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 .باشد یم یمرز تیشخص اختالل و هیاول ناسازگار یها طرحواره نیب رابطه یمقاله،بررس نیا نگارش از هدف

 تاللاخ با آن ی ،رابطه نطوریهم و آن انواع ذکر و طرحواره فیتعر به شده یسع و است شده استتااده  یا کتابخانه روش از مقاله نیا در
 .کنند رسان بیآس اختالل، نیا به ابتال در را فرد توانندیم ها طرحواره که چرا.شود پرداخته یمرز تیشخص

 تیاهم حائز اختالل نیا یشتده،بررستت  زده نیتخم یعموم تیجمع درصتتد ۰۱ تا۰۱ نیب یمرز تیشتتخصتت اختالل نرخ نکهیا به توجه با
 .باشدیم
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 مقدمه -1

 .است شده پرداخته یمرز تیشخص اختالل و هیاول ناسازگار یها طرحواره نیب رابطه یبررس به مقاله نیا در

 طیمح و گرانیخود،د درباره افراد که هستند ییباورها هیاول یها شد،طرحواره اشتاره  زین متن داخل در که همانطور

 ستترچشتتمه  یکودک دوران در یعاطا یازهاین ،بخصتتو  هیاول یازهاین نشتتدن ارضتتا از معمول بطور و دارند

 .دهندیم قرار ریتاث تحت را ،فرد یزندگ طول تمام در و گرفته شکل یزندگ یابتدا از ها طرحواره.رندیگیم

 ریپذ بی،آس یمرز تیشخص اختالل رینظ یتیشتخصت   اختالالت به ابتال در را افراد توانندیم ها طرحواره که انجا از

 .رسدیم بنظر یضرور اریبس لشانیتعد در یسع و انها کنند،شناختن

رضتتایت از زندگی الزمه یز زندگی ماید، موثر و رضتتایت بخد فردی استتت و شتتامل ارزیابی شتتناختی افراد از  

 (.۲۱۱۲وضعیت زندگی خودشان است )کیز،شمتکین و ریف،

می کلی و ناشی از نحوه ی ادراک)شناختی و عاطای( شخص از کل زندگی است.به در واقع رضایت از زندگی ماهو

همین دلیل افرادی با رضتتتایت زندگی باال هیجان های م بت بیشتتتتری را تجربه کرده، از گذشتتتته و اینده خود و 

 ها را خوشتتتاینددیگران، رویدادهای م بت بیشتتتتری را به یاد اورده و از پیرامون خود ارزیابی م بت تری دارند و ان

 (.۲۱۰۱توصیف میکنند )تیم،

در حالیکه افرادی با رضتتایت از زندگی پایین ،خود، گذشتتته، و اینده شتتان ، دیگران و نیز رویدادها و موقعیت های 

زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و هیجان های منای مانند اضتطراب و افستردگی بیشتری را تجربه میکنند   

 (.۲۱۱۸؛راپست،کراوفورد و دل کاستیلو،۰۸۹۱من،)الزاروس و فالک

( عوامل متعددی را در افزاید رضتتتایت افراد از زندگی مطرر کرده اند.این عوامل را ۲۱۱۱راپستتتت و کروپتانزانو) 

وابط روانی )نظیر ر-میتوان در دو دسته عوامل زیستی )نظیر امادگی ژنتیکی و سالمت جسمانی( و عوامل اجتماعی

 (.۲۱۱۱و نیازهای روانی ( طبقه بندی نمود)رایت و کروپانزانو،اجتماعی مطلوب 

(،جنستتیت و تعداد دوستتتان)موهنون و  ۰۸۸۱شتتواهد پهوهشتتی خبر از وجود رابطه بین ستتن)جا ،الک و دورهام، 

( با رضایت از زندگی میدهند.عالوه بر این ۲۱۱۱(،عملکرد خانواده،سازگاری و سالمتی)دان گاپوک،۲۱۱۱تورکلسون،

های اخیر توجه فزاینده ای به نظریاتی شتتده که به دنبال شتتناخت  و معرفی فرایندهای شتتناختی موثر در  در ستتال

 (.۲۱۱۱رضایت از زندگی بوده اند)کاچادوریان،فینچام و داویال،

یتکی از پتتدیتتده هتتای شتتتنتتاختی مورد توجتته در این حوزه طرحواره هتتا بوده استتتتت)دوزوپ ،متتارتین و    

