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 چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود مالمت گری کودکان مبتال به سو استفاده 

 پژوهش این آماری جامعهباشد. با طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری میA-B-A جنسی انجام شد. این پژوهش از نوع طرح مورد منفرد 

ساله مبتال به سو  10و  9کنندگان این پژوهش دو دختر شرکته مبتال به سو استفاده جنسی بود. سال 12تا  9 دختران یشامل کلیه

نامه راهبردهای نظم جویی شناختی . ابزار پژوهش پرسشبودهدفمند  گیرینمونه پژوهش این در گیرینمونه روشو  استفاده جنسی بودند

شان داد که درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما به طور معناداری منجر به بهبودی خود یافته ها ن( بود. 2005هیجان فرم کودک )

 کننده پژوهش در پایان درمان و پیگیری شده است. مالمت گری در هر دو شرکت

 ، خود مالمت گریمتمرکز بر تروما سو استفاده جنسی، درمان شناختی رفتاری: ی کلیدیهاواژه

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of trauma-focused cognitive behavioral 

therapy on improvement of self-blame in sexually abused children. This study is a single- subject 

research design with multiple baseline with follow-up. Statistical society of this study consisted of all 

girls of 9-12 years old, who have been sexually abused. Sampling was purposeful, and the participants 

of this study were two girls of 9-10 years old who have been sexually abused that by using through 

the child-parent interview were selected. Findings show that the trauma-focused cognitive-behavioral 

therapy significantly improvement self-blame in participants at the end of the treatment and follow-up. 

Keywords: Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy, Child Sexual Abuse, Self-blame 

 

 مقدمه

استفاده جنسی از کودکان به عنوان یک مشکل جهانی و فراگیر که خطرات و تاثیرات طوالنی مدتی به همراه دارد شناخته میشود  ءسو

سوء استفاده  جنسی از کودک به هرگونه عمل جنسی با یک کودک  DSM-5(. بر اساس 1393)خنجری، باستانی، کمالی نهاد، حسینی، 

 باید باشند نابالغ هردو اگر مراقب یا فرد دیگری که مسئولیت کودک را برعهده دارد اطالق میشود و یابه منظور تامین لذت جنسی والد 

شامل فعالیت هایی نظیر نوازش آلت تناسلی یک کودک، دخول، معموال  جنسی تماساین  گیرد، قرار توجه موردسال(  4تا  3 ) سنی فاصله

ورت نمایی میشود. همچنین شامل بهره کشی غیر تماسی مانند اجبار دوز و کلک، اغفال، زنای با محارم، تجاوز، رابطه جنسی مقعدی و ع

 (. سنین بحرانی 2013تهدید یا فشار کودک برای شرکت در اعمالی است که هدفشان ارضا جنسی دیگران است )انجمن روانپزشکی آمریکا، 
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برابر پسران است  5/2سالگی است. نسبت دخترانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند  12-10آسیب پذیری در حدود سنین  

(. دستیابی به آمار دقیق بروز سوء استفاده جنسی کاری دشوار است. عدم توانایی شناختی الزم در کودکان قربانی از دالیل 1388)دادستان، 

(، بر روی کودکان مبتال به سو استفاده جنسی آنها 2014(. در پژوهش ملویل،کالگ، پرز، لوکفر )2005باشد )چن، چن، این مساله میتواند 

(، گزارش کردند که دختران بیشتر خود را مالمت 1992گزارش کردند که یک سوم آنها افکار خود مالمت گری داشتند. هانتِر و همکاران )

(، نشان دادند که افزایش انتساب های خود مالمت گری 2003کننده را. همچنین کواز، گودمن، جونز ) می کنند تا فرد مرتکب سواستفاده

 از سوی کودکی پیش بینی می شود که رابطه نزدیکی با فرد مرتکب داشته و سوء استفاده را مساله نفرت انگیزی بداند و برای مقابله با سوء

به تنهایی نمی تواند تغییر در تعداد و شدت عالئم پس از سوء استفاده را توضیح دهد. در  استفاده، آن را نفی کند. هیچ عامل یا مدلی

تعامل پیچیده ی بین عوامل مرتبط با سوء استفاده و عوامل فردی مانند خود مالمتگری بر نتایج و بهبود کودک تاثیر می گذارند عوض،

ربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود مالمت گری کودکان پژوهش حاضر با هدف تعیین اث (.2003)بارکِر، کولو، رید، 

 .مبتال به سو استفاده جنسی انجام شده است

 روش
 شرکت کنندگان و طرح پژوهش

 استفاده شد.همراه با خط پایه چندگانه و دوره پیگیری  A-B-Aمطالعه حاضر از نوع کاربردی است و از طرح پژوهشی مورد منفرد و طرح 

 یتدر موقع یمداخله ا یچقبل از انجام مداخله است و ه یطرفتار هدف در شرا یریشامل اندازه گ  A یهاول خط پا یتطرح موقع یندر ا

