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هاي اختالل شخصیت پارانوئید در فرهنگ ایرانیبررسی نشانه

2، مهناز غیاثی*1شیرین ایزدي

ezadi78@yahoo.comتهرانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات کارشناس ارشد روان1

شناسی، دانشگاه الزهراي رواندانشجوي دکتر2

چکیده
. شـد شناسی اختالل پارانوئید انجام     هاي اختالل شخصیت پارانوئید در فرهنگ ایرانی با هدف تأثیر فرهنگ بر نشانه            این پژوهش، به منظور بررسی نشانه     

هـا  ابزار گردآوري داده  . اي انجام شد  گیري چندمرحله سال به باالي شهر تهران، به روش نمونه        18نفر از افراد     70با انتخاب    1384-85در سال    وهشپژ
می هـاي عمـو  در بـین مـالك  . عبارت بود از مصاحبه بالینی، آزمون مقیاس پارانوئید هریس لینگوز، آزمون اسـتعاره و تـست اخـتالل شخـصیت میلـون            

)(DSM-IV-TR از .  هاي عمومی در گروه داراي اختالل بیشتر از گروه بهنجار بود، سایر مالك"اعتمادي بدون دلیل به دیگرانبی"به غیر از مالك
ل ادراك خویـشتن حـو  "و "انزواي اجتماعی امـا میـل بـه تمـاس اجتمـاعی       "،  "توجهی به احساسات دیگران   بی"هاي  هاي اختصاصی، نشانه  بین نشانه 

، "فرافکنـی "،  "محتـاط بـودن   "هاي آشکار، سه نشانه     از بین نشانه  . در الویت اول تا سوم جهت تشخیص قرار گرفت         "محورهایی چون کفایت شخصی   
فـضاي بـسته    "و "دیگـر آزاري  "،  "بینیخودبزرگ"هاي پنهان، نشانه    در بین نشانه  . در الویت اول تا سوم براي تشخیص قرار گرفتند         "پذیريتحریک"

ایـن عوامـل، در تعیـین      . هاي مرضی مؤثر است   نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی در تبیین جلوه        .، در الویت اول تا سوم جهت تشخیص بودند        "هراسی
.ها دخالت داردمعناي مفاهیم بهنجار یا نابهنجار، شرایط مسبب اختالالت مرضی و نیز فراوانی و چگونگی عالئم این اختالل

فرهنگ؛پارانوئید؛اختالل شخصیت: هاواژهکلید

مقدمه
هاي دانش پزشکی به اندازه     اي که هیچ یک از شاخه     باشد، به گونه  هاي وابسته به فرهنگ می    دانش روانپزشکی و روان شناسی از رشته      

مختلف زمـانی همـواره      هايهاي رسمی آن در دوره    برخالف علم پزشکی که جنبه    ). 1377زاده،  حسن(روانپزشکی با فرهنگ آمیخته نیست      
هاي هاي بیماري روانی در دورهباشد و نشانه، در روانپزشکی و اختالالت روانی این امر صادق نمی  »شناسی پزشکی مثالً نشانه «اند  ثابت بوده 

الورا، -یـرگس النتـري  گ(مختلف تحت تأثیر فرهنگ غالب و اعتقادات رایج آن دوره از زمان، مورد تفسیر و تعبیر و ارزیابی قرار گرفتـه انـد              
، جامعـه   )1999رولـر و گارناسـیا،      (هاي بعضی اختالالت روانپزشکی؛ براساس نوع فرهنـگ         شواهد روشنی از گوناگونی تظاهر نشانه     ). 2003

.وجود دارد) 1993ویس و همکاران، (و بافتار آن ) 1986هولزر و همکاران، (
فرهنگ «ملی فرهنگ سالمت روانی و گروه تشخیص به صورت سوي مؤسسهشاید بتوان گفت که بهترین تعریف در مورد فرهنگ، از        

ارائه شده » شودشود که در جامعه غالب و درون گروههاي اجتماعی آموخته شده و منتقل می      به معانی، ارزشها و هنجاري رفتاري اطالق می       
مختلـف را   » ناهنجاریهاي«تارهاي بهنجار و آستانه عمل      به این ترتیب نیروهاي فرهنگی در هر جامعه، رف        ). 2003کاپالن و سادوك،    (است  

