سه شنبه ها

 3درس از سبک زندگی اجتماعی و خانوادگی پیامبر(ص) ،امام حسن و امام رضا(ع)

از دنیای روان شناسی

نرمخوییبا مردم ،توجهبهتربیتفرزند و خوشاخالقیبا همسر
در روزهــای پایانــی ماه صفــر و ایــام حــزن انگیز رحلــت پیامبر
خاتم(ص)وشهادتامامحسنمجتبی(ع)وامامرضا(ع)هستیم.
چه زیباســت اکنون کــه در دل حــزن و اندوه داریــم و برای ایــن حضرات
معصوم(ع) عــزاداری و نذر و نیــاز می کنیم ،از کالم و رفتارشــان نیز

بنابرنظرروانشناسان،یکیازمتداولترین
طبقه بندی هایی که برای شخصیت انسان
به کار می رود ،تقســیم آن به «درون گرایی»
و «بــرون گرایــی» اســت .درون گرایــان در
مقایسه با برون گرایان خوددارترند و از بروز
احساساتخودبیشترجلوگیریمیکنند.
آنهاهمچنیندریادگیریبیشترتحتتأثیر
تنبیهقرارمیگیرند،درحالیکهبرونگرایان
بیشتر از پاداش تأثیر می پذیرند .به گزارش
ایســنا در این زمینه ،محققانی از دانشــگاه
ولیعصر(عج)رفسنجان،پژوهشیراانجام
داده اند که در آن رابطه بین تیپ شخصیتی
(برون گرا-درون گرا) و تعهد سازمانی مورد
بررسیقرارگرفتهاست.

خانوادهومشاوره

مناسبتی

جواد رستمی | کارشناس مسائل دینی

بیاموزیم و در زندگی به کار بگیریم که این ســبب جلب رضایت خدا خواهد شــد و
وظیفه ای اســت که به گردن ما نهاده شــده اســت .ســبک زندگی هر کدام از این
بزرگواران ،درس های زیادی برای مشتاقان اسالم و خداشناسان دارد .در ادامه ،به
سه درس از سبک زندگی خانوادگی و اجتماعی این معصومان(ع) اشاره می کنیم.
امید است که از این مطلب ،خوشــه ای بچینیم و کام روح مان را تازه کنیم تا
زندگی مان عطر و بوی حق بگیرد.

درون گراها به کار تعهد
بیشتری دارند یا برون گراها؟

زندگیسالم
سه  شنبه  
     ۱۵آبان 1397
شماره 1180

درون گراها متعهدترند

چند نکته درس آموز از رفتارهای
پیامبر(ص) با مردم

چند نکته درس آموز درباره تربیت
(ع)
فرزند از امام حسن مجتبی

چند نکته درس آموز از همسرداری
(ع)
در کالم امام رضا

پیامبر(ص) بعثت خود را برای تبیین و تکمیل مکارم و زیبایی های اخالق معرفی کرد و خلق و
خویی الهی را برای انسان در زمانی که اوج جاهلیت بود ،بنا نهاد .زمانی که بشر بدون در نظر
گرفتن عقل که ودیعه خدا برای تفکر و تشــخیص خوب و بد بود ،طبق آن چه خوی حیوانی او
می خواست ،عمل می کرد .زمانی که خانواده معنایی نداشت و زن که آینه جمال و جالل خدا
بود،جایگاهقابلقبولینداشتودختریهمکهبهدنیامیآمد،باهمیننگاهپستزندهبهگور
می شد .ظهور در میان این گونه انسان ها و هدایت و راهبری آن ها از کسی جز رسول خدا به
اتکای خدا و کمک او بر نمی آمد .ایشان در اجتماع ،اخالقی پاک را به منظور کرامت بخشیدن
به انسانیت و نشان دادن ارزش و اعتبار خلق پی ریزی کرد و بر این اساس به جذب آن ها و تبلیغ
دین مبین پرداخت .مهربانی و نرمخویی ،ویژگی نبی مکرم اسالم است که خداوند در قرآن
بدان اشاره کرده است .ایشــان با همین ابزار و نیز با دلسوزی برای هدایت بشر قدم برداشت
تا با ســعی بر جذب حداکثری و نجات همگان از خصلت های ناپســند جاهلی و غیر انسانی،
راهنماوراهبرآنانشودوباصبروبردباریبهمردمنزدیکشدچنانکهجویایاحوالآنانبود.
جامعه امروز ما که مدعی قدم زدن در مسیر ایشان است باید در عمل این ادعا را ثابت کند و از
همین لحظه در رفتار و کردار خویش با همسایه ،همکار و دوست و فامیل و هر آن که در اجتماع
با او تعامل دارد ،تغییر مثبت ایجاد کند و ضمن حذف رذائل ،سجایای اخالقی را توسعه دهد
و نیز مالکش در این محور فرموده حق تعالی باشد که ارزش و اعتبار انسان را به تقوا می داند.

