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 انعطافخشک و غیر قابل  رفتارهایها اصلی آن ویژگیکه  روان شناختیهای از مجموعه اختالل عبارتند اختالالت شخصیت

ها را با شود و روابط آنهای زندگی روزانه میها با الزامآن سازگاریرساند، چون مانع می آسیباست. این رفتارها به اشخاص 

 سازد.دیگران مختل می

یانگر . این تعریف بفتاری است های فردی است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و ره از ویژگیشخصیت، بیانگر آن دست

 ی فکری، رفتاری یا عاطفی است.های فردی با ثبات چه در زمینهآن دسته از ویژگی

 اختالل یا نابهنجاری بر اساس چهار خصیصه تعریف شده است که عبارتند از:

 یجانی یا جسمانی، در زندگی متداولپریشانی: تجربه عذاب ه -1

 اختالل: کاهش توانایی فرد در انجام امور روز مره به طوری که نتواند کارهایش را به نحو مطلوب انجام دهد. -2

 دهند.به مخاطره انداختن خود و دیگران با کارهایی که انجام می -3

 لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول باشد. -4

قدر ژرف و عمیق آن هاصفتدارند و این  ناسازگارانه صفات شخصیتیاختالل های شخصیتی دچار هستند،  اشخاصی که به

ن باید کنند دیگراکنند. در بیشتر مواقع این اشخاص گمان میو دگرگونی مقاومت می تغییراند که در برابر هرگونه حکاکی شده

ای تفسیر خود و دنیا را به گونه شخصیتهای ها مطابقت داشته باشند و نه بر عکس. اشخاص مبتال به اختاللتغییر کنند تا با آن

ٔه های ناسازگارانبرد. تجربهها را برای زندگی عادی از بین میکننده است و یا توانایی آنکنند که برایشان به شدت ناراحتمی

های گذارد. اختاللشان تأثیر میتدریج و در همه جا بر زندگیشود و بهاغاز می نوجوانیو  کودکیها از خودشان و دنیا از آن

تواند ت می، و رفتارهای مورد تجربٔه شخص بسته به نوع اختالل شخصیاحساسات، اندیشهشخصیت انواع مختلف دارد و 

 [1]یتدارد. اختالل شخص« پذیریانعطاف»تواند سازگار و یا ناسازگار باشد و این ارتباط نزدیکی با متفاوت باشد. شخصیت می

 «هاناپذیر در برخورد با محیط و موقعیترفتارهای ناسازگار و انعطاف»یعنی 

TR-IV-DSM بندی شده استده اختالل شخصیت در سه گروه طبقه 

 

 افراد عجیب و نامتعارف Aگروه بر اساس 
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 اسکیزوئید 

 اسکیزوتایپال 
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 ضد اجتماعی 

 اختالالت شخصیتی مرزی 

 اختالل شخصیت نمایشی 

 خودشیفته 

 افراد مضطرب و هراسان Cگروه 

 دوری گزین 

 وابسته 

 اختالل شخصیت وسواسی جبری 
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 سایر اختالالت شخصیت

 اختالل شخصیت افسرده 

  مهاجم -منفعل 

  پارانوئیداختالل شخصیت 

  بی اعتمادی دیرپا به همه افراد است. مسئولیت این شکاکیت و  اختالل شخصیت بدگمانمشخصه بیماران مبتال به

احساسات از نظر آنها نه به عهده خود آنها، که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب متخاصم، تحریک پذیر و 

و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می کنند، افرادی که  متعصباند. افراد  خشمگین

رند، و اشخاص بدعنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختالل شخصیت پارانوئید دا سوءظنبه همسر خود 

گردد. افراد مبتال به این اختالل های مختلفی نمایان میشود و در زمینهاین تمایل در اوایل بزرگسالی شروع می هستند.

