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همچنین عوامل  ،ذار استهاي شناختی و رفتاري کودکان اثرگکه بر توانایی استصرع یک اختالل مزمن عصبی 

ي حاضر، ارزیابی هدف مطالعه. وابسته به صرع ممکن است در کسب کفایت اجتماعی در کودکان، تداخل نماید

  .استمشکالت رفتاري و شناختی و کفایت اجتماعی در کودکان مبتال به صرع در مقایسه با کودکان سالم 

روش کار

کننده به درمانگاه مغز و اعصاب اطفال ساله مبتال به صرع مراجعه 7تا  3کودك  30ي توصیفی، در این مطالعه 

. شناختی مشابه انتخاب شدندکودك سالم با خصوصیات جمعیت 30و 1390-1388هاي بیمارستان قائم طی سال

هاي نامهشناختی با پرسشهاي شناختی و خصوصیات رفتاري کودك و اطالعات جمعیتکفایت اجتماعی، توانایی

  .ي میانگین نمرات بین دو گروه استفاده شدآزمون تی مستقل براي مقایسهاز . ارزیابی گردیدند مخصوص

  نتایج

ها و مشکالت و آزمون کانرز، مشکالت رفتاري و شناختی کودکان مبتال به صرع گذاري آزمون تواناییطبق نمره 

، معیار کلی مشکالت و نیز در زیرگروه  عدم توجه -هاي عالئم هیجانی، مشکالت سلوك، بیش فعالیگروهدر زیر

اساس معیار بلوغ اجتماعی بر. بیشتر از گروه شاهد بود) p<0.05(داري تکانشگري، به طور معنی -فعالیبیش

واینلند، کودکان مبتال به صرع در مقایسه با کودکان سالم، نمرات کمتري کسب نمودند که البته این تفاوت به 

.(P>0.05)بود دار نمعنیآماري لحاظ 

  گیرينتیجه 

دهد که کودکان مبتال به صرع در مقایسه با گروه شاهد، مشکالت این مطالعه همسو با اکثر مطالعات قبلی نشان می 

بنابراین انجام مداخالت . باشندرفتاري بیشتري دارند و در خطر باالتري براي عدم کسب  بلوغ اجتماعی مطلوب می

    .اجتماعی این کودکان، ضروري است-حمایت از رشد و تکامل مطلوب روانی آموزشی و روانشناختی براي
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  مقدمه 