از ابتتدای زنتدگی شتتتکتل گرفتته و در تمتام طول زندگی ،فرد را تحت تاثیر قرار       (.طرحواره هتا ۲۱۱۸بتایلینت ،  

 (.۰۸۸۸میدهند)یان ،مز کری،کاستا و دای،
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اما طرحواره های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود ،دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضا نشدن 

(. در واقع طرحواره ۲۱۰۱دوران کودکی سرچشمه میگیرند)زان  و هه،نیازهای اولیه به خصو  نیازهای عاطای در 

های ناستازگار اولیه در طول زندگی ثابت و پا برجا هستند و اساس ساخت های شناختی فرد را تشکیل میدهند.این  

را طرحواره ها به شتخص کمز میکنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطالعات دریافتی  

(. از انجا که طرحواره ها همانند چهارچوبی برای پردازش اطالعات بکار ۲۱۰۱؛تیم،۲۱۱۱پردازش کنند)مالتبی و دی،

میروند و تعیین کننده واکند های عاطای افراد نستبت موقعیت های زندگی و روابط بین فردی میباشند،گاته شده  

 (.۲۱۱۲من،که با رضایت از زندگی رابطه دارند)پاپالیا،گراس و فلد

به عنوان م ال کسانی که از زندگی خود رضایت دارند،اطالعات مربوط به زندگیشان را به شکلی طبقه بندی میکنند 

که منتهی به نتایج لذت بخشی شود.اما کسانی که از زندگی خود ناراضی هستند به جنبه های منای زندگی گراید 

ران بر این عقیده اند که طرحواره های ناسازگار اولیه همچون (.پهوهشگ۲۱۱۲بیشتری دارند)یان ،گلوسکو و ویشار،

یز صتتافی برای اثبات یا تایید تجارب کودکی عمل میکنند و به نشتتانه های بالینی نظیر اضتتطراب،افستتردگی و  

اختالالت شتخصتیت،تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوم مصرف الکل و مواد مخدر،پراشتهایی یا زخم   

 (.۲۱۱۱؛سلیگمن،شولمن و ترابون،۲۱۱۲میشوند)گرین هاوس،کولینز و شاو، معده منجر

( ۲۱۱۱یکی از نظریه های مطرر در عرصه ی طرحواره ها ،نظریه ی طرحواره های ناسازگار اولیه یان  است.یان )

وند و ه پیدر نظریه خود پانزده طرحواره معرفی کرده که در نتیجه ارضتتا نشتتدن پنج نیاز هیجانی مهم،شتتامل نیاز ب 

پذیرفته شدن،خودگردانی،شایستگی و هویت ،ازادی در بیان نیاز ها و هیجان های سالم،خودابرازی،خودانگیختگی و 

 لذت و جهت گیری از درون ایجاد میشوند.

این طرحواره هتا عبتارتند از محرومیت هیجانی)عقیده به اینکه دیگران با ما همدلی ندارند و به موقع نیازهای ما را   

اورده نمیکنند(،رهاشتتتدگی بی ثباتی)در این حالت شتتتخص احستتتاس میکند که نزدیکاند از او حمایت عاطای بر

نمیکنند و نمیتوانند از او محافظت نمایند(،بی اعتمادی بدرفتاری)عقیده به اینکه دیگران به ما استیب میرسانند و به  

عتقاد به این موضتوع که فرد با دیگران متااوت است و  ما دروغ میگویند تا امتیازات ما را بگیرند(،انزوای اجتماعی)ا

به هیچ دستته ای تعل  ندارد(،نقص شترم)احستاس اینکه او فردی بد و ناخواسته است،در این شرایط فرد احساس    

حقارت میکند و فکر میکند که هیچ ک  او را دوستت ندارد(،شتکستت)عقیده به اینکه او شتخصی شکست خورده     

شکست خواهد خورد(،وابستگی  بی کاایتی)عقیده به اینکه او به میزان قابل توجهی برای   استت و در هر زمینه ای 

انجام وظایاد نیازمند کمز دیگران استت(،اسیب پذیری به ضرر)ترس افراطی از یز بیماری و یا ترس از اینکه  

گرفتاری در دام در یز موقعیت به او ضتتربه شتتدیدی وارد خواهد شتتد که او قادر به پیشتتگیری از ان نیستتت(،    

افتادگی)وابستگی عاطای شدید به یز یا چند نار از نزدیکان بخصو  والدین(،اطاعت)سرکوبی بید از حد عواف 

