابسته

اختالل شـخصیت نمایشـی یا هیسـتریونیک یکی دیگر

زنـان بهویـژه در سـالهای اول جوانـی و نوجوانـی
احسـاس میکننـد کـه بـه فـردی بـرای مراقبـت نیـاز
دارنـد .مبتالیـان بـه ایـن اختلال بـه معنـای واقعی به

فـردی دیگـر نیـاز دارند تا بـه او تکیـه کنند .آنهـا برای
انجـام تمـام امـور و تصمیمگیـری راجـع بـه مسـائل

مختلـف بـه فـردی دیگر نیـاز دارنـد و درصورتیکـه تنها

از انـواع اختلال شـخصیت اسـت کـه در زنـان بیش از
مـردان دیده میشـود .ایـن اختالل بیشـتر بـا رفتارهای
نمایشـی و تلاش بـرای تحـت تأثیـر قـرار دادن دیگران
معمـوال در
شـناخته میشـود .مبتالیـان بـه ایـن اختالل
ً
مقابـل جنـس مخالـف رفتـار اغواگرایانـه دارنـد .افرادی

کـه بـه ایـن اختلال مبتلا هسـتند میخواهنـد بـه هر
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قیمتـی شـده در مرکـز توجـه باشـند و نـگاه دیگـران را اختالل شخصیت اجتنابی

بـه خـود جلـب کننـد .آرایـش خـاص و نامتعـارف و
یـا خالکوبیهـای زیـاد دارنـد ،لباسهـای عجیبـی

میپوشـند و رفتارشـان بهگونـهای اسـت کـه انـگار در
حـال اجـرای تئاتر هسـتند.

اختلال شـخصیت اجتنابـی یکـی از انـواع اختلاالت
شـخصیت اسـت که ارتبـاط باالیی با اختالل شـخصیت

مـرزی دارد و بیشـتر در جنـس مؤنـث دیـده میشـود.

معمـوال روابط خـود را محدود
مبتالیـان بـه ایـن اختالل
ً

بـا صـدای بلنـد میخندنـد ،تصـور میکنند رفتارشـان با

کـرده و تـا جـای ممکـن از اجتماعـات دوری میکننـد.

ولـی اینطـور نیسـت ،ممکن اسـت اگر در کانـون توجه

قضاوت شـدن توسـط دیگـران واهمه دارند .بـه عبارتی،

یـا دیگران آسـیب برسـانند .آنهـا بدون توجـه دیگران

رفتـاری کـه باعـث خجالتزدگی آنهـا در مقابل دیگران

آن نیازمندنـد .بهوسـیله جلبتوجـه میتواننـد روابـط

کـه به حضـور در اجتماعات دارنـد از آن کنارهگیری کنند.

که ارزشـمند هسـتند .شـخصیت نمایشـی بـا توجه نوع

را بیشـتر نسـبت بـه قضـاوت و جلـب حمایـت دیگران

دیگـران صمیمـی و دوسـتانه و از روی مهربانـی اسـت

ایـن دوری بـه ایـن خاطـر اتفـاق میافتـد کـه آنهـا از

نباشـند و یـا مـورد بیتوجهـی قـرار بگیرند به خودشـان

تـرس از تنهـا مانـدن و طـرد شـدن از جمـع یـا انجـام

نمیتواننـد زندگـی کننـد چـون ماننـد غـذا یـا دارو بـه

معمـوال باعـث خواهد شـد آنهـا علیرغـم میلی
شـود،
ً

بیـن فردی خوبی داشـته باشـند و اطمینـان حاصل کنند

معمـوال دختران
بـا توجـه به اینکـه فرهنگهـای تربیتی
ً

رفتـار بـه چند گروه تفکیکشـده که در ادامـه ،مختصری

بـا آنها آشـنا میشـویم:

آسـیبپذیر میسـازند ،ایـن اختلال نیـز در بیـن زنـان

بیشـتر از مـردان امـکان بـروز پیدا خواهـد کرد.

