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 شخصیت سالم چیست؟

شخصیت طبیعی یا انسان سالم از نظر روانی کسی 

است که دچار اختالل در کارکردهای روانی همچون 

و اندیشه،عاطفه، ادراک و قضاوت نیست، با خود 

محیط خویش هماهنگی دارد، مسئولیت های شغلی، 

خانوادگی و اجتماعی را به نحو مطلوب بر عهده می 

گیرد، احساس آرامش، شادی و رضایت و کمال می 

کند و باالخره اینکه تواناییهای خویش را برای رفاه 

 جامعه و اهداف خداپسندانه بکار میگیرد.

 اختالل شخصیت چیست؟ 

یرقابل انعطاف باشد و به اگر صفات شخصیتی غ

شود،  یا اختالل در عملکرد فرد منجر اختالل روانی

  اختالل شخصیت مطرح می شود. تشخیص

چه چیزی سبب شکل گیری اختالل 

 شخصیتی در فرد می شود؟

به طور کلی عوامل پدید آورنده اختالالت شخصیتی 

 را می توان در دو گروه جای داد:

مسائل ژنتیک نظیر  علل زیست شناختی:.1

وارث، ضربه به جمجمه قبل یا حین تولد: 

زایمان طوالنی و سخت و التهاب و تورم 

 مغز

که از محیط پرورشی  علل روانی_اجتماعی:.2

و تربیتی نامناسب ناشی می شود. شامل 

فقدان یا غیبت پدر و مادر و یا یکی از آن 

دو، تماس های اجتماعی محدود، برآورده 

کودک همچون  نشدن نیازهای بنیادی

 عشق،امنیت،تفاهم،احترام و موفقیت.

 

   

 

 

 

آیا اختالالت شخصیتی در زندگی فرد 

 باعث ایجاد مشکل می شوند؟

بروز مشکالت روانی  اختالالت شخصیتی اغلب موجب

بیشتر، مسائل حقوقی، شکست های شغلی شده و 

ناکارآمدیهای عملکرد در روابط بین فردی را سبب می 

 شود.

 

آیاااا بیماااارا  مباااتال باااه اخاااتالل شخصااایت 

 قابل درما  هستند؟ 

شوووواهد نشوووان موووی دهووود ایووون اخوووتالالت در برابووور هووور 

نووود درمووان مقاومووت زیووادی از خووود نشووان مووی دهنوود. 

افووووراد مبووووتال خیلووووی کووووم در پووووی درمووووان و یووووا مشوووواوره 

گوورفتن دربوواره وضووعیت خووود هسووتند. ایوون افووراد جهووت 

رفتارهایشووووووان  ایجوووووواد تغییوووووورات اساسووووووی و مهووووووم در

 بایستی از یک نفر متخصص کمک بگیرند.

 

 

چگونااااه ماااای تااااوانیم بااااه بیمااااار مبااااتال بااااه 

 اختالل شخصیت کمک کنم؟

در زموووووان اضوووووطراب در کنوووووار وی بمانیووووود و او .1

 را نسبت به سالمت و امنیت خود آگاه سازید.

تفسووویرهای نادرسوووت بیموووار از محووویط را تصوووحی  .2

 کنید.

تشوووووویق کنیووووود توووووا دربووووواره احساسوووووات بیموووووار را .3

صوووحبت کنووود. برخوووی از بیمووواران بوووا  واقعوووی خوووود

، احساسوووووات خوووووود را بوووووه اخوووووتالالت شخصووووویتی

دیگوووران نسوووبت موووی دهنووود، ایووون گونوووه بیمووواران را 

یوواری کنیوود تووا بجووای نسووبت دادن احساسووات خووود 

 به دیگران آنها را متعلق به خود بدانند.

بوووووه از طریوووووق ایجووووواد محووووویط عووووواری از تهدیووووود .4

بیموووار نشوووان دهیووود کوووه موووورد قبوووول شماسوووت بوووه 

طووووووری کوووووه او بتوانووووود احساسوووووات خوووووود را بوووووه 

 راحتی ابراز کند.

در انووووواعی از اخووووتالالت شخصوووویتی کووووه ممکوووون .5

اسوووت بیموووار بوووه خوووود آسووویب رسووواند سوووعی کنیووود 

میوووزان تحریکوووات محووویط را بوووه حوووداقل رسوووانده و 

کلیووووه اشوووویا  خطرنوووواک را از محوووویط وی خووووار  

 .کنید



 

  

 

 

 

 

 

  

   

کووووه بیمووووار انجووووام مووووی دهوووود  . کارهووووایی را10

 مورد شناسایی و تحسین قرار دهید.

 

.بیمووووار را تشووووویق کنیوووود تووووا بوووور توووورس از 11

شکسووووت از طریووووق شوووورکت در فعالیووووت هووووای 

 درمانی و انجام کارهای تازه غلبه کند.
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دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان 

 غربی

 مرکس آموزشی  ودرمانی رازی ارومیه 

 

 
 

رت نیاز به  رهنماها ب بها رهاارف   فه       لطفا در صو

سوپر وه سر آموزش به  بیاهارمر س   04432722933

    رهزی  ااس حاصل فرما ید.

 سوپروه سر آموزش سالمت

بیموووار بوووا  در ارتبووواط بوووا رفتوووار گ شوووته .6

وی صوووووحبت کنیووووود. رفتووووواری را کوووووه 

بووووورای جامعوووووه موووووورد قبوووووول نیسوووووت، 

 مورد بحث قرار دهید.

نگووووووورش حووووووواکی از قبوووووووول بیمووووووووار، .7

احسوووووواس شووووووان و مقووووووام و ارزشوووووومند 

بووووودن را توسووووعه مووووی دهوووود. در طووووول 

رابطووووه بووووا بیمووووار، برخوووووردی داشووووته 

باشووووید کووووه بووووه بیمووووار ایوووون مطالووووب را 

مووونعکس کنووود کوووه ایووون رفتوووار شماسوووت 

کوووه موووورد پووو یرش نیسوووت و نوووه خوووود 

 شما.

روش قاطعیوووت را بوووه بیموووار بیاموزیووود. .8

ایوون فنووون موجووب ارتقووای عووزت نفووس 

 شده و استقالل را توسعه می دهد.

بیمووووار را تشووووویق کنیوووود تووووا مسووووئولیت .9

و اتخووووا  تصوووومیم هووووای هووووای شخصووووی 

مربوووووط بووووه مراقبووووت از خووووود را بووووه 

 عنوان فردی مستقل انجام دهد.

 

 

                  


