اثربخشی مذاخله شناختی -رفتاری متمرکس بر والذ -کودک بر کاهش مشکالت
رفتاری کودکان آزاردیذه جسمی
هیٌب هؼیي اعالم*1؛ داًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی کَدک ٍ ًَخَاى داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
دکتز هحوذػلی هظبّزی؛ اعتبد داًؾکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًؾٌبعی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
دکتز کبریٌِ عْوبعیبى؛ اعتبدیبر پضٍّؾکذُ خبًَادُ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
دکتز خلیل فتح آثبدی؛ داًؾیبر داًؾکذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًؾٌبعی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
هقذهِ :کَدکآساری یکی اس ثذتزیي ٍ ؽذیذتزیي اؽکبل اعتزط در خبًَادُ اعت .ایي هغئلِ ثِعَر هغتقین ثب سًذگی
رٍساًِی کَدک ثزخَرد دارد ٍ هوکي اعت هذاٍم ٍ غیز قبثل پیؼثیٌی ثبؽذ ٍ اغلت ًبؽی اس اقذاهبت یب ثیتَخْی
کغبًی اعت کِ کَدک ثِ آىّب اػتوبد دارد یب ثِ آىّب ٍاثغتِ اعت .کَدکآساری خغوی ،آعیت خغوی غیز تصبدفی ثِ
کَدک اعت کِ در یک پیَعتبر اس کجَدی خشئی تب ؽکغتگی ؽذیذ یب هزگ قزار هیگیزد .ثب تَخِ ثِ آثبر عَء
کَدکآساری خغوی اس خولِ هؾکالت درًٍیعبسی ؽذُ ٍ ثزًٍیعبسی ؽذٍُ ،خَد هذاخلِای ثزای ثْجَد پیبهذّبی آى
ضزٍری اعت .هذاخالت ؽٌبختی -رفتبری ثِ دالیل قبثل اػتجبر هتؼذدی ثیؾتزیي حوبیت را ثزای کوک ثِ ٍالذیي
آسارگز دریبفت کزدُاًذ ،اس عَی دیگز در هذاخلِای کِ کَدک در آى هؾبرکت داؽتِ ثبؽذ اهکبى ّذف قزار دادى
هؾکالت رفتبری ثیؾتز اعت ،پضٍّؼ حبضز درصذد ثزرعی اثزثخؾی هذاخلِ ؽٌبختی -رفتبری هتوزکش ثز ٍالذ -کَدک
ثز کبّؼ هؾکالت رفتبری کَدکبى آساردیذُی خغوی ّغت.
رٍػ :ایي هغبلؼِ اس ًَع پضٍّؼّبی ؽجِ آسهبیؾی ثب عزح پیؼآسهَى -پظآسهَى ثذٍى گزٍُ کٌتزل ّوزاُ ثب پیگیزی
اعت .خبهؼِ پضٍّؼ حبضز ،ؽبهل توبهی کَدکبى  7تب  9عبل تحت حوبیت اًدوي حوبیت اس کَدکبى کبر ؽْز تْزاى
ّغتٌذ ٍ اس ثیي آىّب کَدکبًی کِ اس عزف هغئَلیي ثخؼ هذدکبری اًدوي ثِ ػٌَاى کَدکبًی هؼزفیؽذُاًذ کِ هَرد
عَء رفتبر خغوی ٍاقغ هیؽًَذ اًتخبة ؽذًذ .پظ اس پبعخگَیی هبدراى ثِ پزعؾٌبهِی  ،CBCLدر صَرت ثبال ثَدى
هؾکالت رفتبری فزسًذ ٍ ػذم ٍخَد هؼیبرّبی خزٍج ،کَدک ٍ هبدر ٍارد عزح ؽذًذ؛ ثٌبثزایي ًوًَِ ثِ ؽیَُ ًوًَِگیزی
در دعتزط ٍ ّذفوٌذ اًتخبة ؽذ .گزٍُ ًوًَِ هتؾکل اس  15سٍج هبدر ٍ کَدک ٍ هذاخلِ ؽبهل  5خلغِ ثزای ٍالذیي ٍ
 8خلغِ ثزای کَدکبى ثَد .در ایي پضٍّؼ اس ثغتِ ی درهبى ؽٌبختی -رفتبری تزکیجی اعتفبدُ ؽذ .ایي هذاخلِ ًِ تٌْب
ثزای خبًَادُ ّبیی کِ ٍقَع کَدکآساری خغوی در آىّب اثجبت ؽذُ عزاحی ؽذُ اعت ثلکِ ثزای خبًَادُّبیی کِ در
هؼزض خغز آسار خغوی کَدک ّغتٌذ ًیش قبثلیت کبرثزد دارد .ایي ثغتِ ثزای کَدکبى  17-3عبل ٍ ٍالذیي آىّب
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عزاحی ؽذُ اعت ٍ ّذف ًْبیی آى ،کبّؼ ًبراحتیّبی رٍحی کَدکبى ،تَاًوٌذ کزدى ٍالذیي ثزای فزسًذپزٍری هؤثز،
تقَیت راثغِی ٍالذ -کَدک ٍ افشایؼ اهٌیت اػضبی خبًَادُ اعت .ایي ثغتِ پظ اس تغییزاتی در هحتَا ٍ تؼذاد خلغبت
در پضٍّؼ حبضز هَرد اعتفبدُ قزار گزفت .ثِ دلیل رػبیت هالحظبت اخالقی در ایي پضٍّؼ اس گزٍُ کٌتزل اعتفبدُ
ًؾذ .دادُّبی حبصل اس پضٍّؼ ًیش ثٍِعیلِ رٍػّبی آهبر تَصیفی ٍ اعتٌجبعی (تحلیل ٍاریبًظ آهیختِ) هَرد تدشیِ
ٍ تحلیل قزار گزفت.
