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شخصیت چیست؟

دس عاليت سٔاٌ، کهًّ ؽخقیت ثّ اختًبع خقٕفیبت یب ٔیژگی  
.عبصد ثش يیگشددْبیی کّ ْش کذاو اص يب سا ثّ ػُٕاٌ یک فشد يی 

:ایُٓب ؽبيم سٔؽٓبیی اعت کّ يب 

فکش يی کُیى

ازغبط يی کُیى

سفتبس يی کُیى
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اختالالت شخصیت چیست؟  

ّ ای طٕس کّ ثّ انگٕی ثب دٔاو ٔ پبیذاس اص سفتبس ٔ تدشثّ دسَٔی یک - لبثم يالزظ

.اَتظبساتی کّ اص ؽشایط فشُْگی فشد ٔخٕد داسد يتفبٔت ثبؽذثب 

ثبؽذٔ غیشلبثم اَؼطبف فشاگیش -

ؽشٔػؼ ثّ دٔساٌ َٕخٕاَی یب أایم ثهٕؽ ثشگشدد-

.  طٕل صيبٌ پبیذاس ثبؽذ ٔ ثّ َبسازتی یب آعیت دیذگی سٔزی يُدش گشدددس -

اختالل خّذی دس کبس کشد ٔ صَذگی يضيٍ ٔ فشاگیش ْغتُذ ٔ يی تٕاَُذ ثّ -
.سٔصيشِ ثیبَدبيُذ
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 شخصیتی چگونه تشخیص داده می شونذ؟اختالالت 

ؽخقیتی گشْٔی اص زبالت سٔاَی يی ثبؽُذ كّ ثیًبسی َجٕدِ، ثهكّ اختالالت 
:خقٕفیبت ایٍ اختالالت ػجبستُذ اص. ؽیِٕ ْبی سفتبسی ْغتُذ

انگْٕبی سفتبسی َغجتبً ثبثت، اَؼطبف َبپزیش ٔ َبعبصگبس كّ ثّ ثشٔص يؾكالتی دس * 
.استجبط ثشلشاس كشدٌ ثب دیگشاٌ ٔ يؾكالت ؽغهی ٔ لبََٕی يُدش يی گشدد

افشاد دچبس ایٍ زبالت تقٕس يی كُُذ كّ انگْٕبی سفتبسی ؽبٌ طجیؼی ٔ فسیر * 
.اعت

ؽخقیت ایٍ افشاد دس ثشخٕسد ثب يٕلؼیت ْبیی کّ ٔاکُؼ ثب آٌ ْب يغتهضو * 
تغییشات ٔ تقًیًبت خذیذ اعت، َبعبصگبسيی ثبؽذ، یؼُی تفکش ٔ سفتبس اَؼطبف 

.َبپزیشی اص خٕد ثشٔص يی دُْذ

ثُبثشایٍ، اختالل ؽخقیت یؼُی سفتبسْبی َبعبصگبس ٔ اَؼطبف َبپزیش دس ثشخٕسد ثب 
.يسیط ٔ يٕلؼیت ْب 4



چه چیسی باعث اختالالت شخصیت می شود؟

.ػهت لطؼی ثشای اختالالت ؽخقیتی يؾخـ َؾذِ اعت 

ّ ْبی ژَتیکی ٔ يتغیشْبی  ثّ ازتًبل صیبد تشکیجی اص صيیُ
ٌ ْب دخبنت داسَذ يسیطی دس سؽذ آ
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انواع مختلف اختالالت شخصیت چیست؟
ِ اَذَٕع دِ (  ( DSM-Vدس ساًُْبی تؾخیقی ٔ آيبسی  ایٍ . اختالل ؽخقیتی يختهف فٓشعت ؽذ

