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-يدرمان شناخت ين اثربخشييتع"ن پژوهش يا يهدف کل

ق ين تحقي" بود. ايده جسميکودکان آزارد يبر رو يرفتار

نابرابر  يبوده و به صورت کنترل گروهها يشياز نوع آزما

ده يکودکان آزارد ييشناسا يباشد. برايبا دو گروه م

 يبر رو يس آزار جسمايمربوط به مق يتمهايابتدا آ يجسم

دانش آموز دختر دو مدرسه از مدارس دخترانه  306

 70ن يل به اجرا درآمده سپس از بيشهر اردب ييابتدا

دانش  30ن نمرات را بدست آورده بودند، يکه باالتر يکودک

ند درمان يدند. در فرآيانتخاب گرد يآموز به صورت تصادف

قالب دو گروه  دا کرده و درينفر افت پ 25نفر به  30ن يا

 8در  يش و کنترل قرار داده شدند. جلسات درمانيآزما

-يشناخت ين جلسات روش درمانيل شد. در ايقالب جلسه تشک

کاهش  يکنترل خشم و ابراز وجود برا يکهاي)تکن يرفتار

 يهانشانه يبرا يشناخت يو بازساز يو تن آرام يپرخاشگر

رار گرفتند. اختالل استرس پس از سانحه( مورد استفاده ق

ل يتحل يها از روش آمارل دادهيه و تحليتجز يبرا

مستقل استفاده  tو آزمون  (MANOVA)ره يانس چندمتغيوار

 ينشان داد، نمرات آزمون پرخاشگر يپژوهش يهاافتهي شد.

 يعنيآن  يهاز مؤلفهيو ن يده به صورت کليکودکان آزارد

حله پس خشم، تهاجم و لجاجت نسبت به گروه کنترل در مر

 نياز خود نشان داد. همچن يدار يز تفاوت معنيآزمون ن

باعث کاهش  يرفتار-يها نشان داد که درمان شناختافتهي

و  ياختالل استرس پس از سانحه به صورت کل يهادر نشانه

و  يختگيتجربه مجدد، برانگ يعنيز هر سه مؤلفه آن ين

 شود.ياجتناب م
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 فصل اول

 مقدمه

ترکيب سني جمعيت کشور نشان دهنده بافت جوان بررسي 

آن است. اين واقعيت سبب شده تا طي سالهاي اخير به 

 18هاي سني کف هرم جمعيت و افراد با سنين کمتر از گروه

نظران موکدًا سال توجه بيشتري شود. بسياري از صاحب

دهند که در صورت عدم توجه به سالمت فردي و هشدار مي

راد، در آينده شاهد صدمات جبران اجتماعي اين اف

ناپذيري به کشور و منابع ملي خواهيم بود. به دليل 

 1همين حساسيت عمومي طي سالهاي اخير پديده کودک آزاري

به عنوان يک مشکل اجتماعي بيش از گذشته مورد توجه 

 (. 1383)مدني،  قرار گرفته است

، 9199در سال  )WHO(  2طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني

عبارت است از هر تعاملي که منجر به  3کودک آزاري جسمي

آسيب واقعي بالفعل يا بالقوه کودک گردد و در کنترل 

والد يا سرپرست قدرتمند و يا مورد اعتماد کودک باشد. 

کودک آزاري ممکن است يکبار و يا به دفعات مختلف روي 

 دهد. 

 هيچ آمار دقيقي از بروز کودک آزاري در دست نيست.

ميزان شيوع کودک آزاري در خالل ساليان، دستخوش تغييرات 

هاي گوناگوني از چند هزار قابل توجهي شده است. تخمين

تا چندين ميليون در اين مورد وجود دارد. به هر حال 

مسلم است که ميزان وقوع کودک آزاري بسيار باالست 

تا  1000(. تخمين زده شده که ساليانه حدود 1988، 4)والک

کودک بر اثر کودک آزاري جان خود را از دست مي  5000

دهند. ميانگين سن کودکاني که مورد بدرفتاري واقع مي 

سال و ميانگين سن کودکاني که بر اثر آسيب   14/7شوند 

                                                           

1  Child abuse                                         2. World health organization                      3.child physical abuse  
4..Walker                                                 5.Creighton  
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(. در مقايسه با 1987، 5سال است )کريتن  61/2ميرند، مي

ديگر کشورها موارد گزارش شده کودک آزاري در ايران 

حدود است. در عين حال واکنش افکار عمومي در بسيار م

دهد که حساسيت عمومي برابر همين موارد معدود نشان مي

نسبت به آن بيشتر از ديگر کشورهاست. اين امر تا حدود 

زيادي مي تواند متأثر از فرهنگ ايراني باشد که در آن 

 گيرند. با ايناصواًل کودکان مورد حمايت قرار مي
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تعداد محدود موارد گزارش شده کودک  توانوجود نمي

