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هاي در محل همايش ١٣٩٨و نوجوان در تاريخ ششم لغايت هشتم آذر  نپزشكي كودكنهمين همايش ساالنه روا
سازمان مديريت صنعتي برگزار شد. مطالب مطرح شده در همايش گسترده وسيعي از اختالالت روانپزشكي را 

هاي رواني اجتماعي مرتبط با اين اطالعات در گروه سني كودكان آسيببر تأكيد آن با اين حال شد، شامل مي
ند ماناست انان در جامعه به ويژه در گروه نوجو هاآسيباين  ، شيوععلت انتخاب اين موضوعوانان بود. و نوج

د، وابستگي به مواد و داروهاي غيرقانوني، آزارهاي جسمي، جنسي و هيجاني، رفتارهاي آسيب رسان به خو
كي، پزشناختالالت رواقانوني مشكالت رفتاري و تبعات اي و دنياي مجازي، هاي رايانهوابستگي به بازي

هايي كه منجر به ارجاع فراوان آسيب ،هاي آكادميك و ...فردي در محيط ي و ارتباط بينمشكالت آموزش
ها مطرح و از ميان كيدهچدر فراخوان  هاي رواني اجتماعيآسيب شود. موضوعنوجوانان به مراكز درماني مي

  د.هاي ارسال شده، موارد مرتبط برگزيده شچكيده
  

كي وانپزشر حوزهتمام همكاران فوق تخصي در در همايش براي تالش دست اندركاران بر اين بود كه مشاركت 
هاي بين بخشي با ساير متخصصين از جمله روانپزشكان، همكاريبر ضمن آنكه  ،كودك و نوجوان ممكن شود

  روانشناسان، مشاوران، متخصصين توانبخشي و .... نيز تأكيد وجود داشت. 
  
هاي ز نهادهاي دولتي مرتبط مانند وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و همچنين سازمانا

هاي تخصصي مردم نهاد مانند حمايت از حقوق كودكان، كودكان كار و ... نيز دعوت به عمل آمد و در نشست
  بهره گرفته شد.نمايندگان آنها هاي عملي هاي نظري و تجربهاز ديدگاه

  
هاي هها و جلسهاي انجام شده در سمپوزيومسخنرانيارسالي مرتبط با هاي برگيرنده چكيدهكتابچه موجود در 

ئه شده به شكل پوستر است. اميد داريم اين مجموعه تا حدي نمايانگر مطالب پوشش اارائه شفاهي و مقاالت ار
  در همايش باشد. هداده شد

  
 همايش دبيران علمي

 دكتر زهرا شهريور و دكتر نسرين دودانگي 
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   در مقاالت ارائه شده

   هامسمپوزيوــ
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 مداخالت جامعه نگر در كودك آزاري
شكي و مركز تحقيقات روانپز، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،كودك و نوجوان يپزشكروانفوق تخصص  ؛حسن شاهرخي

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،علوم رفتاري
Shaahrokhi.hasan@yahoo.com  

  

لي طور ك له مهم بهداشتي و اجتماعي در سراسر جهان شناخته شده است و بهأعنوان يك مس آزاري به كودك
دك رفتار با كو گيرد كه عبارتند از: غفلت، آزار عاطفي، آزار جسماني و آزار جنسي. سوءچهار شكل به خود مي

  اي شايع و يكي از مشكالت مهم جوامع است. پديده
زلزل اركان ثباتي و تتواند موجب بروز پيامدهايي شود كه در نهايت سبب بياين پديده با ابعاد گوناگون خود مي

رفتار با كودك يك تهديد اصلي براي سالمتي و بهداشت كودكان  گردد. از آنجا كه سوء مختلف اجتماعي
هاي حمايتي، پيشگيري و رسيدگي به اين معضل اجتماعي به اجرا گردد، ضروري است كه برنامهمحسوب مي

  درآيد. 
گردند. در جريان اين كار، پيشگيري از اين پديده مرور مي هاي معطوف به جامعه در زمينهدر اين مقاله برنامه

  ابتدا رويكردهاي عمومي پيشگيرانه عرضه مي گردد.  
  

  هاي استراتژيك در جهت پيشگيري به طور كلي با دو مدل صورت مي گيرند:  برنامه
    )Public Health Model( . مدل بهداشت عمومي١
   Ecological Model)( . مدل اكولوژيكال٢
  

  در مدل اول زمان اعمال روش پيشگيرانه و در مدل دوم جمعيت هدف پيشگيري مد نظر قرار دارند.
اي كه براي پيشگيري از كودك آزاري در سطوح مختلف هاي پيشگيرانههايي از فعاليتها و مثاللتدالدر ادامه، 

 آن است كه براي تضمين قابليت كيد نهايي اين مقاله برأگردد. تها قابل اجراست ذكر مييك از اين مدل هر
 با در نظر داشتن مباني نظري هرهاي پيشگيري از كودك آزاري بايد طراحي و اجراي برنامهاجرا و اثربخشي، 

  دو مدل و بر اساس مقتضيات فرهنگي و بومي هر منطقه صورت گيرد. 
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   مشخصات رفتارهاي خود آسيب رسان در نوجوانان
  بخشياستاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توان، فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان؛ دكتر نسرين دودانگي

nasrin.dodangi@yahoo.com  

  

به بافت بدن بدون قصد خودكشي  خودجرحي يا خودآسيبي غير خودكشي به معناي آسيب رساندن عمدي
ا هم هچند ممكن است به ساير روش ترين روش خودجرحي، بريدن يا خراشيدن پوست است، هرباشد. شايعمي

ها، بيش مصرف داروها، بيرون خراشيدن پوست يا كندن زخمن خود، انجام شود مانند: سوزاندن پوست، كوباند
  ئي به درون بدن. ، ابرو و مژه، و فرو كردن شكشيدن موي سر

هاي زندگي است. اكثر افرادي تر از ساير دورهتواند در هر سني ديده شود، اما در دوره نوجواني شايعخودجرحي مي
، ت استسال هستند. شيوع اين پديده در جوامع مختلف متفاو ٢٥تا  ١١كنند در سنين م به خودجرحي ميكه اقدا

  اند.ام به خودجرحي كردهدرصد نوجوانان حداقل يك بار اقد ٨تا  ٦دهند كه حدود اما اكثر مطالعات نشان مي
ا هسازگاري با مشكالت، آزادسازي تنشدهند انگيزه خود از اين اقدام را ر نوجواناني كه خودجرحي انجام مياكث
ي فسردگي باالتر بوده و خودجرحكنند. در اين نوجوانان شيوع اضطراب و اگزارش مي مديريت احساسات منفي و

  تواند با اين نوع مشكالت روحي نيز مرتبط باشد.آنها مي
توانند بر ايجاد يا تشديد اقدام به خودجرحي در مي» سرايت«هاي اجتماعي از طريق پديده ثابت شده كه رسانه

ري توانند با ايفاي نقش حمايتي و اطالع رساني از اين پديده پيشگيها ميرسانه ن تأثير داشته باشد. اگرچهنوجوانا
  كنند.

 كنند ممكنوجواناني كه اقدام به خودجرحي ميچند خودجرحي از خودكشي متفاوت است، اما بسياري از ن هر
بايد از لحاظ افكار خودكشي هم  وجوانان حتماًاست افسرده بوده و افكار خودكشي هم داشته باشند. لذا اين ن

  بررسي شوند. 
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 اي هاي رايانهوابستگي به بازي
  ت علمي دانشگاه علوم پزشكي بابلأعضو هي، انپزشكي كودك و نوجوانفوق تخصصي رو؛ آرمان مسعودي

arman.masoudi58@gmail.com 

  
ه ت، باي داشته اسسابقههاي اخير توليد و استفاده از آنها رشد بياي قدمتي پنجاه ساله دارند و در سالهاي رايانهبازي

  كنند.ها جهت تفريح و سرگرمي استفاده ميكودكان و نوجوانان از اين بازي درصد ٩٠كه بيش از طوري 
  

تواند مشكالت و عوارض خاص خود را داشته  باشد كه يكي از اين مشكالت ها مياستفاده بيش از حد از اين بازي
 Internet خيص جديد تحت عنوانبعنوان يك تش DSM-5 اي است كه درهاي رايانهوابستگي و اعتياد به بازي

Gaming Disorder (IGD)  مطرح شده است و تعريف آن استفاده مداوم و مكرر از اينترنت به منظور انجام
باشد كه منجر به اختالل عملكرد يا ديسترس چشمگير شود. ميزان شيوع اين اختالل در نوجوانان اي ميهاي رايانهبازي

  باشد.نوجوان) و ميزان شيوع در پسرها بيشتر از دخترها مي ٢٠كي از هر ي باشد (تقريباًميدرصد  ٦/٤
تر، تكانشگري باال و اختالالت روانپزشكي عبارتند از: جنس مذكر، سن پائين IGD برخي ريسك فاكتورهاي ابتال به

  و اختالالت اضطرابي. افسردگيبيش فعالي، فوبي اجتماعي، -اي به خصوص اختالل نقص توجهزمينه
بايد از نظر ساير اختالالت روانپزشكي ارزيابي شود چرا كه اين اختالالت روانپزشكي  IGD هر كودك و نوجوان مبتال به

  باشند. IGD توانند هم ريسك فاكتور و هم پيامدمي
توجهي به بهداشت شخصي، افزايش يا بي عبارتند از: مشكالت خواب، IGD برخي از عوارض و مشكالت ناشي از

ها، سندروم تونل كارپ، مشكالت تحصيلي و شغلي، زن، سردرد، كمر درد، درد انگشتان و گردن، خشكي چشمكاهش و
  ردگي و اضطراب.سانزوا و تنهايي و اف

  
ان ها براي همه كودكان و نوجوانشود والدين در مورد استفاده از اين بازيجهت پيشگيري و درمان اين اختالل توصيه مي

اشته باشند ، دندارد اي هستند، قوانين و حد مرزهاي مشخصيمبتال به اختالالت روانپزشكي زمينهبه خصوص آنهايي كه 
ر د و در مورد اين قوانين و رعايت آنها با كودك و نوجوان گفتگوي مستقيم نمايند. مدت زمان مناسب براي بازي معموالً

اداش يا تنبيه براي رفتارهاي خوب يا بد يا رعايت عنوان په توان بباشد و ميطول روزهاي هفته يك ساعت در روز مي
  باشد. ساعت در روز قابل افزايش مي ٣قوانين اين زمان را افزايش يا كاهش داد و در آخر هفته به حداكثر 

ق ئهاي جايگزين و فوق برنامه مطابق با عالاي بايد فعاليتي زماني براي بازي رايانهاهبه موازات گذاشتن اين محدوديت
ير هاي گروهي غهاي ورزشي تيمي يا انفرادي يا فعاليتها و استعدادهاي كودكان و نوجوانان از جمله كالسو توانايي

  هاي هنري مهيا باشند.رقابتي مثل كالس
ها شامل درمان شناختي، اي وجود ندارد و درماندر حال حاضر درمان استاندارد پذيرفته شده ويژه IGD در مورد درمان

و مرز براي استفاده از  و گذاشتن قوانين و حد) ADHD(مثل  ايو درمان اختالالت روانپزشكي زمينه) CBT( رفتاري
  باشند. اي ميهاي رايانهبازي
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 اجتماعي در اختالل خلقي دوقطبي كودكان و نوجوانان -هاي روانيدرمان
  كرمان دانشگاه علوم پزشكيت علمي أعضو هي فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان؛ مهين اسالمي شهربابكي

mahineslami@yahoo.com  
  

كه در چند دهه اخير بروز هاي عمده بهداشت عمومي است س يكي از نگرانيزودراختالل خلقي دوقطبي با شروع 
 ٤٠ميزان تشخيص سرپايي  آن  حدود   ٢٠٠٢– ٢٠٠٣تا  ١٩٩٣-١٩٩٤اي داشته است. بطوري كه در آمريكا از فزاينده

زم ال ، مصرف مواد و ...ءبرابر شده است. با توجه به پيامدهاي نامطلوبي مثل عودهاي مكرر بيماري، خطر خودكشي و سو
ثر بر آن كه مكمل درمان دارويي ؤهاي رواني اجتماعي مماناست در برنامه جامع درماني آن عالوه بر درمان دارويي به در

  اند نيز توجه شود.
هدف اصلي مداخالت سايكوسوشيال شناسايي اپيزود بعدي قبل از پيشرفت به مرحله حاد و پيشگيري از عود و بستري 

و  اپيزود بعدي ، شناسايي استرسورهاي محيطي تسريع كننده شروع(پذيرش درمان) مجدد، افزايش همكاري درماني
يد) مثل (كمورب باشد. ثابت شده اين مداخالت بر اختالالت همراهمي اشد و كيفيت زندگي بيمار و خانوادهبهبود عملكر

  ثرند.ؤ.. قبل از درمان دارويي آنها م.اختالالت اضطرابي، سوء مصرف مواد و 
  

 :شامل هاي سايكوسوشيال در اين اختاللانواع درمان
1- Multifamily and Individual Family Psych Education (Patient and Family). 
2- Family-Focused Therapy for Adolescents. 
3- Child and Family –Focused CBT for Younger Children. 
4- Collaborative Problem Solving. 
5- Cognitive Remediation: Potential Novel Brain-Based Treatment 

  د.نمي باش
كيد شده أمسئله و مهارت برقراري ارتباط ت هاي اجتماعي بخصوص مهارت حلها بر آموزش مهارتدر تمام اين درمان

  است. 
اجتماعي به بيمار و خانواده او است. در اين درمان بر افزايش -، مداخله آموزش روانيهاترين اين درمانترين و اصليبديهي

وجود هاي مختلف م، درمان، سير بيماري، علل ايجاد بيماريهاي بيمارياش در زمينه عالئم و نشانهآگاهي بيمار و خانواده
، عالئم رعايت و عدم رعايت درماناهميت  ،بر بيماري و اثرات و عوارض آنها ثرؤبراي درمان آن، داروهاي مختلف م

اي هها و مسئوليتشت خواب و تغذيه و ورزش، اهميت از سرگيري فعاليتعايت بهدا، ردهنده شروع و عود بيماري هشدار
دام از موارد ك هر آموزش شود وكيد ميأت ... و ) ي فعلي بيمارهاه ولي به روشي متناسب با توانايي(شركت در مدرس قبلي

  ذكر شده ممكن است چند جلسه طول بكشد.
قبل  هاي كوتاهبيداري هميشه ثابت و يكسان باشد و از چرت زدن شود زمان خواب ودر زمينه بهداشت خواب توصيه مي

هاي سنگين پرهيز شود و بهترين شود از ورزش. در مورد ورزش و تغذيه توصيه مياز ساعت اصلي خواب خودداري شود
از نوشيدن  باشد و از مواد مغذي سالم كامل استفاده شود نه از فست فودها و ضمناً ١٤:٠٠زمان ورزش قبل از ساعت 

 بپرهيزند.    ١٢: ٠٠دار بعد از ساعت هاي كافئينساير نوشيدني قهوه و
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 روابط رومانتيك در نوجواني
  فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان؛ ه موسويمعصوم

M_mousavi110@yahoo.com   
  

  روابط رومانتيك در دوران نوجواني از بعضي جهات مشابه روابط رومانتيك در دوران بزرگسالي است.
هاي نوروبيولوژي نقش نوروترانسميتر دوپامين و جنبهوان به اين پديده نگاه كرد. تهاي مختلفي ميازديدگاه

لبستگي ثير نوع دأكند. نظريه دلبستگي به ترا مطرح مي (هورمون افزايش دهنده عشق) هورمون اكسي توسين
ه نوجوان ه رومانتيكي ك(ايمن، ناايمن اجتنابي، ناايمن اضطرابي) به نوع رابط كه در زمان كودكي شكل گرفته

  كند، اشاره دارد.برقرار مي
  
هاي شوريدگي و تعهد، بدون صميميت و شناخت فرمي ؤلفهاساس مثلث عشقي استرنبرگ، در صورت بودن م بر

 تواند مشكالتشود و مياز عشق را داريم كه ابلهانه يا كور است اين فرم از عشق در نوجوانان زياد ديده مي
  حصيلي و عملكرد اجتماعي ايجاد كند.ثير بر عملكرد تأزيادي را براي نوجوان از جمله ت

  
  : هنگام شوند توانند باعث سوق دادن نوجوان به ارتباط جنسي زودعوامل مختلفي مي

 م اختالالت روانپزشكي ئح پرخاشگري، ميزان تكانشگري، عالپارامترهاي مربوط به نوجوان: سط
  درونسازي شده و برونسازي شده، جنسيت 

 ه: ميزان تحصيالت والدين، نوع رابطه والد و نوجوان، نگرش والدينپارامترهاي مربوط به خانواد  
 پارامترهاي فرهنگي و مذهبي  

  
 ا وهتلف از نظر نوع رابطه، و تواناييهاي مخدرمانگران بايد حوزه هنگام مراجعه نوجوان به مشاورين و روان در

  خانواده به مداخله پرداخت.اساس عملكرد  اساس آنها و بر هاي نوجوان بدست آورد و سپس برمهارت
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 هاتفاوت نسل
  كي كودك و نوجوانفوق تخصص روانپزش ؛مريم كوشا

maryamkousha@yahoo.com  
 

 تغييرات اجتماعي و سبك زندگي نوجوان
ا اساساً هقضاوت در عملكرد نسل ها هميشه در طول تاريخ بشر وجود داشته و اجتناب ناپذير است.تفاوت نسل
 اشد.بثيرگذار مختص همان نسل ميأثير عوامل مختلف تأتحت تباشد چرا كه عملكرد هر نسل درست نمي

عصر حاضر  تري درها به شكل پيچيدهييرات منجر به مشكل در تطابق نسلانقالب تكنولوژي و سرعت زياد تغ
كه كه نوجوانان و جوانان بدليل پالستيستي باالتر مغزي قدرت تطابق باالتري نسبت به  از آنجائي شده است.

  كند.دا ميتري پيهايشان با والدين فاصله بيشانسال و بزرگسال دارند، شيوه تفكر و نگرش و ارزشافراد مي
 

ورت همزمان و صه البته پيشرفت تكنولوژي مزايايي هم دارد كه شامل توانايي باالتر انجام تكاليف مختلف ب
ا اختالالت زياد و نامناسب با باشد در عين حال مواجهه بهاي ارتباطي و تسهيل كسب هويت ميبهبود مهارت

تواند منجر به سردرگمي در پيدا كردن الگو در سنين نگي و اقتصادي در جوامع مختلف ميسن و شرايط فره
  نوجواني شود.

 
- خانواده ترده و سنتي بهامروزه اينترنت نسل نوجوانان جهاني را شكل داده و تغيير ساختار خانواده از خانواده گس

پروري شده و بسياري از مادران شاغل ساعات كمتري در مدرن منجر به دشوارتر شدن فرزند اي وهاي هسته
داري منجر به افزايش اختالفات طبقاتي مصرفي شدن جوامع در جهان سرمايه ءمنزل هستند. همچنين از يك سو

خود در جوامع ديگر  النهمسا شده و از سوي ديگر دسترسي به اطالعات باال رفته و نوجوانان دائماً خود را با
 .كنندمقايسه مي

ثير عوامل اقتصادي قرار گرفته و همه اين موارد سبك زندگي أن به تحصيالت و اشتغال نيز تحت تنگرش جوانا
 كنيم.ي كرده كه در نسل حاضر مشاهده مينوجوان را دستخوش تغييرات
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 كمك به والدين درواكنش به نارضايتي جنسي نوجوان
  منصوره ميرزاده؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

mirzadeh.mansoureh@gmail.com  
  

ليل اين بد ونمايند يشكارسازي در مورد هويت جنسي خود مآجوانان بيشتري اقدام به ، به بعد ١٩٩٠از اوايل 
  باشد.گاهي جامعه در مورد اين پديده ميافزايش آ

تصال ا تكامل كودكان ونوجوان و احساس بهزيستي دارد و درهمانطور كه مستحضريد خانواده نقش بسيار مهمي 
  باشد.رواني مي هايآسيبارتباط با خانواده عامل محافظتي مهمي در مقابل  و
نه با وخانواده در مقابل اين پديده و اينكه والدين و خانواده چگ همين اواخر در مورد چگونگي واكنش والدين و تا

توانند ميكردند نبسياري از درمانگران تصور مي و اطالعات اندكي وجود داشت. ،ندكناين موضوع انطباق پيدا مي
هايشان حمايت كند و لذا تعداد كمي از تا از بچه يي كه طرد كننده هستند كمك زيادي كنندهاه خانوادهب

  كار كنند.ها خانواده كردند با ايندرمانگران سعي مي
  

ها كار مشاركت كنند و با اين خانوادهتري فعاالنه بطور ست كه درمانگرانا مند ايننياز، رويكرد خانواده محور
حمايت از خانواده است  مشاوره و ،هايي براي آگاهي و آموزش خانوادهاين رويكرد شامل ايجاد فرصت كنند.

