
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فصل 

 مشکالت روانی بندیطبقهتشخیص و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ا در رابطه با سازگاری و رفتار نابهنجار به کار بی رردارای پشتوانه تج یِشناختروانی بالینی، اصول شناسروان

. آنها دنبال یافتن روشهای موفقی هستند تا رفتار، افکار و احساسات مراجعان را تغییر دهند. به این برندمی

 .دهندمیو میزان سازگاری آنها را افزایش  کنندمیترتیب ناسازگاری یا ناکارایی مراجعان را کم 

 ،ند و به درمان و مراقبت هست مریض« دیوانگان»سرآغاز طرح این مفهوم بود که  قرن هجدهم و نوزدهم

در مورد این که چه )ی درمانی به تصمیم روانشناسان بالینی هادیدگاهانسانی نیاز دارند. تمام رویکردها و 

آنها نیز بستگی دارد. قضاوت  (ق آنان در این خصوصطان و مداخه نیاز دارند و به منمکسانی به سنجش، در

 .برندمیبه کار  که یی بستگی داردهاتشخیصیا  هابرچسببه 

 

 ( رفتار نابهنجار چیست؟1

 ویژگی واحدی  های رفتار نابهنجارصورتهای تعریف رفتار نابهنجار عبارت است از )الف( برخی از دشواری

هیچ مرز مشخص و محسوسی را تعریف کند و )ب( « نابهنجاری» تواندمیمالکی به تنهایی ن ندارند و هیچ 

 بین رفتار بهنجار و نابهنجار وجود ندارد.

  یم سه تعریف ]اصلی[ رفتار نابهنجار را توضیح دهیم. این سه تعریف عبارت است از: خواهمیدر این قسمت

 ناتوانی، ناکارایی یا اختالل. )ج( )الف( قلّت آماری یا نقض هنجارهای اجتماعی، )ب( ناراحتی ذهنی و

 

 قلّت آماری یا نقض هنجار های اجتماعی (1-1

 شود، او را نحوی ناهمرنگ با رفتار دیگران میآور یا به آمیز، شرمر شخص تا حدودی انحرافوقتی رفتا

ر و عملکرد دیمیتری نابهنجار است؛ چون هوشبه مثال بزنیم. دواجازه دهید  .کنندمینابهنجار فرض 

در رابطه با دیمیتری، این جنبۀ انحراف از هشیار بسیار مشهود ارد. زیادی با میانگین دتحصیلی او فاصلـۀ 

میان  ها، ظاهر و عالیق خوانیتا با هنجارهای معمول درلباس . دهدمیاست؛ چون آمار و ارقام آن را نشان 

 فرهنگش همرنگ نبود. پس نابهنجار است.دختران و زنان هم

 

 ی این تعریف: هاقوت (1-1-1

 نای قلّت آماری با نقض هنجارهای اجتماعی، دست کم به دو دلیل جذاب است:تعریف نابهنجاری بر مب  

باشد  08نقاط برش: جذابیت رویکرد قلّت آماری در نقاط برش کمّی است. اگر نقطۀ برش فالن مقیاس اول(  

، از ه دارندنمراتی که با نمرۀ برش فاصل بگیرد، نابهنجار خواندن رفتارش تقریبا درست است. 57و یک نمرۀ 

 .شوندمی)یعنی نابهنجار یا انحرافی( فرض  لحاظ بالینی معنادار

ند از نظر دیگران هم هست که رفتارهایی که از نظر ما نابهنجار رسدمیجاذبۀ شهودی: بدیهی به نظر دوم(  

 .رسندمینابهنجار به نظر 

 



 

 

 ( اشکاالت این تعریف: 2-1-1

  ،ما راجع به دیگران دارد. اگرچه باید بطور منظم در پی  تاثیر ظریف امّا مهمی در قضاوتمالک همرنگی

