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چکیده
سابقه ی ترومای پیچیده در کودکی میتواند به تأثیرات روانشناختی قابلتوجهی در بزرگسالی منجر شود که
یکی از مهمترین آنها ادراکهای ناسازگارانه از خود است .هدف مطالعه ی حاضر ،فراهم کردن درکی عمیق از
چگونگی ادراک خود در مراجعان بزرگسال ایرانی است که سابقه ای از ترومای پیچیده در کودکی داشته اند.
روش پژوهش ،پدیدارشناسی تفسیری است که یک روش کیفی است .برای این منظور 21 ،مراجع ( 0زن و 0مرد)
با سابقه ای از ترومای پیچیده (غفلت هیجانی و فیزیکی و سوء رفتار هیجانی ،فیزیکی و جنسی) که به دو کلینیک
روانشناسی در تهران مراجعه کرده بودند با استفاده از نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای جمع آور ی دادهها
از روش مصاحبه عمیق استفاده شد .مصاحبهها ضبط و کلمه به کلمه پیاده شد و با استفاده از روش هفت مرحله ای
کالیزی تحلیل شد .دو مؤلفه ی اصلی به نامهای درک مرکزی از خود و راهبردهای مقابله ای استخراج شد .درک
مرکزی از خود ،شامل دو طبقه ی اصلی شرم ناسازگارانه و ترس ناسازگارانه بود؛ و راهبردهای مقابله ای ،ش امل
پنج طبقه اصلی اجتناب ،برگرداندن خشم نسبت به خود و رفتارهای جبرانی بود .یافتهها مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است.
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مقدمه
تروما ،تجربه ی هیجانی شددیدی اسدت که ممکن اسدت اثرات نامطلوب روانشناختی ،فیزیک ی و
اجتمداعی را بده دنبدال داشدددتده باشدددد و پیامدهای آن از حد معمول فراتر رود و نیازمند مداخالت
مؤثر باشددد .دامنه ی وسددیعی از رویدادها ممکن اسددت تروما را موجن شددوند که معموالً در سدده
طبقدهبنددی بررسدددی می شدددوندد .رویددادهایی که توسدددط بشدددر از روی عمد صدددورت میگیرد؛
رویدادهای غیرعمدی که توسددط بشدددر انجام می شدددود؛ و فجایع طبیعی .بهبود اثرات رویدادهایی
که به وسددیلهی انسددان از روی عمد ایجاد می شددود ،در مقایسدده با رویدادهای غیرعمدی ،دشددوارتر
است (اسچرالدی .)1448 ،2
در پی یدافتن ماهیت تروما ،متخصدددصدددین و بالینگران ،تروما را به دو نوع تقسدددیم میک نند.
ترومدای نوع اول بده یدک حدادثدهی واحدد برمیگردد .برای نمونه ،می توان از تصدددادف اتومبیل،
فداجعدهی طبیعی و یدا تجاوز نام برد .آشدددفتگیهای ناشدددی از این رویدادهای تروماتیک ،بیشتر
شدبیه به عالمم توصدیش شدده در اختالل استرس پز از سانحه ) (PTSDاست (پاویو و پاسکال -
لئون  .)1424 ،1تجربده مجددد حدادثدهی آسدددیدن زا ،رفتدارهدای اجتندابی ،کرختی در پداسدددخ بدده
بی احسداسدی نسدبت به ارتبا با دنیای بیرونی و مجموعهای از نشانههای شناختی ،رفتاری و فعالیت
بیش از حد دسدددتگاه عصدددبی خودمختار ،نمونه ای از این عالمم اسدددت (ماردپور و نجفی.)2380 ،
ترومای نوع دوم یا ترومای پیچیده  ،3بر اشدکال مختلش تروماهای رابطهای (مخصدوصاً تروماهای
رابطده ای اولیده) اشددداره دارد کده بدا ویژگیهای مزمن بودن ،متعدد بودن و پیامدهای طوالنیمدت
در حیطه های عواطش ،دلبسدتگی ،رفتاری ،شدناختی و ادراکی مشدخی میشدود (کیسر ،پترسون،
تورجرسدن ،دندونن ،ویال و فهرنباخ 1420 ،0؛ و کلیترمز و اسددچات و دریری  .)1420 ،0ترومای
1. Schiraldi
2. Paivio, Pascual- Leone
3. Complex trauma
4. Kisel, Patterson, Torgersen, den Dunnen, Vill, Fehrenbach
5. Kliethermes, Schacht, Drewry
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پیچیده در اکثر مواقع ،در نتیجهی الگوهای تکرارشددوندهی والدینی با ویژگیهای غفلت  2و سددوء
رفتار  1روی می دهد که به پاسددخ نگرفتن و عدم ارضدداء نیازهای اسدداسددی کودک منجر میشددود
(پور  )1420 ،3کده در نتیجده ی آن ممکن اسدددت در فرایندد رشدددد خلدل ایجاد شدددود .برای نمونه،
دشدددواری در شدددکدلگیری هویدت ،یکی از مسددداملی کده در این رابطه ممکن اسدددت روی دهد
(صمیمی و حسنی.)2380 ،
مفهوم ترومددا بدهعنوان مواجهدها ی تکرارشدددوندده و تدداوم یددافتده در طول زمددان بدا عدامددل
آزاردهندهای که لزوماً حاد نیسددت ،از دو دههی پایانی سددددهی  2844وارد متون پژوهشدددی شدددد.
اصددطالت ترومای نوع دوم را اولین بار فیگلی  0در سددال  2803به کار برد .در توضددیت ترومای نوع
دوم ،فیگلی ارتباطی تنگاتنگ با عضدددوی از خانواده را توصدددیش میکند که آسدددینپذیریهای
هیجانی را در فرد موجن شددده و اثرات زیانباری را به دنبال داشددته اسددت (نلسددون  .)2880 ،0در
ادامه ،روسدددنک  0و ناتان  ،)2800( 7در کودکانی که والدین آنها کهنه سدددربازان مبتال به PTSD
بودندد ،عالممی از قبیدل افسدددردگی و احسددداس گنداه را بدهعنوان ترومدای نوع دوم یدا ثدانویه کر
میکند و توضددیت می دهد ،ارتبا هیجانی نزدیک با فرد تروماتیزه ،مانند یک عامل اسددترسزای
مزمن عمدل می کندد که اغلن ،منجر به تجربهی عالمم تروما در دیگر اعضدددای خانواده میشدددود
(نلسددون .)2880 ،سددرانجام تر  0در سددال  ،2882ترومای نوع دوم (مزمن) را در مقابل ترومای نوع
اول (حاد) تعریش می کند و تمایز بین این دو نوع از تروما را برجسته میکند (گرنن .)1420 ،8

1. Neglect
2. Abuse
3. Pur
4. Figly
5. Nelson
6. Rosenheck
7. Nathan
8. Terr
9. Grennan
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مفهوم مزمن از ترومدا در مقدابدل معنای حاد تروما ،بیش از هر چیز ،مورد توجه نظریهپردازان
تحولی قرار گرفدت .نظریدات ترومددا کده دیددگداهی تحولی دارندد .برای نمونده (وندرکولددک ،2
 ،)1440از ترومدای بینفردی  1سدددخن میگویندد کده عبارت اسدددت از تجربهای مزمن ،انباشدددته

3

(متراکم) و امتداد یافته در طول زمان که حاصددل تجربیات ناسددازگار تحولی در بسددتری بینفردی
اسددت و اغلن در دوران کودکی اتفاا افتاده اسددت .اسددچور  )1442( 0نیز از اصدددطالت ترومای
رابطهای  0نام میبرد و توضددیت میدهد ،غفلت هیجانی و سددوء رفتار فیزیکی در نوزادی و کودکی
اولیده ،می تواندد تروماتیک تجربه شدددود .اصدددطالت ترومای پیچیده را اولین بار ،جودیث هرمن

