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سالمت روان

شماره ششصدوچهلونه شنبه دو دی نودوشش

پرسشی از دکتر حامد محمدیکنگرانی روانپزشک

اختالل شخصیت اسکیزوئید چیست؟
در اطراف ما آدمهای زیادی
با مشخصههای متفاوتی
محبوبه
ریاستی
زندگی میکنند .گاهی
بعضی از آنها مثبتنگر و
برخی دیگر بسیار منفینگر هستند .در این
میان هم افرادی هستند که نه با کسی تعامل
دارند و نه مایل به بودن در جمع هستند که
این مساله برای خودشان دلپذیر است و برای
اطرافیان سخت و عذابآور .در این گفتوگو
دکتر حامد محمدیکنگرانی در مورد افراد
اسکیزوئید توضیح میدهند.
 :آقای دکتر! اختالل شخصیت
اسکیزوئید چیست؟
تشخیص اختالل شخصیت اسکیزوئید در
بیمارانی مطرح میشود که الگوی همیشگی
زندگیشان انزوای اجتماعی بودهاست .آنچه
در آنها بسیار مشهود است ،این است که از
تعاملهای انسانی حتی گاهی با اعضای نزدیک
و خانوادهشان هم ناراحت میشوند .درونگرا
هستند و حالت عاطفیشان کند و محدود است،
بهطوری که ممکن است افراد غیرمتخصص و
عادی آنها را خشک و بیاحساس تلقی کنند.
دیگران معموال افراد مبتال به اختالل شخصیت
اسکیزوئید را نامتعارف ،عجیب و غریب ،منزوی
و تکرو میدانند.
 :معموال بارزترین مشخصههای آنها
چیست؟
آنها معموال تمايلي به برقراري رابطه نزديك با
ديگران (حتي فاميل) ندارند و از آن لذت نيز
نميبرند .اين افراد در صورت امكان اتاقي مجزا
به خود اختصاص میدهند و به جز تماسهاي
معمولي و ضروری ،ارتباطي با ديگران برقرار
نميكنند .آنها حتیاالمكان در هيچ مراسم و
جمعي شركت نميكنند و به همین علت است
که ديگران به اشتباه برچسب خجالتي بودن به
آنها ميزنند.
چنین افرادی تقريبا هميشه دنبال فعاليتهاي
انفرادي هستند (كار با رایانه ،كشيك يا نگهباني

اختالل شخصیت به چه معناست؟

مبتال به اختاللهای شخصیتی دارای الگوهای فکری
افراد
رفتاری کهنه و ریشهداری هستند که این الگوها متفاوت
و
رفتاری است که جامعه آن را معمولی یا نرمال
با آن
داند .انعطافناپذیری شخصیت این افراد میتواند
می
ناراحتیها و پریشانیهای بسیار زیادی شود و در
باعث
از جنبههای زندگی از جمله عملکرد اجتماعی
بسیاری
کاری مشکالت بسیاری به دنبال خواهد داشت .آنها
و
از این مساله آگاه نیستند و باور نمیکنند که چیزی
اغلب
دارد که باید بر آن کنترل داشته باشند .این افراد
وجود
وجود اختالل در خود معتقد نیستند و در جستجوی
به
درمان نخواهند بود.

شبانه و .)...البته این بدين معني نيست كه به
چنين فعاليتهايي عالقه دارند ،بلكه بهواسطه
آنها ميتوانند از ديگران دوري گزينند و خود را
مشغول كنند .در کل کارهای انتزاعی و مشاغل
مرتبط با وسایل بیجان برایشان لذتبخشتر
است(.ریاضیات،ستارهشناسی،مشاغلمرتبطبا
فلز ،چوب و )...نکته مثبت در این اشخاص این
است که آنها توانایی تحمل درجه باالیی از تنهایی
واسترسرادارند،بنابراینبرایشغلهایسختی
مانندکاردریکایستگاهتحقیقاتیدورافتادهافراد
بسیار مناسبی هستند.
این افراد اصال دوست صميمي و نزديك ندارند
و دوست معمولي هم بسيار كم دارند که آن
هم بهواسطه اجبار است و با اعضای خانواده