عملکرد و رفتار کودك تأثیر  برکه  استصرع بیماري مزمنی 

مقاالت زیادي در ارتباط با مشکالت رفتاري در  .بسزایی دارد

کودکان دچار صرع در خطر .ال به صرع وجود داردکودکان مبت

نتایج  ).2،1(باالي بروز  مشکالت رفتاري تکاملی می باشند 

سطوح افزایش یافته اي از مشکالت رفتاري و  ،مطالعات

سایکوپاتولوژي در کودکان دچار صرع در مقایسه با کودکان 

مشکالت روانپزشکی در  بروز و ).4،3( می دهد راسالم نشان 

-5( متفاوت است %60-16دکان صرعی در عمده مطالعات از کو

مشکالت رفتاري کودکان صرعی شامل مشکالت درونی  ).7

و مشکالت بیرونی شده  )اضطراب و  افسردگی(شده 

می باشد و این مشکالت به ) پرخاشگري و رفتارهاي مخرب(

اثرات صرع  ).10-8، 6(کفایت اجتماعی کودکان لطمه می زند 

بیشتر به صورت غیر مستقیم  ،اجتماعی و سالمت روان بر کفایت

مطالعات متعدد نشان داده که کودکان مبتال به صرع،  .است

درحالیکه  ،مهارتهاي اجتماعی کمتري متناسب با سن خود دارند

مشکالت رفتاري و توجهی  بیشتري نسبت به کودکان سالم 

تماعی و این احتمال وجود دارد که فقدان مهارتهاي اج  .دارند

وجود مشکالت توجه، کودکان را مستعد اختالالت رفتاري 

کودکان  مطلوبمرتبط با صرع در دست یابی و نیز عوامل نموده 

  ).11( اختالل ایجاد نمایداجتماعی به کفایت 

اختالالت  در موردکودکان صرعی نسبت به کودکان سالم 

در این کودکان  بیشتر در معرض خطرند،اختی رفتاري و شن

، کاهش توجه، تحریک پذیري، پر تحرکی و یخلق اتنوسان

با میزان بیشتر و کفایت اجتماعی ضعیف مشکالت در ریاضیات 

    ).12( کودکان طبیعی همسن دیده شده است تر نسبت به

فانگ
1

در مطالعه اي مشکالت رفتاري) 2007( 
2

 56را در  

ي آشفتگی ها. کودك مبتال به صرع با گروه کنترل مقایسه کرد

کودکان گروه  %8کودکان مبتال به صرع و در  %42رفتاري در

و چنین نتیجه گرفته شد که مشکالت رفتاري . کنترل دیده شد

 ).13(درکودکان مبتال به صرع شایسته ي توجه خاص می باشد 

                                                          
1Fang 
2Behavioral problems 

راتر
3

نشان داد که بچه هاي مبتال به صرع نسبت به ) 1970( 

سیستم عصبی را  کودکان مبتال به سایر بیماري هاي مزمن که

اختالالت رفتاري اند  دچار درگیر نمی کنند با ریسک دو برابري

ماتسون در مطالعه ).14(
4
ویلیامز و )1991( 

5
مشخص شد ) 2003( 

در خطر  خودکه کودکان صرعی نسبت به همساالن طبیعی 

  ).16،15(بیشتري از نظر ابتال به اضطراب خفیف و متوسط هستند 

آیهان بیلجی
6

نشان داد که نامشخص بودن زمان بروز ) 2006( 

طبیعت مزمن بیماري و نشان دار شدن توسط  ،حمالت صرع

جامعه به علت بیماري صرع و طرد شدن باعث افزایش سطح 

اضطراب و افسردگی در کودکان مبتال و خانواده ي این کودکان 

  ).17( می گردد

ماتیوس
7

نگرش منفی کودکان به ابتالي به صرع و ) 1984( 

م رضایت آنان، روابط خانوادگی پر استرس و در کنترل نبودن عد

حمله ي صرع را عوامل اصلی در پیشرفت افسردگی در این 

 171، 2005در مطالعه اي در سال  ).18( کودکان ذکر کرد

کودك سالم مقایسه  93ساله با  16-5کودك مبتال به صرع 

رل مبتال از کودکان گروه کنت %6از کودکان بیمار و  %33. شدند

اضطراب بیشتر در صرع ابسانس و . به اضطراب و افسردگی بودند

  ).19(افسردگی بیشتر در صرع پارشیل کمپلکس دیده شد 

انجام شد، نشان داده شد که  1984درمطالعه اي که در سال 

کودکان صرعی اختالالت رفتاري بیشتري نسبت به کودکان مبتال 

% 48. ماري هاي مزمن دارندبه آسم، دیابت، روماتیسم و سایر بی

بچه هاي دیابتی اختالالت رفتاري % 17کودکان مبتال به صرع و 

  ).20( را نشان دادند

همچنین درمطالعات متعدد انجام شده ارتباط بین صرع با اوتیسم
 

بیش فعالی،  توجه،  تفکر غیرمنطقی، اختالالت خواب، نقص

  ).29-21(و اختالل سلوك گزارش شده است  تحریک پذیري

میشل
8

ماه مورد  30-18تعدادي از کودکان صرعی را ) 1994( 

ارزیابی قرار داد و نتیجه گرفت که بین شدت صرع و اختالالت 

                                                          
3
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آستین  ).30( رفتاري در کودك ارتباط مستقیم وجود دارد
1
 

