


اختالل های شخصیت

حمید بهرامی زاده



شخصیت چیست؟ 

زاده بهرامی حمید



. . . . تعریف شخصیت 

ازشخصیت عبارت است 

درون در مکانیزم های روانشناختی و صفات مجموعه ای از 

 تعامل هاو پایدارندنسبتا و سازمان یافته که یک فرد 

، و فیزیکی، درون روانیرا با محیط او سازگاری های و 

.تأثیر قرار می دهندتحت اجتماعی اش 

زاده بهرامی حمید



اختالل شخصیت چیست؟ 
 به هک است رفتاری و درونی تجربه بادوام الگوی شخصیت اختالل

می شود، منحرف فرد فرهنگ فرد انتظارات از چشم گیری طور

üاست، انعطاف ناپذیر و فراگیر

üمی شود، شروع بزرگسالی اوایل یا نوجوانی در

üو است پایدار زمان گذشت با 

üمی شود منجر اختالل یا ناراحتی به. 

زاده بهرامی حمید



طبقه بندي اختالل هاي شخصیت

نوع مسئله و مقدار مسئله•

 شخصیتی گونه های شدید صورت شخصیت اختالل های آیا•

)ابعادی بندی طبقه( بهنجارند؟

 به که هستند ارتباطی شیوه های یا شخصیتی اختالل های آیا•

)قوله ایم طبقه بندی( دارند؟ فرق سالم رفتار با روانشناختی لحاظ

•DSM دارد مقوله ای نگاه. 