). 1383. اتوکالین برگ؛ترجمه کاردان(کنند کنند و براي الگوهاي مختلف انحراف، پیامدهاي اجتماعی مختلفی وضع میتعریف می
با این حال مشخص . شوداختالل وابسته به فرهنگ پرداخته می25، به توصیف مختصر DSMجلد دوم 9از طرفی، در پیوست شماره     

ها را به یکسان در یک ضابطه، در تعیین اخـتالل در نظـر              ها فرهنگ بندي بیماري نیست چرا با فرافرهنگی دانستن معیارها و الگوهاي طبقه        
اند؟ گرفته
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روانـی در هـر جامعـه        هاياي بر ظهور و شیوع و علت بیماري       تواند تأثیر عمده  با توجه به مطالب ذکر شده بدیهی است که فرهنگ می          
تـوان نتیجـه    بنـابراین، مـی   . دهـد که مفهوم بهنجاري یا نابهنجاري رفتار از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را تغییر می              داشته باشد، به طوري   

اي فرهنگـی  هـ گرفت که اختالل روانی داراي تعریف جهانی و امر واقعی نیست، بلکه شیوع و بروز بیماري و اختالل روانی برخاسته از زمینه  
.باشدمی

بسته و اي، فرهنگاز سوي دیگر تعیین شرایط در سبب شناسی بیماري، قطعی و جبري نیست و فهم اختالل باید داراي تعریفی منطقه                   
. در چهارچوب فهم زبان بیمار باشد

دالیـل  . بی و سـنجش قـرار گیـرد   در شهر تهران مـورد ارزیـا  بر این اساس سعی شد اختالل شخصیت پارانوئید در حوزه فرهنگی ایران 
هاي دیگر آن بود که تاکنون در زمینه تأثیر فرهنگ بر اختالل شخصیت پارانوئید در ایران                انتخاب اختالل شخصیت پارانوئید در بین اختالل      

هـاي  لهاي شخـصیت بـیش از اخـتال       به تأثیر فرهنگ بر اختالل     DSMاز طرفی، در    . و حتی کشورهاي دیگر کاري صورت نگرفته است       
هاي مدارا وجود دارد    اي از لحاظ مفهوم خود، سبک ارتباط و مکانیسم        هاي مختلف، تنوع گسترده   دیگر تأکید شده است چون در بین فرهنگ       

هاي قومی متفـاوت،  هاي اقلیت، مهاجران، پناهندگان سیاسی و اقتصادي یا افراد با زمینه      ، همچنین، اعضاي گروه   )2003کاپالن و سادوك؛    (
این رفتارها ممکـن  . تفاوتی اکثریت جامعه، رفتارهاي دفاعی نشان دهند ن است، به دلیل ناآشنایی و یا در واکنش به ادراك غفلتی یا بی             ممک

است در افرادي که با این اشخاص رابطه دارند، خشم و ناکامی ایجاد کنند و بدین ترتیب دور باطلی از عدم اعتماد متقابل شکل گیرد که بـا               
. شخصیت پارانویایی اشتباه گرفته شوداختالل 

) 1349(توان به پژوهش توکلی اما در زمینه میزان شیوع این اختالل می. در زمینه پژوهش حاضر، در کشور ما تحقیقی انجام نشده است
کاربرد مقولـه پارانوئیـا در    بریکنر، طی   . اشاره کرد که طی آن، شیوع اختالل شخصیت پارانوئید در جمعیت ایران، بیشتر از آمریکا حاصل شد                

). 1383اتـوکالین بـرگ،     (کرده است که در این فرهنگ، افراد داراي خصایص پارانوئیایی، بـه ریاسـت برسـند                 فرهنگ آلمانی اظهار عقیده     
سأله اعتقاد دارند   به این نتیجه رسیدند که دانشجویان آسیایی در مقایسه با دانشجویان آمریکایی، بیشتر به این م               ) 1966(آرکوف و همکاران    

