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چکيده
کودک بر کاهش مشکالت رفتاري کودکان آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي-رفتاري متمرکز بر والد-هدف اين پژوهش تعیین اثربخشی مداخله شناختی
 زوج مادر و21 . سال از انجمن حمايت از کودکان کار شهر تهران و مادران آنها به شیوه نمونهبرداري دردسترس انتخاب شدند4  تا7  کودک82 .والدينی است
کودک در-رفتاري ترکیبی والد- بسته درمان شناختی. مادر در گروه مداخله متمرکز بر والد جايگزين شدند21 کودک و-کودک در گروه مداخله متمرکز بر والد
 ابزارها شامل فهرست رفتاري. پیگیري انجام شد، پسآزمون و پس از دو ماه، پس از پايان مداخله. جلسه به کودکان عرضه شد2  جلسه به مادران و1 طول
 نتايج تحلیل واريانس آمیخته حاکی از.) بود2421 ،) و پرسشنامه ظرفیت کودکآزاري (میلنر2442 ، پرسشنامه والدگري آالباما (فريک،)2442 ،کودک (آشنباخ
 در زيرمقیاسهاي رفتارهاي والدينی نیز فقر نظارت و تنبیه.رفتاري در کاهش مشکالت درونیسازي و برونیسازي مؤثر بوده است-آن بود که مداخله شناختی
 رفتارهاي والدينی و، همچنین از لحاظ اثربخشی مداخله روي متغیرهاي مشکالت رفتاري. اما ظرفیت کودکآزاري تغییر معناداري نشان نداد،بدنی کاهش يافت
 نتايج اين پژوهش با. که نشاندهنده نقش اصلی مادران در مداخلههاي کودکآزاري است،ظرفیت کودکآزاري میان دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد
. در موقعیتهاي بالینی و براي کاهش اين پديده کاربرد خواهد داشت،روشنتر ساختن نقش کودک و والد در حیطه مداخلههاي کودکآزاري
 رفتارهاي والدينی، کودکان آزارديده جسمی، مشکالت رفتاري، مداخله شناختیـرفتاري، کودکآزاري:واژههای کليدی
Abstract
he purpose of this study was to examine the effectiveness of parent- child focused cognitive- behavioral intervention on decreasing
behavioral problems of physically abused children and improving parental practices. Twenty eight children aged 7-9 years from the
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Association for Protection of Working Children in Tehran and their mothers were selected by available sampling. Fifteen pairs of
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mother-child were assigned into the parent-child group and 13 mothers were assigned into the parent focused group. The mothers received 5
sessions of the combined parent-child cognitive- behavioral therapy package and the children received 8 sessions of the package. Posttest
conducted at the end of the intervention. The study had a 2-month follow-up period. The mothers completed the Child Behavior Checklist
(Achenbach, 1991), the Alabama Parenting Questionnaire (Frick, 1991) and the Child Abuse Potential Inventory (Milner, 1986). The data were
analyzed by mixed ANOVA. The results indicated that the cognitive- behavioral intervention significantly decreased internalizing and
externalizing problems. The scores of the poor monitoring and the corporal punishment subscales of the parental practices scale decreased but
the scores of the child abuse potential subscale didn’t significantly change. Furthermore there were no significant differences between the
effectiveness of the intervention on behavioral problems, parental practices and child abuse potential in both groups, which reflected the central
role of mothers in child abuse interventions. By clarifying the role of child and parent in child abuse interventions, the findings suggested these
interventions could be applied to clinical settings and may reduce the child abuse phenomenon..
Keywords: child abuse, behavioral problems, physically abused children, parental practices
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اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسیارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
. اين پژوهش با حمايت مالی قطب علمی خانواده دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.تهران است

اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري متمرکز بر والد-کودک بر مشکالت رفتاري کودکان آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي والدينی

مقدمه

شديد يا مرگ قرار میگیرد -و حاصل اعمالی نظیر مشت زدن،

رويدادهاي تنیدگیزا در خانواده بر هر کودکی به شیوهاي

ضرب و شتم ،لگد زدن ،گاز گرفتن ،تکان دادن ،پرتاب کردن،

متفاوت و منحصربهفرد تأثیر میگذارد؛ اما موقعیتهاي خاص

زخم کردن ،خفه کردن ،ضربه زدن (با دست ،چوب ،کمربند ،يا

به ايجاد تنیدگی و پیامدهاي شديدتر در کودکان منجر

اشیاي ديگر) ،سوزاندن يا هر روش ديگري است که والد،

میشود .آزار کودک از بدترين و شديدترين اشکال تنیدگی

مراقب يا هر فرد ديگري انجام میدهد که مسئولیت کودک را

است .اين مسئله به طور مستقیم با زندگی روزانه کودک

بر عهده دارد.