رديد ت وهاي انطباقي واكنش كمك به والديني كه طرد كننده هستند و دچار و در صورت نياز ارجاعطور  ينمه
  تا بدينوسيله ريسك مشكالت رواني و اجتماعي براي نوجوانان كمتر شود. ،باشندمي

 چگونگي مديريت آن وشوند هاي هيجاني كه والدين در زمان آشكارسازي با آن روبرو ميآشنايي با واكنش
كمتري  هاياين مسير سخت و پر چالش با آسيب تواند به والدين كمك كند تا ازمي، توسط مددكار و درمانگر

  عبور كنند.
تجربه كنند توانند هايي كه والدين ميواكنشجمله  از
احساس  ،سرزنشگري احساس گناه و خود ،طرد كردن«

مشكالت در رابطه با فاميل گسترده و مشكالت ، فقدان
مذهبي و شرعي و ترديد در  نگراني در زمينه  ،قانوني

"Medical & Social Transition" باشد.مي  
فرزندان والديني كه حمايتگر دهد در تحقيقات نشان مي

ه وابستگي ب ،اقدام به خودكشي ،ريسك افسردگي ،اندبوده
هاي منتقله رفتارهاي پرخطر جنسي و ابتال به عفونت ،مواد

  به مراتب كمتر بوده است.  ،از راه جنسي
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 تغيير ارزش و نگرش در نوجوانان
  منصوره ميرزاده؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان

mirzadeh.mansoureh@gmail.com  
 

ا رخ داده و هشكاف هميشه ميان نسلشود. گرفته مين شكاف بين نسلي در نظر عنواه ارزش ب تغيير نگرش و
  .ضرورت زندگي تاريخي بشر است

ماعي تغيير اجت سازي اطالعات و دانش در بشر بوده واطالعات و افزايش قدرت ذخيره تنوعين شكاف ناشي از ا
ها ه نسلوز پديداي كه امرمسئله .هاي تكنولوژيك و معرفتي مرهون همين فرآيند بوده استو پيشرفت در حوزه
 - هاي جديد به تغييرات ارزشيكند سرعتي است كه نسلهاي فرهنگي آنها را با اهميت ميو شكاف بين ارزش

  دهند.به تغييرات اجتماعي مي فرهنگي و نتيجتاً
ند الزم گذارثير ميأتوليد شده  و بر رفتار فرد ت باز، هاها و نگرشارزش ،براي درك اين موضوع كه چرا و چگونه

 است در مورد روانشناسي نگرش بيشتر بدانيم. 
يق هر فرد در گرو شناخت اين هاى شخصيت افراد بوده و شناخت دقترين اليهها در شمار درونىدر كل، ارزش

ز ا يتوان عقايد پايدار فرد نسبت به شيوه خاصها را مىهاى ارزشى و هويتى اوست. ارزشها و گرايشارزش
هدف نهايى زندگى دانست كه از نظر فردى يا اجتماعى در مقابل شيوه ديگرى از رفتار يا هدف ديگرى  رفتار يا

 ارزشي نيمعا و كنندمي بنديرتبه كنند،مي كشف را خود نيازهاي هاخانواده و افراد .قابل ترجيح است ،از هستى
 تيوق گيرد.مي قرار شخص رفتارهاي و هانگرش ها،ارزش تأثير تحت گيريتصميم از مرحله هر .كنندمي ايجاد

بر اساس معيارهاي ذهني و ارزشي  نيازهاي خود هستند، كشف يا بر روي خواسته و ملأت حال در خانواده اعضاي
 با هاارزش .هستند انتزاعي ساختارهاي هاارزش كنند.مي بندياولويت ،ترتيب را از نظر اهميت و آنها ،خود

  گذارند.يم تأثير رفتار بر ،خود بر جامعه و ديگران اقدامات احتمالي پيامدهاي شخص از ارزيابي بر تأثيرگذاري
نگرش يك تمايل  ست.هاي ماانعكاس ارزشنگرش  ،نگرش عبارت است از احساس ما در مورد هر چيز خاص

  .است» نامطلوبچه مطلوب چه «رفتاري مداوم  شيوهيك براي پاسخ دادن به شده آموخته 
هاي ريگيهاي زندگي خود، موضعروشاز «چگونگي تصور افراد : عبارتند از :ها هستند كهنگرشاعتفادات همان 

 .و مواضع ديگران رفتار، اقتصادي و سياسي و چگونگي تصور در خانواده و موضوعات اجتماعي، مذهبي آنها
ها به وسيله گرشن. كنند تغيير آموزش و تجربه با توانندو مي هستند پويا بنابراين قابل يادگيري است و نگرش

  شود. اعمال و رفتار و عبارات ابراز مي
 نواده،خا اعضاي والدين، با زمان طول در تعامل طريق ها ازنگرش كه ؛اندعقيده اين بر هاستمدت پردازان نظريه

  شوند.مي حفظ و ايجاد ،كودكزندگي  در اجتماعي اهميت داراي افراد ساير و
 هانگرش .ستنده نگرش گيريشكل در احتمالي ژنتيكي مؤلفه يك به معتقد رفتاري متخصيصن حوزه ژنتيك

 ندفرآي از بخشي هر بر توانندمي ارزشي هايقضاوت اين جهان پيرامون دارند. قضاوت در مورد در مهمي تأثير
        .شوند پردازش و آوريجمع بايد اطالعات كه هنگامي ويژه به بگذارد، تأثير گيري فردتصميم
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را  نآواده خان و كنند و افرادمي پيدا اهميت خانواده گيريتصميم يندآفر است كه در اقداماتي و هاانتخاب، رفتار
  شوند.يم پذيرفته ديگران پيامد رفتارش كه توسط از فرد درك چگونگي از است تابعي دهند. نگرشانجام مي

 رديف گيرد. نيازهايصورت مي ما هايارزش و نيازها به توجه با ما اقدامات همه دهند.توضيح مي رفتار را نيازها
  .است خانواده گيريتصميم روند در مهمي عوامل خانوادگي و

اي هبسته به پذيرش فرد و ارزش مشخص، فرهنگي گروه يك و اجتماعي گروه يك در عضويت باالتر، سطوح در
 هايحالت در كه اصولي است از ايمجموعه اخالق كنند.اخالقي رفتار مي اساس اصول افراد بر ،اصولي فرد

  دارند. وجود نانوشته يا رسمي
 كه نانوشته هايارزش اساس بر را رفتارها از ايمجموعه كنندمي ترغيب را اعضا غالباً ايحرفه هايسازمان
 تارهايساخ و رسمي هايارزش چنين از ندرت به خانوادگي واحدهاي .كنند دنبال شود،ترسيم مي حرفه آن توسط

 هاشارز باشد. سازگار ساختارهايي چنين با است ممكن آنها رفتارهاي و هاولي ارزش هستند برخوردار رفتاري
 .كنندمي هدايت را گيريتصميم روند و خانواده اعضاي رفتار كه هستند اعتقاداتي

 گيريميمتص هايفعاليت كليه در تقريباً كه است اساسي خانواده واحد عملكرد براي قدري به اعتقادات برخي
 اياعض ناخودآگاه سطح به اساسي باورهاي و هاارزش است ممكن تصميم، چندين اتخاذ از پس .گرددلحاظ مي

 و ذهني ماهيت شايد ارزش شوند.نمي تعريف روشني به هميشه خانوادگي هايارزش .شود منتقل خانواده
 رشد از يبخش عنوان به تدريج به زمان گذشت با اصول اين كه است اين بر اعتقاد باشد. داشته تريشخصي
  گردند.باورهاي بنيادين فرد مييابد و جزوي از مي توسعه فرد رواني و اجتماعي

 و افراد در كنند،مي پيدا توسعه هاهمچون ارزش طوالني هايدوره طي در و آهستگي به رواني هايسازه وقتي
  شوند.مي نافذ عميقاً خانوادگي واحدهاي

شده  ليفع عقايد و باورهاي در نظر باعث تجديد توانددر هر فرد مي اخالقي بلوغ و شناختي رشد تجربه، ،موزشآ
  دهيد. تغيير را قبلي عقايد و اعتقادات واقع و در

 جايگزين ايهگزينه زمينه، نظر از موقعيتي هر مورد در ملأت به شروع دارند، را انتزاعي تفكر توانايي كه نوجوانان،
 تأثير و نوجواني هايارزش مطالعه به زيادي تحقيقات كرد. خواهند ديگران و خود بر ،و رفتارشان اعمال تأثير و

 أثيرگذاريت چگونگي مورد جديد در هاييبينش تحقيقات اين است. يافته اختصاص رفتارها و هاارزش بر همساالن
  اند.آورده پديد نوجوانان گيريتصميم بر والدين ارزشي هايسيستم

 يشانهاخانواده در كه هستند بزرگساالن هايارزش دنبال به كودكان كه كنندمي حمايت ايده اين مطالعات از
 با يزن بزرگساالن در آموزشي مشاركت مورد در گيريتصميم اند.شده بيان گيريتصميم در راهنمايي براي

 تغيير كندتر مسن افراد بين در هااگرچه ارزش است بنابراين، بوده مرتبط مركزي خانواده ارزشي هايسيستم
  .شود حاصل هماهنگي هانسل بين است ممكن نهايت در اما كنند،مي

 Featherman )1980 (و تحصيالت والدينشان  شغل با شدت به نوجوانان ايحرفه آرزوهاي گزارش داد كه
  دارد.  ارتباط
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در مورد اينكه چرا وارد رابطه جنسي با جنس مخالف  نوجوانان آمريكايي وقتي درصد ٦٤ پاسخ طور همين
 اين مورد بودند. نگرش والدين در اين بود كه نگران تفكر و ،اندنشده

 اما ارند،د بيشتري تأثير ظاهر مديريت مانند روزمره و مدت كوتاه مسائل در همساالن اگرچه محقيقين دريافتند
 .دارند بزرگسال خود فرزندان آموزشي هايبرنامه و زندگي اساسي هايارزش در بيشتري تأثير والدين
 اننش اما تحقيقات كند، ايجاد اوليه هايارزش در تغييراتي بعدي هايآموزش و تجربيات است ممكن اگرچه

 پشتيباني ي جديدهااز ارزش ،زمان گذشت با و زندگي اوايل در شده ايجاد هايارزش اصلي مجموعه كه دهدمي
  كنند كه با باورهاي بنيادين آنها همخواني داشته باشد.)هاي جديدي را كسب مي(افراد ارزش .كندمي

وانان ج ،اخالق و صداقت، شرافت ،هاي اخالقي مانند حفظ آبروشناسي نشان داد كه در ارزشي آماري جامعهبررس
في از عقايد خانواده فاصله خرا عرفي و ،هماهنگي زيادي با باورهاي والدين دارند اگرچه در اعتقادات مذهبي

  اند.گرفته
وان و الگوي جپروري مقتدرانه و نظارت بر فرزندان كه با ارتباط مثبت بين والدين و نورسد سبك فرزندبه نظر مي

 ها به فرزندان دارد.ها و نگرشارزش ثير را در انتقالأخوب بودن بيشترين ت
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 نگاه جامعه نگر به مسئله خشونت در دوره نوجواني
  استاديار روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي تبريز ؛ليال سالك ابراهيمي

Leila.saleck@gmail.com  
 

دهند. خشونت آميز جان خود را از دست ميميليون نفر در جهان در اثر اعمال  ٦/١بر اساس آمار ساالنه بيش از 
ال گر در اثر اعمنحوي به عنوان قرباني يا مشاهده دهند اما بهرا از دست نميافرادي كه جان خود تعداد  طبيعتاً

ي روانشناختي هابينند، بسيار بيشتر است. اين افراد دچار مشكالت جسماني و آشفتگيآميز آسيب ميخشونت
دهاي ارتباطي و شغلي را شوند و افت كاركرمي

-كنند كه تمام اين عوامل به ضرر و زيانگزارش مي

بيليون  ١٥١شود. (بيش از هاي اقتصادي نيز منجر مي
  دالر)

ي نوجوان اي است كه در دورهخشونت مقوله گسترده
م ئگيرد از جمله: جرااشكال مختلفي به خود مي

 آميز (ديگركشي، دزدي، حمالت مسلحانه وخشونت
  ...)، خودكشي، دعوا و درگيري، قلدري و...

-آمارها نشان ميمطرح شده،  روبروچنانچه در نمودار 

آميز مثل خودكشي رفتارهاي خشونتدهد برخي انواع 
مرگ  درصد داليل منجر به ٢٥و ديگركشي بيش از 

   دهند.و مير نوجوانان را تشكيل مي
نمودار زير نيز به آمار شيوع رفتارهاي مختلف خشونت 

ت اشاره دارد كه در هر دو حالت با آمار آميز در نوجوانان داراي اختالالت شخصيت و بدون اختالالت شخصي
 بااليي مواجهيم:

 

اين آمار و ارقام همگي مؤيد اين نكته است 
-ه پرداختن به مقوله خودكشي و روشك

  هاي پيشگيري از آن اولويتي اساسي است.
به منظور پيشگيري از خشونت ابتدا بايد 
عوامل خطر و عوامل محافظت كننده در 

اين عوامل قابل طرح  اين زمينه را شناخت.

Motor 
Vehicle 

Accidents
38%

Other Unintentional 
Injuries

11%

Suicide
12%

Homicide
14%

Malignant 
Neoplasms

6%

Other
19%

Leading Causes of Mortality, Ages 15-19
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  :در سه سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي هستند
  

  عوامل
  سطح

  عوامل محافظت كننده  عوامل خطر

ابقه س عوامل ژنتيكي، ضعف در كنترل تكانه،  فردي
و قرباني شدن، سوء مصرف مواد و  تروما
  الكل

هايي در راستاي ارتقاي آموزش مهارت
عزت نفس، همدلي، حل تعارض و تفكر 

  نقادانه
فرزندپروري نامناسب، خشونت خانگي، وجود   خانوادگي

  سالح در منزل
هاي فرزندپروري، تشكيل آموزش مهارت

- اي حمايتي براي والدين و خانوادههگروه

  هاي درگير خشونت
ها، سانهفقر، الگوهاي ارائه شده توسط ر  اجتماعي

آميز در سطح هاي خشونتمواجهه با صحنه
  زندگي در محالت جرم خيز جامعه مثالً 

هاي مردم مداخالت مبتني بر مدرسه، گروه
هاي آموزشي و پيشگيرانه در نهاد، برنامه

  هارسانه
  

  هاي موفق پيشگيرانه در زمينه خشونت نوجوانان بر چند محور تأكيد دارند:در كل برنامه
...)، شروع زودهنگام، تناسب يا سطح  در نظر گرفتن عوامل چندسطحي (فردي، خانوادگي، هم ساالن، اجتماع و

تني هاي مبموزشآهاي شخصي و اجتماعي، فنون تعاملي، تناسب با فرهنگ، دينرشدي نوجوان، ارتقاي توانم
  .بر مدرسه
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Gender Dysphoria in Children and Adolescents 
Elham Shirazi, Board of Psychiatry, Board of Child and Adolescent Psychiatry, Mental 
Health Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran,  
shirazi.e@iums.ac.ir  

     

Gender nonconformity refers to the extent a person’s gender identity, and expression 
differs from the people of a particular sex. Gender incongruence refers to identifying 
stronger with the other sex than with the sex assigned at birth. Certain gender 
nonconforming people experience gender dysphoria at some point in life. Gender 
dysphoria refers to the discomfort/distress caused by incongruence between the 
person’s gender identity and sex assigned at birth.  
 
Gender dysphoria is a universal phenomenon which occurs in all societies, cultures 
and countries. Its origin is suggested to be neurobiological and insensitive to 
environmental influences. The prevalence of gender dysphoria reported in the 
literature is increasing over the last 50 years. The sex ratio over the past 30 years 
reveals less difference between the sexes than has often been described in the literature 
and it is being increasingly almost equally found in both sexes. In childhood the sex 
ratio continues to favor birth-assigned males, but in adolescents, there has been a 
recent inversion in the sex ratio to favoring birth-assigned females. 
 
Key words: Adolescent, child, gender dysphoria, prevalence, sex ratio 
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Delirium in Critically Ill Adolescents 
Ghazal Zahed; Child & Adolescent Psychiatrist 
Ghazal.zahed@gmail.com  

 
 

Delirium is a common manifestation of acute brain dysfunction in critically ill 
adolescents. Delirium has a fluctuating course and disturbs consciousness and 
cognition, occurring in about 17% of youth in intensive care unit. 
Three subtypes are: hyperactive, hypoactive and mixed. 
 
Many medical conditions may have a role as a precipitating or predisposing factor 
such as infections, trauma, severe renal, cardiac, respiratory or metabolic diseases, 
poisoning,... . 
 
Independent risk factors for delirium are important such as mechanical ventilation, 
sedative drugs especially Benzodiazepines and anticholinergic and ICU environment 
itself (because of noises, lights, cold environment, catheters).  
Because delirium is a dangerous and fatal condition, timely intervention is absolutely 
important. 
 
At first, addressing any underlying causes or triggers, then, supportive care for 
preventing complications are important. Delirious patient must be repeatedly 
reoriented about time, place and persons. Treating pain, avoiding use of physical 
restraints, avoiding changes in surroundings and caregivers when possible, involving 
family members are considered. Circadian rhythm of sleep-wake must be restored. 
The most prescribed medications for controlling delirium are Haloperidol and 
Risperidone. 
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Coaching for Adolescents Empowering the Self-Esteem 
Dr. Atefeh Soltanifar; Child and Adolescent Psychiatrist, Fellow in Infant Psychiatry, 
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences 
soltanifara@mums.ac.ir 

 

“Self-esteem consists of: self-efficacy (competency) & self-respect (worthiness) 
The Six Pillars of Self Esteem need to be practiced with adolescents 

1. The Practice of Living Consciously 
2. The Practice of Self-Acceptance 
3. The Practice of Self-Responsibility 
4. The Practice of Self-Assertiveness 
5. The Practice of Living Purposefully 
6. The Practice of Personal Integrity 

 
How you deal with and overcome fear will greatly impact your self-esteem. Self-
esteem has much to do with how capable am I to deal with the life and its daily fears. 
The willingness to accept the possibility of pain is courage. Adolescents also need 
to Practice courage to raise their self-esteem. 
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Community-Wide Approach to Youth Suicide Prevention 
Sanaz Norouzi, Assistant Professor of Psychiatry (Child and Adolescent) 
Research Center of Psychiatry and Behavioral Sciences, Faculty of Medicine, Tabriz 
University of Medical Sciences, Tabriz, Iran   
sanaznorouzi20@gmail.com 

 
Many youth suicides are preventable but there is no single answer or simple solution 
to preventing youth suicide. There is no such thing as a singular “one size-fits-all” 
approach to preventing youth suicide. A Comprehensive Approach should be Multi-
strategy which are implemented across an array of settings & contexts. 
 
Primary Focus &Types of Strategies: 

1) For Whole Populations   →   Well-Being & Resilience Promotion 
2) For Potential Interveners    →    Education & Early Detection 
3) For Individual/Groups at Risk   →   Risk Assessment & Treatment 
4) for Survivors of Suicide   →   Postvention & Bereavement  

 
The content most relevant to indigenous Youth, Parents & Families, Schools and 
Communities. 
 
A number of key target groups and efforts and strategies for each settings are 
summarized here:  
Being & Resilience Promotion 

 Youth:  Positive Youth Development, Youth Skill Building ,Youth 
Participation & Engagement 

 Parents and Families:  Parent/Family Support Programs 

 Schools:  School-Based Mental Health Promotion 
 Communities:  Changing Social Norms  

 

Education & Early Detection 
 Youth:  Youth Education About Mental Health & Suicide 

 Parents and Families:  Parent Education About Suicide 

 School:  School-Based Screening ,School and Community Gatekeeper 
Training 

 Communities:  Physician/Hospital Staff Education 
 

  



 

٢٠ 
 

Risk Assessment & Treatments 
 Youth:  Empathic connection & strong alliance ,Risk Assessment & 

Documentation ,Crisis response & Safety Planning ,Treatment 

 Parents and Families:  Parent/Family/Caregiver Involvement in treatment 
,Family Interventions for Youth at Risk 

 School:  School Interventions for Youth at Risk 
 Communities:  Continuity of Care ,Means Restriction 

 

Postvention & Bereavement 
  Youth:  Understanding & Reducing Contagion ,Supporting Youth Survivors  

 Parents and Families:  Supporting Family Survivors 

 Schools:  School Protocols  

 Communities:  Community Protocols ,Media Education 
  

Child and youth mental health clinicians have a responsibility to assess and treat 
suicidal youth and their families. 
 
Key words: community-wide, youth, suicide, prevention 
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 قاالت ارائه شده به صورت م

 سخنرانيـــــــــــــــ
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ثير چگونگي قصه گويي يا كتاب خواني و شخص گوينده قصه براي تغيير رفتار ناخواسته أت

 سال  ١٢ تا ١كودكان 

  علوم تربيتي؛ كارشناس مينا حبيب نژاد
minahabibnejad@yahoo.com 

 
(نعنوهاي قديم) تا  ها از حركت دادن تخت نوزادهاي تكنولوژي را در همه زمينه، دستاين روزها :مقدمه

. شايد تا چند صباحي از شود يافتتر ميآموزش كودكان و حتي موارد پيچيدهها و آموزش و مداخله در سرگرمي
، ولي دت كننحركهاي فشرده ها ديجيتالي و لوحهاي كاغذي خبري نباشد و همه به سمت استفاده كتابكتاب

 ٣٠طي  .ندتواند تقليد كگوي كودك توانا را هيچ كامپيوتري نميهقص به نظر من صداي دلنشين و گيراي يك
لبي درباره كتاب و ها هم كودكان با شرايط ويژه) به نكات جاهم كودكان مهد كودكو اندي سال كار كودك (

ردم طالعه ك. كتاب درماني را مبراي گروه كودكان، رسيدمو خواننده كتاب ثير شخص گوينده قصه أكتابخواني و ت
ريزي هيجاني برون ،مادران اين گروه سني تجربه كردم سال و ١٢ تا ١هاي سني مختلف و سعي كردم در گروه

كوتاه در مراكزي كه كار كردم هست، هاي ها بصورت گزارشيرات آني با دراز مدت اين برنامهثأت ،هاشنونده
واند براي دوستان ت، نتايج اين تجربيات مينندكاستفاده مي هاهاي كوتاه هستن كه هنوز خانوادهها فيلمبعضي از آن

  .عنوان يك ابزار مهم استفاده شونده ، تا در موارد مختلف بو دوستداران كودكانمان مفيد باشد
  

 كتاب خواني در گروه و با گروه  :روش

  
بين گوينده داستان و خواننده كتاب كودك بر تغيير بعضي از رفتارهاي  ثير ارتباط انساني مثبتأت :هايافته

  .ناخواسته و يا ايجاد رفتار خواسته و يا ايجاد فضاي انتخاب بين دو گزينه براي كودك يا شنونده

  
 باهم بخوانيم ،هاي كتابخواني، حلقه مطالعه كودكانبل توجهي از شركت كنندگان كارگاهتعداد قا :گيرينتيجه
) عالقمندي به خود سرگرمي ١/٥نظر گرفته بودم) عالوه بر اينكه از سنين پايين ( ها درهايي كه براي كارگاه(اسم

با كلمات  خواند حتيصورت شخصي با تصوير خواني (كودك خود كتاب را براي خود مي همثبت با كتاب خوانده ب
بيني و هاي زندگي را هم بازها و ارزشمهارت، هاي شخصي و اجتماعيمحدود خودش) حل مسئله و مهارت

  .شوندهاي والدين و مربيان دروني نميهاي مستقيم و بكن نكنكنند، كه با ياد دادنتمرين مي

  
  كودك  وخانواده  ،ي درمانيباز ،گروه درماني ،كتاب درماني :واژگان كليدي
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ضطراب، افسردگي و استرس در دانش آموزان آسيب رساني و ارتباط آن با ا فراواني خود

 ٩٦-٩٧دبيرستاني رشت در سال 

استاديار گروه روانپزشكي، مركز تحقيقات علوم رفتاري، شناختي و اعتياد كاوش، بيمارستان شفا، دانشگاه ؛ دكتر الهه عبدالهي
 eabdollahi@rocketmail.com .علوم پزشكي گيالن، رشت، گيالن، ايران

 محمدرضا بهمني و مريم كوشا، آروين بزرگ چناني

  
رساني يا خودزني، روش نامناسب مواجهه با مشكالت هيجاني، خشم، افسردگي و ناكامي است و خود آسيب :مقدمه

ل شود. آسيب به خود امروزه يكي از مسائآسيب شديد مي صورت جزئي تا رفتاري عمدي است كه موجب آسيب بدني به
 deliberate) هاي مختلف مثل مصرف زياد الكل و داروشناسي مي باشد.اين موضوع به شكلهاي روانمهم كلينيك

self-poisoning)  تواند بروز كند.در اين مطالعه بران شديم تا به بررسي فراواني خودآسيب و مجروح ساختن نيز مي
 .بپردازيم ٩٦-٩٧ساني و ارتباط آن با اضطراب، افسردگي و استرس در دانش آموزان دبيرستاني رشت در سال ر

اي بر لهمرح اي چندهاي شهر رشت به روش تصادفي خوشهمقطعي، تعدادي از دبيرستان-در اين مطالعه تحليلي :روش
مسئولين مدارس همكاران طرح در مدارس حضور يافتند اساس حجم نمونه مورد نياز انتخاب شده و سپس با هماهنگي 

ي آگاهانه را نامه كتباند داده شد تا رضايتسپس توضيحات كافي به دانش آموزاني كه تمايل به شركت در طرح را داشته
ي دگپرسشنامه سانسون و فرم كوتاه پرسشنامه اضطراب، افسر هايي شامل پرسشنامه مشخصات فردي،پر كنند. پرسشنامه

 موزان داده شد. پرسشنامه به صورت حضوري (خود ايفا) تكميل شد. در نهايتآبه دانش  (DASS-21) و استرس
دانش آموزان دبيرستاني واجد شرايط شهر رشت در شش مقطع هفتم تا دوازدهم متوسطه وارد مطالعه شدند.  ٦١٧
 .شد SPSS 21 هاي جمع آوري شده در مطالعه، كدبندي شده و وارد نرم افزارداده

نفر خانم  ٦٩) بوده است كه از اين تعداد  %٥٤/٩نفر ( ٣٣٩فراواني خود آسيب رساني در نمونه مورد مطالعه : هايافته
بدن خود را  هاي مورد پژوهش عمداًمورد) نمونه ٦٨درصد ( ١١اند همچنين ) بوده %٦٨/٢نفر آقا ( ٢٧٠) و  %٣١/٢(

