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  حسينه رووفی

  ٢٠١١ جوالی ٠٨

 اختالالت در شخصيت ھا
  
  

گوناگون موجود است، که با بناء به  عوامل  مختلف و اختالل در شخصيت ھر فرد به مقياس و اندازه ھای
  .دبت ھای مناسب قابل درمان و بھبود می باش مراقتشخيص و

  
  

 از صفاِت ه ایشخصيت مجموع

مشخص، طرز رفتار و عادات فردی 

گی درک جھان،  بيانگِر چگوناست که

  میش، افکار و احساسات شخصنگر

انسان ھا با  شخصيت سالم قادر . باشد

 ۀبه مبارزه  با سختی ھای  روزمر

د روابط  زندگی بوده و مشکلی در ايجا

حسنه با خانواده، دوستان و ھمکاران 

اما اشخاِص مبتال به اختالل . ندارند

شخصيت، با  درکنار آمدن با ديگران 

 مشکل داشته، خواص انعطاف ناپذير

دارند، درک و تفکر جدی آنھا باعث 

آشفتگی و بی نظمی درعمل کرد شان 

شده و در مقابل تغييرات و مطالبات 

کنند که رفتار و کرداِر شان نورمال و عادی است ولی آنھا دنيا را از  ر چه آنھا احساس میاگ. زندگی عاجز اند

کنند و به ھمين دليل شرکت در فعاليت ھای اجتماعی برای شان  دريچۀ بسيار کوچک  و باريک خود مشاھده می

ن مشاھده کرد که در دوران توان در نوجوانی يا ھم پيش از آ اختالل در شخصيت را می. باشد مشکل يا ناممکن می

  .جوانی ادامه يافته و در بزرگ سالی امکان کاھش در شدت آن است
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 و دانشمندان متفاوت بوده چنانچه بعضی به اين باوراند ء داليل بروز اختالل در شخصيت نظر به گفته ھای علما

  رفتار و کردار انسان در آيندۀ وی  برازنده باالیتاثيرکه، حوادث ناگوار در آوان کودکی و خشونت در خانواده  

  افراد می شخصيتت در اختالال باعث بروز ژنيتيکی ھم عوامل ارثی ودھد که ولی شواھدی ديگر نشان می. دارد

  . در برخی موارد ديگر واقعيت ھای تلخ محيط زيست ممکن باعث اختالل در شخصيت اشخاِص سالم گردد. گردد

  

  :اقساِم اختالالت در شخصيت

 از رفتارھا و عالئم ه ایی شده که ھر کدام با مجموعه طور علمی و طبی شناسائياری از اختالالت شخصيت ببس

  . شوند خاص به گروپ ھای ذيل تقسيم می

  

  :رفتار غير عادی و عجيب : Aگروپ 

 فرد، منگيری، گوشه گی چون خويشتن گرائی، عقب ماندیاين نوع اشخاص دارای خواص): Schizoid(شيزويد . ١

چنين اشخاص ھميشه غرق در افکار خود بوده، از نزديکی و صميميت  . ، احساسات سرد و غير صميمی اندبودن

  .عوض عمل کردن، مشغول به خيال پروری ھستنده با افراد ھراس دارند و بيشتر ب

 يا تھديد آميز  ول ديگران را عمدیه اين نوع اختالل شخصيت ھميشه عماشخاص مبتال ب): Paranoid(پَرنويد . ٢

 بی اعتماد، نا بخشاينده، متمايل به خشم و تھاجم بدون توجيه بوده زيرا آنھا ديگران را به  اين افراد .پندارند می

ھمچنان اين نوع اشخاص بسيار حسود، محافظه کار، مرموز و . کنند عنواِن بی وفا، ناسپاس و فريبکار مالحظه می

  . باشند  از حد جدی می بيش يا ھم سرد وۀفريبنده بوده و دارای عاطف

اين افراد رفتار، کردار، صحبت و لباس پوشيدن عجيب و غريب داشته و در ): Schizotypal(شيزوتيپال . ٣