شخصیت نمایشی کودک

منابع

ایـن گـروه بهشـدت بـه دیگـران وابسـته هسـتند و بـا

• گنجـی ،مهـدی (« )۱۳۹۲اختلاالت شـخصیت»

شخصیت نمایشی سرزنده

• فرانسـس ،آلـن ( ،)۱۳۹۲مبانی تشـخیص روانپزشـکی

رفتارهـای فریبدهنـده یـا اغراقآمیـزی مثـل گریـه آسیبشناسـی روانـی بـر اسـاس  5-DSMص۲۴۳ .
شـدید یـا غش کـردن آنهـم به شـکلی کودکانه سـعی
• کرینـگ ،آن ام ( )۱۳۸۸آسیبشناسـی روانـی ،ترجمـه
در جلـب نظـر دیگـران دارنـد.
حمید شمسـی پـور ،تهـران :ارجمنـد ،ص۴۹۷ .
ایـن افـراد گـرم و صمیمـی هسـتند ،بهویـژه در روابـط
بیـن فـردی خونگـرم ،خوشبیـن و مهربـان هسـتند.

نیازمنـد تحریـک و هیجـان هسـتند ،سـریع و بانشـاط
حرکـت میکنند ،سـرحال وارد جمع میشـوند یـا آنجا را

تـرک میکننـد ،معمولـی و بـه هنجار بـه نظر میرسـند،

براسـاس  5-DSMترجمـه عبدالرضا منصـوری راد ،تهران:
کتاب ارجمنـد ،ص.۱۳۴ .

• پژوهشهای مشاوره جلد  ۱۸بهار  ۱۳۹۸شماره ۶۹
• روانشناسی بالینی سال نهم زمستان  ۱۳۹۶شماره ۳۴

دیگـران را بهسـادگی متقاعـد میکننـد.

شخصیت نمایشی موافق
هـدف زندگی این افراد این اسـت که دیگران را دوسـت
داشـته باشـند و بـه همیـن دلیل دیگـران را تحسـین و
حتـی چاپلوسـی میکننـد .بـه اطرافیان نشـان میدهند
کـه حاضرنـد هر کاری بـرای آنها انجـام بدهند.

27

علمی ،فرهنگی و اجتماعی مشــاور پویا

13

نشانههای اختالالت شخصیت مرتبط با خشونت در دوران کودکی
میالد حاجی پور

(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه ،دانشگاه محقق اردبیلی)

متخصصان عدالت کیفری و سلامت روان مدتهاسـت
معتقدنـد افرادی کـه دارای اختالالت شـخصیتی خاصی
هسـتند ،خطر خشـونت را افزایش میدهنـد .تحقیقات
نشـان داده اسـت کـه منشـأ اختلاالت شـخصیت در
سـالهای اولیـه زندگـی اسـت .اعتقـاد بـر ایـن اسـت
کـه خشـونت در افـراد مبتلا بـه اختلاالت شـخصیت
شـایعتر اسـت .یافتههـا بهطـور مـداوم میـزان باالتـری
از رفتارهـای پرخاشـگرانه و خشـونتآمیز را در مجرمـان
مبتلا بـه اختلال شـخصیت نشـان میدهد.

تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه تجربیات منفـی دوران

کودکـی اختلال شـخصیت را  10سـال بعـد پیشبینـی
کـرده اسـت .مطالعـات موجـود نشـان میدهـد کـه

عملکـرد ناسـازگار خانـواده و والدیـن ،همچنین وضعیت
اقتصـادی و اجتماعـی پاییـن و اختلاالت اولیـه

مختلکننـده (بهویـژه اختلال سـلوک ،تکانش¬گـری و
بیش¬فعالـی) ،پیشبینـی کنندههـای طوالنیمـدت
قویتریـن اختلاالت شـخصیتی هسـتند.