اکنون که به اخالق اجتماعی در دیدگاه پیامبر گرامی اسالم پرداختیم ،خوب است که بحث
تربیت فرزند برای حضور در اجتماع را از فرزندگرامی شان امام حسن مجتبی(ع) بیاموزیم.
کانون مقدس خانواده یکی از عوامل مهم در تربیت فرزند است به این دلیل که رفتار کودک
با مشاهده رفتار پدر و مادر در کنار عامل وراثت و خلق و خو شکل می گیرد یعنی آن ها درس
آموز فرزند می شــوند .بنابراین رفتار و کردار پــدر در اقتدار و انضباط و برخــورد با حوادث
و جریانات زندگی ،الگوی کودک می شــود و از ســوی دیگر مادر نیز به واسطه عاطفه اش،
الگوی مهر و محبت در زندگی او می شود .از این رو امام حسن(ع) اهتمام ویژه ای به موضوع
داشتند و پدر صالح در کنار مادر شایسته را از اسباب تربیت اسالمی و ادب دینی معرفی می
کنند .ایشان در مناظره ای با معاویه ،کجروی و انحراف او را به نقش مادرش ارتباط می دهند
(منبع :کتاب االحتجاج طبرســی ،جلد یک ،صفحه  )۲۸۲و از دیگــر عوامل مهم و موثر در
تربیت فرزند را دوست و همساالن وی بیان می کنند چراکه خواه یا ناخواه ،فرزندمان مدتی
را به دور از خانواده با آن ها می گذراند و کردار آن ها می تواند در او تاثیر منفی بگذارد .از این
رو امام(ع) به فرزندش توصیه می کند با هر فردی دوســتی نکن بلکه ابتدا روحیه و رفتار و
گفتارش را به میزان سنجش آن چه در خانه از تربیت اسالمی آموخته ای ،بیاور و اگر مناسب
بود با او دوستی و برادری کن.

حال که به اخالق اجتماعی از منظر پیامبر و تربیت فرزند از بیان امام حســن(ع) پرداختیم،
شایســته اســت به اخالق در خانواده و بین زوجین از ســیره امام مهربان مان بپردازیم .امام
رضا(ع) در خانواده هیچ گاه صدایشــان را بلند نکردند و اگر خطایی هم می دیدند با متانت
و آرامش به دور از داد و فریاد ،تذکر می دادند .این ســبک زندگی ایشــان در بعضی خانواده
های امروزی خالی اســت .همچنین نداشــتن صبر و تحمل زن یا شــوهر زیر بار مشکالت و
سختی های زندگی ،سبب شــده به خود حق بدهند که در کوچک ترین برخوردی که طبق
میل شــان نیســت ،صدایشــان را بلند کنند .بر این اســاس در موارد زیادی طرف مقابل هم
تحریک می شود و در دفاع از خود به پرخاش و مجادله با صدای بلند می پردازد و این مسئله به
عصبانیت بیشتر هر دو دامن می زند که در این صورت از صراط حق و انصاف خارج می شوند
و توهین و تحقیر و درگیری بیشــتری را پدید می آورنــد .این اتفاق نیز نتایج تلــخ و غیر قابل
جبرانی را از خود به جا می گذارد .به ویژه اگر کودکان شاهد ماجرا باشند ،این رفتار و کردار
در ذهن آموزنده آن ها ثبت و ضبط و پایه و اساس برخورد با دوستان و بعدها خانواده و اجتماع
می شود .در تاکید این عمل امام رضا(ع) ،بیان دیگری از ایشان داریم که نرمخویی و خوش
اخالقی را از صفات مومن می شمارند.

