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  اختالل شخصيتی چيست؟

(What is a personality disorder?) 



اختالالت : سه گروه اختالالت شخصيتی عبارتند از
غير عادی، احساسی يا غير معقول؛ و اضطراب و 

گونه های . دلواپسی يا اختالالت ناشی از ترس
:مشخص از اختالالت عبارتند از  

 اختالل شخصيتی  چيست؟

)پارانوييد(اختالل  شخصيت هذيانی 
(Paranoid personality disorder)

يرو مظنون بودن که عبارتست از بدگمانی فراگ 
نسبت به ديگران، انگيزه های مذکور به عنوان 

.انگيزه های بدخواهانه تفسير می شوند  
 

اختالل شخصيت اسکيزوييد
(Schizoid personality disorder)

که عبارتست از الگوهای فراگير دوری گزينی از  
روابط اجتماعی که  دامنه ی محدودی از تجلی 

.مل می گردداحساسات بين فردی را شا  

اختالل شخصيت اسکيزوتيپال
(Schizotypal personality disorder)
 يک الگوی رفتاری فراگير کمبود های اجتماعی و 

بين فردی می باشد که توسط احساس ناراحتی حاد به 
همراه  ظرفيت کم جهت ارتباطات نزديک  مشخص 

.گرددمی   
ط تحريفاتی در شيوه ی تفکر و اين اختالل  توس

دريافت و رفتارهای غير عادی  نيز مشخص می 
.گردد  

اختالل شخصيت ضد اجتماعی
(Antisocial personality disorder) 
 يک الگوی فراگير بی توجهی و اعمال خشونت 

.نسبت به حقوق ديگران می باشد  
  

اختالل شخصيت نمايشی
(Histrionic personality disorder)

  

)  خصيصه های(ر فردی دارای و يژيگی های ه
. شخصيتی  می باشد که وی را توصيف می نمايد

منظور از اين و يژيگی ها، روش های معمول تفکر 
و رفتار فردی است که هر کدام از ما انسان ها را 

.منحصر به فرد می سازد  

شخصيتی به )  خصيصه های(  و يژيگی های زمانی
اختالل شخصيتی تبديل می شود که الگوهای تفکری 

و رفتاری فرد بسيارافراطی، غير قابل انعطاف و 
اين الگوها منجر به از هم گسيختگی .ناهنجار شود

عمده در زندگی فرد شده و معموال سبب بروز 
.پريشانی عمده در فردمبتال و يا سايرين می شود  

ختالالت شخصيتی از دوران کودکی شروع شده و ا
.در تمام دوران بزرگسالی ادامه می يابد  

عموميت ورواج  انواع مختلف اختالالت شخصيتی 
به طور دقيق و واضح  مشخص  نمی باشد و بسته 

يک نفر از هر . به نوع اختالل، متفاوت می باشد
صد نفر مبتال به اختالالت شخصيتی مرزی  می 

.باشند  
 

اگر چه ممکن است ايجاد تغيير در شخصيت دشوار 
باشد،  ولی افراد مبتال به اختالالت شخصيتی می 

توانند در صورت دريافت درمان به موقع ، صحيح  
و حمايت، از زندگی پرمعنا و مثمر ثمر 

.برخوردارشوند  
 

انواع اصلی اختالالت شخصيتی 
 چه می باشند؟

 شخصيتی 

مفرط و جلب توجه يک الگوی فراگير احساسات
. بيش از حد می باشد

.  وجود دارددامنه ی وسيعی از اختالالت
تمامی اين اختالالت با يک الگوی رفتاری فراگير و 
جامع در ارتباط می باشند و اين بدين معنا است که 

 شخصيتی تقريبا در تمام جنبه رفتارها و تفکرات
  .های زندگی فردی  قابل  رويت می باشند
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درک و فهم اختالل شخصيت مرزی بسيار حايز 
ين بيماری را با اهميت است، چون ممکن است که ا

ساير بيماری های روحی مخصوصا اختالل خلقی 
. اشتباه نمود و تشخيص غلط داد  

احتماال در افرادی که مبتال به اختالل شخصيت 
: مرزی می باشند، نشانه های زير مشاهده می گردد  

  نوسانات گسترده ی خلق و خوی•

 خشم و عصبانيت نادرست و يا  عدم توانايی کنترل •
 خشم

  احساسات مزمن پوچ بودن•

 رفتارهای خودکشی ممتد، اشارات و حرکات و •
 تهديدات و يارفتارهای  خود آزاری

   رفتار های مخرب و آنی •

  الگو های ناپايدارروابط•

 خود تصويری و يا احساسات  مداوم  ناپايدار •
 نسبت به خويش 

  ترس از رها شدن•

ت هذيانی  تجربه ی دوره هايی از جنون و اختالال•
.و فقدان بصيرت  

مشکالت روحی و روانی که به طور 
همزمان بروز می کنند

 

