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 اختالالت شخصیت

شخصیت یک واژه عام است که برای توصیف الگو های بارز رفتاری فرد در پاسخ به تجارب درون ذهنی یا بیرونی فرد به کار 

زمانی تشخیص داده می شود که اختالل رفتار های فرد  1می رود؛ این الگوها قابل پیش بینی و پایدارند. اختالل شخصیت

فراتر از حد تغییرات مشاهده شده در اکثر مردم باشد و یا صفات شخصیتی غیر قابل انعطاف و ناسازگارانه بوده و سبب ایجاد 

یت کل های شخصاز آنجا که اختاللاختالل عملکرد و درماندگی شخص می شود. و معموال از نوجوانی شروع می شود.

دانند. های روانی برای درمان میگیرد، معموالً متخصصان بالینی آنها را دشوارترین اختاللساختار موجودیت فرد را در بر می

 های شخصیت ویژگی مشابهی دارند.تشخیص دادن اختالل شخصیت به این علت دشوار است که خیلی از اختالل

افراد دچار  ین زده شده است.درصد تخم20تا10آن در جمعیت عمومی  میزان شیوع .اختالل شخصیت شایع و مزمن است

هی آنها نامساعد محسوب آگپیش عموماً کنند ودریافت می یانگل پرتوقع و اختالل شخصیت اغلب بر چسب اعصاب خردکن،

 است. Iالت محوراز تمامی بیماران روانپزشکی دچار اختالل شخصیت هستند که اغلب همراه با اختال. حدود نیمی شودمی

نیازهای بر  تواند محیط بیرون خود را تغییر دهد و، یعنی میاست تیک(برون دگر ساز )آلوپالس ،عالیم اختالل شخصیت

لذا افراد دچار اختالل  است، یهمخوان است.یعنی برای ایگوی فرد قابل قبول و پذیرفتن -نیز خود ق سازد وبخود منط

 د.نکنخود احساس اضطراب نمی یت از بابت رفتار غیرانطباقیشخص

های فرهنگی رفتاری بادوام که بر مالک نی وذه، اختالل شخصیت عبارت است از تجارب درونDSMویرایش آخر بقط

موجب  کند ودر طول زمان تغییر نمی شود،ی شروع مییا جوان یاز نوجوان انعطاف دارد،نفوذی غیرقابل ق نیست.بمنط

 شود:زمینه زیر آشکار می 2حداقل در شود و مختل شدن کارکردهایش می ناخشنودی فرد و

 کنترل تکانه  -4عملکرد میان فردی  -3هیجان پذیری  -2شناخت    -1      

 

 شوند:الالت شخصیت به سه دسته تقسیم میاخت DSM-IV-TRدر 
                                                           
1 Personality disorder 



 غریب و عجیب و مبتال به این اختالالت اغلبافراد . 2یپیاسکیزوتا ،1داسکیزوئی اختالل شخصیت پارانوئید، : Aدسته

 رسند.به نظر می 3نامتعارف

 ،تال به این اختالالت اغلب نمایشیافراد مب .7خودشیفته ،6نمایشی ،5مرزی ،4اختالل شخصیت ضداجتماعی : Bدسته

 اند.نامتعادل و هیجانی

مبتال به این اختالالت اغلب مضطرب و هراسان به جبری. افراد  -وسواسی ،وابسته ،8گزیناختالل شخصیت دوری : Cدسته 

 رسند.می نظر

دو اختالل است. همبستگی  های شاهداز گروه تربیمار مبتال به اسکیزوفرنی شایع بستگان در Aاختالالت شخصیت دسته  

نیز اساسی وراثتی دارند.  Bاختالالت شخصیت دسته  تر است.یپی کماسکیزوئید نسبت به اسکیزوتا شخصیت پارانوئید و

 ها شایع است.افسردگی در خانواده مرزی اختالالت شخصیت ضداجتماعی با اختالالت مربوط به مصرف الکل رابطه دارد.

 سندرم بریکه دیده شده است. ای قوی میان شخصیت نمایشی ورابطه

 گرایی وی در بیماران با صفات درونچشم حرکات تعقیب گزین اغلب سطح اضطراب باالیی دارد.بیماری شخصیت دوری

زاد ممکن است با بلغمی باال بودن سطح اندروفین درون پی به صورت جهشی است.یشخصیت اسکیزوتا اعتماد به نفس اندک و

 مزاج بودن فرد رابطه داشته باشد.

ند پایین است نکدر افرادی که اقدام به خودکشی میساز سروتونین است -ی انیدول اسیدکه سوختسهیدروک-5 سطح

تکانشگری و نشخوار ذهنی در بسیاری از افراد  سروتونین باعث کاهش افسردگی، .)همچنین در بیماران تکانشی وپرخاشگر(

 خوب بودن ایجاد کند. تواند احساس عمومی سالمتی ومی شود ومی

 ای بود که افراد به کارمشخصههای دفاعی منظورش سبک و را وضع کرد زره منشرایش اصطالح  مهلویل پس از فروید،

در های رایش تاثیر اندیشه فردی محافظت کنند.نیز در برابر اضطراب بین های درونیشان وبرند تا از خود در برابر تکانهمی

های دفاعی مکانیسم به فرد شخصیت هر انسان را عمدتاً ی منحصرصبغه ،های شخصیت مشهود است.برای مثالیهنظر

 د.نکنن میمشخص او تعیی

ید با سازوکار انزوا . در حالی که اختالل شخصیت اسکیزوئکنندنی استفاده میکدچار اختالل شخصیت بدگمان از فرافافراد 

 ارتباط دارد.