زاده بهرامی حمید



رویکرد مقوله اي

 :A دسته•

زاده بهرامی حمید نامتعارف و غریب و عجیب رفتار•



: Bدسته 

 دمدمی هیجانی، نمایشی، رفتار•

زاده بهرامی حمید



: Cدسته 

 بیمناک یا مضطرب رفتار•

زاده بهرامی حمید



مشکل اصلی طبقه بندي مقوله اي

 اختالل ها سایر با همایندی•

 کی شخصیت اختالل به مبتال افراد درصد 50  از بیش•

 دارند هم شخصیت اختالل

 تشخصی اختالل های به مبتال افراد سوم دو از بیش•

 .دارند هم را اساسی افسردگی مالک های

 بازآزمون -آزمون پایداری نبود•

جنسیتی سوگیری امکان•

زاده بهرامی حمید



مدل پنج عاملی شخصیت نامزد طبقه بندي 
اختالل هاي شخصیت به صورت ابعادي

 روی پژوهش حاصل شخصیت عاملی پنج مدل•

 .است بهنجار شخصیت

برونگرایی•

)موافقت( سازگاری•

وظیفه شناسی•

 روان رنجورخویی•

تجربه پذیری•

زاده بهرامی حمید



مدل ابعادي

 اما ندمی آور باالیی نمره درون گرایی در اجتنابی افراد و اسکیزوئید افراد•

 ستد به اسکیزوئیدها از باالتری نمره روان رنجورخویی در اجتنابی افراد

.می آورند

 باال ورزی مخالفت و روان رنجورخویی با شخصیت اختاللهای اغلب•

 .می شوند مشخص

 نزدیکی رابطه نمایشی و خودشیفته شخصیت اختالل های با برونگرایی•

 .دارد

 رابطه تنابیاج و اسکیزوتایپی اسکیزوئید، اختالل های با پا|ن برونگرایی•

 .دارد

زاده بهرامی حمید



مزایاي مدل ابعادي

 می کند حل را همایندی مشکل•

  کندمی برقرار رابطه نابهنجار و بهنجار شخصیت بین•

 مرتبط شخصیت اختالل های به را شخصیت تحول•

 .می کند

زاده بهرامی حمید



Aاختالل هاي شخصیت خوشه 

 و اسکیزوئید پارانوئید، شخصیت اختالل های•

 بیهش که دارند  عالئم در  شباهتهایی اسکیزوتایپال

 رنیاسکیزوف به مبتال افراد غریب و عجیب تجربه های

 .ندارند را آنها شدت آما می شود دیده

 پارانوئید شخصیت اختالل•

 اسکیزوئید شخصیت اختالل•

 اسکیزوتایپال شخصیت اختالل•

زاده بهرامی حمید



اختالل 
ت شخصی
یدپارانوئ

زاده بهرامی حمید



 یانگیزه ها دارای که طوری دیگران به فراگیر ظن و شک و بی اعتمادی•

 .می شوند تصور بدخواهانه و سوء

 یا نهاآ به زدن آسیب قصد دیگران که می گذارند این بر را فرض افراد این•

 .دارند را آنها دادن فریب

 ساسا و بی پایه آدم ها اکثر نظر از که هستند مشکوک موقعیت هایی به•

هستند

 تفسیر توهین و حمله ندارد آنها به ربطی که را رویدادهایی حتی•

 .می کنند

جروبحث•

انتقاد به نسبت حساسیت•

خودمختاری به شدید نیاز•

اختالل 
ت شخصی
یدپارانوئ

زاده بهرامی حمید



علت هاي اختالل شخصیت پارانوئید

 شناختی زیست عوامل مورد در محدود شواهد•

 .دارد دپارانوئی شخصیت اختالل در قوی نقشی ژنتیک•

 کودکی دوران های بدرفتاری•

 دیگران به راجع اشتباهی مفروضات داشتن•

اختالل 
ت شخصی
یدپارانوئ

زاده بهرامی حمید



درمان

به دنبال درمان نمی روند •

.  کنندبا درمانگر رابطه خوب و توأم با اعتماد برقرار نمی•

ساختن رابطه درمانی همراه با اعتماد: اولین گام•

استفاده از شناخت درمانی •

.تتا حاال هیچ شکلی از درمان موفقیت آمیز نبوده اس•

اختالل 
ت شخصی
یدپارانوئ

زاده بهرامی حمید



اختالل 
 شخصیت
یداسیکزوئ

زاده بهرامی حمید



وًال خواهان رابطه اجتماعی نیستند یا زا آن لذت نمی برند و معم•

. هیچ دوست نزدیکی ندارند

 کند ذهن، آرام، کناره جو به نظر می رسند و نسبت به دیگران•

. احساسات گرم و مهرآمیز ندارند

. به ندرت هیجان های قوی را تجربه می کنند•

به فعالیت جنسی عالقه ندارند•

فعالیت های لذت بخش اندکی دارند•

ندنسبت به تحسین، انتقاد و احساسات دیگران بی تفاوت•

. عالئق فردی را دنبال می کنند•

اختالل 
 شخصیت
یداسیکزوئ

زاده بهرامی حمید



علل و درمان

یت کمرویی دوران کودکی ازپش درآمدهای ابتال به اختالل شخص•

. اسکیزوئید در بزرگسالی است

سوءرفتار و غفلت•

م اختالل شخصیت اسکیزوئید در فرزندان پدر و مادرهای اتیس•

. زیاد است

. درمان بر ارزش روابط اجتماعی تأکید می کند•

آموزش همدلی •

آموزش مهارتهای اجتماعی •

اختالل 
 شخصیت
یداسیکزوئ

زاده بهرامی حمید



اختالل 
شخصیت 
پالاسکیزوتای

زاده بهرامی حمید



رفتار بسیار عجیب و غریب •

باورهای عجیب و غریب •

مشکوک و ظنین هستند•

خطاهای حسی •

. عاطفه آنها محدود و سطحی است•

اختالل 
شخصیت 
پالاسکیزوتای

زاده بهرامی حمید



علل

شده  بطن های مغزی بزرگ(شبیه اسکیزوفرنی هستند •

)و ماده خاکستری کمتر در لوب گیجگاهی

یکی از فنوتایپ های ژنوتایپ اسکیزوفرنی •

بدرفتاری های دوران کودکی •

صدمه نیمکره چپ •

نابهنجاری مغزی فراگیر•

اختالل 
شخصیت 
پالاسکیزوتای

زاده بهرامی حمید



درمان

داروهای ضدروانپریشی •

درمان اجتماع بنیان •

آموزش مهارتهای اجتماعی •
اختالل 

شخصیت 
پالاسکیزوتای

زاده بهرامی حمید



Bاختالل ھای شخصیت خوشھ 
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 .کرد توصیف دمدمی

 ضداجتماعی شخصیت اختالل•

 مرزي شخصیت اختالل•

 نمایشی شخصیت اختالل•

خودشیفته شخصیت اختالل•

زاده بهرامی حمید



اختالل شخصیت ضداجتماعی 

• Antisocial
• Psychopathy

:ضداجتماعی•
 بعد به سالگی 15 از دیگران حقوق به بی اعتنایی فراگیر الگوي•
سالگی 15 از قبل سلوك اختالل وجود•
:ستیز جامعه•
 اجتماعی بی تفاوتی•
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 .است مرتبط

اختالل 
شخصیت 
ضداجتماعی

زاده بهرامی حمید



عوامل مؤثر رشدي

 رتغ� ضداجتماعی رفتارهای شکل رشد دوران طی در•

 .می کند

 افول سالگی 40  حدود در ضداجتماعی رفتارهای•

 .دارد چشم گیری

 کم میانسالی در رفتارضداجتماعی چرا نمی دانیم•

 .می شود

اختالل 
شخصیت 
ضداجتماعی

زاده بهرامی حمید



درمان

 .می دانند درمان محتاج را خود ندرت به افراد این•
می دهند فریب را درمانگران•
 درمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5  خشونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      احتمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      می تواند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رفتاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شناختی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      درمان•

