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 پیشگفتار
های فرآیندو  ، بدرفتارینقش سوءاستفاده»این کتاب حاصل کنفرانسی بود که باعنوان 

در  1818  می پنجم و ششم ماهدر « 1در بدرفتاری با کودك و مداخله در آن گیخانواد

دانشگاه پن استیت برگزار شد. هدف اصلی این کنفرانس و این کتاب این است که 

کودك  بدرفتاری باهای فرآیند، و به خصوص گیهای خانوادفرآیندنقش متخصصان را از 

امیدوار آگاه کند. ما شناسی، تاثیر، درمان و پیشگیری از بدرفتاری با کودك در سببرا 

 ایانه مبتکر های علم خانواده گامی به جلو رود و روش با برگزاری این کنفرانس بودیم که

شناسی بدرفتاری با کودك طراحی شود، درك بهتری از انتقال برای بررسی سبب

در نهایت، در مورد درمان و  ض خطر صورت گیرد وو/یا سوءاستفاده در معر نسلی میان 

 بانوینی پیشنهاد گردد. این سومین کنفرانس  های پیشگیری از بدرفتاری با کودك ایده

و با  کودك توسط مرکز حفاظت و بهزیستی موضوع کلی بدرفتاری با کودك است که

 .شده استشبکه پن استیت برگزار  حمایت اسپانسرهای زیادی از داخل و خارج از

این کتاب نیز مانند این کنفرانس به چهار بخش تقسیم شده است. در بخش اول، 

، در مورد بدرفتاری در بافت سیستم خانواده «های خانوادهفرآیندبدرفتاری با کودك و »

خشی از یك که بدرفتاری با کودك غالبا بکند  می  مبی تاکید ها  کنیم. شری می صحبت

ستفاده مختلف بدرفتاری )سوءا های همراه با شکلبزرگتر است که « شبکه خشونت»

که با بیش از یك نوع ی های غفلت( و معموال در خانوادهفیزیکی، سوءاستفاده جنسی، و 

 و دالیل همپوش چندگانه سازیقربانی زیاددهد. فراوانی  می استرس مواجه هستند روی

برای مطالعه و درمان را نیاز به داشتن رویکردهای متمرکز بر کودك و خانواده  آن

 بعدی که فقطدرمانی تك های مبی از روشها  سازد. عالوه بر این، می بدرفتاری ضروری

بهتر است کند  می  و اظهار کند  می  خواهند یك مشکل خاص کودك را حل کنند انتقاد  می

-جامع، چند مرحله ها درمان زیرا این نوع  ،آوری استفاده شوداز رویکردهای مبتنی بر تاب

 هستند و نیازهای مختلف کودك و خانواده را پوشش سطح رشد کودكو متناسب با  ای

 دهند. می

اجتماعی  های مارگارت رایت در مورد نقش پیچیده حمایتدر فصل دوم این بخش، 

کند. وی اشاره  می در مورد تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدرفتاری با کودك صحبت
                                                           
1.The role of parenting and family processes in child maltreatment and intervention 
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ای که ممکن است از سطح خانواده هسته) اجتماعی غیررسمی کودك های شبکهکند  می  

همیشه لزوما حمایتی نیستند و ممکن است کودك را از خود طرد کنند و یا  ند(فراتر رو

را به بخش مهمی از درمان باید رایت به عقیده او داشته باشند.  حتی برخوردی خصمانه با

که با اختصاص دهیم ی های و حمایت رسمی از خانواده« اصالح تجربه ارتباطی کودك»

 کنند. می افشای بدرفتاری مقابله های واقعیت

نقش حمایتی درمانگر هنگام افشای به گ در فصل آخر این بخش نیز نانسی کال

بسیار متفاوت است و  مسئلهنقش درمانگران در این گوید وی میکند.  می اشارهبدرفتاری 

 مختلف های شیوه تواند میبه شرایط خاص هر خانواده بستگی دارد. برای مثال، درمانگر 

افشاسازی بدرفتاری توسط کودك را برای والدین شرح دهد: اینکه به ندرت کودکان 

و معموال بدرفتاری چند ماه یا حتی چند سال کنند  می  را آشکار  مسئلههمان بار اول این 

