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 دکتش قشباًؼلی اػذالْی جری:م

 اػتادیاس ٍ هذیش گشٍُ سٍاًپضؿکی داًـگاُ ػلَم پضؿکی اصفْاى 

 

، هحوذ هحوذ یؼقَبی ، هْذی تزّیبی، ، دکتش هْذی ًصش اصفْاًی، هحوذ سضا ؿیذاییدکتش  ّوکاساى:

 ػلطاتی

 

  هجوَػِ طشحْای:  :عنوان طرح

 %00 یصاى باالجاًبا هجشٍحیي ًخاػی ٍ دس یٍ ؿذت افؼشدگ ضاىیه یبشسػ -

ابتذایی هذاسع  آهَصاى داًؾ قبَلیي ٍ هشدٍدیي ٍ ػقب هاًذگی رٌّی دس یافؼشدگ ضاىیه یبشسػ -

 60-66ؿْش اصفْاى دس ػال تحصیلی 

 اىیدس ه ایضٍفشًیاػکسابطِ ستبِ تَلذ با ؿیَع اختالالت دٍ قطبی ٍ یک قطبی ٍ اختالل  یبشسػ -

 خاًَادُهختلف فشصًذاى 

  خالصه طرح:

% 00کِ هیضاى اص کاس افتادگی آًْا باالتش اص  هجشٍحیي قطغ ًخاػی دس هقایؼِ با ػایش هجشٍحیٌی -

ف جؼوی ٍ سٍاًی بشخَسداس ّؼتٌذ .کاّؾ حغ بذى ٍ تاثیش آى دس ؿذت باؿذ اص ٍیظگیْای خا هی

 ایي تحقیق دس ؿْش .ٍ غیشُ یکی اص ایي ٍیظگیْا اػتغن  –دسک ػَاطف هاًٌذ احؼاع ؿادی 

ًفش هجشٍح قطغ ًخاػی  00بش سٍی  Beckاصفْاى ٍ با ّوکاسی بٌیاد جاًباصاى ٍ با اػتفادُ اص تؼت 

باؿذ ٍ ّش چِ بش  ص تفاٍت آهاسی بشخَسداس ًویدٍ گشٍُ اافؼشدگی دس کل هیضاى  صَست گشفتِ اػت.

هیضاى ًخاػی هجشٍحیي  باهجشٍحیي غیش قطغ ًخاػی دس هقایؼِ ؿَد  ؿذت افؼشدگی افضٍدُ هی

 .ٌذدّ ابتال بیـتشی سا ًـاى هی

-  

اًصذ ًفش پ) 1066-1060ػال تحصیلی  آهَص داًؾ 1000 کِ با ًوًَِ گیشی تصادفی ّؾٍظدس ایي پ -

دس  هیضاى افؼشدگی ، اًجام ؿذدس ًَاحی پٌجگاًِ ؿْش اصفْاى قبَل ٍ پاًصذ ٍ ػی ٍ ّفت هشدٍد( 



تفاٍت آهاسی هؼٌی اص بذػت آهذُ کِ  % 6/10% ٍ دس بیي هشدٍدیي 4/0آهَصاى قبَل دبؼتاًی  داًؾ

لزا ایي اختالل هبتال ّؼتٌذ.  دّذ هشدٍدیي بیـتش بِ ٍضَح ًـاى هی بِ بشخَسداس اػت ٍداسی 

باؿذ. ضوٌا با تَجِ بِ ایٌکِ هیضاى َّؽ هشصی  تَجِ بِ ٍضؼیت ّیجاًی ٍ ػاطفی آًْا ضشٍسی هی

سػذ بشًاهِ سیضی  هی باؿذ بِ ًظش هیّـت دّن دسصذ  % ٍ دس قبَلیي0/9هشدٍد  آهَصاى داًؾدس 

  َصؽ آًْا الصم اػت.هآخاصی بشای 

تفاٍت تاسیخچِ هطالؼات بشسػی ستبِ تَلذ با ؿیَع اختالالت خلقی یک قطبی ٍ اػکیضٍفشًیا  -

ٍّؾ ًیض ایي ًظش سا تاییذ کشد ٍ ًـاى داد ایي پظ دّذ. دس تَصیغ فشاٍاًی ًـاى هیسا داسی هؼٌا

اکثش آًْا دس ًذاسًذ ٍ فشصًذاى یک خاًَادُ آػیب پزیشی یکؼاًی ًؼبت بِ ابتال اختالالت خلقی 

ّذ ًـاى هی دًتایج غ بٌذی و. جفشصًذاى اٍل ٍ آخش ٍ دٍم اص آػیب پزیشی بیـتشی بشخَسداسًذ

ًیض دّذ بلکِ ستبِ تَلذ  اختالل قشاس هییک ٍ دسًٍی فشد ًیؼت کِ ٍی سا دس هؼشض طتٌْا ػاهل بیَلَ

. ؿیَع ّش ػِ اختالل دس ػٌیي آخش ًَجَاًی ٍ بشای بشٍص اختالل گشددصهیٌِ ػاص ػاهلی تَاًذ  هی

ؿٌاخت هـکالت ٍ بحشاًْای آًْا دس فشٌّگ هؼاصش تالؽ  ػت ٍ الصم اػت دس جْتاٍایل جَاًی ا

   بیـتشی صَست گیشد ٍ چگًَگی بشخَسد صحیح با فشصًذاى با آهَصؽ ٍالذیي ضشٍسی اػت.

 

 