با پسر 9ساله ام که افسرده شده چه کنم؟

حرف های ناراحت کننده دیگران
از ذهنم پاک نمی شود!
دختری  19ساله هستم .دوست ندارم کسی کوچک ترین دخالتی در زندگی ام بکند ،مثال اعضای خانواده.
از امر و نهی کردن هم خوشم نمی آید .قبال روحیه حساسی نداشتم اما چند وقت است که با کوچک ترین
حرف دیگران که تحریک آمیز اســت ،ناراحت می شوم .در ضمن دو سال است پشت کنکور مانده ام و
این مسئله نیز اعصابم را به هم ریخته است .وقتی ناراحت می شوم به سختی می توانم درس بخوانم .حرف
ناراحت کننده دیگران که بیشتر جنبه حسادت و ناراحت کردن من را دارد ،در ذهنم می ماند و تمرکزم
را در زندگی روزمره از دست می دهم .راهنمایی ام کنید.
احترام اسماعیل زاده | روان شناس عمومی

پسری  9ساله دارم که مدتی است بی حوصله شده و در مدرسه با دوستانش بازی نمی کند .او گاهی بی
دلیل گریه می کند .به روان پزشک مراجعه کردیم ،تشخیص وی افسردگی بود و شربت فلوکستین برای
پسرم تجویز کرد .آیا این شربت را به پسرم بدهم؟

مخاطــب گرامــی ،به نظــر می رســد به
مشاوره
مسائل اطراف خود حســاس شده اید و
فردی
این حساســیت شــما را درگیر کــرده و
ناراحــت هســتید .در ادامه به بررســی
مسئله شما می پردازم و چند توصیه برای تان دارم.
آسیب های زودرنجی که دچارش شدید

تینا امیری | روان شناس بالینی و دانش آموخته انستیتو روان پزشکی

تغییرات ناگهانی در کــودکان هیچ گاه
تربیت
بدون علت نیست .در صورتی که فرزند
فرزند
شما به یک باره تغییرات در خلق و خو را
نشــان داده اســت ،به احتمال زیاد پای
یــک رویــداد بیرونــی در میــان اســت کــه فرزندتــان آن را
ناخوشایند ادراک کرده است .بنابراین بسیار حائز اهمیت
است که شما سعی کنید ارتباط صمیمانه تری با کودک تان
برقرار کنید و به آهســتگی به علت ناخشنودی او پی ببرید.
دقت کنید منظور از ارتباط صمیمانه تر تسلیم شدن در برابر
تمام درخواست های او به ویژه خواسته های نادرست نیست
بلکه ایجاد فضایی است که کودک تان در آن احساس امنیت
بیشتری را تجربه کند.
علت یابی تغییر خلق و خوی پسرتان

با کودک تان بیشــتر وقت بگذرانید و بیشــتر او را در آغوش
بگیرید .به او اطمینان خاطر دهید که مــی تواند درباره هر
اتفاقی که افتاده است با شما صحبت کند و این که شما او را
تنبیه و سرزنش نخواهید کرد .در عین حال او را تحت فشار
قرار ندهید و مراقب باشید گفت و گوی تان حالت بازجویی
و مواخذه کردن پیدا نکند و منجر به ایجاد اضطراب بیشتر در
او نشود .رفتار کودکان به طور معمول آینه ای است از آن چه
در محیط بیرونی خود تجربه می کنند و از آن جایی که آنان
فاقد سازوکارهای رشــد یافته روان شناختی هستند ،قادر
نیســتند اضطرابی را که برای یک بزرگ ســال قابل تحمل
است ،تحمل کنند .سعی کنید موارد اضطراب زای بیرونی
را که ممکن اســت فرزندتان را آشــفته کند ،مدیریت کنید.
برای مثال اگر با همســرتان درباره موضوعی اختالف نظر
دارید ،مشــاجرات تان را در حضور فرزندتان انجام ندهید.
از ســوی دیگر دربــاره مشــکالتی که بــرای او پیــش آمده و
احساسات آزاردهنده ای که از این بابت تجربه می کنید نیز
هرگز در مقابل فرزندتان صحبت نکنید .این گونه مکالمات
در حضور او باعث می شــود عالوه بر اضطراب درونی پیش
آمده بابت حادثه احتمالی ،او اضطراب دیگری را نیز مبنی

بر ناخشنود کردن شما و ترس از طرد شدن و پذیرفته نشدن
توسط والدینش تجربه کند.
ایجاد فضای دوست داشتن پسرتان بدون قید و شرط