ِ اَذ ِ ثُذی گشدیذ :اختالالت دس عّ خٕؽّ خذاگبَّ سد

اختالالت وامتعارف و غیرعادی -خوشه الف

اختالل ؽخقیت پبسإَیبیی

اختالل ؽخقیت اعکیضٔئیذ

اختالل ؽخقیت اعکیضٔفشَی گَّٕ

اختالالت چشمگیر، هیجاوی یا عجیة -خوشه ب

اختالل ؽخقیت ضذاختًبػی

اختالل ؽخقیت يشصی

اختالل ؽخقیت ًَبیؾی

اختالل ؽخقیت خٕدؽیفتگی

اختالالت اضطراتی یا ترسی -خوشه پ

اختالل ؽخقیت اختُبثی

اختالل ؽخقیت ٔاثغتگی

(ػًهی -فکشی)اختالل ؽخقیت ٔعٕاعی 
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اختاللت نامتعارف و غیر عادی(:خوشه الف

(:ثذثیٍ)اختالل ؽخقیت پبسإَئیذ 
ایٍ افشاد ثغیبس يستبط ٔ َغجت ثّ دیگشاٌ ثی اػتًبد ْغتُذ، ًْٕاسِ عٕء 
ظٍ داسَذ ٔ دس زبل دفبع ٔ آيبدِ ثبػ ثّ عش يی ثشَذ ٔ چٌٕ يی تشعُذ کّ 

.دیگشاٌ ثّ آٌ ْب فذيّ ثضَُذ ثغیبس زغبط ٔ گٕػ ثّ صَگ ْغتُذ

(:ػدیت ٔ غشیت)ؽخقیت اعکیضٔتبیپبل اختالل 
ایٍ افشاد تب اَذاصِ ی صیبدی ؽجیّ ثیًبساٌ اعکیضٔفشَیب ْغتُذ، سفتبس ٔ ػمبیذ 

ػدیت ٔ غشیت داسَذ، دس سؤیبْب ٔ خیبالت ػدیت ٔ غشیت عیش يی کُُذ، دس 
.تًبیض ثیٍ ٔالؼیت ٔ خیبل، َبتٕاٌ اَذ ٔ اغهت ثّ عسش ٔ خبدٔ اػتمبد داسَذ

(:دٔسی گضیٍ)ؽخقیت اعکیضٔئیذ اختالل 
ایٍ افشاد تًبیهی ثّ ثشلشاسی استجبط ثب دیگشاٌ َذاسَذ ٔ َغجت ثّ آٌ ْب ثی 

اػتُب ْغتُذ ٔ چٌٕ فؼبنیت ْب ٔ تفشیسبت اَفشادی سا تشخیر يی دُْذ، 
.اغهت تب پبیبٌ ػًش يدشد يی يبَُذ ٔ ثغیبس عشد ٔ کُبسِ گیش ْغتُذ 7



هیجانی-اختالالت چشمگیر(:خوشه ب

:اختالل ؽخقیت ضذ اختًبػی

اص . خٕدپغُذ، ثی ػبطفّ، ثی َظى ٔ ثی لبػذِ، تسشیك پزیش ٔ ثی پشٔا ْغتُذ
تدبسة، دسط ػجشت ًَی گیشَذ ٔ دس تسقیم ٔ كبس َبيٕفك ْغتُذ

  

:اختالل ؽخقیت يشصی

  ؽخقیتیتسشیك پزیش، داسای ؽخقیت َبپبیذاس ٔ تغییش 

ازغبعبت خٕد اص خًهّ خؾى، تشط ٔ ازغبط . ْغتُذ

يؾكالت ْٕیتی . ًَی تٕاَُذ خٕد سا كُتشل كُُذ. سا َبثدب ثشٔص يی دُْذگُبِ 
ایدبد خشازت یب عٕصاَذٌ لغًتی اص )يًكٍ اعت الذاو ثّ خٕدصَی كُُذ. داسَذ

ٔ گبْی دعت ثّ خٕدكؾی يی صَُذ( ثذٌ ثشای كبْؼ تُؼ خٕد
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:اختالل ؽخقیت ًَبیؾی 
ٔاثغتّ، فبلذ ثهٕؽ فكشی، صٔد سَح، ػبطم ٔ ثبطم،دائى خٕاعتبستؾٕیك ٔ تٕخّ 

خهت تٕخّ )دیگشاٌ ثٕدِ ٔ ثب ظٕاْش یب سفتبس خٕد ثب دیگشاٌ استجبط ثشلشاس يی كُُذ
(.يی كُُذ