اختالالت شخصیت

افـرادی کـه در خوشـه ( Aپارانوئیـد ،اسـکیزوئید،

اگرچـه مطالعـه شـخصیت انسـان حداقـل بـه دوران

تاریخی ،خودشـیفته) هسـتند ،سـه برابر بیشتر از افرادی

جدیدتـر اسـت .اختلاالت شـخصیت طبـق DSM-IV

متخصصـان سلامت روان عمومـاً موافقانـد کـه ریشـه

احسـاس و رفتـار کـه بـا آنچـه انتظـار مـیرود تفـاوت

اسـکیزوتایپال) یـا خوشـه ( Bضداجتماعـی ،مـرزی،

باسـتان برمیگـردد ،مفهـوم اختلال شـخصیت بسـیار

کـه هیـچ عالئمـی ندارنـد درگیـر خشـونت میشـوند.

اینگونـه تعریـف میشـود :الگـوی بلندمـدت تفکـر،

اختالالت شـخصیتی در دوران کودکی و نوجوانی اسـت.

چشـمگیری دارد و باعـث مشـکالت اساسـی در عملکـرد
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میشـود .اختلاالت شـخصیتی در  10دسـته طبقهبنـدی

دارای عالئـم اختالل شـخصیت اسـکیزوتایپال هسـتند،

تقسـیم میشـوند.

قرار داشـتند و دارای ضریب هوشـی کالمـی و غیرکالمی

میشـوند و بـر اسـاس عالئم آنها بـه یکی از سـه گروه
خوشـه  Aاز اختالالت شـخصیت پارانوئید ،اسـکیزوئید و

اسکیزوتایپی تشـکیل شدهاست.

خوشـه  Bاز اختلال شـخصیت ضداجتماعـی ،مـرزی،

نمایشـی و خودشـیفته تشـکیل شدهاسـت.

خوشـه  Cاز اختلاالت اجتنابـی ،وابسـته و وسواسـی
ل شدهاسـت.
اجبـاری تشـکی 

بیشـتر تحـت نظـارت ضعیـف یا نظـم و انضباط شـدید

پایینـی بودند.

خوشـه  :Bسـطوح باالی سوءاستفاده جنسـی و جسمی

در دوران کودکـی توسـط افـراد مبتلا بـه اختلاالت

شـخصیتی گـروه  Bگزارششـده اسـت .افـراد مبتلا
بـه اختلال شـخصیت ضداجتماعـی انـواع مختلفـی از
نامالیمـات دوران کودکـی را گـزارش کردهانـد ،ازجملـه
غفلـت والدیـن ،عـدم محبـت و نظـم و انضباط شـدید،

مشـکالت رفتـاری اولیـه مانند اختلال رفتـار ،جنایت در

عوامل خطرساز اختالالت شخصیت
اگرچـه اطالعـات کمـی در مـورد پیشـینه اختلاالت

شـخصیتی بزرگسـاالن در دوران کودکـی وجـود دارد،

امـا بهخوبـی شناختهشـده اسـت کـه عوامـل خاصـی
خطـر ابتلا به اختالالت شـخصیتی را افزایـش میدهند.
محققـان اشـارهکردهاند کـه تجربیات منفی و آسـیبزای

دوران کودکـی بـا طیف وسـیعی از اختالالت شـخصیت
بزرگسـاالن در ارتبـاط اسـت .تاریخچـه زندگـی

مجرمـان مبتلا بـه اختالالت شـخصیت شـامل تعدادی
از تجربیـات نامطلـوب دوران کودکـی ،ازجملـه زندگـی
خانوادگـی ناپایـدار ،مشـکالت مدرسـه ،قربانیشـدن

مکـرر و مشـکالترفتاری اولیـه را گـزارش کردهانـد.

بهاحتمالزیـاد بسـیاری از ایـن عوامـل بـا بیـش از یـک
اختلال شـخصیت مرتبـط هسـتند.