ش از حد به خوداختالل شخصيت عالقه ی بي  
(Narcissistic personality disorder) 

رفتارهای خيالی ( يک الگوی فراگير بزرگ نمايی 
، نياز به تحسين ، و فقدان همدردی )و يا واقعی

.است  
  
)اجتنابی(ختالل شخصيت  دوری گزينی ا  

(Avoidant personality disorder) 
ز يک الگوی فراگير منع ها اجتماعی، احساساتی ا 

قبيل بی کفايتی، و حساسيت بيش از حد نسبت به 
.ارزشيابی های منفی می باشد  

 
 اختالل شخصيت وابسته

(Dependent personality disorder) 
يک احتياج و نياز فراگير و بيش از حد به مراقبت  

است که منجر به رفتارهای  فروتنانه و وفادارانه و 
.ترس از جدايی می گردد  

  

  عملی– وسواسی فکری روان رنجوری
(Obsessive-compulsive 

personality disorder) 
 

اختالالت شخصيتی معموال همزمان با ساير بيماری
برای کسب اطالعات . های روحی رخ می دهند

بيماری "بيشتردر مورد بيماری های روحی جزوه ی 
. و ساير جزوه ها را مطالعه نماييد"؟روحی چيست  

يک الگوی فراگيرپريشانی حواس منظم، کمال
گرايی، و کنترل روحی و بين فردی، به بهای از 

دست دادن انعطاف پذيری مطلق، صداقت و کفايت 
.می باشد  

 
 اختالل شخصيت مرزی

 از مشروبات الکلی مضرو ساير مواد استفاده
مخدرمعموال با اختالالت شخصيت به ويژه اختالل 
و . شخصيت مرزی به طور هم زمان رخ می دهد

. اين امر سبب پيچيده تر شدن امر درمان می گردد
کنترل موثردر استفاده از مشروبات الکلی و ساير 

.مواد مخدر بسيار مهم است

(Borderline personality disorder) 
 ناپايدار بين فردی، بطگوی فراگير از روايک ال 

خود تصويری، خلق و خوی ها، و کنترل قوه های 
.محرکه ی آنی می باشد  
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شواهد موجود حاکی از اين است که اختالل 
شخِصت مرزی ممکن است به عدم تعادل مواد 

.شيميايی موجود در مغز مرتبط باشد

اذيت و آزار در دوران کودکی، مخصوصا اذيت 
زارهای مداوم و شديد،غفلت، جدايی کودک و آ

 مراقبت می کند و يا دوستش یاز فردی که از و
دارد، از عوامل اصلی و موثری هستند که در 

بروز و پيدايش بيماری اختالل شخصيت مرزی 
زنان بيش تر از مردان در .نقشی را ايفا می کنند

معرض ابتال شدن به اختالل شخصيت مرزی 
.قرار دارند

ه درمان هايی موجود می چ
باشد؟

دامنه ی درمانی برای درمان اختالالت 
انواع درمان . شخصيتی رو به گسترش است

ارايه شده بسته به نوع اختالل شخصيتی متفاوت 
. می باشد

 

چه عواملی سبب بروز 
 اختالالت شخصيتی می شود؟

اختالالت شخصيتی در دوران کودکی رشد می  
يابد و افکار ها و رفتارها  در دوران بزرگسالی 
.به ميزان زيادی در ذهن فرد جايگزين می شود  

بعضی از اختالالت شخصيتی را به ويژه در 
مثل اختالل (هده نمودمردان می توان مشا

و ساير اختالالت بيشتر ) شخصيت ضد اجتماعی
مثل اختالل (در بين زنان رايج تر می باشد

). شخصيت مرزی  

بسياری از کسانی که مبتال به اختالل شخصيتی 
می باشند معموال  اگر تقاضای کمک نمايند، پس 

و اين امر مربوط به . از سال ها  پريشانی است
ر مورد علت بروز و پيشرفت فقدان اطالعات د
.بيماری می باشد  

به نظر می رسد که داليل گوناگونی در ارتباط 
با نمونه های مختلف از اختالالت شخِصتی می 

اگر چه آنچه که در مورد اکثر بيماری . باشد
های روحی صدق می کند اين است که ترکيب 

پيچيده ای از عوامل ژنتيکی، عوامل 
ی، خانوادگی، و محيطی بيوشيميايی، عوامل فرد

.در به وجود آمدن بيماری موثر می باشد  

بسياری از اختالالت شخصيتی با ساير بيماری
رفتارها معموال . های روحی مرتبط می باشند
تداوم بروز می بيشتر به صورت مزمن و م

