
 

 اختالالت شخصیت 

 شخصیت یعنی نوع رفتار فرد با دیگران.

هنگامی که شخصیت دچار مشکل باشد فرد نمی 

تواند با نفر مقابلش ارتباط قوی و ثابتی را 

 ایجاد کند و مدام دچار مشکالت می شوند.

برخی مشکالت شخصیتی می تواند از تجارب و چیز 

در هایی که فرد اموخته باشد بوجود بیاید یا 

 اثر خوردن ضربه به مغز!!!

بسیاری از افراد مشکالت دیگری هم دارند که 

ریشه در شخصیت ان ها دارد اما بخاطر اینکه 

برچسب بیمار روانی به ان ها زده نشود دنبال 

حل کردن ان نمی روند که این موضوع بیشتر در 

 کشور خودمان حاکم است.

 انواع اختالالت شخصیت

نوع احساس مورد برسی قرار اختالالت شخصیتی در 

 میگیرد یعنی هر چه احساس فرد کمتر یا بیشتر



باشد درگیری و اختالل شخصیت فرد بسیار بیشتر 

 است و فرد بیشتر درگیری دارد.

 توع است: 3اختالل شخصیتی 

 A .مشکوت نقطه1

 B.احساسی و بدون فکر قبلی عمل کردن 2

 C.مضطرب 3

توضیحات این دسته ها هر کدام تعریف ها و 

 جدایی دارند که در مقاله بعدی ارایه می شود.

 

یکی از مهم ترین چیز ها در برسی اختالل شخصیتی 

 علت ان است:

می خواهیم به طور مستقیم ببینیم که علت این 

 اختالالت شخصیتی چیست.

در این بیماری مانند بیماری های دیگر چیز های 

میتوان دخیل در ان به طور دقیق مشخص نیست اما 

 برخی چیز ها را بیان کرد:

 .درگیری در خانواده1

 .اذیت ها جنسی با کودکان2

 .مصرف الکل و مواد توسط اعضای خانواده3



هر چه کودک از این مسایل به دور باشد احتمال 

 کمتری وجود دارد که مبتال شود.

 مشکالت زودرس که باعث بروز می شوند:

 ا و پرخاشمشکالت رفتاری با کودک تنبیه و دعو

 

 مشکالت مغزی:

. مغز مهم ترین اجزا در مشکالت روانی مغز است

به فرد دستور زندگی کردن می دهد ان است که می 

خواهد فرد پرخاش کند یا فریاد بزند پس اگر هر 

فردی در محافظت از مغز خود بهترین عملکرد را 

داشته باشد می تواند از همه یا بهتر است 

 ت روانی در امان است.بگوییم بیشتر مشکال

بعضی افراد با اختالل شخصیتی ضد      

جزئی در  بسیار تفاوتهای رایدا اجتماعی

ساختمان مغزشان و روشهای عمل بعضی از مواد 

شمییایی در مغزشان هستند. با این وجود 

تصویربرداری مغز یا تست خون برای اختالالت 

 .شخصیتی وجود ندارد



 

 را بدتر می سازد:چیز های که این اختالل 

سرماخوردگی  ای مانند  هحتی در بیماری های ساد

بسیاری از چی ها هستند که باعث می شوند 

بیماری چند برابر رشد و گاهی فرد را تا حد 

 مرگ هم برساند.

 .داشتن سایر اختالالت روانی و اضطراب و...1

 .مشکالت مالی2

.مشکل داشتن در برقراری ارتباط با همسر یا 3

 ند یا خانوادهفرز

.مصرف الکل و مواد روان گردان و مواد مخدر 4

 قوی 

درمان این افراد بیشتر بر پایه صحبت درمانی و 

 و یا دارو درمانی می باشد.

که هر کدام از این ها توضیحات مفصل و زیادی 

دارد می توان گفت همیشه درمان یک ازمون و 

 خطاست.



 

 ود دارد؟چقدر اختالل شخصیتی در بین افراد وج

این بیماری بخاطر گسترده بودن افراد زیادی را 

 درگیر کرده است.

درصد افراد در بخش روانپزشکی درگیر  40حدود 

 این مشکل اند.

درصد افرادی که در جامعه تحت درمان اند با  40

 این بیماری دست و پنجه نرم میکنند.

درصد از یمارانی که نزد پزشک عمومی  20حدود 

 درگیر این مشکل هستند.می روند 

 

 


