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مقدمه مترجمان

امروزه تغییرات و تحوالت اجتماعی ،اقتصاادي و سیاسای نقاش آراماشبخشای
خانواده ها را نسبت به گذشته کااهش داده اسات و باه هماین دلیال شااهد باروز
اختالالت کودکان و نوجوانان به شایوههااي خاام مایباشایم .رفتارهااي خاود
آسیب رسان بدون قصد خودکشی در نوجوانان و جوانان از این دست اختالالت
هستند که هم در شرایط کار کلینیكی و هام در شارایط آموزشاگاهی و مدرساه
معلمان ،روانشناسان و روانپزشكان با آن رو به رو هستند .این دسته از مشكالت
بیشتر متأثر از شرایط اجتماعی و بهزیستی اجتماعی نوجاوان هسات و در درماان
هم به این بعد توجه بیشتري منظور خواهد شد .ضربه به خود ،خاراشهااي روي
دست ،خود زنی ،کندن مو و آسایب زدن باه اعضااء و جاوارح ،خاالكوبی و باا
سیگار سوزاندن کف و روي دستها از این قبیل آسیبها هستند که شیوع آنهاا
در میان نوجوانان ما نامشخص هستند .این کتاب باا هادف شناساایی ،تشاخیص،
پیشگیري و درمان این اختالالت در نوجوانی ترجمه شده است بهویژه که ظهور
این مشكالت در سنین مدرسه و در معرض سرایت به همكالسیها و دوستان نیز
میباشد .امیدواریم این اثر مورد استفاده روانشناسان ،روانپزشكان ،ماددکاران،
معلمان و سایر عالقه مندان این حوزه از مطالعات قارار گیارد .و بتواناد باه انجاام

پژوهش هاي گسترده در این حوزه کمک نماید .در پایان الزم مایدانایم از هماه
کسانی که در انتشار این کتاب ما را یاري دادند بهویاژه مادیر محتارم انتشاارات
آواي نور تشكر و قدردانی نماییم .همچنین سرکار خانم ندا گلچین در ویارایش
کتاب تالش ارزشمندي نمودند که بدین وسیله از ایشان تشكر می شود.

دربارۀ نويسنده
دکتر استفان اي .براک 1 ،استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سااکرامنتو2اسات.
پیش از این ،او به مدت  18سال بهعنوان روانشناس آموزشاگاهی در اتحادیاهي
مدارس لودي 3کار میکرد 6( .سال آخر بهعنوان سرپرسات روانشناساان) .وي
پایاننامۀ دکتراي خود را در دانشگاه دیاوی  4کالیفرنیاا باه پایاان رسااند .دکتار
براک اخیارا باهعناوان ساردبیر خبرناماههااي انجمان ملای و ایاالتی روانشناسای
آموزشی مشغول به فعالیت اسات .او همچناین در نشاریۀ روانشناسای آموزشای
کالیفرنیا (دومین نشریۀ بزرگ و معتبر روانشناسی آموزشی در ایااالت متحاده)
نیز معاون سردبیر بوده است .او رئی

پیشین انجمن روانشناسان مدرسه کالیفرنیا

و همچنین عضو انجمن نمایندگان و شوراي اجرایای ساازمان ملای روانشناساان
مدرسه است .دکتر باراک بایش از  150اثار (شاامل  9کتااب) از خاود باهجااي
گذاشته و در بیش از  100کنفران

منطقهاي و ملی باهعناوان ساخنران یاا عضاو

علمی شرکت کرده است .فعالیت دانشگاهی او شامل مطالعۀ واکنش بحرانهااي
آموزشااگاهی ،پیشااگیري از خودکشاای ،باایشفعااالی و کمبااود توجااه ،اوتیساام،
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Stephen E. Brock, Ph. D.
2
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3
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مداخالت رفتاري ،پیشگیري از خشونت ،ارزیابی خطار ،رشاد کاودک و درک
مطلب بوده است.
دکتر میلار اساتادیار گاروه روانشناسای مشااوره و آماوزش دانشاگاه ایاالتی
نیویورک در آلبانی است .او دکتراي خود را در رشتۀ روانشناسای آموزشای از
دانشگاه لیهاي دریافت کرد .او بهعنوان یک روانشناس تأیید شادۀ آموزشاگاه،
داراي تجارب زیادي در رابطه با مشكالت عاطفی و رفتااري داناش آماوزان در
مدرسه ،هم به صورت عمومی و هم خصوصی اسات از جملاه اینكاه باهعناوان
مدیر کاارآموزي دکتاراي روانشناسای حرفاهاي ،در صادمین ساالگرد تأسای
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درآورده و استاد راهنماي بیش از  40پایاننامه ایالتی و ملی در مورد موضاوعات
مختلف شامل رفتاار آسایبرساان و خودکشای در کودکاان و نوجواناان ،باوده
است .او همچنین نایب رئی

کمیته پیشگیري و مداخله خودکشای انجمان ملای

روانشناسااان آموزشاای و نایااب رئاای

کمیتااه پیشااگیري و مداخلااه در بحااران

آموزشگاه بود .دکتر میلر در حال حاضر عضو هیئت تحریریۀ مجلاۀ روانشناسای
مدرسااه ،روانشناساای در ماادارس ،انجماان روانشناساای مدرسااه و بخااش 16
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