 
:اختالل ؽخقیت خٕدؽیفتّ 

داسای یك زظ خٕدثبٔسی ثیؼ اص زذ ثٕدِ ٔ ؽیفتّ لذست  
خٕاعتبس تٕخّ . َغجت ثّ دیگشاٌ ثی ػاللّ ْغتُذ. ْغتُذ

..دیگشاٌ ثٕدِ ٔ ازغبط يی كُُذ كّ عضأاس تٕخّ ٔیژِ ْغتُذ

.
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• اختالالت اضطرابی یا ترسی(:خوشه پ 

:ٔعٕاعی 

داؽتٍ صیبد  َگشاٌ ٔ ؽک 
ًْیؾّ چیضْب سا چک يی کُُذ–کبيم گشا  

عخت دس آَچّ اَدبو يی دُْذ 
يستبط، غشق ؽذِ دس خضئیبت 
َگشاٌ دس يٕسد اَدبو دادٌ اؽتجبِ چیضْب 
عخت یبفتٍ تطبثك ثب ؽشایط خذیذ 
اغهت داؽتٍ يؼیبسْبی اخاللی ثبال 
دأسی کُُذِ 
زغبط ثّ اَتمبد 
اگش چّ َّ ثّ ثذی دس ) يی تٕاَُذ افکبس ٔ تقٕسات ٔعٕاعی داؽتّ ثبؽُذ 

 (ثیًبساٌ ٔعٕاعی

.
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• (:اختُبثی)گضیٍدٔسی 
 
 صیبدداؽتٍ   ٔ ؽکَگشاٌ -  
کُُذًْیؾّ چیضْب سا چک يی –گشا کبيم -  

دس آَچّ اَدبو يی دُْذعخت - 
، غشق ؽذِ دس خضئیبتيستبط- 
دس يٕسد اَدبو دادٌ اؽتجبِ چیضْبَگشاٌ - 
یبفتٍ تطبثك ثب ؽشایط خذیذعخت - 
داؽتٍ يؼیبسْبی اخاللی ثبالاغهت - 
کُُذِدأسی - 
ثّ اَتمبدزغبط - 
اگش چّ َّ ثّ ثذی دس ) تٕاَُذ افکبس ٔ تقٕسات ٔعٕاعی داؽتّ ثبؽُذيی - 

 (ثیًبساٌ ٔعٕاعی
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:ٔاثغتّؽخقیت 
 

يُفؼم-  
ٔاثغتّ ثّ دیگشاٌ دس تقًیى گشفتٍ- 
اَدبو دادٌ کبسْبیی کّ دیگشاٌ يی خٕاُْذ اَدبو دُْذ- 
عخت یبفتٍ کُبس آيذٌ ثب کبسْبی سٔصاَّ- 
ازغبط َب ايیذی ٔ ثی کفبیتی- 
دیگشاٌثشازتی ازغبط تغهیى ؽذٌ ثٕعیهّ - 
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:درمان
 

:  داسدساِ کبس دسيبَی ٔخٕد دٔ 

:ؽُبختیدسيبٌ سٔاٌ  -1

دسيبَیخبَٕادِ دسيبَی ٔ گشِٔ *  

سٔػ ْبی تغییش سفتبس ثب یبدگیشی يٓبست ْبی اختًبػی، تمٕیت سفتبسْبی * 
ثّ خب، يسذٔدكشدٌ سفتبسْبی َبثدب، یبدگیشی ثشٔص ازغبعبت، تسهیم ؽخقی 

.يٕسد سفتبسْباص سفتبس ٔ يغإٔنیت پزیشی دس 
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:دسيبَیداسٔ  -2

ْیچ داسٔیی ثشای ػالج یب دسيبٌ اختالالت ؽخقیتی ٔخٕد َذاسد، ٔنی 
يًكٍ اعت داسْٔبیی ثشای دسيبٌ ثیًبسی ْبی ًْشاِ ثب آٌ تدٕیض ؽَٕذ، 

:يثالً 

داسْٔبی ضذ افغشدگی -

داسْٔبی ضذ اضطشاة -

داسْٔبی ضذ سٔاٌ پشیؾیبثم ثیٍ دسيبَگش ٔ ثیًبس اعت -
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: پیشگیری و مراقبتهای پرستاری در اختالالت شخصیت