عنی ، یدرونینمود این دو دسته باز .درونی بیمار است از خصایص محوری اختالالت شخصیت نوع روابط ابژهای یکی دیگر

 سازی ووجود مختلف آنها از طریق برونی نقشی اساسی در تشکیل شخصیت دارند و ،بازنمودهای ابژهزنمودهای خود و با

دگی درونی در زن یترتیب دیگران مجبور به ایفای نقش خاصبدین شود.ی میجلفردی متهمانندسازی فرافکنانه در روابط بین

که  فردی است،نحوه خاص روابط بین ،دچار اختالل شخصیتهای بیماران از این رو یکی دیگر از ویژگی گردند.بیمار می

 کند.ی خود برقرار میت دروننییع در نوع روابطی دارد که بیمار با ریشه

                                                           
1 schizoid 
2 schizotypal 
3 Odd and eccentric cluster 
4 antisocial 
5 borderline 
6 histrionic 
7 narcissistic 
8 avoidant 



 .های زیر بنایی آنها را بشناسددفاعنخست باید ، روانپزشک برای آن که بتواند به بیماران دچار اختالل شخصیت کمک کند

ها دفاع هم و وجدان.مافراد  ،واقعیت ،کند:غریزهرا حل می یقطب درون 4است که تعارض بین نی ناخودآگاه فرایند ذه دفاع،

 افسردگی را به کلی از بین ببرند. توانند اضطراب وفراد مبتال به اختالالت شخصیت میدر موثرترین حالت خود به ویژه در ا

بیمار از  با این حال هر است. مسلط ی ودفاعیشان بسیار جزمشد که سازوکار ی افراد اختالل شخصیت شاید این بامشخصه

 کند.چندین دفاع استفاده می

ق یک زندگی تصوری به ویژه شود با خلاز کسانی که انگ اسکیزوئید به آنها زده میخیلی  (Fantasy)پردازیخیال

 پردازند.رضای خود میان خود به تصوری در درو دوستان

با  رغم همه قراین مخالف،تی داستانی که علی)شخصی پولیانال تجزیه یا انکار آن است که فرد مث (Dissociation)تجزیه

حاالت عاطفی ناخوشایند خود،حاالت عاطفی خوشایند را  بجای (بهراه است رو کرد همه چیزبینی کورکورانه گمان میخوش

ان رفتار این افراد یادآور نوجوان .ندرسشی به نظر میی، اغلب سطحی و نماکننداز آن استفاده میکسانی که زیاد  بنشاند.

 شجاعتشان تعریف شود. ب وخواهد از جذابیدلشان می کنند.مضطربی است که برای رفع اضطرابشان بی مهابا خطر می

-رامکان برون ، بلکه بایدلذا نباید آرامش خود را از دست دهد گویند ودروغ می بی دقتی ها از سردرمانگر باید بداند که این

بدین  .جایی استفاده کنداین است که درمانگر نیز از جابه انکار ورین راه برخورد با تجزیه اغلب بهت یزی اضطرابشان را بدهد.

طرح کند که خطر ای ، اما آن را در دل مسئلهپردازدبی همان موضوع مورد انکار بت دربارهبه صح ینگر با بیمارترتیب که بال

 دارد.تهدید کمتری برای بیمار  و

 شود.ده میزها جبری به آن-ار شده است که اغلب انگ شخصیت وسواسیمه جداسازی مشخصه افراد منظم و جداسازی:

جویی سلطه ها پیدا شود.آورند بی آنکه هیچ حالت عاطفی در آنعیت را با تمام جزئیات به یاد میواق ها،یها برخالف نمایشاین

 ها بیندازد.با آن تدافعنگر نباید خود را به دام یلبا .دنگر را به ستوه آوریاست بالبیمار ممکن 

ی که مدارک گردد.الزم نیست درمانگر باجب خصومتی پایدار و نیز قطع زودرس مصاحبه میمقابله با بیمار مو :نیکفراف

فن  ها صحبتی نکند.سقم آن  در مورد صحت وبلکه باید از او بخواهد که بهتر است فعال موافقت نشان دهد، بیمار جمع کرده

های بیمار بدگمان را ها و ادراکصورت است که درمانگر نخست احساس بدین ،ی متقابل که فن بسیار مفیدی استنکفراف

 حتی اگر به غلط به کسی دیگر نسبت های واقعی بیمار،ها و احساسی انگیزهتواند دربارهگر میپس مصاحبهسکند، قبول می

 ائتالف خود را با بیمار تحکیم بخشید. و تدریجاً داده شده باشد صحبت کند

اند یا اعم از اینکه در گذشته بوده ها دارد،ای به آنسازی بیمار افرادی را که نظر دودالنهدر دونیم:  (Splittingسازی)دونیم

 کند.تقسیم می بد به دسته افراد خوب و در حال،

شکست  نامند.مازوخیسم می ،دیده را در روانکاویاین پ .معطوف به خود است ،خشمهااین نوع دفاعدر  پرخاشگری انفعال:

همگی مشمول عنوان  شود،می نفس خفتلودگی هایی که باعث  آمیز،یا تحریک ،رفتارهای ابلهانه ها،، تعلل کردنهاخوردن

 آن است که سعی شود بیمار خشم خود را بیرون بریزد یبهترین راه برخورد با پرخاشگری انفعال است. یپرخاشگری انفعال

(Ventilation). 

شود ابراز می و یدآبه عمل در می گاه فرد مستقیماًخواست یا تعارض ناخودآ ،نماییدر کنش(:   (Acting outکنش نمایی

های گریالابالی ،آزاریکودک انگیزه،بی های ظاهراًحمله ،هاتندخویی تا فکر یا حالت عاطفی همراه آن وارد ناخودآگاه نشود.

تعارضی که پشت  ،هرگاه امکان کنش نمایی از بیمار سلب شود های شایع کنش نمایی هستند.بدون قصد لذت، مثال جنسی

شود باید توجه رو مینمایی بیمار روبهکه در حین مصاحبه با کنش بالینگر این دفاع وجود دارد ممکن است مشهود گردد.



تواند اتاق را بسادگی ترک می ،ببیند که از بیمار ترسیدهگر واقعا اگر مصاحبه ،است بیمار تسلط خود را از دست دادهکند که 

 و در صورت لزوم از پلیس کمک بگیرد. کند

 فرد، -1شود:مرحله تشکیل می2برند که از ران اختالل شخصیت مرزی به کار میبیما عمدتاً کنانه:فبرونسازی همانند

طرف مقابل را به همانندسازی با آن چه کند سعی می -2کند.نی میکهای خود را به شخص دیگر فرافیکی از ویژگی

 اند.ند مثل هم شدهکنفکنی احساس میشخص برون ی ونکگیرنده فراف -3دارد. ی کرده وانکفراف

 )پارانوئید( اختالل شخصیت بدگمان

-ارکی دال بر تخلف افراد از قانون جمع میکسانی که مد اندیش.جزم متعصب و ،خشمگین پذیر وتحریک ،اغلب متخاصم

این اختالل در مردان  توانند رنجیدگی خود را پنهان کنند.اغلب می د ونآیهیچ وقت در جستجوی درمان برنمی تقریباً کنند.