خانواده و همسـاالن ،همچنین سـطح تحصیالت پایین،

داشـتن والدین محکـوم ،زندگی در خانـوادهای مختل با

نظـارت ضعیف و انضباط شـدید ،تحـت تأثیر قرار گرفتن
در فقر مسـکن ،درآمـد کم خانواده ،انـدازه بزرگ خانواده

و طبقـه اجتماعـی پاییـن؛ همچنیـن در سـطح فـردی،
بیـش فعالـی ،تکانش گـری و رفتار جسـورانه در کودکان

بهطـور قابلتوجهـی عالئـم رفتـار و اختلال شـخصیت

ضداجتماعـی را پیشبینـی میکنـد .قابلتوجـه اسـت

کـه عوامـل خطـر اندازهگیـری شـده در سـنین  8تـا 10
سـال میتواننـد وجـود یـا عـدم وجـود عالئـم اختلال

شـخصیت ضداجتماعـی را در  48سـالگی بهطـور کامـل
پیشبینـی کننـد .افرادی کـه با اختالل شـخصیت مرزی

تشـخیص دادهشـدهاند ،درگذشـته میـزان بـاال و شـدید
سوءاسـتفادههای عاطفـی و جنسـی و همچنین افزایش

خوشـه  :Aمحققـان در تجزیهوتحلیـل اختلاالت

از دسـت دادن و بیتوجهـی والدیـن را گـزارش کردهاند.

کودکـی ،فقـدان محبت والدیـن و افزایش سوءاسـتفاده

افـرادی کـه فاقـد نظـارت هسـتند ،احتمـال بیشـتری

ارتبـاط دارد .خوشـه  Aبـرای اختلاالت شـخصیت

ایـن مـوارد بهاحتمالزیـاد دارای پـدر محکـوم یـا مـادر

اقتصـادی خانـواده مـردان قابـل پیشبینـی اسـت .از

تأثیـر مسـکن ضعیـف هسـتند .اختلال شـخصیت

شـخصیتی خوشـه  Aدریافتنـد کـه تنهایـی در دوران

مردانـی کـه در خانـوادهای مخـدوش بزرگشـدهاند و

عاطفـی بـا اختلاالت شـخصیت پارانوئید و اسـکیزوئید

برای نشـان دادن عالئم اختالل شـخصیت مـرزی دارند.

پارانوئیـد و اسـکیزوتایپی توسـط وضعیـت اجتماعـی و

بسـیار جـوان بـوده و از یـک خانـواده کمدرآمـد تحـت

یـک خانـواده بـزرگ یـا کمدرآمـد ،احتمـال ابتلا مردان

نمایشـی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا سـابقه قربانیشـدن از

بـه عالئـم اختالل شـخصیت پارانوئیـد یا اسـکیزوتایپال

طریـق سوءاسـتفاده و قلـدری و همچنیـن مشـکالت

جـوان یا رفتـار جسـورانه بهطـور قابلتوجهـی اختالالت

احتمـال دارد اختلال عملکـرد خانـواده ،ازجملـه جنایت

بـه میـزان قابلتوجهـی افزایـش مییابـد .داشـتن پـدر

شـخصیت پارانوئیـد را پیشبینـی میکنـد .افـرادی کـه

روانـی والدین نشـان میدهد .افراد خودشـیفته بیشـتر
والدیـن ،بیتوجهـی و عـدم محبـت را گـزارش کننـد.
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خوشـه  :Cاختلاالت شـخصیت خوشـه  Cنیـز بهویژه با

غفلـت والدیـن و عـدم محبت همراه اسـت .افـراد مبتال
بـه اختلال شـخصیت اجتنابـی سـطوح بـاالی تنهایـی
کودکان ،بیتوجهی والدین به مشـارکت کم همسـاالن و

قربانی شـدن قلدری را گزارش کردند .اختالل شـخصیت
وابسـته بـا بیثباتی خانـواده ،فقـدان محبـت و نظارت

ضعیـف همـراه اسـت؛ همچنیـن داشـتن پـدر محکـوم

و ضریـب هوشـی کالمـی یـا غیرکالمـی پاییـن ،اختالل
شـخصیت وابسـته را بهطـور قابلتوجهـی پیشبینـی

میکنـد .سـابقه بیتوجهـی و سوءاسـتفادههای عاطفی
والدیـن و همچنیـن سوءاسـتفاده جنسـی از والدیـن بـا
اختالل شـخصیت وسواسـی جبری همراه اسـت .جالب

اسـت کـه یافتههـا ارتبـاط منفـی بیـن ضریب هوشـی

کالمـی پاییـن و عالئـم اختلال وسـواس فکری-عملی را
نشـان داد .یافتههـا نشـان میدهـد کـه افـراد در ایـن

گـروه اختالل شـخصیت تمایل بـه رعایت قوانیـن دارند
و انگیـزه قـوی بـرای پیشـرفت دارنـد کـه ممکن اسـت
در دوران کودکـی منجـر بـه عملکـرد تحصیلی باال شـود.

