
 

 

ؿذیذ اػت ٍ ثِ ػختی  خـن ایي افشاد ًبهتٌبػت ٍ

ًْب خـن خَد سا وٌتشل وٌٌذ. خـن دس آ تَاًٌذهی

هی تَاًذ ثِ صَست دسًٍی یب ثیشًٍی ثشٍص وٌذ. خـن 

هثل  ،ثیشًٍی ًؼجت ثِ هحیظ ٍ اعشافیبى اػت

افراد  بؿىؼتي یب آػیت سػبًذى ثِ هحیظ اعشاف ی

)هثل لتل( ٍ خـن دسًٍی ثِ صَست ًـبى دادى 

 اػت. ّبی خَد صًی ٍ خَد وـیسفتبس

 هشصی ؿخصیت اختالل دسهبى

    داسٍ ٍ دسهبًیسٍاى اص ثیوبساى ایي دسهبى جْت 

 . ؿَد هی اػتفبدُ دسهبًی

 سفتبس اص دسهبًگشاى .اػت اًتخبثی دسهبى دسهبًی، سٍاى

 ثِ فشد حؼبػیت وبّؾ ٍ ثیوبس خـن وٌتشل جْت

 ثِ هجتال ثیوبساى. وٌٌذهی اػتفبدُ ؿذى عشد ٍ اًتمبد

 ّبی هحیظ دس اگش هشصی ؿخصیت اختالل

 گیشًذ لشاس فـشدُ دسهبًی سٍاى تحت ثیوبسػتبًی

 وبس.  گشددهی  حبصل آًْب دسهبى دس خَثی ًتیجِ

 دس وِ  اػت ّبییسٍؽ اص هبًی دس تفشیح ٍ دسهبًی

ثیوبساًی وِ ػبثمِ خَد  ؿَد هی اػتفبدُ ثیوبساى ایي

تَاى ثب ایجبد هحذٍدیت ٍ تحت ًظش صًی داسًذ سا هی

لشاس دادى آًْب دس ثیوبسػتبى تب حذٍد صیبدی دسهبى 

 .وشد

ؿىل خبصی اص سٍاى دسهبًی  جذلی ًبم داسد وِ جْت 

ثِ  ،ؿَددسهبى اختالل ؿخصیت هشصی اػتفبدُ هی

سفتبسّبی خَد صًی ٍ  ٍیظُ ثشای ثیوبساًی وِ ػبثمِ

 خَد وـی

 هالن ّبی تـخیصی   

سا عشد ًىٌٌذ تالؽ صیبدی  ایٌىِ دیگشاى اٍفشد ثشای 

داسد ٍ ّوَاسُ هضغشة اػت. دس صَستی وِ احؼبع 

 دٌّذ.ؿًَذ، خـن صیبدی سا ثشٍص هیوٌٌذ وِ عشد هی

دیَاًِ ٍاس دس جؼتجَی ساثغِ ّؼتٌذ ٍ تٌْبیی ثشای آًْب  

ّبی وَتبُ غیش لبثل تحول اػت ثِ ّویي دلیل ساثغِ

هذت صیبدی ثشلشاس هی وٌٌذ اص عشفی چَى اص عشد ؿذى 

ّشاع داسًذ ّوَاسُ فشد دیگشی سا دس ًَثت ساثغِ خَد 

دٌّذ ٍ خیبًت دس ایي افشاد ؿبیغ اػت. اص لشاس هی

فشاد دس ساثغِ ثب دیگشاى ثغَس ًبخَدآگبُ عشفی، ایي ا

دٌّذ وِ عشف همبثل آًْب سا عشد ًوبیذ ٍ وبسی اًجبم هی

ْب سا وِ دیگشاى آًسػٌذ ثؼذ ثِ ًتیجِ ّویـگی خَد هی

وٌٌذ، پغ تشػی ّویـگی اص عشد ؿذى دس آًْب عشد هی

 ٍجَد داسد.

 دس سٍاثظ فشدی ثجبت ًذاسًذ. ایي افشاد ثِ ػشػت دس هَسد 

وٌٌذ ٍ دسن آًْب اص دیگشاى ثِ دیگشاى لضبٍت هی

 صَست 

گیشی ػجت ّویـِ خَة یب ّویـِ ثذ اػت. ایي جْت

هی ؿَد وِ ًتَاًٌذ سٍاثظ صحیحی ثب اعشافیبى ثشلشاس 

وٌٌذ. ایي افشاد دسن صحیحی اص خَد ًذاسًذ ٍ 

تصَسؿبى اص خَدؿبى ضؼیف اػت ثٌبثشایي سفتبسّبی 

دٌّذ هبًٌذ پَل خشج وشدى پشخغش ٍ ثذٍى فىش اًجبم هی

ثی سٍیِ، سٍاثظ جٌؼی ًبهٌبػت، پشخَسی، ساًٌذگی ّبی 

هىشس  ، خَدصًی ّبیخغشصا، طػت ٍ تْذیذ ثِ خَدوـی

 داسًذ.

اختالل ؿخصیت هشصی     

ؿخصیت ػجبست اػت اص هجوَػِ صفبت سفتبسی ٍ 

سا سلن صًذگی سٍصهشُ فشد  ّیجبًی وِ دس ؿشایظ ػبدی،

 ثبثت ٍ لبثل پیؾ ثیٌی اػت.  صدُ ٍ ًؼجتبً

ؿَد وِ صفبت  فشد اختالل ؿخصیت صهبًی ایجبد هی

اًؼغبف ًبپزیش ٍ ًبػبصگبساًِ ثَدُ ٍ هٌجش ثِ اختالل 

ثیي فشدی ٍ ؿغلی فشد  ٍاضح دس ػولىشد اجتوبػی،

اختالل  ؿذُ ٍ یب ثبػث ًبساحتی رٌّی دس ٍی گشدد.