 شوند.اک مشخص میسبک دلبستگی بیمن با رسد الگوی خانوادگی داشته باشد.به نظر نمی تر است وشایع

در آن  یهای نیاز به کاویدن محیط برای یافتن سرنخ وبسط کردن عضالت خود من از آسوده بودن و یناتوان تنش عضالنی،

و  یاما تکلم منطق ،هایشان ممکن است غلط باشدجدل ها وهای آنها در بحثفرضبرخی از پیش ممکن است دیده شود.

 اعتمادی به دیگران است.، شکاکیت و بیبنیادین اختالل شخصیت پارانوئیده خصیص متضمن مقصود است.

ونه بیماران احساسات این گ ها ضرر برساند.به آن ار کنند واستثمها را که دیگران آن همیشه منتظر آنند این بیماران تقریباً

افکار انتساب به  .)انکار و دلیل تراشی هم بکار می رود( ی استنکدفاع مورد استفاده آنها فراف کنند وریزی میخود را برون

 در این بیماران شایع است. ،خود و خطاهای ادراکی که قابل دفاع منطقی است

عینی می  واز اینکه مستدل  د.نممکن است فاقد هرگونه احساس و هیجانی باش محدودی دارند و بیماران حالت عاطفی

کسی ضعیف اگر  و دهدقدرت و منزلت افراد آنها را تحت تاثیر قرار می ی که چنین نیست.در حال ،بالنداندیشند به خود می

 ترسانند.حال آن که دیگران را فقط می ممکن است فعال به نظر برسند نگرند.ی تحقیر به او میباشد به دیده

ای در اختالل شخصیت تثبیت شدهل افتراق است که هذیان اغلب بر این اساس قاب یشخصیت پارانوئید از اختالل هذیان

 ها،توانند مثل مرزیکه بیماران پارانوئید به ندرت میاز شخصیت مرزی بدین دلیل متمایز است  پارانوئید وجود ندارد.

 جویانه و آشفته با دیگران برقرار کند.روابطی بیش از حد مالحظه

زیاد با  ،دای در پیش بگریباید روابط حرفه است باشد،رو ر صریح و درمانگر باید کامالًروان است. یدرمانروان ،تخابیدرمان ان

ها اگر آن خورد کرد.به نحوی غیرتحقیرآمیز بر اما آرام و ،بیمار باید واقع بینانه یهای هذیانزدنبا تهمت بیمار صمیمی نشود.

 شوند.زده می، به شدت وحشتضعیف است ،کندسی که به آنها کمک میک ندینبب

 یدشخصیت اسکیزوئاختالل 

ویژگی بارز این بیماری، سبک زندگی منزوی و عدم اشتیاق به برخورد های اجتماعی است. آنان را اغلب افرادی غیر عادی، 

در واقع برخی  اند.فرض کرده 1 به2برخی مطالعات نسبت مرد به زن را در این اختالل  دردرونگرا یا منزوی تلقی می کنند. 

-های طیف اسکیزوفرنی میالل اسکیزوفرنیا،  شخصیت اسکیزوئید و شخصیت اسکیزوتایپی را اختاللاز پژوهشگران سه اخت

 خوانند.

شنگول بودن برای  و شاد خواهد مصاحبه هر چه زودتر تمام شود.دلشان می کنند وندرت تماس چشمی را تحمل می ها بهآن

بیجا است. تکلم او هدفمند  نشان دهد اما تالش او خام ول شوخی کند خود را به زور اهسعی می بیمار کار سختی است.

 برند.های غریب به کار میاستعاره مثالً معمول،ادبی غیر ایعصنگاه  هااست.آن



هی نسبت به صمیمیت ناموجاحساس ممکن است  د.نجان یا مفاهیم ماورای طبیعی باشی اشیای بیاست شیفتهممکن 

-از ضرب کند وحافظه خوب کار می شناخت آنها سالم است. وضعیت هوشیاری و شناسند دیده شود.کسانی که خوب نمی

روابط جنسی پخته را هر بار  در خیال طی شود و منحصراًاست ها ممکن ی آنزندگی جنس دهند.ها تفسیری انتزاعی میالمثل

اما  وانند با کسی صمیمی شوند.ت، چون نمیدنمردان مبتال ممکن است هیچ وقت ازدواج نکن کند.تی دیگر موکول میقبه و

-هیچوقت نمی ها معموالًآن هند.که خواهان چنین زنانی هستند تن دفعالنه به ازدواج با مردان پرخاشگر نزنان ممکن است م

 گذاریمثل ریاضی و نجوم سرمایه یط انسانامور فارغ از رواب در توانند مثالًاما می ابراز کنند. توانند خشم خود را مستقیماً

 عاطفی خرج کنند.

-واقعیت را به هیچ وجه از دست نمیقابلیت شناخت  د.نشوهای فلسفی مینهضت های غذایی وبهداشتی ومداغلب مجذوب 

 ان بیشتر است.ها روابطشان از اینپارانوئیدیکند.های خالق به ذهنشان خطور میگاه اندیشه دهند.