شيوع  آزاري در ايران را دليلي بر پايين بودن ميزان

کودک آزاري محسوب کرد. زيرا عوامل متعددي در مسير 

توان اين کنند که ميآزارديدگي تا گزارش آن مداخله مي

عوامل را مانع گزارش دهي آزار کودکان در ايران قلمداد 

 (.1383کرد )مدني، 

گيرند، با مشکالت که مورد آزار جسمي قرار ميکاني کود

توان به اختالل استرس اند که از آن جمله ميبسياري مواجه

پس از سانحه، اختالالت اضطرابي، اختالالت افسردگي يا 

کرد. ضمن آنكه مزمن بودن آزار  اي اشارهاختالالت تجزيه

 (.3200، 1گردد )برونتر شدن اختالالت منجر ميبه وخيم

اختالالت دوره کودکي را مي توان به دو گروه طبقه بندي 

که از درون فرد جهت دهي  2کرد: اختالالت درون ريزي شده

شوند و خود فرد به نوعي با آن درگير است مانند حاالت مي

که جهت دهي آنها از بيرون  2اضطرابي و اختالالت برون سازي

و 3د پرخاشگرياست و فرد کنترلي بر روي آنها ندارد مانن

 (. 2004، 5. )کينگ و همکاران4استرس پس از سانحه

از ميان بسياري از رفتارهاي خودکنترلي که فرد 

بايستي در طول زندگي بياموزد شايد هيچ يک به اندازه 

پرخاشگري اهميت نداشته باشد، زيرا عدم توانايي در 

-هاي بسياري بر فرد ميکنترل پرخاشگري باعث تحميل هزينه

(. پرخاشگري از رايجترين 2003، 6دد )جويرمن و همکارانگر

اختالالت دوران کودکي است که ممکن است با اختالالت ديگري 

اختالل  .(2002، 7اي و سلوک )نيکسونمانند اختالالت مقابله

اختالالت شخصيت ظاهر شود و   بيش فعالي، اختالالت خلقي

ن در مورد (. علت مراجعه بسياري از والدي2004، 8)تورگي

کودکان به مراکز روانشناختي همين پرخاشگري است. 

کودکان پرخاشگر ممکن است خطاهاي پردازش شناختي داشته 

باشند که تعبير و تفسير تعامالت اجتماعي خود و ديگران 

                                                           

1.Brown                                                          2.internalized disorder                                    3.aggression  
4. Joyraman et al                                            5. post traumatic stress disorder                    6. King et al 
7. Nickson                                                      8. Torgey                                                        9. Pasccaletti 
10.  Hennin et al                                               11. Deblinger et al 
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(. 2000، 9را براي آنها دشوار مي سازد )پاکاسالتي

رفتاري براي اين گروه هم در -بنابراين روشهاي شناختي

زمينه مفهوم سازي و هم در زمينه درمان پرخاشگري مفيد 

 (.2002،  10شوند )هنين و ديگرانواقع مي

هاي اختالل استرس پس از سانحه در کودکان به نشانه

دنبال تجربه وقايعي چون مرگ فرد مورد عالقه، بدرفتاري 

جسمي و جنسي، وقايع طبيعي و مانند آن رخ دهد. روشهايي 

رود استرس پس از سانحه بکار مي اختاللکه براي درمان 

شامل مواجهه تدريجي، الگوسازي، آموزش مهارتهاي 

 (.  1990، 11پيشگيري است )دبلينگر و همکاران

رفتاري، رويکرد نسبتا نوپايي است که -درمان شناختي

خواهد فرد را در بافت يا زمينه زيستي، اجتماعي و مي

اصول و قواعد فرهنگي خود قرار دهد و با تکيه بر 

هاي مختلف روانشناسي و ساير علوم برخاسته از رشته

وابسته، سالم زيستن و سالم انديشيدن را به او 

بياموزد. اين رويکرد خود از تلفيق دو رويکرد رفتار 

درماني و رويکرد شناختي )چه در قالب شناخت درماني و 

چه در چارچوب روانشناسي شناختي و دانش شناخت پايه( 

توان گفت که در رفتار د آمد. به عبارت ديگر، ميپدي

درماني شناختي، نقاط قوت رويکردهاي رفتار درماني و 

شناخت درماني يعني عيني گرايي، ارزيابي و سنجش از يک 

سو و دخالت دادن نقش حافظه در بازسازي شناختي و تفسير 

اند. امروزه اين رويکرد اطالعات از سوي ديگر گرد آمده

هاي نسبًتا متفاوتي را در خود جاي داده ها و نگرشنظريه

-است که شايد بتوان تنها وجه مشترک آنها را توجه واسطه

اي به فرآيندهاي شناختي در پردازش اطالعات و بروز 

-واکنش فرد به محرکها دانست. امروزه درمان شناختي

رفتاري، کاربردهاي بسيار وسيعي دارد )هاوتون و 

 (.1385ترجمه قاسم زاده، ؛ 1986، 1همکاران

رفتاري به -اگرچه بسياري از روشهاي درمان شناختي

صورتي تقريبًا يکسان در بين کودکان و نوجوانان و 

                                                           

1. Kirk et al 
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هايي که گيرند و در حيطهبزرگساالن مورد استفاده قرار مي

هيچ روش کارآمد ديگري وجود ندارد کاربرد دارند )هنين 

ربرد اين روشها در (، اما در زمينه کا2002و همکاران، 

کودکان و نوجوانان بايستي به مرحله رشدي که در آن 

قرار دارد، سطح رشد شناختي و عاطفي آنها، ايجاد 

انگيزه کافي براي شروع و پيگيري درمان و توجه به نقش 

 بزرگساالن در شروع و ادامه درمان کودکان توجه كرد.

ان هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي درم

فتاري بر ميزان پرخاشگري و استرس پس از سانحه ر-شناختي

آموزان دختر آسيب ديده از آزار جسمي در بر روي دانش

 باشد.مقطع ابتدايي مي

 

 بيان مساله 

متن بازنگري شده چهارمين ويراست راهنماي تشخيصي و 

آماري اختالالت رواني پنج رفتار در ارتباط با سوءرفتار 

( سوء رفتار جسمي با 1ص كرده است: و مسامحه را مشخ

( مسامحه در مورد 3( سوء رفتار جنسي با كودك. 2كودك. 

