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Abstract
Introduction: Studies have revealed that maternal depression
and anxiety play an important role in children internalizing
disorders (ID). This study is aimed to find the relationship
between maternal depression and anxiety with ID in adolescent
girls.
Method: 108 normal girl students, ranging from 11 to 16 years
old (13.26 ± 0.92) from Tabriz were participated in this
descriptive-analytical study. Their mothers answered to Child
Symptoms Inventory (csi-4) and Depression Anxiety Stress
Scale (DASS-42). Multiple linear regression, independent
samples t-test, and Structural Equation Modeling (SEM) were
used for analysis of causal relationship between maternal
depression and anxiety with internalizing disorders in
adolescent girls.
Results: Maternal depression and anxiety were strong
predictors of ID in adolescent girls. Mother’s anxiety (β= 0/243)
was stronger than mother’s depression in prediction of ID. SEM
showed that there is causal relationship between maternal
depression with ID (R= 0/49), and between maternal anxiety
with ID (R=0/53).
Conclusion: Maternal depression and anxiety can cause ID in
adolescent girls. These results have implication both in
prevention and treatment of ID in adolescent girls.
Keywords: Internalizing Disorders, Maternal Depression and
Anxiety, Adolescent Girls
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ٌچکید
 هيبلعبت ًؾبى دادُاًذ اميزاة ٍ افغزدگی هبدراى در اثتالی فزسًذاى:ٍمقدم
ِ ّدذ اس اندي هيبلعدِ ثزرعدی راثيد.ثِ اختالالت درًٍی عبسی ًقؼ دارًدذ
افغزدگی ٍ اميزا ة هدبدر ثدب اخدتالالت درًٍدی عدبسی در دختدزاى ًَردَاى
.هیثبؽذ
108  فحل لدی اعد- در اني هيبلعدِ هدِ اس ًدَط هيبلعدبت فَفد ی:ريش
 عدب ثدب ه دبً ي ٍ اًحدزا16  فدب11 داًؼ آهَس دختز عبدی در داهٌِ عٌی
 هدبدراى ثدِ هق دبط عال دن.) اس فجزنش ؽدزه هزدًدذ0/92( 13/26 اعتبًذارد
 ثدِ هٌودَر. پبعد دادًدذDASS-42 ) ٍ هق دبطCSI-4( هزمی هَدهدبى
 هغتقل فحل ل رگزع َى خيی چٌذگبًِ ٍ هذ ندبثیt فحل ل دادُّب اس آسهَى
.هعبدالت عبختبری اعت بدُ ؽذ
 اميزاة ٍ افغزدگیِ هبدر پ ؼث ٌی هٌٌدذُ ودَی اخدتالالت درًٍدی:یافتٍَا
) در هقبنغدِ ثدبβ=0/377(  عبهل اميزاةِ هبدر.عبسی در دختزاى ًَرَاى ثَد
) عْن ث ؾتزی در پ ؼ ث ٌی اختالالت درًٍی عبسیβ=0/243( افغزدگی هبدر
 هدذ ندبثی هعدبدالت عدبختبری ًؾدبى داد هدِ ثد ي. دختزاى ًَرَاى داؽد
) ّوچٌ يR=0/49( افغزدگی هبدر ثب اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
ِ) راثيدR=0/53( ث ي اميزاة هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
.علّی هعٌبدار ٍرَد دارد
 افغزدگی ٍ اميزاة هبدر هیفَاًذ عل اثتالی دختزاى ًَرَاى:وتیجٍ گیزی
 ًتدبنذ اندي پدضٍّؼ در پ ؾد زی ٍ درهدبى.ثِ اختالالت درًٍی عبسی ثبؽذ
.اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى هبرثزد دارد
 اخدتالالت درًٍدی عدبسی امديزاة ٍ افغدزدگی هدبدر:ياصٌَای کلیددی
دختزاى ًَرَاى

* گزٍُ رٍاىؽٌبعی داًؾ بُ فجزنش فجزنش انزاى
 داًؾزَی دهتزی رٍاىؽٌبعی داًؾ بُ فجزنش فجزنش انزاى: َ** ًَنغٌذُ هغئ
*** هبرؽٌبط آهبر

مقدمٍ
اختالالت دٍراى هَدهی ثِ دٍ گزٍُ ثشرگ فقغ ن هیؽًَذ :گزٍُ
اٍ اختالالت درًٍی عبسی ّغتٌذ هِ ًوَد آى ثز خَد فزد
اع هبًٌذ افغزدگی اميزاة ٍ ؽکبنبت رغوبًی؛ گزٍُ دٍم
اختالالت ثزًٍی عبسی هیثبؽٌذ .اختالالت درًٍی عبسی هِ
دعتِ ثشرگی اس اختالالت ؽبنع در هَدهبى ّغتٌذ فح فأح ز
اختالالت رٍاًی هبدر وزار دارًذ .اس عَی دن ز هيبلعبت ًؾبى
دادُاًذ هِ  4فب  7درفذ اس ثشرگغبالى آهزنکبنی نک دٍرُ اس
اختالالت رٍاًی وبثل فؾخ ـ را در ّز عب فززثِ هیهٌٌذ
ثٌبثزاني چَى هؾکالت رٍاًی در دٍرُ ثشرگغبلی رانذ اع
احتوب اني هِ هَدهبى دارای ٍالذني هؾکلدار ثبؽٌذ ً ش ٍرَد
دارد ]ّ .[1وچٌ ي فَلذ هَدک خَد خيز افغزگی را افشانؼ
هیدّذ ٍ خيز فذاٍم آى را در ىَ عب ّبی اٍل ِ ٍالذگزی ثبال
هیثزد ] .[2در عب ّبی اخ ز هيبلعبفی رٍی فأح ز افغزدگی ٍ
اميزاة هبدر در دٍراى ثبرداری اًزبم ؽذُ اع ٍ ًتبنذ ربلجی
ً ش ثِ دع آهذُ اع  .دادُّبی اخ ز حبهی اس آى اع هِ
اثتالی سًبى ثِ افغزدگی در دٍراى ثبرداری ٍ ً ش افغزدگی پظ اس
سانوبى هٌزز ثِ آحبر هٌ ی رٍی ًَساداى هیؽَد ] .[3اس رولِ اني
آحبر اثتالی هَدک ثِ اختالالت درًٍی عبسی اع ّ .وبى ىَر هِ
گَدهي ٍ 3گَفل ت ] [4ث بى هزدُاًذ اىالعبت هب اس عَارك ٍ
ًتبنذ ًبهيلَة افغزدگی هبدر ثز هَدک ٍ درثبرُ هکبً شمّبی
سنز ثٌبنی اني خيز ثغ بر اًذک اع  .اهب اني هحققبى فالػ
هزدُاًذ نک هذ فحَلی اس خيزافی هِ در ؽزانو افغزدگی هبدر
در هو ي هَدک اع ىزاحی ًوبنٌذ .نکی اس ه بًزیّبی ثبلقَُ
هَرَد در اني هذ اختال عولکزد فٌو ن عقجی اع هِ هَرت
فغ زافی در هحَر آدرًب  ّ -پَف ش ّ -پَفبالهَط ()HPA
هَدهبًی هِ دارای هبدراى افغزدُ ّغتٌذ ؽذُ ٍ سه ٌِ اثتالی
هَدک ثِ اختالالت رٍاًی ثِ ٍنضُ اختالالت درًٍی عبسی را
فزاّن هیعبسد .اعکظ ٍ ّوکبراى ] .[5آؽکبر عبختٌذ افغزدگی
هبدر پ ؼ ٍ پظ اس فَلذ هَدک ثب عيَح ثبالی هَرف شٍ در دٍرُ
ًَسادی هَدهی ٍ ًَرَاًی ّوزاُ اع  .الًذی ٍ ّوکبراى ].[6
ً ش آؽکبر عبختٌذ هَرف شٍ افشانؼ نبفتِ در سًبى ثبرداری هِ
افغزدُ ّغتٌذ ثِ ىَر هعٌیداری پ ؼث ٌی هٌٌذُ هقذار هَرف شٍ
ًَساد فبسُ هتَلذ ؽذُ اع ٍ اني ًت زِ حبهی اس آى اع هِ
عَاهل صًت کی ثب عولکزد ًَرٍاًذٍهزني هبدردر وجل اس فَلذ هزفجو
ثَدُ ٍ ثِ عٌَاى هکبً شمّبی احتوبلی اًتقب آع ت ؽٌبعی رٍاًی
1- Internalizing disorders
2- Externalizing disorders
3- Goodman
4- Gotlib
5- Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis
6- Essex
7- Lundy