در صورتــی کــه بتوانیــد فضــای پذیرش و دوســت داشــته
شــدن بدون قید و شــرط را برای کودک تان ایجــاد کنید و
این موضوع را به او انتقال دهید ،بــه احتمال زیاد بهتر قادر
خواهید بود به علت مســئله پــی ببرید و تجربه احساســات
ناخوشایند در فرزندتان را کاهش دهید .می توان این گونه
مطرح کرد که تغییرات ناگهانی خلق و خوی فرزند شــما نه
بدون علت بلکه دارای علتی است که شما هنوز نتوانسته اید
به آن پی ببرید.
مقبولترینداروبرایمقابلهبابحرانهایروانشناختی

بــرای پاســخ بــه ســوال شــما هــم الزم اســت کــه بگوییم،
فلوکستین یکی از مقبول ترین و مورد توافق ترین داروهایی
است که برای بحران های روان شــناختی تجویز می شود.
بدون شک روان پزشک پس از بررسی دقیق عالیم و نشانه
هــای فرزندتــان و مشــاهده او تشــخیص مربوط را داشــته
اســت بنابراین توجه به دســتورات او الزم است .در صورتی
کــه از صالحیــت وی مطمئــن هســتید ،ضروری اســت به
راهکارهایش پایبند باشید.
دارو تنها عالیم افسردگی را حذف می کند

با این وجود مصرف داروها تنها می تواند عالیم کودک تان را
حذف کند اما الزم است برای رفع کامل مشکل ،احساسات
او نیز به رسمیت شناخته شود .بدون پی بردن به این که آیا
رویداد بیرونی آســیب زایی پیش آمده است یا خیر و این که
کودک تان چه احساسات و افکاری را در آن باره تجربه کرده
اســت و در نهایت حل و فصل تاثیــرات آن در صورت وجود،
بهبودی به صورت کامل رخ نخواهد داد .بهتر است در این
زمینه از یک روان شــناس بالینی کودک نیــز در کنار روان
پزشک بهره مند شوید.

در ســن فعلی شــما و ســال کنکور ،معموال افراد درگیر این
حسمیشوندکهنهتنهاحسخوشایندینیستبلکهاذیت
کننده هم است .زودرنجی شدید و حساسیت های رفتاری
منجر به کمبود اعتماد به نفس و نوعی خود آزاری احساسی
می شــود .کســانی که حساســیت دارند و زود ناراحت می
شــوند ،معموال تمام حرف ها و رفتارهای دیگران را به خود
نسبت می دهند و با نگرشــی منفی درباره مسائل صحبت
می کنند .بــرای همین ،معموال ترجیح مــی دهند در جمع
حضور پیدا نکنند .غافل از این که تنها ماندن و گوشه گیری،
حساسیت شان را بیشتر می کند .باید نگاه مثبت خود را در
موقعیت های جدید داشته باشــید و از واقعیت فرار نکنید.
افرادی که اعتمــاد به نفس خوبــی دارند ،معمــوال زندگی
بهتریراهمتجربهمیکنندودرزندگیشرایطمناسبتری
خواهند داشت.
اعتماد به نفس تان را افزایش دهید

پایین بودن میزان اعتماد به نفس ،یکی از مهم ترین دالیلی
است که می تواند فرد را حساس و زودرنج کند .به این معنی
که این افراد چون درباره نوع زندگی و شــرایطی که دارند،
حساس هستند و درگیر احساســات منفی خود می شوند،
نمی توانند حرف ها و نظرات دیگران را تحمل کنند و چنین
رفتارهایی از خود نشــان می دهند .با این حــال و در ادامه
به کارهایی اشــاره می کنم که به افزایــش اعتماد به نفس و
کاهش حساسیت کمک می کند.
نقاط ضعف و قوت تان را بشناسید

همان طور که گفته شد برای حل مشکل تان در اولین قدم
باید اعتماد به نفس خود را تقویت کنید و هر کاری از دست
تان برمی آیــد ـ مانند خــود گویی های مثبت ـ بــرای تقویت
اعتماد به نفــس انجام دهیــد .همچنین خوب اســت برای
تقویت اعتماد بــه نفس ،به خود آگاهی برســید و شــناخت
دقیقی از نقاط ضعف و قوت تان پیدا کنید.
از جمع فرار نکنید