ی ناهمرنگی یا انحراف فرد باشیم، اما نباید رفتار ناهمرنگ یا انحرای هر کسی را مشکل هاکنندهتعیینیافتن 

 . مالک قرار دادن همرنگی، مشکالت زیر را به دنبال دارد:روانی فرض کنیم

 ق بر سر نقطۀ برش روبرو است.فبا معضل توا خاب نقاط برش: تعاریف همرنگی گراانت 

 58است و اگر هوشبهر زیر  58، هوشبهری سحرآمیز است؟ در حالت سنتی، نقطۀ برش 41آیا هوشبهر  

خیلی فرق دارد؟ توجیه عقلی  57یا نمرۀ  43. اما آیا نمرۀ شودمیۀ ذهنی محسوب ماندعقبباشد، شخص، 

 این نوع نقاط برش انتخابی، سخت است.

همرنگی، تعداد رفتارهایی است که باید داشته باشیم تا برچسب ها: مشکل دیگر معیار عدمداد انحرافتع 

 بخوریم.« انحراف»

از نظر گروهی دیگر، انحرافی  ؛شودمیانحراف محسوب  نگی و رشدی: آنچه از نظر یک گروهنسبیت فره 

، مین شکل، به فراخور اینکه آیا خانوادهنسبیت فرهنگی مفهوم مهمی است. به ه ،. بنابراینشودمیمحسوب ن

تاثیر مهمی  هاقضاوتمتفاوت خواهد بود. این تغییرپذیری  هاقضاوتاولیای مدرسه یا همساالن قضاوت کنند، 

بالینی هم به این بستگی دارد که به کدام گروه یا  ی دارد؛ چون حتی قضاوت روانشناساندر ناپایایی تشخیص

، در مرحلۀ رسندمیضمن، برخی رفتارهایی که در یک مرحلۀ رشدی، مناسب به نظر تعلق دارند. در  هاگروه

 .شوندمیدیگر نامناسب 

  .دو نکتۀ دیگر هم دربارۀ نسبیت فرهنگی و رشدی حائز اهمیت است 

 شدنی نخواهد بود.هیچ گروه مرجعی سرزنشنخست اینکه اگر درباره نسبیت فرهنگی افراط کنیم، تقریباً  

م. اگر مراقب نباشیم، این ها تقسیم کنیفرهنگخردههای فرعی را به توانیم به فرهنگرا میها فرهنگ

 تهی شود. نبه سالم انگاشتن تقریباً هر رفتاری م تواندمی« گراییتقلیل»

ی اجتماعی هامساعدت دوم اینکه اغراق در همرنگی هم خطرناک است. غیرهمرنگ ها گاهی اوقات 

ند ی بسیار راحت حذف شوند که متفاوتکسان شودمیراق در این مالک باعث غچنین ا. همکنندمیسودمندی 

 تابد.نامعلومی دارند و جامعه آن را برنمییا رفتار 

 

 ( ناراحتی ذهنی:2-1

  های بنیادی، دادهرویم. در این حالت، گذاریم و سراغ ادراکات شخص میرا کنار می گرمشاهدهحال ادراکات

رفتاری نیستند، بلکه احساسات ذهنی و احساس آسایش و آرامش مشخص هستند  شاهدهمانحرافات قابل

یا احساس بی حاصل بودن. اگر  کندمیآرامش دارد یا مشکل، احساس کامیابی شاد است یا غمگین، 

 یا نه، ناسازگار است. شودمیاز اینکه اضطرابش باعث بروز رفتار انحرافی  نظرصرفاضطراب داشته باشد، 



 

 

 ی ما و هیجانات و هاتجربه. گذاردمیمان نگاه ما به خودمان و دنیای اطرافهنگ تاثیر زیادی بر افکار و فر

هنگام ارزیابی مشکالت روانی شخص باید مقولۀ  ،. بنابراینمانندمینصیب نرفتارمان نیز از این تاثیر بی

 فرهنگ را نیز در نظر بگیریم.