معمول فیزیکی، رفتاری و  های ادامه داشته است؛ سوءاستفاده جنسی لزوما با نشانه

هیجانی همراه نیست؛ و اگر خانواده حرف کودك را باور نکند و از او به اندازه کافی 

گ خود را پس بگیرد. کالان شود و حرف ممکن است کودك از افشا پشیم ،حمایت نکنند

دك بعد از افشای سوءاستفاده این است که کو مبسیار مه های یکی از مولفهکند  می  اشاره 

 کنند. می اند و از او حمایتند دیگران حرف او را باور کردهدرك ک

با نظر لورا مك کالسکی در مورد « نسلی بدرفتاری با کودكانتقال میان»بخش دوم، 

که اگرچه کند  می  . او اشاره شود میآغاز یا بدرفتاری ( سوءاستفاده IG)نسلی چرخه میان

اما انتقال  ،کنند می  حمایت های مختلف در نسلچرخه سوءاستفاده یك شواهد از وجود 

IG  پیچیده است و عوامل خطر و حفاظتی زیادی بر آن تاثیر دارند، تاثیر یك پدیده

کند، و  می شدت بدرفتاری و جنسیت قربانی تغییربدرفتاری به عنوان تابعی از ماهیت و 

مختلف در این حوزه برقرار است. مك کالسکی عقیده دارد  های ارتباط زیادی میان مولفه

آفرین و بدرفتاری از یك نسل به یك نسل دیگر، هنگام بررسی انتقال رفتارهای مشکل

نگر های آیندههست. اما طرحنگر های گذشتهنگر برتر از طرحآینده های استفاده از طرح

کنندگان، بدست توان به حفظ ارتباط با شرکت می ها آن مشکالتی دارند که از میان هم 

پیامد، و انتخاب -ای روابط بدرفتاریکنندگان تاریخچهآوردن نمونه کافی از تعدیل

 صحیح در چرخه زندگی برای بررسی تاثیر بدرفتاری اشاره کرد. های گزینه
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اغلب اطالعاتی که در مورد انتقال کند  می  دوم بخش دوم، جنی نال اظهار در فصل 

است و در مورد  «فیزیکی »نسلی بدرفتاری وجود دارد در مورد انتقال سواستفادهمیان

بسیار کمی در  های داده ،یابند می بدرفتاری که به صورت نسلی انتقال های سایر شکل

 های در شکل IGدهنده انتقال شکل های یسممکاندسترس است. عالوه بر این، ظاهرا 

گوید اگرچه نتایج پژوهش در مورد  می مختلف بدرفتاری بسیار با هم متفاوت هستند. نال

( ممکن است فریبنده شوند میخاصی از بدرفتاری مربوط  های )که به شکل IGارتباطات 

 ،اما والدینی که خودشان در کودکی هر شکلی از بدرفتاری را تجربه کرده باشند ،باشند

بیشتر احتمال دارد که خودشان نیز با فرزندشان بدرفتاری کنند، یا طوری از فرزندشان 

مراقبت کنند که زمینه بدرفتاری با کودك توسط سایرین فراهم آید. همچنین، اگر این 

باشند، بیشتر احتمال  داشته عهده رفردی دیگری را ب کودكمراقبت از افراد خودشان 

دارد با آن کودك نیز بدرفتاری کنند. فرزندان چنین والدینی احتماال الگوی بدرفتاری با 

به با کودك خود بدرفتار خواهند بود و هم سازی کرده و در آینده احتماال کودك را درون

 زنند. می ی به او آسیباجتماع-ی و روانیو تحول از نظر رشد این ترتیب،

، توسط جودیت «ها آن  های کار با کودکان آزاردیده و خانواده»بخش سوم این کتاب، 

-در این بخش در مورد درمان شناختی ها آن کوهن و آنتونی مانارینو نگاشته شده است. 