0

برای اشدداره به ماهیت تکرارشددونده و مزمن تروماهای رابطهای و پیامدهای گسددتردهی آن به کار
برد (کلیترمز و همکاران.)1420 ،
در مورد پیدامددهدایی که تجربهی تروماهای پیچیده دوران کودکی به دنبال خواهد داشدددت،
نکته حامز اهمیت آن اسدددت که تأثیرات منحصدددربهفرد که فقط مربو به یکی از انواع تروماهای
دوران کودکی باشدد ،کم تر مورد بازشدناسدی قرار گرفتهاست .چراکه ،نتایج فراتحلیلها حاکی از
آن اسددت که وجه اشددتراک در بین تأثیرات انواع تروماهای دوران کودکی ،بیش تر از تفاوتهای
آنهدا اسدددت کده این امر می تواند به دلیل همبودی انواع مختلش سدددوءرفتارها و غفلتها در یک
خانواده باشددد (کلیترمز و همکاران1420 ،؛ پاویو و پاسددکال-لئون .)1424 ،در واقع ،گسددتردگی
اسددتفاده از اصددطالت ترومای پیچیده در متون پژوهشددی سددالهای اخیر برای تأکید به ویژگیهای
متعددد بودن و مزمن بودن تجربدهی تروماهای دوران کودکی بوده اسدددت (کلیترمز و همکاران،
 .)1420برای تدأکیدد بر ترومدای پیچیدده دوران کودکی ،طبقده تشدددخیی جدیدی به نام اختالل
1.Van der Kolk
2. Interpersonal trauma
3. Cummulative
4. Schore
5. Relational trauma
6. Herman
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ترومای رشددی  (DTD) 2تدوین شددده و مورد مطالعه قرار گرفته و برای وارد شدددن در DSM-
 5پیشدنهاد شدده است .اختالل ترومای رشدی به تجربه ی ترومای پیچیده و عالمم آن در کودکان
میپردازد که در طبقات تشددخیصددی دیگر مورد توجه قرار گرفته اسدددت (اسددچمید ،پترسدددون و
فگرت .)1423 ،1
مدطددالعددات بسدددیدداری ارتبددا بین ترومددای پیچیددده در دوران کودکی و انواع مختلش
دشددواریهای مرتبط با سددالمت روان را در بزرگسددالی مانند ،مشددکالت بینفردی (پارادیز و
بوچلر 1424 ،3؛ هم ،کیم ،یو و چی 1420 ،0؛ و هز  ،) 1420 ،0افکدار و اقددام به خودکشدددی (بک،
جنگ ،چوی و لی 1427 ،0؛ دی متیوسدوزا ،منیال ،سدیلوا ،جنسون 1420 ،7؛ لیو  0و همکاران 1427 ،؛
و روکی و اربی  )1420 ،8و آسدین رسداندن به خود را مورد بررسددی قرار دادند (کلر و همکاران ،24
1420؛ و مکالفری و همکاران .)1428 ،22
همچنین ،ارتبدا بین ترومای پیچیده دوران کودکی و ابتال به انواع اختالالت روانپزشدددکی
در بزرگسدددالی بده فراوانی نشدددان داده شدددده اسدددت .برای نمونده ،می توان از ابتال به افسدددردگی
(هوپفینگر ،برکینددگ و بوکتینددگ و اربرت 1420 ،21؛ و نوول و همکدداران  ،)1420 ،23اختالل

1. Disorder of developmental trauma
2. Schmid, Petermann, Fegert
3. Paradis, Boucher
4. Huh, Kim, Yu, Chea
5. Hsu
6. Bahk, Jang, Choi, Lee
7. De Mattos Souza, Molina, Silva, Janson
8. Liu
9. Rukiye, Erby
10. Cleare, Wetherall, Clark, Ryan, Kirtley, Smiyh, O’Conner
11. McLafferty, Armour, Bunting, Ennis, Lapsley, Murray, O’Neill
12. Hopfinger, Berking, Bockting, Ebert
13. Novelo, Von Gunten, Jardim, Spanemberg, de Lima Argimon, Nogueira

فصلنامه علمی مطالعات روانشناسی بالینی ،سال دهم ،شماره سی و هشتم ،بهار 99

6

دوقطبی (لی و همکداران 1420 ،2؛ و راس و همکداران  ،) 1420 ،1اختالل سدددوءمصدددرف مواد و
( PTSDکوک ،هدان ،میر و نجویدت و جوندگ 1420 ،3؛ و مرگلر و همکداران  ،)1420 ،0اختالل
هدراس (زو و هدمدکدداران  ،) 1420 ،0اختالل خوردن (کیولیوت و همکدداران  )1428 ،0و عالمم
سدددایکوتیدک ندام برد (هداندگ و همکداران  .)1428 ،7بدهطورکلی ،شدددواهد داللت بر آن دارد که
فراوانی و شددددت تجربده ی تروماهای دوران کودکی ،در مبتالیان به اختالالت روانپزشدددکی در
مقایسدده با افرادی که تشددخیی روانپزشددکی ندارند ،بیش تر اسددت (پارک و همکاران 1420 ،0؛ و
ایکسی و همکاران .)1420 ،8
در پژوهشهدای ایرانی نیز شددد یوع بداالی انواع تروماهای دوران کودکی ،برای نمونه ،سدددوء
رفتار جنسدی و جسدمی (توفیقی و هوشددار2370 ،؛ رحیمیموقر ،بابایی و رسدتمی2370 ،؛ سددیاری
و همکدداران )2304 ،و سدددوء رفتددار هیجدانی و غفلدت هیجددانی (خوشدددابی ،حبیبی ،فرزادفرد و
مدحدمدددخدداندی2307 ،؛ ویزه ،مرادی ،فدددایی و جبیبی2307 ،؛ میکددامیلی و زمددانلو2382 ،؛ و
ترکاشدوند ،جعفری ،رضدامیان و شدیخ فتتالهی )2381 ،نشان داده شده است .همچنین ،ارتبا بین
تجربهی ت روماهای متعدد و مزمن دوران کودکی (ترومای پیچیده) و ابتال به افسدددردگی و اقدام به
خودکشی نیز در نمونههای ایرانی نشان داده شده است (ابراهیمی ،دژکام و ثقهاالسالم.)2381 ،
بدا وجود اینکه شدددواهد پژوهشدددی فراوانی ،از پیامدهای ترومای پیچیده حکایت دارد ،ولی
نتدایج فراتحلیدلهدا حداکی از آن اسدددت کده وجود سدددابقدهی ترومدای پیچیده دوران کودکی با
پداسدددخهدای درمدانی ضدددعیش در انواع درمدانهدای روانشدددنداختی در بزرگسدددالی رابطه دارد
1. Li, Liu, Zhu, Zhang, Tang, Wang
2. Russo, Mahon, Shanahan, Solon, Ramjas, Turpin, Burdick
3. Kok, Haan, Meer, Najavits, Jong
4. Mergler
5. Zou, Huang, Wang, He, Min, Chen, Wang, Zhou
6. Quilliot, Brunaud, Mathieu, Quenot, Sirveaux, Kahn, Ziegler, Witkowski
7. Huang, Hou, Huang, He, Wang, Chen, Wang, Wang, Jia
8. Park, Hang, Bae, Cho, Lee, Lee, Chang, Jeon, Hahm, Lee, Seong, Cho
9. Xie, Wu, Zheng, Guo, Yang, He, Ding, Peng
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(کراتزیاس و همکاران  .)1428 ،2حال پرسددش مهم آن اسددت که چگونه تجربهی ترومای پیچیده
در دوران کودکی به این پیامدهای گسدترده در بزرگسدالی منجر میشدود .نظریهی روانشد ناسددی
خود  1با توضددیت نوعی از آسددینشددناسددی به نام نقی خود  ،3به این پرسددش پاسددخ میدهد .در این
دیددگداه ،ترومدای رابطده ای اولیده زمدانی روی میدهدد که ایگو هنوز به اندازهای رشدددد نیافته که
دالیل و اثرات آسددین را بازنمایی کند و توانایی خود بهعنوان یک مرکز راهبردی هنوز گسددترش
پیدا نکرده اسدت .نتیجه ی این عدم تمایز ،احسداس آشدفتگی ،گیجی و احسداس شکلن یافتهای  0از
شدرم و گناه اسدت (کوهات  .)2872 ،0آسدینشدناسدی نقی خود بهعنوان دفاعی بر علیه اضطراب
اولیه از فروپاشددی ،برای نمونه ،احسدداس از دسددت دادن هویت ،در نظر گرفته میشددود (کلینگمو ،0
 .)2808از دیدگاه روان شددناسددی خود ،تروماهای رابطه ای اولیه ،بر چگونگی شددکلگیری خود اثر
میگذارند و از این طریق در پیدایش آسدین شددناسددی و تداوم آن در سددالهای بعدی زندگی نقش
ایفا میکنند (لسم .)1440 ،7
مشدکالت مرتبط با خود ،تحت عنوان درک مرکزی آشدفته از خود ،مهم ترین پیامدی است
کده در افرادی کده سدددابقده ی ترومای پیچیده را در دوران کودکی دارند ،شدددناخته شدددده اسدددت
(کلیترمز و همکداران .)1420 ،تحدت تدأثیر این درک مرکزی آشدددفتده از خود ،تواناییهایی از
قبیدل تنظیم هیجدان ،تحمدل تنهدا بودن ،تحمدل انتقاد و یرفیت خود تسدددکینبخشدددی و عاملیت،
کداهش می یددابدد (پدداویو و پداسدددکددال-لئون .)1424 ،در این ارتبدا چگونگی ادراک خود در
بزرگسدداالنی که سددابقه ای از ترومای پیچیده دوران کودکی دارند ،نیاز به بررسددی دارد و میتواند
بده شدددناسدددایی عواملی که تجربه ترومای پیچیده را به دشدددواریهای مرتبط با سدددالمت روان در
1. Karatzias
2. Self-psychology
3. Self-deficit
4. Amorphous
5. Kohut
6. Killingmo
7. Lessem
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بزرگسدددالی ارتبدا میدهدد کمدک کندد .در پژوهش حداضدددر ،ادراک از خود در مراجعددان
بزرگسدددال ایرانی که سدددابقهای از ترومای پیچیده دوران کودکی داشدددتند ،با اسدددتفاده از روش
کیفی ،مورد بررسدددی قرار گرفدت .در طول این مقدالده ،اصدددطالت ترومای پیچیده برای اشددداره به
تروماهای مزمن و متعدد دوران کودکی مورد استفاده قرار میگیرد.