يب اضطراب و استرس با افزايش فراواني خود آس نتايج اين مطالعه حاكي از ارتباط باال بين افسردگي، .اندزخمي يا بريده
تري بودند رفتارهاي دي كه داراي وضعيت اقتصادي پايينهمچنين در اين مطالعه افرا  (P<0.001).باشدرساني مي

دهد كه بين سابقه اين مطالعه نشان ميهمچنين نتايج   (P=0.001).سيب رسان بيشتري را تجربه كردندآخود 
 موزان رابطه معنا داري وجود داردآو رفتارهاي خود آسيب رساني دانش خودكشي در بستگان درجه يك و دو 

(P<0.001)   تحصيالت پدر، مصرف مواد مخدر و معدل سال قبل رابطه  ،رساني با جنس، سنسيبآهمچنين خود
ر تمصرف مواد مخدر و معدل پايين ، جنس پسر، تحصيالت دكتري در پدر،سن دار داشت بدين صورت كه افزايشمعنا

 .بيشتري را تجربه كردندرسان سيبآسال قبل رفتارهاي خود 

مطالعه حاضر نشان داد كه افسردگي، اضطراب، استرس، وضعيت اقتصادي پايين، جنس پسر، افزايش   :نتيجه گيري
ستگان زاري در بآ، مصرف مواد مخدر و سابقه خودكشي و يا خود ترپايين كتري در پدر، معدل سال قبل، تحصيالت دسن

  .اندرسان بودهسيبآدرجه اول و دوم از عوامل افزايش فراواني رفتارهاي خود 

 آموزاندانش و رسان، افسردگي، اظطراب، استرسيبرفتارهاي خود آس :واژگان كليدي
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 هاي جنسيتي در اختالالت سالمت روان كودكان بعد از زلزله در ايران: مرور سيستماتيك تفاوت

  يرانا سالمت و رفاه اجتماعي كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، دكتراي؛ حامد صديقي

hseddighi@gmail.com   

   
دهد و ايران يكي از زلزله خيزترين كشورهاي جهان است كه زلزله همه ساله در سراسر جهان رخ مي  :مقدمه

ند كه هايي هستپذيرترين گروهخيز بودن داراست. كودكان از آسيبكشور را در زمينه زلزله  ١٢٠در بين  ١٥رتبه 
 .توان در آنان عوارض منفي زلزله را مشاهده كردگيرند و بعد از زلزله ميثير قرار ميأدر زلزله تحت ت

  
اختالل استرس  اين مطالعه از روش مرور سيستماتيك بهره برده است. سالمت روان، رواني اجتماعي، :روش

سيد)، ( هاي مطالعه براي جستجو بودند كه در پايگاه اطالعاتي جهاد دانشگاهيپس از سانحه و استرس كليدواژه
مجالت تخصصي نور (نورمگز) و گوگل اسكالر براي جستجو استفاده شد. جستجو به زبان فارسي و فقط بين 

 .زبان صورت گرفت مقاالت فارسي

  
هاي اختالل، جنسيت، سن و منطقه جغرافيايي) نتايج در پنج بخش (مداخالت رواني اجتماعي، نشانه :هايافته

 بررسي اثربخش بوده و مطالعه در تحقيقات مورد كه مداخالت رواني اجتماعي موردها نشان داد ارائه شد. يافته
ن عالوه، دخترا هاي اختالل سالمت روان بعد از زلزله در ايران وجود دارد. بهتفاوت جنسيتي در خصوص نشانه

ران بيشتري از پسجز در نشانه خشم ميزان  هاي اختالل استرس پس از سانحه بهمطالعه در تمامي نشانه مورد
هاي اختالل استرس بعد از حادثه در بين پسران بعد از زلزله در ايران بيشتر را از خود نشان دادند اما فراواني نشانه

  .بود
 

بر  نظر جنسيتي فقط مطالعات در ايران در خصوص اختالل سالمت روان بعد از زلزله در ايران از :گيرينتيجه
و مشخص شد كه اين اختالالت در بين دختران در تمام سنين كودكي بيشتر  دختران و پسران متمركز بوده

  .شده است سال ديده ١٢تا  ٧سال اين اختالالت كمتر از گروه سني  ١٨تا  ١٣است. در گروه سني 
  

 اختالل استرس پس از سانحه و وان، زلزله، بالياي طبيعي، جنسيتكودكان، سالمت ر :واژگان كليدي
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بررسي ارتباط شاخص توده بدني با اضطراب، افسردگي، تصوير بدني و نگرش به خوردن در يك 

 نمونه از نوجوانان شهر شهركرد

 safavi_p@yahoo.com  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، كودك و نوجوان روانپزشكي ؛ فوق تخصصپروين صفوي
  معصومه نادري و نوشين رستم پور، سليمان خيري

  
هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني با اضطراب، افسردگي، تصوير بدني و نگرش  :مقدمه

 .ساله شهر شهركرد بود ١٦تا  ١٢نوجوانان به خوردن در يك نمونه از 

  
گيري ساله با نمونه ١٦تا  ١٢آموز دانش ٤٣٨تحليلي بود كه بر روي -ياين مطالعه يك مطالعه توصيف :روش

انجام شد. دانش آموزان  آموزان) در شهر شهركرداي (انتخاب مدارس و انتخاب دانشدو مرحلهتصادفي 
   .تجزيه و تحليل شد SPSS ها توسط نرم افزاررا در مدارس تكميل نموده و داده هاپرسشنامه

  
شاخص توده بدني با نمره اضطراب، افسردگي و نگرش ناكارامد نسبت به خوردن ارتباط مثبت و با : هايافته

شاخص توده  ، ولي تصوير بدني در نوجوانان دختر با(p>0.05)  تصوير بدني در نوجوانان ارتباط منفي داشت
بدني ارتباط نداشت. ميانگين نمره افسردگي و اضطراب در هر دو گروه نوجوانان چاق و داراي اضافه وزن نسبت 
به نوجوانان با وزن نرمال باالتر بود ولي نمرات تصوير بدني و نگرش به خوردن بين نوجوانان با اضافه وزن و 

  .نوجوانان با وزن نرمال تفاوت قابل توجهي نداشت
  

 .ثير منفي داردأه وزن بر سالمت رواني نوجوانان تچاقي و اضاف :نتيجه گيري

  
  نگرش به خوردن و قي، اضطراب، افسردگي، تصوير بدنيچا :واژگان كليدي

   



 

٢٦ 
 

اي درمان شناختي رفتاري اختالل وسواس بي قابليت اجرايي برنامه رايانهطراحي، ساخت و ارزيا

 دوران كودكي

 maryamdelavari62@gmail.com ،روانشناس كودك و نوجوان ،دكتري روانشناسي؛ مريم دالوري
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد ؛علي مشهد

  
راد جامعه افهاي شناختي رفتاري هستند كه دسترسي هاي ارائه درماناي يكي از شيوههاي درماني رايانهبرنامه :مقدمه

شوند. برنامه هاي حضوري توليد ميص درمانئدهند و با هدف بهبود نقاهاي روانشناختي افزايش ميرا به درمان
اي شناختي رفتاري است كه براي درمان اختالل وسواس دوران كودكي طراحي شده يك برنامه رايانه »قهرمانان جزيره«

اي مانند هاي چندرسانهلفهؤاست كه در طراحي و ساخت آن از تركيبي از م سال ١٢تا  ٨است. اين برنامه براي كودكان 
مرحله  ٥هاي تعاملي استفاده شده است. پروژه طراحي و ساخت اين برنامه در متن، تصوير، صوت، انيميشن و فعاليت

د. در اص دارتعريف شده است. مرحله اول به طراحي و نوشتن سناريوي برنامه و ساخت يك نسخه پيش الگو اختص
مرحله دوم نسخه پيش الگو توسط گروهي از كودكان و والدينشان از نظر ساختار، طراحي و محتوا مورد ارزيابي قرار 
گرفت. سپس از بازخوردهاي كودكان و والدين براي ساخت نسخه كامل برنامه در مرحله سوم استفاده شد. در مرحله 

ي برنامه مورد ارزيابي قرار گرفت و موانع درماني بررسي شدند. در مرحله چهارم در يك مطالعه مقدماتي قابليت اجراي
نهايي نيز يك مطالعه كنترل شده به منظور اثربخشي اين برنامه در درمان كودكان مبتال به وسواس انجام خواهد شد. 

 .اشدبالگوي برنامه مي هدف از اين مطالعه ارائه گزارشي از شيوه طراحي و ساخت برنامه و نتايج ارزيابي نسخه پيش
  

طراحي و ساخت اين برنامه در دو بخش اصلي انجام شده است. بخش كودك ده مرحله دارد كه پنج مرحله اول : روش
پردازد. بخش والدين نيز شامل ده مرحله است كه به آموزش هاي مواجهه ميبه مهارت آموزي و پنج مرحله دوم به تمرين

انتخاب نمونه در بخش ارزيابي قابليت اجرايي برنامه  .پردازدهاي وسواس كودك ميبا نشانه خانواده و كاهش انطباق آنها
از دو گروه كودكان باليني و غيرباليني انجام گرفته است. همچنين والد يا والدين اين كودكان نيز جزئي از نمونه اين 

ن آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. والدين و ساله و والد/ والدي ١٢تا  ٨كودك  ١١شدند. در مجموع بخش محسوب مي
هاي لفهؤكودكان بايد بعد از كاركردن با نسخه اوليه برنامه با پاسخ به پرسشنامه ارزيابي نگرش و قابليت اجرايي، م

 .كردندظاهري، محتوايي و اجرايي برنامه را ارزيابي مي
  

ن آنها اي بود. همچنيهاي برنامه رايانهلفه ظاهري و شخصيتؤنتايج نشان دهنده رضايت باالي كودكان در م :هايافته
هاي اجرايي داشتند را عنوان كردند. عالوه بر اين والدين نيز از لفهؤنقاط قوت و پيشنهاداتي كه براي تغيير برنامه و م

 .هاي ظاهري و محتوايي آموزش خانواده رضايت بااليي داشتندلفهؤم
  

ا تواند به صورت مستقل و يا در تركيب باي درمان شناختي رفتاري اختالل وسواس ميبرنامه رايانه  :نتيجه گيري
  .هاي حضوري سنتي براي درمان اختالل وسواس دوران كودكي مورد استفاده قرار گيرددرمان

  

  كودك و درمان شناختي رفتاري ،ايبرنامه رايانه ،اختالل وسواس :واژگان كليدي



 

٢٧ 
 

  به اعتياد و نوجوان –اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي از طريق هميار مشاور بر تعارض والد 

 پسر نوجوان آموزان دانش اينترنت

 يدريههاي تربت حناسي دانشگاه مازندران و دانشگاهمدرس گروه روانش، روانشناسي تربيتي؛ دكتراي سيدابوالقاسم سيدان
sa.seyedan@yahoo.com 

  
هاي زندگي از طريق هميار مشاور بر اثربخشي آموزش مهارتپژوهش حاضر با هدف كلي بررسي   :مقدمه

 ١٣٩٧هاي پسرانه شهرستان تربت حيدريه در سال نوجوان و اعتياد به اينترنت نوجوانان دبيرستان-تعارضات والد
  .باشدمي

  
روش اجراي پژوهش از نوع نيمه آزمايشي  ،نفر اجرا شده ١٠٠د به حجم نمونه گيري هدفمناز طريق نمونه  :روش

 .با گروه كنترل و پيش آزمون و پس آزمون بوده است

  
له باعث كاهش أده است كه آموزش مهارت حل مس، نتايج بدست آمده نشان داهابا توجه به يافته: هايافته

ياد به نشان داد كه نمرات اعتگردد. نتايج تحليل اين فرضيه نوجوان در دانش آموزان دبيرستان مي-تعارض والد
  .اشدبييد اين فرضيه ميأكاهش يافته است كه نشان دهنده ت اينترنت در گروه آزمايش به طور معناداري

  
كه  شان دادآزمون نآزمون و پسهاي پيشنتايج نشان داد كه با استفاده از تحليل كواريانس نمره  :نتيجه گيري

ثير معناداري أاعتياد به اينترنت گروه آزمايش تنوجوان و -له بر كاهش تعارض والدأآموزش مهارت حل مس
  .  (P=0.001)دارد

  
   مشاور هميار و زندگي هايمهارت ،نوجوان ـ، تعارض والد اعتياد به اينترنت :واژگان كليدي

   



 

٢٨ 
 

 اختالالت هيجاني در نوجوانان
 frhsaleh@yahoo.com   پزشك متخصص روانپزشكي؛ صالح فاطمه

 
ها و در مراجعات كلينيكدرصد  ٢٠اختالالت هيجاني در كودكان و نوجوانان به طور شايع و درحدود  :مقدمه

  .شودبه ويژه اورژانس اجتماعي ديده ميسطح خانواده مدرسه و ارجاعات به مراكز درماني و مداخله در بحران 
 

 بررسي ميداني موارد پذيرش شده در مراكز اورژانس اجتماعي :روش
  

هاي هيجاني در نوجوانان به علل استرس هاي خانوادگي اعم از بيماري اعتياد بد سرپرستي ديسترس: هايافته
يا بي سرپرستي اختالالت رشد ذهني يا بيماري زمينه اين فقر و سابقه اختالالت رواني در فاميل منجر به عالئم 

 ي و آسيب به خود واضطرابي افسردگي اختالل در تحصيل و رفتارهاي ناسازگاري با همساالن و پرخاشگر
 وكند كه نياز به مداخله فوري بررسي تشخيصي و درمان گاه عوارض حاد و شديدي ايجاد مي ديگران بوده و

ساز و شناخت عالئم و عالئم جتماعي است آگاهي از عوامل زمينههاي اپيشگيري از عوارض ثانوي و آسيب
ثر بوده. ضمني اين كه بر ؤل در كنترل و درمان مهاي عمومي و اطفاد شكايات جسمي در كلينيكهمراه مانن

ي ابتدايي رشد و هاها و مديريت و كنترل هيجان از همان سالهاي ارتباطي و شناختي هيجانآموزش مهارت
 . شودكيد ميأها و مدارس تدر سطح مهد كودك

  
پيشگيري و درمان ررسي و هاي اجتماعي و بثر در شناخت آسيبؤهاي فعال و ماز ارگان  :نتيجه گيري

استفاده از كودكان مراكز اورژانس اجتماعي و مداخله در بحران هستند كه با تيم  ءها و موارد سوناهنجاري
  .دارندمي ثري در اين راه برؤكارشناسي گام م

 
  پيشگيري و درمان، اورژانس اجتماعي، شناخت، بحران، ديسترس ،هيجان :واژگان كليدي

   



 

٢٩ 
 

 ه ارتباط) ويژه والدين بر نظم جويي هيجاني نوجوانان (برنام اثربخشي درمان متمركز بر دلبستگي

 mashhadi@um.ac.ir  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار روانشناسي باليني كودك و نوجوان؛ علي مشهدي

   و دانشگاه فردوسي مشهد ،كارشناسي ارشد روانشناسي باليني؛ فاطمه شاكر
  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار روانشناسي؛ دكتر زهره سپهري شاملو

  
اي است كه فرد در تالش براي حفظ استقالل از والدين و دستيابي به نظم جويي هيجان نوجواني دوره: مقدمه

يابد. پژوهش افزايش مي ر اين دوره سني تا حدياست. به همين خاطر تعارض و درگيري والدين و نوجوان د
حاضر با هدف اثربخشي درمان متمركز بر دلبستگي ويژه والدين (برنامه ارتباط) بر نظم جويي هيجان دختران 

  .نوجوان انجام شد

  
 ٢٠پس آزمون با گروه كنترل بود. نمونه هدف شامل ـ اين پژوهش شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون: روش

ين نمره را در سال مراجعه كننده به فرهنگ سراهاي شهر مشهد كه بيشتر ١٥-١٧ نفر بودند كه از بين دختران
سازي شده كسب نمودند، انتخاب شدند. ارزيابي با استفاده از پرسشنامه سازي شده و برونزمينه مشكالت درون

ي درمان ساعته گروه ٥/١جلسه  ١٠انجام شد. مادران گروه آزمايش در  (ERQ) نظم جويي هيجان گراس و جان
 اده از نرمها با استفاي دريافت نكرد. دادهرل، مداخلهكه گروه كنت حالي در ،متمركز بر دلبستگي شركت نمودند

و به كمك آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و به روش تحليل كوواريانس تك متغيره و  SPSS افزار
 .متغيره تحليل گرديد چند

  
كوواريانس نشان داد در مقياس نظم جويي هيجان نيز، نوجوانان گروه آزمايش در استفاده نتايج تحليل : يافته ها

از فرونشاني هيجاني، كاهش معناداري را گزارش نمودند. همچنين نوجوانان گروه آزمايش، در مقايسه با گروه 
  .كنترل در مقياس ارزيابي مجدد، افزايش معناداري را نشان دادند

  
ثر ؤج اين پژوهش نشان داد كه درمان متمركز بر دلبستگي بر بهبود نظم جويي هيجاني منتاي: نتيجه گيري

 .تواند كاربردهاي باليني در پيگيري و درمان مشكالت نوجوانان داشته باشدهاي اين پژوهش ميباشد. يافتهمي
 

 نوجوان و نظم جويي هيجان نوجوان، درمان متمركز بر دلبستگي، :واژگان كليدي

 
   



 

٣٠ 
 

 به اينترنت در بين نوجوانان دختر و پسرفرزندي و خودتنظيمي با اعتياد ـ  رابطه ولي

 Azarbuyeh1214@gmail.com  دانشگاه تبريز ،روانشناسي باليني كودك و نوجوانكارشناس ارشد  ؛منا آذربويه

  غزاله گريواني
  

يري گابستگي در نوجوانان هستيم و بهرهافزون به اينترنت شاهد نوعي و زمان با دسترسي روز هم :مقدمه
فرزندي و خودتنظيمي نوجوان شده است. هدف  -هاي جدي در روابط وليمناسب از آن امروزه يكي از دغدغهنا

و پسر  جوانان دخترفرزندي و خودتنظيمي با اعتياد به اينترنت در بين نو -پژوهش حاضر، بررسي رابطه ولي
 .باشدمي

  
روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر و  :روش

دادند كه از ميان آنها به شيوه تصادفي تشكيل مي ١٣٩٧شهر مشهد در سال ٦ پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه
-انتخاب شدند و پرسشنامه رابطه ولي نوجوان پسر) ١٥٠نوجوان دختر و  ١٥٠دانش آموز ( ٣٠٠ايچند مرحله

) و پرسشنامه اعتياد به اينترنت ١٩٩٩( )، پرسشنامه خودتنظيمي ميلر و براون١٩٨٣( فرزندي فاين و همكاران
(فراواني، ميانگين و  هاي آمار توصيفيل كردند. جهت بررسي نتايج از روش) را تكمي١٩٩٨( كيمبرلي يانگ

   .(همبستگي و رگرسيون) استفاده شده است انحراف معيار) و آمار استنباطي
 

فرزندي همبستگي معكوسي با اعتياد به اينترنت در نوجوانان دارد كه  - ها نشان داد رابطه ولييافته: يافته ها
نتايج رگرسيون نيز نشان داد رابطه نوجوانان با مادر (نسبت به رابطه پدر) به صورت معناداري بيشترين واريانس 

ست كند). شايان ذكر اس اعتياد به اينترنت را تبيين مياز واريان درصد ٦٨اينترنت بوده است (به عبارتي اعتياد به 
كه اختالف معناداري بين نوجوانان دختر و پسر در مورد خودتنظيمي و اعتياد به اينترنت مشاهده نشد و نتايج 

وانان ني شاخص اعتياد به اينترنت نوجداري در پيش بينشان داد كه خودتنظيمي سهم معني تحليل رگرسيون
  .دارد

  
بنابراين ضروري است در فرآيند پيشگيري از اعتياد به اينترنت به نقش عوامل بين فردي مثل  :نتيجه گيري

  .فرزندي و عوامل فردي مثل خودتنظيمي توجه نمود - رابطه ولي
  

 نوجوانان و فرزندي، خودتنظيمي - اعتياد به اينترنت، ولي :واژگان كليدي

  



 

٣١ 
 

 رابطه تحمل پريشاني و نشخوار خشم با اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان دختر و پسر

 Gh.garivani@gmail.com  دانشگاه آزاد اسالمي نيشابور ،روانشناسي بالينيكارشناس ارشد  ؛غزاله گريواني

 منا آذربويه

  
 رفتاري و هيجاني شناختي، هايجنبه شامل جديد، عصر هاياعتياد به اينترنت به عنوان يكي از پديده: مقدمه

ختلف هاي مهمچنين تأثيرپذيري از سازه و نوجوان قشر بين در اينترنت به اعتياد شيوع به توجه با. است
ين خشم با اعتياد به اينترنت در ب حاضر با هدف بررسي رابطه تحمل پريشاني و نشخوار روانشناسي، مطالعه

 .نوجوانان دختر و پسر انجام شد

  
روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر و  :روش

ها به شيوه تصادفي دادند كه از ميان آنتشكيل مي ١٣٩٧شهر مشهد در سال ٦ پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه
نوجوان پسر) انتخاب شدند و پرسشنامه تحمل پريشاني  ١٥٠نوجوان دختر و  ١٥٠( دانش آموز ٣٠٠اي مرحله چند

) و پرسشنامه اعتياد به اينترنت ٢٠٠١( خشم ساكودوسكي و همكاران )، پرسشنامه نشخوار٢٠٠٥( سيمونز و گاهر
(فراواني، ميانگين و  هاي آمار توصيفيل كردند. جهت بررسي نتايج از روش) را تكمي١٩٩٨( كيمبرلي يانگ

  .(همبستگي و رگرسيون) استفاده شده است انحراف معيار) و آمار استنباطي

  
خشم در  هايار تالفي جويانه در پسران، خاطرهافكهاي نشخوارخشم: ها نشان داد در مؤلفهنتايج يافته :يافته ها

ها در هر دو جنسيت با اعتياد به اينترنت رابطه مثبت و معناداري ران، پس فكرهاي خشم و شناختن علتدخت
وجود دارد. درخصوص رابطه بين تحمل پريشاني و اعتياد به اينترنت نتايج پژوهش حاكي از رابطه منفي و معنادار 

يون بيانگر آن ستحمل پريشاني با اعتياد به اينترنت در نوجوانان دختر و پسر بود. نتايج تحليل رگربين نمره كل 
 .خشم و تحمل پريشاني با اعتياد به اينترنت نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد هاي نشخواربود كه بين مؤلفه

  
نوجوانان  هاي درماني اعتياد به اينترنتاز نتايج پژوهش حاضر، در برنامه شودبنابراين پيشنهاد مي :نتيجه گيري
 .استفاده گردد

 
  نوجوانان و خشم اعتياد به اينترنت، تحمل پريشاني، نشخوار :واژگان كليدي
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مرتبط با مستي و استفاده از دخانيات و حشيش در نوجوانان: اجتماعي  -عوامل عاطفي و رواني

 تأثيرات مستقل يا تعاملي؟

 ehsanasadi26@yahoo.com  علوم پزشكي اصفهان ،دكتر روانپرستاري ؛سيد احسان اسدي
 فاطمه محمودي

  
د در نوجوانان را بررسي تحقيقات قبلي عوامل عاطفي و رواني اجتماعي مرتبط با مصرف موا چه اگر: مقدمه

 ، و توجه كافي بهگيرندطور هم زمان مورد بررسي قرار مي ، كمبود مطالعاتي وجود دارد كه هر دو بهكرده است
 هاي عاطفيزمان مشاركت هدف از اين مطالعه بررسي هم نحوه تعامل اين عوامل مورد توجه قرار نگرفته است.

