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 قدردانی

هانی قدريانی کنیم که ير پژوهش پیشگیری از عوي يرمان خواهیم از کويکان و خانوايهابتدا می

اطالعات آنان ها، و زمان، انرژی، تالشر رفتاری شرکت کريند. ان، کار بدون صرف شناختی

-اشاره کريه آنهاهانی شد که ير کتاب به ها و مهارتبخش مثالممک، نبوي. کار ما با آنان الهام

 انم.

های بالینی را فراهم کري هزننۀ کارآزمانیاز مؤسسۀ ملی سالمت روان هم ممنونیم که کمك

 .که به تدون، ان، رونکري يرمانی انجامید

ت يارنم از تیم اصلی )بستی ي. کناري، سونیتا استوارت، جنیفر ل. هاگز، پوجا پیتل، يوس

عالوه، آوری هونیگ، و جسیکا جونز( تشکر کنیم که ير تدون، مداخلۀ اولیه همکاری کريند. به

شده برای آزمون ير کارآزمانی تصايفی کنترلتشکر کنیم که  امسلیخواهیم از گراهام ج. می

 يرمانتداوم اش ير بررسی و مرحلۀ ر رفتاری همکاری کري. با توجه به تجربهشناختیيرمان 

-ها و خانوايهاطالعاتش يربارۀ تدون، رونکريمان به مراقبت بالینی از بچه نوجوانانافسريگی 

 هانشان بسیار ارزشمند بوي.

فقیت ان، کار که ير مو یالنیالتحص فارغهمچنی، از يرمانگران، همکاران، پژوهشگران، و 

-ر ترسی، کارول هاگز، رانگ                          تارن، مانز، جی، نانتینگ یلکنیم: سهیم بويند، تشکر و قدريانی می

لی، کیت کناري، جسیکا کینگ، آلیسا پارکر، رانگ تائو، کرنستی بیکر، میکا اسمیت، کارلوت هی

یندبرگ، جی، لی فرنییر، هدر لهیاشلی ملسون، کرنستل جوننر، کرنستی، وولف، جارت مور، 

                                                           رننتلمان، الرن اسمیت، آنی والی، شانا بارن ز، و تاباتا هینز.

 به خاطريکتر کون، استارك و يانشجونانش کیم پولینگ، جان کاری، و گرگ کالرك؛ 

بازبینی يقیق راهنما و پیشنهايهای مفیدتان ممنونیم. از کشانی که ير انجام کارآزمانی بالینی 

کنیم: ينوند آ. برنت، جان مان را گرفتند نیز تشکر و قدريانی میستبرای تدون، ان، راهنما ي

 راش، گرگ کالرك، مانکل فرنش، رابی، جارت، و کون، استارك.

ر رفتاری افسريگی کويکان شد منجر به تدون، يرمان شناختیمهمی که  آثارهمچنی، از 

 اثر چشمگیری ياشتند.ممنونیم. ان، افراي و کارهانشان بر افسريگی کويکان و رشتۀ ما 
1. Treating depressed youth: Therapist manual for “ACTION.” (2007b). K. D. Stark, 

S. Schnoebelen, J. Simpson, J. Hargrave, J. Molnar, and R. Glen. 

2. Cognitive behavior therapy manual for TADS (2000). J. Curry, K. Wells, D. Brent, 

G. Clarke, P. Rohde, A. M. Albano, M. Reinecke, N. Benazon, and J. March, 

with contributions by G. Ginsburg, A. Simons, B. D. Kennard, R. LaGrone, M. 

Sweeney, N. Feeny, and J. Kolker. 



 

3. Cognitive behavior therapy manual for TORDIA (2000). D. Brent, M. Bridge, and 

C. Bonner. 

4. Cognitive therapy treatment manual for depressed and suicidal youth (1997). D. 

Brent and K. Poling. 

5. Continuation therapy for major depressive disorder (2001). R. B. Jarrett. 

6. Cognitive behavior therapy for suicide prevention (CBT-SP) teen manual, version 

3 (2006). D. A. Brent, G. Brown, J. F. Curry, T. Goldstein, J. L. Hughes, B. D. 

Kennard, K. Poling, M. Scholossberg, B. Stanley, K. C. Wells, and the TASA 

CBT Team. 

7. The SAFETY Program: Ecological cognitive-behavioral intervention for 

adolescent suicide attempters (2015). J. R. Asarnow, M. Berk, J. L. Hughes, and 

N. L. Anderson. 

8. Stress and your mood: Teen and young adult workbook (1999). J. Asarnow, L. 

Jaycox, G. Clarke, P. Lewinsohn, H. Hops, and P. Rohde. 

9. Stress and your mood: A manual for individuals (2010). J. Asarnow, L. Jaycox, G. 

Clarke, P. Lewinsohn, H. Hops, P. Rohde, and M. Rea. 