روششناسی
مطالعه ی حاضدر به روش کیفی با رویکرد پدیدارشدناسدانه تفسدیری انجام شدده اسددت تا چگونگی
ادراک خود در مراجعدان بزرگسددددال ایرانی بدا ترومددای پیچیدده جسدددتجو شدددود .رویکرد
پددیددارشدددنداسدددی تفسدددیری عبدارت اسدددت از درک عمیق تجربدههدای انسدددانی و مفاهیمی که
شدددرکدتکننددگددان بده تجربدههددای خود نسدددبدت میدهندد .در واقع ،پژوهشگر درک و فهم
شدددرکدتکنندگان را دربارهی یک پد یده تجربه شدددده ،توصدددیش میکند (ویلیگ  .)1440 ،2در
رویکرد تفسددیری اعتقاد بر آن اسددت که درک تجربه زیسددته فعالیتی دوسددویه میان پژوهشگر و
فرد شدددرکت کننده در مصددداحبه اسدددت .پژوهشگر به دنبال تعامل دوجانبه بین پژوهشگر و فرد
شددرکت کننده در مصدداحبه اسددت ،برای درک بهتر پدیدهی مورد مطالعه و تفسددیر معانی تجربهی
زیسته ی افراد ،مبتنی بر این درک دوجانبه است (واجنر و اسونسون .)1447 ،1
شرکک کنندگان و فکایند اجکا :شدرکتکنندگان پژوهش افرادی بودند که در فاصددلهی خرداد تا
مهرماه  2387به دو کلینیک روانشدناسددی وارش و بهسددا واقع در تهران ،مراجعه کرده و سددابقهای
از ترومدای پیچیدده داشدددتندد .پژوهشگر کد اخالا حرفهای را از کمیتهی اخالا حرفهای علوم
پزشدددکی دانشدددگاه شددداهد به شدددماره  IR.SHAHED.REC.1397.114دریافت کردهبود.
نمونهگیری هدفمند مورد اسددتفاده قرار گرفت و  21مراجع ( 0زن و  0مرد) ،بر اسدداس مالکهای
ورود و خروج در مصددداحبه شدددرکت کردند .نمره ی متوسدددط تا شددددید در حداقل سددده نوع از
1. Willig
2. Wajnar, Swanson
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تروماهای دوران کودکی بر اسدداس پرسددشددنامه آسددینهای دوران کودکی ،تحصددیالت حداقل
دیپلم و اعالم آمادگی برای شددرکت در پژوهش و کامل کردن فرم رضددایت ،به عنوان مالکهای
ورود در نظر گرفتدهشددددندد .انصدددراف از ادامده ی مصددداحبده نیز بدده عنوان مالک خروج در نظر
گرفتدهشدددد .تمامی شدددرکت کنندگان غفلت هیجانی را در دوران کودکی تجربه کرده بودند22 .
نفر از آنها سددوء رفتار هیجانی 0 ،نفر از آنها سدددوء رفتار جنسدددی 3 ،نفر سدددوء رفتار فیزیکی و 1
نفر غفلدت فیزیکی را هم تجربده کرده بودند (جدول  .) 2مراجعان مشدددکالت بینفردی را بهعنوان
دلیل اصدلی مراجعه به کلینیک روان شدناسدی و یا یکی از دالیل مراجعه به کلینیک روانشد ناسدی
عنوان کرده بودند.
جدول  :2مشخصات جمعیت شناختی
تحصیالت

سن

جنسیت

42

مرد

42

زن

کارشناسی

43

مرد

کارشناسی

متأهل

44

مرد

کارشناسی

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی

43

زن

دیپلم

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی

42

زن

ارشد

مجرد

غفلت هیجانی ،غفلت فیزیکی ،سوء رفتار هیجانی

42

زن

کارشناسی

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی

42

زن

کارشناسی

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار فیزیکی

44

زن

کارشناسی

متأهل

غفلت هیجانی ،غفلت فیزیکی ،سوء رفتار هیجانی

24

زن

دیپلم

متأهل

42

زن

کارشناسی

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی

42

مرد

مجرد

غفلت هیجانی ،سوء رفتار جنسی ،سوء رفتار فیزیکی

ارشد

دانشجوی
ارشد

تأهل

انواع تروما

مجرد

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار فیزیکی

متأهل

غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی
غفلت هیجانی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء رفتار جنسی

غفلت هیجانی ،غفلت فیزیکی ،سوء رفتار هیجانی ،سوء
رفتار فیزیکی
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شیوه اجکای پژوهش
دادهها با اسدتفاده از مصداحبهی فردی نیمه سدداختاریافته عمیق جمعآوری شدد .مصدداحبهکننده  2در
اولین دیدار با هرکدام از شدددرکت کنندگان خودش و هدف از مطالعه را معرفی میکرد و با توجه
به شدرایط شدرکتکنندگان ،زمان مصاحبه را با هرکدام از آنها تعیین میکرد و شرکتک نندگان
را در مورد محرمدانده بودن ندام و اطالعدات آنهدا مطمئن میکرد .همچنین ،شدددرکدتکننددگددان
می توانسدددتندد هر زمدان که احسددداس کردند تمایلی به ادامه مصددداحبه ندارند ،فرایند مصددداحبه را
متوقش کنند .قبل از مصداحبه ،شدرکتکنندگان فرم رضایت از شرکت در مصاحبه ،به همراه فرم
رضددایت از ضددبط صددوتی مصدداحبه را کامل کردند .طول مدت مصدداحبه ،بین  00تا  00دقیقه و با
میانگین  00دقیقه بود .مصدداحبه با یک سدددؤال باز پاسدددخ شدددروع می شدددد که ادراک مراجعان از
خودشدددان چگونده اسدددت و به این ترتین ادامه پیدا میکرد که تجربه ترومای پیچیده در دوران
کودکی چگونه بر ادراک آنها از خود تأثیر گذاشدته اسددت .انجام مصداحبهها تا حد اشددباع  1ادامه
پیدا کرد تا زمانی که حداقل در سه مصاحبه دادهی تازهای مشاهده نشد.