یبفتِّبً :تبیح تحلیل ٍاریبًظ آهیختِ هؤیذ ایي ًکتِ ثَدُ اعت کِ هذاخلِی ؽٌبختی رفتبری هتوزکش ثز ٍالذ -کَدک
ثز کبّؼ هؼٌبدار هؾکالت رفتبری کَدکبى آساردیذُ خغوی اثزثخؼ ثَدُ اعت .هیبًگیي ّوِی سیزهقیبطّبی
هؾکالت رفتبری ّن در هزحلِی پظآسهَى ٍ ّن در هزحلِی پیگیزی کبّؼ پیذا کزد .اس هزحلِی پظآسهَى تب
هزحلِی پیگیزی ًیش هؾکالت اختوبػی ٍ هؾکالت تَخِ ثِ عَر هؼٌبدار کبّؼ یبفتٌذ .در سیزهقیبط هؾکالت
درًٍیعبسی ؽذُ ثب تَخِ ثِ هؼٌبدار ثَدى هقذار کزٍیت کِ اس عزیق آسهَى هَخلی هحبعجِ ؽذُ اعت (P;0/017؛
 )W Mauchly;8/093ثزای ثزرعی هؼٌبداری اثزات درٍى آسهَدًی اس هقذار اصالح ؽذُ گزیي ّبٍط -گیشر اعتفبدُ
ؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری هؼٌبدار ثَدى ایي اثز (P;0/0001؛  )F;39/541هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ هذاخلِ ثبػث
کبّؼ ػالئن هؾکالت درًٍی عبسی ؽذُ ثَدُ اعت .ضزیت هدذٍر ایتب ثزاثز ً 0/603ؾبى هیدّذ کِ در هدوَع 60
درصذ کبّؼ هؾکالت درًٍی عبسی ؽذُ تَعظ هذاخلِ تجییي هی ؽَد .در سیزهقیبط هؾکالت ثزًٍی عبسی ؽذُ ًیش
ثب تَخِ ثِ هؼٌبدار ًجَدى هقذار کزٍیت کِ اس عزیق آسهَى هَخلی هحبعجِ ؽذُ اعت (P;0/57؛ W ;0/788
 )Mauchlyثٌبثزایي ثزای ثزرعی هؼٌبداری اثزات درٍى آسهَدًی اس هقذار اصالح ؽذُ اعفزیغیتی اعیَهذ اعتفبدُ ؽذُ
اعت .ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری ایي اثز (P;0/0001؛  )F;16/809هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ هذاخلِ ثبػث کبّؼ ػالئن
هؾکالت ثزًٍیعبسی ؽذُ اعت .ضزیت هدذٍر ایتب ثزاثز ً 0/402ؾبى هی دّذ کِ در هدوَع  40درصذ کبّؼ
هؾکالت ثزًٍی عبسی ؽذُ تَعظ هذاخلِ تجییي هی ؽَد .در سیزهقیبط هؾکالت تفکز ًیش ثب تَخِ ثِ ػذم هؼٌبداری
هقذار کزٍیت کِ اس عزیق آسهَى هَخلی هحبعجِ ؽذُ اعت (P;0/73؛  )W Mauchly;0/975ثٌبثزایي ثزای ثزرعی
هؼٌبداری اثزات درٍى آسهَدًی اس هقذار اصالح ؽذُ اعفزیغیتی اعیَهذ اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری ایي اثز
(P;0/0001؛  )F;18/939هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ هذاخلِ ثبػث کبّؼ هؾکالت تفکز ؽذُ اعت .ضزیت هدذٍر ایتب
ثزاثز ً 0/421ؾبى هی دّذ کِ در هدوَع  42درصذ کبّؼ هؾکالت تفکز تَعظ هذاخلِ تجییي هی ؽَد .در سیزهقیبط
هؾکالت اختوبػی ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری هقذار کزٍیت کِ اس عزیق آسهَى هَخلی هحبعجِ ؽذُ اعت (P;0/015؛
 )W Mauchly;0/714ثٌبثزایي ثزای ثزرعی هؼٌبداری اثزات درٍى آسهَدًی اس هقذار اصالح ؽذُ گزیي ّبٍط -گیشر
اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری ایي اثز (P;0/0001؛  )F;35/228هی تَاى ًتیدِ گزفت کِ هذاخلِ ثبػث
کبّؼ هؾکالت اختوبػی ؽذُ اعت .ضزیت هدذٍر ایتب ثزاثز ً 0/575ؾبى هی دّذ کِ در هدوَع  57درصذ کبّؼ
هؾکالت اختوبػی تَعظ هذاخلِ تجییي هی ؽَد .در سیزهقیبط هؾکالت تَخِ ًیش ثب تَخِ ثِ ػذم هؼٌبداری هقذار

کزٍیت کِ اس عزیق آسهَى هَخلی هحبعجِ ؽذُ اعت (P;0/76؛  )W Mauchly ;0/979ثٌبثزایي ثزای ثزرعی
هؼٌبداری اثزات درٍى آسهَدًی اس هقذار اصالح ؽذُ اعفزیغیتی اعیَهذ اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ هؼٌبداری ایي اثز
( )F;7/40هیتَاى ًتیدِ گزفت کِ هذاخلِ ثبػث کبّؼ هؾکالت تَخِ ؽذُ اعت .ضزیت هدذٍر ایتب ثزاثز 0/222
ًؾبى هی دّذ کِ در هدوَع  22درصذ کبّؼ هؾکالت تَخِ تَعظ هذاخلِ تجییي هی ؽَد.
ثحث ٍ ًتیدِگیزی :ؽٌبخت یک هذاخلِی هؤثز در سهیٌِی کَدکآساری خغوی هقزٍى ثِ صزفِ خَاّذ ثَد ٍ ثِ هب در
عزاحی یک هذاخلِی هٌبعت ثزای خبًَادُّبیی کِ ثب ایي هغئلِ درگیزًذ کوک خَاّذ کزدً .تبیح ایي پضٍّؼ
ًؾبىدٌّذُی اثزثخؾی هذاخلِی ؽٌبختی -رفتبری ثز کبّؼ هؾکالت رفتبری کَدکبى آساردیذُی خغوی اعت .ایدبد
ٍ هبًذگبری هؾکالت هزثَط ثِ عَء رفتبر ٍ هؾکالت رفتبری کلی ثب رخذادّبی هَخَد در هحیظ کَدک ارتجبط دارد.
ثزای هثبل ،هوکي اعت ٍالذیي ،عَْاً رفتبرّبی هٌفی اس خولِ پزخبؽگزی را در فزسًذؽبى تقَیت کٌٌذ .ایي رفتبر هٌفی
ٍالذ اغلت ثب عَء رفتبر خغوی ّوزاُ اعت کِ هؾکالت رفتبری را افشایؼ هیدّذ؛ ثٌبثزایي ثب آهَسػ هْبرتّب ثِ
ٍالذیي ثِ هٌظَر افشایؼ تؼبهل ٍالذ ٍ کَدک ،هؾکالت رفتبری کَدکبى ًیش کبّؼ هییبثذ .هذاخالت ؽٌبختی -رفتبری
ثِ آهَسػ ٍالذ در اعتفبدُ اس هْبرتّبی فزسًذپزٍری هؤثز هیپزداسًذّ ،وچٌیي ثِ ٍالذیي فٌَى هزثَط ثِ ثبٍرّب ٍ
ٍاکٌؼّبی ّیدبًی هزتجظ ثب عَء رفتبر ًیش آهَسػ دادُ هیؽَد .ػالٍُ ثز ایي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ کَدکبى در خلغبت
گزٍّی ؽزکت هیکزدًذ ،هتَخِ هیؽذًذ کِ کَدکبى دیگز ًیش تدبرة هؾبثْی ثب آًبى داؽتِ ٍ هیتَاًٌذ احغبعبت
هزتجظ ثب عَء رفتبر را راحتتز اثزاس کٌٌذ ٍ درًتیدِ اس هیشاى اضغزاة ٍ ّیدبًبت هٌفی آًبى کبعتِ هیؽذّ .وچٌیي در
خلغبت ،کَدکبى ػالٍُ ثز اثزاس احغبعبت ٍ افکبر هزتجظ ثب عَء رفتبر ،یبد هیگزفتٌذ کِ چگًَِ خؾن خَد را کٌتزل
کٌٌذ ٍ هْبرتّبی اختوبػی اس خولِ خزأتوٌذی را ًیش فزاهیگزفتٌذ.
ٍاصُ ّبی کلیذی :کَدکآساری ،هذاخلِ ؽٌبختی -رفتبری ،هؾکالت رفتبری ،کَدکبى آساردیذُ خغوی.