کسانی که حساس هستند ،معموال خیلی دوست ندارند در

جمع حاضر شوند و ترجیح می دهند تنها بمانند .گروهی
از این افراد هم هستند که همیشــه از دیگران ناراحت اند
و به همین دلیل هنگامی که در جمع هســتند ،احســاس
خیلی بدی را تجربه خواهند کرد .در نتیجه طبیعی اســت
این افراد کم کم از جمع دور شوند و تنهایی را ترجیح دهند
اما وقتــی آن ها از دیگــران فاصله مــی گیرند ،طــرز فکر و
نگرش منفی که درباره جمــع و دیگران دارنــد نیز تقویت
می شــود و در نتیجه نمی توانند با شــرایط و موقعیت های
جدید هماهنگ شــوند .اولین و یکــی از بهترین کارهایی
که می تــوان بــرای این گــروه انجــام داد ،مواجه شــدن با
موقعیت اســت .بنابراین توصیه می شود روابط اجتماعی
بیشــتری داشــته باشــید اما قبل از این مرحله ،خودتان را
بهتر بشناسید و اعتماد به نفس تان را تقویت کنید و پس از
آن مهارت های ارتباطی را بیاموزیــد و بدانید در هر رابطه
ای چطور باید برخورد کرد.
همه حرف های دیگران را به خودتان نگیرید

افرادی که حساســیت بیش از حد دارنــد ،معموال از کمبود
قدرت ابراز وجود هم رنج می برند و نمــی توانند حرف ها و
نظرات شــان را به درســتی مطرح کنند .به این موضوع هم
توجه داشته باشید که تمام رفتارها و حرف های دیگران را
به خودتان نسبت ندهید و بدانید خیلی از حرف ها و رفتارها
به شما ارتباطی پیدا نمی کند.
هوش عاطفی تان را باال ببرید

انعطافپذیربودنباهوشعاطفیارتباطمستقیمدارد.هوش
عاطفی به معنی توانایــی درک احساســات و عواطف خود و
دیگرانوانجامواکنشمناسبدربرابرآنهاست.اینهوش
نحوه تعامل با دیگران ،برخورداری از انگیزه ،تصمیم گیری،
مدیریت عواطف ،تاثیرگــذاری بر دیگران و مــوارد دیگری را
تعیینمیکندکهشمابایدبهدنبالافزایشآنباشید.
اهداف تان را به طور دقیق تر مشخص کنید

شما کنکوری هستید و مطالعات بسیاری بر ارتباط داشتن
بینهدفباعملکردهایشناختی،سالمتذهنی،انعطاف
پذیری ،توان بازیابی بعد از شکست و ...تاکید کرده اند .در
نظر داشته باشید که شرایط مثبت یا منفی ما اغلب موقتی
اســت بنابراین اهــداف بلندمــدت ،ارزش ها و آن چــه به ما
انگیزه می دهد ،نباید تحت تاثیر این شــرایط قــرار بگیرد.
برخــورداری از یک هــدف فوق العــاده می تواند بــه عنوان
موتور محرک فــرد عمل کنــد و او را از پســتی و بلندی های
زندگی عبور دهد.

محققان در این مطالعه مقطعی ،روی ۲۱۵
نفــر از کارکنــان مــرد و زن با کمک پرســش
نامه های استاندارد «تیپ شخصیتی و تعهد
ســازمانی» تحقیق کرده انــد .این محققان،
سپس داده های به دســت آمده را با استفاده
از روش های آماری و به کمــک رایانه ،تجزیه
وتحلیل کرده اند .نتایج ایــن مطالعه به طور
واضحــی نشــان می دهــد کــه افــراد دارای
شخصیتدرونگرا،تعهدسازمانیمشخص
تر و باالتــری دارند و چنین تعهــدی ،با برون
گراییارتباطیندارد.درواقعتعهدسازمانی
بیشتر تحت تأثیر درون گرایی است .در این
باره ،دکتر حامد زینلی ،اســتادیار دانشکده
علوماداریواقتصاددانشگاهولیعصر(عج)
رفســنجان و همکارش در ایــن پژوهش می
گویند« :بــا توجه به نتایج تحقیقات پیشــین
و نیز نتایجــی که در پژوهش ما حاصل شــده
است ،مشخص می شــود که بین شخصیت
درون گرا و تعهد سازمانی ،رابطه مستقیمی
وجود دارد .به عبارت دیگر ،تعهد ســازمانی
طبقنتایجاینتحقیقبیشترتحتتأثیرتیپ
شخصیتی درون گرا قرار دارد .از سوی دیگر
زناننسبتبهمردانتعهدسازمانیبیشتری
دارند و عضویت داشــتن در سازمان برای آن
هاازاهمیتزیادیبرخورداراست.بنابراین
توجــه هرچه بیشــتر ســازمان به تیــپ های
شخصیتی افراد و فراهم کردن محیطی که
افراد احســاس تعهد و پایبندی بیشتری به
ســازمان داشــته باشــند ،می تواند زمینه را
برای ایجاد کارکرد بهتر کارکنان و درنتیجه
بهره وری باالتر در سازمان فراهم کند ».این
یافته ها که به اهمیت در نظر گرفتن توانایی
ها ،مهارت ها و خصوصیات کارکنان (تیپ
های شخصیت) برای انجام بهتر کار و برنامه
ریزی اشــاره می کنند ،در مجله «بهداشــت
و توسعه» وابسته به دانشــگاه علوم پزشکی
کرمان انتشار یافته اند.