ابزار
مصرابهه ییهه سراتااریافاه :سبک مصاحبه نیمه ساختاریافته غیررهنمودی است .با وجود این،
هدف مصددداحبه ،جمع آوری اطالعاتی در مورد سدددؤاالت پژوهش اسدددت .از اینرو ،همواره باید
تعادلی بین کنترل مصدداحبه از سددوی مصدداحبهگر و فرصددت دادن به مصدداحبهشددونده برای بیان
روایت خود از تجربه اش ایجاد شدود .در مصداحبه نیمه سداختاریافته از سدؤاالت باز پاسدخ استفاده
میشددود که شددامل چهار نوع توصددیفی ،سدداختاری ،تقابلی و ارزیابانه را شددامل میشددود .سددؤاالت
توصدیفی به آنچه روی داده اسدت میپردازد .در سدؤاالت سداختاری ،هدف مصداحبهگر آن اسدت
که دریابد ،مصدداحبهشددونده چطور اطالعات خود را در مورد تجربهاش سددازمان میدهد و چگونه
 .1نویسنده اول
2. Saturation
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آن را معنا میکند .سددؤاالت تقابلی به تفاوت آنچه روی داده و تجربهی شددخصددی میپردازد و در
سدؤاالت ارزیابی به احسداسدات مصداحبهشونده پیرامون رویداد و افراد مهم میپردازد .در مصاح به
نیمه سداختاریافته  ،توجه به ارتبا کالمی بسدیار اهمیت دارد .مصداحبه ضدبط و پیادهسازی میشود
و در پیاده سدددازی مصددداحبه ،مواردی از قبیل وقفهها ،تن و لحن صددددا نیز در متن وارد میشدددود
(ویلیگ.)1440 ،
پکسرراررنامه سرری های دوران کودکی .نسددخه کوتاه پرسددشددنامه آسددینهای دوران کودکی

2

) (CTQ-SFیک ابزار  10سددؤالی خود گزارشدهی گذشددتهنگر از تعیین سددطوت بدرفتاری در
کودکی اسدت و از پنج خرده مقیاس سدوء رفتار جنسددی ،سدوء رفتار جسدمی ،سددوء رفتار هیجانی،
غفلت جسددمانی و غفلت هیجانی تشددکیل شددده اسددت .عبارتها در مقیاس  0درجهای لیکرت از
هرگز ( )2تا همیشدده ( )0نمرهدهی میشددوند (برنسددتین  .)1443 ،1نمرات باالت ر در هر خرده مقیاس
به معنای سددطت باالتر تجربه ی رویداد تروماتیک در کودکی اسددت .بهمنظور ارزیابی ر ویدادهای
ترومداتیدک دوران کودکی از نسدددخه کوتاه پرسدددشدددنامه آسدددینهای کودکی که روایی آن در
جمعیت ایرانی (گروسدی و نخعی  )1448 ،3مورد بررسدی قرار گرفتهاسددت ،اسدتفاده شددد .میانگین
ضدددریدن آلفدای کرونبداخ برای کدل خرده مقیاسها 4/78 ،و همبسدددتگی عبارات مقیاس در همه
خرده مقیداسهدا بداالتر از  4/0بود .عالوه بر این ،ضدددریدن پدایایی آزمون باز آزمون نیز  4/84بود.
نتایج اعتبار یاهری ،اعتبار همگرا و اعتبار سددازه در نسددخهی فارسددی نیز ،قابلقبول گزارش شددده
اسددت .نقطه برش متوسددط تا شدددید در خرده مقیاسها برای تعیین سددابقهی هر نوع ترومای دوران
کودکی در نظر گرفته شددد که عبارت اسددت از ≤24خرده مقیاس سددوء رفتار جسددمی؛ ≤23خرده
مقیاس سددوء رفتار هیجانی؛ ≤0خرده مقیاس سددوء رفتار جنسددی؛  ≤24خرده مقیاس غفلت فیزیکی؛
و ≤20خرده مقیاس غفلت هیجانی.
1. Childhood Trauma Questionnaire- Short Form
2. Bernstein
3. Garrusi, Nakhaee
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تحلیل دادهها
تحلیدل دادههدا بر اسددداس روش  7مرحلده ای کالیزی (مدارو ،رودریگرز و کینگ  )1420 ،2انجام
شددد .در گام اول ،هر مصدداحبه ضددبطشددده ،کلمه به کلمه پیاده سددازی شددد .پژوهشگر کل هر
مصدداحبه را بارها و بارها خواند تا یک حز کلی از هر مصدداحبه به دسددت آورد .در گام دوم ،همه
جمالت و عبداراتی کده بدا ادراک مراجعان از خود ارتبا داشدددتند مشدددخی شدددد و در برگهی
جداگانهای یادداشدددت شدددد ( 80عبارت) .در گام سدددوم ،برای هر جمله و عبارت ،یک مفهوم در
برگیرنده ی معنای ضددمنی و آشددکار تفکر فرد بود ،مفهوم سددازی شددد .در گام چهارم ،این م عانی
فرموله شدددده در قالن زیرطبقات دسدددتهبندی شدددد .در گام پنجم ،درونمایههای یافت شدددده در
توصددیفی منسددجم بهعنوان ادراک مراجعان بزرگسددال از خود ادغام شدددند (طبقات اصددلی) .در
گام شدشدم ،بر اسداس مفاهیم هسدته ای که از توصدیش منسدجمی از پدیدهی مورد مطالعه به دست
آمده بود ،سددداختار اسددداسدددی پدیدهی مورد مطالعه یا مؤلفههای اصدددلی تجربهی مراجعان از خود
توصدیش شددد .مرحله هفتم ،فرایند اعتباربخشددی اسددت .بدین ترتین که مؤلفههای اص دلی ،طبقات
اصددلی و زیر طبقات مرتبط با آنها به برخی از شددرکتکنندگان ارامه میشددود و از آنها سدددؤال
میشدددود کده آ یدا یدافتدهها واقعاً تجربهی آنها را انعکاس میدهد یا نه .مؤلفههای اصدددلی ،طبقات
اصدددلی و زیر طبقدات مرتبط با آنها به چهار نفر از شدددرکتکنندگان ارامه شدددد .آنها مؤلفههای
اصدددلی ،طبقدات اصدددلی و زیر طبقات مرتبط با هرکدام از مؤلفههای اصدددلی را بهعنوان چگونگی
ادراک از خود در ارتبا با تروماهای متعدد و مزمنی که تجربه کرده بودند ،تأیید کردند.
بدهمنظور بررسدددی اعتبدارپدذیری  ،1عالوه بر ارجداع مؤلفههای اصدددلی ،طبقات اصدددلی و زیر
طبقات مرتبط با آنها به چهار نفر از شدددرکت کنندگان و مشدددخی شددددن اینکه تفسدددیر ن تایج،
تجربدهی آنهدا را از ادراک خود تأیید میکرد ،اختصدددام زمان نسدددبتاً طوالنی پژوهشگر برای
1. Morrow, Rodriguez, King
2. Credibility

ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده :یک مطالعه ...