برخورد دارد و ممکن است مدام و غیر قابل پیشبینی باشد و

در پژوهشها به عوامل متعدد در سببشناسی کودکآزاري

اغلب ناشی از اقدامات يا بیتوجهی کسانی است که کودک به

و غفلت اشاره شده است و اين عوامل به سه طبقه کلی تقسیم

آنها اعتماد دارد يا به آنها وابسته است (ماش و ولف،

میشود .)2( :محیط؛ مانند فقر (سدالک و ديگران ،)8121 ،نبود

 .)8128هرگونه آسیب جسمی يا روانی ،سوءاستفاده جنسی يا

حمايت اجتماعی (کوهی ،)2441 ،بیکاري (سايدبوتام و هرون،

بهرهکشی و رسیدگی نکردن به نیازهاي اساسی افراد زير 22

)8111؛ ( .)8والدين يا مراقب؛ مانند خشونت همسر ،تعامل منفی

کودکآزاري2

و نامناسب میان اعضاي خانواده (ديپنفیلیس و زوراوين،)2444 ،

تلقی میشود (مدنی .)2121 ،به گزارش دفتر کودکان بخش

سوءمصرف مواد ،تاريخچه آزار والد يا مراقب ،والدين نوجوان،

خدمات بهداشتی و انسانی اياالت متحده امريکا ( ،)8128در

بیماري روانی والدين ،بحرانهاي خانواده و موقعیتهاي

اين کشور ساالنه بیش از سه میلیون کودکآزاري گزارش

تنیدگیزا؛ ( .)1کودک؛ مانند خلق دشوار (الولر و تلبوت،)8128 ،

میشود که شامل شش میلیون کودک است .از اين تعداد بیش

کودک دچـار نـاتوانـی ،کـودکـانی که به مـدرسه نمـیروند،

از 71درصد مربوط به غفلت ،بیش از 21درصد آزار جسمی و

کودکـانی کـه در مـراکـز مـراقبـتهـاي شبـانـهروزي زنـدگی

کمتر از 21درصد مربوط به آزار جنسی است .خوشابی،

میکننـد يـا بـه فـرزندخواندگی گرفته شدهاند (ال ،کريس و

حبیبیعسگرآبادي ،فرزادفرد و محمدخانی ( ،)2121شیوع

مورس.)8114 ،
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سال توسط ديگر افراد ،به صورت غیرتصادفی،
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کودکآزاري را در  2111دانشآموز دوره راهنمايی شهر تهران

از عوامل مهم در سوء رفتار با فرزند نقص در مهارتهاي

بررسی کردند .يافتههاي اين پژوهش حاکی از شیوع 12/1

فرزندپروري والدين است (توالن ،گورمن-اسمیت و هنري،

درصد آزار جسمانی خفیف 11/4 ،درصد آزار جسمانی شديد،

8111؛ روگوش ،کیکته ،شیلدز و توث .)2441 ،پژوهشها

 81/1درصد بیتوجهی و  18/1درصد آزار عاطفی در اين

نشان میدهد که مادران آزارگر در رابطه با فرزند خود بیشتر به

دانشآموزان بود .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که

ابراز قدرت میپردازند و کمتر از استدالل و توضیح استفاده

کودکآزاري در ايران شايع است و الزم است مسئوالن براي

میکنند (چیلمکروتی و میلنر .)2441 ،همچنین اين مادران

پیشگیري از تبعات منفی کودکآزاري اقدام کنند.

وقتی با موقعیت تنیدگیزا مواجه میشوند عکسالعملهاي

با توجه به پیشرفتهاي روششناختی در حوزه سوءرفتار

هیجـانی قـوي نشـان میدهنـد که مانع استفاده آنها از

با کودک ،چهار دسته عمده کودکآزاري شناخته شده و به نظر

راهبردهاي مقابلهاي مسئلهمحور 1میشود (کانتوس ،نیل ،گینز

میرسد به طور گسترده مورد پذيرش قرار گرفته است :آزار

و اولري .)2447 ،آنها سبکهاي اسناد عمومی و پايدار دارند

جسمی ،8آزار جنسی ،1غفلت 9و آزار عاطفی( 1کیکته و بانی،

و هیجانهاي منفی بیشتري گزارش میکنند (مونتس ،پاول و

 .)8129آزار جسمی از مشهودترين موارد آزار است .در نسخه

میلنر8112 ،؛ مکفرسون ،لويس ،لین ،هسکت و بهرند،

پنجم راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی (،)8121

 .)8114احتماالً بیش از والدين غیرآزارگر ،نشانههاي افسردگی،

کودکآزاري جسمی ،آسیب جسمی غیرتصادفی به کودک

اضطراب ،انزواي اجتماعی و همچنین سوء مصرف مواد

است -که در پیوستاري از ايجاد کبودي جزئی تا شکستگی

گزارش میکنند (میلنر و چیلمکورتی .)2442 ،مککوردي

5. emotional abuse
6. problem-focused coping strategies

3. sexual abuse
4. neglect

1. child abuse
2. physical abuse

مینا معیناسالم ،محمدعلی مظاهري ،کارينه طهماسیان ،جلیل فتحآبادي

( ،)8111چنین نظر میدهد که با افزايش سطح تنیدگی مادر

( ،)8128نشاندهنده اثربخشی درمان تعامل والد-کودک در

در نتیجه تغییر در وضعیت شغلی و کاهش درآمد ،تنبیه بدنی

کاهش مشکالت درونیسازي و برونیسازي کودکان ،افزايش

کودک افزايش میيابد .همچنین آذر و روربک ( ،)2421نشان

مهارتهاي ارتباطی مثبت بین والد-کودک ،افزايش حساسیت

دادند که مراقبان آزارگر و غفلتورز انتظارات غیرواقعگرايانه از

مادرانه و کاهش تنیدگی والد بود و ظرفیت کودکآزاري هم در

کودکانشان دارند که اغلب باعث میشود روشهاي انضباطی

گروه آزمايش و هم در گروه فهرست انتظار کاهش يافت؛ اما

تنبیهی يا مراقبت همراه با غفلت را در پیش بگیرند .نتايج

برخالف اين يافتهها ،توماس و زيمر-جمبک ( ،)8122پس از

بررسیها حاکی از آن است که شیوههاي والدگري ،منجر به

مداخله تعامل والد-کودک کاهش معنادار ظرفیت کودکآزاري

تضعیف درونیسازي اصول اخالقی ،يعنی دريغ کردن محبت،

را در گروه آزمايش در مقايسه با گروه فهرست انتظار مشاهده

اعمال قدرت ،تنبیه بدنی و بیثباتی با پرخاشگري رابطه دارد

کردند .میزان و اوکیف ( ،)2442اثربخشی گروهدرمانگري

(نیکس 2و ديگران 2444 ،نقل از شکوهیيکتا ،زمانی ،پرند و

چندخانوادهاي 9و خانوادهدرمانگري انفرادي را در درمان

اکبريزردخانه.)2124 ،

خانوادههاي سوء رفتارگر و غفلتورز بررسی کردند .نتايج اين

در بررسیهاي متعدد مشخص شده است که تجربه آزار در

بررسی نشان داد که خانوادههاي شرکتکننده در گروهدرمانگري

کودکان به مشکالت رفتاري درونیسازي 8و برونیسازي 1در

چندخانوادهاي ظرفیت آزار کمتر و حمايت اجتماعی و همچنین

آنها منجر میشود .براي مثال پژوهشها نشان میدهد که اين

عملکرد خانوادگی بهتري را گزارش کردهاند.