ماه تحت نظر  24کودك مبتال به صرع را به مدت212) 2002(

ین مدت مجدداً دچار گرفت و مشاهده کرد در کودکانی که در ا

حمله ي صرع نشدند اختالالت رفتاري رو به بهبود بوده است 

ولی در کودکانی که عود حمله ي صرع داشتند اختالالت 

  ).31(رفتاري بدون تغییر مانده است 

تسه
2

کودك مبتال به  101مهارتهاي اجتماعی را در ) 2007( 

ودکان مبتال ک. صرع با خواهر یا برادر کودك مبتال مقایسه کرد

به صرع مهارتهاي اجتماعی ضعیف تر و اعتماد به نفس و قاطعیت 

  ).32( کمتري نسبت به خواهر یا برادر سالم خود نشان دادند

رانتانن
3
که بچه هاي مبتال  دنشان دا 2009در مطالعه اي در سال  

مبتال به صرع، به خصوص صرع کمپلیکه مهارتهاي اجتماعی 

الت رفتاري و توجهی بیشتري متناسب با سن پایین تر و مشک

دارند که کمبود مهارتهاي اجتماعی متناسب با سن و وجود 

مشکالت توجهی، فرد را در معرض خطر مشکالت رفتاري قرار 

فاکتورهاي مرتبط با صرع کودك رسیدن به می دهد و همچنین 

کفایت اجتماعی را در کودك مبتال به صرع دچار آسیب می 

اضر ارزیابی کفایت اجتماعی و هدف مطالعه ح). 33(کند 

سال  7-3مشکالت شناختی و رفتاري در کودکان پیش دبستانی 

. استمبتال به صرع در مقایسه با کودکان سالم 

  

   روش کار

شد، تحلیلی انجام  –به صورت توصیفیکه این مطالعه در 

کودکان مبتال به صرع مراجعه کننده به مطب فوق تخصصی 

کودکان در کنار  90-88ر طی سالهايد اعصاب اطفال در مشهد

  .بدون سابقه ابتال به صرع تحت بررسی و مقایسه قرار گرفتند

براساس تشخیص  کودكابتال به اختالل صرع در ، سال 7-3 سن

عدم ابتال به اختالل نورولوژي و ، ب اطفالفوق تخصص اعصا

عدم ابتال به ، تاخیر تکاملی و یا عقب ماندگی ذهنی در کودك

عدم ابتالي ،  75 >ضریب هوش ، طبی شدید در کودك اختالل

مادر به بیماري جسمانی مزمن و پیشرونده و یا اختالل روان 

                                                          
1Austin 
2Tse E
3Rantanen K

 داشتن رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه، پزشکی عمده

جزو معیارهاي ورود به مطالعه براي گروه مبتال به اختالل صرع 

نمودن عدم ابتال در گروه شاهد نیز همین معیارها با لحاظ  بوده و 

اختالل نورولوژي و تاخیر کودك به اختالل صرع و هر گونه 

در این  . نظر گرفته شدتکاملی و یا عقب ماندگی ذهنی در 

انجام شده  پژوهش نمونه گیري به روش غیراحتمالی در دسترس

با توجه به مقاله رانتانن و اساس فرمول زیر بر و حجم نمونه 

    : گردیدتعیین نظر متخصص آمار   زیر 2009همکاران در سال 

در این فرمول
21

a
z   باشد با  که ضریب اطمینان مطالعه میرا

Bzو  96/1معادل  %  95صحت  1 را با یا همان توان مطالعه

بر اساس مطالعات .   ه شددر نظر گرفت 84/0معادل 8/0صحت 

همان نمره تست وایلند توسط  گروه مبتال به  1mقبلی انجام شده

محاسبه گردیده است و  27/6± 82/1باشد که برابر  صرع می

2m 32/0بر نمره تست وایلند توسط گروه شاهد است که برا 

با جایگذاري مقادیر مربوط به این  . دهدر نظر گرفته ش ±51/5

حجم نمونه براساس سایر مطالعات مشابه ،  پارامترها در فرمول،

30 ˜N برآورد شده است.