 شند. اهای دیگر، مراقب مبانی فرهنگی خود بیابی مردمان فرهنگمتخصصان سالمت روان باید هنگام ارز

، در فرهنگی دیگر نامعمول و شودمیگاهی اوقات رفتاری که در یک فرهنگ، نامعمول و انحرافی مسوب 

 انحرافی نیست.

 

 ی این تعریف: هاقوت( 1-2-1

 ی سنجش هاروشی بسیاری از تعریف رفتار بهنجار بر مبنای ناراحتی ذهنی، جالب است. در حقیقت مبنا

از حالت درونی  دهندهپاسخی بالینی( این است که هامصاحبهیا  خوداظهاریی هاپرسشنامهبالینی )مثل 

 . دهدمیود، صادقانه جواب های مربوط به ناراحتی خخویش آگاه است و به پرسش

  را صرفاً بر مبنای  دهندهپاسخری بالینی که میزان ناسازگا شناسروانفشار وارد بر  شودمیاین فرض باعث

زگاری در ا، کاهش یابد. البته استناد به این شاخص ناساسکندمیی شخصی خودش مشخص هاقضاوت

به ناراحتی های ذهنی خود فکر کنند و آنها  توانندمیکودکان خردسال، محل تردید است؛ چون آنها معموالً ن

 را گزارش دهند.

 

 ( اشکاالت این تعریف: 2-2-1

 مگر آنکه قضاوت ما مبنای داشته باشد و تظاهرات رفتاری آن را  ؛خیلی معنا ندارد ناسازگار انگاشتن یک نفر

، برای نمونهلزوماً ناراحتی ذهنی ندارد.  ،شودمیتشخیص داده « دچار اختالل»ببینیم. هرکس که 

از آرامش  ولی ،قعیت ندارندروانشناسان بالینی گاهی اوقات با اشخاصی طرف هستند که تماس زیادی با وا

که  کندمی. این موارد خاطر نشان شوندمیدهند. با این حال، چنین افرادی بستری درونی خود خبر می

 دهیم.  ی دیگری جز گزارش ذهنی را مبنا قرارهامالکگاهی اوقات باید 

 شویم های خود میطرابجار است. همه گهگاه متوجه اضمسئلۀ دیگر این است که چقدر ناراحتی ذهنی، نابهن

 تنها مالک سازگاری باشد. تواندمیتیم، پس اصالً اضطراب نداشتن نفهمیم که دچار اضطراب هسمی و

 

 

 

 



 

 

 ( ناتوانی، ناکارایی یا اختالل3-1

 ( فردیمیاندراین تعریف، رفتاری نابهنجار است که برای فرد، قدری مشکل اجتماعی )( یا شغلی )و تحصیلی

 . دهندمیناتوانی/ ناکارایی/ اختالل، هر دو مورد از رفتار نابهنجار خبر  ،اساس تعریفایجاد کند. بر 

 با  تواندمین چند شکایت بدنی دارد و نعی( و همزماکامالً به زنش وابسته است )ناکارایی اجتما ریچارد

هم مزاحم  یسفیل عادات دارویی اضطراب کنار بیاید، به همین دلیل بیکار شده است )ناکارایی شغلی(.

 عملکرد شغلی )در این مورد، عملکرد تحصیلی( او باشد.

 

  ی این تعریفهاقوت( 1-3-1

  های مشکالت حیطه رنگ به استنباط باشد. مف رفتار نابهنجار، نقش نسبتاً کریین قوت این تعترمهمشاید

ی به شدت و میزان . افراد معموالً وقتدهدمیشغلی و اجتماعی معموالً شخص را به سوی درمان سوق 

اجتماعی یا عملکرد شغلی و تحصیلی آنها تحت تاثیر  طکه خانواده یا رواب برندمیمشکالت هیجانی خود پی 

 قرار گیرد.

