
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ؟شخصیت سالن چیست 

شخصیت طبیعی یا انسان سالم از نظر روانی کسی 
در کارکردىای روانی ىمچون  است کو دچاراختالل

ه ، عاطفو ، اداراک وقضاوت نیست ، باخود و اندیش
محیط خویش ىماىنگی دارد ، مسئولیت ىای شغلی ، 

، رابو نحو مطلوب برعيده می گیرد واجتماعی  خانوادگی
ل می کند آرامش ، شادی ورضایت وکمااحساس 

وباالخره اینکو تواناییيای  خویش رابرای رفاه جامعو 
 . واىداف خداپسندانو بکار می گیرد

 

 اختالل شخصیت چیست ؟

اگر صفات شخصیتی غیر قابل انعطاف باشد وبو  
فرد منجر می شود، اختالل روانی یا اختالل در عملکرد 

 .شودصیت مطرح می تشخیص اختالل شخ
 

چه چیسی سبب شکل گیری اختالل شخصیتی 

 در فرد هی شود؟

ه اختالالت شخصیتی رامی بطور کلی عوامل پدید آورند
: توان در دوگروه جای داد

 

 

 

   

 

 :  علل زیست شناختی -1
نظیر مسائل ژنتیک وارث ، ضربو بو جمجمو قبل 

زایمان طوالنی وسخت و التياب وتورم : یاحین تولد 
 مغز 

 
  اجتواعی –علل روانی  -2

 

ورشی وتربیتی نامناسب ناشی می کو از محیط پر
شامل فقدان یاغیبت پدرومادر ویایکی از آن .دشو
، تماس ىای اجتماعی محدود، برآورده نشدن  دو

نیازىای بنیادی کودک ىمچون عشق ، امنیت ، 
 .تفاىم ، احترام وموفقیت 

 

آیا اختالالت شخصیتی در زنذگی فرد باعث 

 ایجاد هشکل هی شونذ؟ 

اختالالت شخصیتی اغلب موجب بروز مشکالت روانی 
بیشتر ، مسائل حقوقی ، شکست ىای شغلی شده 

ىای عملکرد در روابط بین فردی راسبب یآمدوناکار 
 . می شود

 

 

 

 

آیا بیواراى هبتال به اختالل شخصیت قابل 

 درهاى  هستنذ؟

شواىد نشان می دىد این اختالالت دربرابر ىرنوع درمان 
افراد مبتالخیلی . مقاومت زیادی از خود نشان می دىند

کم درپی درمان ویامشاوره گرفتن درباه وضعیت 
خودىستند این افراد جيت ایجاد تغییرات اساسی وميم 

در رفتارىایشان بایستی از یک نفر متخصص کمک 
.  بگیرند

 

به بیوارهبتال به اختالل  چگونه هیتوانن

 شخصیت کوک کنن؟

در زمان اضطراب در کناروی بمانید و اورا نسبت  -1
 .بو سالمت وامنیت خود آگاه سازید

 .تفسیرىای نادرست بیمار از محیط راتصحیح کنید -2
بیمار راتشویق کنید تادرباره احساسات واقعی خود  -3

برخی از بیماران با اختالالت . صحبت کند
نسبت می بو دیگران  رااسات خود شخصیتی ، احس

اینگونو بیماران رایاری کنید تا بجای نسبت ، دىند 
دادن احساسات خود بو دیگران آنيا رامتعلق بو 

 .بدانند را خود 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

بیمار راتشویق کنید تا مسئولیت ىای شخصی  -9

واتخاذ تصمیم ىای مربوط بو مراقبت از خود رابو عنوان 

 . فردی مستقل انجام دىد

کارىایی راکو بیمار انجام می دىد مورد شناسایی -10

 . وتحسین قراردىید

بیمار راتشویق کنید تا برترس از شکست از طریق -11

ىای تازه غلبو شرکت در فعالیت ىای درمانی وانجام کار

. کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شتی ردمانی آرذبایجان رغبی  دااگشنه علىم زپشکی وخدمات بهدا

 معاونت امىر ردمان          
 مرکز آمىزشی  وردمانی رازی ارومیه 

 
 : عنواى بروشور 

 ؟اختالل شخصیت چیست 
 دفتر پرستاری     :تهیه  و تنظین 

 : هنابع 

، انتشارات بسرگوهر ،  هدایی فریذ،  روانپسشکی برای هنف-1

 16-17-18، صفحات   1380چاپ اول  ،  

فاطوه سادات هوسوی ، : کلی  هوری ، هترجن  –براد جانسوى -2

ا از ازدواج ، انتشارات هاوشنصیتی قبل وبعذ شناخت اختالالت شخ

 26و  28-29 ، صفحات  1392، چاپ دوم ، بهار 

( 2)اسذی نوقابی احوذ علی ، بهذاشت رواى کیقبادی سیف اهلل ، -3

 210-211 ، صفحات  1380نشر وتبلیغ بشری ، 

 

 

تيدید بو بیمار نشان  از طریق ایجاد محیط عاری از -4

د قبول شماست بو طوری کو اوبتواند دىید کو مور

  .احساسات خودرابو راحتی ابراز کند

در انواعی از اختالالت شخصیتی کو ممکن است  -5

بیمار بو خود آسیب برساند سعی کنید میزان 

تحریکات محیط را بو حداقل رسانده وکلیو اشیاء 

 . خطرناک را از محیط وی خارج کنید

. در ارتباط با رفتار گذشتو بیمار باوی صحبت کنید  -6

رفتاری راکو برای جامعو موردقبول نیست ، مورد 

  .بحث قراردىید

نگرش حاکی از قبول بیمار ، احساس شان ومقام  -7

طول رابطو با در . وارزشمند بودن راتوسعو میدىد

بیمار ، برخوردی داشتو باشید کو بو بیمار این 

مطالب رامنعکس کند کو این رفتار شماست کو مورد 

 .پذیرش نیست ونو خودشما

این فنون موجب . روش قاطعیت رابو بیمار بیاموزید  -8

 . ارتقای عزت نفس شده واستقالل راتوسعو می دىد

 

 