نمايدبه عنوان مثال روان رنجوری وسواسی 
 عملی شخصيتی  با روان رنجوری –فکری 

 عملی، و  اختالل شخصيت –وسواسی فکری 
، و )اسکيزوفرنی(اسکيزوييد با شيزوفرنی 

با ) اجتنابی(اختالل شخصيت  دوری گزينی 
متعاقبا ممکن .  هراس از جامعه مرتبط می باشد

. درمانی مشابه، استفاده شوداست که روش های

چه عواملی سبب بروز اختالالت شخصيت 
 مرزی می گردد؟

 شدن به مبتالبه خوبی ثابت شده است که تمايل 
اختالالت شخصيتی مرزی همانند ساير بيماری 

ها مثل مرض قند و بيماری های قلبی در 
.خانواده ها به ارث می رسد  
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درمان های روان شناختی عمده ترين ديدگاه 

درمانی جهت درمان اختالل شخصيت مرزی 
نوعی از ) DBT(رفتار گويشی درمانی. است 

رفتار درمانی شناختی می باشد   که هدف آن 
درمان عدم ثبات خلق وخوی و رفتارهای آنی 

. می باشد  
 

اين روش درمانی چگونگی کنترل و اداره ی 
ش های مجدد مقابله  با مردم احساسات و  و رو

. و شرايط  را  به  افرادآموزش می دهد  
 

هدف مهم اين روش درمانی برای افرادی  که 
مبتال به اختالل شخصيت مرزی هستند، کنترل 

) خود آزاری(رفتارهای  آسيب رساندن به خود 
 رفتار گويشی درمانی. و خودکشی می باشد

)DBT (ای در تحت کنترل در آوردن رفتاره
. خودکشی موثر بوده است  

 
با توجه به اين که دانش ما در موثر بودن درمان 

اختالالت شخصيتی هنوز در حال رشد می 
باشد، چنين به نظر می رسد که درمان زودتر 

.احتماال موثر تر خواهد بود  
 

بستگان و و دوستان فردی که مبتال به  اختالل 
شخصيت مرزی می باشد، اغلب احساس 

حمايت  و . و اضطراب می نمايندآشفتگی 
آموزش به همراه درک بهتر اجتماعی بخش 

. مهمی از درمان را شامل می شود  
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 م
) جزوه(در مورد اين بروشور 

 

ورد اين بروشور بخشی ازيک سری بروشورها در
بيماری های روحی است که بودجه ی آن توسط دولت 

استراليا و تحت عنوان استراتژی ملی  سالمت و 
.بهداشت روح و روان ارايه می گردد  

برای دريافت کمک به کجا می 
ن مراجعه کردتوا  

  دکتر خانوادگی •
 سالمت  • مرکز بهداشت و

    مرکز بهداشت و سالمت روح و روان•
  می باشند

 
:  ساير بروشور ها به شرح زير برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات  

 موجود، لطفا           
بيماری روحی چيست؟•   

اختالل اضطرابی چيست؟•    
Community Help Services(  and Welfare) 

 
 ساعته اورژانس را در 24تلفن های و شماره  اختالل جنون ادواری چيست؟• 

.راهنمای تلفن محلی خود پيدا نماييد    اختالل افسردگی چيست؟• 
    اختالل در غذا خوردن چيست؟•

چيست؟) اسکيزوفرنی (  شيزوفرنی • تلفن  اگر شما به مترجم احتياج داشتيد با شماره 
 تماس )TIS(  با خدمات ترجمه تلفنی 131450
.بگيريد  

 
 

يافت 
 

ي های رايگان به ساير زبان ها با پک جهت در
سازمان سالمت و بهداشت روح وروان چند فرهنگی 

 :استراليا  با اين شماره تلفن تماس بگيريد
(02)98403333 

 
 

 با خط 
 

جهت  دريافت کمک های مشاوره ی فوری
اين خط تلفنی می تواند . تماس بگيريد131114تلفن 

. و کمک های بيشتری را به شما ارايه دهداطالعات   
 
 (Multicultural Mental Health Australia) 

www.mmha.org.au 
 

 

.(Lifeline) 
 

ير 

 
 

اطالعات بيشتر را می توانيد در سايت های ز
:بيابيد کپی های رايگان و مجانی تمامی اين بروشور ها را 

: مکان زير دريافت نماييدمی توانيد از  
 
 www.mmha.org.au 

www.mifa.org.au 
www.sane.org 
 

 
 

(Mental Health and Workforce Division 
of the Australian Government 
Department of Health and Ageing): 
GPO Box 9848 
CANBERRA ACT 2601 
Tel: 1800 066 247 
Fax 1800 634 400 
www.health.gov.au/mentalhealth 
 

 
 
 

 
 
 

Insert your local details here  
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	چه عواملی سبب بروز اختلالات شخصيت مرزی می گردد؟