اس هبدر ثِ هَدک ّغتٌذ .گبرت اؽتبني ٍ ّوکبراى ]ً [7ؾبى
دادًذ افغزدگی هبدر هٌزز ثِ اختالالت درًٍی عبسی در دختزاى
هیؽَد .ل ن ٍ ّوکبراى ] [8در هيبلعِای هؾبّذُ هزدًذ هِ
افغزدگی هبدر ثب اختالالت رٍاىؽٌبختی هَدک ثِ فَرت
هغتق ن ٍ غ ز هغتق ن اس ىزنق فزسًذ پزٍری هٌ ی ارفجبه دارد.
هک هبرفی ٍ 10هک هبَّى ] [9هؾبّذُ هزدًذ هِ افغزدگی
هبدر ثِ ٍاعيِ حوبن ارتوبعی هوتز هبدراًِ هٌزز ثِ اختالالت
درًٍی عبسی فزسًذاى آًْب در دٍراى ًَرَاًی هیؽَد .اس ىز
دن ز اميزاة هبدر ً ش هیفَاًذ هٌزز ثِ آع تّبنی در فزسًذاى
ؽَد .نکی اس رفتبرّبی هبدراى هنيزة ث ؼ هٌتز هٌٌذگی
اع  .اُلٌذنکَّ ٍ 12رػ ] [10هؾبّذُ هزدًذ هِ رفتبر ث ؼ
هٌتز هٌٌذگی هبدر پ ؼث ٌی هٌٌذُ عيح فزط در دختزاى اع .
ثبنز ٍ ّوکبراى ] [11در هيبلعِای گشارػ دادًذ هِ اميزاة-
افغزدگی هبدر نکی اس پ ؼث ٌی هٌٌذُّبی اختالالت درًٍی
عبسی هَدک اع  .پلگ ٍ ّوکبراى ] [12هؾبّذُ هزدًذ ث ي
اميزاة رذانی هبدر ٍ اميزاة رذانی فزسًذاى ارفجبه هخج
ٍرَد داردً .تبنذ هيبلعِ ثؾبرت ] [13آؽکبر عبخ ثِ ىَر
هلی اميزاة هَدهبى ٍ ًَرَاًبى راثيِ ًشدنکی ثب اميزاة ٍ
هوب گزانی هبدر دارد .گ ٌغجزگ ٍ 17ؽلَعجزگ ]ً [14ؾبى
دادًذ هِ عيح ثبالی اميزاة هبدر هیفَاًذ هٌزز ثِ رفتبرّبی
اميزاثی در هَدک ؽَد.
هؾخـ ؽذُ اع هِ اختالالت درًٍی عبسی ثِ دل ل ثبر
ارتوبعی فزٌّ ی در سًبى ؽبنعفز ّغتٌذ .فزٌّگ ٍ ربهعِ
هعوَالً اختالالت ثزًٍی عبسی (هبًٌذ پزخبؽ زی) را در سًبى
ؽبنغتِ ًویداًٌذ ٍ دختزاى اس اثتذا فَعو خبًَادُ آهَسػ دادُ
هیؽًَذ هِ هؾکالت خَد را ثِ درٍى عَق دٌّذ .لذا در اني
هقبلِ فٌْب اختالالت درًٍی عبسی دختزاى هذ ًوز هحقق ي
هیثبؽذ .ثِ ًوز هیرعذ آگبّی ًغج ثِ عَاهل سه ٌِ عبس
اختالالت درًٍی عبسی هیفَاًذ ربهعِ را در پ ؾ زی اس اني
اختالالت فَاًوٌذ عبسد .اس ىزفی هبّؼ هؾکالت درًٍی عبسی
در فزسًذاى هغتلشم هذاخالفی اع هِ هبدر ٍ هؾکالت
رٍاىؽٌبختی آًْب را ّذ وزار دّذ .چزا هِ اهخز هؾکالت اني
دختزاى ثب ثبف خبًَادُ ٍ عاله رٍاىؽٌبختی هبدراى ارفجبه
دارد .ثٌبثز اني ًتبنذ فحق قبفی اس اني دع ّن در ثحج پ ؾ زی
8- Gartstein
9- Lim
10- McCarty
11- McMahon
12- Ollendick
13- Horsch
14- Bayer
15- Peleg
16- Besharat
17- Ginsburg
18- Schlossberg

ٍ ّن در ثحج درهبى هَرد اعت بدُ وزار خَاٌّذ گزف  .در اني
پضٍّؼ اختالالت درًٍی عبسی در دٍ دعتِ افلی اختالالت
اميزاثی؛ ؽبهل اميزاة فزاگ ز ّزاط هؾخـ ٍعَاط
فکزی ٍعَاط عولی فؾبر رٍاًی پظ آع جی ّزاط ارتوبعی
اميزاة رذانی؛ ٍ اختالالت افغزدگی ؽبهل افغزدگی ؽذنذ ٍ
افغزدُ خَنی هَرد ثزرعی وزار هیگ زًذ .ثب فَرِ ثِ هيبلت
عٌَاى ؽذُ در فَق ّذ اس هيبلعِ حبمز ثزرعی دٍ فزم ِ
افلی هیثبؽذ  -1ث ي افغزدگی هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی
دختزاى ًَرَاى راثيۀ علّی هعٌبدار ٍرَد دارد  -2ث ي اميزاة
هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى راثيۀ علّی هعٌبدار
ٍرَد دارد .ثزرعی ّز دٍ فزم ِ ثب اعت بدُ اس هذ نبثی هعبدالت
عبختبری اًزبم هیؽَد.

