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سردبیر محترم؛
مجموعه گس��ترده ای از ادبیات تحقیقی در تأیید شیوع باالی الگوهای 
ش��خصیتی ناسازگار در بین مجرمان وجود دارد که باعث شده ارزیابی 
ویژگی های ش��خصیتی در محیط های کیف��ری و حقوقی و روش های 
روان س��نجی مرتبط ب��ا آن، اهمیت ویژه ای پیدا کنن��د. نتایج ارزیابی 
شخصیت بر روند دادرسی کیفری و تصمیمات  قضات اهمیت به    سزایی 
دارد و ارزیابی ش��خصیت در مس��ئولیت کیفری، سختی و مشقت در 
ادامه زندگی مش��ترک، اظهار نظر درخص��وص واجد حالت خطرناک 
بودن مجرمان، نگهداری از کودک و موارد مشابه، گاهاً برعهده سازمان 
پزش��کی قانونی قرار می گی��رد. این کار در پزش��کی قانونی معموالً از 
طریق مصاحبه بالینی، بررس��ی س��وابق قبلی و استفاده از آزمون های 
ش��خصیت )معموالً آزمون های میلون و مینه س��وتا( و عمدتاً براساس 
رویک��رد مقوله ای ب��ه اختالالت روانپزش��کی انجام می ش��ود. این در 
حالی اس��ت که طی چند دهه گذش��ته، محققان درمورد س��ودمندی 
سیستم طبقه بندی اختالالت شخصیت از نظر بالینی و قابلیت طبقات 
تش��خیصی در انعکاس دقیق ماهیت این شکل از آسیب روانی  تردید 
دارند و هنوز هم اتفاق نظر قطعی در مورد ارجحیت سیستم مقوله ای 

یا ابعادی وجود ندارد ]1[.
به هرح��ال گذار از مدل های طبقه ای در اختالالت ش��خصیت به دلیل 
مش��کالت و محدودیت های آنها در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و 
آم��اری اختالالت روانی در حال رخ دادن اس��ت. مدل ابعادی در این 
اختالالت پش��توانه تجربی قابل توجهی دارد و بس��یاری از مش��کالت 
رویکرد طبقه ای از جمله الگوی هم ابتالیی این اختالالت و تفاوت های 

جنسیتی در نرخ شیوع را حل می کند ]2[. این مدل جایگزین توسط 
کارگروه ویژهDSM-V  تأیید ش��د، اما هیئت امنای انجمن روانپزشکی 
آمری��کا به قرار دادن م��دل جدید در تجدید نظر س��وم ویرایش پنج 
)DSM-V-III( و ادام��ه ب��ا مقوله ها و معیارهای ویرای��ش چهارم برای 

تجدید نظ��ر دوم ویرایش پنج رأی دادند و نهایتاً مدل جایگزین برای 
اختالالت شخصیت در بخش »اقدامات و مدل های نوظهور«  کتابچه 

راهنما DSM-V-III منتشر شد ]3[.
مدل ابعادی اختالالت ش��خصیت به طور خالصه ش��امل وجود نقص 
متوس��ط یا بیشتر در عملکرد ش��خصیتی )خود و بین فردی( در کنار 
وج��ود یک یا چن��د ویژگی ش��خصیتی بیمارگونه از 5 حوزه وس��یع 
صفت ه��ای ش��خصیتی بیمارگون ش��امل عاطفه منفی، گسس��تگی، 
س��تیزه گری، مهارگس��یختگی و روانپریش گرای��ی و 25 صفت خاص 
اس��ت که زیرمجموعه این حوزه ه��ای پنج گانه قرار دارند. در این مدل 
مالک های تش��خیصی اختالالت ش��خصیت ضداجتماع��ی، اجتنابی، 
مرزی، خودش��یفته، وسواس��ی جب��ری و اس��کیزوتایپال و همچنین 
تش��خیصی تحت عنوان ویژگی اختالل شخصیت مشخص شده )برای 
م��واردی ک��ه معیارهای یکی از ای��ن 6 اختالل خاص ب��ه طور کامل 