(. بعد از 1392 ی،کاظم ی،آقامحمد ی،عابد ی،یک مداخله ی درمانی اجرا می شود )فراهان Bدوم  یتدر موقع یگیرد،صورت نم یهخط پا

 (.1387 ی،قرار می گیرد )سرمد، بازرگان، حجاز یابیرفتار شرکت کنندگان مجددا مورد ارز A یگیریمرحله مداخله، در مرحله پ یانپا

مراکز معاینات پزشکی قانونی مشهد  ه مبتال به سو استفاده جنسی بود که بهسال  12تا  9دختران  ه یشامل کلی پژوهش این آماری جامعه

 انتخاب شدند. هدفمند گیری ساله به شیوه نمونه 10و  9دختر  2بدین منظور از بین مراجعه کنندگان،  کردند. مراجعه 1395سال  در

 ابزار

که  یباشدم یاسخرده مق 9 یشده و دارا یلماده تشک 36پرسشنامه از  یناپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کودک: 

، یزینشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر بر برنامه ر یرش،پذ مالمت گری،خود شامل  یشناخت ییمتفاوت نظم جو یراهبردها

یدهد که در این پژوهش خرده مقیاس خود مالمت قرار م یابیرا مورد ارز یگرانو مالمت د یساز اجعه، فیریپذ یدگاهمجدد مثبت، د یابیارز

تمام  یکرونباخ برا یآلفا یبضر یانگینم یباشد.م یا ینهگز 5 کرتیل یفآن براساس ط ینمره گذار یوهش .گری مورد سنجش قرار گرفت

 یها وجود داشت و  به منظور بررس یاسمواد خرده مق ینب یبخش یترضا یهم بستگ ینگزارش شد. همچن 5/79ها مطلوب و  یاسخرده مق

 .(1391 ،یردورقیو م یحسن ی،مشهد)مجموعه ی ماده استفاده کردند  یهایو همبستگ یدرون یاز روش همسان یاعتبار فرم فارس

 نتایج
 گریخود مالمت در نیمراجع نمرات. 1جدول 

 مرحله

 مراجع
خط پایه 

 اول

خط پایه 

 دوم

خط پایه 

 سوم

جلسه 

 چهارم

جلسه 

 هشتم

جلسه 

 دوازدهم

جلسه 

 شانزدهم

پیگیری 

 یک ماهه

 5 5 7 9 15 ــــ 19 18 مراجع اول

 4 6 9 15 17 20 19 19 مراجع دوم
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پیدا ها کاهش گری آناند و خود مالمتشود نمرات هر دو مراجع نسبت به خط پایه سیر نزولی داشته، دیده می1همان طور که در جدول 

 شود.گری مشاهده می،  تغییرات مراجعین در خود مالمت1در نمودار  کرده است.

 

 

 
 گری. نمودار تغییرات در در مراجعین در خودمالمت1نمودار 

بهبودی هر دو مراجع در تمامی مراحل مورد بررسی به طور معناداری کاهش پیدا کرده بود و  یگرخود مالمتشود ، مشاهده می2در جدول 

 باشد.ی اثربخشی درمان میکلی نیز نشان دهنده

 

 . درصد بهبودی مراجعین2جدول 
 بهبودی کلی پیگیری یک ماهه جلسه شانزدهم مراجع متغیر

 
 72 72 72 اول

 73 78 68 دوم

 بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود مالمت گری کودکان مبتال به سو استفاده 

درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر  اثربخشی ی دهنده نشان دو آزمودنی هر ی نمودارها تحلیل از نتایج حاصلجنسی انجام شد. 

این درمان یکی از درمان  ،. در تبیین یافته های این پژوهش میتوانن گفتبودری کودکان مبتال به سو استفاده جنسی بهبود خود مالمت گ

های موثر برای درمان تاثیرات سو استفاده جنسی در کودکان است که به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است )برای مثال، سیلوِرمن 

 آسیبیهر جلسه، باورهای مرتبط با  د و درکن تا تجربیات آسیب زای خود را بازگو ان از فرد خواسته میشوددر این درم(. 2008و همکاران، 
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که دیده است را مورد کنکاش قرار دهد و به نظر میرسد به همین دلیل باعث کاهش خود مالمت گری می شود. با توجه به نتایج پژوهش 

در کودکانی که مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند تاثیر مثبت دارد و  شناختی رفتاری متمرکز بر تروما میتوان گفت کاربرد درمان

 درمانگران میتوانند از نتایج پژوهش حاضر برای بهبود مشکالت این کودکان استفاد کنند. متخصصان بالینی و

 منابع
ترجمه، ف، رضایی؛ ع، فخرایی؛ آ، فرمند؛ ع، نیلوفری؛ ز، هاشمی  ،DSM-5چکیده مالک های تشخیصی  .(1394انجمن روانپزشکی آمریکا. )

 (.2013آذر؛ ف، شاملو. تهران: کتاب ارجمند. )
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