اضطراب و افسردگی بروز بدهند (ردريگز 8111؛ موستیلو،

که در آنها از فنون شناختی رفتاري استفاده میشود و از نظر

دورسی ،کانو و برنز .)8122 ،همچنین ممکن است پرخاشگري

تجربی تأثیر آنها به اثبات رسیده است (کالکو ،ايزلین و گالی،

بیشتري نشان بدهند (پرينو و پیروت .)2449 ،اين مشکالت

8122؛ اکتون و دارينگ .)2448 ،براي نمونه ،کالکو (،)2441

ممکن است تا نوجوانی ادامه پیدا کند .براي مثال ،پژوهشها

درمانگري شناختی-رفتاري فردي و خانوادهدرمانگري را براي

نشان داده است نوجوانانی که در کودکی مورد آزار قرار گرفتهاند

کودکان تحت آزار جسمی و والدين آزارگر مقايسه کرد .نتايج

به احتمال بیشتر افسردگی يا ديگر مشکالت درونیسازي

اين مقايسه نشان داد که هر دو نوع درمان شناختی-رفتاري

خواهند داشت (ولف ،اسکات ،وکرل و پیتمن8112 ،؛ ويدوم،

فردي و خانوادهدرمانگري باعث کاهش میزان آزار کودک،

 .)8111همچنین اين نوجوانان مشکالت برونیسازي بیشتري

مشکالت فردي ،رفتار برونیسازي کودک ،اضطراب عمومی

نشان میدهند ،براي مثال بزهکاري و ارتکاب خشونت در آنها

والدين و تعارض خانواده میشود .سنسن و برون (،)2444

بیشتر است (مککیب ،لوچینی ،هوگ ،يه و هازن8111 ،؛

اثربخشی درمانگري شناختی-رفتاري گروهی را بر کودکان

ويدوم .)8111 ،به طور کلی ،سوء رفتار رويدادي نیست که در

آزارديده جسمی بررسی کردند.کاهش میزان خشم ،نشانههاي

کودکی رخ دهد و پس از مدتی پیامدهاي آن برطرف شود ،بلکه

تنیدگی پسضربهاي 1و نشانههاي تفرق 1از جمله نتايج اين

با ايجاد اثرات منفی و تغییر در روند طبیعی زندگی بهتدريج

مداخله بود .همچنین بررسی رانیون ،دبلینگر و اسکرودر

کودک را از مسیر تحول بهنجار منحرف میکند؛ بنابراين در

( )8114نشان داد که گروهدرمانگري شناختی رفتاري ترکیبی

مرحله اول بايد با پیگیري مستمر ،کودکان آزارديده را شناسايی

والد-کودک تأثیري مشهود بر کاهش تنبیه بدنی توسط والدين

و در مرحله دوم براي بهبود شرايط زندگی آنها اقدام کرد

و همچنین افزايش سازگاري هیجانی ،کاهش مشکالت

(محمدي ،مظاهري و حیدري.)2141 ،

رفتاري و کاهش نشانههاي تنیدگی پسضربهاي کودکان

تا به حال درمانهاي متعدد در حوزه کودکآزاري جسمی

داشته است .همچنین نتايج پژوهش رانیون ،دبلینگر و استر

انجام شده است .براي نمونه ،بررسی توماس و زيمر-جمبک

( )8121نشان داد که کودکان و والدينی که در گروه مداخله

5. posttraumatic strees
6. dissociation

3. externalizing behavior problems
4. multifamily group therapy

1. Nix, R. L.
2. internalizing behavior problems
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کودکان ممکن است مشکالت روانشناختی بسیار از جمله

مداخلههاي متعدد در حوزه آزار جسمی کودک وجود دارد
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اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري متمرکز بر والد-کودک بر مشکالت رفتاري کودکان آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي والدينی

شناختی-رفتاري ترکیبی والد-کودک شرکت کرده بودند در

بخشد (رانیون ،دبلینگر ،ريان و تاکار-کالر.)8119 ،

مقايسه با گروه متمرکز بر والد ،بهبود بیشتري در نشانگان

بنابراين با توجه به آثار سوء کودکآزاري ،وجود مداخلهاي

آسیب و مهارتهاي والدگري مثبت نشان میدادند .عالوه بر

براي کاهش میزان آزار کودکان و پیامدهاي آن ضروري است و

اين در بررسی کیلگرن ،اسودين و نیلسون ( )8121پس از

در رايجترين مداخله در اين زمینه بر آموزش والد تأکید شده و

مداخله ،هم والدين و هم کودکان افسردگی کمتري را گزارش

پیامدهاي مثبت آن به اثبات رسیده است (کالکو و کالکو،

کردند .از ديگر يافتههاي مهم اين بررسی ،کاهش نشانگان

 ،)8114از سوي ديگر به رغم آنکه به لحاظ نظري چنین به نظر

آسیب در کودکان بود .همچنین طبق گزارش والدين و

میرسد که در مداخلهاي که کودک در آن مشارکت داشته باشد

کودکان ،میزان والدگري خشن کاهش يافت.

امکان هدف قرار دادن مشکالت رفتاري بیشتر است ،درعمل در

مداخلههاي شناختی-رفتاري با تمرکز بر رفتار والد ،رفتار

بیشتر مداخلهها والدين مورد توجه قرار گرفتهاند؛ بنابراين با توجه

کودک ،رفتار تعاملی والد-کودک يا هر سه اينها انجام

به ضرورت شناسايی مؤثرترين درمان در اين حوزه و در

میشود (بارنت ،میلر-پرين و پرين .)8122 ،اکثر کودکانی که

جمعیتهاي خاص و کمبود بررسی در اين زمینه در کشورمان،

مورد آزار يا غفلت قرار میگیرند در محیط خانواده میمانند و با

اين پژوهش درصدد تعیین اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري

توجه به اينکه والدين عامل اصلی اجتماعی شدن کودک

متمرکز بر والدـکودک بر کاهش مشکالت رفتاري کودکان

هستند ،ضروري است مداخلههايی براي خانوادهها ،در راستاي

آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي والدينی و مقايسه میزان

حمايت موثر از والدين ،انجام شود .اهداف برنامههايی که بر

اثربخشی آن با میزان تأثیرات مداخله شناختی-رفتاري متمرکز بر

بهبود رفتارهاي والدگري والدين تأکید دارد شامل تشويق

والد بر کاهش مشکالت رفتاري و بهبود رفتارهاي والدينی است.