دود بودن حالت هیجانی کامال شبیه اسکیزوئیدها هستند، اما نظر مح ها اگرچه ازگزیندوری جبری و-های وسواسیشخصیت

عزلت  اندازه اسکیزوئیدها دچار درخودماندگی و به تری از روابط ابژهای دارند وسابقه غنی ها مالل آور است.تنهایی برای آن

 شوند.بخش آن نمیلذت

این است که در دو اختالل اخیر تخریب تعامالت خودماندگی وسندرم آسپرگر وت شخصیت اسکیزوئید از اختالل درتفا

مثل همه  شود ودر کودکی شروع می اجتماعی و رفتارها و عالیق قالبی بیشتر است.اختالل شخصیت اسکیزوئید معموالً

 العمر نیست.مادام اما الزاماً ،ستاختالالت شخصیت دیرپا

اگرچه ممکن است با درمانگر ها این درمانگر همخوانی دارد وی با انتظارات نگرتمایل و استعداد اسکزوئیدها برای درون

ها درمانی این بیماران ممکن است مدتدر گروه کنند.درمانی فعاالنه شرکت میاما در روان ،صمیمی برقرار نکنند ایرابطه

افراد کمک کند سبک  ترین رویکرد برای درمان آن است که به ایننویدبخش کنند.ند اما باالخره مشارکت میساکت بمان

 تواند از فنون بازی نقش و مواجهه واقعی استفاده کند.ارتباطی خود را تغییر دهند که می

 یت اسکیزوتایپیاختالل شخص

،همه جزء زندگی هر روزه افراد مسخ واقعیت خطاهای ادراکی و کار انتساب به خود،اف فرد،منحصربه عقایدتفکر جادویی، 

اگر چه اختالل فکر  دهند.اهر منحصر به فرد بیمار تشخیص میظ رفتار واین اختالل را براساس تفکر،  اسکیزوتایپی است.

 اغلب نیازمند تفسیر است. خودشان بفهمند و را فقطممکن است معنایش  واضحی ندارند اما تکلم متمایز و ویژه است،

به کشف احساسات دیگران به ویژه حاالت عاطفی منفی ها ممکن است از احساسات خود با خبر نباشند اما مثل اسکیزوفرنی

در سابقه  .پی(دارندسبینی )ماکروممکن است اعتراف کنند که خطای ادراکی یا درشت مثل خشم بسیار حساسندو

شاید مبنای دیگری برای تمایز آنها از افراد  شود که ایناسکیزوفرنی به وضوح دیده می ها(خانواده آن )در هااسکیزوتایپی

 گزین باشد.دوری

های اختالل شخصیت طبق یک دیدگاه، نشانه ها قابل افتراق هستند.پریشی از اسکیزوفرنیها بخاطر نداشتن رواناسکیزوتایپ

عنی اعتقاد به اینکه رفتار آنها ممکن است افکار عطفی داشته باشند، ی اسیکزوتایپی بیانگر شکل نهفته اسکیزوفرنی هستند.

طبق تحقیقات  توانند روابط نزدیک برقرار کنند.دیگران یا موضوع یا رویدادی تصادفی که به آنها اشاره دارد. به سختی می

شخصیت اسکیزوتایپی  امروز این دیدگاه رایج است که اختالل. ندنزا باالخره دست به خودکشی میهدرصد آن10انجام شده، 

 بیمار مبتال به اسکیزوفرنی است. ی )پره موربید(مرضشخصیت پیش

 



 اجتماعی اختالل شخصیت ضد

مشخصه بارز این اختالل، ناتوانی در تن دادن به هنجار های اجتماعی حاکم بر رفتار مردم است. این بیماران تکانشی، 

این اختالل مترادف با  کافی می باشند.خودخواه، مسئولیت ناپذیر، ناشکیبا و قادر به تحمل ناکافی نیستند و فاقد وجدان 

 نامیده است. ستیزآن را شخصیت مردم ICD-10بزهکاری نیست.

-یا سوسیوپات استفاده می 1برخی از متخصصان هنوز برای توصیف فردی که به این اختالل مبتالست از اصطالح سایکوپات

 کنند.

دیوانگی دانست که طی آن فرد در حالی که تفکر منطقی خود را اولین بار فیلیپ پنیل آن را تشخیص داد و آن را نوعی 

 دهد. این اختالل جنون اخالقی نامیده شد.گر نشان میحفظ می کند، رفتارهای تکانشی و اخالل

زوال عقل پذیری از اصطالح های هیجانبرای توصیف ناتوانی پسیکوپات در واکنش نشان دادن مناسب به جلوه 2کلکلی

 تفاده کرد. پوشش این رفتارهای تهاجمی و زننده یک الیه جذابیت سطحی و هوش ظاهری است.اس 3معنایی

ن اختالل پیش ای اند.های مبتال به این اختالل داشتههایی بزرگتر از دختربچهیی که مبتال به این اختاللند، خانوادههاپسربچه

 اقتصادی پایین تر شایع تر است. -و در گروه های اجتماعی شود.سالگی شروع می15از 

آرام و قابل اعتماد به  دار و در مصاحبه ممکن است خود گونه بیماران را خورده اند.ینگران هم فریب اینترین بالحتی مجرب

هایی که بیمار در ، یعنی بخاطر تناقضار استفاده شودبرای تشخیص این اختالل از مصاحبه پرفشممکن است  د.ننظر برس

 وی مقابله شود. شرح حال ارائه داده است بشدت با

های تاثیر جنبهخالف خود را اغلب تحتنگران جنس میها بالآن ند.رداشتنی دادوست اغلب ظاهری طبیعی وحتی گرم و

افرادی فریب کار جلوه نگران جنسی خود ممکن است یاما به چشم بال دهند.آمیز و اغواگرانه شخصیت خود قرار میمبالغه

این  ها دارد.این مغایرتی واضح با وضعیت آن دهند ونشان نمی گونه افسردگی واضطرابی از خوداین بیماران هیچ .نندک

-یچ وقت از کارهای خود پشیمان نمیها هآن اد کرد.به آنها اعتم شودهیچ وقت نمی د ونگویبیماران هیچ وقت راست نمی

 وجدان ندارند.انگار که اصال  ،شوند

دو  هر ،تا بزرگسالی هم ادامه یافته باشند و مصرف مواد هر دو از کودکی شروع شده باشنداگر رفتار ضداجتماعی و سوء

مطرح ساختن این اختالل  ،از اختالل دیگری باشد ه وضوح ناشیاجتماعی باما اگر رفتار ضد تشخیص را باید مطرح ساخت.

یابد. فرض شده است که پیری باعث کاهش صفات اختالل رفتارهای ضداجتماعی آن کاهش میبا افزایش سن،  موجه نیست.

-شود، به این حالت فرضیه رسش گفته میشخصیت مثل اختالل شخصیت ضداجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته می

 شود.