درگیری بدا جزمیدات مصددداحبدههدا و تحلیدل موارد متناق
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 ،ازجمله اقدامات دیگر برای افزایش

اعتبدارپدذیری دادههدا بود .جهدت بررسدددی قدابلیت اطمینان  2دادهها ،از ضدددرین توافق کدگذاران
اسدتفاده شددد .این فرمول توافق میان متخصددصددان در رابطه با کدگذاری محتوای به دسددت آمده از
مصاحبه ی کیفی را ارزیابی میکند (هومن .) 2383 ،فرمول آن در ادامه کر شده است.
𝑀2
𝑁1 + 𝑁2

= 𝑂𝐴𝑃

 :Mتعداد اشتراک در کدگذاری
 :N1تعداد کدگذاری اول
 :N2تعداد کدگذاری دوم

پژوهش گر از یک متخصدددی روانشدددناسدددی بالینی که از طرفی با ترومای پیچیده و روش
کیفی آشدددنایی داشدددت و از طرف دیگر در جریان پژوهش قرار نداشدددت ،درخواسدددت کرد که
رابطدهی بین  80عبارت کدگذاری شدددده ی اولیه (کدهای باز) و طبقات اصدددلی مرتبط با هرکدام
از کدهای باز را ارزیابی کند .متخصدددی بالینی و پژوهشدددگر از بین  80کدباز ،در  02مورد توافق
داشتند .ضرین توافق کدگذاران بین متخصی بالینی و پژوهشگر 4/00 ،بود.

1. Dependability
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یافاهها
نتایج تجزیه وتحلیل دادههای کیفی و کدگذاریهای انجامشدددده به روش هفت مرحلهای کالیزی
به  80کد باز 14 ،زیر طبقه 0 ،طبقه اصددلی و  1مؤلفه اصددلی منجر شددد .دو مؤلفهی اصددلی عبارتند
از :درک مرکزی از خود و راهبردهدای مقدابلدهای .نموندههدایی از کدهای باز ،زیرطبقات و طبقات
اصلی مؤلفههای اصلی در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  : 4کدهای باز ،زیرطبقات ،طبقات اصلی و مؤلفههای اصلی
کدهای باز

زیر طبقات

 -همیشه فکر میکنم ،بقیه ایرادها و

تقصیر /گناه

ضعفهای من را میبینند ...

کمبود /نقص

 -حتماً جور خاصی رفتار کردم که

کهتری

همکارم چنین پیشنهاد بیشرمانهای

دوستداشتنی نبودن

به من میده ...

بیارزشی

 -خواستنی نیستم ،لیاقت بودن با

ناتوانی

کسی را ندارم ...

بیکفایتی

 -ازنظر خودم ،تو هیچ کاری خوب

طرد شدن

نیستم ...

پاسخ نگرفتن نیازها

 هیچکسی به نیازها و خواستههایمن توجه نمیکنه ...

آسیب دیدن هیجان/

 -هر لحظهای ممکنه بهم آسیب

فیزیکی /جنسی

طبقات اصلی

مؤلفه اصلی

شرم ناسازگارانه

درک مرکزی
از خود

ترس ناسازگا رانه

بزنن ...
کنارهگیری
 -تحملش رو ندارم ،فقط سکوت

حواسپرتی

میکنم و باهاش قهر میکنم ...

فراموش خاطرات آسیب زا
خود انتقادی

اجتناب

راهبردهای
مقابلهای
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 -سعی میکنم ،حواسم رو پرت

وارد کردن آسیب فیزیکی به

کنم ،خودم بار یک کار دیگه

خود

برگرداندن خشم

مشغول میکنم ...

افکار خودکشی /اقدام به

نسبت به خود

 -تا حاال چند بار آینه رو شکستم،

خودکشی

اینقدر که از خودم عصبانی بودم

تالش افراطی برای به دست

که چرا جوابش رو نمیدم ...

آوردن تأیید دیگری

 -اگه از من ناراحت باشه ،اصال

تالش افراطی برای به دست

خود رو نمیبخشم ،به خودم شک

آوردن محبت و توجه

میکنم .هر کاری می ...

دیگری

کنم که ازم راضی باشه ...

عالقهمند شدن به فرد

 هر کاری رو برای آدما انجام می -دم که حالشون خوب باشه و من
رو بخوان ...
 -سکس برام هیچ لذتی نداره ،فقط

آسیب زننده

رفتارهای
جبرانی

رفتارهای ناسازگارانه جنسی
به جای جستجوی نیازهای

اون توجهه و محبته رو میخوام ...

بنیادین

مؤلفه اصلی  :1درک مککزی از تود
این مؤلفه اصددلی در برگیرندهی چگونگی تجربهی خود در موقعیتهای مختلش اسددت .چگونگی
تجربده ی خود در زمدان کودکی در مواجهه با ترومای پیچیده ،بر چگونگی تجربه خود در سدددنین
بزرگسدالی تأثیر زیادی داشدته اسدت .مؤلفه ی اصلی درک مرکزی از خود دو طبقهی اصلی شرم
و ترس را شامل میشود.

طهقه اصلی  :1-1شکم یاسازگارایه
شدددرکدت کننددگدان احسددداس نامطلوبی را نسدددبت به خود تجربه میکردند .مدام نگران بودند که
دیگران متوجده کمبودها و نقیهایشدددان شدددوند و خجالتزده شدددوند .حتی اگر دیگران موجن
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احسداسدات خوشدایند یا ناخوشددایند آن ها و یا نیازهایشدان شدوند ،نیز دچار خجالت و شدرمسدداری
میشدددند .عالوه بر این ،چنانچه مورد بدرفتاری قرار میگرفتند ،خود را مقصددر میدانسددتند و یا به
دلیدل کمبودهددا یددا نقی هددایشددددان خود را مسدددتحق بدددرفتدداری میدانسدددتنددد .عالوه بر این،
شدددرکدتکننددگدان خود را موجودی بیارزش در نظر میگرفتندد و تصدددور میکردند که لیاقت
محبت و احترام دیگران را ندارند ،برای دیگران دوسدتداشدتنی و قابلاحترام نیسدتند و حضدوری
ثمربخش و فدایدددهبخش برای دیگران ندددارندد و خود را کم تر از دیگران احسددداس میکردنددد.
همچنین ،تجربهی غالن شدددرکتکنندگان از خود آن اسدددت که تواناییهای خود را به رسدددمیت
نمی شدددنداختندد .خود را در زنددگی ،فردی ضدددعیش در نظر میگرفتند که نمی تواند موفقیتآمیز
عمل کند .با وجودی که گزارش میکردند که بر اسدداس شددواهد ،بهخوبی از عهدهی ویایششددان
در حیطههای مختلش برمیآیند ،ولی تصدور غالن آنها از خودشددان احسدداس بیکفایتی و ناتوانی
بود .این ویژگیها در برگیرندهی شرم ناسازگارانه است.