( سوء رفتار 5( سوءرفتار جسمي با بزرگسال. 4كودك. 

جنسي با بزرگسال. به طور کلي انواع آزار شامل اشکال 

باشد. بي توجهي مي -جسمي، جنسي، عاطفي، اجتماعي و غفلت

وءرفتار و مسامحه در مورد عوامل زيادي در بروز س

کودکان نقش دارند. والدين آزارگر اغلب خود قرباني 

اند. شرايط زندگي پر استرس سوءرفتار جنسي و جسمي بوده

نظير تراکم و فقر، انزواي اجتماعي، فقدان نظام حمايتي 

و سوءمصرف مواد از سوي والدين، سطح استرس را در 

احتمال رفتار خشن و  پذير باال برده وهاي آسيبخانواده

دهد )کاپالن و مسامحه را در مورد کودکان افزايش مي

 (.1387؛ ترجمه پورافكاري، 1995، 1سادوک

                                                           

1. Kaplan & Sadock                                   2. Child abuse                                         3. Physical abuse 

4. Emotional abuse                                    5. Petit & Curtis                                     6. Nelson 

7. Franklin & Haferbury                            8. Jellen, Carrol, Thaye                          9. Lewis    

10. Scher & et al 
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اي نسبتا رايج در ميان كودكان و در تجربه 2كودك آزاري

باشد. اين پديده انواع مختلفي دارد كه همه سنين مي

-مي 4، آزار جنسي و آزار هيجاني3آزار جسمي شامل غفلت،

باشد. در برخي موارد نيز آزار به شكلي توام بر كودك 

اي كه در نتيجه اين آسيبها دامنگير شود. صدمهوارد مي

شود، داراي بار روانشناختي، رفتاري و اثرات كودك مي

توان در درجات كم باشد. كودك آزاري را ميديرپا مي

ظر اي ناخوشايند و در سطوح باال مهلك و كشنده در نپديده

اي از آسيبها همراه گرفت كه در هر حالت با طيف گسترده

-هاي روانشناختي و رفتاري مياست كه اغلب داراي جنبه

 (.2008باشند )گالسر، 

ترين انواع کودک آزاري، آزار يکي از مهمترين و مخرب

جسمي است. آزار جسمي کودک به عنوان عملي تعريف شده 

جراحت بدني به کودک  ساز آسيب واست که موجب يا زمينه

ها ناشي از (. اين آسيب1997، 5شود )پتي و کرتيسمي

باشد. همچنين شامل تنبيهات شديد جسمي يا غير موجه مي

حمله آگاهانه و عمدي به کودک مثل سوزاندن، گاز گرفتن، 

بريدن، هل دادن، تابيدن اندامها، شکنجه، ضربات، زخمها 

(. آزار جسمي کودک قويا 1996، 6شود )نلسونها ميو شکستگي

با مشکالت جسماني و روانشناختي بعدي در ارتباط است 

(. افسردگي، احساس گناه، سرزنش 1385)زرگر و نشاط دوست، 

خود، اضطراب و اعتماد به نفس پايين )فرانکلين و 

(، احساس غم و ناخرسندي، اجتناب از 2000، 7هافربري

ش فعالي )جلن، برقراري روابط صميمانه، گوشه گيري و بي

تواند در نتيجه آزار همگي مي (2001، 8کارول و تاير

 کودکان به وجود آيد. 

هيچ آمار دقيقي از بروز كودك آزاري جسمي در دست 

 9/28/0( ميزان شيوع آزار جسمي را 2002) 9نيست. لويس

( شيوع آزار 2004) 10كند. شر و همكاراندرصد گزارش مي

اند. در ايران صد برآورد كردهدر 35/0جسمي در آمريكا را 

نيز پژوهشهايي براي تعيين شيوع آزار جسمي صورت گرفته 

دهد ( نشان مي1372نوروزي ) است. بر اساس نتايج تحقيق 
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آموزان دبيرستاني تجاربي از آزار درصد دانش 2/46/0که 

( شيوع 1372اند. در پژوهش نامداري )جسمي را گزارش كرده

وزان دوره راهنمايي خرم آباد آمآزار جسمي در دانش

رسد علت درصد  برآورد شده است. به نظر مي 2/58/0

برآوردهاي متفاوت از ميزان شيوع آزار جسماني نبود 

 تعريف واحد، عوامل فرهنگي و درجات مختلف آسيب باشد.