در مواقع تجارب اجتماعی بی نھايت احساس اضطراب و تشويش برای . تشکيل روابط با ديگران مشکل عمده دارند

دھند و يا ھم  د عمل کرد نامناسب دارند  و يا عکس العمل از خود نشان نمیدھد به ھمين دليل شاي ايشان دست می

ی نشان دھند مانند دانستن واقعات ئکنند که از خود تفکرات جادو آنھا ھمچنان سعی می. زنند تنھا با خود حرف می

  . در آينده و يا خواندن ذھن ديگران

  

  : رفتاِر نمايشی، ھيجانی يا متغير: Bگروپ 

 ۀ افراد مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعی، نظر به تضاد و مناقش:) Antisocial( اصول اجتماعی مخالف. ١

اين افراد متغير، بی   .نمايند کنند و از قوانين طبيعی رفتار اجتماعی چشم پوشی می شخصی خود عمل می

اِر خشن و غير الت قانونی، رفت از مشکه ایبه طور معمول، اين نوع افراد سابق. باشند وليت و بی عاطفه میمسؤ

والنه، پرخاشگری و يا حتی روابط خشونت آميز دارند که روی اين داليل به ديگران احترام قايل نيستند و از مسؤ

 اين ناگفته نبايد گذاشت که بيشتر. کنند اثرات رفتار منفی و بی احترامانۀ شان باالی ديگران ھم احساس ندامت نمی

گيرند، زيرا با استفاده از مواد نشه  ول قرار میھتاد شدن به مواد مخدر به ويژه الکعاشخاص در معرض خطر م

  . گردد آور و مخدر، فشار روحی، بد خلقی، خستگی و ِدقيت شان کاھش يا رفع می

افرادی که اين اختالل شخصيت را دارند در بسياری از موارد ماننِد روابط ميان افراد، ): Borderline(مرزی . ٢

شوب با ديگران، آھمچنان تغييرات خلقی شديد و ناگھانی، ارتباطات پر .  باشند تار، خلق و تصور، ناپايدار میرف

تصورات نوسانی و بی ثبات، کرکتر غير قابل پيشبينی و خود مخرب ھم از جمله خواص اين نوع اشخاص به شمار 
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آنھا دنيا را به شکل . اين افراد به طور کلی برای دريافت ھويت شخصی خود دچار يک مشکل بزرگ اند. رود می

فرِد با چنين مشکل . کنند منتھی و افراطی که يا ھمه چيز عالی است يا ھمه چيز بد است، محسوس و مشاھده می

 اينکه مبادا کسی ترکش دھد و ترس از ی دارد تشکيل میئوابستگی شديد شخصی با کسی که فقط بسيار کم با او آشنا

ھمچنان آسيب رساندن به خود شان و قصد .  گرددت منجر به بستگی بيش از حد وی با آن شخص  ممکن اسکند

حرکات بی اختيار، احساس . رود مکرر خودکشی برای جلب توجه ديگران ھم از خواص اين افراد به شمار می

 امناسب عصبانيت نيز از ديگر خاصيت ھای اين نوع اختالل به شمار میی، حمالت شديد و نئمزمن خستگی و تنھا

  . رود و بيشتر در زنان رايج است

ی داشته و  حس مبالغه آميز خود ستائافراد مبتال به اين نوع اختالل در شخصيت،): Narcissistic(خود شيفتگی . ٣

آنھا حساسيت شديد مقابِل . قرار گيرندجه ديگران  جلب توھميشه موردباشند تا  فقيت غرق میودر خياالت نامحدوِد م

اين اشخاص متمايل به نوسانات شديد خلقی بوده که . شکست خوردن داشته و شکايت از عاليم متعدد طبيعی دارند

  .  باشد ن بيشتر احساس ناامنی در حس خود پسندی شان میآسبب 

  

  رفتار مضطرب: Cگروپ 

ص غالباٌ حساسيت فوق العاده مقابِل عدم پذيريش داشته، و از کنار آمدن با  اين اشخا:)Avoidant(گوشه گيری . ١