ال به تبطالعات مربوط به مادران کودکان مجهت جمع آوري ا

صرع با چندین جلسه مراجعه به مطب فوق تخصصی اعصاب 

کودك مبتال به صرع که بیماري آنان توسط  30اطفال مادران 

د به مطالعه و پزشک مربوطه مسجل شده بود و معیارهاي ورو

رضایت براي شرکت در طرح را داشتند انتخاب شده و 

 -توانایی ،کانرز والدین ،معیار بلوغ اجتماعی وایلندهاي  پرسشنامه
دموگرافیک و رضایت نامه شرکت در و  (SDQ)ها و مشکالت 

اکثریت مادران پرسشنامه ها . طرح در اختیار آنان قرار گرفت

بهامات موجوددر سواالت براي آنان رادر همان جلسه پر کرده و ا

توضیح داده شده و نقایص موجود در پر کردن پرسشنامه ها همان 

تعداد کمتري از مادران نیز پرسشنامه ها را به . جا اصالح می شد

منزل برده و در هفته آینده به مطب تحویل می دادند که پس از 

ها از بررسی پرسشنامه ها نقایص موجود در پر کردن پرسشنامه 

2
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جهت جمع آوري اطالعات  .طریق تماس تلفنی برطرف می شد

مادران مربوط به گروه شاهد به مهد کودك ها مراجعه شد و 

مادر داراي کودك  30پرسشنامه هاي ذکر شده در باال در اختیار 

رضایت شرکت در طرح را  سالم که شرایط ورود به مطالعه و

د کودك ها یک هفته بعد داشتند قرار داده شد و با مراجعه به مه

نقایص موجود در . پرسشنامه هاي پرشده تحویل گرفته شد

.پرسشنامه هاي پرشده از طریق تماس تلفنی برطرف شد

استفاده گردید که  نددر این مطالعه، از معیار بلوغ اجتماعی وایل

تستی است که کفایت اجتماعی، مهارتهاي خود یاري و رفتارهاي 

ت اختالال. نماید ن را اندازه گیري میس انطباقی متناسب با

اختالالت : تستد این یگردرفتاري با تست کانرز  ارزیابی 

، خجالتی کم توجهی، پرفعالیتی و اضطرابشناختی، لجبازي،

را می بودن، کمال گرایی و اختالالت اجتماعی و روان تنی 

توسط  کودك اختالالت سایکوپاتولوژيو در نهایت، سنجد 

. ارزیابی گردید (SDQ)و مشکالت  ها ناییپرسشنامه توا

. همچنین یک پرسشنامه دموگرافیک نیز توسط مادران تکمیل شد

با استفاده از   ابتدا به تحلیل توصیفی داده هاپژوهش در این 

شاخص هاي آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین 

پرداخته شده و سپس به منظور آزمون فرضیه هاي پژوهش 

تحلیل یافته ها و بررسی . مستقل استفاده شده استتی مون ازآز

  .انجام گردید SPSSفرضیه هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار 

   