سوء رفتار جسماني با کودک عالوه بر صدمات باليني جدي 

خاصي را نيز به  گذارد، آسيبهاي روانيکه به جا مي

دنبال خواهد داشت. اثرات فوري کودک آزاري جسماني شامل 

پاسخهاي پس از سانحه، بي ثباتي هيجاني، تحريف تفکر و 

باشد. اثرات بلند مدت آن ممکن است شامل اختالل غيره مي

در روابط بين فردي، راهبردهاي اجتنابي، افکار خودکشي 

و افسردگي، اختالالت يا اقدام به آن، پرخاشگري، اضطراب 

رشدي و در موارد شديدتر اختالالت شخصيت مثل اختالل شخصيت 

 (.1992، 1مرزي باشد )لودويگ و کرنبرگ

هاي قابل توجهي براي در طول دو دهه گذشته کوشش

شناسايي يک روش درماني مناسب براي کودک آزاري صورت 

گرفته است. بويژه در چند سال اخير حجم وسيعي از 

هاي درماني خاص ات در حمايت از کارآيي پروتکلمطالع

براي کودکان آزارديده و خانواده آنها ظاهر شدند )کوهن 

(. براي مثال تلفيق تکنيکهاي ويژه در 2000، 2و همکاران

گي به تر خانوادههاي گستردهجهت درمان فردي و سيستم

هاي پيشين است، بکار عنوان جديدترين مدل که مکمل تالش

(. اين مدل بر ارزيابي 2002، 3د )کولکو و سونسونرومي

عوامل خطرساز و سهيم در رفتار آزارگرانه از طريق 

کودک، والدين و نظامهاي اجتماعي مي پردازد )کولکو، 

اجزاي کليدي اين درمان عبارتند از: فهم تظاهرات  .(2002

خانوادگي خشونت و خصومت در ميان کودکان، آموزش رواني 

انين کودک آزاري، مداخالت متمرکز بر هيجان در مورد قو

هاي حمايت نظير مهارتهاي مديريت هيجان، رشد برنامه

                                                           

1. Ludwing & kornberg                                2. Cohen et al                                   3. Kolko & Swenson 

4. Saunders & et al 
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اجتماعي و آموزش مهارتهاي اجتماعي افزايش شايستگي 

اجتماعي. در زمينه درمان عالئم ناشي از آزار در كودكان 

 4تالشهاي بسياري صورت گرفته است. ساندرز و همکاران

درماني را براي کودکان آزارديده و  پروتکل 16( 2003)

اند. هاي آنها با حداقل حمايت تجربي توصيف کردهخانواده

ي اين ها دربارهرسد يكي از موثرترين درمانكه به نظر مي

 كودكان درمان شناختي رفتاري است.  

از تلفيق دو رويکرد  )CBT( 1رفتاري-درمان شناختي

آمده است. به  رفتار درماني و رويکرد شناختي پديد

رفتاري،  -توان گفت که در درمان شناختيعبارت ديگر، مي

نقاط قوت رفتار درماني و شناخت درماني يعني عيني 

گرايي، ارزيابي و سنجش از يک سو و دخالت نقش حافظه در 

اند. در بازسازي و تفسير اطالعات از سوي ديگر گرد آمده

د دارد که رفتاري اين باور وجو -شيوه درمان شناختي

درمانگر با وجود اينکه نمي تواند شرايط زندگي بيمار 

را تغيير دهد، ولي شايد بتواند نگرش بيمار را درباره 

رويدادهاي زندگي و استرس ناشي از آن را تغيير دهد. 

شود تا در مورد معيارهاي بنابراين به بيمار کمک مي

دهاي اي خود با رويداآرمان گرايانه و شيوه هاي مقابله

بازنگري کند، از خود کمتر انتقاد کرده و راه حلهاي 

اي براي مشکالت خود بيابد.همچنين در اين شيوه تازه

تغيير باورهاي بيمار درباره امکان کنترل استرس و 

مقابله موثر با موقعيتهاي مشکل آفرين، به تقويت حس 

پردازد و از اين راه احساس خودکارآمدي بيمار مي

ا را کاهش داده و به بهبود خلق منفي کمک ناتواني آنه

توان با (. بنابراين مي2005، 2نمايد )پنزين و همکارانمي

رفتاري و با در -هاي درمان شناختيگيري از ويژگيبهره

نظر داشتن عوامل رواني، عاطفي، شناختي و اجتماعي موثر 

در کودک آزاري و تاثير آن در کاهش عالئم به بهبود 

 ک کرد ها کمنشانه

                                                           

1. cognitive-behavioral therapy                          2. Penzin & et al                     3. post traumatic stress disorder 
4. aggression1. Malinosky, Rummell and Hansen          5. Malinosky, Rummell and Hansen            6. Conner 
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دهد يكي از مهمترين مي نتايج بسياري از مطالعات نشان

پيامدهاي ناشي از آزار و شايد مهمترين پيامد آن 

مشاهده عالئم اختالل استرس پس از سانحه در كودكان است. 

سندرمي است كه پس از  3(PTSD)اختالل استرس پس ازسانحه 

زاي مشاهده، درگير شدن يا شنيدن يك عامل استرس

دهد. شخص نسبت به اين روماتيك بسيار شديد روي ميت

دهد، رخداد را در ذهن تجربه با ترس و درماندگي پاسخ مي

كوشد از يادآوري آن اجتناب خود مكرًرا زنده مي كند و مي

 (. 1382كند )كاپالن و سادوك، 

دهد کودکان آزار ديده جسمي ميزان ها نشان ميپژوهش

همساالن نشان داده و همدلي بيشتري نسبت به 4پرخاشگري

زا با دهند، در واقع شرايط زندگي استرسکمتري نشان مي

رفتار پرخاشگرانه رابطه دارد و ممكن است در سوء رفتار 

جسمي با كودكان سهيم باشد. از همين رو پرخاشگري هم 

باعث سوء رفتار با كودكان شده و هم در نتيجه آن پديد 

( 2002) 6(. كانر1993، 5هانسن آيد )مالينوسکي و رامل ومي

پرخاشگري را به عنوان واكنش خشم ناسازگار و غير معمول 

كند. سوء رفتار به خطر واقعي يا تصور شده تعريف مي

رسد موجب تسهيل رفتار پرخاشگرانه و خشن مزمن به نظر مي

شود.چنين كودكاني معموال نسبت به در كودك آسيب پذير مي

ر حساس هستند، بطوري كه در آنان پرخاشگري بيروني بسيا

هاي پرخاشگري خود نسبت به ناتواني براي مدارا با تكانه

ديگران و يا خصومت ديگران نسبت به آنها وجود دارد. 