یستند اینها آدمهای گرمی نیا به آنها ضرر برسانند. اند که دیگران به طریقی آنها را استثمار کنندتقریباً همیشه منتظر آن

دهد و به آن دقیقاً توجه دارند و اگر کسی را ضعیف و بیمار بیابند، و قدرت و منزلت افراد آنها را تحت تاثیر قرار می

ل ه اختالنگرند. افراد مبتال بیا ببینند که اختالل یا نقصی در وضع و حالش وجود دارد، به وی با دیده تحقیر می

شخصیت پارانوئید ممکن است در موقعیتهای اجتماعی، آدمهایی فعال و کارا به نظر برسند، حال آنکه اغلب دیگران 

 اندازند.ترسانند یا افراد را به جان هم میرا فقط می

 اختالل شخصیت اسکیزوئید 

  وده اجتماعی ب انزوایدر بیمارانی مطرح می شود که الگوی همیشگی زندگیشان  اختالل شخصیت اسکیزوئیدتشخیص

 است. آنچه در آنها بسیار مشهود است، این است که از تعاملهای انسانی ناراحت می شودند. درونگرایند و حالت

منزوی و  عاطفیشان کند و محدود است. افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید را دیگران، آدمهایی نامتعارف،

تاریخچه زندگی این افراد نشان می دهد که به امور  آنها به ندرت تماس چشمی را تحمل می کنند.. تکرو می دانند.

طلبانه ای که برای دیگران غیر قابل تحمل است، با موفقیت  انفرادی عالقه دارند و در مشاغل یک نفره و غیر رقابت

ا خود را مستقیماً ابراز کنند. ام خشمبه کار می پردازندافراد مبتال به این اختالل شخصیت معموال هیچ وقت نمی توانند 

فارغ از روابط انسانی، مثل ریاضیات و نجوم، سرمایه عاطفی قابل توجهی صرف کنند. همچنین  می توانند در امور

 ممکن است دلبستگی بسیاری به حیوانات پیدا کنند. 

 اختالل شخصیت اسکیزوتایپال 

  حتی به نظر افراد غیر متخصص هم بسیار عجیب و غریب می آیند.   اختالل شخصیت اسکیزوتایپالافراد مبتال به

همگی جزء زندگی هر  مسخ واقعیت، و ادراکیتفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد، افکار انتساب به خود، خطاهای 

مختل شده است.  تفکر و نحوه ارتباط برقرار کردن، در اختالل شخصیت اسکیزوتایپی، .روزه فرد اسکیزوتایپی است

سکیزوتایپی گرچه اختالل فکر واضحی ندارند، اما تکلمشان متمایز یا ویژه است، ممکن است معنایش را فقط بیماران ا

آنها روابط بین فردی مخدوشی دارند و ممکن است اعمال نامناسبی از  .خودشان بفهمند، و اغلب نیازمند تفسیر است

 .یا بسیار کم دارند آنها سر بزند. در نتیجه، آدم هایی منزوی اند و دوستی ندارند

 اختالل شخصیت ضد اجتماعی 

  اذبٔه جو  رفتار تکانشی، فقدان وجدان، خودمحوریدارای چهار نشانه است که عبارتند از: بیماران مبتال به این اختالل

شود. فرد خود محوری به اشتغال ذهنی فرد به مسایل خود و عدم حساسیت به نیازهای دیگران مربوط می. سطحی

یی دهد، گواست ادامه میضد اجتماعی به زندگی خود در دنیا یی که با تنهایی او آمیخته شده اختالل شخصیتمبتال به 

کنند که با دیگران تفاوت که در مکان جدا و عایقی قرار دارد و هرگز دوست و آشنایی ندارد. این افراد اغلب فکر می

بیماران دچار اختالل شخصیت ضد اجتماعی اغلب ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست داشتنی دارند. اما در دارند. 