بخصو  خشم به منظور اجتناب از تنهایی(،ای ار)نادیده گرفتن خود وتمرکز بید از حد در براوردن نیازهای دیگران 

افراطی برمنطقی بودن و ممانعت از ابراز خشتتتم و هر نوع عاطاه  در موقعیتت های زندگی(،بازداری هیجانی)تاکید 

دیگر،بیان نکردن احستتاستتات و عواطف(،معیارهای ستترستتختانه عیب جویی افراطی)عقیده به اینکه شتتخص باید  
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معیارهای درونی بستیار بابایی داشتته باشتد،نوعی کمالگرایی افراطی(،استتحقای)عقیده به اینکه شخص از دیگران     

ستتتت و هر کاری که او انجام میدهدو یا ادعا میکند درستتتت استتتت( و خویشتتتتن داری و خود انظباطی  بتاالتر ا 

نتاکتافی)نتاتوانی در مهتار خواستتتتته هتا و تمتایتل افراطی برای خشتتتنودی و اجتنتاب از موقعیتت های ناراحت           

اسازگار در افراد به ( بر این باور استت که طرحواره های ن ۲۱۱۱،به نقل از ستلیگمن و همکاران، ۰۸۸۸کننده(.یان )

تجربه رویدادهای منای در زندگی منجر میشتود و حوور چنین رویدادهایی در زندگی شخص، باع  احساس فشار  

 روانی بید از حد و نارضایتی از زندگی میشود.

کستتانی که از طرحواره های ناستتازگار بطور افراطی استتتااده میکنند،بیشتتتر تحت تاثیر حوادن منای زندگی قرار    

 (.۲۱۱۰میگیرند)مز کالوگ،بال،کیل پاتریز و جانسون،

طحواره های ناستازگار به عنوان زیر ستاختهای شناختی منجر به تشکیل باورهای ریر منطقی میشوند.طرحواره ها   

دارای مؤلاه های شناختی ،عاطای و رفتاری هستند.هنگامی که طرحواره های ناسازگار اولیه فعال میشوند سطوحی 

نتشتر میشتود و مستتقیم و ریر مستتقیم منجر به اشتکال مختلای از اشتاتگی های روانشتتناختی نظیر       از هیجان م

افستردگی،اضتطراب،عدم توانایی شت لی ،ستوم مصترف مواد،تعارضتات بین فردی و مانند ان میشود.طرحواره های       

افزاید  این اختالالتناستازگار مستتقیما منجر به اختالل شخصیتی خاصی نمیشوند اما اسیب پذیری فرد را برای   

 (.۰۲۹۱میدهند)سیدمحمدی،

(بیان میکند که طرحواره های ناستازگار بیشتر از انکه نتیجه وقایع تکان دهنده مجزا باشند ،احتماال به  ۰۸۸۸یان )

وستتیله الگوی مداوم و تجارب ستتمی روزمره با اعوتتای خانواده و همتایان ایجاد میشتتوند که  به نحو فزاینده ای  

 ا را تقویت میکنند.طرحواره ه

از ستوی دیگر اختالالت شخصیت نشانگان طوالنی مدتی هستند که اندیشیده میشود یز اساس سبب شناسی در  

 (.۰۲۹۱شناخت،تعامالت اسیب شناسی کودکی با والدین ،همتایان و دوستان و اشخا  مهم دیگر باشند)کیمیایی،

الل شتخصتیت مرزی با وابستتتگی ،نقص شرم،بیگانگی   ( نشتان داد که اخت ۲۱۱۱پهوهد نوردال،هول  و هیوگام)

اجتماعی،استیب پذیری نسبت به ضرر،محرومیت هیجانی،وابستگی عدم صالحیت ،بی اعتمادی  بد رفتاری ارتباط  

 داشت.

درصد جمعیت عمومی تخمین زده  ۰۱-۰۱اختالل شتخصتیت یز بیماری شتایع و مزمن استت که شیوع آن بین     

ن روانپزشتکی به اختالل شخصیت مبتال هستند که بطور مکرر همراه با بیماریهای  میشتود. در حدود نصتف بیمارا  

محور اول )مانند افستردگی استاستی و سوم مصرف مواد یا وابستگی به مواد ( است. این اختالل هم میتواند فرد را    

را  یر این بیمارانمستتتتعتد اختالالت روانپزشتتتکی دیگر کند و هم با نتایج درمانی تداخل کرده،ناتوانی و مرگ و م 

افزاید دهد)کلونینجر(.اختالل شتخصتیت مرزی یکی از شتایع ترین اختالالت شخصیت است و عالئم ان شامل    