درحالیکـه ایـن تمایـل بـه کمـال ممکن اسـت در برخی

مـوارد بـه نظـر مفید برسـد ،امـا ممکن اسـت توضیحی

بـرای خشـونت در مـوارد دیگر باشـد .آنها ایـن فرضیه
را مطـرح میکننـد که خشـونت در افراد مبتلا به اختالل

وسـواس فکری-عملی با احسـاس از دسـت¬دادن کنترل

ممکـن اسـت ایجـاد شـود .در این مـوارد ،ممکن اسـت
ن درکشـده یا
از خشـونت بـرای بازگردانـدن ایـن فقـدا 

واقعی اسـتفاده شـود.
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که اختالالت شـخصیت در افرادی که دارای سوءاسـتفاده
یـا بیتوجهـی دوران کودکـی هسـتند ،چهار برابر بیشـتر
تشـخیص داده میشـود .تحقیقـات نشـان داده اسـت
افـرادی کـه در دوران کودکـی آسـیبهای بیـن فـردی
را تجربـه میکننـد ،در معـرض افزایـش اختلاالت روانی
مانند افسـردگی و اختالالت اضطرابی ،سـوءمصرف مواد
و اختلاالت شـخصیتی هسـتند .قـرار گرفتـن در معرض
آسـیبهای دوران کودکـی با اختلال در تنظیم هیجانی
همـراه اسـت کـه ممکـن اسـت بـر بسـیاری از شـرایط
روانـی ،ازجملـه اضطـراب و اختالالت خلقـی و همچنین
ایجـاد اختلاالت شـخصیتی تأثیـر بگـذارد .بهطورکلـی،
میتـوان نتیجـه گرفـت کـه کـودکان بـد سرپرسـت در
معـرض افزایـش خطـر ابتلا به اختلاالت درونـی مانند
اختالالت شـخصیت هسـتند.
ازآنجاکـه بسـیاری از عوامـل خطرسـاز مربـوط بـه
اختلاالت شـخصیت بـه محیـط خانـواده و خودکنترلی
افـراد مربـوط میشـود ،راهبردهـای پیشـگیری باهـدف
کمـک بـه والدیـن بـرای یادگیـری مهارتهـای موردنیاز
بـرای معاشـرت فرزنـدان خـود و همچنیـن راهبردهایی
بـرای بهبـود خودکنترلـی خـود کـودک مطلوب هسـتند.

اطالعـات موجـود نشـان میدهـد کـه شـیوع زیـاد منابع:

اختلاالت شـخصیتی ،بهویـژه اختلاالت شـخصیتی

ضداجتماعـی و مـرزی در بیـن بزهـکاران خشـونتآمیز
ممکـن اسـت ناشـی از قـرار گرفتـن آنهـا در معـرض

تجربیـات آسـیبزای دوران کودکـی ،ازجملـه اختلال

در عملکـرد خانـواده و فروپاشـی ،بیتوجهـی والدیـن

و همچنیـن سوءاسـتفاده جسـمی و عاطفـی باشـد.