برای بدرفتاری با  ها درمان ترین ( که یکی از تاییدشدهTF-CBTرفتاری ترومامحور )

و نحوه مشارکت  TF-CBTکنند. کوهن و مانارینو اصول  می کودکان است صحبت 

دهند. این نویسندگان عقیده دارند  می والدین و/یا مراقب غیرمجرم در درمان را شرح

مشارکت والدین در درمان چندین مزیت دارد: ادراك والدین در مورد جزئیات ترومای 

کنند، والدین و کودك  می ری او را که حاصل تروما است بهتر دركکودك و مشکالت رفتا

توانند در مورد تروما و تاثیرات آن صحبت کنند، و ظرفیت والدین برای مقابله با  می بهتر

 .شود میپریشانی حاصل از تروما و حمایت بیشتر از کودك تقویت 

 مارك چافین در مورددر فصل دوم این بخش، کاریسا ویلسی و همکارانش با نظارت 

( صحبت کرده و آن را یك درمان شواهدمحور برای کار PCITکودك )-تعامل والد درمان

والدی که در معرض  PCITکنند. در  می دبستانی و دبستانی معرفیبا کودکان پیش

 گیرد. این درمان می کودك مورد هدف قرار -بدرفتاری با کودك قرار دارد، و رابطه والد 

فرزندپروری مثبت و راهبردهای رفتاری متناسب با رشد کودك را  های هارتکوشد م می
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و  تقویتسالمت روان و رفتار کودکان را  PCITکه کنند  می  ارتقا دهد. نویسندگان اشاره 

و  نهرا در خا PCITتوان  می همچنین .کندکمتر مینرخ بدرفتاری والدین با کودك را 

 برای والدین رضاعی کودك نیز اجرا کرد.

 (  به پایانCPPکودك )-ری توث فصل آخر این بخش را با معرفی رواندرمانی والدش

یك درمان شواهدمحور است که توسط آلیشیا لیبرمن و بر اساس نظریه  CPPبرد.  می

های دلبستگی کودك طراحی شده فرآینددلبستگی و نتایج مطالعات تاثیر بدرفتاری بر 

این است که با افزایش ادراك والدین در مورد تاثیر منفی تاریخچه  CPPاست. هدف 

با فرزندشان، تغییر تفسیر والدین از رفتارهای  ها آن تروما و غفلت خودشان بر رفتار 

عالوه بر نسلی بدرفتاری را بشکند. چرخه انتقال میان ها آن شان، و بهبود تعامل با کودك

و هیجانی میان  کوشد از طریق برگزاری جلسات هفتگی، تعامل مثبت می CPPاین، 

-سازیسازی و برونآفرین درونرا تقویت و رفتارهای مشکل ها آن دلبستگی  ،کودك -والد

، ظاهرا اند شدهکه در این بخش معرفی ای  برنامه  شده کودك را کاهش دهد. از میان سه 

CPP به این ترتیب، این بخش از کتاب نیز به آید میترین برنامه پیشگیری به شمار قوی .

 رسند. می پایان

 

 آینده های کنونی، پیشرفت های پیشگیری از بدرفتاری با کودک: تالش
کنیم: نه  می در بخش آخر در مورد رویکردهای جدید در حوزه بدرفتاری با کودك صحبت

)پیشگیری کنند  می  بدرفتاری با کودك پیشگیری « مجدد»ی که از بروز های فقط برنامه

ای روی دهد )پیشگیری گذارند چنین پدیده نمیی که از همان ابتدا های ثانویه( بلکه برنامه

رسد اما وقتی دانش  می ناپذیر به نظرمکاناولیه(. در نگاه اول رسیدن به چنین هدفی ا

بینیم  می ،کنیم می فرزندپروری بررسی های و صالحیت ها عظیم خود را در حوزه مهارت

توانیم از این دانش برای کاهش معنادار وقوع سوءاستفاده فیزیکی، جنسی و  می که چطور

 غفلت از کودك بکار گیریم. 