شود. دروغگویی، فرار از مدرسه، فرار از های بسیاری از کارکردهای زندگیشان دیده میسابقه آنها مختل بودن حوزه

، و اعمال غیر قانونی، تجاربی است که این گونه بیماران نوعاً از ابتدای سوء مصرف مواد، دعوا،دزدیخانه، 

تواند با موازین نوعی اختالل شخصیت است که در آن فرد نمی اختالل شخصیت ضد اجتماعی .اندکیشان داشتهکود

مشخصه این اختالل، اعمال مداوم ضد  اجتماعی سازگار شود و در قبال رفتارهایش احساس گناه و اضطراب ندارد

 .نیست بزهکاریاجتماعی یا خالف قانون است، اما این اختالل مترادف با 

 اختالل شخصیت مرزی 
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 های سریع برند. چرخشرسد که در بحران به سر میبیماران دچار اختالل شخصیت مرزی تقریباً همیشه به نظر می

ای دیگر شاکی از این که بعد افسرده و لحظه طلب باشند، لحظهٔ ها شایع است: یک لحظه ممکن است نزاعخلق در این

بیماران دچار اختالل شخصیت مرزی چون احساس وابستگی و خصومت را همزمان دارند،  .هیچ احساسی ندارند

ند، و کنند، وابسته شوروابط بین فردیشان آشفته و به هم ریخته است. ممکن است به کسی که احساس نزدیکی با او می

نند. کت به دوستان صمیمی خود هم اگر احساس سرخوردگی پیدا کنند، خشمی بسیار زیاد ابراز میاز طرف دیگر نسب

ر به واتوانند تنهایی را تحمل کنند و برای تشفی خود حتٰی به نحوی دیوانهبیماران دچار اختالل شخصیت مرزی نمی

ها برای رفع تنهایی خود حتٰی ده نباشد. آنآیند، ولو این رابطه برای خودشان ارضاءکننجستجوی ایجاد رابطه بر می

ها اغلب از احساس مزمن پوچی و افتند. آنبندوباری میشوند یا به بیها دوست میاگر دیری هم نپاییده باشد، با غریبه

گیرند، از این اند، و وقتی تحت فشار قرار میحوصلگی و فقدان احساس هویتی یکدست )ابهام در هویت( شاکیبی

 اندرغم ابراز شدید حاالت عاطفی دیگر بسیار افسردهکنند که أکثر اوقات علیٰ ت میشکای

 اختالل شخصیت نمایشی 

 اند و رفتاری پررنگ و لعاب، نمایشی و برونگرایانه دارند. اما حریك پذیر و هیجانیبیماران مبتال به این اختالل ت

توانند دلبستگی عمیقی را به مدت طوالنی حفظ اغلب نمیرغم رفتار متظاهرانه و پر زرق و برقی كه دارند، علی

دانند و همواره ستاره متظاهر مجلس بوده، و با می های سینماستارههمتای برترین  این بیماران، خود را[ 1.]كنند

ها و روابطی د در کانون توجه باشند. آنان هیجانکوشنگری میهای ظاهری، و اغواگری و عشوهدلربایی، جذابیت

ی هاشور، ولی در عین حال سطحی و پیوسته در حال تغییر دارند. آنان با فخر فروشی درباره داشتن سهام سازمانپر

سهولت تحت  های آنان بهکوشند توجه دیگران را به خود جلب کنند. عالیق و نگرشهای ورزشی، میبزرگ یا مهارت

گیرد. آنان به سرعت، روابط صمیمانه پرشوری را برقرار کنند، قرار میاکنون ایفا میر دیگران یا نقشی که همتأثی

 .شناسی کافی از آنان به عمل نیامده استکنند که قدرکنند، ولی به سرعت خسته شده و احساس میمی

 اختالل شخصیت خودشیفته 

 ای غلّوآمیز احساس توانایی و پندارد و به گونهبزرگ و مهم می نوعی اختالل شخصیت است که در آن فرد خود را

پران بوده و در ذهن خود ای و اسمین بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افادها[1.]کندلیاقت می

شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی دباره نیازها، مشکالت و احساسات دیگران 

تر از دیگران می دانند و از دیگران انتظار را از ذهن آنان خارج می سازد. آنان متکبر و تحکم آمیز بوده، خود را بر

واقع گرایانه و ناممکن آنان توانند انتظارات غیرشان نمیاحترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف

 احساس خود بزرگ افراد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته، میشوند. را برآورده سازند، به طور شایع دچار ناامیدی