 .دهد کاهش را
 .است والدین آموزش والدین، درمانی راهبرد رایج ترین•
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 .دارند

اختالل 
شخصیت 
ضداجتماعی

زاده بهرامی حمید



 و عواطف و خودانگاره، فردی، میان روابط بی ثباتی فراگیر الگوی•

 ایه بافت در و می شود شروع بزرگسالی اوایل در که بارز تکانشگری

 .دارد وجود مختلف

 نشدن طرد برای تالش•

)سازی ارزش بی و سازی آرمانی( ثبات بی فردی میان روابط•

هویت اختالل•

 .می شود خود به زدن آسیب به منجر که تکانشگری•

 خودکشی ژست و رفتار•

 عاطفی ثباتی بی•

 پوچی و خال احساس•

 نامنتاسب عصبانیت•

استرس با مرتبط پارانوئیدی افکار•

اختالل 
شخصیت 
مرزي

زاده بهرامی حمید



سبب شناسی

در خانواده ها جریان دارد •

با اختاللهای خلقی رابطه دارد•

. واکنشگری هیجانی در آنها به عوامل ارثی مرتبط است•

.محققان به دنبال ژنهای نظام سروتونین هستند•

. سیستم لیمبیک مختل است•

باالتر بودن هیجان شرم •

سوءاستفاده جنسی و جسمی در کودکی•

تغ�رات سریع فرهنگی •

اختالل 
شخصیت 
مرزي

زاده بهرامی حمید



نظریه آسیب پذیری سه جزئی

آسیب پذیری زیست شناختی فراگیر•

واکنش گری هیجانی•

آسیب پذیری روانشناختی فراگیر•

تهدید آمیز دیدن دنیا و واکنش نشان دادن به آن •

آسیب پذیری روانشناختی اختصاصی•

تجارب محیطی اولیه•

اختالل 
شخصیت 
مرزي

زاده بهرامی حمید



به دنبال درمان هستند•

نشانه درمانی مفید است•

ج و داروهای تثبت کننده خلق مانند داروهای ضدتشن•

ضدروانپریشی

رفتاردرمانی دیالکتیک •

اختالل 
شخصیت 
مرزي

زاده بهرامی حمید



الگوی فراگیر هیجانی بودن و توجه طلبی افراطی •

ناراحتی در مواقع عدم مرکز توجه بودن •

رفتار اغواگرانه یا تحریک آمیز جنسی •

تغ�ر سریع هیجان و ابراز سطحی هیجان •

استفاده مستمر از ظاهر خود برای جلب توجه •

گفتار برداشت گرایانه و فاقد جزیئات •

خودنمایی •

ابراز افراطی هیجان•

تلقین پذیری •

اختالل 
شخصیت 
نمایشی

زاده بهرامی حمید



شناسیسبب 

 .دارد رابطه اجتماعی ضد شخصیت با اختالل این•

 یضداجتماع شخصیت اختالل نمایشی افراد دوسوم

 .دارند نیز

 زنان در بنایی زیر پذیری آسیب یک وجود احتمال•

 تشخصی باعث مردان در و نمایشی شخصیت باعث

 .می شود ضداجتماعی

اختالل 
شخصیت 
نمایشی

زاده بهرامی حمید



اصالح رفتار توجه طلبی •

تمرکز بر روابط میان فردی مشکل دار•

نشان دادن پیامدهای منفی بلندمدت رفتارهای •

اغواگرانه 

اختالل 
شخصیت 
نمایشی

زاده بهرامی حمید



 با لیهمد عدم و تمجید و تعریف به نیاز بینی، خودبزرگ فراگیر الگوی•

 دیگران

احساس خودبزرگ بینانه افراطی •

اشتعال ذهنی با خیال موفقیت، قدرت، زیبایی یا عشق آرمانی •

اعتقاد به خاص و بی همتا بودن خویشتن•

توقع تعریف و تمجید بیش از حد •

احساس استحقاق •

بهره کشی میان فردی •

عدم همدلی •

حسادت به موفقیت های دیگران •

رفتارها و نگرشهای متکبرانه•

اختالل 
شخصیت 
خودشیفته

زاده بهرامی حمید



درمانسبب شناسی و 

 رد همدلی الگوی نقش ایفای در والدین شکست  :کوهات هاینز•

 رشد نخست سالهای

رشد بینی خودبزرگ و خودمحوری مرحله در کودک تثبیت•

:السک کریستوفر•

خودشیفتگی فرهنگ•

درمان•

 ارزیابی به آنها شدید حساسیت بینی، خودبزرگی بر متمرکز درمان•

 .است متمرکز دیگران با نکردن همدلی و

 دیگران احساس بر تمرکز•

اختالل 
شخصیت 
خودشیفته

زاده بهرامی حمید



Cاختاللھای شخصیت دستھ 
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 .هستند مضطرب و بیمناك نگران، معموال آنها .دارند اضطرابی

