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 مقدمه مترجمان
 
 

       بخشای                                     اقتصاادي و سیاسای نقاش آراماش      ،                               امروزه تغییرات و تحوالت اجتماعی

                                                                         ها را نسبت به گذشته کااهش داده اسات و باه هماین دلیال شااهد باروز                 خانواده

                 رفتارهااي خاود     .        باشایم                   هااي خاام مای      ه                                 اختالالت کودکان و نوجوانان به شایو 

                                                            رسان بدون قصد خودکشی در نوجوانان و جوانان از این دست اختالالت       آسیب

                                                                         هستند که هم در شرایط کار کلینیكی و هام در شارایط آموزشاگاهی و مدرساه     

                  این دسته از مشكالت   .                            پزشكان با آن رو به رو هستند               شناسان و روان      روان  ،         معلمان

                                                            شرایط اجتماعی و بهزیستی اجتماعی نوجاوان هسات و در درماان                   بیشتر متأثر از 

          هااي روي          خاراش   ،            ضربه به خود  .                                         هم به این بعد توجه بیشتري منظور خواهد شد

                 خاالكوبی و باا     ،                                            کندن مو و آسایب زدن باه اعضااء و جاوارح      ،        خود زنی  ،    دست

                        ها هستند که شیوع آنهاا                       ها از این قبیل آسیب                            سیگار سوزاندن کف و روي دست

  ،        تشاخیص   ،                              این کتاب باا هادف شناساایی     .                                ر میان نوجوانان ما نامشخص هستند د

        که ظهور       ویژه    به                                                    پیشگیري و درمان این اختالالت در نوجوانی ترجمه شده است 

                ها و دوستان نیز                                                    این مشكالت در سنین مدرسه و در معرض سرایت به همكالسی

  ،           ماددکاران   ،       پزشكان      روان  ،       شناسان                                     امیدواریم این اثر مورد استفاده روان  .     باشد    می

                        و بتواناد باه انجاام      .                                        مندان این حوزه از مطالعات قارار گیارد                      معلمان و سایر عالقه



                 دانایم از هماه                      در پایان الزم مای   .                                 هاي گسترده در این حوزه کمک نماید       پژوهش

                  حتارم انتشاارات           مادیر م         ویاژه     به                                             کسانی که در انتشار این کتاب ما را یاري دادند 

                                        همچنین سرکار خانم ندا گلچین در ویارایش    .               قدردانی نماییم        تشكر و          آواي نور

   .                                                            کتاب تالش ارزشمندي نمودند که بدین وسیله از ایشان تشكر می شود
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