هاي تاکنون گزارشات اندکي در مورد بررسي اثربخشي شيوه

درماني براي کاهش عالئم اختالل استرس پس از سانحه و 

کان آزارديده بويژه آزارديده ميزان پرخاشگري در کود

(. در عين حال 1995جسمي صورت گرفته است )اتز و براس، 

به صورت کلي پژوهشهايي به منظور بررسي تأثير درمان 

ي کودکان آزارديده صورت گرفته شده رفتاري بر رو-شناختي

 (.1999است )زنگ، جکسون و کارلسون، 

اين بنابراين اين پژوهش در پي يافتن پاسخي براي 

رفتاري بر -سوال است كه آيا بكارگيري درمان شناختي

تاثيري در كاهش ميزان  كودكان آزارديده جنسي، 
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پرخاشگري و اختالل استرس پس از سانحه كودكان آزارديده 

ها  و تحت دارد؟ و اينکه اين نوع درمان بر کدام جنبه

 چه شرايطي موثر خواهد بود؟

 

 اهداف پژوهش

 اهداف کلي

رمان رفتاري، بر د-ثير درمان شناختيتعيين تا-

پرخاشگري و استرس پس از سانحه در کودکان آزارديده 

 جسمي

 اهداف اختصاصي

هش رفتاري بر کا-عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت-

 پرخاشگري کودکان آزارديده 

هش رفتاري بر کا-عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت-

 کنترل خشم کودکان آزارديده جسمي

هش رفتاري بر کا-عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت-

 تهاجم و توهين در کودکان آزارديده جسمي

هش رفتاري بر کا-عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت-

 لجاجت و کينه توزي کودکان آزارديده جسمي 

رفتاري بر -تعيين ميزان اثربخشي درمان شناختي -

ناشي از  PTSDه درمان عالئم اختالل استرس پس از سانح

 آزار جسمي در كودكان آزارديده جسمي.

رفتاري بر -عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت -

در كودكان آزار  PTSDدرمان احساس تجربه مجدد ناشي از 

 ديده جسمي.

رفتاري بر -عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت -

در كودكان آزار  PTSDدرمان احساس برانگيختگي ناشي از 

 ه جسمي.ديد

رفتاري بر -عيين ميزان اثربخشي درمان شناختيت -

در كودكان  آزار ديده  PTSDدرمان اجتناب ناشي ناشي از 

 جسمي.

 

 و ضرورت تحقيق  اهميت

نزد افکار عمومي از يک سو   مذموم بودن کودک آزاري 
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و وجود وجوهي از جرم و تخلف قانوني در کودک آزاري از 

العات در زمينه کودک آزاري سوي ديگر موجب شده، تا مط

با مشکالت جدي مواجه شود. در واقع آزاردهندگان کودکان 

اغلب در گروه جمعيت پنهان قرار دارند و لذا تشخيص 

آنان جز در موارد خاص بسيار دشوار است. از سوي ديگر 

تنها بخش کوچکي از موارد آزار کودکان بنا به داليل 

شوند حقوقي آشکار ميمختلف از جمله نيازهاي پزشکي يا 

هاي اندك انجام شده بررسي به عالووه، (.1383)مدني،

ژوهش در اين زمينه درباره كودك آزاري جسماني انجام پ

 نمايد.را الزم مي

در سال  )WHO(1مطابق با آمار سازمان بهداشت جهاني

ميليون كودك قرباني سوءرفتار شدند. در همان  40، 2005

سال  15كودك زير  3500ف اعالم كرد ساالنه سال نيز يونيس

در نتيجه خشونت فيزيكي و غفلت والدين جان خود را از 

توان (. اگرچه نمي2008، 2دست داده اند )دوچي و همكاران

تخمين قاطعي از شيوع و بروز کودک آزاري در ايران 

ارائه داد، اما در مجموع مطالعات انجام گرفته در 

جسمي کودکان را در رنجي از  ايران نرخ شيوع آزار

(. با 1383اند )مدني،درصد برآورد كرده 95/0درصد تا 2/6/0

توجه به ميزان باالي شيوه كودك آزاري جسماني در ايران 

رسد كه انجام تحقيق در اين زمينه ضروري به نظر مي

 باشد.

هاي انجام شده در دهه اخير عالوه بر اين، پژوهش

ه آزار جسمي کودک قويا با بيانگر اين مسئله است ک

مشکالت جسماني و روانشناختي بعدي در ارتباط است )زرگر 

(. افسردگي، احساس گناه، سرزنش خود، 1385و نشاط دوست، 

، 3اضطراب و اعتماد به نفس پايين )جانسونا و همکاران

(، احساس غم و ناخرسندي، اجتناب از برقراري روابط 2002

، 4فعالي )جلن، کارول و تايرصميمانه، گوشه گيري و بيش 

تواند در نتيجه آزار کودکان به وجود آيد. همگي مي (2001

                                                           

1. World health organization                             2. Deveci & et al                                           3.Johnsona et al  ّ  

4. Jellen, Carrol, Thayer 
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به عالوه بايستي توجه كرد كه در صورت عدم درمان به 

موقع مثل بسياري از اختالالت ديگر، نشانه هاي ناشي از 

آزار تثبيت شده و در گستره عمر تداوم خواهند يافت. 

آزاري جسماني و تالش در دكبنابراين توجه به درمان كو

تواند از به وقوع پيوستن چنين عواقب جهت درمان آن مي

 ناگواري جلوگيري كند.  