ريش
طزح پضيَص :اني پضٍّؼ اس ًَط هيبلعبت فَف ی -فحل لی
ٍ ثِ رٍػ پظ رٍنذادی اع .
آسمًدویُا :ربهعِ ٍ ًوًَِ آهبری هل ِ داًؼآهَساى دختز هِ در
هذارط راٌّوبنی عبدی ؽْز فجزنش در عب فحق لی -1388
 1387هؾغَ ثِ فحق ل ثَدًذ ربهعِ آهبری را فؾک ل هیدٌّذ.
 124داًؼآهَس ثِ رٍػ ًوًَِگ زی فقبدفی چٌذ هزحلِای
اًتخبة ؽذًذ ثذني فَرت هِ اثتذا ؽْز فجزنش ثِ پٌذ هٌيقِ
فقغ ن ؽذ ٍ اس ّز هٌيقِ نک هذرعِ راٌّوبنی ٍ اس ّز هذرعِ
راٌّوبنی نک هالط اس ّز پبنِ ثِ فقبد اًتخبة گزدنذ ٍ
عپظ اس ّز هالط ثِ فقبد فعذادی اس داًؼآهَساى اًتخبة
ؽذًذ .ؽزه هٌٌذگبى اني پضٍّؼ  124داًؼآهَس ٍ هبدراى آًْب
ثَدًذ هِ ثِ پزعؾٌبهِّب پبع دادًذ .ثب فَرِ ثِ هخذٍػ ثَدى
فعذادی اس پزعؾٌبهِّب فعذاد  108پزعؾٌبهِ هِ ثِ درعتی ثِ
آًْب پبع دادُ ؽذُ ثَد ٍارد هزحلِ فحل ل آهبری ؽذًذ .ثذني
فزف ت ًوًَِ آهبری در اني هيبلعِ  108داًؼآهَس دختز عبدی 11
فب  16عب ثب ه بً ي عٌی ٍ اًحزا اعتبًذارد )0/92( 13/26
ثَدًذ %17 .اس اني داًؼآهَساى در پبنِ اٍ  %17در پبنِ دٍم ٍ
 %66در پبنِ عَم راٌّوبنی فحق ل هیهزدًذ.
ريود اجزای پضيَص :پظ اس هؾخـ ؽذى ًوًَِ هَرد ثزرعی اس
هبدراى داًؼآهَساى هَرد ًوز دعَت ثِ عول آهذ ٍ در نک هح و
هٌبعت در هذرعِ پزعؾٌبهِّب را ثِ ًَث ٍ پظ اس فَم حبت
هحقق ٍ ثِ فَرت اً زادی فکو ل ًوَدًذ .ثِ ٍالذني اىو ٌبى
دادُ ؽذ هِ اىالعبت آًْب ٍ فزسًذؽبى هحزهبًِ خَاٌّذ هبًذ .ث ي
دٍ پزعؾٌبهِ فبفلِ سهبًی هَفبّی ّوزاُ ثب پذنزانی در ًوز
گزفتِ ؽذ.
اتشار:

 -1هق بط عال ن هزمی هَدهبى  :)CSI-4(19اني پزعؾٌبهِ نک
هق بط دررِثٌذی رفتبر اع هِ اٍل ي ثبر در عب  1984فَعو
اعپزافک ي ٍ گبدٍ ثز اعبط ىجقِثٌذی  DSM-IIIثب ًبم SLUG
ثِ هٌوَر غزثب  18اختال رفتبری ٍ ّ زبًی ىزاحی ؽذ .ثعذّب
در عب  1987فزم  CSI-3Rثِ دًجب ىجقِثٌذی DSM-III-
 Rعبختِ ؽذ ٍ در عب  1994ثب چبح چْبرم  DSM-IVثب
فغ زات اًذهی هَرد فزذنذ ًوز وزار گزف ٍ ثب ًبم  CSI-4هٌتؾز
گزدنذّ CSI-4 .وبًٌذ فزمّبی وجلی دارای دٍ فزم ٍالذ ٍ هعلن
اع  .اس آى ربنی هِ هبدراى ارفجبه هغتوز ٍ ًشدنکفزی ثب
دختزاى دارًذ اهب هعلوبى عبعبت هحذٍدفزی ثب داًؼآهَس فوبط
دارًذ داًؼآهَساى در هذرعِ ثِ دل ل وَاً ي هذرعِ رفتبر هٌتز
ؽذُ فزی داؽتِ ث ؾتز درگ ز هغب ل آهَسؽی ثَدُ ٍ هؾکالفی اس
وج ل افغزدگی ث ؾتز در خبًِ ًوَد پ ذا هیهٌٌذ فقو ن گزفتِ
ؽذ فٌْب اس اىالعبت هبدراى (فزم ٍالذ) اعت بدُ ؽَد .فزم ٍالذني
دارای  97عؤا اع هِ ثِ هٌوَر غزثب  18اختال رفتبری ٍ
ّ زبًی فٌو ن ؽذُ اع  .در فزم ٍالذني هل ِ اختالالت در 11
گزٍُ عوذُ گٌزبًذُ ؽذُاًذ ٍ ّز نک اس گزٍُّب سنز هزوَعِ
خبؿ خَد را داؽتِ ٍ ؽبهل عؤاالت هزثَه ثِ خَد اع  .اني
گزٍُّب هؾتول ّغتٌذ ثز:
گزٍُ  .Aاختال ًبرعبنی فَرِ -فشٍى هٌؾی :ؽبهل ًَط عوذفبً
ثیفَرِ ًَط عوذفبً فشٍى هٌؼ -فکبًؾی ٍ ًَط هزهت.
گزٍُ  .Bاختال لزجبسی ٍ ًبفزهبًی.
گزٍُ  .Cاختال علَک.
گزٍُ  .Dاختالالت اميزاثی :ؽبهل اختال اميزاة فزاگ ز.
گزٍُ  .Eاختالالت اميزاثی ٍ ف ک .ؽبهل ّزاط هؾخـ
ٍعَاط فکزی ٍعَاط عولی فؾبر رٍاًی پظ آع جی ف ک
حزهتی ف ک فَفی.
گزٍُ  .Fاختالالت رٍاى پزنؾی .ؽبهل اعک شٍفزًی.
گزٍُ  .Gاختالالت خلقی .ؽبهل افغزدگی ؽذنذ ٍ افغزدُ خَنی.
گزٍُ  .Hاختالالت فزاگ ز رؽذی ( .)PDDؽبهل اختال
اف غت ک ٍ اختال آعپزگز.
گزٍُ  .Iاختالالت اميزاثی .ؽبهل ّزاط ارتوبعی.
گزٍُ  .Jاختال اميزاثی .ؽبهل اميزاة رذانی.
گزٍُ  .Kاختالالت دفع :ؽبهل ؽت ادراری ٍ ثیاخت بری هذفَط.
گزٍُ  .Lگزٍُ امبفی].[15
ًوزُ گذاری آسهَى ثِ دٍ رٍػ ثزػ غزثب هٌٌذُ ٍ ًوزُ گذاری
ثز حغت ؽذت ًؾبًِّبی هزمی اًزبم هیؽَد .در اني پضٍّؼ
اس رٍػ دٍم اعت بدُ ؽذُ اع  .ثِ اني فزف ت هِ ًوزُ گذاری در
نک هق بط  4اهت بسی (ّ ;0زگش فب  ;3ث ؾتز اٍوبت) اًزبم ؽذُ
ٍ عپظ اس حبفل روع ًوزات عؤاالت هزثَه ثِ ّز اختال
) 19-Child Symptom Inventory-4 (CSI-4