  نتایج  

متغیرهاي جنسیت   در این قسمت ویژگی هاي نمونه با توجه به 

  کودك، سطح تحصیالت پدر و مادر، سن کودك و سن مادر در 

الزم به ذکر  .شاهد بررسی شده استدو گروه مبتال به صرع و و 

است که در مطالعه حاضر از لحاظ متغییر هاي ذکر شده در باال 

دو گروه مبتال به صرع و شاهد همگن هستند و از لحاظ متغیرهاي 

جمعیت شناختی بین دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد 

)05/0p>(.  نفر  30نفر 60در گروه نمونه ي پژوهش از مجموع

بدون اختالل (نفر در گروه شاهد  30روه مبتال به صرع ودر گ

نفر  14در گروه کودکان مبتال به صرع پسرها  .قرار گرفتند) صرع

که دقیقا مشابه دادند را تشکیل ) %3/53(نفر  16 و دخترها) 7/46(

   .با توزیع جنسیتی جمعیت در گروه شاهد می باشد

و در گروه  17/5میانگین سن کودك در گروه مبتال به صرع 

بوده است و میانگین سن مادران در دو گروه مصروع و  1/5شاهد 

 1براساس جدول.بوده است) 4/34و  7/31(سالم به ترتیب 

تفاوت در نمرات دو گروه در مؤلفه هاي نمره کل، عالئم 

هیجانی، مشکالت سلوك، بیش فعالی و معیار کلی مشکالت از 

 :زیر مقیاسهايدر  اما ) >05/0p(لحاظ آماري معنادار بوده است 

 impact scoresمشکالت با همساالن، رفتار مطلوب اجتماعی و 

تفاوت معناداري بین دو گروه وجود در کودکان مورد مطالعه، 

بتال به کودکان م 2در جدول بر اساس داده هاي موجود.نداشته است

اختالالت سلوك، اختالالت : مطالعه، در زیرمقیاس هاياین صرع 

کم توجهی و اختالالت تکانشی و نیز - فعالی شدگیري، اختالل بییا

نمرات بیشتري نسبت به گروه سالم کسب کرده  ،ایندکس بیش فعالی

زیر مقیاسهاي اختالالت  ودر و این اختالالت معنی دار بوده استاند 

تنی و اختالالت اضطرابی، نمرات کسب شده بین گروه بیمار  - روانی

 .معنی دار نداشته اند گروه تفاوت  2بوده و ان و شاهد، تقریبا یکس

بر اساس تست  مستقل جهت مقایسه اختالالت رفتاري کودکان بین دو گروه مبتال به صرع و بدون صرع تینتایج آزمون   -1جدول

  توانائیها و مشکالت

  سطح معناداري  T  گروه بدون اختالل صرع  گروه مبتال به صرع  میانگین نمرات مولفه ها

  204/513/21458/527/16535/3  001/0  نمره کل شاخص توانایی ها و مشکالت

  596/173/2757/15/1846/2  006/0  عالئم هیجانی

  673/16/3888/123/2967/2  004/0  مشکالت سلوك

  631/267/5446/253/3253/3  002/0  بیش فعالی

  874/107/338/14/2569/1  122/0  مشکالت با همساالن

  936/133/6993/16/6526/0-  601/0  رفتار مطلوب اجتماعی

  87/407/15116/537/9417/4  000/0  معیار کلی مشکالت

Impact scores  276/16/0664/02/0523/1  133/0  
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بر اساس  کودکان بین دو گروه مبتال به صرع و بدون صرع و شناختی مستقل جهت مقایسه اختالالت رفتاري تیون نتایج آزم  -2جدول

  والدین  –تست کانرز 

  سطح معناداري  T  بدون اختالل صرعه گرو  گروه مبتال به صرع  میانگین نمرات مولفه ها

  02/0  35/2  46/12±54/2  73/14±62/4مشکالت سلوك

  16/0  39/1  13/6±88/1  00/7±84/2  ريمشکالت یادگی

  81/0  23/0  00/5±33/1  10/5±86/1  مشکالت روان تنی

  005/0  89/2  63/7±35/2  53/9±71/2  معیار بیش فعالی و تکانشگري

  00/1  00/0  86/6±28/2  86/6±01/2  اضطراب

  015/0  50/2  43/16±10/4  63/19±65/5  شاخص پرفعالیتی

  بر اساس تست واینلند کودکان بین دو گروه مبتال به صرع و بدون صرع بلوغ اجتماعیکفایت وجهت مقایسه مستقل  تینتایج آزمون  - 3جدول