در ترکیـه کـه  نشان دادند ) 2002(هریس و آیسه . که سالمت روانی با پرورش قدرت اراده و اجتناب از افکار ناخوشایند افزایش خواهد یافت   
.شتهاي اختالل شخصیت پارانویید، خودشیفته، ضداجتماعی، مرزي، اسکیزوتایپال و تکانشگري همبستگی دافردگرایی افقی، با ویژگی

.باشدهاي اختالل شخصیت پارانوئید در فرهنگ ایرانی میبه طور کل، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نشانه

روش
کنندگان و طرح پژوهششرکت

بود سال به باالي ساکن شهر تهران 18شامل کلیه افراد ، جامعه آماري تحقیق. باشداین تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و مقطعی می
.انتخاب شدند) 71/45= %، مرد29/54= %زن(نفر 70و پس از مصاحبه، به تعداد اي گیري چندمرحلهش نمونهروکه با

ابزار 
مقیاس افکار گزنـد و آسـیب، حـزن و انـدوه و     در سه خردهبا طیف لیکرت  سؤال 40این مقیاس، شامل     :مقیاس پارانوئید هریس لینگوز   

آزمون جمالت ناتمـام    .)1379گراهام،  (و اعتبار و روایی آن به طور مناسبی گزارش شده است          ) 1968هریس و لینگوز،    (باشد  لوحی می ساده
اي از انعکـاس  انههاي زندگی و خـود اسـتفاده شـد کـه نـش     این آزمون براي شناخت استعاره-)The phrase complement(استعاره 

).1383اسماعیلی، (اعتبار و روایی این آزمون، مناسب ارزیابی گردیده است ). 1372بهرامی، (باشد احساس و مقاصد فرد به جهان خارج می
این آزمون، یک : MCMI.III( (Millon clinical multiaxial Invento((نسخه سوم –مصاحبه بالینی چندمحوري میلون

خواجـه مـوگهی    ). 1994میلـون،   (سـنجد   نشانگر بـالینی را مـی      10الگوي بالینی شخصیت و      14گویه است که     175با   مقیاس خودسنجی 
. اندگزارش داده% 87تا % 78هاي آن را ضریب اعتبار مقیاس) 1381(و شریفی ) 1372(
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اجراشیوه 
هـاي ذکـر   ، فرم مشخصات همراه با یک کـد و آزمـون  نکنندگاشرکتبعد از انتخاب تصادفی ،در این پژوهش براي گردآوري اطالعات     

.شدیادآوري محرمانه ماندن اطالعات همچنین، . دنکه نام و نام خانوادگی را ننویسگردیدتأکید وشدداده آنهابه شده

نتایج
سپس، با استفاده از آزمون . شدمحاسبه) بهنجار و داراي اختالل شخصیت پارانوئید(توزیع فراوانی و درصد وجود هر نشانه در هر گروه 

.ها در دو گروه یاد شده مورد آزمون قرار گرفته استمجذور کاي این نشانه
، سـایر   "اعتمادي بـدون دلیـل بـه دیگـران        بی"به غیر از مالك     DSM-IV-TR)(هاي عمومی   در بین مالك  ها نشان داد که     یافته

تـوجهی بـه احـساسات    بـی "هـاي  هاي اختصاصی، نـشانه  از بین نشانه  . ه بهنجار بود  هاي عمومی در گروه داراي اختالل بیشتر از گرو        مالك
در الویت اول تـا سـوم     "ادراك خویشتن حول محورهایی چون کفایت شخصی      "و  "انزواي اجتماعی اما میل به تماس اجتماعی      "،  "دیگران

در الویت اول تا سـوم بـراي       "پذیريتحریک"،  "رافکنیف"،  "محتاط بودن "هاي آشکار، سه نشانه     از بین نشانه  . جهت تشخیص قرار گرفت   
، در الویـت اول تـا سـوم    "هراسـی فضاي بسته"و "دیگر آزاري "،  "بینیخودبزرگ"هاي پنهان، نشانه    در بین نشانه  . تشخیص قرار گرفتند  
.جهت تشخیص بودند

بحث
که مشاهده شد هاي عمومیمالكدر مورد. بودیرانیهاي اختالل شخصیت پارانوئید در فرهنگ ابررسی نشانههدف پژوهش حاضر، 

