
16

النف�س املطمئنة

اضطراب الشخصية الفصامية هو حالة مرضية مزمنة موجودة فى كل المجتمعات

اضطراب الشخصية الفصامية
األعراضاألسباب

العالج

الشخصية  اضطراب  فإن  وبالتعريف، 
يتضمن واحدا أو أكثر من السمات املرضية 
اعتالل  أو  ضعف  إلى  تؤدي  الشخصية  في 
منا 

ّ
عل وكما  الشخص.  حياة  في  تدهور  أو 

الزمان  من  قرن  من  أكثر  منذ  أينشتاين 
فإن كل شيء في الحياة نسبي، ولكن حتى 
يمكننا الجزم وتحديد معاناة الشخص من 
اضطراب معني يجب أن تكون مالمح هذا 
االضطراب مستقرة عبر الزمن، وأن تكون 

مستمرة في مختلف املواقف. 

الدليل  من  الخامس  اإلصدار  د 
ّ

حد
لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي 
 Diagnostic and Statistical النفسية 
 )Manual of mental disorders)DSM
عشرة اضطرابات مختلفة في الشخصية، 
عني مقالتنا اليوم باضطراب الشخصية 

ُ
وت

الفصامية، وفيما يلي تجد عزيزي القارئ 
أسبابه،  االضطراب،  هذا  عن  مختصرًا 
أو  ذاتيًا  معه  التعامل  وكيفية  وأعراضه، 

بمساعدة االستشاري املتخصص: 

الفصامية  الشخصية  اضطراب  إن 
في  موجودة  مزمنة  مرضية  حالة  هو 
بالعزلة  تتميز  وهي  املجتمعات،  كل 
وعدم  بالالمباالة  وشعور  االجتماعية 
يتم  ما  وكثيرًا  باآلخرين.  االكتراث 
االضطراب  هذا  من  يعانون  من  وصف 
على  ومنطوون  ومنسحبون  بعيدون  بأنهم 

أنفسهم. 
التي  االجتماعية  املواقف  يتجنبون  وهم 
تتطلب التفاعل مع الناس. ويجدون صعوبة 
تنقصهم  كما  العواطف،  عن  التعبير  في 

الرغبة في إقامة عالقات شخصية قوية.
االضطراب  من  النوع  هذا  أن  د 

َ
وُيعتق

أكثر  الرجال  منه  ويعاني  نسبيًا،  نادر 
أصحاب  أن  نعرف  أن  ويجب  النساء.  من 
هم  الفصامية  الشخصية  اضطراب 

معرضون أيضًا لالكتئاب.  

 يعاني عدد كبير من الناس من اضطرابات نفسية. وبالرغم من انتشارها، 
فإن كثيرا ممن يعانون منها ال يعرفون ذلك. ومن املفيد كثيرًا لنا جميعًا أن 
نحوز أكبر قدر ممكن من املعرفة عن هذه االضطرابات لفائدتنا وخيرنا 
وخير من نحب، وكل من حولنا في الحقيقة، حتى يمكننا أن نتمتع بحياة 

جميلة في جميع نواحيها. 
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يوصف من يعانون من اضطراب الشخصية الفصامية 
بأنهم منعزلون وباردون ومنفصلون عن المجتمع

يشكل عالج اضطراب الشخصية الفصامية نوعا من التحدى

عادة ما يختبر أفراد الشخصية الفصامية 
األعراض اآلتية:

 - االنعزال عن الناس 
أو انعدام الرغبة في إقامة عالقات  - قلة   

وثيقة مع اآلخرين
 - ندرة املشاركة في أنشطة سارة أو مبهجة
أو  النقد  أو  - شعور بعدم االكتراث باملديح 

حتى الرفض
- كما أنهم يوصفون بالبرود وعدم االهتمام 

واالنسحاب والعزلة
- وهم ال يستمتعون بالعالقات االجتماعية 

أو العائلية
والتوقعات  باألعراف  المباالة  ولديهم   -

االجتماعية
والتأمالت  األفكار  في  يستغرقون  وهم   -

والخيال
الدليل  من  الخامس  اإلصدار  ويعّرف   <
لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي 
الشخصية  اضطراب   )5-DSM( النفسية 
الفصامية على أنه »نمط منتشر من العجز 
خالل  من  ُيالَحظ  والشخصي  االجتماعي 
على  القدرة  في  وضعف  كبيرة  صعوبة 
خالل  من  وأيضًا  وثيقة،  عالقات  تشكيل 
وغرابة  الحسية  أو  اإلدراكية  التشوهات 
األطوار في السلوكيات، وهو يبدأ منذ أوائل 
مختلفة  مجموعة  في  ويوجد  البلوغ  مرحلة 