][16

ًوزُ ؽذت آى اختال ثِ دع هیآنذ .گبدٍ ٍ اعپزافک ي
اعتجبر ثبسآسهبنی را ثِ ؽزح سنز ثِ دع آٍردًذًَ AD/HD :ط
عذم فَرِ (ًَ AD/HD )0/67ط فکبًؾی -فشٍى هٌؾی ()0/82
ًَ AD/HDط هزهت ( )0/78اختال لزجبسیً -بفزهبًی ()0/75
اختال علَک ( )0/67اختال اميزاة فزاگ ز ( )0/65اختال
افغزدگی اعبعی ( )0/56اختال افغزدُ خَنی ()0/54
اعک شٍفزًی ( )0/37اختال اف غت ک (ّ )0/74زاط ارتوبعی
( )0/65اختال اميزاة رذانی ( .)0/72فَهلی سادُ ] [17اعتجبر
پزعؾٌبهِ فزم ٍالذ را  0/90ثِ دع آٍرد .هحوذاعوبع ل ][18
ً ش مزانت اعتجبر فزم ٍالذ را ثِ رٍػ ثبسآسهبنی ثب فبفلِ سهبًی دٍ
ّ تِ اس 0/29ثزای اختال ّزاط ارتوبعی فب  0/76ثزای اختال
علَک ثزآٍرد هزد هِ ثِ اعتخٌبی اختال ّزاط ارتوبعی ّو ی
در عيح 0/01هعٌبدار ثَدًذ .در ثزرعی رٍانی هحتَانی ٍرَد
اظْبر ًوزّب ٍ داٍرنْبی هخج هتخققبى در هَرد ّو ًَی ٍ
هٌبعج هحتَای  CSI-4ثب ح يِ هَرد عٌزؼ رٍانی هحتَانی
پزعؾٌبهِ را ثِ هخبثِ اثشار ؽٌبعبنی ٍ غزثب اختال رفتبری ٍ
ّ زبًی در هَدهبى هَرد فأن ذ وزار داد ٍ رٍانی ٍاثغتِ ثِ هالک
ًوزات هقَلِّب ثب فؾخ ـّبی هجتٌی ثز رٍاىپشؽکی هَرد
ارسنبثی وزار گزفتِ ٍ حغبع ٍ ٍنضگی ثبالی اهخز اختالالت
هَرَد در پزعؾٌبهِ حبهی اس رٍانی هالهی اني اثشار اع  .ف بٍت
هعٌیدار ًوزُّبی گزٍُّبی عبدی ٍ ثبل ٌی در ّوِ اختالالت
حبهی اس رٍانی ف ک کی هٌبعت اع .
 -2هق بط داط ( :)20DASS-42هق بط افغزدگی اميزاة ٍ
اعتزط در عب  1995فَعو الٍنجًَذ ٍ الٍنجًَذ فْ ِ ؽذُ اع .
ّز چٌذ اني آسهَى فَاًبنی غزثبل زی ٍ فؾخ ـ در دٍرُ ًَرَاًی
را ً ش دارد ٍل کي ثْتز اع ثزای افزاد ثبالفز اس  15عب هَرد
اعت بدُ وزار گ زد .اني هق بط دارای دٍ فزم ثلٌذ ٍ هَفبُ هیثبؽذ.
فزم افلی آى هِ در اني پضٍّؼ هَرد اعت بدُ وزار گزف دارای
 42عؤا ثَدُ هِ ّز نک اس عبسُّبی رٍاًی اعتزط اميزاة ٍ
افغزدگی را فَعو  14عؤا هت بٍت هَرد ارسنبثی وزار هیدّذ.
ًوزُ گذاری در هق بط ل کزت چْبر گشنٌِای (اس  ّ ;0چ ٍو فب
ّ ;3و ؾِ) اع  .الٍنجًَذ ٍ الٍنجًَذ ] [19اعتجبر ثبس آسهبنی را
ثزای خزدُ هق بطّبی اعتزط اميزاة ٍ افغزدگی ثِ فزف ت
 0/71 ٍ 0/79 0/81ثِ دع آٍردًذّ .وچٌ ي آًْب ّوجغت ی
اني آسهَى ثب هق بطّبی اميزاة ٍ افغزدگی ثک را ثِ فزف ت
 0/74 ٍ 0/81ثِ دع آٍردًذ .فبحجی ٍ ّوکبراى ] ً [20ش ثِ
هٌوَر هحبعجِ رٍانی هالهی ّوجغت ی سنز هق بط افغزدگی
اني آسهَى را ثب آسهَى افغزدگی ثک  0/70سنز هق بط اميزاة
اني آسهَى را ثب آسهَى اميزاة ساًگ  ٍ 0/67سنز هق بط فٌ ذگی
اني آسهَى را ثب آسهَى فٌ ذگی ادراک ؽذُ  0/49ثِ دع آٍردًذ.
فبحجی ٍ ّوکبراى ] [20ثزای هحبعجِ اعتجبر آسهَى اس ّوغبًی
20- Depression, Anxiety, Stress Scale

درًٍی اعت بدُ هزدًذ ٍ هل ِ مزانت در عيح  0/001هعٌبدار
ثَدًذ.

یافتٍَا
()CSI-4

دادُّبی ثِ دع آهذُ اس هق بط عال ن هزمی هَدک
ٍ هق بط  DASS-42ثب اعت بدُ اس ًزم افشارّبی  ٍ SPSSل شر
 8/54هَرد ثزرعی وزار گزفتِ ٍ ًتبنذ سنز ثِ دع آهذ :ثِ هٌوَر
هقبنغِ هبدراى افغزدُ ٍ غ ز افغزدُ ٍ ً ش هقبنغِ هبدراى
هنيزة ٍ غ ز هنيزة در اثتالی دختزاى ثِ اختالالت درًٍی
عبسی اس آسهَى  tهغتقل اعت بدُ گزدنذً .تبنذ در رذٍ  1درد
گزدنذُ اع .
رذٍ ً 1ؾبى هیدّذ هِ دختزاى هبدراى هنيزة ٍ غ ز
هنيزة اس ًوز اثتال ثِ اختالالت درًٍی عبسی ف بٍت هعٌبدار
دارًذ ( )t= -3/66 p>0/0001ثِ ًحَی هِ ه بً ي اختالالت
درًٍی عبسی دختزاى هبدراى هنيزة ثبالفز اس ه بً ي ّوبى
اختالالت در دختزاى هبدراى غ ز هنيزة اع ّ .وچٌ ي دختزاى
هبدراى افغزدُ ٍ غ ز افغزدُ اس ًوز اثتال ثِ اختالالت درًٍی
عبسی ثب نکذن ز ف بٍت هعٌبدار داؽتٌذ ()t= -5/02 p>0/0001
ثِ ًحَی هِ ه بً ي اختالالت درًٍی عبسی دختزاى هبدراى
هنيزة ثبالفز اس ه بً ي ّوبى اختالالت در دختزاى هبدراى غ ز
هنيزة اع  .ثِ هٌوَر پ ؼث ٌی اختالالت درًٍی عبسی
دختزاى ًَرَاى ثز اعبط اميزاة ٍ افغزدگی هبدراى اس فحل ل
رگزع َى خيی چٌذگبًِ ثب رٍػ گبم ثِ گبم اعت بدُ ؽذ .در
رٍػ گبم ثِ گبم هتغ زّبنی هِ وذرت پ ؼث ٌی هتغ ز هالک را
ًذاؽتِ ثبؽٌذ حذ ٍ اس هعبدلِ خبرد هیؽًَذً .تبنذ فحل ل
رگزع َى خيی چٌذگبًِ در رذاٍ  2 ٍ 1آهذُ اع .
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جديلً )5تبنذ آسهَى  tهغتقل ثزای هقبنغۀ رٍاًی اختالالت درًٍی عبسی دختزاى هبدراى دارای اختالالت رٍاًی ٍ ثذًٍِ اختالالت
گزيٌ مادران

