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 گروه با سلوک اختالل به مبتال ساله 18 تا 12 نوجوانان در درد کاراد مقایسه

 مبتال غیر همتایان
غمامیزینب سادات 

*1
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ؛ 

 کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی تهران

استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید  دکتر محمد علی مظاهری؛

 رانبهشتی ته

روانشناسی بالینی،  عضو هیات علمی دانشکده  ؛ دکتر محسن دهقانی

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

کودکان مبتال به اختالل سلوک در که  اندمطالعات نشان دادهمقدمه: 

پاسخ به درماندگی و درد دیگران به طور غیر معمول واکنش نشان 

ی اعمال ندهکندهند و این نقصان در همدلی ممکن است توجیهمی

شناختی ی مبانی عصبضداجتماعی آنان باشد. عالوه بر این، مطالعه

های ساختاری و کارکردی در پاسخ به درد دیگران حاکی از تفاوت

-های عمدهمغز مبتالیان به اختالل مزبور است. همچنین یکی از داللت
ی توانایی ادراک درد نوجوانان مبتال ای که مطالعات اخیر در حوزه

به اختالل سلوک داشته است، احتمال وجود نوعی کژکاری در ادراک 

باشد. بر این اساس، با توجه به مطالعات محدود در درد فاعلی می

ی فاعلی ادراک درد این زمینه، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه

ی آن با همتایان عادی نوجوانان مبتال به اختالل سلوک و مقایسه

 بود.

براي این منظور ای  بود. مقایسه-از نوع علیپژوهش حاضر  روش:

مبتال به اختالل سلوک و عادی از طریق  ساله 18تا  12نوجوانان 

گیري در دسترس در شهر تهران در این مطالعه شرکت کردند. نمونه

در کانون نفر از این افراد به عنوان گروه مبتال به سلوک  35

فر دیگر به عنوان گروه ن 30و  شهر تهران 16اصالح و تربیت منطقه 

شناختی همتا شده های جمعیتكنترل در همان منطقه، که در متغیر

برای تشخیص اختالل بودند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. 

گری کلی، سلوک عالوه بر مطالعه پرونده این افراد به منظور غربال

وه بر پزشک مبنی بر وجود اختالل سلوک احراز گردید. عالتشخیص روان

های ورود به پژوهش پزشک از طریق مصاحبه بالینی مالکتشخیص روان

، 18تا  12برای گروه آزمایش شامل، قرار داشتن در دامنه سنی 

اجرای رضایت آگاهانه از روش داشتن تحصیالت در مقطع دبیرستان، 
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داشتن حداقل توانایي جسماني و شناختي جهت شركت در ، آزمون

مانند  بیماري پزشكي جدي و محدود كننده عدم، انجام آزمون

عدم داشتن و  عدم ابتال به سوء مصرف مواد، اختالالت قلبی عروقی

های ورود برای گروه همچنین مالکسوء پیشنه به دلیل سرقت بود. 

کنترل عالوه بر همتا بودن در متغیرهای جمعیت شناختی با استثناء 

برای سنجش  نظر گرفته شد.تشخیص اختالل سلوک، مشابه گروه اول در 

های فلزی متعدد در اطراف ای چوبی با قفلادراک درد دستگاهی جعبه

ها در ارتباط با یکدیگر بودند که باز آن طراحی گردید که قفل

بود. تکلیف فرد باز شدن هر قفل منوط به باز شدن قفل دیگر می

ده ها و دسترسی به تقویت تعبیه شده )اسکناس کردن تمامی قفل

هزار تومانی( در داخل جعبه بود. این جعبه مجهز به برد و 

های فلزی وارد مدارهای الکترونیکی است که جریان برق را به قفل

می کند. دستگاه طراحی شده برای هر فرد زمان و ولتاژ 

های آنرا از )متغییرهای مورد مطالعه( را ثبت نموده و نمودار

برای  همچنیندهد. گر میمونطریق کامپیوتر برای مقایسه به آز

 مستقل استفاده شد. tها از آزمون تحلیل یافتهتجزیه و 

برای آزمون معناداری تفاوت بین  tنتایج آزمون ها: یافته

بین دو گروه در متغییر زمان باز کردن  داد کهها نشان میانگین

، ولی داشتتفاوت معنادار وجود   t(1و  67) = -91/2< ؛ 01/0جعبه 

  .نبودتفاوت در مورد ولتاژ معنادار  این

توان نقصان در بر اساس نتیجه این مطالعه می نتیجه گیری:بحث و 

ادراک درد فاعلی را در ارتباط با کژکاری در همدلی هیجانی این 

تواند فراهم کننده افراد در نظر گرفت. نقص در درد شخصی می

 زمینه اختالل در درک هیجانی دیگران باشد.

 اختالل سلوک، ادراک درد. :یکلیدهای  واژه 
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