نتاپتایتداری شتتتدیتد و متداوم خل ،تصتتتویر از خود و روابط بین فردی همچنین تکتتانشتتتگری واضتتت  استتتت       
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( ۰۸۹۱سوم)در سال  DSMنگام (از ه۲(.این اختالل در قستمت اختالالت شتخصیت)محور   ۲۱۱۱)کلونینجر؛ما ،

 (.۲۱۱۲،کلیاتون۲۱۱۱گنجانده شد)ما 

یز واژه ستایکو انالیتیز است و مشخص کننده یز عده از بیماران مشکل است که در   (Borderlineمرزی)

درصد  ۹ ۰تا۲ ۱(.اختالل شخصیت مرزی در ۲۱۱۱مرز بین بیماران نوروتیز و بیماران ستایکوتیز قرار دارند)ما ، 

 عمومی رخ میدهد. از جمعیت

درصد از بیماران سرپایی و  ۰۰تا۹شتیوع باالتر اختالل در بین بیماران روانپزشتکی یافت میشود،تخمین زده میشود   

(. اگرچه مشکالت ۰۸۸۸درصتد بیماران بستتری مالک های کامل اختالل شتخصیت مرزی را دارند)لیندا،    ۲۱تا۰۱

نها را میتوان در چهار گروه عاطای،شتتناختی،بین فردی و رفتاری بیماران مرزی احتماال متنوع استتت با وجود این ا

دسته بندی کرد.در مدل شناختی،اهمیت اصلی به باورها و فرض های فرد داده میشود که به عنوان عواملی در نظر 

گرفته میشتوند که در درک و تاستیر واقعه ها و شکل دهی واکند های هیجانی و رفتاری نقد دارند.مدل درمان   

اختی بر این فرض استوار است که ساختارهای شناختی برجسته،بصورت سلسله وار درجه بندی و سازمان بندی شتن 

شده اند.ممکن است در یز طبقه،تعداد وسیعی از مشکالت درمان جو جای گرفته باشد و درمان بات ییر یز یا چند 

ت انند ساختار شناخت و رشد شناختی مطابقطرحواره صورت میپذیرد.این فرمولبندی با نظریه های برجسته معاصر م

دارد کته در همته ی انهتا طرحواره هتا بعنوان عتامل تعیین کننده ی قوانین راهبردی حاکم بر رفتار در نظر گرفته      

 میشوند.طرحواره ها سکان تنظیم و تعیین کیایت زندگی و جهت یابی ان را بر عهده دارند.

مد به طرز چشتم گیری محدود استت ،هیچ باور جایگزین سازگارانه ی دیگری   در این افراد ،باورهای بنیادین ناکارا

 (.۲۱۱۱هم که قابل دسترسی باشد وجود ندارد)دیویدسون،

 تکانه لکنتر خل ،اختالل یثبات یب آن یمرکز یها صهیخص که است یا دهیچیپ سندرم یمرز تیشتخص  اختالل

 (.۲۱۱۱ ،یپر)است یفرد نیب ارتباطات در اختالل و

 یری،درگی،قماربازی،ولخرجیتیمسئول یب م ل هستند یتکانش رسان بی،آس ها حوزه شتریب ای زی در انیمبتال یبرخ

 و یرستتان بیآستت ،خودیپرخور ای یرانندگ در ییپروا یالکل،ب ای دارو مصتترف ناستتالم،ستتوم یجنستت یرفتارها در

 یها صهیخص گرید از یخلق یواکنشها و یعاطا یثبات ی،بیخودکش به اقدام ای ها ،ژستیخودکش مکرر یرفتارها

 یبرا ندرت وبه کم ساعات یبرا که اضطراب ای یریپذ زیز،تحریساورید دیشد یها دوره)هستند اختالل عیشتا 

 یبرا.دارند خشتتم کنترل در مشتتکل ای دیشتتد خشتتم نامتناستتب ی تجربه یبعوتت(.ابدی یم دوام روز چند از شتتتریب

 یکیزیف یریدرگ به اقدام ای یکالم یها یخشم،آشاتگ یشگیهم بروند،احساس در کوره از استت  ممکن م ال،آنها

 شتتده گزارش جهان یها فرهن  تمام در و استتت یتیشتتخصتت اختالل نیتر جیرا یمرز تیشتتخصتت اختالل.کنند

