
انواع مختلف اختلال شخصیت را در مقاله قبلی بیان کردیم حالا می خواهیم به صورت خیلی مجزا و 

 تخصصی ان ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 دسته بود:مشکوک و احساسی و مضطرب 3اختلالات همانطور که گقته شد 

 دارند که ان ها را مورد بررسی دسته اول را در کسانی خواهیم دید که پارانویید و شیزو تایپال اسکیزویید

 قرار میدهیم:

 :مشکوک هستند و بد بین هستند نسبت به دیگران ..شخصیت پارانویید1

 دی نسبت به خودشان داشته باشند.حس بدی نسبت به خودشون دارند و نمی توانند اعتماد به نفس زیا

ل ندارند و جلوی دیگران جبهه چ وقت تن به خواسته های دیگران نمی دهند و حرفای دیگران را قبوهی

 وقت حرف دیگران را قبول نمی کنند.مییگیرند و هیچ 

 همیشه افراد لج بازی هستند و دستور قبول نمیکنند و حرف های دیگران را جدی نمیگرند.

.شخصیت اسکیزویید:این افراد سرد مزاج هستند و اصولا گوشه گیراند و دیگران را سخت قبول 2

 میکنند.

 ابطه داشتن با بقیه را دوست ندارند و نمیخواهند اصولا دوستی داشته باشند.تماس و ر

در این افراد اصئلا یک دنیای غیر واقعی وجود دارد و همیشه در ان دنیا زندگی میکنند و نمیخواند از ان 

 فاصله داشته باشند.

دهند و کار هایشان و .شخصیت شیزو تایپال:این افراد کار ها و رفتار های عجیبی از خود نشان می3

 رفتارشان عادی نیست.



این افراد افکار عجیب غریبی دارند و سعی دارند ان ها را به دیگران تحمیل کنند و میخواهند بگویند که 

 رفتارشان درست است.

این افراد در فکر کردن مشکل دارند و درست فکر نمیکنند و میخواهند یک باور بدست بیاورند اما هیچ 

 رفتار نمیکنند.وقت درست 

 این فراد خیال دارند چیز های عجیب ببیند و بشنوند و انجام بدند و همیشه این باور را دارند.

دسته دوم:این افراد شخصیت اجتماعی برای صحبت کردن ندارد و اکثرا در این کار موفق نیستند و در 

 برقراری ارتباط ناخرسند اند.

بی اهمیت اند و همیشه سعی دارند که دیگران و از جمله کارهای این افراد نسبت به دیگران خیلی خیلی 

 دیگران را نادیده بگیرند و به حرفا و کارهای ان ها اهمیتی نمی دهند.

این افراد با شنیدن یک نه در راه و هدف خود به زودی و به شدت نا امید و می شنود و دیگر به راه خود 

 ای دیگر هم نمی روند.ادامه نمی دهند و دیگر حتی سراغ مسیر ه

این افراد اگر شخصی به شدت ان ها را برنجاند یا حتی یم رفتار غلط در مقابل ان ها داشته باشد با ان ها 

 بد برخورد کرده و حتی با ان ها پرخاش هم میکنند.

 این افراد بخاطر اینکه به شدت عصبی می شوند و نمی توانند خود را کنترل کنند و بخاطر همین دچار

 ارتکاب جرم می شوند حتی جرم های سنگین!!!

این اشخاص بعد از انجاک جرم و کار اشتباه اصولا دچار احساس گناه می شوند و نادم از عملکرد خود 

 هستند.



عملکرد های ناخوشایند خود درس عبرت نیکیرند و باز مانند یک عادت ان را دوباره و دوباره انجام از 

 میدهند.

 :ثبات بی  احساسی نظر از یا مرزی شخصیت 

 از روی انگیزه آنی عمل کردن 

 مشکل در کنترل احساسات

 احساس بد در مورد خود

 اغلب خود آزاری مانند خود زنی یا تلاش برای خودکشی

 احساس تو خالی بودن

 ساختن ارتباط سریع ولی ازسریع دست دادن آنها

 می تواند احساس سوءظن ) پارانوئید( یا افسردگی کنند

 .شنیدن صدا وقتی تحت فشار قرار گیرند

درمان بیماری ها با هم فرق دارد مثلا سرطان ها با هم فرق دارند و به همان اندازه هم درمان ها با هم فرق 

 دارند درمان بستگی به چیز هایی دارد:

 اولین چیز بستگی به فرد دارد که میخواهد تن به درمان سریع دهد یا خیر.