  

  سطح معناداري  T  گروه بدون اختالل صرع  گروه مبتال به صرع  میانگین نمرات مولفه ها

  797/0  -259/0  60/152±23/15050/33±16/37  بهره اجتماعی

  918/0  -103/0  61/7±90/1  56/7±86/1  سن اجتماعی

  926/0  -094/0  48/7±19/7  73/6±95/7  نمره واینلند

  

، نمرات شود مشاهده می 3همانگونه که در نتایج حاصله از جدول

کل کسب شده توسط گروه شاهد در تمامی زیر مقیاسهاي 

 .استمربوط به کارکردهاي اجتماعی، نسبت به گروه شاهد باالتر 

گروه از لحاظ آماري  2در  هر چند اختالف نمرات کسب شده

  .ستمعنی دار نی

   

  بحث 

هدف اصلی ایـن مطالعـه، ارزیـابی میـزان اخـتالالت رفتـاري و       

بلــوغ اجتمــاعی در میــان  و ین ارزیــابی کفایـت شـناختی، و همچنــ 

بـر اسـاس    .کودکان صرعی در مقایسه با کودکان سالم بوده است

ی هـا و  تست شـاخص توانـای   دریافته هاي موجود در این پژوهش 

مشکالت نمره ي کودکان مبتال به صرع نسبت به کودکـان سـالم   

ــم هیجــانی، مشــکالت    ــر گــروه هــاي عالئ در نمــره ي کــل و زی

سلوك، بیش فعالی، مشکالت با همساالن، معیار کلی مشکالت و 

impact scores      باالتر بوده و تنهـا در مؤلفـه ي رفتـار مطلـوب

تفـاوت در   . اسـت تر اجتماعی نمره ي کودکان بـدون صـرع بـاال   

نمــرات دو گــروه در مؤلفــه هــاي نمــره ي کــل، عالئــم هیجــانی، 

  -مشکالت سلوك، بیش فعالی و معیار کلی مشکالت از لحاظ 

  

  

دهنده  این امر نشان .)>05/0P(آماري معنادار بوده است 

وجود مشکالت رفتاري در این کودکان و بویژه در زیر مقیاسهاي 

مشکالت : اما  در زیر مقیاسهاي. استیاد شده به صورت معنادار 

در  impact scoresبا همساالن، رفتار مطلوب اجتماعی و 

، تفاوت معناداري بین دو گروه حاضرکودکان مورد مطالعه 

می دهد که کودکان مبتالبه  این یافته ها نشان. وجود نداشته است

داراي  ،مؤلفه هاي باال نسبت به گروه بدون صرع  صرع در تمام 

شکالت بیشتري در زمینه ي اختالالت رفتاري هستند که این م

مسئله با داده هاي اکثر مطالعات قبلی مبنی بر وجود اختالالت 

رفتاري در میان کودکان مبتال به صرع در مقایسه با کودکان سالم 

و به عبارتی نتایج این پژوهش با پژوهشهاي قبلی تا است منطبق 

در مطالعه اي ) 2007(فانگ  .استحد زیادي همسو و هماهنگ 

کودك مبتال به صرع با گروه کنترل  56را در مشکالت رفتاري

کودکان مبتال به صرع % 42آشفتگی هاي رفتاري در . مقایسه کرد

و چنین نتیجه گرفته شد . کودکان گروه کنترل دیده شد %8و در 

که مشکالت رفتاري درکودکان مبتال به صرع شایسته ي توجه 

نشان داد که بچه هاي مبتال به ) 1970(راتر ). 13(شد خاص می با

صرع نسبت به کودکان مبتال به سایر بیماري هاي مزمن که سیستم 

عصبی را درگیر نمی کنند با ریسک دو برابري اختالالت رفتاري 
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- 18تعدادي از کودکان صرعی را ) 1994(میشل  ).14(مواجه اند 