 (.۲۱۱۰اولدهام،)است
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 یرفتار و یخلق انهانوسانات هیمایس نیمهمتر.هستند بحران در وستته یپ یمرز تیشتخصت   اختالل به مبتال مارانیب

 کند،دریم رییت  خشم به سپ  و اضطراب احساس به یراحت به که یافسردگ احساس صورت به نوسانات نیا.استت 

 وابسته اریبس گرانید به است؛آنها آشتاته  یفرد نیب مذکور،روابط مارانیب گرید یها یهگیو از.شتود یم انینما افراد

 از ییجدا به نسبت دارند،بلکه ازین گرانید  یتشتو  و تیت،امنیحما به تنها نه یرفتار و یفکر تعادل حاظ یاند،برا

 از یاریبس.رنددا فقدان،وحشت یها نشانه از و ترسندیشوند،م رها نکهیا از شهیهم.رندیپذ بیآس اریبس یتیحما منابع

 و لونیم)استتت افراد نیا مشتتکل نیمهمتر ماندن وتنها شتتدن رها از ترس که استتت آن از یحاک پهوهشتتها

 نگرش(.همکاران و ن،دوستانیهمسر،فرزندان،والد)است ارتباط در نار سه با حداقل یمرز ماریب هر(.۲۱۱۱گراسمن،

 انیاطراف با لمعمو بطور انها.است نوسان در دیشد خشم تا دییتا ،ازییگرا دوسو لیدل به انیاطراف به نسبت افراد نیا

 و شودیم زین آنها انیاطراف یفرسودگ موجب امر نیهم.کندیم رییت  یآشت و قهر نیب شان روابط و دارند مشکل خود

 (.۰۸۸۲گران،ید و  یوا)گردد خانواده در یروانشناخت مشکالت انواع بروز موجب است ممکن گاه

 یجنستتت روابط یاد،برقراریز یها یولخرج.استتتت یمرز مارانیب یها هیمایستتت از گرید یکی یتکانشتتتگر

 و سمیالکل دچار انها درصد۲۲. است انان یا تکانه یرفتارها از یا ،نمونه دارو و مواد مصترف  ،ستوم یمن،پرخوریناا

 اختالل انها درصد ۲۱تا۱۹ اند شده یبستر مواد مصرف سوم لیدل به که یافراد انیم از.هستتند  آن مصترف  ستوم 

 یمرز تیشتتخصتت اختالل به زین زن انیزندان از درصتتد ۲۱ و مرد انیزندان از درصتتد ۲۲. دارند یمرز تیشتتخصتت

 معمول و جیرا یامر مارانیب نیا انیم در رسان بیآست  خود یرفتارها و یخودکشت (.۰۸۸۸تز،واتستون، یکراو)دچارند

 لیدل به که یافراد از درصد ۲۱. دارند یخودکش به اقدام از یا خچهیتار خود یزندگ یط در آنها درصتد  ۹۱. استت 

 یمرز مارانیب رند،جزمیم یم یخودکشتت لیدل به که یروانپزشتتک مارانیب از درصتتد ۱۱ و رندیم یم یخودکشتت

 خود سوزاندن و دنیبر مانند رسان بیآست  یرفتارها از یا خچهیتار آنها از درصتد  ۱۱ تا۱۱(. ۲۱۱۲الدهام،)هستتند 

 و بوهاس)رستتدیم روز ۹۱ تا ۲۱ به ستتاالنه مارستتتانهایب در افراد نیا شتتدن یبستتتر یروزها نیانگیم.دارند

 شودیم شروع یجوان دوران در اختالل یها نشانه معمول بطور. هستتند  زن مارانیب نیا درصتد  ۱۱(. ۲۱۱۱گران،ید

 از یاری،بستت استتت شتتدن مادر و ازدوا  ستتن،ستتن نیا نکهیا به توجه با. ابدی یم تداوم شتتتریب ای دهه زی گاه که

 یدج مشکل با خود فرزندان پرورش در برندیم رنج یمرز تیشخص اختالل از که یمادران اند داده نشان پهوهشتها 

 به دارند تیعواق فیتحر و ی،تکانشگر یریپذ زی،تحریخلق یثبات یب که یافراد ینیوالد یها مهارت.هستند روبرو

 یتکانشتتگر با مرتبط ،اختالالت مطالعات از یا پاره استتاس بر گرید یستتو از.خوردیم صتتدمه یجد یا گونه

 نیا ودکانک نیبنابرا. شودیم دهید شتریب یمادران نیچن فرزندان در یرفتار و یجانی،هیخلق نوستانات  اتی،خصتوصت  