ژنتیکی در این اختالل نقش زیادی از این عقیده که در ساخت  –های پیشانی قشر مخ دیدگاه زیستی نارساییهایی در قطعه

 دارد، حمایت شده است.

کند، حمایت شده « احساس»شناختی : از این فرضیه مبنی بر اینکه سایکوپات قادر نیست ترس یا اضطراب را دیدگاه روان

 است.

توانند اطالعاتی سایکوپات نمیدارد افراد یافته که اعالم میتری بنام فرضیه تعدیل پاسخ تحولباکی در دیدگاه کلیفرضیه بی

 را که با اهداف اصلی آنها ارتباط ندارند، پردازش کنند.

                                                           
1 psychopath 
2 cleckley 
3 Semantic dementia 



شود که کودک رفتار ضداجتماعی را پرورش دهد بلکه ناسازگاری بین پدر رابینز دریافت که طالق به خودی خود باعث نمی

 و مادر علت اصلی آن است.

-دهند که متوجه شوند آنچه انجام دادهقط در صورتی رفتارشان را تغییر میمتخصصان معتقدند افراد مبتال به این اختالل ف

کنند. اند غلط است. بنابراین هدف درمان این است که باید آنها را واداشت تا نسبت به خود و موقعیتشان احساس بدتری 

این صورت که نشان دهد ظاهرسازی و متخصص بالینی در انجام این کار باید ابتدا از رویکرد مواجهه دادن استفاده کند، به 

ن برای آروان درمانی در اغلب موارد دشوار و گاهی حتی غیر ممکن است.  کند.های درمانجو را باور نمیکردن بندیسرهم

 آگهی این اختالل متغیر است.پیش ضع شود.سخت و و هایی سفتکه بتوان درمان را آغاز کرد نخست الزم است محدودیت

 

 شخصیت مرزیاختالل 

-شخصیت (،as-if personalityنیمه ) -شخصیت نصفه (،Ambulatoryهای اسکیزوفرنی موقت )این اختالل را به نام

-کرده یتین وضعو فیلیپ پول خهر پاولاسکیزوفرنی شبه نوروتیک )که  (وضع کردHelen doutsch)اصطالحی که انگاری

ثباتی نیز اختالل شخصیت دارای بی ICD-10در .اندنیز خوانده (ذکر کرد فرسسایکوتیک )که جان  و اختالل منش اند(

 هیجانی نامیده شده است.

این بیماران در حقیقت در مرز بین روان نژندی و روان پریشی هستند. ویژگی بارز این بیماران، ناپایداری شدید در خلق، 

خودکشی و خود زنی در این بیماران شایع است. آنها بسیار تکانشی . اقدام به عاطفه، رفتار، روابط با ابژه و خود انگاره است

پریشانه با عمر کوتاه این بیماران ممکن است حمالت روانبوده و از مشکالت هویتی، احساس پوچی و دلتنگی رنج می برند.

دردناک  شود.ده نمیشود اما حمالت شدید و تمام عیار دیت میکروسایکوتیک خوانده میالحم د که اصطالحاًنداشته باش

 ند،رها چون احساسات وابستگی وخصومت را همزمان داآن های مکرر آنان مشهود است.بودن زندگی ذاتی آنها در خودزنی

 ریخته است.هم فته و بهروابط بین فردیشان آش

 ولو ،آیندایجاد رابطه بر میوجوی وار در جستتنهایی را تحمل کنند و برای تشفی خود حتی به نحوی دیوانهتوانند آنها نمی

ثبات و سردرگمی در مورد فردی بیویژگی اصلی افراد مبتال به این اختالل، روابط میانکننده نباشد.این رابطه ارضاء اینکه

 برند.وصف کرده که این بیماران بکار می نانهکنبرگ سازوکاری دفاعی بنام همانندسازی فرافاتوکر هویت می باشد است.

شاخ است نی مثل رورکهای فرافتنها در آزمون دهند و، قدرت استدالل متعارضی از خود نشان میرلکسومثل  یآزمون ها درآن

 شود.این اختالل در زنان بیشتر دیده می ها قابل رویت است.فکر در آن )پردازش( که اختالالت مربوط به روند

بک ) به یادگذشته افتادن ( و سایر خطرات آسیب به احتمال کمتری فالش    PTSDاین افراد برخالف درمانجویان مبتال به

 کنند.خود را تجربه می

زا )سیستم عصبی سمپاتیک( را تواند گذرگاههای نورآدرنالیناستفاده جنسی در کودک میاند که سوءپژوهشگران اعالم کرده

 دهد.ای واکنش مفرط نشان میطور مداوم به هر نوع تجربهبیش از حد حساس کند، به طوری که فرد بعداً در بزرگسالی به 

شناسی زیربنایی این اختالل است. یکی از گیری خود، آسیبپویشی معتقد بودند نارساییهایی در شکلپردازان رواننظریه

، اما در عین الگوهای آشفته فرزندپروری که آنها مشخص کردند، الگوی مادری است که بیش از حد با فرزندش آمیخته است

 ثباتی دارد.حال پاسخدهی عاطفی بی

بین متخصصان بالینی در درمان این افراد، این اختالف نظر وجود دارد که بیشتر روی روش مواجه کردن تاکید کنند یا روش 

 حمایتی.



ایی آن در درمان خواند که کارمی (DBT)مارشا لینهان نوعی روش درمانی را ابداع کرده که آن را رفتارهای دیالکتیکی 

کردن منظم عقاید متضاد با هدف آشتی اختالل شخصیت مرزی تایید شده است. در این روش اصطالح دیالکتیکی به ترکیب

 گرا استوار است.دادن آنها اشاره دارد. بیشتر کارهای لینهان بر اساس درمان افراد خودکشی

اس عام هر د:نکنت مرزی را با این مفاهیم ذکر میاختالالهای اصلی بیماران مبتال به ینگران مشخصهبرخی از بال

(panphobia، ،)احساس مزمن پوچی  عموماً هایمرز .دلی عام و رفتار جنسی آشوبناک دو اضطراب عام، همه چیز هراسی

 درمان انتخابی این بیماران است. درمانی،روانند.ردوام روانپریشی داهای کمو حمله

کنند که انفعالی پیدا می دهند ونمایی قرار میهای خود را مورد کنشتکانه شوند.روی میدچار واپس این بیماران به راحتی

حال روانکاوی هر دو (و در fiyed) رتغیی( یا محکم و ال labileیا متزلزل) خارج نیست: تحال دو اعم از مثبت یا منفی از

 ند.نفرت ک سایر افراد احساس عشق و بیمار نسبت به درمانگر و شود کهسازی به عنوان دفاعی باعث میدونیم دشوار است.