رفتاري در  -از سوي ديگر در حال حاضر درمان شناختي

اغلب حيطه هاي باليني توجه روز افزوني را به خود جلب 

کرده و کارآيي خود را در اغلب موارد نشان داده است، 

ن با توجه به اهميت مساله و توجه روزافزوني که بنابراي

در جهان بر مساله کودک آزاري معطوف شده، الزم است در 

کشور ما نيز گامي عملي براي درمان اين گروه از کودکان 

 با شيوه هاي نوين و کمتر آزموده شده برداشته شود.

 

 فرضيه ها

فتاري به کاهش ميزان پرخاشگري در ر -رمان شناختيد-1

 انجامد.ودکان آزارديده جسمي ميک

فتاري سبب کاهش ميزان خشم در ر -درمان شناختي-1-1

 شود.کودکان آزارديده جسمي مي

فتاري سبب کاهش ميزان تهاجم در ر -درمان شناختي-1-2

 شودکودکان آزارديده جسمي مي

اهش کرفتاري باعث -رمان شناختيداستفاده از  -1-3

 شود.ديده جسمي ميميزان لجاجت در کودکان آزار

اهش نشانه هاي اختالل کرفتاري موجب -يدرمان شناخت -2

در کودکان آزار ديده   PTSDاسترس پس از سانحه ناشي از

 شود.جسمي مي

اهش نشانه هاي احساس کرفتاري موجب -يدرمان شناخت -1-2

در کودکان آزار ديده جسمي  PTSDتجربه مجدد ناشي از 

 شود.مي

اهش نشانه کرفتاري موجب -مان شناختيکارگيري درب -2-2

در کودکان آزار PTSD هاي احساس برانگيختگي ناشي از 

 شود.ديده جسمي مي
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فتاري موجب کاهش ر-رمان شناختيداستفاده از  -2-3

 شود.در کودکان آزار ديده جسمي مي  PTSDاجتناب ناشي از

 

 

 تعاريف نظري و عملياتي

 آزار جسمي

را به عملي که متضمن آزار آزار جسمي  تعريف نظري:

کنند که اغلب بدني غير تصادفي به کودک باشد، تعريف مي

باشد اوقات نتيجه تنبيه بدون دليل و غير قابل توجيه مي

 (. 1387؛ ترجمه پورافكاري، 1995)کاپالن و سادوک 

اي ، ميزان نمرهآزار جسميمنظور از  تعريف عملياتي:

پرسشنامه  زار جسمانياست که هر كودك در خرده مقياس آ

-کسب مي (2007) 1کودک آزاري فرم کوتاه شده مالک و شاه

خرده مقياس آزار جسمي،  4نمايد. اين پرسشنامه داراي 

باشد. مقياس آزار رواني، غفلت جسمي و غفلت رواني مي

 اي است.گيري اين متغير فاصلهاندازه

 

  پرخاشگري

ت از واكنش پرخاشگري نابهنجار عبارت اس تعريف نظري:

خشم ناسازگار و غير معمول به خطر واقعي يا تصور شده 

  (.2002)كانر، 

اي ، ميزان نمرهپرخاشگريمنظور از  تعريف عملياتي:

پرسشنامه پرخاشگري اهواز )زاهدي است که هر كودك در 

نمايد.به عالوه اين پرسشنامه داراي سه ( کسب مي1375، فر

و لجاجت و کينه توزي  خرده مقياس خشم، تهاجم و توهين

  اي است.گيري اين متغير فاصلهمي باشد. مقياس اندازه

 

 PTSD اختالل استرس پس از سانحه 

اختالل استرس پس از سانحه، سندرمي است  تعريف نظري:

-كه پس از مشاهده، درگير شدن يا شنيدن يك عامل استرس

                                                           

1. Malik & Shah                                                    2.  Russell Jones 
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دهد )کاپالن و سادوک زاي تروماتيك بسيار شديد روي مي

 (.1387؛ ترجمه پورافكاري، 1995

اختالل استرس پس از سانحه منظور از  تعريف عملياتي:

مقياس واکنش اي است که هر كودك در ، نمرهدر اين پژوهش

-کسب مي( 1994) 2کودک به وقايع تروماتيک راسل جونز

نمايد. اين پرسشنامه داراي سه خرده مقياس تجربه مجدد، 

گيري اين شد. مقياس اندازهبااجتناب و برانگيختگي مي

 اي است.متغير فاصله

 

رفتاري: -درمان شناختي

رفتاري رويکردي درماني است -درمان شناختيتعريف نظري:

که به بيمار جهت اصالح شيوه تفکر، رفتار و هيجانات 

ناکارآمد و از طريق فرآيندي هدف محور و سيستماتيک کمک 

، 1ري بريتانيارفتا-کند )انجمن درمانگران شناختيمي

2008) 

رفتاري در اين -منظور از درمان شناختي تعريف عملياتي:

پژوهش استفاده از تکنيکهاي بازسازي شناختي، آرام سازي 

-عضالني، آموزش خروج از شرايط و آموزش ابراز وجود مي

 باشد

                                                           

1. British Association for Behavioral and Cognitive Psychotherapies 
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 نظري پژوهش
 

 

 

 

 



 

 

17 

 مقدمه

ي جسمي خواهيم در اين فصل ابتدا به بررسي كودك آزار

پرداخت سپس به توصيف روش درماني مورد استفاده در اين 

در نهايت به پردازيم.رفتاري مي -روش شناختي ژوهش يعنيپ

توضيح پرخاشگري و اختالل استرس پس از سانحه به عنوان 

 دو پيامد مهم كودك آزاري جسماني خواهيم پرداخت. 