" اصددال احسدداس خوبی نسددبت به خودم ندارم .از اون چیزی که هسددتم ،بدم می یاد .وقتی تو
یدک جمعی هسدددتم همش فکر می کنم بقیده دارندد ایرادهدا و ضدددعشهایم را میبینند .احسددداس
خجدالدت میکنم ،نمیخوام اون جدا بداشدددم .همش بده خودم میگم االن میگن این چقدر زشدددت
میخنده  .همش به خودم میگم چرا من این جوریم ،چرا اینقدر زشددت میخندم" (شددرکتکننده
)0

"همکدارم بدا وجودی کده می دونه من همسدددر و فرزند دارم به من پیشدددنهاد ارتبا داد .گفت
یک گوشدددی و خط برام میخره .از خودم بدم مییاد .حتماً جور خاصدددی رفتار کردم که همکارم
همچین پیشنهاد بیشرمانهای را به من کرده( ".شرکتکننده )8

"اصددلن خودمو با اونا یکی نمیبینم ،از چیزی خوشددحال میشددم ،میگم نگو به کسددی ،االن
اونددا چدی فدکدر مدیکنن در مورد تو .نکندده یددک موقع بفهمن کدده تو چدده جوری هسدددتی".
(شرکتکننده )22

ادراک خود در مراجعان ایرانی با سابقه ای از ترومای پیچیده :یک مطالعه ...
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"در مقدابل جنز مخالش ،خیلی به هم میریزم .احسددداس میکنم کم تر از اونم ،خواسدددتنی
نیسدددتم ،لیداقت بودن با کسدددی را ندارم .خودم را خیلی دسدددت پایین میگیرم .خیلی وقتها برای
خودم اصال ارزشی برای خودم قامل نیستم( ".شرکتکننده )21

"احسددداس میکنم لیداقدت هیچچیزی را نددارم .اگر دیگران بخواهندد بده من هددیده بددهند،
هیچ وقت در خور خودم نمیبینم .احسدداس میکنم واقعاً ارزشددش را ندارم .بقیه تعجن میک نن یا
حتی بهشدددون بر می خوره کدده من اصدددال نمی خوان بهم هدددیدده بددن یددا لطفی در حقم بکنن.

"(شرکتکننده )1

"بین شدون که هسدتم ،یا اصدال تو هر جمعی که هسدتم ،احسداس باارزش بودن نمی کنم اصال.
خودم رو دوسددت ندارم .هیچ ارزشددی ندارم .احسدداس می کنم در خور احترام هم حتی نیسددتم".
(شرکتکننده )24

"هیچ وقدت نمی تونم اون چیزایی کده دیگران توی من میبینن ،خودم تو خودم ببینم .بقی ده،
همکدارام مثالً میگن تو این جوری ای ،این تواندایی رو داری ،تو این کدار خوبی ،این کارو بلدی؛
امدا خودم اصدددال این جور حز رو بده خودم نددارم .ازنظر خودم تو هیچ کداری خوب نیسدددتم .از

عهده کارام بر نمییام .زندگیم رو باختم( ".شرکتکننده )1

"همده ی کدارهدا را خودم انجام میدهم ،ولی باز هم فکر می کنم که شددداید نتوانم و تو پروژه
شکست بخورم .احساس میکنم نمی تونم تنهایی از پز کاری بر بیام( ".شرکتکننده )2

طهقه اصلی  :2-1تکس یاسازگارایه
درک شدددرکتکنندگان از خود بهعنوان فردی که نیازهایش پاسدددخ نمیگیرد ،طرد میشدددود و یا
مورد آسددین قرار میگیرد ،این طبقهی اصددلی را شددکل داد .این ویژگیها درکی آسددیندیده و
طردشده از خود را شکل میدهد که ترسهای ناسازگارانه را شکل میدهد.

" هیچ کز براش مهم نیسدددت که من چی می خوام ،من چمه ،من احسددداسددداتم چیه ،از چی
خوشم می یاد ،از چی بدم می یاد .اصال برای کسی اهمیتی نداره( ".شرکتکننده )2
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"می ترسدددم ارتبداطم رو بدا آدما زیاد کنم .چون میدونم آخرش ترکم میکنن .تحملش رو
ندارم .نمی خوام رابطه رو شروع کنم .می ترسم( ".شرکتکننده )21

"هر لحظده ای ممکنده بهدت پرخداش کنن ،اگده کوچکترین بهانهای دسدددتشدددون بیاد ،بهت
پرخاش میکنن( ".شرکتکننده )7

" اگده فقط یدک کم بده آدمدا رو بددی ،فورا ازت سدددوءاسدددتفاده میکنن .می ترسدددم خوش
برخو رد باشدددم ،به خودشدددون اجازه بدن که هر جوری باهات رفتار کنن ،هر پیشدددنهادی بهت بدن،
هر سوءاستفادهای ازت بکنن( ".شرکتکننده )22

" تو این پنچ سدددال ،همش منتظرم به من خیانت کنه .همش می ترسدددم .هیچچیزی پیدا نکردم
تو این سدددال هدا .دعوا داشدددتیم بدا هم سدددر مسدددامل مختلش ولی در کل آدم با محبت و حمایت
کننده ای .ولی من همیشدده نگرانم ،اعصدداب خودم رو خورد می کنم .میگم امروز نکرد فردا ممکنه
بهم خیانت کنه .باالخره بهم صدمه میزنه( ".شرکتکننده )0

مؤلفه اصلی  :2راههکدهای مقابلهای
این مؤلفه ی اصدلی شدامل راهبردهایی اسدت که فرد بر اساس درک مرکزی مبتنی بر شرم و ترس
بده کدار میگیرد .به واسدددطه ی این راهبردها ،فرد از تعامل مسدددتقیم با دیگران بر حذر میماند و با
نیازهای بنیادینی که به رسمیت شناختهنشده روبرو نمیشود.

طهقه اصلی  :1-2اجاناب
شدددرکدت کننددگدان در مواجهده بدا موقعیدتهدای دشدددوار ،مثالً هنگدامیکده نیازهای اسددداسدددی
شدرکتکنندگان در تعامالتشدان پاسخ مناسن نمیگرفت و یا در مواجهه با سوء رفتار و غفلت ها،
سدددعی می کردندد ارتبداطدات خود را کداهش دهنددد و طرف مقدابددل را دیگر نبینندد ،از موقعیددت
کندارهگیری یدا فرار می کردندد و یدا از سدددکوت و قهر اسدددتفاده میکردند .عالوه بر این ،سدددعی
می کردندد خود را بده نفهمیددن بزنندد و بهنوعی حواس خود را پرت کنند .در بعضدددی از مواقع نیز،
از سدیگار و مواد مخدر برای پرت کردن حواس خود و فرار از تجربه ی احسداسدات ناخوشایند در
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تعدامالتشدددان اسدددتفداده می کردندد .عالوه بر این ،ممکن بود بخشدددی از خداطرات را کده متعلق به
دورهای آسدددینزننده بوده اسدددت را بهطورکلی فراموش کرده باشدددند و یا خاطرات مبهمی از آن
داشته باشند.

"هر کاری با من میکنه ،توهین میکنه ،کتک میزنه .حتی فحش های جنسددی میده .اصددال
از خودم دفاع نمی کنم .نمی تونم ببینمش .تحملش رو ندارم .سددکوت می کنم .باهاش قهر می
کنم .نمی تونم نگداه بده روش بکنم .باهاش حرف بزنم .هیچ کاری نمی تونسدددتم بکنم .فقط
سکوت می کردم .فقط می رفتم توی خودم .سعی می کردم نبینمش( ".شرکتکننده )8

"ناراحتی که پیش می یاد ،من بیشددتر سددکوت می کنم .بیشددتر قهر می کنم .میرم تو خودم.
نمیخوام کسددی رو ببینم .حوصددله خودم رو هم ندارم .نمیرم باهاش حرف بزنم .نه با همسددرم نه با
هیچ کز دیگه .مثالً همکارام تو محل کار .بعد از چند روز با همکارام شدداید دیگه فراموش کنم
که اصدال چی می خواسددتم .دیگه هیچ وقت به اون مسددئله ای که ناراحتم کرده برنمی گردم .ولی
در مورد همسددرم تا چند ماه طول می کشدده این قهر .هیچ وقتم در مورد اون چیزی که ناراحتم
کرده حرف نمی زنیم .هیچچیزی درست نمیشه( ".شرکتکننده )0

"رفتدار خیلی بددی داره .همده ی فدامیدل می دونن .میگن بداهداش چکدار می کنی .میگن

نفهمیددی چی گفدت ،با تو بود ها .میگم نه .با من بود می فهمم ولی چکار باید بکنم .باعث
خجالتمه .بهتره حواسم رو پرت کنم .کاری نمیشه کرد باهاش( ".شرکتکننده )0