والدين به اتخاذ شیوههاي مثبت مانند استفاده مدام و مشروط
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روش

افزايش حساسیت والدين به کودک ،نظارت مناسب ،بهبود

اين بـررسی از نـوع پـژوهـشهاي شبـهآزمايشی با طرح

مهارتهاي حل مسئله ،افزايش روشهاي انضباطی غیرخشن،

پیشآزمون-پس آزمون با دو گروه آزمايش (گروه متمرکز بر

مهار خشم و مديريت تنیدگی است (لتارت ،نورماندو و االرت،

والد-کودک و گروه متمرکز بر والد) همراه با پیگیري بود.

8121؛ کالکو8111 ،الف) .بنابراين بايد به والدين استفاده از

جامعه پژوهش ،شامل همه کودکان  7تا  4سال (پايه تحصیلی

مهارتهاي والدگري مثبت آموزش داده شود تا کمتر بر

اول ،دوم و سوم ابتدايی) تحت حمايت انجمن حمايت از

ابزارهاي قهري تأکید کنند (فورگاتچ و پترسون .)8121 ،در اکثر

کودکان کار شهر تهران و مادران آنها بود و از بین اين

درمانگريهايی که براي آزار جسمی صورت میگیرد ،فقط به

کودکان 99 ،کودک را مسئوالن بخش مددکاري انجمن به

والدين توجه میشود ،اما اين اتفاق نظر بین پژوهشگران و

عنوان کودکانی معرفی کردند که از سوي مادرشان مورد سوء

متخصصان سالمت روانی وجود دارد که احتماالً اتخاذ ديدگاه

رفتار جسمی واقع میشدند .از آنجا که شیوه نمونهبرداري در اين

والد-کودک يکپارچه در مورد کودک آزاري جسمی موجهتر

پژوهش به صورت دردسترس بود ،پژوهشگر ابتدا به مراکز حامی

است ،زيرا با فراهم کردن درمانی که فقط والد را مورد توجه

خانوادههاي آسیبپذير مراجعه کرد و در اين میان ،تنها انجمنی

قرار میدهد ممکن است سهواً از نیازهاي بهداشت روانی

که همکاري مناسب داشت و میتوانست اين نمونه را در اختیار

کودکان و همچنین روابط والد-کودک غفلت شود .مشارکت

پژوهشگر بگذارد ،شعبه مرکزي انجمن حمايت از کودکان کار

مستقیم کودک در درمان میتواند توانايی ما را در هدف قرار

بود .همه خانوادهها تحت پوشش شعبه مرکزي انجمن افغان

دادن نشانههاي اختالل تنیدگی پسضربهاي ،افسردگی ،مهار

بودند .با توجه به اينکه همه مادران بیسواد بودند سؤاالت

خشم و اسنادهاي مخرب مرتبط با آزار در کودکان بهبود

براي آنها خوانده میشد و آزمودنیها به آنها پاسخ میدادند.

مینا معیناسالم ،محمدعلی مظاهري ،کارينه طهماسیان ،جلیل فتحآبادي

با توجه به نتايج فهرست رفتاري کودک و در نظر گرفتن ديگر

ضريب اعتبار به روش بازآزمايی براي مقیاس فهرست رفتاري

مالکهاي ورود به پژوهش و خروج از آن باالخره  82کودک

کودک و زيرمقیاسهاي آن بین  1/14تا  1/21است.

به عنوان نمونه انتخاب شدند که مشکالت رفتاري برونیسازي

پرسشنامه والدگری آالباما( 1فريک .)2442 ،اين

يا درونیسازي آنها در محدوده مرزي يا بالینی قرار داشت و

پرسشنامه شامـل چهـار فـرم خـودگـزارشدهـی کودک،

واجد معیارهاي خروج نبودند؛ سپس  21مادر و کودک در گروه

خودگزارشدهی پدر ،خودگزارشدهی مادر و فرم مصاحبه

متمرکز بر والد-کودک و  21مادر در گروه متمرکز بر والد به

تلفنی با کودک است (سامانی .)2141 ،در اين پژوهش از فرم

صورت تصادفی جايگزين شدند .معیارهاي خروج عبارت بود از

خودگزارشدهی مادر استفاده شد .فرم نهايی اين سیاهه 98

وجود اعتیاد و بیماري روانی شديد در مادر ،وجود بیماري

مادّه دارد ،که مهارتهاي والدگري والدين را در  1بعد

جسمی و روانی شديد و ناتوانکننده در کودک.