ھمچنان ناراحتی بيش . داشته باشد  دارند مگر اينکه مطمـئن باشند که طرف مقابل آنھا را دوست میھراسديگران 

ی به خصوص که حد در اجتماع، بزدلی، ترس از انتقاد و اجتناب از شرکت در فعاليت ھا يا کار ھای اجتماع از

 ھراسافراِد مبتال به شخصيت گوشه گير،  . رود شمار میه شامل تماس با افراد باشد، از مشخصات اين اشخاص ب

اين ھمه باعث حالت . کنند که با اين عمل ديگران آنھا را ابله خواھند پنداشت از ابراز نظر شان دارند و فکر می

ھمچنان آنھا ھيچ ارتباط نزديک و دوستانه خارج از دايرۀ . شود ن میخجالت زدگی و حتا گريۀ شان در مقابل ديگرا

 قايم کردن ارتباطات خوب و دراست و ناتوانی آنھا آن خانواده خود شان نداشته، اگر چه خواست خود شان عکس 

  . گردد دوستانه سبب رنج شان می

سله خواص ماننِد نامستقل بودن، رفتار  مبتال به اختالل شخصيت وابسته، يک سلافراد): Dependent(وابسته . ٢

آنھا نياِز بيش از حد به مشوره و اطمينان داشته و به بسيار . خيلی شکسته و در تصميم گيری متکی به ديگران اند

ی احساِس ناراحتی و ناچاری ئاين اشخاص در تنھا. شوند آسانی در مقابِل انتقاد يا مخالفت توسط ديگران آزرده می

ھمچنان از رد شدن يک ھراس . کنند می از بين رفتن يک ارتباط با کسی، خود را ويران محسوس میداشته و ھنگا

ی قادر به آغاز نمودن يک وطور معمول ھمچون افراد فاقد اعتماد به نفس اند، ھرگز به تنھاه چون ب. عجيبی دارند

شود  معموالٌ در اوايل دوران بلوغ شروع میاين مشکل . توانند  را مستقالنه انجام داده نمییپروژه نبوده و ھيچ کار

  . گردد و اغلب در زنان بيشتر از مردان مشاھده می

اين اشخاص خيلی وظيفه شناس و باوجدان بوده ولی ): Obsessive-Compulsive(وسواسی و اضطراری . ٣

ی ھرگز از دست افراد مبتال به اختالل وسواسی و اضطرار. ھميشه در تالش رسيدن به آرمان ھای واال اند

آنھا قابِل اعتماد، . وليت ھای بيشتری را به عھده گيرندد تا مسؤکوشن آوردھای خود خوش و راضی نبوده ھميشه می

گردد تا آنھا با شرايط متغير ناسازگار  با اطمينان، منظم و روشمند اند اما عادِت غير قابل انعطاف شان باعث می

سنجند و به ھمه جزئيات يک  ط بوده و ھمه جنبه ھای يک مشکل را میھمچنان اين اشخاص بسيار محتا. باشند

به ھمين . پيچند به ھمين لحاظ تصميم گيری و انجام دادن يک وظيفه برای شان خيلی دشوار است موضوع می
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. زند طور کلی تحت کنترول شان نيست، اتفاقات غير متقربه از ايشان سر میه صورت ھنگامی که احساسات شان ب

  . کنند  اشخاص دايماً احساس انزوا و ناتوانی میاين

، ضروری و متفاوت  بوده که يا به شکل فردی و يا گروھی و يا امکان پذير در شخصيت تمعالجۀ اختالال

کنند تا اين افراد از  شناسان کوشش می  برای درمان روانی اين بيماران، روان.باشد اجراء میقابل خانوادگی 

باالی روح و روان شان آگاه شده و اختالالت شان را کاھش دھند، و اثرات رفتار خود را باالی  تعارضات ناخودآگاه

  .تا بتوانند يک زندگی سالم و خوش را سپری نمايند بھتر تشخيص و درک کنندديگران 

  پايان                                                          

  