، و امسلیر رفتاری افسريگی کويکان به کانر، برای اطالعات بیشتر يربارۀ يرمان شناختی

( 1014ب(؛ و کناري و همکاران )1006ران )الف(؛ کناري، استوارت، و همکا1006همکاران )

 مراجعه کنید.
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 دربارۀ نویسندگان

ر رفتاری پزشکی، و مدنر يرمان شناختیشناس بالینی، استاي روان، رواندکتر بستی د. کنارد

غرب يانشگاه ياالس تگزاس، و  جنوبشناسی کويك ير مرکز پزشکی ير برنامۀ پژوهشی روان

شناسی بالینی ير سیستم بهداشت کويکان ير تگزاس است. او همچنی، مدنر برنامۀ يکتری روان

آوری ير کويکان پیشگیری از خويکشی و تاب طرحيانشگاه جنوب غرب تگزاس و مدنر بالینی 

يرمانی يربارۀ افسريگی و خويکشی نوجوانان است که  پروژۀگذار سه است. يکتر کناري سرمانه

ها همکاری بنیانش ير مؤسسۀ ملی سالمت روان گذاشته شد، و ير نوشت، راهنمای ان، پژوهش

ر رفتاری را برای پیشگیری از عوي افسريگی نوجوانان کريه است. او ان، يرمان راهبريی شناختی

ش يرمانی خويکشی ير نوجوانان ير مؤسسۀ ملی گذار اصلی پژوهنوشت و ير حال حاضر سرمانه

 سالمت روان است.

پزشکی يانشگاه جنوب غرب شناس بالینی کويك و استاينار روانروان دکتر جنیفر ل. هاگز

هزننه گرفته تا يربارۀ پیشگیری از تگزاس است. او از بنیاي پیشگیری از خويکشی آمرنکا کمك

يرمانگر، مبدع يرمان، و همکار چندن، پژوهش يربارۀ خويکشی ير نوجوانان مطالعه کند. او 

زنی ير کويکان و نوجوان بويه است. پژوهش يکتر هاگز کارانی و ر افسريگی و رفتارهای خوي

اثربخشی رونکريهای روانی را به پیشگیری و يرمان افسريگی و خويکشی ير نوجوانان و 

 کند.بنیان کاوش میپژوهش های يرمان

شناس بالینی ير بخش سالمت يانشجونان و خدمات مشاوره و روان        فاکسو ل دکتر آالسکا آ.

پزشکی ير يانشگاه جنوب غرب تگزاس است. او يرمانگر و همکار چندن، پژوهش استاينار روان

يربارۀ خويکشی کويکان و نوجوانان يارای اختالل افسريگی اساسی است. عالقۀ بالینی يکتر 

های خلقی ير کويکان، بنیان افسريگی، اضطراب، و سانر اختاللهش     ِ                    فاکسو ل تمرکز بر يرمان پژو

ر همچنی، استاي و ناظر يانشجونان و کارآموزان يرمان شناختی او نوجوانان، و نوجوانان است.

 رفتاری افسريگی هست.
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 مقدمه

 نوجوانان و کودکان در اساسی افسردگی

احتمال وقوع برند و  از افسريگی رنج می نوجوانانيرصد از  6يرصد از کويکان و  1برآوري شده 

؛ بیرماهر و همکاران، 1019پرو و همکاران، ) يرصد است 4حدوي  16تا  9سنی،  ان، اختالل ير

. تبدنل شويسالمت عمومی  ای ير حیطۀعمدهنگرانی به و همی، باعث شده ان، اختالل (، 1006

شده يرصد تخمی، زيه  10االن سبزرگ مانند جمعیت نوجوانانشیوع افسريگی ير طول زندگی 

میر ير ومرگ يلیل اصلیافسريگی  های، اختاللعالوهبه(. 1001 ،تو برن ،آربالز بیرماهر،) است

های (. افسريگی باعث کاهش عملکري ير حوزه1006بیرماهر و همکاران، ) استگروه سنی اطفال 

ونتیلو و همکاران، ) گرييمیضعیف شوي و اگر شدت آن زناي باشد منجر به عملکري ف میمختل

های  و يرگیری ،شغلیو  ،تحصیلی ،ارتباطیعملکري  نقض(. 10004؛ بیرماهر و همکاران، 1006

؛ بیرماهر و همکاران، 1996آنگولد و همکاران، ) شده استقضانی نیز گزارش  هایيستگاهمکرر با 

-به(. 1994لی، یو س ،، لوننسون    ر يه؛ 1964؛ کواس و همکاران، 1966؛ کندل و ينونس، 1006

 اقدام بهمصرف مواي، سوءافسريگی ير معرض افزانش خطر  مبتال به نوجوانانشده  گزارش، عالوه

برنت و همکاران، ) هستندير بزرگسالی افسريگی  عويو  ،موفق خويکشی نا خويکشی

تر، اج، رفا ؛ هارننگتون،1001؛ کاستلو و همکاران،1006و برنت،  ،لدستی،گج، ؛ برن1966،1999

؛ 1999 لی و آندروز،یس پس، رابرتز،ا؛ لوننسون، ه1964کواس و همکاران، ؛1990و هیل،  ،پیکلز

؛ شافر و همکاران، 1996و همکاران، ؛ رائو 1019 ،،و کلم ،مباس، زنگ، سنسیلسوانالگ نانکر،

1996.) 