مشارکت ،9والدگري مثبت ،1فقر نظارت ،1انضباط بیثبات 7و

فهرست رفتاری کودک( 2آشنباخ .)2442 ،مجموعه

تنبیه جسمانی 2ارزيابی میکند .مادّههاي پرسشنامه به گونهاي

ابزارهاي نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ ( )ASEBAکه

طراحی شده است که در يک مقیاس پنجگزينهاي از يک

شامل فرمهاي فهرست رفتاري کودک ( ،)CBCLفهرست

(هرگز) تا ( 1همیشه) به آنها پاسخ داده شود ،به نحوي که

خودسنجی ( )YSRو فرم گزارش معلم است از پرکاربردترين

فراوانی رفتار مورد نظر در خانه را نشان بدهد (شلتون ،فريک و

ابزارهاي چندبعدي سنجش است که در جوامع گوناگون براي

ووتون .)2441 ،شلتون و ديگران ( )2441براي اين مقیاس

سنجش مشکالت عاطفی و رفتاري کودکان استفاده میشود

انسجام درونی مناسب ( )1/11 -1/2را گزارش کردند و

(آشنباخ2442 ،؛ آشنباخ و رسکورال .)8112 ،در اين پژوهش از

همچنین روايی همگراي آن را با روشهاي مصاحبه و

فهرست رفتاري کودک استفاده شد .اين فهرست مشکالت

درجهبندي برابر با  1/17گزارش کردند .روايی افتراقی براي

عاطفی ،رفتاري و اجتماعی کودکان  1تا  22سال را درجهبندي

کودکان داراي رفتارهاي مخرب به گونهاي بود که بهويژه در

میکند .پاسخدهنده بر اساس وضعیت کودک در  1ماه گذشته،

رفتارهاي والدگري منفی کارکرد ضعیفتري از کودکان عادي

هر سؤال را به صورت  =1نادرست است؛  =2تاحدي يا گاهی

داشتند .ضرايب آلفا در اين پژوهش در بعد مشارکت ،در بعد

درست است؛ و  =8کامالً يا غالباً درست است ،درجهبندي

والدگري مثبت ،در بعد فقر نظارت و در بعد تنبیه جسمانی

میکند .سؤاالت مقیاسهاي نشانگان آشنباخ 8در نیمرخ

 1/17 ،1/21 ،1/21و  1/91بود.

گوشهگیري/افسردگی ،شکايات جسمانی ،مشکالت اجتماعی،

( )2124انجام داده و روايی صوري اين پرسشنامه مورد تأيید

مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،رفتارهاي قانونشکنانه و رفتار

استادان و متخصصان حوزه روانشناسی قرار گرفته است.

پرخاشگرانه است .در هنجاريابی اين آزمون در ايران ،ضرايب

ضريب آلفاي کرونباخ  1/29به دست آمد.

همسانی درونی مقیاسها و زيرمقیاسهاي فهرست رفتاري

سياهه ظرفيت کودکآزاری( 4میلنر .)2421 ،در طول

کودک بین ( 1/27براي مقیاس برونیسازي) و ( 1/71براي

سی سال گذشته ،ابزاري براي ارزيابی ظرفیت سوءاستفاده

مشکالت اجتماعی) قرار دارد (مینايی .)2129 ،شاخصهاي

جسمی کودک به عنوان استاندارد طاليی 21به نام سیاهه

روانسنجی اين ابزار در ايران را سامانی ( )2171نیز بررسی

ظرفیت کودک آزاري تدوين شد (بگل ،دوماس و هنسون،

کرده است .در پژوهش وي ضريب همسانی درونی

 .)8121اين سیاهه را جول میلنر در سال  2471طراحی کرد با

زيرمقیاسها از  1/71تا  1/41متغیر بوده است .همچنین

اين هدف که ابزاري ساخته شود که به متخصصان اجتماعی

9. Child Abuse Potential Inventory
10. gold-standard

5. positive parenting
6. poor monitoring
7. inconsistent discipline
8. corporal punishment

1. Child Behavior Checklist
2. Achenbach Syndrome Scales
3. Alabama Parenting Questionnaire
4. involvement

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /05زمستان 5930

نشانگان شامل  2نشانگان مبتنی بر تجربه اضطراب/افسردگی،

بررسی روايی و اعتبار اين پرسشنامه را در ايران غفاري

579

اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري متمرکز بر والد-کودک بر مشکالت رفتاري کودکان آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي والدينی

در سنجش ظرفیت کودکآزاري افراد کمک کند (میلنر،

( )n=822و آزارگر جسمی ( )n=218است .با آزمون برآوردهاي

 .)2421اين سیاهه به صورت  211مادّه با گزينه جوابهاي

همسانی درونی درگروههاي متفاوت جنس ،سن ،تحصیالت و نژاد،

موافقم/مخالفم طراحی شد 77 .مورد اين سیاهه مربوط به

محدوده آن از  1/21تا  1/41به دست آمد .اين سیاهه ابتدا بهروز و

مقیاس کودکآزاري جسمی است و  1مقیاس توصیفی مربوط

سپس مجدداً ترجمه شد .يکی از مادّهها (شماره تلفن من در

به پريشانی ،2انعطافناپذيري ،8ناخشنودي ،1مشکالت با فرزند

فهرست راهنماي تلفنها موجود نیست) به دلیل موضوعیت نداشتن

ديگران1

آن در کشورمان حذف و سپس از اين سیاهه در اين پژوهش

و خود ،9مشکالت با خانواده ،1و مشکالت از سوي

است .همچنین ،اين سیاهه سه مقیاس اعتبار دارد :مقیاس

استفاده شد.

دروغ ،7مقیاس پاسخ تصادفی 2و مقیاس بیثباتی .4از ترکیب

دادههاي حاصل از پژوهش به وسیله روشهاي آمار توصیفی و

اين مقیاسهاي اعتبار ،سه شاخص تحريف پاسخ به دست

استنباطی (تحلیل واريانس آمیخته) تحلیل شد .بسته مداخله مورد

و

استفاده در اين پژوهش از بسته درمان شناختی-رفتاري ترکیبی

شاخص پاسخ تصادفی( 28میلنر .)2449 ،برآورد همسانی درونی

والد-کودک رانیون و دبلینگر ( )8129گرفته شده و پس از کاهش

و ثبات زمانی اين سیاهه در کتابچه راهنماي فنی گزارش شده

تعداد جلسهها ،جلسههاي مشترک والد-کودک نیز از مداخله حذف

است .محدوده برآوردهاي همسانی درونی ،ضرايب اطمینان

و پنج جلسه 2/1ساعته براي والدين و هشت جلسه 2/1ساعته براي

کودر-ريچاردسون براي گروههاي والدين از  1/48تا  1/41در

کودکان برگزار شد .در جدول  2محتواي جلسههاي مداخله

جمعیت عمومی ( ،)n=8118در معرض خطر ( ،)n=272غفلتورز

شناختی-رفتاري والدين و کودکان به طور خالصه آمده است.