 موثرتر از تفسیر عمیق ناخودآگاه بیمار است.قعیت وا رویکرد مبتنی بر

 اختالل شخصیت نمایشی

توانند دلبستگی اما اغلب نمی دارندنه اگرایلعاب، نمایشی و برون ورفتاری پررنگ وهستند ر وهیجانی پذیاین افراد تحریک

 ها بیشتر از مردهاست.این تشخیص در زنعمیق را به مدت طوالنی حفظ کنند.

 ها وژست ها،در صحبت کردن آن مشتاقند که تاریخچه خود را با جزئیات ارائه دهند. آنان در مصاحبه کامال همکاری دارند و

خاص  یر مجبورشان کنید که احساسها شایع است اما اگاظهارنظرهای عاطفی در آن های نمایشی ساده است.مکث تاکیدها و

 د.نکنتعجب و انکار می ،خود قبول کنند، ابراز نارضایتی را در

رفتار اغواگرانه از هر  دهند.ای را مهمتر از واقعه نشان میهر چیز ساده کنند واحساسات خود اغلب مبالغه می در افکار و

های زن  د.نجنسی مبتال باش-کژکاری روانی به است کهممکن پرداختن به تخیالت جنسی.  جنسی که باشد شایع است و

ها اغلب روابط آن مردهای نمایشی ممکن است دچار ناتوانی جنسی باشند. ی داشته باشند ومسنمایشی ممکن است آنورگا

 داد. ها را فریبشود به راحتی آنشدید آنها به وابستگی باعث می نیاز د.نی مزاج باشدمدم وممکن است مغرور واست سطحی 

در  از فهم احساسات واقعی خود عاجزند وی دفاع اول در نتیجه وتجزیه است. یزنواپس های عمده بیماران نمایشی،دفاع

حس واقعیت  این افراد اگر تحت فشار روانی قرار گیرند، های خود را توضیح دهند.توانند انگیزهنمی ،ی دفاع دومنتیجه

 د.شوه راحتی مختل میشان بجینس

شود تشخیص اختالل شخصیت نمایشی را نیز همزمان ای میروانپریشی گذرا و اختالالت تجزیهای بیماران مبتالبه اختالل بر

 داد.

 ( و فاقد جزئیات است. به احتمال زیاد سبک دلبستگی ناایمن دارند.کلی )امپریونیستیگفتار آنها شدیداً 

هایی اشتباه در برخوردشان بازندگی رنج مبتال به این اختالل شخصیت ازفرضرفتاری معتقدند افراد  -پردازان شناختینظریه

 .«ام برآیم توانم خودم از پس زندگیکفایتم و نمیمن بی»برند. یکی از عقاید اصلی آنها  عبارت است از: می

 ند.نک گریمصرف مواد روی آورند و الابالی به سوء وند و ممکن است با قانون درگیر شوند بلطهیجان یاین بیماران افراد

 شاید صورت فردی،ه صورت گروهی و چه به درمانی مبتنی بر روانکاوی چه بروان خبرند.آنها اغلب از احساسات خود بی

 درمان انتخابی اختالل شخصیت نمایشی باشد.

 اختالل شخصیت خود شیفته

یار مهمی هستند، دایم درباره موفقیت بی کران  خیالبافی می کنند، الگوی پایدار خود بزرگ بینی، احساس اینکه آدم بس

ممکن است  یا شوند وعصبانی می تاب تحمل انتقاد را ندارند ومشغولیت ذهنی بیش از حد با عزت نفس و خود پنداره دارند، 



ها چیز فردی آندر روابط بین ارگرانهاستثمرفتار  فقط نظر خود را قبول دارند. وکامل نسبت به انتقاد داشته باشند اعتنایی بی

 افسردگی هستند.اعتماد به نفس آنها شکننده و مستعد  رایجی است. پیش پا افتاده و کامالً

حال ترقی است و به شدت به ارتقای درجه خود مشغول است.  چهار نوع فرعی آن:  خودشیفته نخبه گرا: معموالً در

کنند. تنها عالقه لحاظ جنسی اغواگر باشند، با این حال از صحبت واقعی اجتناب میپیشه: تمایل دارند از خودشیفته عاشق

 کشی کنند. واقعی آنها این است که به طور موقت از بدن پرحرارت دیگران بهره

اجتماعی  خیلی به افراد ضد .وجدان ، فریبکار ، خودپسند و استثمارگر هستندخودشیفته غیراخالقی: از این نظر که بی

 باهت دارند.ش

کوشند توهمات خواهند احساسات عمیق و حقارتشان را خنثی کنند. آنها میگرا هستند و میخودشیفته جبرانی: منفی

 برتربودن و استثنایی بودن ایجاد کنند.

 گیرد.جنسی در نظر می -رویکرد روانکاوی فروید: خودشیفتگی را ناکامی در فراتر رفتن از مراحل اولیه رشد روانی 

کنند. این افراد از شالوده فرزند بر رشد درک خویشتن کودک تاکید می -نظریه روابط شی: روی تاثیر روابط آشفته والد

بینانه واقع بینی و غیرآورند که به طور متزلزلی بر عقاید خودبزرگاند، خودکاذبی را بوجود میبهرهمحکمی برای خود سالم بی

 استوار است. مورد شایستگی و جذابیت آنها در

رویکرد پویشی: به درمان افراد مبتال بر این نظر استوار است که آنها فاقد تجربیات اولیه تحسین شدن برای ویژگی های 

 مثبت شان هستند هدف درمان این است که تجربه رشدی اصالحی تامین شود.