، مصرف مواد همساالن و روابط والدين اجتماعي (رفتار متعارف همساالن -(كنترل عاطفي و افسردگي) و رواني
 .و فرزند) از عوامل مؤثر در مستي و استفاده از دخانيات و حشيش در نوجواني بوده است

  
در  WHO Health Health ٢٠١٤خه ساله بود كه در نس ١٦تا  ١٤نوجوان  ١٠٠٠٠نمونه شامل : روش

آنالين  هاي ناشناسها با استفاده از پرسشنامهدر ايران شركت كرده بودند. داده اينظرسنجي كودكان سن مدرسه
 رهاي رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي (با جنس و سن به عنوان شاهد و از جمله تعامل دآوري و از مدلجمع

 .بررسي) براي تحليل آماري استفاده شدبيني كنندگان مورد بين پيش

  
كه  ،ر مصرف مواد داشتند. كنترل عاطفيداري باجتماعي تأثير متقابل معني - عوامل عاطفي و رواني: يافته ها
از مواد  ه، و مصرف مواد همساالن پيش بيني كننده مداوم استفادجمع كردن اثرات عوامل خطر بالقوهتمايل به 

ف ، با اين كه افسردگي و رفتار متعارمصرف بررسي بستگي دارد، نقش عوامل ديگر به ماده مورد بود. در مقابل
هم جزئي از اصطالحات تعاملي براي مصرف دخانيات و استفاده از حشيش است و همچنين كيفيت روابط والد 

  .و كودك از مدل نهايي غايب است

  
خاص ماده براي دستيابي به درك بهتر چگونگي عملكرد اهميت بررسي تعامل و اثرات بالقوه : نتيجه گيري

 .عوامل عاطفي و رواني در كنسرت نسبت به استفاده از مواد در نوجواني اساسي است

  
  فرزند روابط والدين و ،فعل و انفعاالت ،كنترل عاطفي ،مستي ،افسردگي ،حشيش، نوجواني: واژگان كليدي
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ده زر در دانش آموز برچسبرقابت مدا درماني بازي از استفاده با »آشفته هايشبكه«كاربرد نظريه 

 »مطالعه موردي«شده به اختالل يادگيري 

 مشاور مراكز روان درماني ،دانشگاه خوارزمي ،روانشناسي بالينيكارشناس ارشد  ؛سيد مجيد ميرابوالقاسمي
majid_mirabolghasemi@yahoo.com 

 رضا حيدري و سيده ستوده ميرابوالقاسمي 
  

ت هايي بخورند كه بخشي از مشكالهاي ابتدايي مدرسه ممكن است برچسبكودكان به داليل مختلف، در سال :مقدمه
ها دير آموزي است. به نظر از جمله اين برچسب .ثير خود قرار دهدأشان شود و سرنوشت آنان را تحت تآنان در زندگي

اي هله امكان پيدا كردن راه حلأشود و همين مسها به پذيرش قطعي از طرف معلمان و جامعه منتهي ميرسد برچسبمي
توانيم قبول كنيم مي  (Mind Wondering) هاي سرگردانبر اساس نظريه نوروساينسي شبكه. كندجديد را سلب مي

 اين نكته مشكل و محدوديتي براي ذهن نيست. .رسدهاي مختلف به تمركز ميسرگردان هر يك از ما به طريقه كه ذهن
-Stimulus) در شبكه سرگردان را به حالت متمركز (Default   Mode) توان حالت پريشانبر همين اساس مي

Independent Thought)  كنيم. در بعضي از كودكان استفاده از هاي متفاوت، تبديل هاي مختلف و زمانبه شيوه
بازي درماني و رقابت نتايج مثبتي دارد. بازي درماني در كودكان باعث رشد شناختي مانند يادگيري و غيرشناختي مانند 

هدف از پژوهش حاضر، بكارگيري  .تواند در كودكان ايجاد انگيزه كندشود. رقابت مثبت ميبنفس و پشتكار مي اعتماد
-هاي آشفته يا سرگردان و تبديل حالت پريشان به حالت متمركز با استفاده از بازي درمانيروساينسي شبكهنظريه نو

ه به جنب و جوش، ك آموز، پسري ده ساله پرباشد. دانشرقابتي در دانش آموزي كه برچسب اختالل يادگيري خورده، مي
كودك،  .ادر به پاسخگويي شفاهي در امتحانات نبوده استبه دليل اختالل يادگيري ق ييد خانواده و معلمانش ظاهراًأت

به دليل اختالل يادگيري قادر به پاسخگويي شفاهي در امتحانات نبوده  پسر ده ساله و پر جنب و جوش است كه ظاهراً
  .كندييد ميأله را تأهاي گذشته كودك، خانواده، معلمان و مسوالن مدرسه نيز اين مسسابقه سال است. ظاهراً

 

با   (Creative Therapy) اساس درمان خالقانه اين پژوهش يك گزارش موردي بر پايه تحقيق كيفي، بر :روش
-به صورت بازي درماني  (Competition Therapy)مسابقه درماني و  (Play Therapy)تلفيق بازي درماني

  .است (Competition Play Therapy) رقابتي
  

ها مبتني هاين يافت .دهي كودك و ايجاد انگيزه در كودك را داشته استحل مشل پاسخرقابت مثبت قابليت : يافته ها
 .باشدهايش ميادر و تغيير رابطه وي با همكالسيمشاهده حضوري، تغييرات نمره فارسي دانش آموز، گزارش پدر و م ،بر
  

ر كند، هاي ذهني شان طوري تغييتواناييگونه كودكان بر اساس  اگر روش تدريس و انجام امتحانات اين: نتيجه گيري
در اين صورت  ،حالت پريشان به متمركز تغيير دادكه بتوان با تبديل اضطراب آنها به وضعيت مثبت، حالت ذهني آنها را از 

ود. شيش شوق و انگيزه يادگيري آنها مياستعداد و خودشكوفايي كودكان پرهيجان و غيرمتمركز، بروز نموده و باعث افزا
  .تثبيت اين نتايج نياز به تحقيقات بيشتري دارد

  

  درمان خالقانه و هاي آشفته، ديرآموز، اختالل يادگيريدرماني رقابت مدار، اضطراب، شبكهبازي : واژگان كليدي
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 ترسازي فضاي مجازي (مورد مطالعه:بسنقش احساس تنهايي و حمايت اجتماعي در 

 اقليد)  شهرستان دوم دورة متوسطه آموزان¬دانش

 n.khalilnejad@yahoo.com كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد انار، كرمان؛ ناهيد خليل نژاد
 محمد حسين سربي

  
با پيشرفت تكنولوژي، روي آوردن نوجوانان به فضاي مجازي كه بيشتر شامل اعتياد به اينترنت و   :مقدمه

 دلب آموزشي نهادهاي و والدين هايي از دغدغهيك به است، ابزارها اين از سازمشكل استفادة و آنالين هايبازي
 عتيادا در آن ارتباط و اجتماعي حمايت و تنهايي احساس ميزان شناسايي به حاضر پژوهش اينرو از. است شده

  .پردازدمي اقليد شهرستان دوم دورة متوسطه آموزاندانش در مجازي فضاي به

  
تحليلي بود كه با تأييد ادارة آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمي بر روي  -پژوهش حاضر توصيفي :روش

ت. شده بودند، انجام گرفاي تصادفي انتخاب گيري خوشهپسر) كه با روش نمونه ٩٦ و دختر ٢٤٤( آموزدانش ٣٤٠
 داعتيا براي و شده ادراك اجتماعي حمايت توماسو،آوري اطالعات از پرسشنامة احساس تنهايي ديبراي جمع

 تجزيه براي. دش استفاده سازمشكل آنالين هايي مجازي از دو پرسشنامة اعتياد به اينترنت يانگ و بازيفضا به
  .استفاده شد ٢١نسخة   SPSSافزارنرم از هاداده تحليل و

  
 درصد ٦/٧ تنهايي، احساس خطر معرض در پژوهش آموزاندانش از درصد ٩/٤٠ كه داد نشان هايافته :يافته ها

در  درصد ٦/٧در معرض خطر كمبود حمايت اجتماعي و  درصد ٢/٤٦د داراي احساس تنهايي، شدي بسيار حد در
در معرض خطر اعتياد به فضاي  درصد ٧/٣٩حد بسيار ضعيف از حمايت اجتماعي برخوردار هستند. همچنين 

دچار اعتياد شديد به فضاي مجازي هستند. از سوي ديگر بين احساس تنهايي  درصد ٤/٧مجازي قرار داشته و 
رابطة مثبت معنادار و بين حمايت اجتماعي با اعتياد به فضاي مجازي رابطة منفي  با اعتياد به فضاي مجازي

 به اعتياد بينيدرصد توان پيش ٩٩معناداري وجود دارد. همچنين احساس تنهايي و حمايت اجتماعي با احتمال 
 .آمد دست ي معناداري بهمنف رابطة نيز اجتماعي حمايت با تنهايي احساس بين. دارند را مجازي فضاي

  
با توجه به نتايج، الزم است كه اقدامات مناسب جهت كاهش احساس تنهايي و باالبردن حمايت  :نتيجه گيري

 درگير كمتر آموزاناجتماعي از سوي خانواده، مسئولين مدارس و آموزش و پرورش صورت گيرد تا دانش
  .شوند مجازي فضاي به متعلق اعتيادهاي

  
 آموزان دانش و تنهايي، حمايت اجتماعي، فضاي مجازي، اينترنتاحساس : واژگان كليدي
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ثير نقاشي درماني بر كاهش عالئم اضطراب، افسردگي و پرخاشگري كودكان بي سرپرست و أت

 ١٣٩٨سال شهر مشهد در سال  ١١تا  ٨بدسرپرست 

دانشگاه علوم  پژوهشي و درماني شهيد كامياب، مركزآموزشي، كودكان،گروه  كارشناس ارشد پرستاري، ؛جالل نورمحمدي
 jalal_nurse@yahoo.com پزشكي مشهد

وم پزشكي دانشگاه عل دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي كارشناسي پرستاري، ؛زهرا نورمحمدي
    مشهد

اسالمي  دانشگاه آزاد دانشكده پرستاري و مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي كارشناسي مامايي، ؛زينب نورمحمدي
  سيستان و بلوچستان واحد زاهدان،

  

هاي گوناگون از جمله درمان كودكان به طور خاص كودكان با هاي مداخالتي كه در حوزهيكي از شيوه: مقدمه
ثير أپژوهش حاضر به بررسي ت باشد.درماني مييد قرار گرفته است هنر يأتالالت رواني اثربخشي آن مورد تاخ

 ١١تا  ٨ سرپرستركودكان بدسرپرست و بينقاشي درماني در كاهش عالئم اضطراب، افسردگي و پرخاشگري د
 .پرداخته است ١٣٩٨ساله شهر مشهد در سال 

  

 عه آماريباشد. جامپس آزمون به همراه گروه كنترل ميپژوهش از نوع نيمه آزمايشي با پيش آزمون و : روش
كودك  ٤٠لباشد. نمونه شاممي ١٣٩٨سرپرست و بدسرپرست شهر مشهد در سال در اين پژوهش كودكان بي

گيري در دسترس از دو مركز شبانه روزي تحت سال است كه با روش نمونه ١١تا  ٨سرپرست و بدسرپرست بي
اي رآزمايش و كنترل جاي داده شدند. ب حمايت بهزيستي انتخاب شدند و سپس به طور تصادفي در دو گروه

معلم) استفاده شد. اين  هاي موازي آخنباخ (سياهه رفتاري كودك و فرم گزارشگردآوري اطالعات از پرسشنامه
يابي نمود. فرم سياهه آنها را براي ايران هنجار )١٣٨٥مينايي ( ساخته و١٩٩١ها توسط اخنباخ در سال پرسشنامه

قبين كودكان در مركز شبانه روزي و فرم گزارش معلم توسط معلمان كودكان در مدرسه رفتاري كودك توسط مرا
ها ميزان اضطراب، افسردگي و پرخاشگري كودكان قبل و بعد از مداخله پرسشنامهبه وسيله اين  تكميل شد.

براي كودكان  جلسه درماني ١٥درماني هم از نظر مراقب كودك و هم از نظر معلم بررسي و با هم مقايسه شد و 
  .برگزار گرديد

  

ها حاكي از آن است كه در گروه آزمايش هم از نظر مراقب كودك و هم از نظر معلم عالئم يافته: يافته ها
   (P<0.001) داري با گروه كنترل داردبعد از نقاشي درماني تفاوت معني اضطراب، افسردگي و پرخاشگري

  

راب، هاي اضطت كه نقاشي درماني در كاهش نشانهتوان گفميبر اساس نتايج اين پژوهش  :نتيجه گيري
 .باشدو پرخاشگري كودكان، روش مؤثري ميافسردگي 

  

 .سرپرست و بدسرپرستب، افسردگي، پرخاشگري، كودكان بينقاشي درماني، اضطرا: واژگان كليدي
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ختالل كم توجهي به همراه ا -ثير آموزش تئوري انتخاب به نوجوانان مبتال به اختالل بيش فعاليأت

 بر مشكالت رفتاري آنها نافرماني مقابله جويانه 

 دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهدفر؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان، عاطفه سلطاني

soltanifara@mums.ac.ir 

 دكتر فاطمه محرري و دكتر مهديه فاطمي 

  
شيوع اختالل بيش فعالي و كم توجهي در همراهي با اختالل نافرماني مقابله جويانه در كودكان و افزايش : مقدمه

با هدف  اين مطالعه .گذاردثير ميأهاي اخير عامل اين نگراني شده است كه بر عملكرد و رشد اين افراد تنوجوانان در سال
ني مقابله كم توجهي به همراه اختالل نافرما-تالل بيش فعاليثير آموزش تئوري انتخاب به نوجوانان مبتال به اخأارزيابي ت

 .جويانه بر مشكالت رفتاري آنها انجام شده است
  

چهل بيمار با اختالل بيش فعالي و كم توجهي در همراهي با اختالل نافرماني مقابله جويانه در يك مطالعه  :روش
نپزشكي تشخيص توسط دو فوق تخصص روا .وارد مطالعه شدندزمايي باليني تصادفي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد آكار

بيماران به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و شاهد  .ييد شدأكودك ونوجوان در يك مصاحبه باليني نيمه ساختاريافته ت
با رويكرد يافته  جلسه غيرساختار ٥جلسه آموزش تئوري انتخاب و براي گروه كنترل  ٥براي گروه مداخله  .قرار گرفتند

ه فرم والدين، پرسشنام-كوتاه-هاي كانرزارزيابي مطالعه با پرسشنامه .دقيقه بود ١٢٠كه هر جلسه  .حمايتي برگزار شد
ها انجام شد. داده ١٠و  ٦ها و مشكالت، مقياس افسردگي، اضطراب و استرس و اسنپ در ابتداي مطالعه و هفته توانايي

 .در نظر گرفته شد P≤0.05 داري در تمام مواردح معنيسط .ناليز شدآ SPSS با نرم افزار
 

 شاهد گروه در و ٨٨/١±٧٥/١٣چهل بيمار مطالعه را تا انتها ادامه دادند. ميانگين سن در گروه مداخله : يافته ها
 داريمعن تفاوت گروه دو بين مادر و پدر شغل و سن جنس، سن، مانند بيماران باليني هايويژگي. بود ٨٠/١±٩٠/١٣

زمون كانرز بعد از گذشت شش هفته نشان داد كه در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد در خرده آايج نت. نداشت ماريآ
ماري و بعد از گذشت ده هفته نيز اختالل سلوك و آدار هاي اختالل سلوك، بيش فعالي و نمره كلي تفاوت معنيمقياس

د. در ها تفاوت معنادار نبويشتري داشته است. در ساير خرده مقياسنمره كلي همچنان نسبت به گروه مداخله بهبود ب
ها و مشكالت خرده مقياس سلوك و ارتباطات اجتماعي در هفته ششم و در هفته دهم نيز خرده آزمون پرسشنامه توانايي

وه مداخله در گرمقياس ارتباطات اجتماعي تفاوت آماري معنادار داشته است. براساس تست اضطراب، افسردگي و استرس 
 .كاهش معنادار داشت

  

موزش تئوري انتخاب در كاهش عالئم رفتاري نوجوانان داراي اختالل بيش فعالي و كم توجهي در آ  :نتيجه گيري
 . باشدثر ميؤهمراهي با اختالل نافرماني مقابله جويانه م

 

 نافرماني مقابله جويانهكم توجهي و اختالل -، اختالل بيش فعاليتئوري انتخاب: واژگان كليدي

  



 

٣٧ 
 

 طراحي و ساخت شبيه ساز مكاترونيكي براي درمان بيماري فوبيا (ترس از تاريكي)

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاديار، فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان ؛افسانه كرباسي
afsanehkarbasi@yahoo.com 

 حميدرضا حاجي ميرزاعليان  ومجيد اسالمي 

  
هاي مختلف علمي و صنعتي و نظامي فراگير بوده ها است در حوزهساز سالهاي شبيهاستفاده از سامانه :مقدمه

 .ها استدر حال گسترش در همه زمينه به واقعيت مجازي)و اين تكنولوژي (ورود 
  

مكانيزم طراحي شده پس از فراهم آوردن شرايط محيطي نزديك به محيط واقعي توسط نرم افزارها و : روش
اي سه هبا كمك سخت افزارهاي مناسب (عينكموتورهاي گرافيكي، و همچنين شبيه سازي حركت سر بيمار 

رد و وآبعدي و سنسورهاي حركتي چند بعدي)، احساس واقعي بودن شرايط را براي بيمار بطور كامل بوجود 
ثر بر بيماري ترس از تاريكي با استفاده از نظر ؤمچنين در اين پژوهش پارامترهاي مفرآيند درمان را ساده كرد. ه

يط گرافيكي شبيه سازي شد. پس از طراحي و متخصصين روانپزشك و بطور جامع و مشابه به واقعيت در مح
ر دساخت سامانه مذكور، آزمايشات عملي بر روي تعدادي از كودكان مبتال به بيماري فوبيا (ترس از تاريكي) 

  .هاي زماني مشخص با صالحديد پزشك معالج، انجام شدبازده
 

 درمان اين بيماري را داشت. همچنين احساسثير به سزاي اين سامانه در أنتايج آزمايشات بيانگر ت: يافته ها
  .رضايت كودكان نسبت به كار با سامانه درماني بسيار عالي ارزيابي گرديد

  
اشد بنوجوان مي كودك و فضاي مجازي كه مورد عالقه در ،هاي درماني غيرداروييتوجه به روش: نتيجه گيري

 .است كه الزم است مورد توجه ويژه قرارگيرداي هاي حضوري دارد حيطههزينه كمتري نسبت به درمان و

 
  درماني، فوبيا، ترس از تاريكي، واقعيت مجازي شبيه ساز: واژگان كليدي

   



 

٣٨ 
 

ثير درمان شناختي رفتاري اينترنتي براختالالت اضطرابي دختران نوجوان شهر أبررسي ميزان ت

 اصفهان
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاديار، فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان ؛افسانه كرباسي

afsanehkarbasi@yahoo.com 

 آزاده هراتيان

  
اختالالت بودن اين  مادام العمر است. درصد ٨-١٢ نوجوانان شيوع اختالالت اضطرابي در بين كودكان و: مقدمه

ي اين مطالعه به هدف بررس شود.تحصيلي مي هاي آموزشي ودر حيطه افت عملكرد خصوصاً و باعث رنج بسيار
ام دختران نوجوان مبتال به اختالل اضطرابي انج در حضوري) ثير درمان شناختي رفتاري اينترنتي (غيرأميزان ت

 .شد

  
اختالل اضطرابي به صورت تصادفي به دو گروه  مبتال به حداقل يكسال  ١٠-١٨ نوجوان دختر ٣٠: روش

ارتباط حمايتي  ١٢گروه كنترل  جلسه هفتگي اينترنتي درگروه مداخله انجام شد.١٢ كنترل تقسيم شدند. مداخله و
هفته پس از مداخله با پرسشنامه اسكرين اختاللت اضطرابي  ٤ نمره اضطراب قبل و تجربه كرد. اينترنتي را

 .واريانس انجام شد سپس آناليزكو گيري شد.ازهنوجوان اند كودك و
 

 .گروه كنترل بود از ميزان كاهش نمره اضطراب در گروه مداخله به طور معناداري بيشتر: يافته ها

  
 .ثر استؤدرمان اختالالت اضطرابي نوجوانان م در درمان شناختي رفتاري اينترنتي (غيرحضوري): نتيجه گيري

  
 درمان شناختي رفتاري اينترنتي اضطرابي،اختالالت : واژگان كليدي

  



 

٣٩ 
 

   زيبايي هايمقايسه اضطراب اجتماعي و اعتماد به نفس در دختران نوجوان متقاضي عمل

 hasanvandi2010@yahoo.com  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد، روانشناسي بالينيدكتراي  ؛صبا حسنوندي

 م عزت پوريمر

  
ي هرچند مشكالت روانشناخت اي پيدا كرده است.يبايي بين نوجوانان محبوبيت ويژههاي جراحي زعمل: مقدمه
ن، هدف اين مطالعه مقايسه ياخورد. بنابرهاي جراحي زيبايي نيز به چشم مياي در متقاضيان عملپيچيده

 دي عاديهاي جراحي زيبايي و دختران عانفس در دختران نوجوان متقاضي عملاضطراب اجتماعي و اعتماد به 
 .بود

  
ن هاي جراحي زيبايي استااز بين دختران متقاضي عمل .جامعه پژوهش تمامي دختران استان تهران بود: روش

نوجوان عادي به عنوان نمونه  ٥٢نوجوان عمل جراحي و  ٤٨گيري در دسترس تهران با استفاده از روش نمونه
اضطراب اجتماعي و اعتماد به نفس استفاده شد. روش انتخاب شدند. جهت مقايسه دو گروه، از دو پرسشنامه 

هاي آمار توصيفي و ها با استفاده از روشها، دادهآوري دادهاي بود. بعد از جمعمقايسه – پژوهش از نوع علي
   .تحليل شدند ٢٠نسخه  SPSS آزمون تحليل وايانس چند متغيره و نرم افزار

 
چند متغيره نشان داد در دو گروه، در هر دو متغير مورد بررسي اضطراب نتايح حاصل از تحليل وايانس : يافته ها
 وجود دارد   (P<0.001)بين دو گروه تفاوت   (F=22.98) و اعتماد به نفس  (F=4.16)اجتماعي

  
با توجه به تفاوت بين دو گروه، توجه به حل مشكالت روانشناختي و باال بردن سطح اعتماد به : نتيجه گيري

 .شودخصصان حوزه بهداشت روان توصيه ميمتقاضيان جراحي زيبايي براي متنفس 

  
  نوجوان و به نفس، دختران متقاضي عمل جراحياضطراب اجتماعي، اعتماد : واژگان كليدي

   



 

٤٠ 
 

 نوجواني (نوجواني اوليه، مياني و پاياني)نوجوان در گذر تحول  -تعارض والد
  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني كودك و نوجوان دانشگاه شهيد بهشتي ؛ رامين صفي ياري روشي

ramin.safiyari@gmail.com 

   ق تخصص روانپزشكي كودك و نوجواناستاديار گروه روانشناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي و فو؛ معصومه موسوي
  شهيد بهشتي و رواندرمانگر نوجواناستاديار مدعو گروه روانشناسي باليني دانشگاه ؛ آسيه اناري

 

نوجوان  -بسزايي در رابطه والدثير أاجتماعي است كه ت -و روانياي از تغييرات سريع بيولوژيكي نوجواني دوره :مقدمه
گيري و توان به كاهش وابستگي نسبت به والدين، تصميمهاي رابطه اش با والدين، ميدارد. از ديد نوجوان، از مشخصه