  یوا)ارندد قرار یدلبستگ سبز با مرتبط اختالالت جمله از یروان اختالالت مختلف اشتکال  به ابتال خطر در افراد

 (.۰۸۸۲گران،ید و

 تیهو یستردرگم  ای نابالغ یتیهو آنها.استت  انگاره خود در واضت   یثبات یب یمرز مارانیب مشتکالت  از گرید یکی

 در مخرب یثبات یب.آنهاست تیشخص یدوپارگ و یدرون انسجام فقدان از یمتناقض،انعکاس یها ییخودبازنما.دارند
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 نوع خابانت تواندیم راتییت  نیا.شودیم انینما شت ل  و اهداف،ارزشتها  در یناکهان راتییت  بصتورت  فرد انگاره خود

 (.۲۱۱۱گراسمن، و لونیم)دهد قرار الشعاع تحت زین را فرد یزیر برنامه و یجنس تیدوستان،هو

 اختالالت از بهتر آن یآگه دیپ یحت و بوده درمان قابل یمرز تیشتخص  اختالل دهدیم نشتان  ریاخ یپهوهشتها 

 کاهد در که دارد وجود یمتااوت یدرمان یکردهایرو حاضر حال در.استت  یدوقطب و یخلق اختالالت چون یگرید

 روان یکردهایرو به توانیم آنها انیم در.موثرند اضتتطراب و یرستتان،افستتردگ بیآستت ی،رفتارها یخودکشتت رفتار

 رفتار و( ۰۸۸۱ان ،ی) یدرمان ،طرحواره(۰۸۸۸کالرک، و کرنبرگ)انتقال بر یمبتن یدرمان روان جمله از یلیتحل

 (.۲۱۱۱کوئرنر، و مفیدا)کرد اشاره(۰۸۸۲نهان،یل)یکیالکتید یدرمان

 لشام اول خوشه.شوندیم یبند گروه(محور) خوشه سه به یایتوصت  یها شتباهت  استاس  بر تیشتخصت   اختالالت

 و بیرر و بیجع ارلب اختالالت نیا به مبتال افراد.شودیم یپیزوتایاسک و دیزوئید،اسکیپارانوئ تیشتخص  اختالالت

 هاتیخودشتت و یشت ی،نمای،مرزیاجتماع ضتد  تیشتتخصتت اختالالت بر مشتتمل  دوم خوشته .رستتندیم بنظر یرعادیر

 سوم وشهخ تیشخص اختالالت.رسندیم بنظر یدمدم و ی،احساساتیشینما ارلب اختالالت نیا به مبتال افراد.استت 

 نظرب زده وحشتتت و موتتطرب اختالالت نیا به مبتال افراد ارلب.یجبر-یوستتواستت ،وابستتته،ویاجتناب: از عبارتند

 یبرا درصتتد۱ ۰اول، خوشتته اختالالت یبرا درصتتد۱ ۱مختلف، یها خوشتته ی شتتده زده نیتخم وعیشتت.رستتندیم

 تیشخص اختالل نوع هر یبرا درصتد  ۰ ۸ باالخره و ستوم  خوشته  اختالالت یبرا درصتد ۲دوم، خوشته  اختالالت

 یروانپزشتتتک انجمن)استتتت مختلف یها خوشتتته از اختالالت عیشتتتا ییابتال هم انگریب اخر مورد استتتت،که

 (.۰۲۸۲،یکا،رضاعیامر

 یتابع لیتحل زی در نیب دیپ ریمت  عنوان به ان ی طرحواره پرستتتشتتتنامه از استتتتااده بتا ( ۰۸۸۱)نیکتار 

 نیکار یاصل سوال.داد قرار یبررس مورد تیشخص اختالالت صیتشخ در را ان ی طرحواره هینظر یز،سودمندیمتما

 بتالم مارانیب از را اول محور یروان اختالالت به مبتال مارانیب تواندیم ناستتازگار یها طرحواره وجود ایآ که بود نیا

 اختالالت هب فرد یابتال صیتشخ که است آن از یحاک آمده بدست جینتا.کند زیمتما یروان اختالالت انواع ریسا به

 .است ینیب دیپ قابل ان ی طرحواره پرسشنامه با موارد درصد۹۲ ،در دوم محور

 تیشتتخصتت اختالالت یذات و نازیال ،جزم ناستتازگار یها طرحواره که افتی دستتت جهینت نیا به نیهمچن نیکار