 

 ( اشکاالت این تعریف2-3-1

 ؟ بیمار، درمانگر، والدین، معلمان یا کنندمیی اجتماعی یا شغلی را تعیین مدچه کسی معیارهای ناکارا

ی نسبی هستند و نه مطلق و با هاقضاوتدربارۀ کارایی اجتماعی و شغلی،  هاقضاوتی اوقات گاها؟ مکارفر

برای سنجش منظم و پایایی کارایی  ،اندشناسان روانی که به این مشکل پی بردهآسیب ارزشی دارند.

 .انددهخاصی طراحی کری هامصاحبهو  خوداظهارییی هاپرسشنامهاجتماعی و شغلی، 

 برخی از مصادیق رفتار  توانندمییی دارد. این تعاریف هاضعفشده از رفتار نابهنجار، قوت و یف ارائهتمامی تعا

ولی استثناهایی هم دارند. در ضمن باید متذکر شویم که رفتار نابهنجار لزوماً  ،نابهنجار را پوشش دهند

های رایج رگی از سندرمری روانی به دستۀ بزبیماری روانی نیست، بلکه اصطالح بیما دهندهنشان

ی هاویژگی. این رفتارها/ گیرددربرمیی نابهنجار را هاویژگیکه برخی رفتارها یا  شودمیمشاهده اطالق قابل

 .شوندمیو معموالً همزمان در یک نفر دیده  افتندمیو اتفاق  کنندمینابهنجاری همپای یکدیگر تغییر 

 

 ( بیماری روانی2

  هر تعریفی،  ت.سروانی یا اختالل روانی مثل تعریف رفتار نابهنجار، سخت اتعریف اصطالح بیماری

بر . شودمینظام تشخیصی رسمی ایاالت متحدۀ آمریکا محسوب ، DSM-IV-TR استثناهایی نیزد دارد.

سندرم یا اگوی رفتاری روانشناختی دارای اهمیت بالینی که در یک  اساس آن، اختالل روانی عبارت است از

در یک یا چند  لو توام با ناراحتی )مثل وجود نشانه ای دردناک( یا ناتوانی )یعنی اختال شودمیده نفر دی



 

 

کارکرد مهم( یا افزایش معنادار خطر رنج، مرگ، درد، ناتوانی یا از دست دادن آزادی است. در ضمن، این 

هنگی در برابر یک اتفاق یا رویداد که از لحاظ فر ؛نباید کامالً قابل انتظار و یا پاسخی باشد سندرم یا الگو

 خاص )مثل مرگ عزیزان( موجه و پذیرفتنی است. 

 ختی شنازیستلحظه، تظاهر یک ناکارایی رفتاری، روانی یا  در آن ،علتی داشته باشد این الگو یا سندرم، هر

د و جامعه لزوماً رفتار انحرافی )مثل انحرافات دینی، سیاس یا جنسی( یا اختالفات بین فر باشد.در فرد می

 ، نشانۀ ناکارایی اشاره شده در فرد باشد.موردنظر، مگر آنکه انحراف یا تعارض شودمیاختالل روانی محسوب ن

 )باید با ناراحتی، ناتوانی یا افزیش  این تعریف، چند نکتۀ مهم دارد: )الف( سندرم )یا خوشۀ رفتارهای نابهنجار

ب( اختالل روانی معرف نوعی ناکارایی درون فردی است و )ج( تمام از مشکالت همراه باشد؛ ) ایپارهخطر 

 انحرافات یا اختالفات با جامعه، عالمت اختالل روانی نیست.

 تر و از طرف شده در این فصل راجع به رفتار نابهنجار جامعیک از تعاریف گفته هر ،طرفی این تعریف از

که با ناراحتی، ناتوانی با  کندمیی رفتار نابهنجار تمرکز هاها یا خوشهدیگر، محدودتر است؛ چون بر سندرم

 افزایش خطر مشکالت همراه باشند.