...  ها و دستورات والدين وتوجهي به خواستهاستقالل رأي در مسائل مربوط به خود، عدم درك شرايط توسط والدين، كم
مسئله اين پژوهش،  .نوجوان را مختل كرده و به تعارض در رابطه منجر شود-تواند، رابطه والدن تغييرات مياشاره كرد. اي

نوجوان از ديد نوجوان، با توجه به متغيرهاي جنسيت (پسر و دختر) و مراحل تحولي -هاي تعارض والدبررسي موضوع
  .نوجواني (اوليه، مياني و پاياني) است

  
اي انتخاب گيري خوشهساله شهر تهران كه به صورت نمونه ١٧تا  ١٢نمونه از نوجوانان  ٥٢٢بين اين پژوهش در : روش

  .شدند، انجام شده است

  
بندي شدند كه بيشترين فراواني تكرار بُعد دسته ١٦نوجوان در  -هاي والدهاي حاصل از تحقيق تعارضيافته :يافته ها

هاي مسائل درسي و تحصيلي، وضعيت خواب نوجوان، تندخويي نوجوان، شبكهتعارض نوجوانان با والدين در محورهاي 
هاي كامپيوتري، نظم و ترتيب شخصي، تغذيه و سالمتي نوجوان و انتظارات والدين از نوجوان اتفاق اجتماعي و بازي

وجوان به صورت روزانه و هفتگي ن -ها والدهاي نوجوانان تكرار زماني اين ابعاد در بيشتر رابطهافتد كه با توجه به پاسخمي
بيشتر از دختران نوجوان  )٣٩/١٨( دهد كه ميانگين تكرار تعارض در پسران نوجواناست. مقايسه متغير جنسيت نشان مي

 ٤٢/٣٩و براي دختران نوجوان  ٧٨/٤٠ها براي پسران نوجوان ) است، همچنين مجموع ميانگين شدت تعارض٧٥/١٤(
ها ابعاد تكرار دهد كه در مجموع ميانگينهاي نوجواني، نشان ميدار در مقايسه بين دورهعنيبود. بررسي وجود تفاوت م

، دوره مياني ٢٠/٤١و از نظر شدت بحث، دوره اوليه  ١٧/١٤و دوره پاياني ١٤/١٧، دوره اوليه ٠٣/١٨ها، دوره مياني تعارض
 .است ٤٢/٣٩و دوره پاياني  ٦٤/٣٩

  
داري بين دو جنس وجود نوجوان از نظر تكرار تعارض، تفاوت معني-متغيرهاي تعارض والددر بيشتر : نتيجه گيري

دار در بيشتر ابعاد، بين دو جنس ها، تفاوت معنيداشته و ميانگين تكرار پسرها بيشتر از دخترها است اما در شدت تعارض
دار نين بين دوره اوليه و دوره پاياني تفاوت معنيپاياني و همچ ها، بين دوره مياني و دورهوجود ندارد. در تكرار تعارض

 .دار نيستهاي نوجواني به طور كلي معنيها در بين دورهدارد اما در مورد شدت بحث، تفاوتوجود 
 

  شدت تعارض و هاي نوجواني، جنسيت، تكرار تعارضنوجوان، دوره-تعارض بين فردي، رابطه والد :واژگان كليدي



 

٤١ 
 

اي سرسختي هوش بدني و اضطراب اجتماعي اندام در دانش آموزان دختر ورزشكار: نقش واسطه

 روانشناختي

  Fatemeh.gozin1998@gmail.com دانشجوي كارشناسي روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت؛ فاطمه گزين

 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز، مشاور آموزش و پرورش شهر شيراز  ؛حنظله موسوي

  
هاي جامعه امروزي ما تبديل شده است. اين مسئله و توجه به اندام به يكي از دغدغهامروزه تصوير بدن : مقدمه

است.  هويژه در قشر نوجوان شده هاي اجتماعي درباره بدن خود، بهاي افراد در روياروييكي از نگرانييتبديل به 
هاي ديگران از بدن نشان هستند. در واقع اضطراب شود كه افراد نگران ارزيابياين اضطراب وقتي تجربه مي

وهش با كنند. اين پژران اندامشان را منفي ارزيابي ميكنند ديگام زماني است كه افراد برداشت مياجتماعي اند
روانشناختي در رابطه بين هوش بدني و اضطراب اجتماعي اندام بر پايه  گر سرسختيههدف تعيين نقش واسط
  .يك مدل علي اجرا شد

 
دختر ورزشكار دانش آموز  ٨٠گيري در دسترس انتخاب گرديدند شامل نمونه پژوهش كه به روش نمونه: روش

)، ٢٠٠٠اضطراب اجتماعي اندام هارت و همكاران ( يري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامهگبودند. براي اندازه
 شپژوه هايالئوروانشناختي اهواز استفاده شد. س ) و پرسشنامه سرسختي٢٠٠٦مقياس هوش بدني اندرسون (

 ،)١٩٨٦( كني و بارون پيشنهادي مراحل كارگيري به با و همزمان متوالي شيوه به چندگانه رگرسيون از استفاده با
  .گرفتند قرار تحليل مورد

  
آثار مسقيم هر سه سبك هوش بدني (آگاهي از انرژي بدن، آگاهي  )١نتايج تحليل مسير نشان دادند: : يافته ها

در خصوص تأثير سرسختي  )٢از راحتي بدن، آگاهي از بدن دروني) بر اضطراب اجتماعي اندام معنادار هستند. 
سرسختي روانشناختي واسطه هوش بدني و اضطراب  )٣ .روانشناختي بر اضطراب اندام، نيز تأثير مستقيم بود

  .اجتماعي اندام بود
  

تواند در كاهش اضطراب اجتماعي اندام نقش هش نشان داد يكي از عواملي كه مينتايج پژو: نتيجه گيري
ه خود واقعاً چ داشته باشد هوش بدني است. هوش بدني يعني چقدر در مورد بدن خود دانش داريم، و براي بدن

هاي ا و محدوديتهدينها، توانمتواند منجر شود كه فرد از نشانهدهيم. هوش بدني ميكارهايي انجام مي
د. اش باشگيرد كه هماهنگ با سالمت جسماني جسماني خود اگاه باشد و روش زندگي مناسبي را در پيش

 .مضامين و پيشنهادات تحقياتي آتي مورد بحث قرار گرفته است

  
  .سرسختي روانشناختي و هوش بدني، اضطراب اجتماعي اندام :واژگان كليدي



 

٤٢ 
 

 هاي بعديضرورت توجه به مشكالت روانپزشكي نسل ،كودك آزاري در ايران

 rbadrfam@gmail.com  بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشكي تهران، پزشكيروان؛ رحيم بدرفام

 
وران جسمي درداستفاده  ، حدود يك چهارم از بزرگساالن، سابقه سوءس برآوردهاي سازمان بهداشت جهانيبراسا: مقدمه

دهند سال تشكيل مي ١٨و نوجوانان زير  را كودكان از جمعيت ايران، ميليون نفر ٢٠بيش از  .كنندكودكي را گزارش مي
د شامل اختالل استرس توانبرخي از پيامدهاي كودك آزاري مي باشد.درصد از جمعيت ايران مي ٢٥يش از كه شامل ب

خودكشي  ،، اختالل در عملكرد اجتماعي، مشكالت بين فردي، رفتارهاي پرخطر، عزت نفس پايينپس از سانحه، افسردگي
اي مطالعه رد ،نده در مورد كودك آزاري در ايراناشگري باشد. با توجه به اهميت اين نكات و با توجه به نگراني فزايو پرخ

  .ايمايط مورد اشاره پرداختهاساس شر هاي كاهش ميزان آن برراه ايران و مروري به بررسي وضعيت كودك آزاري در
 لت،غف سوءاستفاده جنسي از كودكان، هايي همچون كودك آزاري،اساس واژه يك بررسي مروري بر اين مطالعه،  :روش

مقاله به  ٧٤از ميان  و باشدمي  Pubmedو  Google Scholarداده هاي اطالعاتي استفاده احساسي در ءوس
 .گرفتند مطالعه مورد ارزيابي نهايي قرار ٢٣نهايت  در دست آمده،

طالعات، باشد. برخي از ممتغير مي بسيار ايران، استفاده از كودكان در زمينه سوء نتايج حاصل از مطالعات در  :يافته ها
 اند.كرده ايران را بحراني گزارش وضعيت كودك آزاري در و انددي انواع مختلف آن را گزارش كردهدرص ٥٠شيوع حدود

 همچنين، شيوع اين والدين گزارش گرديده است. سابقه سوءمصرف مواد در اين پديده، در عوامل مهم اثرگذار از يكي
فسردگي، باال جمله ا پزشكي ازاختالالت روان ميان كودكان داراي والدين با كيفيت پايين سبك زندگي يا دچار پديده در

با  داليل مرتبط كودكان نيز از پزشكي دوران كودكي درهاي رواناختالل نقايص جسمي و گزارش گرديده است. وجود
ودك استفاده از ك برخورد با موارد سوء ن گزارش گرديده است. عدم وجود قوانين مناسب درايرا استفاده از كودكان در سوء

پيگيري موارد به وسيله متصديان بهداشتي، از ديگر مشكالت مرتبط با پديده كودك  هاي مرتبط با گزارش ونگراني و
 .باشدايران مي آزاري در

آزاري  وضعيت كودك شود،ديده مي زمينه سوءاستفاده از كودكان، همانطور كه در مطالعات انجام شده در  :نتيجه گيري
هاي ممكن، در كاهش اين وضعيت بر لزوم در نظر گرفتن كليه جنبه دارد و اين امر، شرايط نامناسبي قرار در ايران در
شكي والدين وانپزروضعيت  كند. توجه به بهبوداين زمينه، تأكيد مي در هاي روشن سالمت محورايجاد سياست نامناسب و

 هاي ناشيتالش براي كاهش آسيب هاي اوليه بهداشتي،سطح مراقبت هاي مرتبط با كودك آزاري درهمراه با آموزش
 د اززمينه گسترش مصرف موا اي درهاي مقابلهبرقراري سياست با استفاده از كودكان، زمينه سوء مصرف مواد در از سوء

ركنان دهي ايمن به كاگزارش هاي شناسايي وروشگسترش آموزش  ها،ادهادي خانوجمله تالش براي بهبود وضعيت اقتص
نين كنار وضع قوا پرسنل بهداشتي در هاي قانوني ازجهت حمايت وضع قوانين حمايتي مورد نياز هاي اوليه ومراقبت

ماعي اجتاستفاده از سرمايه اجتماعي ونقش افراد شاخص  مناسب جهت حفاظت از كودكان آسيب ديده، همراه با توجه و
هاي مورد نظر براي كاهش وضعيت نگران كننده كودك از راه استفاده صحيح از رسانه، هاي هنرمندان وهمچون گروه

  .باشدهاي آتي مينسل پزشكي درهاي روانهاي مربوط به اختاللدغدغه ايران و آزاري در
  پزشكيهاي روانبيماري و پيشگيري آزاري،كودك  :واژگان كليدي

   



 

٤٣ 
 

 نياز نوجوان ايراني در رابطه با والدين: پژوهش كيفي

 كانديد دكتري روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي؛ حميده محمدي نسب

hamide.mohammady7@gmail.com 

  دكتري روانشناسي باليني و سالمت استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  ؛محمد علي مظاهري
  دكتري آموزش مجازي و كارآفريني استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  ؛مرتضي رضايي زاده

  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دكتري روانشناسي تربيتي دانشيار ؛محمود حيدري
  

، فرينگتون، ها و همچنين خطرات فراواني براي نوجوان است. (لوبردوره نوجواني خاستگاه فرصت  :مقدمه
زمينه رشد نوجوانان دارند (استراهان  ثير قدرتمندي درأ). خانواده و خانه ت١٩٩٩و كسپي، ، مافيت لوبر-استوتهامر
. شودساله مي ١٥) و اختالفات شديد در خانواده موجب مشكالت هيجاني و رفتاري در نوجوانان ٢٠١٧، و استيالر
 عطوفم آنها بيشتر كه اندكرده اشاره هاحل راه و هاچالشاند و به كرده تحقيق رابطه اين در شماريبي مطالعات

 پاسخ وجود اين با). ٢٠١٧ آيكين، آيكين،( است نوجوان رفتار مديريت بر آنها ثيراتأت و فرزندپروري هايروش به
هاي آنها از نياز ندارند وجود بگذارند سر پشت ار دوران اين هايچالش چطور بدانند والدين اينكه براي واضحي

والدين و نوجوانان  .باشد اختالفات آمدن پيش براي عاملي تواندعميق نوجوانان باخبر نيستند و اين موضوع مي
 كه وندشايراني نيز از اين موضوع مستثني نيستند آنها نيز با مشكالتي از اين دست در روابطشان مواجه مي

هاي نوجوان در رابطه ). بررسي نيازها و خواسته٢٠١٧ و استيالر،ان استراه( شودمي آنها در بااليي استرس موجب
 وجوانن و والد بين هايدرگيري كاهش جهت مناسب هايريزيبرنامه از پشتيباني مقدمات تواندبا والدين مي

رسي رب هدف با حاضر مطالعه اين بنابر. شود برداشته نوجوانان روان سالمت بهبود جهت در مهم گامي و باشد
 .نوجوان ايراني در رابطه با والدين خود انجام شده استهاي نياز
 

تار يافته با هاي باز نيمه ساخيفي بوده و با استفاده از مصاحبهاين تحقيق كيفي و از نوع آناليز محتواي ك :روش
 شده نويسها صورت گرفته است. سپس مكالمات ضبط و دستسال تا رسيدن به اشباع داده ١٥ا ت ١٢نوجوانان 

 .است گرفته قرار محتوايي تحليل و تجزيه مورد و
 

 گرفتند،طبقه فرعي را نيز در بر مي ٦تا  ٤طبقه اصلي بوده است كه هر يك بين  ٦حاصل اين تحليل : يافته ها
ه سب هويت، نياز ببراي ك نظارت با هايآزادي دادن مشوق، و كننده دلگرم محيط به نياز: از بودند عبارت كه

  .قيد و شرط، پرداختن به عواطف و هيجانات و رابطه امن و دردسترس با والدينبيپذيرفته شدن 

  
 در آنان هاينقش مهم خانواده بر نوجوانان و سالمت آنها غير قابل انكار است. پرداختن به نياز: نتيجه گيري

 .اي سالمت آينده مفيد باشدبن زير طراحي در تواندمي شانوالدين با رابطه
 

 هاي نوجواننياز و رابطه والد نوجوان ،نوجوان ،پژوهش كيفي :كليديواژگان 
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 مقاالت ارائه شده به صورت 

 پوسترــــــــــــــــــــ
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 هاي حركتي در عملكرد كودكان داراي اختالل طيف اتيسم در مدرسهنقش مهارت

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك ،درماني كارشناس ارشد كار ؛زادهمهسا خيراله
mahsakheirollahzade@yahoo.com 

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران  ،دكتراي تخصصي علوم اعصاب ؛عليزاده زارعيمهدي 

  
سم اتي هاي حركتي با عملكرد كودكان داراي اختالل طيفهدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط مهارت  :مقدمه

  .هاي حركتي استبيني كننده مهارتدر مدرسه و بررسي نقش پيش
 

گيري در اختالل طيف اتيسم به صورت نمونه سال داراي ١٢تا  ٦دانش آموز  ٥٢، مقطعيدر اين مطالعه   :روش
          ييد تشخيص اختالل طيف اتيسم از مقياس تشخيص اتيسم گيليامأدند. جهت تدسترس انتخاب ش

(GARS-2)  استفاده شد. سطح اتيسم با ابزار ASSQ  و همبودي اختالالت روانپزشكي ديگر مانند نقص
بررسي شد و دانش آموزان داراي همبودي از مطالعه   (CSI-4)توجه/ بيش فعالي با پرسشنامه عالئم مرضي

 و آزمون كفايت حركتي برونينكس اوزرتسكي (SFA) ها با استفاده از آزمون عملكرد مدرسهدادهخارج شدند. 
(BOTMP-2)  جمع آوري شدند. 

  
هاي حركتي داراي همبستگي معنادار مستقيم با عملكرد كودكان مهارتنتايج به دست آمده نشان داد  :يافته ها

هماهنگي  هاي حركتي ظريف،داراي اختالل طيف اتيسم در مدرسه است و بيشترين ارتباط به ترتيب با مهارت
هاي حركتي ظريف داراي نقش هاي حركتي درشت وجود دارد. هم چنين تنها مهارتاندام فوقاني و مهارت

 .(P=0.001)، (β=0.54)  ي كننده براي عملكرد در مدرسه استبينپيش

  
اراي آموزان دهاي حركتي دانشتوان نتيجه گرفت هر چه مهارتهاي پژوهش ميبر اساس يافته :نتيجه گيري

ف هاي حركتي ظريهمچنين مهارت اختالل طيف اتيسم بيشتر باشد عملكرد بهتري در مدرسه خواهند داشت.
ود جهت شميهاي پژوهش حاضر پيشنهاد ه را دارا است. با توجه به يافتهبيني عملكرد در مدرسقابليت پيش

ارتقاي عملكرد كودكان داراي اختالل طيف اتيسم در مدرسه، مداخالت ادراكي حركتي مورد توجه بيشتري قرار 
  .گيرند

  
  هاي حركتيمهارت و عملكرد مدرسه ،اختالل طيف اتيسم :واژگان كليدي
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 رد اجتماعي : عملكسيستم طبقه بندي اوتيسم خه فارسيهاي روانسنجي نستهيه و بررسي ويژگي

 soleymaniz@tums.ac.ir  دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشكده توانبخشي ،درماني گفتار دكتراي؛ زهرا سليماني

  سمانه مظاهري
  

در افراد داراي اختالل طيف اوتيسم ارتباط و عملكرد اجتماعي دو جنبه اي است كه آسيب ديده اند. در مطالعه  :مقدمه
 Autism Classification System of) حاضر نسخه فارسي سيستم طبقه بندي اوتيسم : عملكرد اجتماعي

Functioning: Social Communication (ACSF:SC)   رتباط و عملكرد اجتماعي اكه براي ارزيابي
داراي دو بخش ظرفيت و عملكرد معمول   ACSF: SC.هاي روانسنجي آن بررسي شدطراحي شده تهيه و ويژگي

تباط داده و در عملكرد رايج توانايي اراست. در ظرفيت بهترين توانايي ارتباط اجتماعي كه كودك در يك موقعيت نشان 
شود. وضعيت ارتباط اجتماعي فرد مبتال به اوتيسم توسط افراد آشنا با كودك اوتيسم اجتماعي معمول كودك بررسي مي

  .شودتعيين مي
فرهنگ  اساس پس از تهيه نسخه انگليسي، سيستم به زبان فارسي ترجمه و توسط گروهي از متخصصان بر: روش

متخصص  ٤والد و  ٥اصالح گرديد. نسخه اصالح شده از نظر قابل فهم بودن محتوا و كيفيت ترجمه توسط فارسي 
گفتاردرماني و كاردرماني بررسي شد. پس از اعمال تغييرات الزم در نسخه فارسي، اين نسخه به انگليسي ترجمه شد و 

د و يكسان ليسي و نسخه اصلي را با هم تطبيق دادنسپس دو فرد مسلط به زبان انگليسي نسخه برگردان شده به زبان انگ
به تعدادي از والدين و   ACSF:SC ييد كردند. براي بررسي روايي صوري نسخه فارسي،أبودن محتواي آنها را ت

گفتاردرمانگر  ٥ساله، ٦تا  ٣والد كودك مبتال با اوتيسم  ٣٥توسط  ACSF:SC متخصصان ديگر داده شد. نسخه فارسي
هاي با چك ليست مهارت ACSF:SC انگر آشنا با اين كودكان تكميل گرديد. روايي همزمان نسخه فارسيكاردرم ٥و 

روز مجدد وضعيت ارتباط  ١٤بازآزمون به فاصله  - ارتباطي كودكان بررسي گرديد. همچنين براي سنجش پايايي آزمون
درمانگران فق بين والدين، گفتاردرمانگران و كاراجتماعي فرد مبتال به اوتيسم توسط والدين و متخصصان تعيين شد. توا

 .در تشخيص وضعيت ارتباط اجتماعي كودكان نيز اندازه گرفته شد

ييد كردند اين سيستم به طور كامل قابليت بررسي وضعيت أدرصد والدين ت ٧٠درصد متخصصان و  ١٠٠ :يافته ها
شان هاي ارتباطي كودكان نروايي همزمان با چك ليست مهارتهاي بررسي ارتباط اجتماعي كودكان اتيسم را دارد. يافته

اي از چك ليست مورد نظر ارتباط معنادار و هاي آغازگري نامناسب و زبان كليشهداد نمرات اين سيستم با زير مقياس
به دست  ٦٣/٠دين و در بين وال ٨٥/٠دمانگران  درمانگران و كار بازآزمون در بين گفتار-مستقيم دارد. ميزان پايايي آزمون

 ،٨٢/٠درمانگران در تعيين وضعيت ارتباط اجتماعي كودكان اوتيسم  درمانگران و گفتار آمد. همچنين ميزان توافق كار
 .به دست آمد ٦٥/٠درمانگران و والدين  كار و ٧٤/٠درمانگران و والدين  گفتار

ررسي وضعيت معتبر و پايا براي ب يك معيار بندي اوتيسم: عملكرد اجتماعي،نسخه فارسي سيستم طبقه: نتيجه گيري
عملكرد اجتماعي كودك مبتال به اوتيسم است. اين سيستم يك زبان مشترك بين والدين و متخصصان مختلف براي 

صيه ي باليني در زبان فارسي توهادر موقعيتكند. استفاده از اين سيستم ميبررسي وضعيت ارتباطي كودك ايجاد 
   .شودمي

  گفتاردرماني و اختالل طيف اوتيسم، عملكرد اجتماعي، ارتباط: كليديواژگان 



 

٤٧ 
 

 نوموفوبيا پزشكي همبود و عوامل روانشناختي مرتبط بااختالالت روان

به، ي، دانشكده پرستاري مامائي نسئي، دانشگاه علوم پزشكي مازندراندانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در ماما؛ فاطمه حميدي
 fateme.hamidi7575@gmail.com   ، ساريعضو كميته تحقيقات دانشجويي

 فروزان الياسي

  
 ها ظهورشود و انواع جديدي از ترسهاي جديدي نيز به زندگي روزانه اضافه ميبا تغييرات فناوري، چالش: مقدمه

منظور  به كنند. نوموفوبيا يك ترس مدرن است كه اخيراًهاي تكنولوژي ياد ميكنند كه از آنها با اصطالح ترسمي
توصيف ناراحتي و اضطراب ناشي از در دسترس نبودن تلفن همراه، كامپيوتر يا هرگونه وسيله ارتباطي مجازي در زندگي 

شود. هدف از اين مطالعه، بررسي اختالالت روانپزشكي همبود و اند، گفته ميافرادي كه به استفاده از آنها عادت كرده
 .وبيا استاختي مرتبط با نوموفنعوامل روانش

 ,PubMed ,Science Direct , Google Scholar, هاي اطالعاتي از جملهجستجو در پايگاه: روش

Library of Cochrane Scopus   مطالعه از طريق جست وجو در  ٤٠ انجام شد. ابتدا ٢٠١٩تا  ٢٠١٠از سال
جو از طريق رفرنس ليست مقاالت  ومطالعه از طريق جست وجوي ديگر منابع شامل جست  ١٠ پايگاه هاي اطالعاتي و

مقاله حذف گرديد. سپس متن كامل  ٢٠تعداد  EndNote كه پس از مرحله يافتن تكرار توسط نرم افزار ،يافت شد
مقاله  ٢٤مقاله فارسي و  ١مطالعه ( ٢٥هاي كامل مقاله حذف گرديد. در نهايت از داده ٥مقاالت مرتبط مطالعه و تعداد 