ى آؿخصیت اًَاع هختلفی داسد وِ یىی اص اًَاع 

 اختالل ؿخصیت هشصی اػت. 

خصَصیت  اصلی ایي اختالل ؿخصیت ػجبست اػت اص 

ّبی ػبعفی، خلمی ٍ ثجبتی دس حبلتًبپبیذاسی ٍ ثی

افشاد هجتال ثِ ایي اختالل اغلت دچبس ًَػی  .سفتبسی

افؼشدگی ّؼتٌذ وِ  ثب احؼبع پَچی ٍ ّیجبى 

 2تب  1ؿَد. ایي اختالل دس شی هتغیش آؿىبس هیپزی

ى دس صى ّب دٍ آدسصذ اص جوؼیت ٍجَد داسد ٍ ؿیَع 

لجل اص  َالًوتـخیص ایي اختالل هؼ ثشاثش هشداى اػت.

افتذ صیشا دس ایي دٍسُ فشد ثبیذ ػبلگی اتفبق هی 44

صًذگی تصوین  ػبیش هؼبیل هْن ثشای ؿغل، اصدٍاج ٍ

تَاًذ اًتخبة اختالل ًویثگیشد ٍلی ثب ٍجَد ایي 

 .دسػتی داؿتِ ثبؿذ
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* داسٍّبی  دػتِ ثٌضٍدیبصپیي وِ جْت سفغ اضغشاة ٍ   

 .افشاد اػتفبدُ هی ؿَد افؼشدگی دس ایي

داسٍّبی ضذ صشع وِ وبسوشد ثیوبساى سا ثْجَد هی *

 ثخـذ.
ثِ یبد داؿتِ ثبؿیذ ّش فشدی هوىي اػت ٍیظگیْبیی اص " .3

ضوي  ػٌَاى اختالل ىایي اختاللشا تجشثِ وٌذ ًؼجت داد

ًیض   ، ٍیظگی ّبتَػظ پضؿه صَست هی گیشد ایٌىِ صشفبً

صهبى یب هىبًی  ،هَلؼیتثبیذ اًؼغبف ًبپزیش ثَدُ، دس ّش 

اختالل دس وبسوشد ٍ صًذگی فشد  لبثل هـبّذُ ثبؿٌذ،

 " .ثبؿٌذ دُایجبد وشدُ ٍ پشیـبًی رٌّی ثِ ٍجَد آٍس

4.  

با يجًد تزس  تغييز یک شخصيت مزسي دشًار است مخصًصاً .5

 امىيت مىبع یک بٍ وياس ثبات بزاي افزاد ایه َاي دريوی اش.

 را خًد طزد اس تزس یافتىذ را آن کٍ َميه يلی داروذ قًي

ي ماوع اس عميق شذن رابطٍ با آن فزد خًاَىذ  دادٌ وشان

شذ. لذا در سوذگی با ایه افزاد بایستی خيلی صبًر بًد ي اس 

 .َز اقذامی کٍ بًي تزس دارد اجتىاب کزد
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6.  

 اًذ وِ ؿبهل سٍاى دسهبًی فشدی ٍ گشٍّی  وـی داؿتِ   

 تگی سٍاى دسهبًی فشدی وِ دس آى ثش  ااػت، جلؼبت ّف

سفتبس حل هؼئلِ ثشای هؼبئل ٍ هـىالت ّفتِ پیؾ 

ؿَد، هؼبئل هشثَط ثِ ویفیت صًذگی ثِ عَس تأویذ هی

سٍاى دسهبًی جلؼبت  گیشًذ. ولی هَسد ثحث لشاس هی

 ّبی هشثَط ثِ اختالل فشدی ّوچٌیي ثش وبّؾ ٍاوٌؾ

ؿَد ٍ اػتشع پغ اص ػبًحِ ٍ همبثلِ ثب آًْب هتوشوض هی

ؿَد تب هیضاى احتشاهی وِ ثِ خَد ثِ افشاد ووه هی

گزاسًذ ٍ ًیض ویفیت تصَیشی وِ اص خَد دس رّي هی

 داسًذ ثْجَد پیذا وٌذ.

 ًیجلؼبت گشٍُ دسهب

دٍ ٍ ًین ػبػتِ اػت ٍ ثب ساٌّوبیی یه دسهبًگش  ػوَهبً

ؿَد. دس ایي جلؼبت افشاد آهَصؽ دیذُ اداسُ هی

 گیشًذ:ّبیی سا دس چْبس حَصُ یبد هیهْبست

 ّبی تحول پشیـبًی،اصالح سٍاثظ ثیي فشدی، هْبست

 پزیشؽ ٍالؼیت ٍ تٌظین ّیجبى.

 داسٍ دسهبًی

خصَهت داسٍّبی ضذ سٍاى پشیـی جْت هْبس خـن، *

 ؿًَذ.ٍ حوالت گزسای سٍاى پشیؾ اػتفبدُ هی

* داسٍّبی ضذ افؼشدگی جْت ثْجَد خلك افؼشدُ  دس 

 ؿَد.ایي ثیوبساى اػتفبدُ هی

 

 

 