 

 ( اهمیت تشخیص:1-2

  تمایزات  دهدمیاست، چون اجازه  بندیطبقهچرا باید از تشخیص روانی استفاده کنیم؟ حیات ما در گرو

 خیم(.بدخیم در برابر تومور خوش ومورالریه یا تمهمی بگذاریم )مثل سرماخوردگی خفیف در مقابل ذات

و به ما  دادهتخصصی است که متخصصان سالمت روان انجام  بندیطبقهتشخیص اختالالت روانی هم یک 

تشخیص  ذاری بین اسکیزوفرنی و اختالل دوقطبی(.تمایزات مهمی بگذاریم )مثل تمایزگ دهدمیاجازه 

 دست کم چهار فایدۀ اصلی دارد. 

ی تشخیصی هانظام ین کارکرد تشخیص، فراهم آوردن امکان ارتباط است.ترمهمو شاید  نخستین( 1-1-2

، به بیان دیگرکه خیلی توصیفی هستند.  آورندمیاختالالت روانی، به ویژه از این نظر امکان ارتباط را فراهم 

 .شوندمیبیان  شناسیسببی هانظریهیی که مشخصۀ اختالالت هستند بدون رجوع به هانشانهرفتارها و 

ی روانی، تحقیقات تجربی انجام شناسآسیبدربارۀ  دهدمیدومین کارکرد تشخیص این است که اجازه  (2-1-2

و به این  کنندمیی تشخیص فردی تعریف هاویژگیی آزمایشی را بر مبنای هاگروهان بالینی، شناسرواندهیم. 

ی روانی یا عملکرد در تکلیف آزمایشی بین هاآزمون ی شخصیتی، عملکرد درهاویژگیترتیب، امکان مقایسۀ 

 .آیدمیفراهم  هاگروه

یم توانمیاستانداردشده نکارکرد سوم و مرتبط به کارکرد دوم این است که بدون یک نظام تشخیصی  (3-1-2

شناختی در یا علل رفتار نابهنجار تحقیق کنیم. برای تحقیق دربارۀ اهمیت بالقوۀ عوامل سبب شناسیسببدربارۀ 

 ی مشترک تشخیصی دارند.هاویژگیکه  دادهیی قرار هاگروهها را در روانی، ابتدا باید آزموندنی یک سندرم



 

 

شیوه ای از درمان را پیش بکشد که به احتمال زیاد  تواندمیسرانجام اینکه تشخیص در سطح نظری  (4-1-2

طبق نظر بالشفیلد و اختالالت روانی است.  بندیطبقهی کلی نظام هاهدفاین یکی از  ،موثر است. در حقیقت

گری، به ارزش بینیپیشروانپزشکی از لحاظ  بندیطبقهنهایی درباره ارزشمندی  گیریتصمیم( »4354) گونزدرا

 «.تجربی آن از نظر سودمندی برای تصمیمات درمانی بستگی دارد

 

 اولیه بندیطبقهی هانظام( 3

  ری خودش با عنوان راهنمای تشخیصی و آما بندیطبقه، نظام 4377ا در سال ی آمریکپزشکرواناما انجمن

(DSM .را منتشر کرد ) حاوی توصیف هریک از طبقات تشخیصی آن زمان بود.  ااین راهنم 

  ویراست اول این راهنما با عنوانDSM-I  4340ی هاسالدر (DSM-II) ،4308 (DSM-III ،)1987 

(DSM-III-Rو )1994 (DSM-IV ).مورد بازنگری قرار گرفت 

  ی روانی کودک خردسال صفر تا سه ساله هم راهنمای مشابهی تهیه شده استشناسآسیب بندیطبقهدرباره 

. این نظام است( DC 8-9منتشر شد و خالصۀ آن  4331که درسال  8-9تشخیصی  بندیطبقه)یعنی نظام 

قرار گرفت. تمام این راهنماها  تجدیدنظر مورد  DC 0-3 Rبا عنوان  7887تشخیصی در سال  بندیطبقه