:پیشگیری از اختالالت شخصیت

دادٌ آگبْی ثّ يُظٕس زفع استجبط عبنى ثب کٕدکبٌ ٔ تأثیش آٌ ثش ازغبعبت ٔ َگشػ ْبی آَبٌ -
َغجت ثّ اَغبَٓبی دیگش 

ثّ يُظٕس تؾخیـ ٔخٕد انگْٕبی )آيٕصػ ثّ کهیّ اؽخبفی کّ دس تًبط ثب کٕدکبٌ ْغتُذ
(سفتبسی غیش اَطجبلی ٔ ضذ اختًبػی 

ایدبد تغییشات عبختبسی دس يسیط اختًبػی، ثّ خقٕؿ ثش سٔی ػٕايهی کّ دس سؽذ ٔ تکبيم  
ٔخذاٌ اختًبػی يذاخهّ داسَذ

ازتشاو ثّ اَغبٌ ْب ٔ تدشثیبت َبؽی اص سؽذ اختًبع
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:طور خالصه مذاخالت پرستاری در اختالالت شخصیت عبارتنذ ازبه 

دس زذ ٔزؾت سا دس فشد ایدبد يی کُذ، دس اضطشة اختالالت ؽخقیت غبنجب ً  -1
دس کُبس ثیًبس ثًبَیذ ٔ أ سا َغجت ثّ عاليت ٔ ايُیت خٕد آگبِ اضطشاة صيبٌ 
.عبصیذ

.تفغیشْبی َبدسعت ثیًبس اص يسیط سا تقسیر کُیذ -2

ثشخی اص . ثیًبس سا تؾٕیك کُیذ تب دسثبسِ ازغبعبت ٔالؼی خٕد فسجت کُذ -3
ازغبعبت خٕد سا ثّ دیگشاٌ َغجت يی دُْذ،   ثیًبساٌ ثب اختالالت ؽخقیتی،

ایٍ گَّٕ ثیًبساٌ سا یبسی کُیذ تب ثّ خبی َغجت دادٌ ازغبعبت خٕد ثّ دیگشاٌ، 
.آَٓب سا يتؼهك ثّ خٕد ثذاَُذ

اص طشیك ایدبد يسیطی ػبسی اص تٓذیذ، ثّ ثیًبس َؾبٌ دْیذ يٕسد لجٕل  -4
فبدق ٔ پبی . ؽًبعت، ثّ طٕسی کّ ثتٕاَذ ازغبعبت خٕد سا ثّ سازتی اثشاص کُذ

ثشخٕسدی پزیشفتُی ثب ثیًبس َؾبٌ يی . ثُذ ثّ لٕل ٔ لشاسْبی خٕد ثب ثیًبس ثبؽیى
دْذ کّ يب ثّ ػُٕاٌ پشعتبس يؼتمذیى أ فشدی ثب اسصػ اعت ٔ ثذیٍ فٕست اػتًبد 

.يی یبثذتٕعؼّ  17



در اوواعی از اختالالت شخصیت که فرد ممکه است عصثی و خشمگیه شذه و 
:ته خود یا دیگران آسیة ترساوذ

.يیضاٌ تسشیکبٌ يسیط سا ثّ زذالم ثشعبَیذ -1

.سفتبس ثیًبس سا ثّ طٕس يغتًش يؾبْذِ ٔ ثشسعی کُیذ -2

.کهیّ اؽیبء خطشَبک سا اص يسیط خبسج کُیذ -3

ثّ ثیًبس کًک کُیذ تب ػبيم افهی خقٕيت یب يُجغ افهی خؾى خٕد سا  -4
سفتبس . پیذا کُذ ٔ أ سا دس اَتخبة ٔ کبسثشد ؽیِٕ يُبعت اثشاص خؾى یبسی کُیذ

