یادداشت شماره .5
خشونت ،پرخاشگري ،و اختالالت رواني
در اكثر افراد مبتال به اختالل رواني ميل به خشونت و پرخاشگري دیده نميشود ،ولي در این ميان
برخي اختالالتِ شدید رواني از جمله اسكيزوفرني و اختالل دو قطبي ممكن است مستثني باشند.
مطالعات نشان داده اند كه خطر ارتكاب رفتارهاي خشونت آميز در مبتالیان به این دو اختالل از
جمعيت عمومي بيشتر است .شواهد نشان ميدهند كه خطر خشونت در مبتالیان به اختالل دو
قطبي از بيماران دچار اسكيزوفرنيا باالتر است و عمدتا وقتي دیده ميشود كه بيمار در مرحله
شيدایي حاد قرار دارد كه آن نيز دوره محدودي دارد .همبستگي سوء مصرف مواد با هر یك از
این دو اختالل ارتكاب جرائم خشونتآميز را در مبتالیان افزایش ميدهد هر چند این ميزان از
ارتكاب خشونت توسط افرادي كه تنها به سوء مصرف مواد مبتال هستند پيشي نميگيرد .همچنين
مطالعات نشان داده اند كه تكرار جرائم خشونت آميز در مبتالیان به اسكيزوفرني بيشتر از جمعيت
عمومي نيست و با شناسایي زودهنگام افراد با خطر خشونت باال ،و اعمال درمانهاي دارویي و
غيردارویي موثر موجود ،و پيگيري هاي موثر درماني ميتوان این آمار را به حداقل رساند .به نظر
ميرسد كه وحشت عمومي از اعمال خشونت توسط این بيماران نوعي واكنش مبالغه آميز است
كه به دالیلي چون آموزشِ ناكافي در امور بهداشتي ،نقشِ مخربِ برخي رسانههاي غير مسئول و
بيش از همه انگي كه توسط جامعه به این بيماران زده شده  ،بوجود آمده است.
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