 بیماری دورۀ

؛ به نبوي نشانگان) ويیبنرخ به ،کويکان وجوي ياري هانی که ير يرمان افسريگیبرخالف پیشرفت

يرمان ) ها يرمان ترن،جامعتعارنفی که ير ايامه آمده مراجعه کنید( پانی، است. حتی ير 

 نوجوانانيرصد از  96رفتاری( که تاکنون انجام شده تنها ر يرمان شناختی باترکیبی فلوکستی، 
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-به(. 1004) مداوا شدند نوجوانانيرمان افسريگی  پژوهشیهفته ير گروه  11افسريه بعد از 

ير پژوهش يرمان افسريگی      مثال . رانج استها برخی نشانه حاي نیز یها يرمان پس از ،عالوه

ها را پس از  حداقل نکی از نشانه حاي به يرمانيهندگان  يرصد از پاسخ 60( 1004) نوجوانان

 امسلیو  ،(. همچنی، تائو، مانز، هاگز، رنتلم،1006کناري و همکاران، ) شتندپانان يرمان يا

متوجه  ارزنابی کريند وير افرايی که تحت يرمان فلوکستی، بويند را  ماندهنشانگان باقی( 1006)

شدند، همچنان نشانگانی ياشتند ی هم که بهبوينافته تلقی مینوجوانانآن يسته از  شدند حتی

اند ير بزرگسالی ربط يايه شده 1و عوي 1مانده به بازگشت های باقی (. نشانه1006تائو و همکاران،)

 ،(1991و برنساند،  ،گومری، يوگان؛ مونت1004؛ کارپ و همکاران،1001 و سونینو، ،بریاوا، فاف)

 (.1006 و همکاران، امسلی) صايق استنیز  نوجوانانان، امر ير موري رسد  و به نظر می

 90باشد. هرچند تا  تواند مزم، می بزرگساالنهمانند نیز های افسريگی ير کويکان  يوره

و  امسلی؛ 1001بیرماهر و همکاران، ) کنند سال بهبوي پیدا می 1 نا 1 طی نوجوانانيرصد از 

ر الکنر، و مورل، استرابر، المبرت، شیمدت ؛1999لی و همکاران، مك کا؛ ب1996همکاران، 

؛ 1996سلی و همکاران، ؛ ام1001بیرماهر و همکاران، ) بازگشت و عوي بسیار شانع است ،(1999

(. 1996؛ رائو و همکاران، 1999کالی و همکاران، مك ؛1999تلیب، الی و گیلوننسون، آل،، س

يرصد بازگشت خواهند ياشت  40تا با وجوي مصرف يارو مانند ی که ير يرمان میوجواناننحتی 

نك يوره (. حجم زناي شواهد تا به امروز نشان يايه هر نوجوانی که 1006و همکاران،  امسلی)

 خواهد کريهای افسريگی را تجربه ننده نیز يورهآير  زناياحتمال به  کندافسريگی را تجربه 

يرصد از افراي با اختالل افسريگی اساسی قبل  66تا  60(. بی، 1004سالمت روان،  ملیانجم، )

سپری  اختاللبا ان، شان نوجوانی ۀريرصد از يو 90و  افسريگی را يارند های راجعۀيورهاز بلوغ 

؛ کواکس، اکیسکال، ب1964 ؛ کواکس و همکارانب1996و همکاران،  امسلی) شويمی

رائو و ؛ 1999کالی و همکاران، مك؛ 1999؛ لوننسون و همکاران، 1994 و پارون، ،تسونیسگا

و همکاران،  امسلی) يهد سال بعد از بهبويی رخ می 1ماه تا  6 بازگشت اغلب(. 1996ران، همکا

های  (. ان، سال1996و مور،  ،؛ ووي، هارننگت،1996و بیکرتون،  ،هان، گرات،؛ وستانیس، فی1996

)هبی،  ان، بیماریناشی از  بار اقتصايیافزانش  موجباند،  زندگی که با ناتوانی برچسب خوريه

و  ،وری افزانش استفايه از خدمات مراقبت و کاهش بهره(، 1004 و وس، ،نگ، لیتلفیلد، کارترات

ر (. ترکیب يرمان شناختی1996م و ولز، ااستر)شوند میها يالر هزننه ير طول عمر  میلیون

                                                           
1. lapse 

2. relapse 