میآيد :شاخص خوبساختگی ،21شاخص

بدساختگی22
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1. distress
5. problems with family
9. Inconsistency scale
13. cool down
2. rigidity
6. problems from other
10. Faking-good Index
* 14. time- in
3. unhappiness
7. Lie Scale
11. Faking-bad Index
15. assertive behavior
4. problems with child and self 8. random response scale 12. Random Response Index
* اين روش به جاي تکنیک رفتاري و مرسوم ( Time outمحرومیت) به مادران آموزش داده شد .اين روش بر پذيرش و فهم همدالنه معناي رفتارهاي کودک و
خودنظمجويی و مديريت هیجانها و بروز مناسب آنها تأکید دارد و به جاي محروم کردن کودک از داشتن ارتباط با والد هنگام انجام دادن رفتار نامناسب ،آموزش
خودنظمجويی و مديريت هیجانها را در بافت ارتباط و حمايت والد هدف قرار میدهد

مینا معیناسالم ،محمدعلی مظاهري ،کارينه طهماسیان ،جلیل فتحآبادي

يافتهها

نتايج تحلیل واريانس آمیخته نشان داد که اثربخشی مداخله

شاخصهاي توصیفی مشکالت درونیسازي و برونیسازي،

شناختی-رفتاري بر کاهش مشکالت درونیسازي و برونیسازي

ظرفیت کودکآزاري و زيرمقیاسهاي رفتار والدينی به تفکیک

کودکان آزارديده جسمی و همچنین کاهش فقر نظارت و تنبیه

گروه هاي متمرکز بر والد -کودک و متمرکز بر والد در سه

بدنی معنادار بوده است ،بهعالوه پس از مداخله ،انضباط بیثبات

مرحله پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیري در جدول  8آمده

به صورت معنادار افزايش يافته است .عالوه بر اين ،معنادار

است.

نبودن اثر تعاملی متغیرها و گروه نشاندهنده تفاوت نداشتن

براي بررسی تأثیر مداخله در کاهش مشکالت درونیسازي،

گروههاست؛ با وجود اين براي بررسی دقیقتر اثر بین گروهی،

برونیسازي ،ظرفیت کودکآزاري و بهبود زيرمقیاسهاي رفتار

تحلیل واريانس بین آزمودنیها انجام شد و نتايج آن نشان داد

والدينی از روش تحلیل واريانس آمیخته استفاده شد .پیش از

که میان دو گروه مداخله متمرکز بر والد-کودک و متمرکز بر

تحلیل ،آزمون پیشفرضهاي تحلیل واريانس انجام شد.

والد در متغیرهاي مشکالت درونیسازي (P=1/121؛ ،)F=1/27

مفروضههاي کرويت 2از طريق روش موخلی 8و مفروضه همگنی

مشـکالت بـرونـیسـازي (P=1/171؛  ،)F=1/182فقـر نـظارت

کوواريانسها از طريق روش ام باکس 1آزمون و تأيید شد .نتايج

(P=1/481؛  ،)F=1/114انضباط بیثبات (P=1/421؛  )F=1/128و

تحلیل واريانس مربوط به اين متغیرها به طور خالصه در جدول 1

تنبیه بدنی (P=1/279؛  )F=1/181از لحاظ اثربخشی مداخله تفاوت

گزارش شده است.

معنادار وجود ندارد.

جدول 8
شاخصهاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در دو گروه به تفکیک پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
=n

=n
M

SD

M

SD
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3. Box’s M

2. mauchly
df

SS

1. sphericity
F

MS
*

*

*

*

*

*P>1/1112
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میانگینهاي (بونفرونی)  1نوبت اندازهگیري استفاده شد ،که به طور
خالصه در جدول  9گزارش شده است.
Sig

مینا معیناسالم ،محمدعلی مظاهري ،کارينه طهماسیان ،جلیل فتحآبادي

همانطور که دادههاي جدول  9نشان میدهد ،کاهش

موجود در محیط کودک ارتباط دارد .ممکن است والدين سهواً

متغیرهاي مشکالت درونیسازي ،برونیسازي ،فقر نظارت و

رفتارهاي منفی از جمله پرخاشگري را در فرزندشان تقويت

تنبیه بدنی تا مرحله پیگیري ادامه داشت.

کنند .اين رفتار منفی والد اغلب با سوء رفتار جسمی همراه

بحث
اين بررسی با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخله شناختی
رفتاري متمرکز بر والد-کودک بر کاهش مشکالت رفتاري
کودکان آزارديده جسمی و بهبود رفتارهاي والدينی و همچنین
مقايسه اثربخشی آن با اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري
متمرکز بر والد انجام شد .همانطور که يافتهها نشان دادند،
مداخله شناختی-رفتاري در کاهش مشکالت درونیسازي،
برونیسازي ،مشکالت اجتماعی ،توجه و تفکر مؤثر بوده است.
در حوزه رفتارهاي والدينی نیز فقر نظارت و تنبیه بدنی کاهش
يافت ،گرچه ظرفیت کودکآزاري گروه متمرکز بر والد-کودک
در پسآزمون افزايش يافت اما اين افزايش معنادار نبود.
يافتههاي مربوط به مشکالت رفتاري همسو با پژوهش رانیون
و ديگران ( ،)8114کیلگرن و ديگران ( )8121و توماس و
زيمر -جمبک ( )8128است.
با توجه به اينکه والدين در خانه بر کودک تأثیر میگذارند،
تعیینکننده مقدار زمان ارتباط فرزند با همساالن و شرايط اين
ارتباط هستند ،قوانین خانه را تدوين میکنند ،محیط امن ايجاد
ساختارها را روشن میسازند ،با رفتارهاي والدينی نامناسب،
باعث شکلگیري رفتارهاي ضداجتماعی در کودک میشوند و
آن را به محیطهاي بیرون از خانه تعمیم میدهند؛ بنابراين
والدين به عنوان سازهاي متشکل از رفتارهاي والدگري مثبت و
رفتارهاي قهري درک میشوند .اختالل در رفتارهاي والدينی
به عنوان میانجی محیط خشن و پیامدهاي منفی در کودک
فرض میشود ،به همین دلیل براي کاهش مشکالت رفتاري
در کودکان ،والدين بايد در استفاده از مهارتهاي والدگري
مثبت توانا شوند تا تکیه کمتري بر ديدگاههاي قهري داشته
باشند (فورگاتچ و پترسون .)8121 ،ايجاد و ماندگاري مشکالت
مربوط به سوء رفتار و مشکالت رفتاري کلی با رخدادهاي
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است که مشکالت رفتاري را افزايش میدهد .بنابراين با