 .اين مطالعه استفاده گرديد انگليسي) جهت نگارش

طبقه كلي اختالالت روانپزشكي با زير طبقات  ٢بندي مطالب در هاي مطالعه حاضر منجر به دستهيافته: يافته ها
(اضطراب اجتماعي، اختالل هراس، اختالل شخصيت وسواسي جبري) و عوامل روانشناختي با زير طبقات (احساس 

هد كه فرد، اضطرابي دتنابي) گرديد. نتيجه كلي اينكه نوموفوبيا در شرايطي رخ ميتنهايي، كاهش عزت نفس، دلبستگي اج
كند. اضطراب به داليل متعددي مانند گم كردن تلفن همراه و ناشي از ترس در دسترس نبودن تلفن همراه را تجربه مي

شتري دچار احتمال بيبي دارند به شود. افرادي كه اضطراب اجتماعي و دلبستگي اجتنااز دست دادن تماس برانگيخته مي
به احساسات  ثير مثبتي بر نوموفوبيا داشته و افرادي كه وابستهأبستگي اجتنابي و اضطراب همچنين تشوند. دلنوموفوبيا مي

ا در هنگام ر بيشتر هستند و تمايل بيشتري براي نزديك بودن و توجه در رابطه دارند، سطوح باالتري از ترس يا ناراحتي
دهد به دنبال اختالالت شخصيت از دهند. همچنين شواهد نشان ميهاي همراه از خود نشان ميعدم دسترسي به تلفن

ه سوي يل باالتري در سوق بيابد. افراد مبتال به اختالل هراس نيز پتانسافزايش ميجمله وسواسي جبري، نوموفوبيا 
رند. احساس تنهايي صرف نبودن در جمع يا تنها بودن فيزيكي نيست، بلكه روابط هاي آگورافوبيا و نوموفوبيا دااختالل

نهايي تواند پايه ايجاد حس تروابط مياجتماعي تجزيه شده و سطح پايين رضايت در مقابل انتظار رضايت مطلوب از اين 
ر و موجب كاهش عزت نفس دد باشد. نتايج حاكي از آن است كه نوموفوبيا با سطوح باالي احساس تنهايي ارتباط دار

 .شودافراد مي

وامل همبود و ع پزشكيمنطقي ميان الگوي اختالالت روان نتايج پژوهش نشان از وجود يك ارتباط: نتيجه گيري
 .روانشناختي مرتبط با نوموفوبيا داشته است

  اضطراب و همبود، نوموفوبيا، ترس، عوامل روانشناختي: واژگان كليدي
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درماني شناختي و رفتاري بر ن آگاهي با گروه درماني گروهي مبتني بر ذه بررسي مقايسه هنر

 هاي تنظيم هيجان كودكان دبستانيمقياس

 fariba.darabimanesh@gmail.com   دانشگاه سمنان ،روانشناسي عموميكارشناس ارشد  ؛فريبا دارابي منش

  مالك بسطامي و سارا اميريان
 

بستاني ن ددر كودكا تنظيم هيجان يك شاخص بسيار مهم براي رشد رواني كودكان مي باشد، خصوصاً: مقدمه
هاي بيشتري براي آنها است، مطالعه حاضر به الزمه آن نياز به يادگيري مهارت شوند ووارد مرحله جديد مي كه

 ندرماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي و گروه درماني شناختي و رفتاري بر روي كودكا ثير دو درمان هنرأت
وه هاي تنظيم هيجان در دو گران را بر مقياسمثير اين دو درأپردازد، تا ميزان تدبستاني دختر در شهرِ تهران مي

 .بررسي نمايد

  
ر دسترس گيري دباشد كه به صورت نمونهدبستاني از پايه اول تا پنجم مي نفر از كودكان ٣٠نمونه شامل : روش

اند و از طريق روش جايگزيني تصادفي در سه گروه، هنر درماني، شناختي رفتاري و كنترل قرار انتخاب شده
صورت جداگانه جلسات ه هاي درمان باي يك جلسه بر روي گروهجلسه و هفته ١٠بعد از آن به مدت اند، گرفته

 (erq)ها قبل از انجام درمان و بعد از آن، مقياس تنظيم شناختي هيجانيرماني برگزار گرديد، همه آزمودنيد
ون زمآي مجدد و سركوبي) با استفاده از (ارزياب هاي آزموناند و نتايج مقياسآيتمي) را پاسخ داده ١٠(نسخه 

 .متغيري و آزمون المبداي ويلكز با گروه كنترل مقايسه شده است تحليل كوواريانس چند

  
ميزان راهبرد تنظيم هيجان ارزيابي مجدد در هر دو گروه هنر درماني و درمان شناختي رفتاري در پس : يافته ها

 هيجان سركوبي در هر دو گروهداشته است، همچنين ميزان راهبرد تنظيمآزمون افزايش آزمون نسبت به پيش
 آزمون كاهش يافته است ولي در گروه كنترلهنر درماني و درمان شناختي رفتاري در پس آزمون نسبت به پيش

نمرات اظ طوركلي از لح ثابت بوده است و بين سه گروه هنر درماني، درمان شناختي رفتاري و كنترل به تقريباً
  .ارزيابي مجدد و سركوبي تفاوت معنادار وجود دارد

  
نتايج نشان داد كه هنر درماني مبتني بر ذهن آگاهي و درمان گروهي شناختي رفتاري باعث بهبود : نتيجه گيري

 .شودنظيم هيجان در كودكان دبستاني ميمهارت ت

  
 تنظيم هيجانو  كودكانهنر درماني، ذهن آگاهي، درمان شناختي رفتاري، : واژگان كليدي
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 ايراني نوجوانان در روانسنجي هايپرسشنامه نشخوار فكري مشترك: تعيين ويژگي 

   razieh.javaheri@yahoo.com انستيتو روانپزشكي تهران ،روانشناسي بالينيدكتراي  ؛ه جواهري رنانيراضي

 شيما عطايي و اسما عاقبتي، ساناز جوكار

  
 شده است و همزماننشخوار فكري مشترك مفهومي است كه به تازگي در ادبيات روانشناختي وارد  :مقدمه

 و هادوستي شدن ترعميق به طرف يك از فردي بين رفتارِ اين. باشدداراي ابعاد مثبت و منفي متعددي مي
. مايدندگي را تشديد ميافسر و اضطراب عالئم بروز ديگر، طرف از و كندمي كمك ارتباطات در صميمت افزايش

 مطالعه امكان و آمده وجود به »رز«براي سنجش اين مفهوم توسط  (CRQ) مشترك فكري نشخوار پرسشنامه
 امهپرسشن روانسنجي هايويژگي بررسي هدف با حاضر پژوهش. است نموده ميسر را مفهوم اين با رابطه در

 .گرديد انجام مشترك فكري نشخوار

  
نوجوانان مشغول به تحصيل نفر از  ٥٥٠به اين منظور پس از ترجمه و ترجمه معكوس، پرسشنامه توسط : روش

 زمان هم .شد تكميل شدند انتخاب ايمرحله چند ايخوشه گيرينمونه روش به كه تهران شهر هايدر دبيرستان
مارو،  هوكسما، نولن( نشخواري دهيپاسخ سبك و) ١٩٦١ بك،( دوم ويرايش بك افسردگي هايپرسشنامه

  .گرديد ارائه كنندگان) نيز به شركت١٩٩١

  
 و »تدوس مشكالت به مربوط فكري نشخوار« تحليل عاملي اكتشافي، وجود دو عامل با عناوين: يافته ها

 اين رايب بازآزمايي پايايي و دروني همساني ميزان. داد نشان را »مشترك مشكالت به مربوط فكري نشخوار«
دهي و سبك پاسخ (r=0.77) بك افسردگي هايپرسشنامه با آزمون اين عالوه به. بود بخشرضايت پرسشنامه
  .داد نشان را داريمعني و مثبترابطه  (r=0.64) نشخواري

  
 نشان رانياي نوجوانان ميان در را مقياس اين قبول قابل پايايي و روايي مطالعه اين هاييافته :نتيجه گيري

 .دهدمي

  
 .روايي وپايايي  سنجي،نوجوان، نشخوار فكري مشترك، خصوصيات روان: واژگان كليدي
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 پروري و هاي فرزنديت مرزي در نوجوانان بر اساس سبكبيني صفات شخصپيش

 راهبردهاي تنظيم هيجاني

 monaetemadi91@gmail.com   روانشناسي باليني؛ كارشناس ارشد منا اعتمادي
Student Research Committee, School of Behavioral Sciences and Mental health 
(Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 اسما عاقبتيو  احمد عاشوري

  
يني بو پيششود هاي رواني محسوب ميزي، يكي از بحث انگيزترين بيمارياختالل شخصيت مر: مقدمه
اس ت بر اسبيني اين صفاارزش است. پيش هاي آن در دوران نوجواني از نظر تشخيصي و درماني باويژگي

هاي بكس ترين عوامل محيطي مثلترين عوامل زيستي مانند تنظيم هيجانات و مهمديدگاهي گسترده كه مهم
 اختالل در سنين نوجوانيهاي اين با ويژگيتري را در رابطه گيرد، ديد گسترده و عميق فرزندپروري را دربر

 .نمايدفراهم مي

  
اي گيري تصادفي خوشهوان در مقطع متوسطه با روش نمونهنوج ٢٦١به منظور اجراي اين پژوهش   :روش

، پرسشنامه (STB) انتخاب شدند و پس از اخذ رضايت از والدين و شركت كنندگان، مقياس شخصيتي مرزي
را تكميل كردند.  (PSI) هاي فرزندپروري بامريندو پرسشنامه سبك (ERS) جانتنظيم هيجان گراس و 

هاي پژوهش با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل داده
 .قرار گرفت

  
فات شخصيت كننده صش بيني هاي فرزندپروري مستبدانه و مقتدرانه پيها نشان دادند كه سبكيافته: يافته ها

در حالي كه ارتباط معناداري بين سبك فرزندپروري سهل گيرانه و اين ويژگي ها ، (P<0.01) باشدمرزي مي
به عالوه هر دو سبك تنظيم هيجاني (ارزيابي مجدد و فرونشاني) پيش بيني كننده معنادار  ،(P>0.01) پيدا نشد

 ،(P<0.05)صفات شخصيت مرزي مي باشند 

  
ت هاي مهمي جهلفهؤهاي فرزندپروري و تنظيم هيجاني مهاي پژوهش، سبكبر اساس يافته: گيرينتيجه 

ع و ها جهت تشخيص به موقشوند. در نظر گرفتن اين ويژگيبيني صفات شخصيت مرزي محسوب ميپيش
 .باشدز اهميت ميئل حادرمان اين اختال

  
 نوجوانان و هيجاني، صفات شخصيت مرزيي تنظيم هاهاي فرزندپروري، سبكسبك: واژگان كليدي
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 آموزان انشد روان سالمت و تحصيلي پيشرفت با والدين اقتصادي –بررسي رابطه پايگاه اجتماعي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،گروه علوم تربيتي روانشناسي عموميدكتراي  ؛مريم تقوايي يزدي

astaneh.ar87@gmail.com 

 رزيتا آستانه، مريم تقوايي يزدي

  
 روان سالمت و تحصيلي پيشرفت با والدين اقتصادي ـهدف اين تحقيق بررسي رابطه پايگاه اجتماعي : مقدمه
اين متغيرها  باشند كه بر اساست روان روش ميسالم و تحصيلي پيشرفت ميانجي متغير بر كيدأت با آموزان دانش

  .رابطه پايگاه اجتماعي و اقتصادي والدين را مورد بررسي قرار داده است

  
تحقيق در اين پژوهش از نوع تحقيق كاربردي است و از نظر ماهيت و روش تحقيق از نوع توصيفي، : روش

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آماري اين پژوهش شامل كليه شامل دانش پيمايشي بوده است. جامعه
وان سيت به عناي بر حسب جنگيري تصادفي طبقهصورت نمونهه باشد بنفر مي ٤٠بوده شهرستان قائمشهر 

ها در اين تحقيق ابزار گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهآماري  نمونه
جه به كه با تو باشدآموزان ميآموزان و ديگري مربوط به دانشمربوط به والدين دانششده كه يك پرسشنامه 

ي تعيين روايي آن از روش محتوايي استفاده شده است. پايايي هاي تحقيق گردآوري شده است. كه برافرضيه
ها از ادهتحليل دابزار تحقيق با استفاده از ضريب آلفاي محاسبه شده است. در اين پژوهش به منظور تجزيه و 

آمار توصيفي شامل: محاسبه ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيق و فراواني و نمودار و آمار استنباطي 
  .مل: آزمون كولموگروف اسميرنف و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده استشا

  
دانش آموزان  صيليحاجتماعي در پيشرفت ت -هاي تحقيق حكايت از آن دارد كه پايگاه اقتصادي يافته :يافته ها

ست كه با اين اثير به صورت عمده از طريق متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته أثير مثبت داشته و اين تأت
 .اندييد شدهأهاي تحقيق تاوصاف تمامي فرضيه

  
- يلي دانشتحصت اجتماعي و اقتصادي با رشد و پيشرفت در نهايت مشخص شد كه بين موقعي: نتيجه گيري

نوع  )٣ ،ميزان درآمد )٢ ،ميزان سواد )١هاي همچون و همچنين بين ويژگي ،داري وجود داردآموزان رابطه معنا
 .داري وجود دارداوقات فراغت رابطه معنا )٤ و مسكن

  
  انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي، پايگاه اجتماعي، پايگاه اقتصادي: واژگان كليدي
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 در پيرانشهر شهرستان ساله ١١ تا ٦ كودكان در فعالي بيش –بررسي فراواني اختالل نقص توجه 

 ٩٨-٩٧ سال

مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري،  ،و نوجوان، استاد گروه روانپزشكيفوق تخصص روانپزشكي كودك  ؛شاهرخ اميري
 Sh_Amiri1348@yahoo.com   اه علوم پزشكي تبريزدانشگ

  گروه فيزيولوژي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمي، تبريز ؛سيد محمود طباطبائي
  ، دانشگاه آزاد اسالمي، تبريزپزشك عمومي ؛عبدالكريم پيروتي

  

ترين اختالالت دوران كودكي كه توجه روانشناسان و روانپزشكان را به خود جلب كرده، اختالل يكي از رايج: مقدمه
امكان آن كه يك نوع  مسلماً ADHD دليل تنوع مشكالت مربوط بهاست. به   (ADHD)بيش فعالي - نقص توجه

درمان، به تنهايي بتواند تمام الزامات درماني اين اختالل را پوشش دهد، وجود ندارد. هدف از اين مطالعه تعيين فراوني 
 .باشدساله شهرستان پيرانشهر مي ١١تا  ٦در كودكاني  ADHD ابتال به

  

گيري با كنترل جه به گستردگي جامعه آماري نمونهبا تو .باشدمقطعي مي -مطالعه توصيفي  از نوعمطالعه حاضر : روش
اي با در نظر گرفتن مناطق مختلف صورت طبقهه گيري باز مدرسه انتخاب شدند. روش نمونهسن و جنس كودكان 

سبت صورت تصادفي با رعايت نپايه تحصيلي مقطع ابتدايي از مدارس سطح شهر پيرانشهر به  ٦شهري و جنس و تعداد 
  .برآورد شده سني و جنسي از بين مدارس مختلف اين شهر انتخاب شدند

  

در دختران  .) مورد بررسي قرار گرفتندپسر نفر ٣٠٠دختر و نفر ٣٠٠( نفر دانش آموز ابتدايي ٦٠٠ در اين مطالعه: يافته ها
و از نظر معلم  درصد ١٥و  درصد ١٣تكانشگري بترتيب  - مورد مطالعه از نظر والدين فراواني نقص توجه و بيش فعالي

بر اساس  ADHD و نيز فراواني درصد ١٦/٦و  درصد ١٤/٦ترتيب ه تكانشگري ب -فراواني نقص توجه و بيش فعالي
در پسران مورد مطالعه از نظر والدين فراواني نقص  .بدست آمددرصد  ٨/٦٦و  درصد ٦/٣٣نظر والدين و معلم بترتيب 

 -و از نظر معلم فراواني نقص توجه و بيش فعالي درصد ١٧و  درصد ١١تكانشگري بترتيب  -و بيش فعالي توجه
 درصد ٥/٦بر اساس نظر والدين و معلم بترتيب  ADHD و نيز فراواني درصد ٢٤/٦و  درصد ١٩/٦ترتيب ه تكانشگري ب

 .بدست آمد درصد ١٨/٣و 
  

بـااليي برخوردار است و عدم اطالع صحيح  از فراواني نسبتاً ADHD مـا اين مطالعه نشان داد در جامعه: نتيجه گيري
آموزش ناكافي در خانه و مدرسـه شود. لذا  تواند منجر به تنبيه كودك ووزگاران از اين اختالل رفتاري ميوالدين و آم

 سنامه سـالمت كودكـان، بررسي اين اختالل در شنامعلمين الزم است ضمن اطـالع رسـاني و آمـوزش بـه والـدين و
در بـدو ورود به مهد كودك و مدرسه در نظر گرفته شـود تـا بـا شناسـايي مبتاليـان و مداخلـه مناســـب بتـــوان از 

 نفس عزت ،خانوادگي هايدرگيري ،انضباطي مشكالت –عـــوارض مهم آن درنوجواني وجواني نظيـــر ترك مدرسه 
 .كرد ... جلـوگيري ي پيشرفت و روابط ضعيف با همساالن وبرا انگيزه فقدان، نااميدي ،رانندگي تخلفات ،ضعيف

  

  شهرستان پيرانشهر و، فراوني بيش فعالي - اختالل نقص توجه،  ADHD: واژگان كليدي
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  (ADHD) بيش فعالي-در كودكان مبتال به اختالل نقص توجه  DAT1 آناليز تغييرات مولكولي

 نسبت به پاسخ به درمان با متيل فنيديت

مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري،  ،و نوجوان، استاد گروه روانپزشكيفوق تخصص روانپزشكي كودك  ؛شاهرخ اميري
 Sh_Amiri1348@yahoo.com   اه علوم پزشكي تبريزدانشگ

  مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي تبريز  ،استاديار گروه روانپزشكي؛ سارا فرهنگ
  مركز تحقيقات روانپزشكي و علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،رزيدنت گروه روانپزشكي ؛زهرا محمدي بينا

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،متخصص ژنتيك، گروه ژنتيك پزشكي ؛درخشانسيما منصوري 
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،متخصص ژنتيك، گروه ژنتيك پزشكي ؛خانيانيمحمود شكاري 
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز ؛پروين سربخش

  
ترين اختالالت تكاملي در دوران كودكي يكي از شايع  (ADHD)بيش فعالي -اختالل نقص توجه : مقدمه
يكساني  مام افراد پاسخبيماري هستند ولي تهاي اين ترين درمانبا متيل فنيديت، از اصلي يدرمان داروي است.

نسبت  ADHD در كودكان مبتال به DAT1 دهند. هدف اين مطالعه بررسي تغييرات مولكولي ژنبه آن نمي
  .باشدپاسخ به درمان با متيل فنيديت ميبه 

  

 فعالي بيش -ساله مبتال به اختالل نقص توجه  ١٨الي  ٥جامعه آماري تحقيق شامل كليه كودكان : روش
(ADHD)   بود كه به كيلينيك روانپزشكي بزرگمهر وابسته به دانشگاه علوم  ١٣٩٦شهر تبريز در طول سال

ت شدت عالئم با استفاده از مقياس كانرز ارزيابي و ثب پزشكي تبريز مراجعه نموده و نيازمند درمان داروئي بودند.
، شدت عالئم براي بار دوم و سوم با Methylphenidate  هفته پس از شروع درمان داروئي با ٨و ٤شد.

 DAT 1ژن  VNTRبعد از آناليز ژنتيكي و مشخص شدن پلي مورفيسم استفاده از مقياس كانرز ارزيابي شد.

 .ها ارتباط آن با ميزان پاسخ به درمان به دارو مشخص شددر نمونه
  

سال بود. در  ٧/٨ميانگين سني اين بيماران بيمار به عمل آمد.  ١٤٠مورد از  ١٢٢بررسي ژنتيكي در : يافته ها
ترين نوع د. شايعنفر بو ١١٨و  ١١٢تعداد كودكاني كه به درمان داروئي پاسخ دادند به ترتيب  ٨و  ٤هفته 

ارتباطي بين پاسخ به درمان و نوع پلي مورفيسم مورد بررسي يافت  تكرار بود. ١٠آلل  مورفيسم در اين افراد،پلي
 .نشد

  

و پاسخ به درمان با متيل فنيديت  DAT1 ژن VNTR اي بين پلي مورفيسمدر اين مطالعه رابطه: ينتيجه گير
 .ديده نشد

  

 پلي مورفيسم و بيش فعالي، پاسخ به درمان، متيل فنيديت -اختالل نقص توجه : واژگان كليدي
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 م بيماران مبتال به اختالل اوتيستيكئبررسي اثر كلوميپرامين بر عال

  arezoukiani@yahoo.com ت علمي دانشگاه اروميهأهي؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان، آزرو كياني

 سحر كيانيو آريا سالمي 
 

شامل  كه مشخصات آن شودثر بر سيستم عصبي تعريف ميؤاوتيسم به عنوان يك بيماري رشدي م: مقدمه
 .باشدمي و رفتارهاي تكراري و محدود ميمشكالت در روابط اجتماعي، اختالل در روابط كالمي و غير كال

در ن كند بنابراين اين امكان وجود دارد كه كلوميپراميسرتونين نقش مركزي در پاتوژنز بيماري اوتيسم ايفا مي
 به اختالل م بيماران مبتالئبه بررسي اثر كلوميپرامين بر عالثر واقع شود. بنابراين طي اين مطالعه ؤدرمان آن م

  .اوتيستيك خواهيم پرداخت
  

مورد اوتيسم با تشخيص قطعي وارد مطالعه شدند و تحت درمان با  ٦١نگر در اين كارآزمايي باليني آينده: روش
ته از شروع درمان، بيماران را از نظر كاهش يا تشديد با چك ليست هف ٥-٧كلوميپرامين قرار گرفته و پس از 

شده و به صورت توصيفي و تحليلي مورد  SPSS كارز مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج وارد نرم افزار آماري
 .آناليز آماري قرار گرفتند

  
نتايج اين مطالعه نشان داد داروي كلوميپرامين سبب كاهش نمره كارز براي بيماران پس از مداخله : يافته ها

هاي مورد بررسي يكسان نيست. دارودرماني سبب بهبود وضعيت ثير آن در تمامي آيتمأشود ولي تدارويي مي
باط كالمي و تاز اشيا، پاسخ ديداري، ار مردم، تقليد، استفاده از بدن، استفاده بيمار در متغيرهاي برقراري ارتباط با

اهش داري كطور معنيشود. مقادير و امتيازات بدست آمده در اين متغيرها پس مداخله به مقدار پاسخ هوشي مي
متغيرهاي آزمون كارز تفاوت دهد. اين درحالي است كه ساير كه روند بهبودي بيمار را نشان ميدهد نشان مي

 .دداري را نشان ندامعني

  
نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه داروي كلوميپرامين به عنوان يك گزينه درماني براي : نتيجه گيري

هاي لفهؤده داروي كلوميپرامين بر تمامي مثير درماني مشاهده شأثر است. علي رغم تؤدرمان اوتيسم مطرح و م
بيمار  به صورت گزينشي و با توجه به مشخصاتثير يكساني ندارد. بنابراين بهتر است دارو أبيماري اوتيسم ت

 .اوتيستيك تجويز شود

  
 ارتباط و كلوميپرامين، اوتيسم، سروتونين: واژگان كليدي
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 ررسي رابطه بين اختالالت رواني والدين در بروز اوتيسم در كودكان استان آذربايجان غربي: ب