به نوع اختلال دارد که اختلال از نوع چندم است و مربوط به کدام نوع از این دسته ها  دومین چیز بستگی 

 می باشد و ایا درمان سریع و یا حتی مدت داری برای ان وجود دارد یا خیر؟

باید دید کدام یک از روش های درمان در ان منطقه باب است و چه دکتر هایی  سومین مورد این است که

 از چه روش هایی استفاده میکنند و کدام روش برای فرد خیلی بهتر جواب می دهد.



اگر شما دارای این اختلال هستید حتما احتیاجی به درمان مستقیم نزد پزشک نیست بلکه  باید دقیق مورد 

اید اختلال شما با دارو و صحبت درمانی هم حل شد و دیگر احتیاجی به درمان بررسی قرار گیرید ش

 مستقیم نباشد فقط و فقط عملکرد سریع در این بیماری اهمیت بالایی دارد.

 یک چیز خیلی جالب را میخواهیم مطرح کنیم:

ین بیماری هم خودمان را دیدید که مرحله های متفاوتی داشت ا 11ان این است که همین بیماری کویید 

مانند هر بیماری دیگری نوع و اشکال مختلف دارد و این بیماری در بین افراد هم با چیز های مختلفی 

 خود را نشان  می دهد و همیشه به یک شکل خود را بروز نمی دهد.

هر بیماری در نوع مختلف اگر خیلی غیر درمانی با ان برخورد شود حتما مورد تحریک قرار میگیرد و 

 ل ها و درد های زیادی را نشان می دهد و نتیجه بدی را حاصل میکند.شک

از جهتی این سخت هست که بفهمیم باید حواسمان به کجای یک بیماری باشد و بیشتر به کدام قسمت 

اهمیت بدهیم گاهی افراد به پزشک مراجعه نمیکنند و بعد از ان خود به طور خودکار به درمان ان می 

را مورد تحریک قرار می دهند و باعث می شوند بیماری رشد سریع و  های مختلف بیماریپردازند و جنبه 

 غیر قابل کنترلی داشته باشد و در نتیجه دیگر درمان سخت می شود.

اما خوب عملکرد بالعکس هم وجود دارد که فرد به خود کمک کند و جلوی اثرات منفی را بگیرد و 

 یی دارد:خود را قوی تر سازد این هم راه ها

 .الکل مصرف نکند.1

 .سیگار نکشد.2

 . مواد مخدر را مصرف نکند.3



 . به سرگرمی هایش برسد و خود را به سمت علاقه خود ببرد.4

 .از اینترنت استفاده کند و اطلاعات کاملی را بدست اورد.5

 .از شرایط سخت دوری کند و خود را در شرایط سخت قرار ندهد.6

شما ممکن است در مورد اثرات اختلال شخصیتی اد هم شرایط بخصوصی دارد زندگی کردن با این افر

روی آنها و یا حتی روی زندگی خودتان نگران باشید. آنها چه واکنشی نشان خواهند داد اگر شما در این 

ر را از منابعی که د بیشتری اطلاعات  باره با آنها صحبت نمائید.اگر آنها نگرانی شما را جدی می گیرند

نتهای این جزوه آمده است جمع نمائید. حتی اگر آنها متوجه هیچ مشکلی در حال حاضر نیستند ممکن ا

است در آینده متوجه شوند. زندگی روزانه با فردی که دارای اختلالات شخصیتی می باشد می تواند 

 تصدیق کردنمشکل باشد ولی این همیشه مشکل نیست . فضا دادن به این افراد ، گوش دادن به آنها و 

فامیل و بعضی مواقع حرفه ای های سلامت روان و  ن و درگیر کردن دیگران ) دوستاندلواپسی هایشا

مفید باشند. مراقبت از سلامت جسمی و روانی خود  همه توانند می( پزشکان و درمانگرها ، پرستارها

 .همچنین مهم می باشد