نیز ارتباط سطحي برقرار ميكنند .ميل جنسي
ندارند و حتي اگر ازدواج كنند در حد تكليف
و يك نوع فعاليت به آن مينگرند ،نه اینكه
به معني واقعي از آن لذت ببرند .آنها نسبت
به انتقاد يا تعريف تقريبا بيتفاوت هستند و
واکنشي نشان نميدهند.
از نظر احساسي به معني واقعي بيروح و
بياحساس هستند .گفتار و حركاتي يكنواخت
و آرام دارند و تقريبا نميتوان دريافت در هر
لحظه چه احساسي دارند .يخ و بيروح هستند
و هيجان و احساساتي از خود بروز نميدهند.
در بسياري از زمانها در رويا و خيال به سر
ميبرند و به همين دليل حتي در روابط ساده
نيز ناشیانه عمل میکنند.
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اينافرادازبعدبيثباتياحساسيوعدمپذيرندگي
در سطح باال و از نظر برونگرايي ،سازگاري و
تعهدپذيري در سطح پاييني قرار دارند .رفتار و
گفتار اين افراد مانند آدم آهني است و مولفههاي
هيجاني و احساسي ندارند و از آنجا که نسبت به
محرکهاياجتماعيبيتفاوتوکرختهستند،
حتی با از دست دادن فرد مورد عالقهشان ،خيلي
دلمرده و افسرده نميشوند.
 :این اختالل در مردان بیشتر است
یا زنان؟
شيوعشخصيتاسکيزوئيدكمتراز1درصدافراد
جامعه و در مردان شايعتر از زنان است .مانند
ساير اختالالت شخصيتي علت خاصي براي آن
شناخته نشده ،ولي هر دو عامل ژنتيكي (سابقه

خانوادگي)ومحيطي(خانوادهناامنوبدونگرمي
و صميميت و محبت) در آن نقش ايفا ميکنند.
این افراد از زندگی خود راضی هستند و کمتر
به مشاور مراجعه میکنند بنابراین این کار باید
از طرف خانواده فرد انجام گیرد .اختالل معموال
اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز میشود.
 :تفاوت شخصيت اسکيزوئيد با
شخصيت اجتنابي چیست؟
شخصيت اجتنابي خواهان برقراري روابط با
ديگران است ،اما بهدليل ترس از طرد شدن
و عدم پذيرش از طرف ديگران از برقراري
ارتباط با ديگران اجتناب ميکند ،اما شخصيت
اسکيزوئيد اصوال به برقراري روابط عالقهاي
ندارد و به تنهايي تمايل دارد.
 :وجه تمایز اختالل شخصیت
اسکیزوئید و اسکیزوفرنی چیست؟
اختاللشخصیتاسکیزوئیدبهراحتیباتشخیص
اسکیزوفرنی اشتباه گرفته میشود .اسکیزوفرنی
بیماری روانی شدیدی است که در آن فرد مبتال
ارتباط خود را با واقعیت از دست میدهد و نوعی
جنون محسوب میشود ،در حالی که افراد مبتال
به اختالل شخصیت نوع اسکیزوئید نیز ممکن
است دچار دورههای کوتاهی از جنون همراه
با توهمات و پندار غلط شوند که طول مدت

زیاد یا شدت زیاد مانند آنچه در اسکیزوفرنی
دیده میشود را ندارند.
دیگر کلید تشخیصی این اختالل و تفاوت آن با
اسکیزوفرنی این است که افراد مبتال به اختالل
شخصیت اسکیزوئید به تفاوت میان واقعیت
و افکار تحریفشده آگاه هستند ،ولی بیماران
مبتال به اسکیزوفرنی اغلب تحتتاثیر توهمات
خود قرار میگیرند .با وجود این تفاوتها ،افراد
مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید میتوانند با
درمانهایی که برای افراد مبتال به اسکیزوفرنی
گذاشته میشود ،بهبود یابند و از آنها استفاده کنند.
 :چه مواردی برای افراد اسکیزوئید
خطر محسوب میشود؟
افراد مبتال به اختالل شخصیت نوع اسکیزوئید
در معرض افزایش خطر بروز مواردی مانند
افسردگی ،اضطراب ،مشکالت کاری ،مدرسه و
ارتباطهایاجتماعی،دیگراختالالتشخصیتی،
اعتیاد به الکل یا مواد مخدر ،اقدام به خودکشی
و ...هستند.
 :اختالل شخصیت اسکیزوئید و
اختالل شخصیت پارانوئید چه تفاوتی با هم
دارند؟
اختالل شخصیت پارانوئید معموال با یک
بیاعتمادی فراگیر مشخص میشود .افراد مبتال
بهایناختاللشخصیتفرضمیکنندکهدیگران
بهآنهاآسیبمیرسانند،ازآنهاسوءاستفادهمیکنند
یا به شکلهای مختلف آنها را تحقیر میکنند،
در حالی که چنین نیست .آنها به تالش زیادی
برای دفاع از خود و حفظ فاصله خود از دیگران
میپردازند .حتی برای پیشگیری از این موارد
ممکناستبهدیگرانحملهکنند.بهنظرمیرسد
آنها کینهای ،اهل دعوا و خیلی حسود هستند.
تفکر در آنها به طور آشکار تحریف شده است.
درک این افراد از محیط اطراف شامل کشف نیات
بدخواهانه و رفتارهای تحقیرآمیز دیگران است.
به این دالیل ،آنها به دیگران اعتماد ندارند و از
روابط نزدیک با دیگران دوری میکنند .زندگی
عاطفی آنها تحتسلطه تمایل به بیاعتمادی و
خصومت است.