 شاهدي  -مطالعه مورد 
  arezoukiani@yahoo.com ت علمي دانشگاه اروميهأهي؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان، آزرو كياني

  سحر كياني
 

 دهند: روابطاوتيسم يك اختالل رشد در عملكرد مغز است. افراد مبتال سه نوع عالمت را نشان مي: مقدمه
العه طهاي محدود. هدف از مئق و فعاليتمشكالتي در ارتباط كالمي و غيركالمي، و نيز عال اجتماعي ضعيف،

  .اختالالت رواني والدين در بروز اوتيسم دركودكان استان آذربايجان غربي بودحاضر بررسي رابطه بين 
  

 مادر ٧٦( اوتيسم كودكان والدين از مورد گروه آن در كه باشدمي شاهدي –اين تحقيقي از نوع موردي : روش
 پدر ١٤٩( سالم كودك داراي خويشاوند والدين شامل شاهد گروه همان يا كنترل گروه و شده تشكيل) پدر ٧٦ و
پدر) بود كه در متغيرهاي موردنظر دو گروه ٧٧مادر و  ٧٧كودك سالم ( داراي غيرخويشاوند والدين و) مادر ١٤٩ و

اند. جامعه مورد استفاده در اين پژوهش تمامي كودكاني است كه در مراكز بهداشتي استان با هم مقايسه شده
كودك مبتال به اوتيسم با توجه به شيوع يك درصدي  ٧٦د. انآذربايجان غربي تشخيص اوتيسم دريافت كرده

آن در جامعه با مراجعه به مراكز ارائه دهنده خدمات كودكان اتستيك در شهر اروميه انتخاب و مجدداً توسط 
 (CONTROL) گروه شاهد .روانپزشك مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد تأييد شده اوتيسم وارد مطالعه گرديدند

هر يك مورد، در اين پژوهش سه نفر شاهد در نظر گرفته شد، براي هر مورد دو نفر كودك سالم از اقوام  براي
ازي سمل مخدوش كننده بالقوه، از همسانيك نفر كودك سالم غيرخويشاوند بود. براي كنترل عوا درجه يك و

 ٢٢٦سازي شدند مجموعاً نسن همسا ،نظر جنس، محل سكونت صورت كه هر دو گروه از استفاده شد. بدين
 .خويشاوند) براي گروه كنترل انتخاب شدندغير نفر ٧٧نفر خويشاوند و  ١٤٩نفر (

  
هاي رواني شامل وسواس اجباري، حساسيت در ها مطالعه حاضر نشان داد كه فراواني بيمارييافته: يافته ها

اوتيسم  گرايي پدر و مادر در دو گروهگسستهپرخاشگري، ترس، بدبيني و روان  روابط متقابل، افسردگي، اضطراب،
لذا بين اختالل رواني  ،بود ٠٥/٠تر از كم P ها مقدارو كنترل تفاوت دارند. با توجه به اينكه در تمامي مقياس

 .داري وجود داشتاقوام با بروز اتيسم ارتباط معنيوالدين وسابقه اختالل رواني در 

  
 .اشدتواند زنگ خطري در بروز اتيسم بدر اقوام و داشتن سابقه پزشكي مي فراواني اختالل رواني: نتيجه گيري

  
  سابقه روانيو اتسيم، اختالل رواني : واژگان كليدي

   



 

٥٦ 
 

عويق را به ت چگونه همپوشاني عالئم اختالل بيش فعالي و نقص توجه ميتواند تشخيص صرع

 ساله ٧بياندازد: گزارش موردي از كودك پسر

 drkeshavarzi@yahoo.comگروه روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان ، دكتراي روانپزشكي ؛امير كشاورزي

 زادهمونا دوستي و سارا سردشتي

  
درصد برآورد  ٤٠تا  ٨شيوع اختالل بيش فعالي/نقص توجه در كودكان و نوجواناني كه دچار صرع هستند بين : مقدمه

هاي نكند. شيوع باالي جرياشود. همبودي آنها احتمال بروز اختالالت يادگيري و اختالل عملكرد هوشي را بيشتر ميمي
ي سو مبتال به اختالل بيش فعالي/نقص توجه گزارش شده است. ازدر ميان كودكان  (IED) اپي لپتيفرم انترايكتال

هاي پيچيده و افزايش فركانس تشنج ارتباط وجود دارد. دراين مطالعه موردي از ديگر بين تشخيص اين اختالل با صرع
ر اهاي متداول اختالل بيش فعالي/نقص توجه دچاپيلپسي كه براي مدت طوالني تشخيص داده نشده و تحت درمان

ساله كه پس  ٧گزارش موردي از شرح حال و سير درمان كودك پسر : روش .شودتشديد عالئم شده بود، گزارش مي
اي ساله ٧بيمار مورد معرفي كودك : يافته ها .هاي سرپائي به اين مركز ارجاع شده بوداز سه سال از دريافت درمان

غيرطبيعي و با تشخيص حركات  EEG ماهگي با ١سن  هاي تحتاني دره در پي بروز حركات تكراري انداماست ك
تشنجي بمدت يكسال تحت درمان با پريميدون قرار گرفته و طي مدت كوتاه عالئم وي كنترل شده و ازيكسالگي با 

گردد. بيمار در سن دو سالگي توانسته راه برود و دچار تأخير هاي بعدي درمان قطع مي EEG توجه به نرمال شدن
سالگي توسط خانواده  ٢بوده و هم اكنون هم قادر به بيان صحيح برخي حروف نيست. عالئم بيش فعالي از  تكامل زباني

پي ورود به پيش دبستاني با توجه به گزارش اختالل در توجه و تمركز و عدم همكاري  سال قبل در ٣گزارش شده و از 
با تشخيص اختالل  Q-EEG ت غيراختصاصي دربراي نشستن در كالس براي درمان ارجاع شده و پس از ثبت تغييرا

اروها بيمار گردد. در پي شروع دبيش فعالي/نقص توجه جهت بيمار ريتالين و سپس آتوموكستين و ريسپريدون آغاز مي
ون كه در اولين نوبت نتوانسته در آزم اي شده بطوريدون بهبود قابل توجه عالئم زمينهدچار خواب آلودگي بيش از حد ب

س از ورود شود. پانش آموزي پذيرفته شود. با قطع ريتالين و بهبود خواب آلودگي در سنجش دوم پذيرفته ميسنجش د
شده، عالئم كالس حاضر نمي كه بدون حضور مادر در ماه عالئم اضطرابي شديد داشته بطوري ٤مدت ه به دبستان ب

هاني، ت، گازگرفتن اطرافيان، حمالت خيرگي ناگهاي فيزيكي ناگهاني و بدون علتيك حركتي ناحيه صورت، پرخاشگري
 شود. درپي مراجعات مكرر روانپزشكي در نهايت از اين مركز با تشخيصو كوبيدن سر به ديوار به تابلوي باليني اضافه مي

 ٤٠٠درمان به كاربامازپين ( EEG احتمالي اپي لپسي به نورولوژيست اطفال ارجاع و با گزارش امواج اپي لپتيفرم در
ميلي گرم) دركنار آتوموكستين و ريسپريدون عالئم پرخاشگري و حمالت خيرگي و تيك  ٥٠٠ميلي گرم) و دپاكين (

بخشي از عالئم : نتيجه گيري .شودگزارش مي ٩٥در ارزيابي بعدي ضريب هوشي بيمار  حركتي بيمار كاهش ميابد.
ه تشنج و عالئم رفتاري همراه در دوران كودكي شباهت داشتتواند به عالئم آتيپيك اختالل بيش فعالي و نقص توجه مي

تواند غيراختصاصي بوده و تشخيص صرع را به تعويق بياندازد و درنتيجه اين دو اختالل مي در EEG باشد. تغييرات
ه يدرسد وجود راهنماهاي مبتني بر شواهد جهت درمان موارد پيچعوارض ماندگار نورولوژيك برجا بگذارد. به نظر مي

  كودكان و صرع، اختالل بيش فعالي و نقص توجه: واژگان كليدي .همبودي اين دو اختالل كمك شاياني خواهد كرد
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 اثربخشي آموزش تاب آوري بر كيفيت زندگي و سالمت روان والدين كودكان عقب مانده 

 پذير)(آموزش

 kamal_solati@yahoo.com  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، روانشناسي باليني ايدكتر؛ كمال صولتي

 علي مظلوم ومحمد قاسمي 
  

 ا خانواده بهوجود كودك عقب مانده ذهني در هر خانواده، ساختار و سالمت روان و كيفيت زندگي اعض: مقدمه
ب و ئشود كه در آوردگاه مصااب آوري به انطباق موفقي گفته ميت دهد.الشعاع قرار ميويژه والدين را تحت

زم اي است كه مستلآوري، بيانگر سازهشود. اين تعريف از تابز، آشكار ميهاي توان كاه و ناتوان سااسترس
آوري ثير آموزش تابأر با هدف بررسي تپژوهش حاض تعادل پيچيده بين عوامل خطرساز و محافظت كننده است.

بر كيفيت زندگي و سالمت روان والدين كودكان داراي عقب ماندگي ذهني تحت پوشش سازمان بهزيستي 
  .شهركرد به مرحله اجرا در آمد

  

جامعه آماري پژوهش را كليه والدين داراي فرزند عقب مانده در شهرستان شهركرد تشكيل دادند كه از   :روش
 اي انتخاب و گروه نمونه رازمايش و گواه) بصورت تصادفي خوشه(دو گروه بيست نفره آ نفر ٤٠آنها تعداد بين 

تشكيل دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و پرسشنامه سالمت 
اجرا  هاي مورد نظرآزموندو گروه  شيوه كار بدين شكل است كه قبل از مداخله، روي هر بود.  (GHQ)روان

(حل مسئله و كنترل خشم)  اي آموزش به صورت گروهي، مرتبط با تاب آوريدقيقه ٦٠جلسه  ٩شده و سپس 
نجام دهند. شد تا اها ارائه ميتكاليف خانگي به آزمودني در فاصله بين جلسات، براي گروه آزمايش انجام گرفت.

 ها روي دو گروه اجرا شد. سه ماه پس از آخرين مداخالتآزمون پس از مداخله بر روي گروه آزمايش مجدداً
هاي پژوهش روي دو گروه اجرا شد تا تداوم مداخله روي گروه آزمايش مورد ارزيابي (مرحله پيگيري)، آزمون

  .قرار گيرد
  

ايج و نت گرفتهاي بدست آمده از گروه نمونه در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد بررسي قرار داده: يافته ها
آوري هم بر كيفيت زندگي و هم بر سالمت روان والدين كودكان داراي عقب حاكي از آن بود كه آموزش تاب

 .داري داشتثير معنيأماندگي ذهني ت
  

ر رويارويي با دتاب آوري تنها پايداري در برابر آسيبها يا شرايط تهيدكننده نيست و حالتي انفعالي : نتيجه گيري
 باشد، بلكه شركت فعال و سازنده در محيط پيرامون خود است. بنابراين استفاده از اين روشناك نميشرايط خطر

 .ثر باشدؤتواند در كيفيت زندگي و سالمت روان آنها مروي والدين كودكان عقب مانده مي
  

   .كودكان عقب ماندگي ذهني و تاب آوري، كيفيت زندگي، سالمت روان: واژگان كليدي



 

٥٨ 
 

 بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سالمت محصلين پسر نابيناي مقطع متوسطه شهر تهران 

 هاي استان تهرانپرورش استثنايي شهرستان سرپرست آموزش و ،آموزشيمديريت كارشناس ارشد  ؛حسين مظفري

hosseinm1258@gmail.com 

 حسين سراواني و منصور شادكام
 

ه شغلي و روابط روبرو هستند ك هاي متفاوت تحصيلي،هايي در زمينهافراد نابينا در زندگي با چالش: مقدمه
هدف از اين پژوهش بررسي  ها ايجاد كند.هر يك از اين زمينهشرفت آنها در تواند موانعي در راه رشد و پيمي

 .باشدن ميكيفيت زندگي مرتبط با سالمت محصلين پسر نابيناي مقطع متوسطه شهر تهرا

  
آموز پسر نابيناي محصل مقطع اول متوسطه در شهر تهران انجام دانش ٥٠اين مطالعه مقطعي بر روي : روش

ها به وسيله چك ليست اطالعات گيري در دسترس انتخاب شدند. دادهنمونهشد. محصلين نابينا با روش 
آوري و با استفاده از آناليز جمع (Kidscreen-52) دموگرافيك و پرسش نامه كيفيت زندگي استاندارد نوجوانان

 .واريانس يك طرفه و آزمون مجذور كاي تجزيه و تحليل شد

  
 محصلين اكثر زندگي كيفيت و بود ١٤/٦٥±٩٣/١٠كل كيفيت زندگي  ميانگين و انحراف معيار نمره: يافته ها

دمختاري (استقالل) بيشترين و در بُعد خو بُعد در نابينا محصلين. داشت قرار متوسط محدوده در) %١/٢٥( نابينا
پذيرش اجتماعي كمترين نمرات را كسب نمودند. در تمام ابعاد كيفيت زندگي به جز ابعاد حمايت اجتماعي و 

  (P<0.05). هاي مختلف تحصيلي مشاهده شدهمساالن، محيط مدرسه و منابع مالي اختالف معناداري بين پايه

  
اشت. د بر اساس نتايج اين مطالعه، كيفيت زندگي كلي اكثر محصلين نابينا در محدوده متوسط قرار: نتيجه گيري

ي هم بدليل از طرف مشكل پيش بيايد. شود كه در مسير هويت يابي شخص نابينااختالل در بينايي سبب مي
گي خلل تواند در ارتقاء كيفيت زندرود و ميط براي اين افراد به سختي پيش ميسازگاري با محي پذيري وانطباق

  .رسدروانشناختي توصيه مهم به نظر مي ايجاد كند لذا مداخالت
 

  سالمتو  كيفيت زندگي نابينا، محصل،: واژگان كليدي
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 افسردگي پدران در دوران بارداري و پس از زايمان و تأثير آن بر سالمت روان كودك: 

 يك مطالعه مروري

دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره در مامائي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري مامائي ؛ عذرا باروج كياكاليي
 fereshtehbarooj2015@gmail.com   پزشكي مازندران، ساري نسيبه، دانشگاه علوم

دانشيار گروه بهداشت باروري و مامايي، مركز تحقيقات سالمت جنسي و باروري دانشكده پرستاري و مامايي ؛ زهره شاه حسيني
  نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري

  ر تهمتنرضاعلي محمدپوو  زهرا اسماعيلي دوكي، سيد حمزه حسيني
  

افسردگي پدران در دوران بارداري و پس از زايمان باعت افزايش اختالالت روانپزشكي، اختالالت اضطرابي و : مقدمه
اختالل در رشد و تكامل كودك شود. لذا با توجه به اهميت سالمت روان پدران در سالمت روان كودكان، اين مطالعه با 

 .بارداري و پس از زايمان بر سالمت روان كودك انجام شدهدف تاثير افسردگي پدران در دوران 
  

هاي مرتبط كليدواژه MESH بوده كه جهت نگارش آن ابتدا با استفاده از روش مروري ايمطالعه حاضر، مطالعه: روش
ايمان، زهاي فارسي افسردگي پدر، افسردگي قبل از زايمان، افسردگي پس از استخراج شد و سپس با استفاده از كليدواژه

و بطور اختصاصي تر در   Google Scholar كودك، و يا معادل انگليسي آنها جستجو در بانك اطالعاتي اينترنتي
 ، SID ،Science Direct  ،Web of Science ،ProQuest ،PubMed نظير اطالعاتيهاي پايگاه

Cochrane و Springer  مقاله جستجو شد  ٨٤خاب گرديد. انت ٢٠١٨تا  ١٩٨٣انجام شد و مقاالت مرتبط از سال
 .مقاله جهت نگارش اين مطالعه مروري استفاده گرديد ٦١و پس از بررسي خالصه مقاالت، از 

  

نتايج مطالعات ما در اين خصوص منجر به سازماندهي يافته در دو طبقه شد: طبقه اول عوامل مرتبط با : يافته ها
زايمان شامل: كمبود حمايت اجتماعي، استرس ادراك شده، ترجيحات جنسيتي افسردگي پدران در دوران بارداري و پس از 

نظير تمايل به داشتن فرزند پسر، نارضايتي از ازدواج و زندگي زناشويي، مشكالت ارتباطي، بارداري ناخواسته، بيكاري 
بارداري  همسر در دوران پدر، سن باالي پدر، سابقه افسردگي، اضطراب دوران بارداري، سطح تحصيالت پايين، افسردگي

و پس از زايمان و طبقه دوم تأثير افسردگي پدران بر سالمت روان كودك شامل: افزايش استرس و اضطراب كودك، 
سالگي در كودكان بويژه در كودكان  ٥تا  ٣مشكالت خلق و خو در كودك، افزايش ريسك مشكالت رفتاري در سنين 

 ودكك روانيـ هاي فيزيكي، ناآرامي و بيش فعالي و اختالالت عاطفي پسر، رفتارهاي ضداجتماعي كودك، خشونت
 .باشدمي

  

با توجه به تأثيرات منفي ناشي از افسردگي پدران در دوران بارداري و پس از زايمان، بايد از سوي كاركنان : نتيجه گيري
هاي الزم داده شود تا بتوان با تشخيص آموزشها بهداشتي در زمينه شناسايي پدران افسرده در دوران بارداري، به خانواده

 .به موقع و درمان آن، از عواقب اين اختالل بر خانواده و كودك كاست تا بتوان كيفيت زندگي را بهبود بخشيد
  

 سالمت روان و افسردگي دوران بارداري، افسردگي پس از زايمان، پدران، كودك: واژگان كليدي
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 پذيري مناسب و زمان واكنش در افراد با و بدون پذيري شناختي، ريسكقايسه انعطافم

 نقص توجه/ بيش فعالي بزرگسالياختالل 

علوم شناختي/ روانشناسي شناختي، استاد گروه پزشكي هسته اي و روانپزشكي دانشگاه اودنسه كارشناس ارشد  منوچهر وفايي؛
 roshanifereshteh.psy@gmail.com   دانمارك

 منوچهر وفايي و ته روشني، رضا پيري، ايوب مالك، تانيا ماريا ميكلفرش
 

هاي رشدي و روانپزشكي است كه بر جنبهنوعي اختالل  (ADHD) اختالل كمبود توجه/ بيش فعالي: مقدمه
ده مانند م پيچيبرگيرنده يك رشته عالئ گذارد و دردهاي شناختي تأثير ميمختلف زندگي فرد مانند عملكر

پذيري شناختي، هدف ما مقايسه انعطاف .پذيري نامناسب استپذيري شناختي و ريسكدر انعطاف دشواري
 .بود  ADHDپذيري مناسب و زمان واكنش در بزرگساالن با و بدونريسك

  

دانشجوي دانشگاه  ٥٨٠براي غربال  (CAARS) بزرگساالن كانرز ADHD براي اين منظور از مقياس: روش
نفر از افرادي كه در كرانه باال قرار داشتند (يعني افرادي كه باالترين نمره  ٤٠در مرحله دوم تهران استفاده شد. 

مصاحبه  ،ADHD  را در پرسشنامه كانرز كسب كرده بودند) به مصاحبه باليني دعوت شدند، براي تشخيص
تشخيص  ADHD ، سي نفر مبتال بهتوسط روانپزشك انجام شد. سرانجام (DSM-5) تشخيصي بر مبناي يوتا

و پرسشنامه سالمت  CAARS ها با كمترين نمره دراز آزمودني ٣٠ داده شدند. الزم به ذكر است كه نفر
نفره با استفاده از پرسشنامه  ٣٠به عنوان گروه كنترل درنظر گرفته شدند. در پايان، دو گروه  (GHQ) عمومي

 .مورد مقايسه قرار گرفتند (IOWA) و نرم افزار قمار آيوا  (CFI)انعطاف پذيري شناختي
  

پذيري شناختي هاي انعطافدر مؤلفه ADHD نتايج تحليل واريانس نشان داد كه نمرات افراد مبتال به: يافته ها
هاي قابل كنترل، درك چندين توجيه جايگزين براي رويدادهاي هاي سخت به عنوان موقعيت(درك موقعيت

اري دي سخت) به طور معناهاي ايجاد چندين راه حل جايگزين براي موقعيتها و توانايزندگي و رفتار انسان
ل نقص توجه/ بيش فعالي نمرات كمتر از افراد عادي بود. هم چنين نتايج نشان داد كه افراد مبتال به اختال

  .تري نيز داشتندگويي كوتاههاي خوب داشتند و زمان پاسخگيري به سمت دسته كارتتري در جهتكم
  

داراي  ADHD گيري كرد كه افراد باتوان نتيجهپژوهش ميهاي حاصل از اين بر اساس يافته: نتيجه گيري
بخشي ت مهمي در زمينه توانآميز هستند و اين نتايج تلويحاگيري مخاطرهناپذيري شناختي و تصميمانعطاف
 .داردجويي هاي پاداش جويي و مخاطرهپذيري شناختي و كنترل تكانهانعطاف

  
-يسكيري شناختي، عملكرد شناختي، رپذلي، بزرگساالن، انعطافاختالل نقص توجه/ بيش فعا: واژگان كليدي

  .زمان واكنش و پذيري مناسب
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هاي اجتماعي در كشورهاي در حال ر نوجوانان براي پيشگيري از آسيبهاي تربيت جنسي دچالش

 توسعه: يك مقاله مروري

استاديار گروه بهداشت باروري و مامايي، مركز تحقيقات سالمت جنسي و باروري،  بهداشت باروري،دكتراي  ؛دكتر ژيال گنجي
 zhila.ganji@yahoo.comدانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري 

دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره در مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران،  ؛صديقه حسني مقدم
   ساري

  

تربيت جنسي يك موضوع بسيار مهم تربيتي در نوجوانان است. نوجوانان به دليل فقدان دانش و : مقدمه
هاي اجتماعي، با موانع و جتماعي پرخطـر و پيشگيري از آسيبهاي الزم براي جلوگيري از رفتارهـاي امهارت
نوجوانان براي پيشگيري از ر هاي تربيت جنسي دتند. لذا اين مطالعه با هدف چالشهايي روبرو هسچالش
  .هاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه انجام شدآسيب

  

تعيين  MESH ها بر اساسه است و جهت انجام آن، كليد واژهاين مطالعه به روش مروري نقلي بود: روش
 PubMed, Google Scholar, SID ,WHO Science , هاي اطالعاتي،شد و جستجو در پايگاه

Direct  شورهاي هاي اجتماعي، چالش و كيت جنسي، نوجوان، پيشگيري ازآسيباستفاده از كلمات كليدي ترب با
 .صورت گرفت ٢٠١٩تا  ١٩٩٠در حال توسعه از سال 

  

در  هاي اجتماعير نوجوانان براي پيشگيري از آسيبهاي اصلي مشخص شده ددر اين مطالعه چالش: يافته ها
عـدم ايجاد راهكارها  هاي سياسي ماننـدچالش )چهار طبقه جاي گرفتند: طبقه اول كشورهاي در حال توسعه در

ها و باورهاي غلط هاي فرهنگي و اجتماعي مانند تابوچالش )طرف دولت، طبقه دوم هاي مناسب ازو استراتژي
 و بهداشتيهاي آموزشي ـي جوامع و سـاختار نامناسب نظامهاي سـاختاري و اجرايچالش )جنسي، طبقه سوم

ت اطالعاآموزان از مسائل جنسي و عدم دستيابي به منابع گاهي كامل و مناسب والدين و دانشعدم آ :مانند
  .عدم آموزش مسائل جنسي از طريق مسائل ديني و مذهبي )جنسي معتبر و طبقه چهارم

  