شخصیت خودشیفته در یک فرد وجود دارد اغلب همزمان با اختالل  ،ضداجتماعی نمایشی و ،هر سه اختالل شخصیت مرزی

 ها آشوبناک است وزندگیشان کمتر از آن ها اضطراب دارند وها کمتر از مرزیخودشیفته تشخیص افتراق بسیار دشوار است. و

در  ،گذاشتن دیگرانکار  سرو انداختن وو دستخصایصی از نمایشگری  ها،ایشیدر نم کنند.کمتر اقدام به خودکشی می

توانند پیری را تحمل کنند ها نمیشیفته خود ها است مشابهت دارد.شیفته شود که با آنچه در خودفردی دیده میبین روابط

 پذیرتر از دیگرانند.های میانسالی آسیبن دلیل در برابر بحرانیمهم است به قدرت برایشان مه چون زیبایی و

 کنند.را برای این بیماران پیشنهاد می انهکاورویکردی روان ،اتکوهبرگ و کرنمثل  یروانپزشکان

 (یا اجتنابی )یا شخصیت اضطرابی گزیناختالل شخصیت دوری

این اختالل  .است اصطالح شخصیت مضطرب استفاده شده از ICD-10در  خوانند.می 1ی حقارترا مبتال به عقدهها اغلب آن

ی است بارزترین نکته در مصاحبه بالینی با این بیماران اضطراب درصد جهت عمومی است.10تا1میزان شیوع آن  واست شایع 

 ند.ردا گرکه از صحبت کردن با مصاحبه

صفت شخصیت  است و گزینبالینی محوری اختالل شخصیت دوری یط به طردشدن از سوی دیگران خصیصهحساسیت مفر

البته آنان غیر معشرتی نیستند و حتی تمایل فراوانی برای داشتن رابطه با دیگران . (timidity) رویی استعمده آنها کم

دارند )بر خالف اسکیزوئید ها(، ولی دلشان می خواهد که دیگران تضمین های بسیار محکم و غیر معمولی به آنها بدهند که 

 انتقاد آنها را می پذیرند.بدون خرده گیری و 

فرق  ند.نزبا شکسته نفسی حرف می شود وت و فقدان اعتماد به نفس دیده میم قطعیعد ،زنندوقتی با کسی حرف می

 بینی نیستند.پیشپذیر یا غیرقابلتحریک ها این است که مثل آنها پرتوقع،نمایشی ها وها با مرزیگزیندوری

 ه اختالل شخصیت وابستهمبتال بفرض بر این است که بیماران  اند وگزین و وابسته به هم شبیهاختالل شخصیت دوری دو

طبق یک دیدگاه، اختالالت شخصیت اجتنابی نوع شدیدتری از فوبی  ند.رشدن ومورد عالقه نبودن دا ترس بیشتری از طرد

 کند.های افسردگی آن را از فوبی اجتماعی متمایز میگرایی و نشانهاجتماعی است که وجود درون
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رفتاری بر این  -اختالل بر ترس فرد از دلبستگی در روابط تاکید دارند و رویکرد شناختیپویشی امروزی این توجیهات روان

اند بیش ازحد کند که افراد مبتال به این اختالل به علت اینکه در کودکی انتقاد شدید والدین را تحمل کردهامر تاکید می

 نسبت به طرد حساسند.

 

 اختالل شخصیت وابسته

برای شخصیت بود که  یفروید قایل به یک بعد وابسته دهان اند.منفعل نیز داده 1شخصیت وابستهوان به این اختالل عن

فقدان  ن و، انفعال و تلقین پذیرنبودن به خود مطمین نی،ترس از امور جنسی،بیبد، هایش عبارتند از وابستگیمشخصه

 شباهت دارد.این توصیف به طبقه اختالل شخصیت وابسته  پافشاری درکارها. مداومت و

 ترسند.گیرند که همواره از رها شدن مینظر می پردازان روابط شی این افراد را به صورت دلبسته ناایمن درنظریه

، انددر کودکی بیماری جسمی مزمن داشتهاز بچه بزرگ است.افرادی که  ترخانواده شایع کچهای کواین اختالل در بچه

 د.ناختالل باشد این ممکن است بیش از بقیه مستع

که نحو  نفر به اختالل شخصیت وابسته مبتالست )اختالل روانپریشی مشترک( (یکی از دوfolie a deuyدر جنون دونفره )

مشخصه های رفتار بیمار  ،پرخاشگرانه اطمینایی به خود،انفعال وترس از ابراز جنسی وبی ،یینببد شود.پذیر آن میسلطه

مرزی  وابستگی از نکات برجسته در بیماران مبتال به اختالل شخصیت نمایشی و ته است.مبتال به اختالل شخصیت وابس

ای از کنند نه اینکه به مجموعهبرقرار میای دیرپا با یک نفر رابطه ولی بیماران دچار اختالل شخصیت وابسته معموالً است.

سطح وجود داشته باشد،اما در بیماران بازار هراس،اغلب ممکن است  رفتار وابستگی در بیماران بازارهراس افراد وابسته شوند.

 شود.حتی پانیک دیده می باالیی از اضطراب آشکار و

بتواند پیشایندهای اولیه رفتار خود را  شود که بیماری مبتنی بر بینش باعث میهادرمان است. بخشدرمان آنها اغلب نتیجه

 د.بشناس

 جبری -اختالل شخصیت وسواسی

این اختالل را در  ر.فراگی ی الگویی نافذ وناپذیری به گونهطلبی و انعطافالاختالل عبارت است از کماین خصیصه محوری 

ICD-10 بیش از همه در فرزندان اول  تر از زنان است واین اختالل در مردان شایع اند.نامیده کاختالل شخصیت آنانکاستی

 خانواده است.

جدی  خلقشان معموالً وکنند دستی نمییشدر صحبت کردن پ د.نا خشک و یمرس و رق و شقبیماران در مصاحبه رفتاری 

 ،های دفاعی آنها دلیل تراشیمکانیسم د.نممکن است از اینکه بر جریان مصاحبه مسلط نیستند مضطرب گرد است و

 .است ابطال واکنش وارونه و سازی،ذهنی جداسازی،

-آنان مهارت با آن منطبق هستند. هاست وکار طوالنی امری روزمره برای آن اصال ها کار کنند وتوانند مدتبیماران میاین 

توانند به تصمیم ترسند نمیآنها چون از اشتباه کردن می اند.طبیفاقد شوخ جدی و ی،مرس فردی چندانی ندارند.های بین

 کنند.می ی تصمیم دایم فکرعی برسند و دربارهقاط

تشخیص اختالل  د.قرار داI جبری را باید در محور -یاختالل وسواس ،در کار باشدی عودکننده عمل-های فکریهرگاه وسواس

گیری از ی و اجتماعی به مقدار چشمر بودن خود را از نظر شغلمر ثمشخصیت را تنها باید زمانی مطرح کرد که بیمار مث

برخی ممکن است مقدمه در  محبت شوند،با است در بزرگسالی گشاده نظر و برخی از آنان ممکن دست داده باشد.

