
داکتر رحیم رامشگر!
بخش دوم : انواع اختالالت شخصیت!

!( Anti social personality)  ۱. شخصیت ضد اجتماعی
شخصیت ضد اجتماعی  کسی است که نمی تواند باموازین اجتماعی تطابق حاصل نماید. ازین رو  بسیاری از اعمال او خالف 

اجتماع است ، فلهذا مردم قبول و جامعه پسند نمی باشد.!
ضد اجتماعی ها از لحاظ روانی بیمار پنداشته میشوند . !

شروع این اختالل در دختر ها قبل از ( ۱۱) سالگی و در بچه ها قبل از  (۱۵) سالگی است.!
میزان شخصیت ضد اجتماعی در زن ها ( ٪۱ ) و در مرد ها ( ۳ ٪ ) است .!

این اختالل  الگوی  خانوادگی دارد میزان شیوع آن در بستگان  درجه یک مبتالیان  درمقایسه باگروه کنترول (  ۵) بار بیشتر 
است !

این مریضان اگرچه ظاهر اً خود را بسیار  باوقار وقابل اعتماد نشان میدهند اما در پشت این نقاب شان  نه تنها از وقار اعتماد 
خبری نیست بلکه  بطور دوامدار  از تنش  خصومت و خشم  رنج میبرند. !

الکتروانسفالوگرافی این  مریضان  نشانه های غیر طبیعی عصبی نشان میدهد که یادگار  آسیب های مغزی دوران  کودکی شان 
است.!

شخصیت های ضد اجتماعی  در بسیاری از زمینه های زندگی شان  اختالل عملکرد دارند مثل  دروغ گویی ، دزدی ، جنگ و 
جدل ، سُو مصرف مواد مخدر ، فرار از مکتب ، فرار از خانه  و فعالیت های ضد قانونی ازجمله عملکرد های تپیک این بیماران 

بشمار میروند.!
ضد اجتماعی ها  درهنگام معاینه روانی توسط داکتر غیر همجنس  رفتار های اغواگرانه و پر از رنگ و نیرنگ دارند که به این 

وسیله میخواهند دکتر خود را به خیال خود شان تحت تاثیر قرار دند ، اما در معاینه توسط داکتر همجنس  پر توقع و صحنه 
سازند  واکثراُ تهدید به خودکشی مینمایند.!

محتوای ذهنی این  این مریضان  حاکی از فقدان کامل  هذیان و تفکر غیر منطقی است.!
ضد اجتماعی ها در به بازی گرفنت دیگران  بسیار ماهرند و به راحتی میتوانند دیگران را برای شرکت  در طرح هایی که برای 
بدست آوردن پول  وشهرت  نزدیک ترین راه شمرده می شوند  راغب سازند که غالباُ به خسارات مالی وشرمساری اجتماعی  یا 

هردو منجر میگردد.!
شخصیت ضد اجتماعی حقیقت را نمی گوید ، اصول اخالقی را مراعات نمیکند و در انجام وظیفه صداقت الزم را ندارد ازین رو 

غیر قابل اعتماد میباشد.!
بی مباالتی جنسی ، رانندگی در حالت مستی ، بد رفتاری با همسر و فرزند و عدم مراعات حقوق دیگران  از کار های معمولی و 

روزمره ضد اجتماعی هاست.!
این اشخاص احساس پشیمانی ندارند و در برابر اعمال زشت وغیر انسانی خود عذاب وجدان حس نمی کنند اینها اشخاص به 

اصطالح بی وجدان هستند.!
بسیاری ازین اشخاص به رضای  خود غرض  تداوی بداکتر مراجعه نمیکنند درحالیکه اختالل  شخصیت ضد اجتماعی  وقتی 
شروع شد سیر بی پسرفت دارد و اگر تداوی نشود نه تنها برطرف نمیگردد بلکه باعث امراض دیگر روحی و همچنان جسمی 

میشود و در سنین باال تر باعث امراض سایکو سوماتیک میگردد.!
اختال شخصیت ضد اجتماعی   بدو طریق تداوی میشود :!

۱. روان درمانی!
۲. دوا درمانی !
( ادامه دارد )!