"دنیدا رو سدددرم خراب شدددد ،وقتی این جوری بداهدام حرف زد .از خودم بددم اومدد .از بددازی
اومددم بیرون ،هیچی نگفتم .با موبایل با خواهرزادم شدددروع کردم به بازی .خواسدددتم حواسدددم رو
پرت کنم .ولی توم آشوب بود( ".شرکتکننده )22

"بعضددی وقتا یک خاطراتی رو فراموش میکنم .مثالً میدونم که سددفر خیلی بدی بود ،کلی
مشددکل داشددتم .ولی دقیقا یادم نمی یاد چرا .خاطرات دوران دبیرسددتانم رو که کال فراموش کردم.
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خندده داره ولی حتی یادم نمی یاد اسدددم مدرسدددم چی بوده ،کجا بوده .خندهداره ولی انگار همش
پاک شده( ".شرکتکننده )24

طهقهبندی  :2-2بکگکدایدن تام یسه

به تود

شددرکتکنندگان در مواجهه با موقعیتهای دشددوار که موجن احسدداس خشددم در آنها میشددود،
آن را ابراز نمی کنندد .به جای آن ،خشدددم را بازداری میکنند به شدددکل سدددرزنش خود و مقصدددر
دانسدتن خود برای آنچه روی داده اسدت؛ و یا با وارد کردن آسدین فیزیکی به خود ،خشدمشان را
تجربه میکنند .حتی از شدددت خشدددم ،افکار خودکشددی و در مواردی اقدام به خودکشدددی را هم
تجربه کرده بودند.

"خیلی وقتا شدده که می خوام از عصدبانیت بترکم .ولی اصدال اینو نشدون نمیدم .اصدال کسی
باور نمیکنه از درون اینقدر داغونم .همیشدده خودم رو خوب و محکم میگیرم .همه چیز خوبه.
بعضددی وقتها فکر می کنم من احمقم که از جلوی کسددی بر نمییام .هر جور می خوان باهام
حرف می زنن ،هیچی نمیگم ،سرشون داد نمی کشم( ".شرکتکننده )1

"همش خودخوری می کنم .همش تو هن خودم واگویه می کنم که االن من باید چکار
کنم ،چرا آخده اوضددداع این جوریده .چرا من این جوریم کده نمی تونم جوابشدددو بددم .نمی تونم
عصبانیتم را نشان دهم( ".شرکتکننده )3

"بعضددی وقتها میرم جلوی آینه با خودم حرف می زنم که تو چرا هیچی بهش نمیگی .داد
می کشدم سدر خودم .تا حاال چند بار آینه رو شکستم .اینقدر که از خودم عصبانیم .خیلی وقتها
فکر خودکشی به سرم میزنه( ".شرکتکننده )0

طهقه اصلی  :3-2رفاارهای جهکایی
رفتدارهدا ی جبرانی ،شدددامدل رفتدارهایی اسدددت که شدددرکتکنندگان نیازها و هیجانات خود را به
رسدددمیدت نمی شدددنداختندد و در گیر روابطی می شددددندد کده نیازها و هیجانات آنها نادیده گرفته
می شدددود؛ و در مقدابددل ،بددهطور افراطی سدددعی میکردنددد نیددازهدای دیگران را برآورده کنن دد.
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شدددرکت کنندگان نیاز مفرطی به تأیید دیگری برای خوب بودن داشدددتند .وقتی دیگری مهم آنها
را تأیید نمیکرد یا از آن ها راضددی نبود ،به این معنا بود که آدم خوبی نیسددتند و به خودشددان شددک
میکردندد .تالش زیدادی میکردندد که رضدددایت دیگران را به دسدددت آوردند ،حتی تا جایی که
نیدازهدای خودشدددان را نادیده میگرفتند .عالوه بر این ،به افرادی که با آنها بدرفتاری میکردند و
آنها را مورد سددوءاسددتفاده هیجانی قرار میدادند ،بهعنوان شددریک جنسددی ،عالقهمند میشدددند و
نمی توانسدتند ارتبا با آنها را قطع کنند .شددرکت کنندگان برای کسدن محبت ،توجه و رضددایت
دیگران به شدکل افراطی تالش میکردند .تالشهای شدرکتکنندگان بر اسداس نیازهای خودشان
نبود و یا بر اسداس هیجانات شددان به دیگران پاسددخ نمیدادند ،بلکه همه سددعی خود را میکردند که
نیدازهدا و خواسدددتده هدای دیگران را تدأمین کنند تا از این طریق ،مورد محبت و توجه طرف مقابل
قرار بگیرند .همچنین ،خودشددان را وقش دیگران میکردند تا جایی که رفتارهایش شددکل مداخله
پیددا میکرد و دیگران را میرنجداند .عالوه بر این ،احسددداس میکردند که به قیمت نادیده گرفتن
نیدازهای خود ،وییفه دارند که نیازهای دیگران را برآورده کنند و آنها را خوشدددحال و خشدددنود
سددازند .همچنین ،احسدداس وییفه می کردند که باید مشددکالت دیگران را حل کنند و مسددئولیت
امور مربو به آنها را به عهده بگیرند.
عالوه بر این ،شددرکتکنندگان بهطور ناخواسددته ،مرتبا در روابطی گیر میافتادند که بهنوعی
مورد سدددوءاسدددتفداده جنسدددی قرار میگرفتندد و یدا وارد رابطدهی جنسدددی میشددددند .همچنین،
شدددرکت کنندگانی که روابط جنسدددی آشدددفته داشدددتند ،بیان میکردند که در این روابط مت عدد و
پرخطر ،سددکز هدف نبودهاسددت ،آنچه واقعاً جسددتجو می کردند ،احسدداس امنیت و محبت بوده
است.

"هر کداری ازم بخواد انجدام می دم حتی اگده فکر کنم غیر ممکنده ،خودم رو مجبور میکنم
که انجام بدم .اگه از من ناراحت باشدده اصددال خودم را نمیبخشددم .به خودم شددک میکنم که آدم
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خوبی نیسددتم؛ که کارام را درسددت انجام نمیدم البد .فقط زمانی احسدداس خوبی به خودم دارم که
از من رضایت داشته باشه( ".شرکتکننده )7

"اصددال جوری با من رفتار می کنه که شددخصددیتم را خورد میکنه .میفهمم که چقدر بد باهام
رفتدار میکنده ،ولی نمی تونم ازش جددا بشدددم .هر کداری بخواد میکنم که ازم جدا نشددده .به نظرم
خیلی آدم خاصدیه .خیلی تو کارش درسدته .خیلی دوسدتش دارم .اصال نمیدونم چرا وقتی بیش تر
آزارم میده ،بیش تر بهش عالقهمند می شددم .به هر چیزی که به اون مربو باشدده عالقهمند میشددم.
اصددال هر چیزی که اون دوسددت داشددته باشدده منم دوسددت دارم .از میوهی مورد عالقهاش گرفته تا
کارهایی که دوست داره( ".شرکتکننده )0

"هر کاری را ازم میخواسددت انجام می دادم که فقط دوسدددتم داشددته باشددده .یا هر کاری که
فکر می کردم دوسددت داره .یا هر جوری که اون دوسددت داشددت من باشددم ،همون جوری رفتار
می کردم که منو بخواد و بهم توجه کنه( ".شرکتکننده )3

"من اصدددال عین یک آدم آهنی ،مکانیزه شددددم که حال همه رو خوب کنم .حواسدددم به
ریزترین نکات هر کسددی که دور و برم هسددت .جزمیات .مراقبت به تمام معنا .شددما باید با من
زندگی کنید .من رو ببینید که هر کاری رو به هر قیمتی برای آدما می کنم که حال شددون خوب
باشددده که من رو بخوان ،بدون این که به خودم فکر کنم که چه بالیی سدددر خودم می یاد که
اینقدر خودمو برای بقیه تیکه پاره می کنم( ".شرکتکننده )8