 

 كودك آزاري جسماني

ها، شيوع، تاريخچه، تعاريف، ويژگيدر اين بخش به بررسي 

 سبب شناسي و عالئم كودك آزاري جسماني خواهيم پرداخت. 

 تاريخچه کودک آزاري

کودک آزاري قدمتي معادل تاريخ بشر دارد. در طول 

شدند از تاريخ کودکان به عنوان مايملک والدين تلقي مي

رو والدين انجام هر رفتاري را با کودک حق طبيعي اين

هايي از تاريخ که حتي در دورهدانستند، تا جاييميخود 

شده پيشکش کودکان به عنوان قرباني امري عادي تلقي مي

است. بابليان و مردم روم باستان دخترکان خود را وقف 

کردند. اين کودکان اغلب در معرض سوءاستفاده معابد مي

گرفتند. در روم قديم کشتن کودکان حق جنسي قرار مي

والدين بوده است. اعراب در دوران بدويت، قانوني 

کردند. گاهي پدران و دختران خود را زنده به گور مي

کردند تا در سراسر مادران بخشي از بدن طفل را ناقص مي

اي براي شناسايي او باشد. قرباني کردن عمر وسيله

کودکان عالوه بر اينکه جنبه مذهبي داشت، گاه به داليل 

داد که شناخته ترين آنها فرمان قتل سياسي نيز روي مي

، «بچه مطرب»عام پسران توسط فرعون بود. اصطالحاتي نظير 

که در ادبيات عاميانه ايران « امرد باز»و « امرد بازي»

هايي از تاريخ رواج داشته اشاره به آزار جنسي در دوره

(. 1383ايراني دارد )مدني،  پسر بچه ها توسط پادشاهان 
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جز علل فوق بزرگساالن بداليل گوناگون در طول تاريخ ب

اند. سالهاي ديگر نيز به تنبيه بدني کودکان پرداخته

متمادي تنبيه جسماني به عنوان شيوه انضباطي براي 

گسترش نظم، انتقال تصميمات آموزشي و دفع ارواح شيطاني 

  .کودکان به کار گرفته شده است



تراض به همزمان با وجود اين نوع آزارها، پيوسته اع

سال قبل  400 10آزار کودکان نيز وجود داشته است. افالطون

از ميالد به معلمان توصيه کرد که کودکان را نه با 

اجبار بلکه با بازي آموزش دهند. سالها قبل از آنکه 

کودک آزاري به صورت جدي شناخته و تعريف شود، يعني در 

، انجمن اصالح بزهکاران نيويورک، ابتدا 1825سال 

ناهگاهي براي کودکان بي پناه و سپس براي کودکاني که پ

گرفتند، بنا کرد. نخستين مورد آزار يا غفلت قرار مي

انجمن رسمي مبارزه با کودک آزاري در آمريکا و در سال 

تشکيل شد. اما آنچه که باعث تحول گسترده در اين  1874

ديدگي در زمينه شد، گزارشهاي درماني بدون درك علت آسيب

بود که فرضيات جديدي در مورد سوء رفتار با  1940هه د

اي از پزشکان کودکان را مطرح کردند. در اين دوره عده

با روش تخصصي عکسبرداري پي به وجود نوعي مشکل در جوش 

توانست در خوردن استخوانهاي اطفال شده بودند که فقط مي

)مقتدري و  هاي پياپي به وجود آمده باشدزدناثر ضربه

 (. 1386يماز، ر

 2راديولوژيستي به نام کافي 1962تا  1946در سالهاي 

هاي متعدد استخوان ناشي از کودک گزارشي در مورد شکستگي

 3آزاري را منتشر نمود. در طي دو دهه کمپ و همکارانش

اند، مورد بررسي کودکاني را که مورد آزار قرار گرفته

د آنها بکار قرار داده و اصطالح کودک مضروب را در مور

صورت گرفت که  برد. اما توجه جدي به کودک آزاري زماني

هنري کمپ و همکاران گزارش بسيار مهمي را در مورد 

در مجله پزشکي آمريکا و در سال  4سندرم کودک آزارديده

ارائه دادند که در آن به مساله کتک زدن و  1962

 سوءرفتار با کودک به صورتي گسترده پرداخته شد )مدني،

1383.) 

اعالم شد آزار جنسي علت مهم مرگ ناگهاني  1990در سال 

و علتي قابل توجه براي بسياري از مشکالت جسمي است. در 

                                                           

10. Plato                                                                   2. Caffey                                                       3. Kemp et al 
4. battered child syndrome 
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دو دهه اخير همزمان با توجه بيشتر به مسائل کودکان، 

کودک آزاري نيز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، 

چنانکه بسياري از پژوهشگران حيطه کودک، رايج شدن 

جديد  اي اسف بار و کشفيوءرفتار با کودکان را واقعهس

پنداشته است. تا جايي که در قرن بيستم که به قرن کودک 

پيوندد و بسياري معروف شده، کشتارهاي ساکت به وقوع مي

از اصول اعالميه حقوق بشر در مورد کودکان زير پا 

شود. در ايران نيز تنها در دهه اخير است که گذاشته مي

هشهايي در زمينه کودک آزاري و وضعيت کودکان پژو

گيرد و بجز موارد حاد آزار يا قتل آزارديده صورت مي

کودکان که در جرايد منتشر شده گزارش مشخصي از وضعيت 

 (.1383کودک آزاري ارائه نشده است )مدني، 
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 کودک آزاري

مطابق ماده اول پيمان نامه حقوق کودک، عنوان کودک 

سال سن داشته باشد.  18ي شود که کمتر از به کسي اطالق م

هاي موجود در قوانين و اين تعريف با عنايت به تناقض

مقررات ايران در مورد سن طفل و فرد بالغ قدري مبهم 

است. در اين رابطه بايستي توجه داشت در قوانين جاري 

سال مي  15سال و براي پسران  9سن تکليف براي دختران 

 باشد. 