• KimReising, Farrington, D. P., Ttofi, M. M.,
Piquero, A. R., Coid, J. W.(2019). Childhood risk
factors for personality disorder symptoms related to violence. Aggression and Violent Behavior,

بهطـور مشـابه تحقیقات نشـان دادند افرادی کـه دارای

اختلاالت شـدید شـخصیتی بودنـد بیشـتر از سـایرین
دچـار آسـیبهای بین فـردی و سوءاسـتفاده فیزیکی در

دوران کودکـی بودنـد .یک مطالعه طولی نادر نشـان داد
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تأثیر سبکهای دلبستگی و باورهای تربیتی والدین در شکلگیری شخصیت خودشیفته
محمدرضا نوروزی همایون

(فار غالتحصیل کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشگاه محقق اردبیلی)

پژوهشـگران براینباورنـد کـه عوامـل تعدیلکننـدهای

مزمـن هسـتند و سـیر آنهـا بهصـورت رفتوبرگشـت

وجـود دارد .شـخصیت و مـزاج ،تجارب گذشـته ،نیازها،

ادامـه مییابنـد .این مشـکالت بـر شـخصیت مؤثر بوده

میـان فشـارهای روانـی والدیـن و اختلال در کـودک،

احتمـاال برخـی از ویژگیهـای
نگرشهـا ،باورهـا و
ً
شـخصیتی میتوانـد فـرد را آمـادهی پذیرش فشـارهای

روانـی بیشـتری سـازد (رجبـی و دماونـدی.)۱۳۸۷ ،
شـایان ذکـر اسـت تجـارب دوران کودکـی نقـش
به¬سـزایی در تشـکیل رفتارهـای بعـدی کـودک خواهد
داشـت .ایـن تجربیـات فرصتـی را بـرای ارگانیسـم مهیا

میکنـد تـا حساسـیتها و رفتارهایـی را انتخـاب کنـد
کـه او را قادر سـازد تـا کارکرد مؤثرتری در محیط داشـته
باشـد .در واقـع کـودک رفتارهـای والدین خـود را تقلید

و از ایـن طریـق روشهـا و صالحیتهایـی میآمـوزد
کـه در غیـر ایـن صـورت بایسـتی زمـان زیـادی را بـرای
آمـوزش آن صـرف میکـرد (میلـون .)۲۰۱۱ ،به طـور کلی

میتـوان گفـت اختلاالت شـخصیت جـزو اختلاالت

نیسـت؛ بلکـه در کودکـی ریشـه داشـته و در بزرگسـالی
و تمـام جنبههـای زندگـی یـک فـرد و اطرافیـان وی را

تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .ایـن افـراد ممکـن اسـت
هیـچ ناراحتـی ذهنی را احسـاس نکننـد .در واقع ممکن

اسـت کـه افـراد دیگـر بـه دلیـل اعمـال فـرد مبتلا بـه
اختلال ،احسـاس ناراحتی کننـد (دورند و بارلـو.)۲۰۱۳ ،

بایـد بدانیم کـه اختالل شـخصیت خودشـیفته ،اختاللی
بـا فراوانـی  ۱تـا  ۶در جمعیـت عمومی اسـت (سـادوک

و همـکاران )۱۳۹۴ ،کـه میتوانـد سـرانجام افـرادی بـا

ویژگیهـای شـخصیت خودشـیفته باشـد .همچنیـن
بهندرت مشـکالت شـخصیتی ،شـکایت اولیـه مراجعین

هسـتند .در عوض مشـکالت مربـوط به افـراد ،اضطراب
یـا شـرایط خارجـی ،بیمـار را وادار بـه درمـان میکنـد
(بـک و فریمـن .)۲۰۰۴ ،از طرفـی شـیوههای فرزنـد
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پـروری و تروماهـای اول زندگـی میتواند سـهمی حدود

مهمتریـن رابطـهای کـه هـر کسـی در طـول زندگی خود

را پیشبینـی میکنـد (احمـدی و همـکاران.)۱۳۹۰ ،

برای دریافـت حمایتهای روانشـناختی و رفع نیازهای

 %36از اختلال شـخصیت خودشـیفته در دانـش آموزان

تجربـه میکنـد ،رابطـه او بـا والدینـش اسـت و کودکان

خـود ،از نـوزادی تـا جوانـی بـه والدیـن پنـاه میبرنـد.
روانشناسـان شـخصیت نیـز معتقدنـد کـه چگونگـی