 .است ان ی هینظر بر یدییتا مهر افتهی نیا.هستند

 حال، نیا با ی،ول است نشده هیته DSM4 تیشخص اختالالت سنجد یبرا ان ی طرحواره پرستشتنامه   اگرچه

 (.۰۸۸۱همکاران، و تیاسم)دارد وجود تیشخص اختالل و هیاول ناسازگار یها طرحواره نیب یمعنادار رابطه

-تیخصش اختالالت یصیتشخ پرسشنامه در کل نمره با ییباال یهمبستگ ن ی طرحواره پرستشنامه  در کل نمره

 .دارد( ۰۸۹۱همکاران، و لریها)آن ی شده نظر دیتجد فرم
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 تیخصش اختالالت یشناس بیآس سنجد یبرا یگزارش خود ی،ابزار تیشخص اختالالت یصیتشتخ  پرستشتنامه  

 یناکاف یانظباط خود یدار شتنیخو یها طرحواره شد مشخص مطالعه نیا در.است DSM3-R در شتده  مطرر

 طهها،راب طرحواره از زی هر شد مشخص نیهمچن.دارند تیشخص اختالل یها نشانه با را رابطه نیشترینقص،ب و

 .دارند مربوطه تیشخص اختالالت با یمعنادار ی

 تیخصش اختالل با یوابستتگ  د،طرحوارهیپارانوئ تیشتخصت   اختالل با یبدرفتار یاعتماد یب طرحواره م ال بعنوان

 با هسرسختان یارهایمع طرحواره و یمرز تیشخص اختالل با یناکاف یانظباط خود یدار شتنیخو وابستته،طرحواره 

 (.۰۸۸۱همکاران، و تیاسم)دادند نشان ییباال رابطه یجبر-یوسواس تیشخص اختالل

 (Borderline Personality Disorder)یمرز تیشخص اختالل

 زی یمرز تیشخص اختالل(DSM5) یروان یها اختالل یآمار و یصیتشتخ  یراهنما پنجم دیرایو براستاس 

 شده آراز یبزرگسال لیاوا از که بارز یتکانشگر ،و عواطف و ،خودانگارهیفرد نیب روابط در یثبات یب از نافذ یالگو

 .است کرده بروز مختلف یها نهیزم در و

 طرحواره

 هب را واره طرر ،یشناخت رشتد  ی حوزه در.شتود یم فیتعر چهارچوب ای ستاختار،قالب  عنوان به یکل بطور واره طرر

 نییتب را خود اربتج کند کنز افراد به تا ردیگیم شکل تجربه ای تیواقع اساس بر که رندیگیم نظر در یقالب صورت

 عناصر از یگل یگر،طرحید عبارت به.است واقعه زی ی کننده زیمتما اتیخصوص یانتزاع یی،بازنما واره طرر.کنند

 (.۰۲۹۲پور دیهمکاران،حم و ان ی)ندیگویم واره طرر را واقعه زی ی برجسته

 هیاول ناسازگار یها طرحواره

 دوران ناگوار تجارب جهینت در عمدتا که آنها ههیو به ها طرحواره نیا از یبرخ استتت معتقد(۰۸۸۸،۰۸۸۱)ان ی

 و تر فیخا یشناخت مند ،مشکالت تیشتخص  اختالالت یاصتل  ی هستته  استت  ،ممکن رندیگیم شتکل  یکودک

 اه طرحواره از یا مجموعه دهیا نیا تر  یدق یبررس یبرا ان ی.رندیبگ قرار اول محور مزمن اختالالت از یاریبست 

 .ندیگویم هیاول ناسازگار یها طرحواره آنها به که است کرده مشخص را

 هیاول ناسازگار یها طرحواره فهرست

 :شامل طرد و یدگیبر: اول حوزه

 یگانگیب یاجتماع یشرم،انزوا ،نقص یجانیه تی،محرومیبدرفتار یاعتماد ی،بیثبات یب یرهاشدگ

 :شامل مختل عملکرد و یخودگردان:دوم حوزه

 گرفتار،شکست افتهین تحول ،خودیماریب ای ضرر به نسبت یریپذ بی،آسیتیکاا یب یوابستگ
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 :شامل مختل یها تیمحدود:سوم حوزه