 اجتنابی شخصیت اختالل•

 وابسته شخصیت اختالل•

اجباري وسواسی شخصیت اختالل•

زاده بهرامی حمید



 بی و عرضگی، بی احساس اجتماعی، بازداری فراگیر الگوی•

 منفی ارزیابی به زیاد احسایت و کفایتی

 خاطر به فردی بین روابط مستلزم شغلی فعالیتهای از اجتناب•

 شدن طرد یا تأ|د عدم انتقاد، از ترس

 ارتباط به نسبت میلی بی•

 صمیمی روابط از امتناع و داری خویشتن•

 شدن طرد یا شدن واقع انتقاد مورد با ذهنی اشتغال•

 خود گرفتن نظر در چلفتی پا و دست•

 خود ندانستن جذاب•

شدن پاچه دست خاطر به کردن خطر از امتناع•

اختالل 
شخصیت 
اجتنابی

زاده بهرامی حمید



درمانسبب شناسی و 

 .دارد رابطه اسکیزوفرنی اختالل با•

 مادر و رپد .می آیند دنیا به دار مشکل شخصیتی مزاج با افراد این•

 ادانتق از عاری کافی محبت و عشق حداقل یا می کنند طردشان

 .نمی دهند آنها به را اولیه

 اجتماعی غریبگی و نفس عزیت کاهش•

 اضطراب کاهش فنون•

 اجتماعی مهارتهای آموزش•

 قیتموف در مهمی نقش بیمار و درمانگر رابطه یعنی درمانی اتحاد•

 .دارد درمان

اختالل 
شخصیت 
اجتنابی

زاده بهرامی حمید



فتار نیاز فراگیر و مفرط به مراقبت شدن توسط دیگران که به ر•

. سلطه پذیری و آویزان شدن و ترس از جدایی منتهی می شود

مشکل در تصمیم گیریهای روزانه •

محول کردن مسئولیتهای خود به دیگران •

مشکل داشتن در مخالفت کردن با دیگران •

مشکل داشتن در شروع کردن کارها •

صرف وقت زیاد برای جلب مراقبت و حمایت دیگارن •

احساس ناراحتی و درماندگی در زمان تنهایی •

وارد رابطه های متعدد شدن•

اختالل 
شخصیت 
وابسته

زاده بهرامی حمید



درمانسبب شناسی و 

 کودکان از حمایت عدم یا افراطی گرانه حمایت رفتاری•

 ژنتیک عوامل نقش•

 شناختی زیست عوامل نقش•

 .آنهاست شدن پذیرتر مسئولیت درمان مهم هدف•

 مستقل گیری تصمیم توان•

 .است نگرفته قرار پژوهش مورد خاصی درمان•

اختالل 
شخصیت 
وابسته

زاده بهرامی حمید



 میان و ذهنی کنترل و گرایی کمال نظم، با ذهنی اشتغال مستمر الگوی•

 و کارایی و صدر سعه پذیری، انعطاف دادن دست از بهای به فردی

 راندمان

 جزئیات با ذهنی اشتغال•

می شود تکلیف تکمیل مانع که کمالگرایی•

 لذت و تفریح کردن فدا بهای به تولید و کار به حد از بیش التزام•

 زیاد موشکافی و دقت افراطی، شناسی وظیفه•

 اخالقی اصول درباره ناپذیری انعطاف•

 دیگران با نکردن کار یا کارها نکردن محول•

دیگران و خود حق در خساست•

لجاجت و ناپذیری انعطاف•

اختالل 
شخصیت 
وسواسی 
اجباري

زاده بهرامی حمید



درمانسبب شناسی و 
. نقش عوامل ژنتیکی ضعیف است•
تقویت همرنگی و نظم و ترتیب از سوي والدین•
هدف درمان تعدیل ترسهاي زیربنایی در منظم نبودن •
آرامش یابی •
فنون پرت کردن حواس •
نیز  درمان شناختی رفتاري براي وسواس براي این اختالل شخصیت•

. می تواند مفید باشد

اختالل 
شخصیت 
وسواسی 
اجباري

زاده بهرامی حمید