.ثیًبس سا يجُی ثش اثشاص يُبعت خؾى، تمٕیت يثجت کُیذ

يبَُذ . )ثپشداصیذ  ثب ثیًبس ثّ کبٔػ ساِ ْبی يختهف کُتشل عشخٕسدگی -5
يٓبست ْبی زشکتی کّ اَشژی خقًبَّ سا ثّ فٕست سفتبسی کّ اص َظش اختًبع 

(.يٕسد لجٕل اعت تخهیّ کُذ
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اعت ثشای آٌ دعتّ اص سفتبسْبی ثیًبس کّ يجتُی ثش ٔاکُؼ عبصی  -6
لبئم ؽٕیذ ٔ َتبیح زبفم اص تخطی يسذٔدیت ْب سا ثشای ثیًبس ؽشذ يسذٔدیت 

دْیذ ٔ ُْگبو يشالجت اص ثیًبس، دس زبنی کّ أ سا زًبیت يی کُیذ، سفتبسی 
.لبطؼبَّ ٔ ثب ثجبت ثب أ داؽتّ ثبؽیذ

اص اثتذا ثشای ثیًبس يؾخـ کُیذ کّ چّ سفتبسی يٕسد لجٕل ًَی ثبؽذ ٔ  -7
.َتبیح تخهف ٔ عشپیچی اص يسذٔدیت ْبی ثخؼ سا ثشای ثیًبس سٔؽٍ کُیذ

.ثّ ثیًبس کًک کُیذ تب َغجت ثّ سفتبس خٕد ثقیشت ٔ ثیُؼ پیذا کُذ -8

دس استجبط ثب سفتبس گزؽتّ ثیًبس ثب أ فسجت کُیذ ٔ سفتبسی سا کّ ثشای خبيؼّ  -9
.يمجٕل َیغت يٕسد ثسث لشاس دْیذ

دس طٕل ساثطّ ثب ثیًبس، ثشخٕسدی داؽتّ ثبؽیذ کّ ثّ ثیًبس ایٍ يطبنت سا  -10
.يُؼکظ کُیذ، سفتبس ؽًبعت کّ يٕسد پزیشػ َیغت ٔ َّ خٕد ؽًب
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در اوواعی از اختالالت شخصیت که واتستگی پرستاری مذاخالت 
:مفرط داروذ

ثیًبس سا تؾٕیك کُیذ تب يغئٕنیت ْبی ؽخقی ٔ اتخبر تقًیًبت يشثٕط ثّ  -1
کبسْبیی سا کّ ثیًبس . يشالجت اص خٕد سا ثّ ػُٕاٌ فشدی يغتمم اَدبو دْذ

.اَدبو يی دْذ، يٕسد ؽُبعبیی ٔ تسغیٍ لشاس دْیذ

ثشای سفتبسْبی ثیًبس کّ زبکی اص ػذو ٔاثغتگی اعت تمٕیت يثجت فشاْى  -2
.کُیذ

أ سا دس خٓت تغییش . ثّ ثیًبس دس ؽُبعبیی خُجّ ْبی يثجت خٕد کًک کُیذ -3
.ففبتی کّ يٕسد لجٕل اختًبع َیغت یبسی دْیذ
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کبسکُبَی سا کّ ثب ثیًبس کبس يی کُُذ ػٕك کُیذ تب اص ایدبد ٔاثغتگی ثیًبس  -4
.ثّ فشدی خبك خٕدداسی ؽٕد

.ثب ثیًبس ثّ کبٔػ ازغبعبت يشثٕط ثّ تشط اص تشک ؽذٌ ثپشداصیذ -5

ثیًبس سا تؾٕیك کُیذ تب ثش تشط اص ؽکغت، اص طشیك ؽشکت دس فؼبنیت ْبی  -6
.دسيبَی ٔ اَدبو کبسْبی تبصِ، غهجّ کُذ

ثیًبس سا يطًئٍ عبصیذ کّ تُٓب َخٕاْذ ثٕد ٔ ثذیٍ تشتیت اضطشاة أ سا  -7
.کبْؼ دْیذ

ایٍ فٌُٕ يٕخت استمبء ػضت َفظ ؽذِ ٔ .سٔػ لبطؼیت سا ثّ ثیًبس ثیبيٕصیذ -8
 .اعتمالل سا تٕعؼّ يیذْذ
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