انند که داغلب خود می اینان برخالف سایر اختالالت شخصیت، .بیانجامددر برخی هم به افسردگی اسکیزوفرنی باشد و 
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درمان  تداعی آزاد واند، به معاشرتی تحصیالت برخوردارند و این بیماران که از آیند،لذا در پی درمان می ند ورمایب

 ند.نهگرانه خیلی ارج میغیرهدایت

 اختالالت شخصیت نامعین

 لجبازی و ،مسامحه تعلل و ،کارشکنی تراشی،آنها عبارت است از مانعمشخصه  :1منفعل اختالل شخصیت پرخاشگر

 اند.خوانده کار نیزالل را به نام اختالل شخصیت منفیین اختا DSMدر ناکارآمدی به شکل پنهان.

در عین حال هیچ وقت دلشان  زنند ونق می وکنند می یجویعیب وکنند د تاخیر میای در کار خوبهانه و به کوچکترین عذر

روابط صمیمانه  بیمار انتظار دارد که دیگران جور او را بکشند. خواهد از شراین روابط مبتنی بر وابستگی خالص شوند.نمی

 اند.بینبه آینده هم بدو به خود اطمینان ندارند  .تشاد نیس هیچ وقت آرام و ها تقریباًآن

درمانی حمایتی از روان توام با پرخاشگری آشکار است. نمایشی و برق، و زرق پر ها،مرزی ها ویتر از نمایشرفتار اینان کم

پنهانی از خشم تلقی کند نه نشانه فقدان ابژه )مثل های خودکشی بیمار را تظاهر ینگر باید ژستبال اند.نتیجه خوبی گرفته

 .افسردگی اساسی که این طور است یعنی ناشی از فقدان ابژه(

در مرد شیوع آن  به نحوی مزمن ناشادند. مردد به خود و ،شناسوظیفه ،لذتبی ین،بافرادی بد : اختالل شخصیت افسرده

بدون  ذکرشان کار است. فکر و دائماً اند ووجدان زیادی با ،ندبلطکمالها موشکاف هستند، بیشتر وقت زن یکسان است. و

ی شناختقیافه ه بیفتند اما در حضور دیگران. حالتگری ممکن است زود به برند وه حرفی بزنند در درون خود رنج میاینک

(physiognomy) دهد.نیز اغلب خلق آنها را نشان می آنها 

ند تواهر زمان می مله است وخویی به هر حال حاما اختالل افسرده العمر است.مزمن و مادامل شخصیت افسرده نیز اختال

که افسرده اند اما پیش از آنو وابستهگرا هم درونها گزیندوریساز دارد.زای زمینهیک عامل استرس روی دهد ومعموالً

 مضطربند. ،باشند

 سنجی خوبی دارند.دهند و حس واقعیتگرا خوب جواب میدرمانی بینشدرمانی، درمان انتخابی است. به روانروان

اما از نظر بالینی و  ،نیست DSMیک طبقه تشخیصی رسمی در : (آزارگر)سادومازوخیسم -خواهاختالل شخصیت آزار

درد و رنج  مشخصه آن وجود عناصری از سادیسم )دیگر آزاری( شامل میل به ایجادتاریخی، مورد توجه پزشکان بوده است. 

جنسی، جسمی یا روانی در دیگران، و نیز عناصری از مازوخیسم )آزار طلبی( شامل میل به ایجاد درد و رنج جنسی یا 

فروید معتقد بود اخالقی در خود است. روان درمانی بینش مدار، بخصوص روان کاوی می تواند برای درمان موثر باشد.

 در برابر اضطراب اختگی دفاع کنند.خواهند از خود آزارگرها با این عمل می

فروید  رود نه به دنبال درد جنسی.خفت بار می آمیز وهای تحقیرجموع کسی است که به دنبال موفقیتآزار اخالقی در مخود

سم را احساس اضطراب و احساس گناهی که در مورد رابطه جنسی فرد آزارخواه برای رسیدن به ارگامعتقد بود که توانایی 

 دهد.ات را با عذاب دادن خود تخفیف میین احساسا او ختل کرده ودارد م

ها برای ی آنشوند.الزم نیست انگیزهصدمه به دیگران می و ، خشونت، شکنجهلحهمجذوب اس ،بتالیان به شخصیت آزارگرم

از نوع آزارگری جنسی  ارافیلیپاین صورت تشخیص در که  میل به کسب برانگیختگی جنسی باشد، این گونه رفتارها صرفاً

 شود.مطرح می
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این بیماران زندگی خود را در جهتی هدایت می کنند که نتایج نامطلوبی حاصلشان شود؛ :  1اختالل شخصیت خودشکن

 دچار دلتنگی می شوند. ،آنها کمک دیگران یا نتایج مطلوب را طرد کرده و در صورت حصول نتایج مطلوب

این تشخیص هنگامی مطرح می شود که اختالل شخصیت بیمار دارای تظاهرات  (:NOSاختالل شخصیت نامعین )

 مخلوطی از سایر اختالالت شخصیت باشد. 

 DSM-5تغیرات 

 مالک ها برای اختالالت شخصیت تغییر نکرده و همان مالک های قبلی می باشد. 

تشخیص اختالل شخصیت/ صفت مشخص، بر مبنای اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت و وجود صفات  نکته:

شخصیت بیمارگون، جایگزین اختالل شخصیت که به گونه دیگری مشخص نشده، شده و تشخیص بسیار روشنگر تری را 

 ف نمی شوند. برای افراد تامین می کند که بصورت مطلوب به داشتن اختالل شخصیت مشخص توصی
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