
شخصيت اختالل

عادي، شرايط در كه فرد هيجاني و رفتاري صفات مجموعه است عبارت شخصيت
است. بيني پيش قابل و ثابت نسبتاً و زده رقم را فرد روزمره زندگي

مي ايجاد زماني شخصيت اختالل انعطافيك فرد صفات كه وشود ناپذير
ا عملكرد در واضح اختالل به منجر بوده فردناسازگارانه شغلي و فردي بين جتماعي

شوند. فرد در ذهني ناراحتي ايجاد باعث يا شده

شخصيت اختالل :علل
فرد خانواده،سرشت در رشدي خانوادگي،تجارب روابط ارتباط،كيفيت كيفيت

همساالن و والدين مي،با شخصيتي اختالالت ايجاد علل از ژنتيكي عوامل باشند.و

شخصيت اختالل گروه :سه
نامتعارف.1 و غريب و عجيب افراد
نمايشي.2 هيجانيافراد /
هراسان.3 و مضطرب افراد

شخصيت اختالل :درمان
رو موثرند:دو شخصيت اختالل در درماني ش

ضد.1 داروهاي درماني: داروهايدارو تنظيم،ضداضطرابافسردگي، داروهاي
جنون ضد داروهاي و خلق كننده

حمايتيروان.2 درماني روان درماني،درماني: شناختي،خانواده درماني -روان
درماني.رفتاري، گروه پويشي، درماني روان

شخصيت اختالل به مبتال بيماران اساسي :مشكالت
فرد.1 با نزديك ارتباط برقراري در توانايي عدم و اجتماعي تعامالت در اختالل
ديگر
خود.2 سوي به خشونت خودكشي)خطر به اقدام يا و د(خودزني ويگرانيا

مهابا بي رفتارهاي
خود.3 به احترام عدم و خود از پنداشت در اختالل
اطرافيان.4 به ظن سوء شكو
غريب(پارانوئيد).5 و عجيب تفكر طرز

مي هايي كمك چه بيمارخانواده مشكالت رفع براي تواند

بكند؟
دارويي.1 دستورات دقيق انجام و روانپزشك به مراجعه

مربوطه
در.2 شركت براي بيمار تغييرتشويق جهت درماني روان

شناختي الگوهاي هيجانيدر و رفتاري و
ديگران.3 توسط شدن طرد از ترس احساس به غلبه براي بيمار به كمك



بگيرند.4 نظر در فعاليتهايي بايد دارند پايين نفس به اعتماد كه بيماراني براي
موفقيت امكان موكه زيرا باشد. باال آن نفسدر به اعتماد افزايش موجب فقيت

شود.مي
نمي.5 غالباً پايين نفس به اعتماد با صفاتبيماران توانند

كنند. شناسايي را خود مثبت خصوصيات كمكو آنها به لذا
استفاده و كرده شناسايي را خود مثبت خصوصيات تا شود

كنند.

سوي.6 به خشونت به اقدام از پيشگيري براي
ديگران، و توسطخود خشم كنترل مهارتهاي آموزش

شوددرمانگر مي داده وي خانواده و بيمار .به

دور.7 بيمار دسترس از خطرناك وسايل كليه
باشد.
شود.8 خواسته بيمار صورتكهاز خانوادهيدر با دارد را خود به آسيب فكر كه

روانپزشك مييا موجب موضوع اين بگذارد. ميان مسئوليتدر بيمار كه امنيتشود
داشت. خواهد شدن ارزشمند و شدن پذيرفته احساس و بگيرد عهده به را خود

شخصيت اختالل
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