
طرحواره درمانی 

برای اختالل شخصیت خودشیفته



ذهنیت های اختالل شخصیت خودشیفته

تنها کودک ذهنیت .1•

خودبزرگ منش ذهنیت .2•

تفاوت بی خودآرامبخش ذهنیت .3•

 از دان عبارت خودشیفته شخصیت اختالل در اصلی طرحواره دو•

 .نقص و هیجانی محرومیت

 تربیش اما دارد زیادی نقش اختالل این در نیز استحقاق طرحواره•

گرف نظر در هیجانی محرومیت طرحواره افراطی جبران عنوان به

 .می شود ته



طرحواره محرومیت هیجانی در شخصیت خودشیفته

محروم طرحواره با افراطی جبران مقابله ای سبک طریق از ذهنیت این•

 .می کند مبارزه هیجانی یت

 .می شود گرفته کار به استحقاق طرحواره معموالً  افراطی جبران برای•

 لمقاب در اما دارند زیادی توقع خود نزدیک افراد از خودشیفته بیماران•

 .می دهند انجام آنها برای اندکی کار

 دیگران غفلت های و سوءتفاهمها شدت در هیجانی محرومیت علت به•

 .می کنند اغراق

دیگران سوی از شدن درک عدم از شکایت•



طرحواره نقص در شخصیت خودشیفته

 اساحس اغلب خودشیفته شخصیت اختالل به مبتال بیماران•

 .می کنند نقص و بی ارزشی

 .نمی شوند صمیمی دیگران با نقص طرحواره وجود دلیل به•

 این نقص و هیجانی محرومیت طرحواره همزمان وجود علت به•

 عاطفی دوسوگرایی  دچار صمیمی روابط به نسبت بیماران

.هستند

 و شرمساری باعث بزرگمنشانه اهداف به رسیدن در شکست•

 .می شود آنها در حقارت احساس

 .ی زنندم بیشتری افراطی جبران به دست ناکامی و شکست از بعد•



سایر طرحواره های اختالل شخصیت خودشیفته

بدرفتاری /بی اعتمادی•

بیگانگی /انزوای اجتماعی•

شکست •

خویشتن داری ناکافی / خویشتن انضباطی •

اطاعت •

پذیرش جویی /تأrدطلبی•

انتقادگری افراطی /معیارهای سرسختانه•

تنبیه•

یماران به علت استفاده زیاد از سبک های مقابله ای جبران افراطی و اجتناب این ب•

. از طرحواره هایشان آگاهی ندارند



ذهنیت کودک تنها

 ندیارزشم احساس صورتی در که هستند تنهایی کودکان بیماران این•

.کنند زورگویی خود والدین به که می کنند

 نمهمتری ارضای عدم دلیل به کودکان این در تنهایی و خالء احساس•

 .است کودکی دوران در بیماران این هیجانی نیازهای

 .ندارد را محبت و عشق لیاقت می کند احساس•

 .است محبت جلب برای کمال گرایانه موفقیت های به تمایل•

دوگانه خودانگاره :بودن خاص احساس•

مشروط پذیرش•

 .می شود فعال ذهنیت این زندگی در شکست صورت در•



ذهنیت کودک خودبزرگ منش 

نقص و هیجانی محرومیت افراطی جبران•

 و اریبدرفت خودبرتربینی، طلبانه، رقابت خودخواهانه، رفتارهای•

 عدم دیگران، نیازهای به بی توجهی خودمحوری، تأrدطلبی،

همدلی

افراطی طلبی برتری•

 فاوتبی ت و خونسرد کامال بیمار ذهنیت این بودن فعال صورت در•

 .می شود



ذهنیت کودک خودبزرگ منش 

:سبکهای مقابله ای هنگام فعال بودن این ذهنیت•

پرخاشگری و خصومت •

سلطه گری و گستاخی •

توجه طلبی و منزلت طلبی •

آلدت دست قرار دادن دیگران و سوءاستفاده گری•

. ستزیربنای این سبکهای مقابله ای ذهنیت کودک آسیب پذیر ا•



 ذهنیت خودآرامبخش بی تفاوت

