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   ،یگانه غنچه زندگیم تقدیم به
 النا

   ،که ترجمان برگ برگ این اثر

  و سپاس یزدان  با یاد او

  ، اشتیخاطر تندرسهب

  به سرانجام رسید
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   Edwards, Melinda. Davis, Hilton                ملیندا. دیویس، هیلتون، ادواردز سرشناسه:
            / پزشکی مزمن مشکالتمشاوره با کودکان مبتال به  عنوان و نام پدیدآورنده:

  نیاالهام ریاحی مترجم:             ؛ دیویس هیلتون ادواردز و یندامل :گاننویسند
  ص. 320 مشخصات ظاهري:                         .1390تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

  978-600- 92009- 1- 7 شابک:
  فیپانویسی: وضعیت فهرست

 Counseling Children with Chronic Medical Conditionsیادداشت: 

  کتابنامهاشت: یادد 
   شناسیروانموضوع: 

  RJ 830الف/4م5 1390 بندي کنگره:رده
  044083/616بندي دیویی: رده

  2436699شناسی ملی: شماره کتاب

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  
  

  



  
 مشکالتمشاوره با کودکان مبتال به 

  پزشکی مزمن
  

  ملیندا ادواردز و هیلتون دیویس: گاننویسند

 

  نیاالهام ریاحی مترجم:

شناسیکارشناس ارشد روان  

  

  نشر نیوند
  

1390   
  

Neevand88@gmail.com  
  



  
  
  
  پزشکی مزمن مشکالت مشاوره با کودکان مبتال به

  
  ملیندا ادواردز و هیلتون دیویس: گاننویسند

  

 نیاالهام ریاحی مترجم:

  
  1100ـ شمارگان:  1390 تابستاناول، نوبت چاپ: 

  احمديچاپ: 
  رامینصحافی: 

  پریسا فرجی مدیر تولید:

  
  

  نشر نیوند
  

  شناختیوابسته به نشریه پژوهشهاي روان

  
  3واحد /طبقه دوم /39شماره  /کیانکوچه دانش /باالتر از بلوار کشاورز /شمالی خیابان فلسطین /تهران: نشانی

  Neevand88@gmail.com   88803719فاکس:   88923561تلفن: 
  1390تهران ـ                                          تومان 6400 قیمت:

  



  

  
 فهرست مطالب

  

     1                مقدمه مترجم
  

  5      فصل اول ـ مقدمه
  7                شاورهمفهوم م

  8                مزمن بیماري طبی
  10            ن خانوادهدروکمک به کودکان در 

   11          چه کسی و چه زمانی به کمک نیاز دارد
  16                طرح کتاب

  18                  خالصه
  

  19            فصل دوم ـ سازگاري با بیماري
  22                سازگاري خانواده

  25            عوامل مؤثر بر سازگاري کودك
  38            یند سازگاري: یک چهارچوبارف

  44                  خالصه
  

  47              فصل سوم ـ تجربه کودك
  48            ساختارهاي ذهنی از بیماري و ناتوانی

  49                رشد درك کودکان



  60              نقش تجارب شخصی
  62              هاي رشديوظایف و چالش

  65                هاي بیماريویژگی
   71                ذهنی از خود تصور

  77                  خالصه
  

  79            دنیاي اجتماعی کودك ـ فصل چهارم
  79                ساختار خانواده

  84                ساختار همشیران
  86              ايساختار متخصصان حرفه

  89                ساختار درمان
  91                  مدرسه
  94                  دوستان
  98                  خالصه

  
  99          اهداف و فرایند مددرسانی ـ فصل پنجم

  101  اهداف مددرسانی
  106  مددرسانی ۀرابط

  112    فرایند مددرسانی
  121    هاي اساسی مددکارها و ویژگینگرش
  126    خالصه

  
  129            مشارکت دادن کودك ـ فصل ششم

   129                سازيزمینه
  134                هاي اساسیمهارت

  141            اولین مالقات با کودك و خانواده



  146            رکت دادن کودکانها در مشادشواري
  147            ها در برقراري ارتباطدشواري
  149                  خالصه

  
  151        کنکاش در تجارب و درك کودك ـ فصل هفتم

  152                شناختن کودك
  154              هاي کنکاش کالمیمهارت

  156              ايسئواالت چند گزینه
  160              کنکاش غیرکالمی کارهايراه
  167            یافتهي کنکاش سازمانکارهاراه

  176                  خالصه
  

  179              رسانیاطالع ـ فصل هشتم
  180                نیاز به اطالعات

  182              رسانیاصول کلی در اطالع
  184            رسانی به عنوان یک فراینداطالع

  196            بیماري و درمان ةگفتگو دربار
  202              رسانی و رضایتاطالع
  204                  خالصه

  
  207          کارهاي خاص مددرسانیراه ـ فصل نهم

  207        سازي جهت اعمال جراحی و اقدامات پزشکیآماده
  220          کمک به کودکان مضطرب یا تحت فشار روانی

  224              تشویق به همکاري با درمان
  226        سازي جهت ترك بیمارستان و بازگشت به مدرسهآماده
  228        نتقال به سرویس خدمات بزرگساالنسازي جهت اآماده



  229                کنترل درد
  243                  خالصه

  
  245          گفتگو درباره مرگ و مردن ـ فصل دهم

  246            درك کودکان از مرگ و مردن
  252          مفاهیم ذهنی کودکان از زندگی پس از مرگ

  254          دمرگ خو تفکرات کودکان دربارة مردن و
  261        آفرینهاي مرگجانی و رفتاري به بیماريهاي هیواکنش
  266          هاي کنترل فشار هیجانی و رفتاري کودكروش

  269          تعامالت غیرمستقیم کودکان دربارة مرگ
  272                مرگ ةگفتگو دربار

  276              مراقبت از همشیران
  284                  خالصه

  
  287            مالحظات نهایی ـ فصل یازدهم

  288              سایر خدمات ارجاع به
  297                حقوق کودکان

  298            منشور حقوق کودکان در بیمارستان
  

  301            آموزيتمرین آرامش ـ ضمیمه الف
  

  303                  منابع
  
  
  
  



  
  

  لیست تصاویر کتاب:

  

  ساله از غذاهاي درون بدنش 8نمودار کودك     3-1تصویر 

  به بیماري مثانهترسیم بدن توسط کودك مبتال     3-2تصویر 

  ساله 6وسیله کودك هترسیم بدن ب    3-3تصویر 

  ساله مبتال به بیماري کلیوي 8درون بدن، نقاشی یک کودك     3-4تصویر 

  نگردنوجوانی که در آینه می    3-5تصویر 

  مادري گرفتار بیماري فرزندش    4-1تصویر 

  نقاشی یک پروانه توسط یک همشیر    7-1تصویر 

  اشی ترسیم شده در اولین مالقات با کودكنق    الف 7-2تصویر 

  نقاشی ترسیم شده توسط همان کودك پس از توضیحاتی که به او،    ب 7-2تصویر 
  اش داده شدبیماري ةو مدرسه دربار ،خانواده

  شی ادراك کودك از کاتاتریزاسیوننقا    7-3 تصویر

  قیاس آنالوگ بصري لوئیزم    7-4تصویر 

  یگرننقاشی یک حمله م      9-1تصویر 

  ساله 9بچه  مقیاس درد ترسیم شده توسط یک پسر      9-2تصویر 