ه گرفت که بین شدت صرع ماه مورد ارزیابی قرار داد و نتیج 30

  ).30( و اختالالت رفتاري در کودك ارتباط مستقیم وجود دارد

: در تست کانرزیافته هاي موجود در این پژوهش،  بر اساس

کودکان مبتال به صرع در مقایسه با گروه سالم، در دو زیر مقیاس 

نمرات تقریبا یکسانی  ،اختالالت اضطرابی و اختالالت روانی تنی

ده بودند که با توجه به معنادار نبودن این اختالف از نظر کسب کر

آماري، در زیر مقیاسهاي یاد شده و همچنین زیر مقیاس 

که برخالف نتایج  شود استنباط می گونه اختالالت یادگیري، این

، در حاضرحاصل در مطالعات یاد شده، کودکان مورد مطالعه ي 

ی و  اختالالت تن -روانی عالئماضطرابی و  عالئمحوزه ي 

البته از طرفی . یادگیري، تفاوت معناداري با گروه شاهد نداشتند

تکانشی و ش فعالی بیعالئم  عالئم سلوك،: در زیرمقیاس هاي

میانگین نمرات بیشتري نسبت به گروه سالم  اندکس بیش فعالی

ن مبتال به صرع در او اختالالت نمرات کودککسب کرده اند 

نتایج این  ،به لحاظ آماري معنادار می باشدمقایسه با گروه سالم 

  .استکد آنها با اکثر مطالعات قبلی، همسو و مؤ نیز

بر اساس یافته هاي موجود در این پژوهش، در حوزه ي تستهاي 

مربوط به کفایت و بلوغ اجتماعی بر اساس پرسشنامه واینلند، 

مشخص شد که نمرات کل کسب شده توسط گروه شاهد در 

مقیاسهاي مربوط به کارکردهاي اجتماعی، نسبت به تمامی زیر 

میانگین بهره ي اجتماعی کسب شده . استگروه شاهد باالتر 

که این امر  بودهتوسط گروه شاهد، باالتر از گروه مبتال به صرع 

این تواند نمایانگر این باشد که کودکان مبتال به صرع مورد  می

کفایت مطلوب مطالعه، در ریسک باالتري براي نرسیدن به 

با این وجود  اختالف نمرات کسب شده . باشند اجتماعی می

توسط دو گروه مبتال به صرع و گروه شاهد، با توجه به کم بودن 

  .)<05/0p( یستنسبی حجم نمونه، از لحاظ آماري معنادار ن

      در بررسی سایر مطالعات قبلی در این خصوص نیز مشاهده 

زمن خود داراي اثرات قابل توجهی صرع با ماهیت م: می شود که

کودك و و کفایت اجتماعی بر عملکرد جسمانی و روانی 

این احتمال وجود دارد که  ).36-34(می باشد  خانواده  وي

فقدان مهارتهاي اجتماعی و وجود مشکالت توجه، کودکان را 

مستعد اختالالت رفتاري کند و نیز عوامل مرتبط با صرع باعث 

از نقاط  .شودابی به کفایت اجتماعی مطلوب اختالل در دست ی

مطالعات قبلی که پیرامون مشکالت  است که این قوت این مطالعه

محدود به  بیشترکودکان مبتال به صرع صورت گرفته است، 

و در مطالعه ي اخیر، عالوه بر مشکالت بودند اختالالت رفتاري 

ت و رفتاري و شناختی، به بررسی اثرات این مشکالت بر کفای

ه اي در بلوغ اجتماعی نیز پرداخته شد که تاکنون در ایران مطالع

  .استاین زمینه انجام نشده 

امکان  و شاهد تا حد در این مطالعه همسان سازي گروه بیمار

و انجام شده و دو گروه از نظر سن و جنس کودك، سن مادر 

رع توسط فوق و تشخیص ص تحصیالت پدر و مادر همگن بودند

  .بود اب اطفال مسجل شدهتخصص اعص

 –از سه پرسشنامه واینلند  استفادهتوجه به سنین پیش دبستانی و 

را فراهم که اطالعات زیادي  کانرز و توانایی ها و مشکالت

کم  .آوردند از دیگر نقاط قوت این مطالعه محسوب می شود

همکاري گروه شاهد و زیاد  جلبدر مشکل  ، بودن حجم نمونه

الت پرسشنامه ها از نقاط محدودیت مطالعه به بودن تعداد سوا

   .شمار می رود

  