زم را از این بیماران زمانی که تنها می شوند یا نتوانند تحسین ال•

 تعامل با دیگران به دست بیاورند وارد ذهینت خودآرامبخش

. بی تفاوت می شوند

. در این ذهنیت هیجان ها را بلوکه می کند•

 ذهنیت خودآرامبخش بی تفاوت برای گریز از درد و رنج کودک•

. تنها دست به کار می شود

. مکانیزم اصلی ذهنیت خود آرامبخش اجتناب از طرحواره است•

رفتارهای اعتیادی و اجباری مشخصه ذهنیت خودآرامبخش •

. بی تفاوت است



مالکهای تشخیصی
احساس خودبزرگ بینی به شکل خودمهم انگاری•

بت اشتغال ذهنی با موفقیت، قدرت، ذکاوت، زیبایی یا مورد مح•

قرار گرفتن نامحدود 

اعتقاد به استثنایی بودن و منحصر به فرد بودن•

احتیاج شدید به تحسین و تمجدید •

احساس استحقاق •

استثمارگری در روابط بین فردی •

ناهمدلی •

رفتارها یا نگرش های تکبرآمیز و پرنخوت •



خودشیفته لوس و خودشیفته شکننده

استحقاق•

لوس کودکان :ناب استحقاق•

 و تکانشی کودک ذهنیت بیماران این اصلی مشکل•

 .است بی انضباط

 روروب طرد و غفلت با که کودکانی :شکننده استحقاق•

.شده اند

 .است پذیر آسیب کودک همان اصلی مشکل•



ریشه هاي تحولی خودشیفتگی

تنهایی و انزوا •

محدودیتهای ناکافی •

سابقه بدرفتاری یا آلت دست واقع شدن •

پذیرش مشروط •



ودشیفتهروابط صمیمی بیماران مبتال به اختالل شخصیت خ

ناتوانی در جذب عشق •

تأrدطلبی و اعبتارجویی•

همدلی محدود •

غبطه •

ایده آل سازی و ناارزنده اسزی ابژه های عشق •

طرحواره استحقاق•

فعال سازی ذهنیت خودآرامبخش در غیاب تأrد بیرونی •



سنجش خودشیفتگی 

درمان جلسات در بیمار رفتار مشاهده1.

 بیمار فعلی مشکل تاریخچه و ماهیت2.

 گریپرسش و ذهنی تصویرسازی تمرین های قبال در بیمار واکنش3.

 کودکی دوران تجارب مورد در

سنجش ابزارهای سایر و یانگ طرحواره پرسشنامه4.



درمانمشاهده رفتار بیمار در جلسات 

لغو جلسات دران در آخرین لحظات یا دیر آمدن به جلسات درمان•
سوال درباره صالحیت درمانگر•
بیان پیشرفتها یا استعدادها •
انتظار جواب فوری درمانگر به تلفنها یا تماس ها •
توقعات افراطی و مداوم برای برای وقت گرفتن ازدرمانگر •
شکایت از وضعیت کلینیک •
درخاست درمان خاص و ویژه •
بی عیب و نقص شماری درمانگر •
قطع مداوم حرفهای درمانگر •
گوش ندادن به حرفهای درمانگر•
نپذیرفتن محدودیتهای اعمال شده از سوی درمانگر•



ماهیت و تاریخچه مشکل فعلی بیمار 

 ممه افراد از یکی توسط که است زندگی در بحرانی با بیمار معموال•
 درصدد بیمار خودخواهانه رفتارهای خاطر به یا است شده طرد زندگی
 .است برآمده انتقام و تالفی

 .کرده اند او شدن درمان به منوط را رابطه ادامه زندگی مهم افراد گاهی•
 .شده اند ارجاع قضایی سیستم طرف از اوقات گاهی•
 .کرده اند مراجعه درمان برای خود خواست خالف بر آنها•
دیگران تغ�ر بر اصرار•
پوچی و خالء احساس•
 تنها کودک :عاطفی خالء آنها زندگی اصلی محور•
اند کرده افراطی جبران که زمینه هایی در شکست•
متفاوت خودآرامخبش ذهنیت از ناشی مشکالت•
ازدواج از نارضایتی•



