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 آن سازامل خطرها، علل و عو، نشانهشخصیت پارانوئیداختالل 

 یهاوشامل الگ ،تی. شخصرودیبه شمار م ،تیشخص یهاازاختالل یکی ،دیپارانوئ تیشخصاختالل   

 یالگوها ردفکه  یهنگام ،اما ماند.میثابت  یزندگ انیکه تا پا ،استر رفتا و جانیه، بادوام شناخت

 اتیاساس تجرببرها گیرد.این الگواختالل شخصیت شکل می،گزیندمیدر زندگی خود بر را ناسازگارانه

 یالگوها نیاشکل گرفته است.  یو نوجوان یوران جوانآموخته شده، در د هایو رفتار یدرون

و کنترل  یفردنیعملکرد ب ،یریپذجانیه ،شناخت :دنشویآشکار م نهیناسازگارانه حداقل در دو زم

 .تکانه

خاص  یهایژگیشود و و یابیارز دیناسازگارانه فرد با یهاوالگ ،تیاختالالت شخص صیدر تشخ   

 نیکه ا یتیصفات شخص نیب دیبا نیهمچن.مشهود باشد یدوران بزرگسال لیاز اوا دیبا ،او یتیشخص

 ایخاص و  یزااسترس یها تیموقع فرد در مواجهه با، که یآورند و صفات یاختالالت را به وجود م

 صیکنند ، تشخ یم دایو اضطراب  بروز پ یقطبود ، اختاللیافسردگ ،متفاوت مثل یروان یاحالت ه

  .شود داده

ها و عوامل خطرساز نشانه ،دیپارانوئ تیاختالل شخص ،با شتریب ییآشنا یبرا دیتوانیم زانیشما عز  

تان انیاختالل در اطراف نیا یهادر صورت بروز نشانه .دییمقاله را تا انتها مطالعه نما  این اختالل،

 نیمشاور یاربا همک ،مرکز مشاوره راز ماندگار .دیبهره ببر یشناسروانمشاوره از  ،دیتوانیم

 .دینما ییراهنما را زانیتواند شما عزیم نهیزم نیدر ا ،متخصص خود

 ؟ستیچ دیپارانوئ تیاختالل شخص

افراد  .شودیمحسوب م ،تیاختالالت شخص ،A اختالالت خوشه زء،ج ،دیپارانوئ تیاختالل شخص  

 نیا اتیخصوص نیمهمتر .رسندیبه نظر م یعادریو غ بیو غر بیاختالل اغلب عج نیمبتال به ا

این  .است ،خاص لیبدون دل ،گرانیبه د دیترد وشک  و یاعتمادیب ،یرحمیب ،دیافراد سوءظن شد

 .نندبز بیخواهند به آنها آسیم گرانیباورند که د نیار شک دارند و ب گرانید یهازهیانگ اشخاص به

های این مشکل به .نشانهشودیآغاز م یشروع نوجوان یا یدر کودکاغلب  دیپارانوئ تیاختالل شخص

صورت،اشتیاق به تنها بودن،روابط نامناسب با همساالن، اضطراب اجتماعی،مشکالت تحصیلی، 

از زنان  شتریمردان ب کند.شیوع این اختالل، دریالپردازی بروز پیدا میغریب وخوتفکرات عجیب 

 .شودیم دهید

 ؟ستیچ دیپارانوئ تیاختالل شخص یعلل و عوامل خطر ساز برا

و  یروان ،یکیولوژیعوامل باز یآن را به شمار توانیم ،اما ،ستیاختالل مشخص ن نیا یعلت اصل  

ها خانواده آن یکه اعضا یافراد نیدر ب ،دیپارانوئ تیمعمول بودن اختالل شخص .نسبت داد یطیمح

 یاریبس .تاس یماریب نیار د ،کیژنت ریتاث نشان دهنده ،هستند یاختالالت توهم ای یزوفرنیمبتال به اسک

تالل اخ نیدر به وجود آمدن ا ییبسزا ریتاث یو روح یجسم یهابیآس ،از جمله ،یکودک اتیاز تجرب

 .دارند

 در یزندگ ،عبارتند از ،شوند دیپارانوئ تیاختالل شخصز تواند باعث برویکه م یگریعوامل د   

ن و ازدواج نکرد ،مرگ همسر، یعاطف ییطالق و جدا ،نامناسب یاقتصاد تیبا وضع ییخانواده ها

 تجرد.
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فلت غ های جسمی در دوران کودکی،توجهی به نیازوالدین، بی یعاطف یتوجه یب ،مانند یعوامل  

 یاهنیعوامل خطر ساز و زم تواندیم ،نیوالد و با شدت لیدل یخشم ب )والدین،مراقبین کودک(،ناظر

 .گردد دیپارانوئ تیرشد اختالل شخص یبرا

 :اختالل این زبرو یهانشانه

به  .است یعادریقول و غعمریرفتارشان غ ،کنندیفکر نم ،دیپارانوئ تیافراد مبتال به اختالل شخص   

ی ب نیا،معتقد هستند انیاگرچه اطراف .است یو منطق یعیطب ،گرانینسبت به د یشان شک و دودلرنظ

 مورد و بی دلیل است.اعتمادی،بی 

صحبت  ،وارهیو کنا زیآمطعنه ،ها ممکن استآن .دارند هسرسختان ایخصمانه و  یهاررفتا افراد نیا  

ث باعصمانه، خ یهاواکنش نیا .شودیم انیخصمانه از طرف اطراف یهاکه باعث بروز واکنش ،کنند

 ،انگرینسبت به د دیشک و ترد.مطمئن شوند گرانیشان نسبت به دیبه شک و دودل،افراد مبتال،شودیم

 د.گذاریم یمنف ریتاث،گرانید روابط بار آنان ب ییدر توانادیگران،  عادت به سرزنش کردن نیچنهم

 :اختالل نیافراد مبتال به ا

 کنندیشک م ،گرانیو اعتماد د و صدق گفتار یراست ،به تعهدات.  