رانیون و ديگران ( )8121است .آنها در هر دو گروه مداخله

آموزش مهارتها به والدين ،به منظور افزايش تعامل والد و

والد-کودک و مداخله متمرکز بر والد کاهش تنبیه بدنی را

کودک ،مشکالت رفتاري کودکان نیز کاهش میيابد (رانیون و

مشاهده کردند ،اما برخالف اين پژوهش در گروه والد-کودک

دبلینگر.)8129 ،

والدگري مثبت تا حدي افزايش يافت .در پژوهش رانیون و

برخالف اين پژوهش ،پژوهش اکتون و دارينگ ()2448

ديگران ( )8114نیز پس از مداخله شناختی-رفتاري ترکیبی

نشان داد که مداخله شناختی-رفتاري بر کاهش ظرفیت

والد-کودک ،والدين کاهش تنبیه بدنی و انضباط بیثبات را

کودکآزاري مؤثر است .نتايج اين پژوهش با پژوهش توماس

گزارش کردند ،که برخالف آن ،يافتههاي اين پژوهش افزايش

و زيمر -جمبک ( ،)8128میزان و اوکیف ( )2442و توماس و

انضباط بیثبات را در مادران نشان میدهد .همچنین والدگري

زيمر -جمبک ( )8122نیز ناهمسوست .بگل و ديگران ()8121

مثبت در پژوهش رانیون و ديگران ( )8114تغییر معناداري

مطرح میکنند که براي اثربخشی مداخلهها در کاهش ظرفیت

نشان نداد .نتايج مربوط به کاهش تنبیه بدنی در بررسی کالکو

کودکآزاري و درنتیجه کاهش سوء رفتار با کودک ،اين

( )2441نیز همسو با اين پژوهش است ،اما برخالف اين

مداخلهها بايد جهت هرچه جامعتر شدن داشته باشد و در واقع

پژوهش روشهاي انضباطی بیثبات هم در خانوادهدرمانگري

همه عوامل خطر سوء رفتار از جمله عوامل خطر مربوط به مراقب،

و هم در درمانگري شناختی-رفتاري کاهش يافته است.

عوامل مربوط به کودک ،عوامل اجتماعی و جمعیتشناختی و

کیلگرن و ديگران ( )8121نیز پس از مداخله شناختی-رفتاري

میزان حمايت اجتماعی را در نظر بگیرد .با توجه به اينکه

ترکیبی ،کاهش انضباط بیثبات و تنبیه بدنی والدين را

عوامل بسیاري از جمله ناکارآمدي روشهاي انضباطی والدين

مشاهده کردند؛ اما افزايش والدگري مثبت معنادار نبود.

(روگوش و ديگران ،)2441 ،سطح باالي هیجانهاي منفی در

درمقابل در اين پژوهش طبق گزارش کودکان از رفتارهاي

والدين (مکفرسون و ديگران ،)8114 ،ازدواج در سنین

والدين ،انضباط بیثبات کاهش معنادار نداشت ،اما افزايش

نوجوانی (ال و ديگران ،)8114 ،خلق دشوار کودکان (الولر و

والدگري مثبت معنادار بوده است .در مورد افزايش نمره متغیر

تلبوت ،)8128 ،تعامل منفی و نامناسب میان اعضاي خانواده

انضباط بیثبات در اين پژوهش بايد گفت که مادّههاي مربوط

(ديپنفیلیس و زوراوين ،)2444 ،فقر (سدالک و ديگران،

به انضباط بیثبات پرسشنامه رفتارهاي والدگري آالباما بیشتر

 ،)8121بیکاري (سايدبوتام و هرون )8111 ،و نبود حمايت

در مورد تنبیه کودک قبل از انجام دادن کار اشتباه ،تهديد به

اجتماعی (کوهی )2441 ،در وقوع کودکآزاري نقش دارد؛ به

تنبیه و ارتباط تنبیه با وضعیت روانی والد بود .با توجه به اينکه

نظر میرسد براي کاهش وقوع دوباره کودکآزاري به

با گذشت زمان ،والدين شرکتکننده در جلسهها به اين نتیجه

رويآوردهـاي جـامـعتـري نیـاز است ،رويآوردهـايی که هم

رسیدند که گاهی اوقات به دلیل مشکالتی که در زندگی دارند

عوامل مربوط به مراقب ،هم عوامل مربوط به کودک و عوامل

از فرزند خود بیشتر عصبانی میشوند و فرزند خود را کتک

خانوادگی و همچنین عوامل اجتماعی-اقتصادي را در نظر

میزنند؛ بنابراين به عبارت «شکل و نوع تنبیه فرزندتان به

بگیرد .در اين صورت میتوان انتظار داشت که ظرفیت

وضعیت روحی شما بستگی دارد» صادقانهتر پاسخ دادند و

کودکآزاري والدين کاهش يابد .اگرچه درمان شناختیـرفتاري

تقريباً اکثر والدين اين مادّه را تأيید کردند .همچنین از آنجا که،

تنبیه بدنی والدين را کاهش میدهد اما ،با توجه به اينکه

در جلسهها ،روشهاي مهار خشم را ياد گرفته بودند ممکن بود

ظرفیت کودکآزاري تحت تأثیر عوامل متعدد قرار دارد،

فرزند خود را به تنبیه تهديد کنند ،اما او را تنبیه نکنند .عالوه

میتوان انتظار داشت که با آموزش والد اين متغیر فقط در

بر اين ،مادّههاي مربوط به اين مقیاس براي اکثر والدين مبهم

کوتاهمدت کاهش يابد.