تعداد

میاوگیه

غیز مضطزب

31

16/29

15/32

مضطزب

77

30/28

18/90

غیز افسزدٌ

46

16/45

14/35

افسزدٌ

62

33/40

18/92

t

اوحزاف معیار

درجٍ آسادی

** -3/66
106
-5/02
106

n= 108
**P<0/01

**

جديل )2فحل ل رگزع َى اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى ثز حغت اميزاة ٍ افغزدگی هبدراى
متغیز مالک
اختالتال

متغیز َای پیصتیه

اميزاة ٍ افغزدگی هبدر

2

ضدٌ ( )R

2

()R

اميزاة هبدر

دريوی ساسی

دختزان وًجًان

ضزیة َمثستگی

ضزیة تثییه

ضزیة تثییه تعدیل

( )R

0/549

0/301

0/294

0/575

0/341

0/318

جديل )2مزانت رگزع َى اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ثب فَرِ ثِ ًوزات اميزاة ٍ افغزدگی هبدراًِ ثِ ف ک ک هزاحل
ضزایة غیز استاودارد

مزحلٍ
مىثع تغییزا
 5مقدار ثاتت

ضزیة استاودارد

B

خطای استاودارد

Beta

ارسش t

سطح معىاداری

9/75

2/886

-

3/379

0/001

1/25

0/185

0/549

6/755

**0/0001

8/703

2/87

-

3/02

0/003

اضطزاب

0/860

0/258

0/377

3/338

**0/001

افسزدگی

0/413

0/191

0/243

0/157

*0/033

اضطزاب
 2مقدار ثاتت

n=108
*P <0/05
**P <0/ 01

رذاٍ  3 ٍ 2ثب اعت بدُ اس فحل ل رگزع َى خيی چٌذگبًِ هذ گبم ثِ
گبم ًؾبى هیدٌّذ هِ مزنت ّوجغت ی چٌذگبًِ ثزاثز ٍ 0/575
مزنت فج ي ثزاثز ثب  ٍ 0/341مزنت ّوجغت ی خبلـ ثزاثز ثب 0/318
هیثبؽذ .ىجق مزانت ثتبی اعتبًذارد در رذٍ  2هالحوِ هیؽَد هِ
ّز دٍ عبهل احز هعٌبداری ثز هتغ ز هالک دارًذ ٍ لذا ّ چ نک اس
هتغ زّب اس هيبلعِ حذ ًؾذًذ .ثز ىجق مزنت اعتبًذارد اميزاة
هبدر ( )β=0/377ثِ عٌَاى اٍل ي هتغ ز پ ؼ ث ي ٍ افغزدگی هبدر

( )β=0/243ثِ عٌَاى دٍه ي هتغ ز پ ؼ ث ي عْن هعٌبداری در پ ؼ
ث ٌی اختالالت درًٍیعبسی دختزاى داؽتِاًذ .عْن اختقبفی
اميزاة هبدر در فج ي ه شاى ٍارنبًظ اختالالت درًٍی دختزاى
 0/301هی ثبؽذ ٍ ثعذ اس ٍارد ؽذى هتغ ز افغزدگی هبدراى 0/04ثِ
مزنت فج ي امبفِ ؽذُ اع هِ عْن اختقبفی هتغ ز افغزدگی
هبدر در فج ي اختالالت درًٍی عبسی دختزاى هیثبؽذ .در هل
هتغ زّبی اميزاة ٍ افغزدگی هبدر رٍی ّن هیفَاًٌذ  31/8درفذ اس
ٍارنبًظ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى را فج ي هٌٌذ .ثٌبثز اني هعبدلِ

پ ؼث ٌی اختالالت درًٍی عبسی دختزاى اس رٍی اميزاة ٍ افغزدگی
هبدر ثِ ؽکل سنز در هیآنذ( :افغزدگی هبدر)( +0/243اميزاة
هبدر) ;0/377اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى .ثب فَرِ ثِ ًتبنذ
فحل ل رگزع َى هیفَاى ادعب هزد هِ اميزاة هبدر در هقبنغِ ثب
افغزدگی هبدر عْن ث ؾتزی در فج ي اختالالت درًٍی عبسی دختزاى
دارد .ثِ هٌوَر فحل ل ث ؾتز دادُّب ٍ ثزرعی فزم ِّبی افلی فحق ق
اس هذ عبسی هعبدالت عبختبری ثب ًزمافشار ل شر  8554اعت بدُ ؽذ.
ًوَدار هغ زً 1تبنذ آسهَى راثيۀ علّی ث ي افغزدگی هبدر ٍ اختالالت
درًٍی عبسی دختزاى را ثِ رٍػ هذ عبسی هعبدالت عبختبری ًؾبى
هیدّذ .اني ًوَدار ًوبنبً ز مزانت اعتبًذارد ) (Rدر راثيِ علّی
پ ؾٌْبد ؽذُ ه بى هتغ زّبی فحق ق هیثبؽذّ .وبى ىَر هِ در
ًوَدار 1هؾبّذُ هیؽَد افغزدگی هبدر ثب اختالالت درًٍی عبسی
دختزاى راثيۀ علّی هعٌبدار داؽ ثٌبثز اني فزم ِ اٍ فحق ق فأن ذ
هیؽَد .رذٍ  4ؽبخـّبی ثزاسػ ًوَدار 1را ًؾبى هیدّذّ .وبى
ىَر هِ در رذٍ  4هالحوِ هیؽَد اعتجبر ٍ ثزاسًذگی ًغجی هذ فأن ذ
هیؽَد سنزا ًغج هبی دٍ ثِ دررِ آسادی هوتز اس ٍ 3
هقذار احتوب هوتز اس  0/05هیثبؽذ اهب هقذار  RMSEهِ ثبنذ هوتز
اس  0/08ثبؽذ ث ؾتز اس هقذار فع ي ؽذُ اع  .رذٍ  3مزانت
اعتبًذارد ٍ عبنز ؽبخـّبی حبفل اس ارزای هذ را ًؾبى هیدّذ.
رذٍ ً 5ؾبى هیدّذ مزنت اعتبًذارد راثيۀ علّی افغزدگی هبدر ٍ
CSI.D
اختالالت درًٍی عبسی دختزاى  0/49ثَدُ ٍ اني راثيِ فأن ذ هیؽَد.
CSI.E1
فزم ِ دٍم فحق ق ثزرعی هیؽَدً .وَدارً 2تبنذ آسهَى
در اداهِ