رفتارهای«تتلو»ازابتالیشبهاختالل«شخصیتمرزی»خبرمیدهد

فردیکه احساساش
سریعتر از فکرش عمل میکند!
دکتر ساحل گرامی| روان شناس
استوری های عجیب و هتاکانه «تتلو» در اینســتاگرام که باعث شد حساب
چهره ها
کاربری اش مسدود شود ،در چند روز اخیر با واکنش های زیادی رو به رو شده
است .از اولین دقایق انتشار استوری ها ،افراد و کانال ها و صفحه های مختلف
از کاربران شبکه های اجتماعی خواستند که این شخص را ریپورت و بالک کنند
و یکدیگر را به این کار تشویق کردند .واقعیت را بخواهید ،من هم به عنوان یک روان شناس ،صفحه
او را ریپورت کردم در حالی که جزو افرادی بودم که طرفدار آثارش بودم .از این ماجرا که بگذریم،
کارهای چند وقت اخیر تتلو از نوعی اختالل شخصیت به نام شخصیت مرزی در او خبر می دهد که در
ادامه بیشتر درباره اش برای تان خواهم گفت.

ترس شدید از ترک شدن دارد

قبل از هر چیز باید بدانید که «تتلو» نمونه
بارز یک فرد مبتال به اختالل شــخصیت
مرزی است .افراد مبتال به این اختالل،
دوران کودکی بســیار آشــفته ای داشته
اند و خانواده های آشــفته ،طرد کننده و
غیر حمایتگر دارند که نیازهای عاطفی
فرزندان شــان را تامیــن نمــی کنند .به
همین دلیل این افراد ترس شدید از طرد
و ترک شــدن دارند و خیلــی زود با افراد
صمیمی مــی شــوند .در ادامــه وقتی از
طرف مقابل شان توجه کافی را دریافت
نمی کنند ،او را پس می زنند و حتی با او
دشمن هم می شوند.
احساس اش زودتــر از فکرش عمل
می کند

این افراد احساسات خروشان و برآشفته
ای دارنــد یعنی خیلی ســریع احســاس
شان را به عمل تبدیل می کنند نمونه اش استوری های اخیر تتلو است.
او با لحن به شدت خشن و یک طرفه که مشخص است روی آن فکر نشده
بوده ،تعدادی استوری منتشر کرد و بعد سریع پشیمان شد و آن ها را پاک
کرد .همان طور که می بینید در این افراد ،احســاس زودتــر از فکر عمل
می کند.
ابتال به تفکر همه یا هیچ

نکتهدیگردربارهشخصیتتتلو،ابتالبهتحریفشناختیهمهیاهیچاست
یعنی یکی یا خوب اســت یا بد و حد وســط ندارد .او زمانی در اینستاگرام
شخصی اش از مزایای حفظ شأن و حجاب زن ها می گفت و االن آن ها را
در حد یک وسیله جنسی پایین کشیده است.
خالکوبی و خودزنی هم از نشانه های ابتال به این اختالل است

افراد مبتال به
اختاللشخصیت
مرزی ،احساسات
خروشان و
برآشفته ای دارند
یعنیخیلیسریع
احساس شان را
به عمل تبدیل می
کنندکهنمونه
اش استوری های
اخیرتتلواست

در افراد مبتال به شخصیت مرزی ،خالکوبی های وسیع و خود زنی با تیغ
و چاقو دیده می شود ،این ها از رنج کشیدن ،خشنود شده و به نوعی حس
زنده بودن را در آن ها نگه می دارد .نوســان احساسات به ویژه اضطراب و
افسردگی فراوان هم از نشانه های ابتال به این اختالل است .اقدام به آسیب زنی جدی بیشتر هم در
کمین چنین افرادی است .شایان ذکر است که معموال عوارض این اختالل بعد از حوادث ناخوشایند
مثل شکست های عاطفی ،ناکامی های شغلی و  ...شدت می گیرد.
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