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 پیش گفتار
ي زيربنايی ندهايفرآنحوه تاثیر و  هیجان میتنظزمینه در  مقدمهاي  پژوهشبه بررسی  کتاب پیش رو
اين کتاب به صورت پیوسته در  .پردازد می ناکودك و نوجو آسیب شناسی روانیدر عرصه  تنظیم هیجان

و  هيتجزپردازد و سپس با محدود کردن دامنه آن،  به  می ابتدا به معرفی موضوع هیجان و تنظیم هیجان
و ها  یابيارز به صورت انتقاديکه  یدر حالپردازد  می در اختالالت خاص تنظیم هیجاننقش  لیتحل

در بخش نتیجه گیري فصل ها، تنظیم هیجان در  دهد. می را مورد بررسی قرار فعلی درمان راهبردهاي
 مداخله و پیشگیري بررسی شده اند. هاي  هدف مورد بررسی قرار گرفته و برنامههاي  گروه
تخصص  یاختالالت عاطفزمینه را که در  یالملل نیاز دانشمندان برجسته ب يکتاب مجموعه ا نيا

 سهيمقا )ديدگاه( لنز کي قياز طر الت راکه مداخ یدر حال ميما از آنها خواسته ا دارند، گرد هم آورده است.
دانش مهم به  نيا به منظور انتقالخود  تخصصی نهیدر زمرا ها  افتهي نيآخرکنند،  می انتقادي ارزيابی ي وا

در خواننده را  سندگان،ينو به دلیل اينکههر فصل خالصه کنند. لذا  متخصصان بهداشت روان ينسل بعد
 .منحصر به فرد استدهند،  می قرارمشکالت متنوع  يبرا یمختلفهاي  ديدگاه و اکردهيرومعرض 

اي مانند عوامل  شود. در بخش اول، موضوعات گسترده می بخش 4فصلی شامل  20اين کتاب 
زيستی، روانشناختی و فرهنگی زيربنايی و تاثیرگذار بر تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی کودکان و 

درمانی هاي  بحث قرار گرفته اند. در بخش دوم اختالالت خاصی آورده شده اند و برنامهنوجوانان مورد 
بیش فعالی، اختالل سلوك، اختالالت  رايج مورد بحث قرار گرفته اند از جمله: اختالل نقص توجه/

اضطرابی، افسردگی، اختالالت خوردن، اختالالت مرتبط با مصرف مواد، اختالل طیف اتیسم، اختالل 
خصیت مرزي و اختالل تحريک پذيري شديد و بدتنظیمی خلقی مخل. در بخش سوم بدتنظیمی هیجان ش

هدف خاصی مانند کودکانی که مورد سوءاستفاده و بی توجهی قرار گرفته اند، کودکان هاي  در جمعیت
ا( طالق، کودکان داراي والدين حبس شده )محبوس(، کودکانی که در معرض استرس تروماتیک )آسیب ز

قرار گرفته اند، و نوجوانانی که درگیر رفتارهاي خودزنی غیرجرحی )غیر خودکشی گرايانه( هستند، مورد 
بررسی قرار گرفته اند. اين کتاب اثرات متقابل بین محیط، رفتار و خودتنظیمی و سبب شناسی، نگهداري 

کند. بخش پايانی  می رسیمتنوع را برهاي  )حفظ يا ثبات( و گسترش آسیب شناسی روانی در اين محیط
شود( و  می کند )متصور می اين کتاب تنظیم هیجان را به عنوان يک فرايند فراتشخیصی مفهوم بندي

 کند.  می رويکردهاي درمانی ابداعی که ناشی از اين نوع ديدگاه هستند، را بررسی
ا با تاکید بر مداخالت اين کتاب آخرين تحقیقات  پیشتاز آکادمیک در زمینه موضوعات بالینی متنوع ر

کند، اين ترکیب عملیاتی )کاربردي( و نظري موجود در کتاب با فراهم  می ناشی از ديدگاه کارکردي ترکیب
کردن مرور آزمايشی و داده در مورد اثربخشی درمان، آن را منبع مناسبی براي متخصصان سالمت روان 

پیشرفته هاي  موختگانی نوشته شده است که دورهکند. هرچند، اين کتاب مخصوصا براي دانش آ می قلمداد
خواهند در جريان   می گذرانند، کسانی که می اي را در زمینه روان شناسی بالینی و روان پزشکی

 درمانی در زمینه آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان قرار بگیرند. هاي  فعلی و گزينههاي  پیشرفت



 

به نسبت  شانتخصص و تعهدتشکر و قدردانی کنیم، کسانی که  همکارانهاي  تالش از میخواه یما م
به  .بیايد به دست توانست  نمیاز موضوعات مختلف  یپوشش جامعبدون آنها،  بوده است. چشمگیر پروژه

  خواهیم حمايت و همکاري کارکنان انتشارات دانشگاه آکسفورد را قدر بدانیم. می عالوه، ما
 

 سیسیلیا ايسااو
 سارا لبلنس 

 توماس اچ. اولنديک 
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