جسمي يا رواني، سوءاستفاده جنسي يا  هرگونه آسيب

 18کشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير بهره

سال توسط ديگر افراد و به صورتي که تصادفي نباشد، 

شود. متن بازنگري شده چهارمين کودک آزاري تلقي مي

-DSM-IV) ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني

TR) باط با سوءرفتار و مسامحه مشخص پنج مسأله در ارت

( سوءرفتار جنسي 2(سوءرفتار جسمي با کودک 1کرده است: 

( سوءرفتار جسمي با 4 2( مسامحه در مورد کودک3 11با کودک

. بدرفتاري با 4( سوءرفتار جنسي با بزرگسال5و  3بزرگسال

کودک يک اصطالح کلي است که بيشتر توسط روانپزشکان کودک 

که روانشناسان و گيرد، در حالير ميمورد استفاده قرا

متخصصين امور تربيتي بيشتر اصطالح کودک آزاري را بکار 

؛ ترجمه پورافكاري، 1995گيرند )کاپالن و سادوک، مي

1387.) 

کودک آزاري را مي توان بر حسب هدف سازمان، دولت و 

يا جامعه تعريف کرد. از اينرو از ديدگاه اجتماعي و 

کودک آزاري تاکيد بر اثري است که روانشناسي تعريف 

بدرفتاري بر روي رشد کودک دارد. اساس تعريف اجتماعي 

اي است که کودک آزاري، بر مبناي اهميت زمينه رابطه

باعث ايجاد چنين وقايعي شده است )مقتدري و ريماز، 

1386.) 

                                                           

11. child sexual abuse                                             2. child neglect                                    3. adult phsical abuse 
4. adult sexual abuse                                            5. Alexander et al                                6. Mills et al 
7. Mills et al                                                          8. Scher et a 
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(، کودک آزاري را به اين 2001) 5الکساندر و همکاران

هرگونه آسيب جسماني يا رواني، اند: صورت تعريف کرده

سوءاستفاده جنسي و رفتارهاي اهمالگرانه با کودک توسط 

فردي که مسئوليت آسايش و رفاه او را بر عهده دارد، به 

کودک آسيب ديده به خطر افتد.  طوري که سالمتي و آسايش

(، کودک آزاري را انجام يا اجازه 2000) 7ميلز و همکاران

رواني به  آسيب جسمي, جنسي و به ديگران براي ايجاد

اند. همچنين کودک و ايجاد درد جسمي و عاطفي تعريف کرده

( کودک آزاري را هرگونه عمل خشونت 2004) 8شر و همکاران

توجهي نسبت به کودک بيان کرده آميز جسمي، رواني و بي

 است.

بدرفتاري با کودک بنا به تعاريف مختلف چهار شکل به 

رتند از: آزار جسمي، آزار رواني، گيرد که عباخود مي

؛ والکر، کافمن 2000، 12آزار جنسي و بي توجهي )ماراوستي

(. در حالي که آزار به عنوان يک عمل در 1988، 2و بونر

نظر گرفته شده است، غفلت يا بي توجهي به عنوان حذف يک 

توان به سه طبقه جسماني، شود. غفلت را ميعمل تعريف مي

 آموزشي تقسيم کرد.  عاطفي يا رواني و

 

 کودک آزاري جسمي 

کودک آزاري جسمي عملي است که منجر به آسيب عمدي 

شود. اين آسيبها ناشي از تنبيهات شديد جسمي به کودک مي

باشد. همچنين شامل صدمه هاي غير موجه ميجسمي يا تنبيه

آگاهانه و عمدي به کودک مثل سوزاندن، گاز گرفتن، 

دادن اندامها، شکنجه، ضربات،  بريدن، هل دادن، تاب

؛ کاپالن و سادوک، 19963،باشد )نلسونزخمها وشکستگيها مي

(. آزار جسمي شامل 1387؛ ترجمه پورافكاري، 1998

آسيبهايي نظير ضربه، سوختگي، ضربه به سر، شکستگي، 

آسيبهاي داخلي، زخم و ساير اشکال آسيبهاي جسماني است 

 داشته باشند )والکر، ساعت دوام  48که حداقل به مدت 

                                                           

12. Maravasti                                                      2. Walker, kaufman                                     3. Nelson 
4. physical neglect                                            5. educational abuse  
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The purpose of this study was investigation of cognitive behavioral therapy on 

physically abused children. It was an experimental study with experiment and 

control group. For recognize physically abused children, first child abuse scale 

(physical abuse subscale) administered on 306 girl student the70 children who 

have highest scores recognize and then 30 students was randomly choosed. In 

treatment process, 30 remote to 25 subjects and place in experiment and 

control group. Treatment sessions component of 8 sessions. In this sessions we 

used anger control and relaxation training for aggression and cognitive 

reconstructing for PTSD.  For analysis of data we use MANOVA and 

indipendent t  test. The results showed that there is a meaningful difference 

between children who treated with cognitive behavioral therapy and children 

of control group in rate of aggression and posttraumatic stress disorder 

symptoms.also findings of this study showed CBT reduce the aggression and 

posttraumatic stress disorder subscales. 
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