من السياقات«. 
وكثيرًا ما يوصف من يعانون من اضطراب 
منعزلون  بأنهم  الفصامية  الشخصية 
وهم  املجتمع.  عن  ومنفصلون  وباردون 
بعضهم  لكن  أنفسهم،  مع  البقاء  يفضلون 
أيضًا قد يشعر بالهجر أو الوحدة واالنعزال 

كنتيجة لذلك.
في  العادة  في  االضطراب  هذا  وُيالَحظ 
أكبر  بوضوح  يظهر  لكنه  الطفولة،  مرحلة 
ألعراضه  ويمكن  البلوغ.  مرحلة  أوائل  في 
حياتية  نواٍح  على  انعكاس  لها  يكون  أن 
العائلية،  العالقات  ذلك  في  بما  مختلفة 
منه  يعانون  من  ويميل  والعمل.  واملدرسة، 
ما  ونادرًا  قليلة،  عالقاتهم  تكون  أن  إلى 
كما  اآلخر،  بالجنس  عالقات  لهم  يكون 
ألعراض  ويمكن  يتزوجون.  ال  غالبًا  أنهم 

عدم  في  تتسبب  أن  االضطراب  هذا 
التفاعل  من  كثيرا  تتطلب  وظائف  شغل 
وقد  االجتماعية،  املهارات  أو  االجتماعي 
القيام  تتطلب  وظائف  في  الشخص  يبرع 

بالعمل املنفرد.
اضطراب  أصحاب  يعاني  ما  ونادرًا 
الشخصية الفصامية من جنون العظمة أو 
يبدو  وبينما  الهلوسة.  من  أو  الشك  جنون 
املحادثة،  أثناء  وبعيدًا   

ً
منعزال الشخص 

عندما  وعقالنيًا  منطقيًا  يكون  فإنه 
عن  كثيرًا  يختلف  يجعله  بما  يتحدث، 
صعوبة متابعة أنماط الكالم التي كثيرًا ما 
االضطرابات  من  أخرى  أنواعا  تصاحب 

النفسية.
نظرة عامة على الفصام:

األسباب:
الفصامية  الشخصية  اضطراب  أسباب 
مزيجا  أن  قد 

َ
ُيعت أنه  إال  معروفة،  غير 

إن  دورًا.  يلعب  وبيئية  موروثة  عوامل  من 
بواسطة  تتشكل  عمومًا  اإلنسان  شخصية 
تشمل  العوامل  من  واسعة  مجموعة 
والنزعات،  وامليول  املتواَرثة،  الصفات 
الوالدية،  والتربية  الطفولة،  وخبرات 
وقد  االجتماعية.  والتفاعالت  والتعليم، 

بجزء  بعضها  أو  العوامل  هذه  كل  تساهم 
في اضطراب الشخصية الفصامية. 

تاريخ  وجود  في  الوراثية  العوامل  وتتمثل 
لنظام  الزائد  والتفعيل  للفصام،  عائلي 
أمراض  حاالت  في  يحدث  مثلما  املناعة، 
املناعة الذاتية وااللتهابات، والسن الكبيرة 
والوالدة  الحمل  مشكالت  وبعض  للوالد، 
أو  للسموم  والتعرض  التغذية  سوء  مثل 

الفيروسات التي قد تؤثر على نمو املخ.  
العدوى  في  تتمثل  فقد  البيئية  العوامل  أما 
الفيروسية، والتعرض الشديد للسموم مثل 
عصيبة  ملواقف  التعرض  أو  املاريجوانا، 
شديدة،  ضغوط  ذات  أوضاع  أو  للغاية 
عند  للفصام  مثيرات  يشكل  ذلك  وكل 
وراثية  ميول  لديهم  الذين  األشخاص 

لوجود هذا االضطراب ونموه.
التشخيص:

من  بالقلق  إنسان  أي  وشعر  حصل  إذا   
ظهور بعض األعراض عليه أو على شخص 
املناسب  فمن  عليه،  عزيز  أو  منه  قريب 
وهو  الطبيب،  باستشارة  اإلسراع  تمامًا 
االختبارات  وإجراء  الحالة  بتقييم  كفيل 
طبية  أوضاع  أي  عن  للكشف  الفحوص  أو 
هذه  في  تساهم  قد  الشخص  لدى  ضمنية 



18

النف�س املطمئنة

سيوصي  الحاالت  معظم  وفي  األعراض. 
الطب  إخصائي  إلى  بالرجوع  الطبيب 

النفسي املناسب.
الخامس  اإلصدار  معايير  وتقرر  هذا، 
واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  من 
لكي  أنه   5-DSM النفسية  لالضطرابات 
االضطراب  بهذا  اإلصابة  تشخيص  يتم 
مما  األقل  على  أعراض  أربعة  ظهور  يجب 