برآورده نشده( نیز گنجانده شده است.
برای تش��خیص گذاری اختالالت ش��خصیت در رویک��رد ابعادی چند 
ابزار نام آش��نا و نیز دو ابزار استاندارد )مقیاس سطح عملکرد شخصیت  
برای بررس��ی مالک اول و پرسشنامه شخصیت DSM-V  برای بررسی 
صفات ش��خصیتی ذکر ش��ده در مالک دوم( معرفی ش��ده که ویژگی 
های روان س��نجی هر دو پرسش��نامه در ایران مطالعه و در دس��ترس 
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ق��رار دارد. نس��خه های تخصصی تر پرسش��نامه ش��خصیت )فرم 
کوت��اه، فرم نوجوان، فرم گزارش همس��ر و فرم محیط قانونی( نیز 
تاکنون تدوین ش��ده، اما به نظر می رسد در ایران سیستم ابعادی 
اختالالت ش��خصیت در محیط قانونی چندان مورد اس��تقبال قرار 
نگرفته، در حالی که ارزیابی بر اس��اس رویکرد جدید روش بسیار 
مفیدی برای تصمیم گیری های قانونی اس��ت. مطالعات نشان داده 
صفات معرفی ش��ده در رویکرد ابعادی بس��یار نزدیک به سازه ها و 
ویژگی های ش��خصیتی مورد توجه در محیط های کیفری و قانونی 
مانند پرخاش��گری، بی رحمی، تفکر جرم زا، تکانش گری، دشواری 

در بازداری و بی مسئولیتی هستند ]4[.
عالوه بر پش��توانه تجربی موجود، ماهیت مدل ابعادی نیز پتانسیل 
زیادی برای اس��تفاده در پزش��کی قانونی دارد. به عنوان مثال در 
بررس��ی احتمال وج��ود خطر در برای زندگی مش��ترک، توجه به 
وجود صفت های شخصیتی مرتبط با ستیزه گری و مهارگسیختگی 
همس��ر در مقایس��ه با صرفاً بررس��ی ابتال یا مبت��ال نبودن به یک 
اختالل ش��خصیت، تصویر جامع تری برای پیش بینی رفتار آتی او 
به قضات می دهد. همچنین در رویکرد ابعادی، طیف گس��ترده ای 
از صفت های ناس��ازگار ش��خصیت مورد ارزیابی قرار می گیرند که 
ممکن اس��ت به تنهایی مالک های ابتال ب��ه هیچ کدام از اختالالت 
ش��خصیت در سیستم مقوله ای را برآورده نکنند، اما  توجه به آنها 
برای ارزیابی خطرناک بودن یا احتمال تکرار جرم در آینده اهمیت 
زی��ادی دارد. به عن��وان مثال، توجه به ویژگ��ی بی رحمی و رفتار 
متخاصم در ترکیب با صفت مهارگسیختگی در یک مجرم در نبود 

مالک های کامل هیچ یک از اختالالت شخصیت.
بنابرای��ن می ت��وان گفت نقطه ق��وت این مدل ب��رای محیط های 
کیفری حذف دوقطبی نرمال یا بیمارگون در بررس��ی ش��خصیت 
اف��راد و ایجاد  فرصتی برای درک الگوهای فردی متنوع حاصل از 
ترکیب صفات ش��خصیتی ناسازگار در افراد بزهکار است که کمک 
به سزایی به ارزیابی دقیق تر از شخصیت، نیازها و خطرات مجرمان 

می کند ]5[.
نویس��نده از محدودیت های این رویکرد در فضای کیفری نیز آگاه 
است. س��واالت قضات ماهیتی مقوله ای دارند )به عنوان مثال فرد 
صالحیت نگهداری از کودک را دارد؟( و به اظهار نظر قاطع پزشکی 

قانونی ب��رای اعالم حکم تکیه می کنند. به همین دلیل سیس��تم 
ارزیابی مقوله ای جذابیت بیشتری در پزشکی قانونی دارد. همچنین 
اس��تفاده از این رویکرد نیازمند کاربرد دو پرسش��نامه  اس��تاندارد 
جدید اس��ت که از یک س��و ممکن است کارشناسان این حوزه در 
پزش��کی قانونی آشنایی کمی با آنها داشته باشند و از سوی دیگر 
به دالیل متعدد اس��تفاده از همه  ابزارهای روان س��نجی در محیط 
قانونی، دش��واری های بیشتری از دیگر محیط های بالینی نیز دارد. 
اما حال که یافته های پژوهش��ی این فرض را که آسیب های روانی 
قطعاً ماهیت مقوله ای دارند تأیید نمی کند، به نظر می رس��د ادامه 
اس��تفاده از رویکرد مقوله ای و صرفاً ذکر تش��خیص های قطعی در 
ارزیابی اختالالت شخصیت در پزشکی قانونی راه حلی موقت برای 
حل پرونده های کیفری اس��ت، اما در بلندم��دت نیازمند بازبینی، 
اصالح و آشنایی و همراه کردن قانون گذار با رویکرد ابعادی است.

تأییدیه اخالقی: موردی برای گزارش وجود ندارد.
تعارض منافع: نویسنده این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نمی دارد.

منابع مالی: مقاله حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.
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