بود و بنابراين در جوابگويی به اين مادّهها نیاز به توضیح

يافتههاي مربوط به کاهش تنبیه بدنی همسو با پژوهش

بیشتري وجود داشت و اين مسئله احتماالً میزان خطا در

مینا معیناسالم ،محمدعلی مظاهري ،کارينه طهماسیان ،جلیل فتحآبادي

پاسخگويی را افزايش داده است.

نقش اصلی والدين در اين مداخلههاست؛ بنابراين میتوان

معموالً مداخلههاي سوء رفتار جسمی شامل روشهايی

نتیجه گرفت که از میان مداخلههاي کودکآزارياي که هدف

براي تغییر چگونگی آموزش ،انضباط و توجه والد به کودک

آنها بهبود رفتارهاي والدين و کاهش مشکالت رفتاري

است که اغلب با آموزش مهارتهاي والدگري و روشهاي

کودکان آزارديده است ،مداخله شناختی-رفتاري متمرکز بر والد

شناختی-رفتاري همراه است که هدف از آنها تغییر الگوهاي

به جهت هزينه و زمان مقرونبهصرفهتر است و در مداخالت

خشم و باورهاي تحريفشده والدين است (ماش و ولف،

بايد بیشترين تأکید بر والدين باشد ،اما زمانی که کاهش

 .)8128درمانهاي شناختی-رفتاري بر اساس کاربرد اصول

احتمال کودکآزاري نیز مورد توجه است بايد عالوه بر عوامل

يادگیري اجتماعی و با تأکید بر تأثیر متقابل والدين و کودکان

والدينی بر عوامل مؤثر ديگر نیز تأکید شود.

طراحی شده و هدف از آنها جايگزينی رفتارهاي نامناسب و

به دلیل اينکه شناسايی کودکان آزارديده و دسترسی به

نامطلوب با رفتارهاي مناسب و مطلوب است .در مداخلههاي

آنها بسیار دشوار بود ،جامعه اين پژوهش شامل کودکانی

مبتنی بر الگوي اجتماعی-موقعیتی 2بر آموزش مهارتهاي

است که تحت حمايت انجمن حمايت از کودکان کار و افغان

جديد در حوزههاي گوناگون تحول شناختی ،هیجانی و رفتاري

هستند؛ بنابراين ممکن است تعمیم دادن نتايج اين پژوهش به

تأکید میشود .در کار با خانوادههاي آزارگر ،اين فنون شامل

ساير گروههاي اجتماعی تاحدي با محدوديت روبهرو باشد .به

افزايش روشهاي انضباطی غیر خشن ،مهار خشم ،مديريت

همین دلیل پیشنهاد میشود اثربخشی مداخله شناختی-رفتاري

تنیدگی و مانند اينهاست (کالکو8111 ،الف) .از طرف ديگر در

در ساير گروههاي اجتماعی ،در گروههاي سنی متفاوت و در

کنار آموزش والد ،گروهدرمانگري براي کودکان آزارديده

موارد سوء رفتار اعضاي ديگر خانواده و بر اساس ساير متغیرها

میتواند فرصتی براي يادگیري ،اصالح تحريفها و تعاملهاي

هم بررسی شود .بهعالوه ،به دلیل اتکا به گزارش مسئوالن

مثبت با همساالنی باشد که تجارب مشابهی با يکديگر دارند

مددکاري اجتماعی انجمن ،سنجش شدت سوء رفتار با کودکان

(سونسون و براون.)2444 ،

میسر نبود بنابراين ممکن است نمونه اين پژوهش در زمینه

روشهايی براي اجتناب از تماس با کودک و مسئولیتپذيري

ابزارهاي سنجش کاغذ-مدادي نیز از ديگر محدوديتهاي

دارند ،درمان معموالً با روشهايی براي افزايش رفتارهاي

پژوهش است ،زيرا با توجه به اينکه همه مادران شرکتکننده

مبتنی بر والدگري مثبت شروع میشود (ماش و ولف.)8128 ،

بیسواد و افغان بودند و زبان آنها تاحدودي با زبان رايج

در اين پژوهش نیز روشهاي والدگري مثبت به والدين

کشور متفاوت بود و همچنین با توجه به اينکه پژوهشگر

آموزش داده شد ،اما به دلیل تعداد کم جلسهها و فشرده بودن

سؤاالت را براي مادران میخواند ،عدم درک برخی سؤاالت

آنها والدين فرصت کمتري براي تمرين اين مهارتها داشتند،

براي برخی مادران منجر به کمک گرفتن از پژوهشگر و

همچنین جلسههاي مشترک والد-کودک براي يادگیري

تقاضاي توضیح بیشتر در مورد سؤاالت سیاههها شد و بنابراين

مهارتها بسیار مؤثر بود؛ بنابراين به نظر میرسد تاثیر

امکان خطا در پاسخدهی و امکان سوگیري پژوهشگر افزايش

درمانگري شناختی-رفتاري بر مهارتهاي والدگري والدين

يافت .ارزيابیهاي همهجانبه و در محیطهاي مختلف نتايج

زمانی بیشتر میشود که اوالً در جلسههاي بیشتر آموزش داده

دقیقتري خواهد داشت .بنابراين در مطالعات آتی میتوان

شود ،ثانیاً جلسههاي مشترک با حضور درمانگر براي تمرين

عالوه بر فهرست رفتاري کودک-فرم والدين از فرم معلم نیز

اين مهارتها وجود داشته باشد.

استفاده کرد تا نتايج معتبرتري حاصل شود .همچنین براي

شايان ذکر است که نبود تفاوت میان اثربخشی مداخله
میان گروه والد-کودک و گروه متمرکز بر والد نشاندهنده

سنجش سوء رفتار در مراحل مختلف مداخله میتوان از
گزارش خود کودکان نیز استفاده کرد.
1. social-situational model
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