فزم ِ دٍم فحق ق راثيۀ علّی ث ي اميزاة هبدر ٍ اختالالت درًٍی
عبسی دختزاى را ثِ رٍػ هذ عبسی هعبدالت عبختبری ًؾبى
هیدّذ .اني ًوَدار ًوبنبً ز مزانت اعتبًذارد ) (Rدر راثيِ علّی
پ ؾٌْبد ؽذُ ه بى هتغ زّبی فحق ق هیثبؽذّ .وبى ىَر هِ در
ًوَدار 2هؾبّذُ هیؽَد اميزاة هبدر ثب اختالالت درًٍی عبسی
دختزاى راثيۀ علّی هعٌبدار داؽ ثٌبثز اني فزم ِ دٍم فحق ق ً ش
فأن ذ هیؽَد .رذٍ  6ؽبخـّبی ثزاسػ هذ ه َْهی فزم ِ دٍم را
ًؾبى هیدّذّ .وبى ىَر هِ در رذٍ  6هالحوِ هیؽَد اعتجبر ٍ
ثزاسًذگی ًغجی هذ فأن ذ هیؽَد سنزا ًغج هبی دٍ
ثِ دررِ آسادی هوتز اس  3هقذار احتوب هوتز اس  0/05هیثبؽذ.
رذٍ  3مزانت اعتبًذارد ٍ عبنز ؽبخـّبی حبفل اس ارزای هذ 2
را ًؾبى هیدّذ .رذٍ ً 7ؾبى هیدّذ مزنت اعتبًذارد راثيۀ علّی
اميزاة هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى  0/53ثَدُ ٍ اني راثيِ
فأن ذ هیؽَد.
D3
D5
D10
D13

CSI.E2

D16

CSI.E3

D17

CSI.E4
CSI.G1

0/49
درًٍی عبسی

D21
افغزدگی هبدر

D24

CSI.G2

D26

CSI.I

D31

CSI.J

D34
D37
D38
D42

ومًدار )5هذ ارا ِ ؽذُ راثيِ ث ي افغزدگی هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى

جديل )4ثبرّبی عبهلی ٍ خيب هزثَه ثِ ًوَدار  1ثزای راثيِ ث ي افغزدگی هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
سؤاتال

متغیزَای مزتًط تٍ اختالتال دريوی ساسی دختزان

مزتًط تٍ افسزدگی مادران

ثبر عبهلی

خيب

متغیز

ثبر عبهلی

خيب

0/38

D3

0/35

0/88

D5

0/80

0/36

0/58

0/66
0/49

متغثز

هتغجز

CSI.D

اميزاة فزاگ ز

0/78

CSI.E1

ّزاط هؾخـ

0/40

0/84

CSI.E2

ٍعَاط فکزی

0/48

0/77

D10

CSI.E3

ٍعَاط عولی

0/38

0/85

D13

0/72

CSI.E4

فؾبر رٍاًی پظ آع جی

0/45

0/79

D16

0/82

0/33

CSI.G1

افغزدگی ؽذنذ

0/97

0/05

D17

0/70

0/51

CSI.G2

افغزدُ خَنی

0/97

0/06

D21

0/78

0/40

CSI.I

ّزاط ارتوبعی

0/45

0/80

D24

0/60

0/64

CSI.J

اميزاة رذانی

0/41

0/84

D26

0/86

0/26

D31

0/63

0/60

D34

0/68

0/54

D37

0/56

0/68

D38

0/83

0/31

D42

0/36

0/87

جديل )1ؽبخـّبی ثزاسػ ًوَدار1
ضاخصَای تزاسش
مقادیز

2

درجٍ آسادی

P-value

RMSE

479/40

229

0/001

0/101

جديلً )6تبنذ ارزای هذ عبختبری ثزای فزم ِ اٍ
مدل مفًُمی
افسزدگی مادر -اختالتال

دريوی ساسی دختزان

ضزیة استاودارد ()R

ضزیة تثییه ()R2

ارسش t

وتیجٍ

0/49

0/24

4/79

فأن ذ هذ
D2
D4

CSI.D

D7

CSI.E1

D9

CSI.E2

D15

CSI.E3

D19

CSI.E4

0/53

D20

ومًدار )2هذ ارا ِ ؽذُ راثيِ ث ي اميزاة هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
جديل )7ثبرّبی عبهلی ٍ خيب هزثَه ثِ ًوَدار  2ثزای راثيِ ث ي اميزاة هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
سؤاتال

متغیزَای مزتًط تٍ اختالتال دريوی ساسی دختزان

مزتًط تٍ اضطزاب مادران

ثبر عبهلی

خيب

متغیز

ثبر عبهلی

خيب

0/38

D3

0/47

0/78

D5

0/53

0/72

0/66

0/57
0/97

متغثز

هتغجز

CSI.D

اميزاة فزاگ ز

0/78

CSI.E1

ّزاط هؾخـ

0/40

0/84

CSI.E2

ٍعَاط فکزی

0/48

0/77

D10

CSI.E3

ٍعَاط عولی

0/38

0/85

D13

0/17

CSI.E4

فؾبر رٍاًی پظ آع جی

0/45

0/79

D16

0/52

0/73

CSI.G1

افغزدگی ؽذنذ

0/97

0/05

D17

0/51

0/74

CSI.G2

افغزدُ خَنی

0/97

0/06

D21

0/68

0/54

CSI.I

ّزاط ارتوبعی

0/45

0/80

D24

0/54

0/71

CSI.J

اميزاة رذانی

0/41

0/84

D26

0/58

0/66

D31

0/83

0/32

D34

0/52

0/73

D37

0/75

0/43

D38

0/49

0/77

D42

0/12

0/99

جديل )8ؽبخـّبی ثزاسػ ًوَدار2
ضاخصَای تزاسش
مقادیز

2

درجٍ آسادی

P-value

RMSE

512/26

229

0/001

0/108

جديلً )9تبنذ ارزای هذ عبختبری ثزای فزم ِ 2

مدل مفًُمی

ضزیة استاودارد ()R

ضزیة تثییه ()R2

ارسش t

وتیجٍ

0/53

0/28

5/14

فأن ذ هذ

اضطزاب مادر -اختالتال دريوی ساسی دختزان

تحث
در اني هقبلِ ارفجبه ث ي اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى
ؽبهل اختال اميزاة فزاگ ز ّزاط هؾخـ ٍعَاط فکزی
ٍعَاط عولی فؾبر رٍاًی پظ آع جی ّزاط ارتوبعی
اميزاة رذانی افغزدگی ؽذنذ ٍ افغزدُ خَنی ثب اختالالت
رٍاًی هبدراى ؽبهل اميزاة ٍ افغزدگی ثزرعی گزدنذ.
ًخغت ي نبفتِ پضٍّؼ حبمز هؤنذ آى ثَد هِ ف بٍت هعٌبداری
هبدراى
ثي
هنيزة ٍ غ ز هنيزة اس ًوز اثتالی دختزاى ًَرَاى ثِ
اختالالت درًٍی عبسی ٍرَد دارد .اني ًتبنذ ّن راعتب ثب ًتبنذ
هيبلعبت گبرت اؽتبني ٍ ّوکبراى ] [7ل ن ٍ ّوکبراى ] [8ثبنز
ٍ ّوکبراى ] [11هک هبرفی ٍ هک هبَّى ] [9هیثبؽذ.
ّوچٌ ي پضٍّؼ حبمز ًؾبى داد هبدراى افغزدُ ٍ غ ز افغزدُ
ً ش اس ًوز اثتالی دختزاًؾبى ثِ اختالالت درًٍی عبسی ف بٍت
ّن
ثب
هعٌبدار
دارًذ .اني ًتبنذ ّوغَ ثب ًتبنذ هيبلعبت اُلٌذنک ٍ َّرػ ][10
ثبنز ٍ ّوکبراى ] [11پلگ ٍ ّوکبراى ] [12ثؾبرت ]ٍ [13
هيبلعِ گ ٌغجزگ ٍ ؽلَعجزگ ] [14اع  .اس ىزفی فحل ل

