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مقدمة

ميز الشخصية تعريفا هي مجموعة الخصائص التي ت•

ه الفرد عن غيره وتحدد تصرفاته وأفكاره ومشاعر
هذه الخصائص الفردية .وثقافته وقدراته المعرفية 

:تتكون 

وراثياً .  

وعن طريق آليات الدفاع النفسية .  

وتربية االسرة .  

.   واالختالط بالمحيط .  



: للشخصية •

بعد ذاتي وهو نظرة الشخص لنفسه . 

مهم وبعد اجتماعي وهو نظرة اآلخرين للشخص وتقيي. 

له من خالل سلوكه في المجتمع 

وبعد مثالي وهو ما يتمنى االنسان أن يمتلكه من . 

. صفات نموذجية 

ين الشخصية السليمة هي التي تستطيع الموازنة ب•

هذه األبعاد الثالثة 



الشخصيةيوجد اختبارات مختلفة لتقييم •

كما توجد دراسات مسح لمعرفة الفوارق •
الناسالفردية بين 

لتشخيص المرضي منها باكرا والنتقاء •

المتميزين لشغل وظائف خاصة  

ر لكن تبقى الشخصية تتكون وتتطور طوال العم•

ن سن العشرينات هو العمر المناسب للحديث ع

اضطرابات الشخصية التي تبدأ عادة منذ 

الطفولة أو المراهقة 



راحل تطور النظرية التحليلية لفرويد تتحدث بالتفصيل عن م•
:الشخصية ومكوناتها ويمكن تلخيصها بما يلي 

ا و يتكون الجهاز النفسي للشخصية من األنا واألنا العلي•

.  الهو

الهو موجود منذ الوالدة و مسؤول عن الغرائز المختلفة من•

طعام وجنس وعدوانية ويطالب بشكل مستمر بتلبية 

.احتياجاته فورا ودون انتظار 

كل مع األنا العليا والتي تعني الخطوط الحمر والموانع تتش•

الوقت من تراكم مالحظات األبوين وعادات المجتمع 
.  والمطالب الدينية و األخالقية 



تم أما األنا فهي حصيلة توازن الهو و األنا العليا بحيث ي•

تلبية الغرائز ولكن في الوقت المناسب وضمن الحدود

. المذكورة سابقا 

زن كلما كانت األنا متماسكة وقوية و قادرة على اجراء التوا•

من بين االثنين كلما كان الشخص سليما نفسيا و خاليا

. االضطرابات النفسية 

اذا طغا الهو على الجهاز النفسي تنتج شخصية نزقة •

ية عدائية  غير صبورة وإذا طغت األنا العليا تنتج شخص
وسواسية      



ية أيضا وحسب النظرية التحليلية فان تطور الشخص•
:يحدث على مراحل 

كما يدل. المرحلة الفموية وهي السنة األولى من الحياة .  1
صية اسمها فاألهم هو مص الطفل للحليب وبالتالي فالشخ

اضجة الفموية هي الشخصية الفاقدة لالستقاللية غير الن
هالمعتمدة على اآلخرين كاعتماد الرضيع على أمه إلطعام

هي. المرحلة الشرجية وهي السنتين الثانية والثالثة .  2

ي الشخصية الشرجية ه. مرحلة تعلم حبس البول والبراز 

. المتصلبة العنيدة الوسواسية البخيلة  



ا نجد هن. بين السنة الثالثة والسادسة . ألوديبيةالمرحلة ا. 3

.يهمركب أوديب والكترا بمعنى تعلق الصبي بأمه وكره أب

. وتعلق البنت بأبيها وكره أمها 

رة مرحلة الهجوع والكمون وتمتد من السادسة للثانية عش. 4

رج حيث التوجه للتحصيل الدراسي وتكوين الصداقات خا

نطاق األسرة وتعلم العادات االجتماعية 

يها    معظم االنحرافات ف. مرحلة المراهقة التي تبدأ بالبلوغ . 5



اضطرابات الشخصية 
اضطراب الشخصية تعريفاً هو 

خلل مزمن مستمر في تصرفات وأسلوب تفكير ومشاعر. 

الشخص 

ذلك يؤدي لظهور صفات سيئة التالؤم مع المحيط وما يتبع. 
.من خلل مهني واجتماعي 

.هذه الصفات تزيد عن التقلبات الموجودة عند معظم الناس. 

اً ما هذه الصفات مقبولة عادة من قبل الشخص وبالتالي نادر. 