ري در مورد واکنش بیمار در قبال تمرین هاي تصویرسازي ذهنی و پرسشگ

تجارب دوران کودکی 

 .می دانند نقص و عیب بی را خود کودکی دوره خاطرات آنها•

 .می زنند حرف کودکی دوره بخش لذت خاطرات درباره•

 هب نمی کنند تجربه را دردناکی عاطفه تصویرسازی در معموال•

 .جزخشم

 ذهنیت کودک و می کنند مقاومت پذیری ها آسیب مقابل در•

 .می شود فعال آنها تنهای



سنجشپرسشنامه طرحواره یانگ و سایر ابزارهای 
طرحواره استحقاق •

معیارهای سرسختانه •

خویشتن داری ناکافی •

جبران افراطی و اجتناب •

. از طرحواره های نقص و محرومیت هیجانی آگاهی ندارند•

ا در پرسشنامه فرزندپروری یانگ رفتارهای ناخوشایند والدین خود ر•

. تشخیص می دهند

نمره باال در پرسشنامه جبران افراطی•



اهداف درمان

 سال بزرگسال تقویت•

 تنها کودک بازوالدینی•

تفاوت بی خودآرامبخش و منش خودبزرگ ذهنیت با مبارزه•

 رکد محبت، احساس به دستیابی برای تنها کودک ذهنیت به کمک .1•

دیگران با همدلی و شدن

منش خودبزرگ ذهینت با مواجهه .2•

 رفتارهای رهاسازی برای تفاوت بی خودآرامبخش ذهنیت به کمک .3•

 تجربه و خودابرازگری سالم، عشق دریافت و ناسازگار اعتیادی یا اجتنابی

عواطف



استفاده از شکایت هاي فعلی به عنوان اهرم

بیمار باید به صورت مداوم با رنج خود در تماس باشد•

هایی درمانگر باید بیمار را با احساس خالء درونی، بی ارزشی و تن•

مواجهه کند 

ذکر کردن پیامدهای منفی خودشیفتگی •

برقراری رابطه با ذهنیت کودک تنها•



پیوندھای درمانگر با کودک تنھا 

 به وجهت بدون بیمار تا کند ایجاد فضایی می کند تالش درمانگر•

 .کند پیدا دست ارزشمندی احساس به گرایی کمال

 آسیب ابراز به می کند برقرار ارتبار بیمار تنهای کودک با درمانگر•

 یدق بی مثبت توجه مورد را او و می شود قایل ارزش بیمار پذیری

 .می دهد قرار شرط و

 رایب تالش و تنها کودک ذهنیتی با ماندن برای بیمار به کمک•

اساسی هیجانی نیازهای ارضا

هیجانی محرومیت و نقص های طرحواره برای بازوالدینی•



همواجهه هوشمندانه بیمار با سبک فخرفروشان

 الفع است ممکن درمانگر قربانگری و پذیری فرمان های طرحواره•

 .شود

 غلبا خودشیفته شخصیت اختالل به مبتال بیماران رفتارهای•

بو کودکی زمان در درمانگر والدین آسیب زای برخوردهای یادآور

 .است ده

 دکیکو دوران ای مقابله رفتارهای از درمانگر است ممکن بنابراین•

 .کند استفاده خود

 .ندک خاطرنشان او به را بیمار ساز نارارزنده رفتار باید درمانگر اما•



ماررفتار جرأتمندانه درمانگر در قبال بی احترامی هاي بی

طلبی  درمانگر با خودشیفتگی بیمار همدلی می کند، و او را با استحقاق1.

. اش مواجهه می کند

دفاعی  وقتی که بیمار درمانگر را ناارزنده سازی می کند درمانگر نه به الک2.

. فرو می رود و نه به حمله متقابل دست می زند

انگر به درم. درمانگر حقوق خود را جرأتمندانه و مؤدبانه به بیمار بازگو کند3.

. خودش اجازه نمی دهد که او را وادار به کاری کنند که نمی خواهد



ماررفتار جرأتمندانه درمانگر در قبال بی احترامی هاي بی

 بر نه و می کند بنا متقابل احترام اصل براساس را درمانی رابطه درمانگر1.

بردگی -گری سلطه اصل اساس

 هر و دمی گرد بیمار زیربنایی پذیری آسیب از شواهدی دنبال به درمانگر2.

 .می کنند اشاره آنها به شدند نمایان آسیب پذیری ها این زمان

 وییج عیب منشانه، خودبرزگ مستحقانه، رفتارهای انگیزه درباره کاوش3.

 بیمار اجتنابی حرفهای یا

 خودشیفتگی های مایه درون جستجوی4.

 یا انهخودبزرگمنش ذهنیتهای تجلی عنوان به خودشیفتگی دادن ربط5.

 خودآرامبخش



نشان دادن عمدی آسیب پذیری از سوی درمانگر

 اهاتاشتب و می کند اذعان خود پذیری آسیب احساس به درمانگر•

 ازب صمیمانه ای رابطه گیری شکل برای راه تا می پذیرد را خود

 .شود

 .نگیرد صورت درمان ابتدای در کار این است بهتر•

 از ریفیظ ترکیب بیماران این با برخورد در کند تالش باید درمانگر•

 .دهد نشان را پذیری آسیب و توانایی نفس، به اعتماد



درمان

آشناسازی با کودک تنها •

بررسی کارکردهای انطباقی ذهنیتهای مقابله ای •

آموزش مذاکره بین ذهنیت ها •

ی کمک به بیمار برای تعمیم دستاوردهای درمان به محیط زندگ•

واقعی 

به کارگیری راهبردهای شناختی و رفتاری •
تفکر سیاه وسفید 1.
اغرق در اهمیت محروم شدن یا ناارزنده شدن از سوی اطرافیان 2.
کمال گرایی 3.
ونیتأکید افراطی بررضایت مندی خودشیفته مدار به جای ارضای در4.