  نتیجه گیري

شیوع باالي بیماري صرع و اختالالت رفتاري و  بهتوجه با 

هاي  روانشناختی که در اغلب این بیماران و به تبع آن در خانواده

شناسایی زودرس این اختالالت روان شناختی و آنها وجود دارد 

از اختالالت عملکردي بعدي  وگیريدرمان آن ها جهت جل

 .رسد نظر میه بضروري 

از آنجا که صرع تنها یک بیماري صرفا فیزیولوژیک مختص 

و اثرات روانی و روانشناختی  ،سیستم عصبی مرکزي نیست

الزم  ،گذارد فراوانی در زندگی کودك و والدین وي برجا می

 است که متخصصان طب اعصاب کودکان، در حین مواجهه با

یک کودك صرعی، حتما توجهات کافی را به بعد روانشناسی و 

روانپزشکی مسئله مبذول دارند و در صورت لزوم، خود کودك 

و یا والدین کودك را به مراکز تخصصی حمایتهاي روانی و 

 "وجود داشتن"اجتماعی، معرفی کنند که البته الزمه ي این امر، 

ه، در سطح جامعه چنین مراکزي با نحوه ي  عملکرد تعریف شد

برنامه هاي آموزشی با هدف باال بردن سازگاري و ارائه  .است
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و نیز تقویت گزاره هاي مربوط به با بیماري  این کودکانتطابق 

ار مطلوب اجتماعی در این کودکان مهارتهاي اجتماعی و رفت

حمایتهاي گسترده ي  ازباید  کودکان مورد نیاز است و این

این عملکرد  برخوردار بوده و  قویتیاجتماعی و آموزشی و ت

مطلوب را در سالهاي بعدي زندگی و بویژه پس از ورود به مدرسه و 

شود تا  توصیه می .ادامه دهند ارتباطات گسترده تر در جامعه

مطالعات وسیعتري در سنین باالتري در میان این کودکان  انجام 

عملکرد اجتماعی و کسب مهارتهاي اجتماعی  تا چگونگیگردد 

وجود یک چون  .معین گردداین کودکان در سالهاي بعدي زندگی، 

کودك مبتال به یک بیماري مزمن در خانواده، عالوه بر تاثیرات 

نامطلوب روانی و اجتماعی براي خود کودك، تاثیرات بسیار 

ن و بویژه مادر نامطلوبی نیز بر سایر  افراد خانواده، از قبیل والدی

براي افزایش  که می گردد توصیه . خانواده، خواهد گذاشت

عملکرد کلی و برطرف ساختن مشکالت یک کودك صرعی، 

عالوه بر خود کودك، باید والدین او نیز مورد توجه و حمایت 

برنامه هاي آموزشی با هدف باال بردن کافی قرار بگیرند و لذا  

ماري فرزندانشان براي بیماران و سازگاري و تطابق والدین با بی

   .ارائه گرددوالدین آن ها 

دردانیقتشکر و 

این مطالعه برگرفته از پایان نامه دکتراي حرفه اي بوده که با 

تایید و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

  . مشهد انجام شده است

پایان  در .منافع نویسندگان با موضوع مقاله ارتباطی نداشته است

الزم است از حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و کلیه 

کسانی که در امر انجام پژوهش یاري رساندند صمیمانه 

  . شودسپاسگزاري و قدردانی 
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