يلي:
بعالقات  االستمتاع  أو  الرغبة  نقص   -  

شخصية قوية
 -  االختيار الدائم للقيام بأنشطة منفردة

-  قلة أو عدم االهتمام بممارسة الجنس 
- قلة االستمتاع باألنشطة السارة أو املبهجة
 - انعدام الصداقات القوية بخالف أعضاء 

األسرة
 - عدم االكتراث باملديح أو االنتقاد

التعبير  في  والنقص  العاطفي  االنعزال   -
عن العواطف

اضطراب  تشخيص  يتم  ما  وغالبًا 
الطبيب  ِقبل  من  الفصامية  الشخصية 
الصحة  في  آخر  إخصائي  أو  النفسي 
تشخيص  على  متدربا  يكون  النفسية 
أما  الشخصية.  اضطرابات  ومعالجة 
ينقصه  ما  فغالبًا  العام  املمارس  الطبيب 
وخصوصًا  التشخيص،  هذا  على  التدريب 
يمكن  ما  وكثيرًا  شائعة  غير  الحالة  أن 
من  أخرى  أنواع  وبني  بينها  الخلط 

االضطرابات النفسية. 
هذا  من  يعاني  من  أن  نعرف  أن  ويجب 
من  للعالج  يسعى  ما  نادرًا  االضطراب 
إلى  اللجوء  يتم  ال  ما  وكثيرًا  نفسه.  تلقاء 
عندما  إال  املتخصصة  الطبية  االستشارة 
تتفاقم الحالة بما يؤثر على نواٍح متعددة 

من حياة الشخص.
العالج:

اضطراب  عالج  يشكل  أن  يمكن 
من  نوعا  الفصامية  الشخصية 
التحدي. فكما سبق القول نادرًا ما 
نفسه،  من  للعالج  الشخص  يسعى 
التعامل  كثيرًا  عليه  يصعب  وربما 
يجدون  ألنهم  النفسي  العالج  مع 
املعاِلج.  مع  التعامل  في  صعوبة 

تمّيز  التي  االجتماعية  العزلة  أن  كما 
الشخصية الفصامية تجعل من الصعوبة 

بمكان االستفادة من أي مساعدة أو دعم.

الفصامية  الشخصية  صاحب  يجد  وقد 
تتمحور  عالقة  تكوين  في  سهولة  بعض 
ترفيهية  أو  مهنية  أو  فكرية  مساٍع  حول 
الكشف  تتطلب  ال  العالقة  تلك  مثل  ألن 
عن الذات أو أي عالقة حميمية عاطفية.

> أما عن استخدام األدوية في عالج بعض 
القلق  مثل  الفصامية  الشخصية  أعراض 

 
ً

عادة تستخدم  األدوية  فتلك  واالكتئاب، 
أخرى  عالجية  اختيارات  مع  بالتزامن 
العالج  أو  السلوكي  املعرفي  العالج  مثل 
الجماعي. ويمكن للعالج املعرفي السلوكي 
على/  التعرف  طريق  عن  يساعد  أن 
والسلوكيات  اإلشكالية  األفكار  وتحديد 
أن  كما  جديدة.  توفيقية  مهارات  وتنمية 
على/  التدريب  في  يفيد  الجماعي  العالج 

وتنمية مهارات التعامل مع الشخصية. 
النوع  لهذا  الشخصي  العالج  يشكل  وقد 
مواجهة  في  )شخص  االضطراب  من 
املريض(  مواجهة  في  الطبيب  شخص/ 
للمريض  والتخوف  الرهبة  من  نوع 
التفاعل  من  كبيرا  قدرا  يتطلب  ألنه 
 
ً
فعاال العالج  هذا  يكون  وقد  االجتماعي. 

النفساني  املعاِلج  يأخذ  عندما  جدًا 
في اعتباره توجيه أكبر عنايته لتجنب 
والتعامل  املريض  على  الشديد  الضغط 
والرأفة  الكياسة  من  قدر  بأكبر  معه 
مطالب  أي  منه  يتطلب  ال  وبما  والرقة 
عاطفية. فالحالة مزمنة، وهي مستمرة 
مدى الحياة، وباملساعدة والدعم يمكن 
، كما يمكن أن يوفر 

ً
للعالج أن يكون فعاال

حياة  ممارسة  في  االستمرار  للمريض 
عملية فعالة وذات معنى.  

أسباب اضطراب الشخصية الفصامية غير معروفة 
إال أنه يعتقد أن مزيجا من عوامل موروثة وبيئية


