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مقدمه:
شخصیت ،مجموعهای از رفتارها ،کردارها ،گفتارها ،طرز تفکر و
عقیده ،ثبات ،متفاوت و منحصر بفرد بودن انسان تلقی میشود.
ساختار شخصیت انسان اعم از منش ،خلق و خو ،سرشت و طبیعت،
فطرت ،وجدان اخالقی و سایر خصلتهای دیگر مبتنی بر مجموعهای از
جنبههای وراثتی (ژنتیکی) و اکتساباتی مانند تعلیم و تربیت و تاثیرات
محیطی میباشد که در نهایت موجبات سازگاری ،تعامل و همزیستی فرد
را با همنوعان و محیط خود فراهم میسازد.
حال اگر هرگونه خللی اعم از وراثتی و یا اکتسابی در ارکان و
ساختار شخصیت فرد به هر نسبتی موثر و نافذ واقع شود به همان نسبت او
را دچار اختالالت شخصیتی مینماید.
خاطرنشان میسازد که میزان رشد اختالالت روانی و شخصیتی در
ایران نسبت به معیارهای جهانی که حدود  7/3تا  33/8درصد است ،از
حد عادی و مجاز عبور کرده و با رکوردشکنی به خط قرمز رسیده و
زنگ خطر و هشدار جدی برای دولتمردان ،مسئوالن ،سازمانها و

نهادهای ذیربط و متعهد کشور به صدا درآمده است.
لذا تا بیش از این دیر نشده باید آغاز نهضتی اساسی و کارشناسانه در
سطح ملی در اولویت قرار گیرد و چارهاندیشی شود .زیرا قریب به نیمی
از افراد جامعهی ایران مستعد ابتالء به اختالالت روانی از جمله :اضطراب،
تشویش ،بیقراری ،عصبیت ،یأس و افسردگی ،تشتت ذهنی و پریشانی
میباشند.
بدیهی است بار بسیار سنگین و کمرشکن ناشی از تشدید و شیوع
بیشتر اختالالت روانی در جامعه ،تاثیرات مخربی و گاهی جبرانناپذیر در
تمامی شئون زندگانی مردم از جمله در عرصههای بهداشت عمومی،
مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قوای انتظامی و امنیتی و سیاسی
کشور بجا میگذارد.
در اینجا اجماالً توصیه میشود که در راستای اعمال سیاست
بهداشت روانی و حفظ سالمت جامعه ،برای هر هزار نفر حداقل یک نفر
روانشناس کارآزموده ضروری است .یعنی حدود  75هزار نفر در سراسر
کشور روانشناس با تجربه و متعهد مورد نیاز است تا بتوانند در قالب
مجموعهی طرح ملی پزشک خانواده به طور موثر و مستمر در خدمت
آحاد جامعه قرار گیرند.
همچنین توصیه میشود که در خصوص آشنایی به رعایت بهداشت
روانی و حفظ سالمت آن ،از طریق رسانههای عمومی و ملی مانند رادیو،
تلویزیون و مطبوعات ،مراکز فرهنگی و آموزشی کشور از نظر کمی و

کیفی مستمراً توسط روانشناسان خبره اطالعرسانی شود ،...اینک در
کتاب حاضر ،مؤلف کوشیده است بطور اجمال ،خالصه و مفید در حد
مقدورات و بضاعت تحقیقات خود ،مبحث روانشناسی اختالالت
شخصیت را از جنبههای وراثتی و اکتسابی با بیان ساده و واضح به رشته
تحریر در آورد و امید است مورد عنایت و استفاده دانشپژوهان قرار
گیرد.
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