رگزع َى خيی چٌذگبًِ ًؾبى داد اميزاة ٍ افغزدگی هبدراى
هیفَاًٌذ اثتال ثِ اختالالت درًٍی عبسی را در دختزاى پ ؼث ٌی
هٌٌذ .اميزاة هبدر در هقبنغِ ثب افغزدگی هبدر پ ؼث ٌی
هٌٌذُ وَیفز اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ثَد .هذ نبثی
هعبدالت عبختبری ًؾبى داد هِ ث ي افغزدگی هبدر ٍ اختالالت
درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى ٍ ً ش ث ي اميزاة هبدر ٍ
اختالالت درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى راثيۀ علّی هعٌبدار ٍرَد
داردً .تبنذ فحل ل رگزع َى ًؾبى داد هِ افغزدگی ث ؾتز اس
اميزاة وذرت پ ؼث ٌی هٌٌذگی اختالالت درًٍی عبسی
دختزاى ًَرَاى را دارد .ثزخی اس هيبلعبت ] [21افغزدگی را
ث ؾتز هذ ًوز وزار دادُ ٍ ثِ آحبر آى ثز فزسًذاى پزداختِاًذ.
عَاهل
اس
نکی
هبدر
افغزدگی
خيزعبس در فحَ ّ زبًی فزسًذاى اع ] .[22حذٍد  8درفذ
هبدراى افغزدگی دارًذ ٍ اني رون در هبدراًی هِ ثِ فبسگی
فزسًذی ثِ دً ب آٍردُاًذ ثِ  12درفذ هیرعذ .هبدراى افغزدُ
دارای فلغ ِ فزث تی وَی ٍ هغتحکوی ً غتٌذ .آًبى در
فزث تی
راُهبرّبی
ث ؾتز ثز عَاىف ٍ ّ زبًبت خَد هتکی ّغتٌذ ٍ هوتز هٌيق ٍ
ًوزنِّبی فزث تی را هذ ًوز وزار هیدٌّذ .ثِ عجبرت دن ز ث ؾتز
احتوب دارد هِ فبوذ فلغ ِ فزث تی هغتحکوی هِ ثز هجٌبی آى

عول هٌٌذ ثبؽٌذ ] .[23ثِ ّو ي دل ل فزسًذاى هبدراى افغزدُ
ؽبنغت ی ارتوبعی هوتز ٍ هؾکالت رفتبری ث ؾتزی ًغج ثِ
عبنز هَدهبى دارًذ ] .[24هيبلعبت فتی ٍ ّوکبراى ][25
ًؾبى داد افغزدگی هبدر عذم پبع دٌّذگی ٍ هبّؼ حغبع
هبدری را در پی دارد هِ اني هغألِ خَد ثِ هؾکالت رفتبری ٍ
افغزدگی در فزسًذ هٌزز هیؽَد .فَگل ] [21آؽکبر عبخ
ًَساداى هبدراى افغزدُ ثْبًِ گ زفز ثَدُ ٍ حبل چْزُای آًْب
هٌ یفز ٍ فعبل رغوبًی آًْب هوتز اع  .الجتِ در ثزرعی
ادث بت فحق ق ثب نبفتِّبی هتٌبول ّن رٍثزٍ هیؽَنن هخالً
پضٍّؼ ع ز ] [26هؤنذ آى ثَد هِ هؾکالت رٍاًی هبدر ثِ
ٍنضُ افغزدگی فأح زی ثز ٍمع رٍاًی ٍ رفتبری هَدهبى ًذارد
ٍ نب فزاًکل ٍ 24ث تش ً ش راثيِ افغزدگی هبدر ٍ هؾکالت
رٍاًی هَدک را رد هزدُاًذ ]ًقل اس  .[1ثِ ًوز هیرعذ عل اني
نبفتِّبی هتٌبول فبهتَر ؽذت افغزدگی ٍ دررِ هشهي ثَدى ٍ
ً ش ًَط افغزدگی هبدر ثبؽذ .فحق ق هوپل ٍ ّوکبراى ][27
حبهی اس آى ثَد هِ ّز چِ افغزدگی هبدر ؽذنذفز ٍ هشهيفز
ثبؽذ ٍ فزسًذ فزف هوتزی ثزای ثزوزاری ارفجبه ثب عبنز
ثشرگغبالى غ ز افغزدُ داؽتِ ثبؽذ احتوب انزبد هؾکالت
رٍاًی در فزسًذ ث ؾتز هیؽَد .نبفتِ دن ز اني پضٍّؼ حبهی اس
آى ثَد هِ اميزاة هبدر پ ؼث ٌی هٌٌذُ خَثی ثزای اختالالت
درًٍی عبسی دختزاى ًَرَاى اع  .ثِ ًوز هیرعذ ٍرَد
اميزاة در هبدر اس ىزنق فأح زی هِ ثز رفتبرّب عَاىف ف کز
عاله رغوبًی ٍ رٍاثو ارتوبعی هبدر ثب دن زاى اس رولِ
فزسًذاى هیگذارد وبثل فأهل ٍ ثزرعی اع  .اميزاة ثِ عٌَاى
نکی اس هؤل ِّبی اعبعی احغبط ًبانوٌی هبدر ًقؼ هْوی در
دلجغت ی هَدک ٍ هؾکالت رفتبری اٍ دارد .ثزرعی
ه
هؤل ِّبی احغبط انوٌیً /بانوٌی ًؾبى هیدّذ هِ احغبط
ًبانوٌی در ٍاوع ثِ اهخز ًؾبًِّبی هزمی پَؽؼ هیدّذ .اهب
احغبط اميزاة دا ن نکی اس اثعبد اعبعی آى هحغَة هیؽَد.
هبدراًی هِ احغبط اميزاة ؽذنذ ٍ هذاٍم دارًذ دً ب را ثِ
عٌَاى هکبًی خيزًبک ٍ غ ز وبثل اعتوبد ادراک هیهٌٌذ .آًبى
در ًَعی احغبط عذم اعتوبد ثِ دن زاى احغبط فٌؼ فؾبر
عقجی فعبرك دا وی احغبط عذم هٌتز ثز هح و ٍ حَادث
آى اًتوبر دا وی خيز ٍ گَػ ثشًگ ثَدى ثغز هیثزًذ .ثِ ًوز
هیرعذ ٍوتی افغزدگی ٍ اميزاة فزد ثِ حذی اس ؽذت ثزعذ
هِ فجذنل ثِ احغبط ًبانوٌی گزدد ثز ال َی فعبهل هبدر -فزسًذ
فأح ز هٌ ی هیگذارد .هغلوبً چٌ ي هبدراًی ًویفَاًٌذ ارفجبه
ثٌْزبر ٍ هتعبدلی ثب فزسًذ خَد ثزوزار هٌٌذ چزا هِ احغبط
اميزاة اس ىزنق هْبرتّبی ٍالذنٌی ًبهبرآهذ ثِ فزسًذ هٌتقل
22- Teti
23- Seifer
24- Frankel
25- Bates
26- Campbell