 یناکاف یانظباط خود و یدار شتنی،خویمنش بزرگ استحقای

 :شامل یمند جهت گرید:چهارم حوزه

 توجه جلب ییجو رشی ار،پذیاطاعت،ا

 :شامل یبازدار و حد از دیب یزنگ به گوش:پنجم حوزه

 و انتت یتت)هیتت،تنبیافراط ییجو بیتتع ستتترستتتختتتانتته  یارهتتایتت،معیجتتانیه ی،بتتازدارینیبتتدب ییگرا یمتنتا  

 (.۰۲۹۲دپوریهمکاران،حم

 نتیجه گیری -2

 مهارت کسب و رند،یگیم شکل ما در( یزندگ اول سال۱ در) یکودک از که هیاول ناستازگار  یها طرحواره شتناخت  با

 یتیصشتخ  یها اختالل بروز از یادیز حد تا و میکن یزندگ تر ستالم  و بهتر میتوانیم ها، طرحواره نیا لیتعد یبرا

 .میآور عمل به یریجلوگ

 از یتیشتخص  یها اختالل انواع به فرد یابتال یبرا را نهیزم هیاول ناستازگار  یها طرحواره شتد،  گاته که همانطور

 و ندازدیب خطر به را فرد یزندگ تواندیم یتیشخص یها اختالل نیا که کنندیم ایمه یمرز تیشتخصت   اختالل جمله

 .دینما وارد جامعه به یریناپذ جبران صدمات

 یم مفراه یمرز تیشخص اختالل به فرد یابتال یبرا را یمناسب بستتر  هیاول ناستازگار  یها طرحواره که همانطور

 .شود واقع اختالل،موثر نیا کنترل در تواندیم یدرمان د،طرحوارهینما

 شنهاداتیپ

 یزمر تیشتخص  اختالل به افراد یابتال در مؤثر عوامل ی نهیزم در یآموزشت  یها کارگاه که گرددیم شتنهاد یپ-۰

 .گردد برگزار

 اختالل به مبتال افراد در سن، و تی،جنسیاقتصاد تیوضتع  همچون یگر مداخله ،عوامل ندهیآ یها پهوهد در-۲

 .ردیگ قرار یبررس مورد یمرز تیشخص

 امانج را یمرز تیشخص اختالل و هیاول ناستازگار  یها طرحواره ارتباط مورد در یشتتر یب یها پهوهد دیتوانیم-۲

 .دیده

 پهوهد نجاما به ازین نیست،بنابراین شده شناخته چندان یمرز تیشتخص  اختالل به ابتال علت که لیدل نیا به-۱

 .شودیم احساس نهیزم نیا در یشتریب یها
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 مبح  نیا شودیم شنهادی،پیروان یها اختالل انواع یتمام جادیا در هیاول ناسازگار یها طرحواره نقد به توجه با-۱

 .ردیگ قرار یشناس روان یها رشته در یآموزش دروس جزو

 منابع

 .،ارجمندDSM5 یروان یها اختالل یآمار و یصیتشخ ی،راهنما13۳3کا،یامر یروانپزشک انجمن-۰

 .،ارجمندیدرمان واره ،طرح13۳۱،یانگ،جفری-5

 ،ص13۳4 مشهد، یفردوس دانشگاه یروانشناس گروه مش اوره،  و یدرمان روان یها هی،نظریدعلی،س  ییایمیک-3

2۱-2۳. 

 یها اختالل ی درباره ینیبال یها دگاهید یروان یش ناس  بیکراس،آس   تبورن،س وزان ی؛ویب چاردین،ریهالج-0

 .۱۳-۱۶ ،ص13۳0روان، نشر:تهران-یدمحمدیس ییحی ،ترجمه دوم ،جلدیروان

 (.00 یاپیپ)5،یکاربرد یشناس روان در پژوهش و ،دانش13۳4ز،یگر،مهرانگ وستهی،مائده؛پیروانیش نژاد وسفی-2

 (.1۳ مسلسل)5ران،یا یاسالم یجمهور ارتش یپزشک علوم دانشگاه ،مجله13۳۱همکاران، و هی،راضیلطف-۱

 .۳ ،یپزشک دانشکده ،مجله13۳۶همکاران، و نی،نوش یریمال یعل-۶

 (.04 یاپیپ)0 ،یروان بهداشت اصول ،13۳۳همکاران، و ،جوادیاکبر-۳

 .2،یروانشناخت قاتی،تحق13۳۳همکاران، و ،فاطمهیگلشن-۳

 .5خاتم، یشفا اعصاب ،علوم13۳۶ز،یگر،مهرانگ وستهیپ-14
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