 ش های امیل کرپلین در قرن نوزدهم هستند.الت بندیصورت

 ترین تحوالت در نظام تشخیصی را در ویراست سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی انقالبی

(DSM-III )ی هامالکاده از انتشار یافت. این تحوالت عبارت بود از استف 4308م که در سال بینیمی

رویکرد توصیفی در خصوص تشخیص ، آشکار برای اختالالت روانی، استفاده از نظام چند محوری تشخیصی

، موضعی خنثی داشته باشد و همچنین تاکید بیشتر بر شناسیسببی هانظریهدرباره  کردمیکه تالش 

 بالینی نظام تشخیصی.ی سودمند

 

 DSM-IV-TRنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی( تجدیدنظر متن ویراست چهام راه1-3

 التتجدیدنظر ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختال DSM-IV-TR) منتشر شد.  7888( درسال 

  گرفت. انجامای مرحلههبررسی تجربه سطی یک مرحله  (DSM-III-Rبازنگری در راهنمای تشخیصی قبلی )

  رهای ادبیاتی، منظم و دقیق وت مهم تشخیصی صورت گرفت. این مرمرور جامع ادبیات معضال 478ابتدا

 ها منتهی شد. بازنگری ایپارهبودند. نتایج این مرورها به طرح پیشنهادهایی درخصوص اعمال 

  ،ی موجود در رابطه با مواردی صورت گرفت که هادادهتحلیل مهم در خصوص مجموعه  18در مرحلۀ دوم

 را حل و فصل کنند.  موردنظرستند معضل تشخیصی توانمیمرورهای ادبیاتی ن



 

 

 ( در مرحلۀ سوم، روی ویراست چهارم راهنمایی تشخیصی و آماری اختالالت روانیDSM-IV ) دوازده

ی هامالکآن برای مجموعه  بینیپیشکارآزمایی میدانی صورت گرفت تا سودمندی بالینی و قدرت 

 اعی( بررسی و محاسبه شود.اختالالت برگزیده )مثل اختالل شخصیت ضداجتم

 ( ارزیابی تشخیصی در تجدیدنظر متن ویراست چهارمDSM-IV-TR نوعی سنجش چند محوری است. در )

( هم از همین سنجش چندمحوری استفاده DC 0-3R)یا همان  8-9تشخیصی  بندیطبقهویراست جدید 

های هریک از این محورها یا حیطه. شوندمیبیماران بر پنج محور یا حیطۀ اطالعاتی ارزیابی  شده است.

 نتیجه کمک خواهد کرد. بینیپیشدرمانی و  ریزیبرنامهاطالعاتی به 

  و با یکدیگر توصیف جامعی از مشکالت اصلی،  دهندمیهریک از این پنج محور، اطالعات مهمی دربارۀ بیمار

میشل ام،  ول زیر ارزیابی تشخیصدر جد ند.گذارمیدر اختیار ما  عوامل مولد اضطراب و سطح کارکرد بیمار

( را DSM-IV-TRمتن ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ) تجدیدنظرمبنای  بر

. این ارزیابی تشخیصی، چند نکتۀ مهم دارد. نخست اینکه میشل در محور اول، چند تشخیص بیندمی

( چنین چیزی مجاز است و حتی DSMانی )دریافت کرده است. در نظام تشخیصی و آماری اختالالت رو

نکتۀ دوم این  ؛ چون قرار است مشکالت مراجع را تا حد امکان به طور جامع توصیف کنیم. شودمیتوصیه 

به بیان . شودمی( روی محور دو، تشخیص اصلی محسوب BDPاست که تشخیص اختالل شخصیت مرزی )

اینکه  سوم،پذیرش شود و تحت درمان قرار گیرد.  ، اختالل شخصیت مرزی باعث شده در بیمارستاندیگر

 دهنده اختالل جدی است.نشان( روی محور پنج، GAFنمرۀ سنجش کارکرد کلی )

 



 

 

 