، عوامل محیطی نظیر عوامل زیستی ، اقتصادي ، اجتماعی ، ورود به محیط هاي جدید و تجربه هاي بر اساس دیدگاه آدلريتوان گفت می
احتیاج وافري به انسجام، در عین حال فرد، .تري و کاهش تعیین ارزش شخصی فرد موثر هستندمستقیم و شخصی در ایجاد احساس که

اما این نیاز را به ما کمک مکانیزم هاي جبرانی چون بی اعتمادي ارضا می کند، تا . پذیرفته شدن و ارزش یافتن در گروه را دارا می باشد
.بتواند مورد قبول گروه واقع شود

یف خود به دیگران و یا کار کردن با آنها ابا دارند حاصل شده، در فرهنگ ایرانی افراد از تفویض وظاهاي اختصاصینشانهدر رابطه با 
آمیزي است که افراد اعتمادي اضطرابیکی از دالیل چنین احساسی، بی. که مبادا دیگران براي بدجلوه دادن، کارها را درست انجام ندهند

بخصوص که امروزه . اندگرا قرار گرفتهفرهنگی جمعباشند، که در بافت دلیل دیگر، افراد جامعه ایرانی، فردگرا می. جامعه نسبت به هم دارند
کنند ، خودشان را از افراد جامعه افراد فردگرا، افرادي هستند که در تنهایی بهتر کار می. کنندافراد بیشتر به طرف فردگرایی حرکت می

کنند اگر در گروه قرار گیرند، ضعف عمل دانند اهدافشان را در غیاب حمایت اجتماعی کامل، جهت تالش شدیدشان، پیگري میمتمایز می
- توان بیان داشت که بر طبق دیدگاه آدلر، بینیز میهاي آشکارنشانهدر مورد ). 2000والتر، (کنند و گرایش به انزواي اجتماعی دارند می

اعتمادي بی. کنندآن استفاده میاز ) اختالل-بهنجار(هاي جبرانی در مقابل احساس کهتري است که افراد جامعه اعتمادي یکی از واکنش
هاي فرضخود موجب تشکیل پیشاعتمادي به خودياین بی. باشد... تواند ناشی از شرایط سخت، اقتصادي، اجتماعی و زا نیز میاضطراب
را به انزواي اجتماعی تواند بیش از پیش افرادشود که میمی) اند، نباید اعتماد کرد مگر خالفش ثابت شودزیرکاهمانند مردم آب(فکري 
دارد که که اکثر افراد جامعه شود و بیان میسازي مطرح میگرایی و عقالنی، گرایش منطقهاي پنهاننشانهدر رابطه با در نهایت،. بکشاند

گرایی و عقالنی طقمن(دلیل چنین گرایشی . مندندهاي موجود در زندگی شخصی و اجتماعی بسیار گلهعدالتیدر مورد بی) اختالل-بهنجار(
رسد آنها را قبول کرده است و از کند که به نظر میها، وظایف، انتظارات و امکاناتی زندگی میشاید آن باشد که فرد با مسئولیت) سازي

- از محدودیتتوانددهند که وي نمیوي نشان می) غیرکالمی-کالمی(اي از رفتارها و اعمال کند، اما پارهبحث در مورد آنها خودداري می
-سعی می) شاکی بودن از وضع موجود به طور کلی(رو از طریق اعتراضات ناهشیار از این. پوشی کنداند چشمهایی که بر وي تحمیل شده

.شود، سر باز زندکند از قبول نقشی که کمتر یا محدود قلمداد می
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شود هاي فرهنگی محسوب شد، پیشنهاد میر، جزء نشانههاي آشکار، عمومی، اختصاصی و پنهان در پژوهش حاضاز آنجا که نشانه
همکاري دشوار افراد . آورد بررسی نمایندها را فراهم میروانشناختی که موجب فرهنگی شدن این نشانه- محققان دیگر دالیل نظري

.گرددهاي پژوهش حاضر محسوب میپارانوئید با پژوهشگر و کمبود منابع داخلی و خارجی از محدودیت
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