تأمیـن نیازهـای کـودکان بهوسـیله والدینشـان ،بـر

تحول شـخصیتی فرزنـدان نقش حمایتـی دارد .در واقع
والدیـن بـا فراهم کـردن محیـط مثبت روانشـناختی به
شـکوفایی فرزنـد خـود کمک میکننـد (حسـینی.)۱۳۹۱ ،
علاوه بـر این عـدم آشـنایی مـادر در تربیـت فرزند خود

و برقـراری رابطـه نامناسـب بـا کودک میتوانـد منجر به
احسـاس و زیربنـای اختلاالت هیجانی بعـدی در ادامه

زندگـی کـودکشـود (قنبـری و همـکاران.)۱۳۹۱ ،

در مطالعـهای کـه نیوبرگر ( )۱۹۸۰انجام داده اسـت ،چهار

سـطح مرتبهای از اسـتدالل والدیـن در ارتبـاط با تربیت

فرزندانشـان آورده شده است:
در پژوهشـی دیگـر نیـز بیـن ناسـازگاری نوجوانـان بـا

سـبک دلبسـتگی والدیـن آنهـا ارتباطی قوی مشـاهده

شـده اسـت (خدابخـش و همـکاران .)۱۳۹۲ ،مـادر نیـز
بـه عنـوان چهره دلبسـتگی اصلـی ،تأثیـر غیرقابلانکاری
در تحـول عاطفـی کـودک دارد .بهتـر اسـت بدانیـم کـه

 -1جهتگیـــری خودپرســـتی :شـــامل والدینـــی کـــه
فرزندانشـــان را بـــه عنـــوان عاملـــی فرافکـــن شـــده از
خودشـــان خواهنـــد دیـــد.

ایـن والدیـن ،نقـش خـود را طبـق احتیاجـات و امیـال
خودسـازماندهی میکننـد.

سـبک دلبسـتگی مـادران بیشتریـن قـدرت پیشبینـی

 -۲جهتگیـــری قـــراردادی :دیدگاهـــی مشـــابه بـــه

(جهانبخـش ،بهـادری ،امیـری و جمشـیدی .)۱۳۹۰ ،بـر

نقشهـــا و افـــکار خـــود را بـــر اســـاس درســـت و

را در سلامت روانـی کـودکان را پیشبینـی میکنـد

دیدگاههـــای هنجـــاری تحصیلـــی ،ایـــن والدیـــن

اسـاس نظریـه دلبسـتگی ،فعالیـت سیسـتم دلبسـتگی

غلطهـــای اجتماعـــی تدویـــن خواهنـــد کـــرد.

در کل زندگـی ثابـت نیسـت و تنهـا مربـوط بـه دوران
کودکـی نیسـت و آدمـی در هیـچ سـنی بهطـور کامـل

از احسـاس اعتمـاد نسـبت بـه از راه هـم زندگـی آزاد

نیسـت؛ بنابراین سیسـتم دلبسـتگی در کل زندگی ثابت
نبـوده و میتوانـد در اثـر شـرایط متفـاوت تغییـر کنـد
(سـونگین ،۲۰۰۹ ،بـه نقـل از سـر گـزری اول .)۱۳۹۳ ،در

واقـع نظریـه دلبسـتگی ریشـه در سیسـتم رفتـاری دارد

و دلبسـتگی یکـی از چندیـن سیسـتم مهـم آن اسـت.

طـی دوره طوالنـی کودکـی انسـان ،زمانـی کـه عملکـرد
حفاظتـی دلبسـتگی اهمیـت ویـژهای دارد (اینسـورث،
 .)2000طـی تحقیـق انجام¬شـده مشـخص شـد کـه

 -٣جهتگیـــری فـــردی ذهنـــی :شـــامل والدینـــی
اســـت کـــه بـــر اســـاس احتیاجـــات کـــودک،

جهتگیـــری

دارنـــد.