  ،ها هستنددادن آن بیمعتقدند همه در حال فراین اشخاص. 

 رایز ،کنندیم یخوددار یاکراه دارند و از دادن اطالعات شخص گرانیدر اعتماد کردن به د 

 .استفاده شودآنان سوء هیاطالعات عل نیترسند از ایم

 کنندیکه فکر م ییهاها و اهانتیحرمتیب ،ییتنااعیبه بخشش ب یلیو تما دنریگیبه دل م نهیک، 

 .ارنددن ،ها شده استبه آن

 حساس هستند ارینسبت به انتقاد بس. 

 ادراک می کنند ،دکنندهیتهد ،معنا و مفهومر،خوشگوا یدادهایاظهارات و رو در پس. 

 درباره وفادارینسبت به همسر خود لیبدون دل و مداومر، مکر گمانیو بد سوءظن ،. 

 رسند.آمیز به نظر میفاقد احساسات محبت.هستند هعاطفیسرد و ب گرانیدر  روابط با د 

 شان در روابط ،حسادت کردن.ندینما یریجلوگ انتیتا از بروز خ ،کنندیهمسر خود را کنترل م

 زند.موج می

 و  هستند درست شهیها هممعتقدند آن ،رایز ،کنندیانکار مها،نقش خود را در مسائل و دعوا

 این دیگرانند که مقصر هستند.

 .تمام وقت در حال بحث و مباحثه هستند 

 یهاکه به گروه یدر مورد کسان ،به خصوص ،دارند گرانیدر مورد د ،یمنف یتصورات قالب 

 .تعلق دارند یمتفاوت یفرهنگ

 اندیمنزو یاجتماع حاظاز ل. 

 هستند نیریجو و ناتوان از مشارکت با سابیع. 

 دندهیاز خود بروز م ایانهنیببزرگخود یهایپردازالیخ گاهی. 

 هستند و درگیر کنند، وجود دارد، مرافعه جور میتی که تصوبرابر تهدیداب درابه دلیل شت

 شوند.قانونی میهای دعوا

 پریشی را تجربه نمایند.های زندگی، ممکن است حمالت رواندر مقابله با تنش 

 کنند.دار رفتار میبسیار مرموز و تو 

 خوردارند.ند، از احساس استقالل قوی براعتمادچون به دیگران بی 
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 ؟را درمان کرد دیپارانوئ تیاختالل شخص توانیچگونه م 

 .کنندیور مها خود را بدون مشکل تصآن رایز ،دنکنیدرمان اقدام نم یمعموالً خودشان برا ،افراد نیا  

 یهازهینسبت به انگ یاعتمادیب لیافراد به دل نیا، است یدرماندر روان یاعتماد اصل اساس ،چون

 ،دیپارانوئ تیفرد مبتال به اختالل شخص یبرا د.دهنیرا ادامه نم خود یدرمان یهابرنامهر،درمانگ

تواند یم ،شناس متخصصروان کمک گرفتن از مشاور .درمان است یبرا نهیگز نیبهتر یدرمانروان

 یهامهارت شیافزا درمانی، باعثاز روان با استفاده  شناسروان نیمشاور. دیافراد کمک نما نیبه ا

ارتباطات و  یبرقرار یهاروش ،یهمدل ،اعتماد کردن آنان شوند. بهمی یزندگ طیبا شرا ،فرد یقیتطب

 .شودیآموخته م ،نفسبهاعتماد شیو افزا یتعامالت اجتماع

الت اختال و یافسردگی مانند، مشکالتز ا فرد خصوص اگربه ،تواند موثر باشدیم ،زین یدارو درمان  

راد اف نیا یدرمان برا نیموثرتر ،تواندیم یو دارودرمان یدرمانروان قیتلف .دبریرنج م یاضطراب

 .باشد

ها به به عالقه آن ،دیپارانوئ تیافراد مبتال به اختالل شخص یانداز بلندمدت زندگچشم، در مجموع  

ها نآ یعملکرد یزندگ ،دهندیمقاومت نشان م ،که در برابر درمان یافراد .دارد یقبول درمان بستگ

 یماعتو روابط اج مناسب شخص در داشتن شغل ییبر توانا تواندیاختالل م نیا .ندیب یم یشتریب بیآس

د در جامعه عملکر ،رندیپذیکه درمان را م یاشخاص سهیدر مقارد. بگذا یمخرب و منف ریتاث،و ا

در تمام  به درمان دیچه باراگ ،هستند گرانیارتباط سالم با د یها قادر به برقرارآن .دارند یترموثر

 نیتوان ایم ، امافرد وجود دارد یدر زندگ همیشه اختالل نیا یاهنشانه .خود ادامه دهند یطول زندگ

 .و به حداقل رساند ردک تیریعالئم را مد

 نه پورهش زرانیخ :میترجمه و تنظ 