هیؽَد .اس عَی دن ز هؾکالت رٍاىؽٌبختی هبدر ثِ ٍنضُ
اميزاة اٍ ثبعج افشانؼ رفتبرّبی عت شُ رَنی ٍ پزخبؽ زی
در فزسًذاى هیؽَد ] .[28نک فج ي احتوبلی دن ز ثِ فأح ز
افغزدگی ٍ اميزاة هبدر در فعبهالت اٍ ثب هح و ث زٍى اع .
ثِ ًوز هیرعذ هؾکالت رٍاىؽٌبختی ًَعی د هؾغَلی ٍ
درگ زی درًٍی ثزای هبدر انزبد هیهٌٌذ در ًت زِ حغبع
هبدر را ثِ اىزا ٍ دً بی ث زًٍی اس رولِ فزسًذاى هبّؼ
هیدّذ هِ خَد هٌزز ثِ احغبط ىزد ؽذگی اس عَی فزسًذاى
هیگزدد .فج ي احتوبلی دن ز هزثَه ثِ اًتقب ث ي ًغلی
احغبط ًبانوٌی ٍ هح و عبى ی ٍ فزث تی اع هِ نک هبدر
هؾکلدار انزبد هیهٌذ .دٍ احتوب اعبعی در اًتقب ث ي ًغلی
ٍرَد دارد نکی احتوب آهبدگی صًت کی ٍ دن زی احز هح و ٍ
ًَط رٍاثو فعبهلی هبدر -فزسًذ هیثبؽذ .در هَرد ثزخی اس
اختالالت هبًٌذ اختال دٍ ويجی ًقؼ آهبدگی صًت کی فب حذی
فأن ذ ؽذُ اع اهب در هَرد اميزاة ًویفَاى ثب وبىع عبهل
صًت ک را فأن ذ هزد .در اني هَرد هیفَاى ثزای عبهل هح و
عْن
ثغشانی وبنل ؽذ .نکی اس فج يّبی احتوبلی در اني هَرد هزثَه
ثِ رٌجِّبی عبى ی هح يی اع هِ ًَرَاى در آى پزٍرػ
هینبثذ .در ٍاوع ٍالذني ثِ خقَؿ هبدر ًبانوي ٍ هنيزة
هح و اٍل ِ ٍ افلی اني گزٍُ اس هَدهبى را فؾک ل هیدٌّذ.
حبالت ّ زبًی هبدر ٍ خلق اٍ رٌجِّبنی اس هح يی اع هِ
هَدک در آى پزٍرػ هینبثذ .هبدراى هنيزة ٍ ًبانوي ؽزانو
هزاوجتی ٍ پزٍرؽی انزبد هیهٌٌذ هِ ًؾبًِّبی هزمی هبدر را
هٌعکظ هیعبسد هبًٌذ ثیوزاری فحزنک پذنزی ىزد ؽذگی
ًباه ذی خؾن ٍ غ زُ .اگز چِ احتوب دارد احغبط ًبانوٌی ٍ
اميزاة نک ال َی هتزبًظ رفتبری را در ّوِ ٍالذني
هنيزة ٍ ًبانوي انزبد ًکٌذ اهب رفتبرّب ٍ حبالت رٍاًی چٌ ي
هبدری ثبلقَُ ثب هٌؼّب ٍ هغئَل هزاوجتی ٍ ؽکلگ زی نک
ارفجبه عبى ی خَة ٍ عبلن ثب فزسًذ هذاخلِ هیهٌذ .ثِ ىَر
خالفِ اميزاة اس ىزنق انزبد هح و عبى ی -فزث تی ًبعبلن
رٍاثو فعبهلی ًبثٌْزبر ث ي هبدر -فزسًذ ٍ هبّؼ حغبع
هبدری اس هبدر ثِ فزسًذ هٌتقل ؽذُ ٍ اٍ را در هعزك خيز اًَاط
هؾکالت رٍاىؽٌبختی ٍ رفتبری وزار هیدّذً .تبنذ اني هيبلعِ
درهبًی
ٍ
آهَسؽی
لحبً
ثِ
حب ش فَرِ هیثبؽذً .ویفَاى ارفجبه هَرَد ث ي هؾکالت
ّ زبًی هبدر ٍ اختالالت درًٍی عبسی هَدهبى را ثِ عبدگی ثِ
فأح زات صًت کی احتوبلی ًغج داد .سنزا هيبلعبفی هِ رٍی
دٍولَّب ٍ فزسًذ خَاًذُّب اًزبم ؽذُ احزات صًت ک ٍ هح و را ثِ
فَرت فَأهبى فأن ذ هیهٌٌذ ] .[29ثذني هعٌی هِ هبدراًی هِ
دارای هؾکالت رٍاىؽٌبختی ّغتٌذ در فَرت فَاًبنی انزبد
هح و عبلن ٍ هٌبعت ثزای فزسًذاى هیفَاًٌذ اس اثتالی فزسًذاى
خَد ثِ هؾکالت درًٍی عبسی پ ؾ زی هٌٌذ .ؽَاّذ ًؾبى
اگز
هیدٌّذ

هبدراى هجتال ثِ اميزاة ٍ در ًت زِ ث ؼ هزاوجتی ثبؽٌذ
هَدهبى آًْب فوبنل ثِ پبع ّبی ّ زبًی هٌ ی خَاٌّذ داؽ
] .[30اهب خبًَادُّبنی هِ اميزاة ٍ افغزدگی خَد را هٌتز
هیهٌٌذ ٍ ٍالذگزی هخج پ ؾِ هیهٌٌذ ثْشنغتی ّ زبًی
را
هَدهبًؾبى
فنو ي هیهٌٌذ ] .[11در انٌزب مزٍرت ثزًبهِّبی هذاخلِای
رْ آهَسػ خبًَادُّبی در هعزك خيز احغبط هیؽَد.
ّوبى ىَر هِ هالحوِ ؽذ نکی اس عَاهل خيزعبس در اثتالی
دختزاى ثِ اختالالت درًٍی عبسی افغزدگی ٍ اميزاة هبدراى
ثَدُ ٍ اميزاة هبدر ًقؼ هْوتزی در اني راثيِ دارد.

تطکز ي قدرداوی
ثذٍى ّوکبری هذنزاى هذارط راٌّوبنی دختزاًِ فجزنش اًزبم اني
پضٍّؼ ه غز ًجَد لذا ًْبن فؾکز خَد را اس انؾبى اعالم
هیدارنن.
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