گيـز انبسـيار بحـثشورهاي در حال توسعه مفهوم بهداشت و سالمت جنسي نوجوانان در ك: نتيجه گيري
اي هپيشگيري از آسيب هـا برايورها بايد به منظور غلبه بر چالشگزاران كشاسـت. دولتمـردان و سياست

هاي ديني و فرهنگي هر جامعه سـازي خـدمات بهداشـت بـاروري هماهنـگ بـا ارزشاجتماعي، در فـراهم
  .براي نوجوانان تالش نمايند

  

 هكشورهاي در حال توسع و هاي اجتماعي، چالشجنسي، نوجوان، پيشگيري ازآسيبيت ترب: واژگان كليدي
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 BDEFS-CA كاربرد آزمونهاي اجرايي در كودكان و نوجوانان: تحول كنش

 mashhadi@um.ac.ir  دانشيار روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهدنشناسي باليني كودك و نوجوان دكتر روا ؛علي مشهدي

  مشهد شناسي،دكتري روان ؛زهرا حسين زاده ملكي
  تهران خوارزمي، دانشگاه باليني، روانشناسي دانشيار ؛حسني جعفر
  مشهد فردوسي دانشگاه روانشناسي، دانشيار ؛طباطبايي رسولزاده كاظم

  
ه عملكردهاي شناختي افراد جهت در زندگي روزمره ب كه است تحولي سازه يك اجرايي وري كنش: مقدمه

  .بود BDEFS-CA گروه سني در آزمون ١٢هاي اجرايي در دهد. هدف اين مقايسه كنشمي

  
تشكيل سال بهنجار سراسر كشور  ١٧تا  ٦جامعه آماري اين پژوهش را تمامي كودكان و نوجوانان سنين روش: 

 سال ١٧تا  ٦گروه سني  ١٢نفر در  ٢١٨٦اي نسبتي تعداد گيري تصادفي طبقههدادند. با استفاده از شيوه نمون
دوازده  ٢١٤، يازده ساله؛ ٢٢٠ده ساله؛  ١٨٥نه ساله؛  ١٩٠هشت ساله؛ ١٩٤هفت ساله؛ ١٤٥شش ساله؛  ١٣٢(

استان  ١٩هفده ساله) از  ٢١٤شانزده ساله و  ١٥٩پانزده ساله؛  ١٧٣چهارده ساله؛  ١٦٦سيزده ساله؛  ١٩٤ساله؛ 
 كلي نسخه كودكان و كشور انتخاب شدند و والدين به پرسشنامه فرم بلند نارسا كنش وري اجرايي بار

گويه)،  ١٣پاسخ دادند. اين پرسشنامه پنج كنش اجرايي شامل خود مديريتي زمان (  (BDEFS-CA)نوجوانان
گويه) و خود نظم  ١٤گويه)، خود انگيزشي ( ١٣گويه)، خود كنترلي/ بازداري ( ١٤خود سازماندهي/ حل مسئله (

گويه) را اندازه گيري مي كند عالوه بر اين پنج نمره نارسا كنش وري اجرايي، يك نمره كل  ١٦جويي هيجان (
ري انجام ند متغيها با استفاده از تحليل واريانس چنمايد. تحليل دادهگيري ميرا نيز اندازه ADHD و نيز شاخص

 .شد

  
، خود سازماندهي/ حل (P<0/05) زمان مديريتي خود ميانگين در معناداري تفاوت كه داد نشان نتايجيافته ها: 

و خود نظم جويي  (P<0/05) ، خود انگيزشي(P<0/05) خود كنترلي/ بازداري، (P<0/05) مسئله
 نمره كل نارسا كنش وري اجرايي و شاخصهاي سني وجود داشت، همچنين در در گروه  (P<0/05)هيجان

ADHD هاي سني وجود داشتنيز تفاوت معنادراي بين گروه.  

  
 .باشد اننوجوان كودكان در اجرايي كنش وري تحول در مهم تلويحات نشانگر تواندمي هايافتهنتيجه گيري: 

  
 نوجوانان و ، كودكانBDEFS-CAهاي اجرايي، تحول، كنش: واژگان كليدي
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استعداد ابتال به اختالل كم توجهي و  و MAOA ژن rs6323 هايبررسي همراهي چند شكلي

 بيش فعالي در بين كودكان منطقه شمال غرب ايران

گروه علوم جانوري، دانشكده علوم طبيعي، دانشگاه تبريز بخش علوم اعصاب، گروه  زيست شناسي،كارشناس  ؛سما اكبرزاده
 samaa.akbarzadeh@gmail.com   روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز

 سمانه طايفه غالمي و ليال مهديزاده فانيد

  
ست كه يكي از اختالالت رواني شايع دوران كودكي ا (ADHD) توجهي و بيش فعالياختالل كم : مقدمه

پذيري نقص توجه، بيش فعالي و تحريكيابد. اين اختالل امروزه با سه ويژگي اصلي گاهي تا بزرگسالي ادامه مي
خيصي اي تشس راهنمشود در حالي كه شيوع اين اختالل در پسران بيشتر از دختران است. بر اساشناخته مي

 اً ، عمدتبيش فعال اً: عمدتشدهسه زير گروه براي اين اختالل مطرح   DSM-IVهاي روانيآماري ناهنجاري
هاي ژني محيطي با افزايش احتمال بروز اين اختالل در عوامل محيطي و برهمكنش .توجه و نوع مركببي

اره سروتونرژيك اش دوپامينرژيك، آدرنرژيك وهاي مسير توان به ژنط هستند كه از ميان اين عوامل ميارتبا
 ها از اهميتسم اين نوروتراسميترقرار گرفته در كاتابولي Xp11.23 كه بر روي كروموزوم MAOA كرد. ژن

  .بااليي برخوردار هست
  

كودك سالم  ١٠٠توجهي و بيش فعالي و كودك مبتال به اختالل كم ١٣٧شاهدي  - در اين مطالعه مورد  :روش
 ن گروه كنترل انتخاب شده وعنوا سال كه از لحاظ سني با گروه بيمار در توافق هستند، به ٨تا  ٣رده سني در 

 شكلي ذكر شده با استفاده از تكنيك ، چندDNA هاي خوني تهيه گرديد. بعد از استخراجاز آنها نمونه
RFLP_PCR  و PCR استفاده از نرم افزارهاي حاصل با ررسي و تعيين ژنوتيپ گرديد. دادهب SPSS  آناليز

  SNPگرديد. و به منظور بررسي انحراف از تعادل هاردي واينبرگ در هر دو گروه براي فراواني آللي و ژنوتيپي و
 .استفاده شد  HWEاز نرم افزار آنالين

  

 ADHDاختاللنقش مهمي را در پاتوژنيسيتي   TTمده تاييد كرده اند كه ژنوتيپآهاي بدست داده: يافته ها
حالي كه  در) =٠٤٤/٠Pو  ٨٧٨/٠ – ٢١٣/١٧درصد:  ٩٥، فاصله اطمينان ٦١٩/٣ (با نسبت شانس كندفا مياي

 ي نشان نداددارترل نسبت به گروه هدف تفاوت معنيها، همچنين فراواني آللي در گروه كنفراواني ساير ژنوتيپ
. (P<0.05) 

  

 ADHD و  MAOAژن ٨در اگزون شماره  rs6323دهد كه بين چندشكلي نتايج نشان مي: نتيجه گيري
 .ارتباط معناداري وجود دارد

  

 SNP  ،rs6323، ، پلي مورفيسم MAOAژن ،ADHD: واژگان كليدي
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   و استعداد ابتال به   MAOAژن  5R uVNTRهاي شكلي بررسي همراهي چند

 فعالي در بين كودكان منطقه شمال غرب ايراناختالل كم توجهي و بيش

جانوري، دانشكده علوم طبيعي، دانشگاه تبريز بخش علوم اعصاب، گروه علوم  زيست شناسي،كارشناس  ؛سمانه طايفه غالمي
 tayefehsamaneh432@gmail.com   گروه روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز

 سما اكبرزاده و  ليال مهديزاده فانيد
  

سنين كودكي و نوجواني  رفتاري در ترين اختالالت عصبياز شايع (ADHD) اختالل كم توجهي و بيش فعالي: مقدمه
ن نامناسب اتواند در بزرگسالي نيز ادامه يابد. در كودكان از دوران پيش دبستاني شروع شده و در صورت درماست كه مي

 ،تكانشي رفتارهاي ،پريشاني ،توجهيعالئمي مثل: بي گردد. اختالل كم توجهي بيش فعالي بامنجر به عوارض جدي مي
رخاشگري و كارايي ضعيف همراه با پ اًشود. اين اختالل عمدتدقتي مشخص ميو جوش زياد و بيجنب  ،اضطراب

 هاي گوناگون به علل عصبي و نارسايي در ساختارمشخص نيست اما پژوهش باشد. علل اين اختالل كامالًتحصيلي مي
درصد از كودكان  ١٢تا  ٣شود كه مي تخمين زده .اندژنتيكي و عوامل محيطي اشاره كردهعلل زيستي و مشكالت  ،مغز

درصد اين  ٥٠تا  ٢٠سن مدرسه تحت تاثير اين اختالل مي باشند و شيوع ان در پسران بيشتر از دختران است و حدود 
برخالف تصور  ADHD كودكان اختالل خواب دارند. تحقيقاتي كه امروزه صورت گرفته است نشان مي دهد كه اختالل

د و باعث وشتشخيص داده نمي رود امكان بروز اين اختالل در بزرگسالي نيز وجود دارد اما غالباًنميدر بزرگساالن از بين 
ن صورت تشخيص به سادگي قابل درما شود و درتحصيلي و شغلي مي ،اجتماعي ،هاي عاطفيايجاد مشكالتي در زمينه

ك ادرنرژيك و سروتونرژي ،هاي مسير دوپامنرژيكباشد ژنتوجهي دخيل ميهايي كه در بروز اختالل كماز جمله ژن است.
امروزه از روش درماني نوروفيدبك  باشد.ن نوروترانسميترها حائز اهميت ميدر كاتابوليسم اي MAOA باشد كه ژنمي

 .شوداستفاده مي ADHD كه يك روش غيرتهاجمي است براي درمان اختالل
  

 ٨تا  ٣كودك سالم در رده سني  ١٠٣كودك مبتال به اختالل كم توجهي و بيش فعالي و  ١٤٠در اين مطالعه : روش
اشاره  شكلي هاي خوني چنداز نمونه DNA هاي خوني تهيه گرديد. بعد از استخراجنها نمونهآسال انتخاب شده و از 

 SPSS افزارهاي حاصل با استفاده از نرم داده گرفت.و الكتروفورز مورد بررسي قرار  PCR شده با استفاده از تكنيك

 .ناليز گرديدآ
  

 5Rدر  ADHD تكرار نوعي فاكتور حفاظتي در برابر ٥دهد كه وجود هاي به دست آمده نشان ميداده: يافته ها

uVNTR  باشدبررسي ما مي مورد. 
  

 و اختالل MAOA پروموتر ژن ناحيهدر  5R uVNTRهاي دهد كه بين چند شكلينتايج نشان مي: نتيجه گيري

ADHD  رابطه معناداري وجود دارد. 

 
 پلي مورفيسم MAOA, 5R uVNTR ،ژن ،اختالل كم توجهي و بيش فعالي: واژگان كليدي
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تعيين عوامل مستعد اجتماعي در محصلين نابيناي مقطع  بررسي فراواني اختالالت رواني و

 متوسطه شهر تهران 

 saravani79@gmail.com  آموزش وپرورش استثنايي، روانشناسي كودكان استثنايي؛ كارشناس ارشد حسين سراواني

 رضا پوربهرامو  منصور شادكام

  
-وقعيتم و همواره براي سازگاري بايكي را به همراه دارد ژترين تغييرات شخصيتي و فيزيولودوره نوجواني عميق: مقدمه

از پيچيدگي  تيعني نابينايي باشد وضعي ،وان دچار بدترين نوع معلوليت حسيحال اگر اين نوج كند.هاي جديد تالش مي
تعيين عوامل مستعد اجتماعي در  گردد هدف از اين پژوهش بررسي فراواني اختالالت رواني وبيشتري برخوردار مي

 .باشدابيناي مقطع متوسطه شهر تهران ميمحصلين ن
  

تحليلي از نوع مقطعي انجام شد. جامعه مورد بررسي شامل كليه محصلين نابيناي  ـ صورت توصيفيه پژوهش ب: روش
ي و ااي، طبقهتصادفي خوشهنفر به روش تركيبي از  ٣٠ كه تعداد باشدنفر مي ٨٥ مقطع متوسطه شهر تهران به تعداد

بوده كه روايي و پايايي آن قبل از اجرا  SCL-90 پرسشنامه تصحيح شدهآوري اطالعات ساده انتخاب شدند. ابزار جمع
هاي توصيفي ها از آمارو براي توصيف داده SPSS16 آوري شده وارد نرم افزارررسي و تعيين گرديد. اطالعات جمعب
 .گرديد، آناليز واريانس استفاده  t-test ،آزمون كايها از آمار استنباطي مانند براي تحليل داده و
  

، شيوع كلي اختالالت رواني در ميان دانش آموزان محصلين نابيناي مقطع متوسطه شهر تهران در اين مطالعه: يافته ها
ماري نشان درصد بود و نسبت به جنس پسر اختالف معنادار آ ٢٤/٨٥درصد بوده كه در جنس دختر اين ميزان به  ١١/٥١

) در ميان درصد ٦/٠شناختي (ان شيوع اختالالت روانترين ميزمرضي كم ترين اختالل و ترسداد. اختالل سلوك شايع
و روان   (P=0.151) ايشان بود. رابطه شيوع اختالالت روان شناختي با جنسيت در اكثر اختالالت بجز ترس مرضي

سلوك  لمشاهده گرديد. عامل پايه تحصيلي در شيوع اختالل حساسيت فردي، افسردگي و اختال  (P=0.087) پريشي
ع اختالل وسواس، ) در شيووقعيت جغرافيايي محصل (محل سكونتهمچنين م .معنادار آماري داشته است ارتباط

د بررسي با هيچ كدام از اختالالت روان شناختي مور (P<0.05) پريشي ارتباط معنادار داشته است.پرخاشگري و روان
، تعداد فرزندان در خانواده و وضعيت اقتصادي خانواده رتحصيالت ماد، عواملي مانند شغل پدر، شغل مادر، تحصيالت پدر

   (P<0.05) ارتباط معنادار نداشت
  

ثري كه ا ترين مشكل افراد نابينا چگونگي سازگاري آنان است. وجود نقيصه جسمي مانند نابينايي ومهم: نتيجه گيري
غير قابل انكار است. از لذت مشاهده و در نتيجه  گذارد،اي فرد و درك او از جهان خارج ميهاين نقص بدني بر فعاليت

-جتماعيهاي ابنابراين نقش حمايت كند محرومند.ش مهمي در رشد شخصيت فرد ايفا ميتقليد و همانند سازي كه نق
 .دباشل آثار اختالالت رفتاري بديهي ميتقلي ارتقاء سازگاري، توانبخشي از سوي متوليان امر جهت بازتواني،

  

  محصل و نابينا، اختالالت رواني، عوامل اجتماعي: اژگان كليديو
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بررسي ارتباط سبك فرزند پروري مادران و سالمت رواني كودكان مبتال به اختالل بيش فعالي 

 ١٣٩٨شهرستان شوشتر سال 

 hajizadeh77majid@gmail.com   دانشكده علوم پزشكي شوشتر، علوم تغذيه؛ كارشناس مجيد حاجي زاده

 مرضيه زياليي و عرفان فالح

  
هد و دكودكان را تحت الشعاع قرار ميگي اختالل بيش فعالي از جمله اختالالت رفتاري است كه زند: مقدمه

ترين عوامل را در شيوع اين اختالل در كودكان دارد. از اين ثرؤه عنوان مهد پرورش كودك يكي از مخانواده ب
پروري مادران و سالمت رواني كودكان مبتال به اختالل بيش ن مطالعه تعيين ارتباط سبك فرزندرو هدف از اي

 .باشدمي ١٣٩٨فعالي شهرستان شوشتر سال 

  
مادر مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهرستان  ٤٦بر روي  ١٣٩٨تحليلي در سال  -توصيفي اين مطالعه: روش

ه صورت در گيري افراد بي بودند انجام گرفت كه روش نمونهشوشتر كه كودكان آنها مبتال به اختالل بيش فعال
شدند. معيار ورود تمايل آگاهانه براي شركت در پژوهش دسترس بود. كودكان به دو گروه كنترل و شاهد تقسيم 

- نامه. براي تكميل اين پژوهش از پرسشها در نظر گرفته شدج از مطالعه تكميل ناقص پرسشنامهبود و معيار خرو

ها با استفاده استفاده شد و داده  (GHQ)پروري بوري و سالمت عموميهاي مشخصات جمعيت شناختي، فرزند
 .وارد شدند ١٦نسخه  SPSS از نرم افزار

  
ها، حاكي از مهپرسشنا از آمده بدست نتايج. بود سال) ٧/٤٧ ± ١/٢٨ميانگين سني افراد مورد مطالعه (: يافته ها

 لذا  (P=0.001).هاي جسماني بودهاي اضطراب، افسردگي و نشانهداري در خرده مقياساختالف آماري معني
 .باشندتري مير سالمت جسماني در شرايط نامطلوبتر و از نظمضطربتر، مادران گروه كنترل، افسرده

  
ورت امر و پروري به صرسد به كارگيري شيوه فرزندبه نتايج به دست آمده به نظر مي با توجه: نتيجه گيري

 .ثير داردأبر بروز اين اختالل در كودكان ت نهي مطلق و محدود كردن كودكان

  
 سالمت روان و رفتاري، بيش فعالي، فرزند پرورياختالل : واژگان كليدي

  
 
  

  
. 

 



 

٦٧ 
 

 مروري بر عوامل محافظت كننده رفتارهاي جنسي پرخطر در نوجوانان خياباني

دانشجوي دكتري تخصصي بهداشت باروري، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه ؛ فرشته يزداني
 fereshteh_yazdani68@yahoo.com  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، تهران

 سارا خالقي

  
سرپرست يتر، به علت سطح تحصيالت و آگاهي پايينكنند، باني كه در خيابان كار و زندگي مينوجوان: مقدمه

ر از ذيپهاي آسيبرخطر جنسي و ميزان تجاوزات در آنها يكي از گروهسرپرست بودن، باال بودن رفتارهاي پيا بد
ب جهت اي مناسهاي مداخلهز نوجوانان نياز به برنامهباشند. بنابراين اين گروه او باروري مينظر سالمت جنسي 

پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي و به دنبال آن بهبود سالمت جنسي و باروري خود و جامعه دارند. لذا مطالعه 
نوجوانان خياباني انجام شده حاضر با هدف مروري بر عوامل محافظت كننده از رفتارهاي جنسي پر خطر در 

  .است
  

بوده كه جهت تدوين اين مقاله،  (Narrative Review) اي مروري نقليمطالعه حاضر مطالعه: روش
تر و نهايتاً اختصاصي Google Scholar هاي اطالعاتي عموميپژوهشگران جستجوي كامپيوتري را در پايگاه

انجام داده و با استفاده   PubMed magi ran  ،Sid  ،springer  ،Science Direct،ProQuest مثل
مقاله جهت نگارش اين مقاله مروري  ١٦هاي كامل و جو انجام شد. در نهايت از دادهاز كلمات كليدي جست 

 .استفاده شده است
  

رخطر در پترين عوامل محافظت كننده از رفتار جنسي مطالعه حاضر نشان داد يكي از مهمهاي يافته: يافته ها
ها مان خود را با آنهاي اجتماعي با افراد مناسب كه بيشتر زد شبكهنوجوانان خياباني حمايت اجتماعي و وجو

هاي فردي مبني بر داشتن رابطه جنسي، آموزش و در نتيجه آشنايي با باشد. هم چنين نگرشبگذرانند، مي
فرد به عنوان شريك جنسي، عدم مصرف مواد و هنجارهاي جنسي در جامعه، داشتن رابطه طوالني تنها با يك 

داروهاي غيرمجاز، در دسترس بودن كاندوم و داشتن اطالعات در ارتباط با سابقه فعاليت جنسي شريك مقابل 
 .باشدسي پرخطر در نوجوانان خياباني مياز جمله عوامل محافظت كننده از رفتار جن

  

-وانند برنامهتميهاي حاصل از اين مطالعه مت با توجه به يافتهريزان سالگذاران و برنامهسياست: نتيجه گيري

ريزي و گسترس دهند و با ايجاد چتر ايمني و رفاه اجتماعي تي براي نوجوانان خياباني برنامههاي آموزشي و سالم
سي نخطر جنسي و در نتيجه بهبود سالمت جدر جهت كاهش رفتارهاي پربراي نوجوانان خياباني و خانواده آنها 

 .و باروري اين گروه اقدام كنند
  

 عوامل محافظت كننده و نوجوانان خياباني، رفتارهاي جنسي، رفتارهاي جنسي پرخطر: واژگان كليدي



 

٦٨ 
 

 هاي بيماران مراجعه كننده به كلينيك سرپايي روانپزشكي كودك و نوجوان در تهرانويژگي
استاديار، گروه روانپزشكي، مركز تحقيقات سايكوز، دانشگاه علوم ؛ فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان، نسرين دودانگي

  dr_nhabibi@yahoo.com بهزيستي و توانبخشي
  نسترن حبيبي و مهدي نوروزي

  

توجه فزاينده به شناسايي و درمان اختالالت روانپزشكي در كودكان و نوجوانان وجود دارد. هدف از اين مقدمه: 
هاي فردي و خانوادگي، نوع اختالالت روانپزشكي و داروهاي تجويزي در مراجعين به پژوهش، بررسي ويژگي

    باشد.كلينيك سرپايي روانپزشكي كودك مي
  

نگر است. اطالعات جمعيت شناختي، تشخيص روانپزشكي و داروهاي نوع توصيفي گذشته اين مطالعه از: روش
 كودك و براي اولين بار به كلينيك روانپزشكي ١٣٩٥سال كه طي سال  ١٨تجويز شده در كليه مراجعين زير 

و مورد تحليل  تبودند ثب ) مراجعه كردهدانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيوابسته به نوجوان مركز نظام مافي (
  آماري قرار گرفت. كليه بيماران توسط روانپزشك كودك و نوجوان ويزيت و ارزيابي روانپزشكي شدند.

  
) وارد مطالعه شدند. تعداد پسرها ٤٣/٩ ± ٠١/٤ال (س ١٨تا  ٢نفر در محدوده سني  ٣٠٣در مجموع : يافته ها

شخيص، اختالل نقص توجه/بيش ترين تبود. شايع )درصد ٧/٣٠نفر ( ٩٣) و تعداد دخترها درصد ٣/٦٩نفر ( ٢١٠
ترين داروي تجويزي از دسته داروهاي ضد روانپريشي و بعد شايع و بعد از آن اختالل اضطراب منتشر بود. فعالي

  از آن متيل فنيديت بود.
  

نپزشكي اترين اختالالت تشخيص داده شده در بين مراجعين به كلينيك رودر اين مطالعه، شايع :نتيجه گيري
يزانه رفعالي) و پس از آن اختالالت درونكودك و نوجوان، اختالالت برون ريزانه (مانند اختالل نقص توجه/بيش 

ابتاليي اختالالت روانپزشكي نيز در بين مراجعين شيوع بااليي (مانند اختالالت اضطرابي) گزارش گرديد. هم
وان كشور به اهميت تشخيص و درمان اختالالت داشت. اين موضوع توجه بيشتر سياست گذاران سالمت ر

  سازد.تر ميروانپزشكي كودكان و نوجوانان را پررنگ
  

  اختالل روانپزشكي و كودك، نوجوان، درمانواژگان كليدي: 
 

 
 