 -۴جهتگیـــری تعاملـــی :شـــامل والدینـــی میباشـــد
کـــه جهتگیـــری آنهـــا بـــر اســـاس تعامـــل کـــودک

و والدیـــن اســـت .نقـــش والدیـــن در ایـــن ســـطح
برجســـتهتر از نقـــش کـــودک اســـت و ایـــن ســـطح

مناســـب بـــرای رشـــد ذهنـــی کـــودک میباشـــد.

تحقیقـات در بـاب باورهـا اشـاره بـه ایـن موضـوع دارد

کـه باورهای والدین توسـط مـادران جوان کـه باورهایی
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نزدیـک بـه مادران مسـنتر دارند ،نگه داشـته میشـوند

و اسـتمرار خواهند داشـت (اسـتویبر و هوگتـان.)۱۹۹۳ ،
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ویژگیهـای شـخصیت خودشـیفته اسـت.

از دیگـر فاکتورهـای مهـم شـامل شـرایط اجتماعـی و منابع:
اقتصـادی خانـواده اسـت کـه بـه باورهـای خانـواده

• مـرادی ،بـاران ،و سـپاه منصـور .)2018( .پیشبینـی

حمایـت مـرد از همسـر و مادرانـی که در تشـویق کودک

دلبسـتگی و باورهـای تربیتـی والدیـن .فصلنامـه

و رشـد کـودکان تأکیـد دارد .حضـور یـا غیبـت پـدر و
خـود کوشـا هسـتند نیـز از دیگـر عوامل مؤثر میباشـد.

ویژگیهای شـخصیت خودشـیفته بر اسـاس سـبکهای

روانشناسـی تربیتـی.66-53 ،)3(9 .

• Ainsworth, M.S.D. (2000). Object relations, dependency and attachment: a theoretical review
of the infant-mother relationship. Child development, 40, 969- 1025.
• Beck, T. B. Freeman, A. Davis, D. D.(2004).
Cognitive therapy of personality Disorders.2ed
edition. The Guilford press.
• Besharat MA. (2006). Personality disorder according to attachment style. J Psychol 1(2): 57.
همچنیـن نتایـج پژوهـش نشـاندهنده ایـن اسـت که
رابطـهای بیـن باورهـای والدین و رشـد هوشـی کودکان
دوسـویه اسـت (هایملسـتین و دیگـر همـکاران.)۱۹۹۱ ،
بسـیاری از محققیـن از این عقیـده که باورهـای والدین
بـا رشـد و تجارب تحصیلی والدیـن و تأثیر هوش کودک
و عملکـرد تحصیلـی آن ،ارتبـاط دارد را حمایـت کردهاند
(گودنـو  .)2012پژوهشهـای هانـت و پاراسـکوپولوس،
( )2010تأثیـر باورهـای والدیـن با تحصیلات خانوادهها
را تائیـد کـرده اسـت .در ایـن زمینـه مطالعـات تجربـی
هانت )۱۹۸۰( ،نیز موردتوجه قرار گرفته اسـت .تحقیقات
نشـان داده اسـت کـه باورهـای والدیـن در ارتبـاط بـا
رشـد بـه کیفیـت و کمیـت گفتـار خودمحـور کـودکان
مرتبـط اسـت .همچنیـن ممکـن اسـت بـاور والدین به
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• Hunt, J., & Paraskevopoulos, J. (1980). Children’s psychological development as a function
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abnormal, 3ed. John whlcy &sons, Inc.
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طبیعـت هوشـی کـودکان ،مبتنـی بـر اینکه چه کسـانی
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میدانـد .پـس بـر اسـاس پژوهشهـای انجامشـده ،به
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فرزندانشـان را در فعالیتهـای مدرسـه آمـاده کننـد را،
تحـت تأثیـر قـرار دهـد (روو .)2008 ،گودنـو ( )2012نیـز
در پژوهشـی رشـد کودکان را متأثـر از تحصیالت والدین
نظـر میرسـد سـبکهای دلبسـتگی والدیـن و باورهای
تربیتـی والدیـن (باورهـای مبتنـی بـر ژنتیـک ،محیـط،
اثـر رشـد ،تنبیـه ،قوانیـن و تربیـت) قـادر بـه پیشبینی
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