يستشير هؤالء طبيباً نفسياً 



وامل اآللية االمراضية الضطرابات الشخصية تتداخل فيها ع•
.مختلفة وراثية وعائلية بيئية وبيولوجية 

:مثال لوحظ ان 

ين الشخصيات المعادية للمجتمع اكثر في اقارب الكحولي•

والشخصيات على الحد اكثر في اقارب المكتئبين •

.    واالضطهادية اكثر في اقارب الفصاميين•

ما كذلك لوحظ أن التوائم وحيدة البيضة ألبوين لدى أحده•

ت اضطراب نفسي تبدي اضطرابا في الشخصية ولو تم

ني تربيتهما في عائلتين مختلفتين أي أن الموضوع جي
وليس أسلوب تربية 



كذلك لوحظ ان مستويات الدوبامين ترتفع عند تعاطي•

صامية األمفيتامينات مما يؤهب فيما بعد لحدوث شخصيات ف

النوع 

لعدائية وأن مستويات السيروتونين ناقصة في الشخصيات ا•
.والنزقة 

ات قلقة نالحظ أيضاً ان األم القلقة تربي أوالداً ذوو شخصي•

أو اكتئابية 

ات واألطفال الذين يعيشون في أسرة عنيفة دائمة الخالف•

تمع تميل شخصياتهم عندما يكبرون ألن تكون معادية للمج
أو اضطهادية أو بالعكس خجولة واجتنابية 



اجماال ممكن تقسيم اضطرابات الشخصية الى ثالث •
:مجموعات 

نوع وتضم الزورانية والفصامانية وفصامية الAالمجموعة •

وتضم النرجسية والهستريائية والحدية Bالمجموعة •

والمعادية للمجتمع 

ة وتضم االجتنابية واالعتمادية والوسواسيCالمجموعة •

وأنواع أخرى

هذا التقسيم يستند الشتراكها بصفات سترد الحقا  •



نادرا ما تفيد األدوية في اضطرابات الشخصية والعالج•

األساسي هو النفسي وهذا طبعا اذا وافق المريض ألن 

بة معظمهم يكون متأقلما مع شخصيته و ال يعتبرها مضطر

بته كل واحد من اضطرابات الشخصية التي سترد تشكل نس•

بالمائة من البشر 1حوالي 

سنة عدا 18معظم الشخصيات المضطربة تبدأ قبل عمر ال •
اضطرابات سلوك    18المعادية للمجتمع فتسمى قبل ال 
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.٪ من الناس 1نسبتها حوالي •

اجرين اكثر حدوثاً في اسر الفصاميين وفي االقليات والمه•
.والمصابين بالطرش 

:تتميز بما يلي •

عدم ثقة باآلخرين . 

٬وشكوك دائمة حول تصرفاتهم ودوافعهم . 

٬تأويالت اضطهادية لكل المواقف والتعليقات . 



٬بخيانة الشريك له شك . 

لك يكشف عن عواطفه ألن اآلخرين برأيه قد يستغلون ذال . 

٬بشكل سيء 

ويالحق هفوات ,عدوانيمحبوب اجتماعياً ألنه غير . 

, اآلخرين كي يعيّرهم بها 

, ينسى االساءة ولو بعد سنوات ال . 

.االفضل منه ويحتقر االدنى منه يحسد . 

ه مما التصرفات تنفر الناس من التعامل معه فتبتعد عنهذه . 
.يزيد من شعوره باالضطهاد 



طرابات تشخيص تفريقي عن الفصام بغياب االهالسات واض•

التفكير األخرى فالتوهمات االضطهادية هي األساس 

ام انذار هذه الشخصية محتفظ به فالبعض يتطور لفص•

ليةوالبعض يبقى هكذا طول حياته مع صعوبات مهنية وعائ

والعالج )ليسوا مرضى(العالج صعب بشكل عام ألنهم •

ة في االساسي نفسي بشرط ان يكون المعالج ذو خبرة خاص

ون استيعاب عدوانية المريض الكالمية او الجسدية وان يك

وتعاون حريصاً في تعليقاته وتصرفاته وان يكتسب ثقة

. المريض 

.ممكن استخدام مضادات النفاس او المهدئات لنوب الهياج •
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, شخصية انعزالية باردة العواطف . 

٬ط تفضل االعمال الفردية او الليلية كونها ال تحب االختال. 
, تفضل األشياء والحيوانات أكثر من االشخاص . 

, ال متعة بعمل أي شيء . 

, ال صداقات . 

٬ال اهتمامات جنسية وبالتالي ال يتزوجون . 

لكقد يبدعون باألمور الميتافيزيقية او الفلسفة او الف. 

يدة رغم عزلتهم وقلة اختالطهم بالناس يبقون على عالقة ج. 
. بالواقع والمحيط 



بسبب وان كان صعباً في البداية, العالج الرئيسي نفسي •

ي لكنه مع الوقت والصبر يعط, قلة كالمهم وميلهم للعزلة 

عة وقد يصبح المعالج النفسي او المجمو. نتائج مقبولة 
هم صلتهم الوحيدة بالمجتمع)في العالج النفسي الجماعي(

ممكن استخدام االمفيتامينات او مضادات النفاس او •

مضادات االكتئاب بجرعات خفيفة لتحسين تواصلهم 
.االجتماعي 