برنامه مراقبت " از جملهبرنامه شواهدمحور  چند گوستافرو و لوتزکر در این بخش

است که در کار با  یمعروف برنامه ی "برنامه مراقبت امن"کنند.  می را معرفی "امن

 از کودك به مراکز ارائه دهنده خدمات محافظت از کودك والدینی که به دلیل غفلت

 های آمیز عمل کرده است. در این فصل در مورد چالشموفقیت، اند شدهارجاع داده 
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صحبت نیز سطح گسترده اجتماعی در شواهدمحور  های اجرایی و توسعه استفاده از برنامه

در مورد بدرفتاری با کودك  که اگرچه گزارشکنند  می  . این نویسندگان اظهار شود می

پذیرشی باالست. به همین اما هنوز هم نرخ این پدیده به طور غیرقابل ،کاهش یافته است

ك طراحی ی که با هدف کاهش نرخ بدرفتاری با کودهای دلیل برای بهبود و تداوم برنامه

کنندگان و والدین بازخورد بگیریم و برای تامین باید به طور پیوسته از تامین ،شوند می

 راهبردهایی تعیین کنیم. ها نیازها و شرایط متغیر خانواده

در دنیای واقعی را به طور نظامدار « کاهش خطر»چارلز ویلسون و دونا پنس پدیده 

پیشگیری از بدرفتاری با کودك  های عقیده دارند که موفقیت برنامه ها آن کنند.  می بررسی

نیازمند استفاده گسترده از راهبردهای کاهش خطر و هدف قرار دادن اثرات بلندمدت و 

دسترسی والدین  های کوتاه مدت بدرفتاری است. این راهبردها عبارتند از افزایش فرصت

کودك و رفتارهایی  و تکاملی رشد های رد دوره، آموزش به والدین در موها به این برنامه

توانند در هر بازه رشدی از او انتظار داشته باشند، افزایش دانش در مورد نحوه  می که

به خصوص در پاسخ به رفتارهای مثبت کودك، تقویت میزان حمایت  یصحیح فرزندپرور

 بیشتر. های حمایت والدین از فرزندان، و ارجاع والدین به منابع بیرونی برای دریافت

و آن  توضیح داده( را PBE« )شواهد مبتنی بر عمل»در نهایت، شارون واسکو مفهوم 

. کندمعرفی میکاهش خطر بدرفتاری با کودك  های را یك مولفه ضروری در همه برنامه

شواهدمحور در  های توانند در مورد اجرای برنامه می این اطالعاتی است که درمانگران

مختلفی  های توان از این اطالعات به روش می اختیار پژوهشگران قرار دهند. در نهایت،

که باید کند  می  استفاده کرد. عالوه بر این، واسکو ذکر  ها برای تقویت غنای این برنامه

PBE ها شواهدمحور مختلف ترکیب شود تا کارکنان بهتر بتوانند این برنامه های با برنامه 

 های اینکه کدام یك از مولفهکنندگان خدمات تنظیم کنند. را با نیازهای دریافت

پیشگیری از بدرفتاری با کودك در کاهش این پدیده موثرتر هستند، برای  های برنامه

، و اجرای کدام یك شوندتحلیل باید ی های چه داده تعیین موفقیت یا شکست یك برنامه

 PBEاز  با استفاده توانیم می سئواالتی هستند که استصرفه  هر برنامه به های از مولفه

 پاسخ دهیم. ها آن به 
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شناسی، های خانواده در سببفرآیندنقش  در موردرا  دانش ماامیدواریم این کتاب 

تاثیر، درمان و در نهایت، پیشگیری از بدرفتاری با کودك افزایش دهد و برای پژوهشگران 

 مفید واقع شود.و درمانگران این حوزه 

 

س ام. تتی؛ دانشگاه پارك، آمریکاداگال               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


