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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۲۴

مقايسه شدت اختالالت شخصيت در بين مادران و 
پدران کودکان مبتال به اپی لپسی

دکتر شاهرخ اميری۱ 

١. (نويسنده مسئول) فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشيار گروه روانپزشکی - مرکز تحقيقات روانپزشکی و 

علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تبريز، ايران

چکيده

مقدمه و هدف: سطح تعامل مادران با فرزندان در مقايسه با پدران بيشتر است. بنظر می رسد 

مادران نقش مهمی در مديريت بيماری و پيگيری درمان اپی لپســی کودکان دارند. مطالعه حاضر 

با هدف مقايسه شدت اختالالت شخصيت در والدين کودکان اپی لپسی صورت گرفت. 

روش: پژوهش حاضر مقطعی است. تعداد ٢٨٨ نفر از والدين کودکان مبتال به اپی لپسی به روش 

در دسترس از بين بيماران کلينک های مغز و اعصاب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبريز انتخاب 

شــد. تشخيص اپی لپسی کودکان توسط متخصص مغز و اعصاب صورت گرفت. نيمرخ شخصيتي 

والدين با پرسش نامه باليني چند محوري ميلون ٣ (MCMI-III) ارزيابي گرديد. 

يافته ها: ميانگين نمرات اختالل شخصيت نمايشی و وسواسي در بين مادران و پدران کودکان 

اپی لپســی تفاوت آماری معنی داری نداشــت. اما ميانگين نمرات ساير اختالالت شخصيت شامل 

پارانوئيد، مرزي، ضداجتماعي، اســکيزوئيد، وابسته، اسکيزوتايپال، خودشيفته، اجتنابي، افسرده، 

ديگرآزارگر، منفي گرا، خودآزارگر، اضطراب، شــبه جســماني، مانيک، افسرده خوي، وابستگي به 

الکل، وابســتگي به مواد، اختالل اســترس پس ازسانحه، اختالل تفکر، افسردگي اساسي و اختالل 

 .(P˂٠/٠٥) هذياني در بين مادران و پدران کودکان مبتال به اپي لپسي تفاوت آماري وجود داشتند

به طوري که پدران از ميانگين نمرات بيشــتري برخوردار بودند و از شــدت عاليم بيشــتري در 

اختالالت شخصيت رنج می بردند. 

نتيجه گيري: پدران کودکان مبتال به اپی لپســی از شدت عاليم بيشتر اختالالت شخصيت رنج 

می برند. اين يافته ها ضمن نياز بيشــتر پدران به مداخــالت درمانی بر اهميت انجام پژوهش های 

تکميلی درباره تاثير بيشتر اپی لپسی کودکان بر پدران در مقايسه با مادران تاکيد می کند. 

MCMI-III ،کليدواژه ها: والدين، اپی لپسی، اختالالت شخصيت
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