کنند شخص منحصر به فردی هستند و باید دیگران به طرز پندارند. فکر میکنند و خود را آدم مهمی میبینی می

 .خاصی با آنها تا کنند. احساس استحقاق و برتری آنها کامال چشمگیر است

 اختالل شخصیت وابسته 

  است که فرد وابستگی فراگیر روانی به افراد دیگر دارد. اختالالت شخصیت عبارتند از  صیاختالل شخنوعی

فتارهای خشک و غیرقابل انعطاف است. این اختالل ها رکه ویژگی اصلی آن روان شناختیهای مجموعه اختالل

شخصیت یک وضعیت بلند مدت )مزمن( است که در آن بیمار برای نیازهای عاطفی و جسمی خود به دیگران وابسته 

 رد.است و تنها یک حداقل دستیابی به سطح طبیعی استقالل دا

 اختالل شخصیت وسواس جبری 

  تمامی جزئیات مربوط  ناپذیر و بیش از حد، نگران کنترلای انعطافبوده و به گونه کمالگراافراد مبتال به این اختالل

به تمامی مسائل بوده، و معتقداند باید تمامی جزئیات، دقیقاً بر سر جای خود باشند. تفویض اختیار به دیگران، از سوی 

زندگی آنان،  .گاه به دیگران این اعتماد را ندارند که از دقت کافی برخوردار هستندآنان ناممکن است، زیرا آنان هیچ

شود. توجه بیش از حد آنان به کار، مانع از ناپذیر کنترل میهای انعطافها و روالمهتوسط مقررات، برنا

ها و عواطف، افرادی شود. آنان در زمینه مسائل مالی، هیجانخودانگیختگی، آرمیدگی و برقراری روابط عمیق می

 .حرف، حرف آنان باشد»دارند که همیشه باید نظر بوده، و همواره اظهار میتنگ

 ختالل شخصیت دوری گزینا 

 ن افراد نسبت به طرد شدن بسیار حساس هستند و این هسته عالئم این اختالل است. این بیماران نه خجالتی هستند و ای

دارند. ولی ترس از طرد شدن مانع اصلی دوری کردن  روابط اجتماعینه غیر اجتماعی ، برعکس عالقه شدیدی به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C#cite_note-kaplan423-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C#cite_note-kaplan423-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C#cite_note-kaplan423-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29


کند و همیشه این سوال را در نوع ارتباط با دیگران آنان را به شدت مضطرب میآنها از روابط اجتماعی است. هر 

 .پذیرد؟آیا مرا می :ذهن خود دارند که

 اختالل شخصیت افسرده 

 از تندعبار شخصیت اختالالت.است اختالف مورد افسردگی با آن تفکیک و تشخیص که است شخصیت اختالل نوعی 

افراد مبتال به این است  انعطاف غیرقابل و خشک رفتارهای هاآن اصلی ویژگی که شناختی روان هایاختالل مجموعه

 یبآس فردی عنوان به خود شناختن اراده،بی بدبین، دلسرد، غمگین،:باشند داشته است ممکن را هاویژگی ایناختالل 

 بی ناامید، تحقیر؛ و انتقاد الیق تنها عنوان به خود از قضاوت ناتوانی، و گناه ارزشی،بی احساس ناتوان؛ و رها پذیر،

 .شود منجر خودکشی و توهم پرخاشگرانه، اعمال به تواندمی. قرار

 اختالل شخصیت منفعل مهاجم 

  رشرویی،ت یکدندگی، طعن، ،(تعلل) فردافکنی شکل به مثالً  است خصومت غیرمستقیم بیان نوعیپرخاشگری منفعالنه 

 روانی هایاختالل آماری و تشخیصی راهنمای .استشده محول شخص به که وظایفی چندبارهٔ  و عمدی ندادن انجام یا

 و هگرایانمنفی هایحالت فراگیر الگوی: »کندمی توصیف چنین را منفعل پرخاشگر شخصیت اختالل چهارم ویراش

 .«شغلی و اجتماعی هایموقعیت در مناسب و کافی عملکرد برای هادرخواست به نسبت منفعالنه مقاومت
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