”تو خوبی کردن اغراا میکنم .طوری که بچه ها رو آزار میدم با این کارام ،بعضددی اصددال
قهر می کنن .دعوا می کنن .همه کار میکنم که با من خوب باشدددن ،قدر من رو بدونن ،ولی بدتر
رابطه مون خراب میشه .بعضی وقتا نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم( ".شرکتکننده )0

"اصددال خودم فکر می کنم می بینم من متأسددفم واسدده خودم .ولی االن از بیرون که نگاه می
کنم ،من فقط یکی رو می خواسددتم که موایبم باشدده ،بهم محبت کنه .فقط همین .ولی به نظر
خودم ،قشددنگ  sex addictبودم .شدداید  84درصدددش ،هیچ لذتی هم برام نداشددت .فقط اون
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توجه و محبته رو میخواسدتم .ولی فکر می کنم برای اون محبت باید خواسدتهی جنسی طرف رو
برآورده کنم( ".شرکتکننده )24

بحث و یایجهگیکی
پژوهش حاضددر چگونگی ادراک خود را در مراجعان ایرانی با سددابقه ای از ترومای پیچیده دوران
کودکی بررسدددی کرد .تحلیدل یدافتده ها به تدوین دو مؤلفه اصدددلی تحت عنوان درک مرکزی از
خود و راهبردهدای مقابله ای منجر شدددد .درک مرکزی از خود ،شدددامل دو طبقهی اصدددلی شدددرم
نداسدددازگدارانه و ترس ناسدددازگارانه بود .زیر طبقات مربو به شدددرم ناسدددازگارانه عبارت بودند از
تقصدیر /گناه ،کمبود /نقی ،کهتری ،دوسددت داشددتنی نبودن ،بیارزشددی ،ناتوانی و بیکفایتی .این
زیر طبقدات ،ویژگیهای شدددرم ناسدددازگارانه هسدددتند .بهعنوان مهم ترین پیامد تروماهای مزمن و
متعددد دوران کودکی در بزرگسدددالی از ادراک آشدددفتده از خود نام برده می شدددود .این ادراک
آشدفته با ویژگی هایی از قبیل احسداس نادرسدت بودن ،احسداس نابسدندگی ،دوسدت داشتنی نبودن
و در مجموع بهعنوان احساس فزایندهای از شرم مشخی میشود (بیلین و وینت .)1427 ،2
شدرم بهعنوان هیجانی شددید و منفی در نظر گرفته میشددود که تجربیات مرتبط با آن عبارتند
از خودآگداهی ،خجدالدت ،تحقیر ،درکی از خود بدهعنوان فردی بی ارزش و حقیر .تمدایدل به اقدام
مرتبط با شدرم عبارت اسدت از پنهان شدددن از دید دیگران و یا ناپدید شددن و اصددطالحا فرو رفتن
در زمین ،برای آن که معاین شددخی آشددکار نشددود (تنجنی ،میلر ،فیکر و بارلو  .)2880 ،1لویز

3

( ،)2872شدددرم را بدهعنوان ارزیدابی منفی  0از خود در نظر میگیرد که یک رفتار را در برنمیگیرد،
بلکه کلیت خود را شامل میشود.

1. Baylin,Winnette
2. Tangney, Miller, Ficker, Barlow
3. Lewis
4. Self-evaluation
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رابطده ی بین شدددرم و ترومدای پیچیدده از دیرباز مورد توجه بوده اسدددت .چنانچه کر شدددد،
دیدگاههای نظری روانشدناسددی روابط ابژه و روان شدناسددی خود در پرداختن به تروماهای رابطهی
اولیه که مفهوم ترومای پیچیده را شددامل می شددود ،از نوعی از آسددین شددناسددی با عنوان نقی خود
نام میبرد که بهعنوان دفاعی بر علیه اضددطراب اولیه از فروپاشددی ،برای نمونه ،احسدداس از دسددت
دادن هویت ،در نظر گرفته میشدود و با ویژگیهایی از قبیل احسداس آشدفتگی ،گیجی و احساس
شدددکدلنیافته ای از شدددرم و گناه مشدددخی میشدددود (کلینگمو .)2808 ،در پژوهشهای مختلش
احسددداس شدددرم نداسدددازگدارانده بهعنوان متغیر میانجی بین تجربه ی ترومای پیچیده در کودکی و
مشددکالت مرتبط با سددالمت روان در بزرگسددالی از قبیل مشددکالت بینفردی (کیم ،تالبوت و
سددیچتی  ،)1448 ،2پرخاشددگری (کنی و اپز  )1420 ،1و عالمم آشددفتگی جسددمانی (کلی ،رایز،
اوگردنیزک و اسددپیدل  )1420 ،3شددناخته شددده اسددت .این پژوهشها توجه به نقش شددرم را در
پیامدهای ترومای پیچیده در بزرگسالی برجسته میکند.
گرینبرگ  )1420( 0هیجانات سدددازگارانه و ناسدددازگارانه را به دو نوع اولیه و ثانویه تقسدددیم
میکندد .هیجداندات اولیه ی ناسدددازگارانه ،مانند هیجانات اولیه سدددازگارانه ،اولین پاسدددخ هیجانی
خودکار به موقعیت هسددتند ،ولی تفاوت آنها با هیجانات اولیه سددازگارانه آن اسددت که هیجانات
اولیه ناسددازگارانه ،بیشددتر بازتابی از مقولههای حل وفصددل نشدددهی گذشددته هسددتند ،به جای آنکه
واکنشدددی بده موقعیدت فعلی بداشدددندد .اغلن این هیجانات مبتنی بر یادگیری تروماتیک رشددددی
می باشدند و اغلن حاصدل شدکست در تنظیم عواطش در روابط اولیه فرد میباشند .هیجانات ثانویه
نداسدددازگارانه ،پاسدددخی به موقعیت فعلی نیسدددتند و با نیاز اولیه مرتبط نیسدددتند .بلکه ،پاسدددخها یا
مکانیزمهای دفاعی هسددتند در برابر یک احسدداس یا فکر اولیه ایجاد می شددوند و مانع دسددتیابی به

1. Kim, Talbot, Cicchetti
2. Keene, Epps
3. Kealy, Rice, Ogrodniczuk, Spidel
4. Greenberg
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احسداس یا زخم اولیه میشدوند .ازنظر گرینبرگ ( ،)1420شدرم ناسدازگارانه اولیه که با احساسات
بیارزشددی  ،کهتری ،ناتوانی و مفید نبودن همراه اسددت و بازتابی به موقعیت فعلی اسددت ولی ریشدده
در مقولههای حل وفصدل نشددهی گذشددته دارد .شدرم ناسددازگارانه ثانویه با احسدداس گناه ،کم بود و
خودانتقادگری همراه اسدت و پاسدخی به فکر و احسداس اولیه هستند و به پاسخی به موقعیت فعلی
نیسدددتندد .یدافته های پژوهش حاضدددر حاکی از آن بود که درک مرکزی مراجعان ایرانی ترومای
پیچیده با ویژگی های شددرم ناسددازگارانه اولیه و ثانویه مشددخی شددد .نکته حامز اهمیت این اسددت
کده احسددداس بیکفدایتی در اکثر شدددرکتکنندگان نقش عمدهای در تعریش آنها از خودشدددان
داشددت .احسدداس ناتوانی ،بی کفایتی و به تعبیری تواناییهای خود را به رسددمیت نشددناختن ،حتی با
وجود شددواهد محکم و آشددکاری که خالف آن را ثابت میکرد ،هم چنان احسدداس فرد نسددبت به
خودش را تشدکیل میداد .احسداس بیکفایتی بهعنوان یکی از ویژگیهای شدرم ناسدازگارانه اولیه،
در پژوهشهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست.
درک مرکزی از خود ،عالوه بر شدددرم ناسدددازگارانه ،ترس ناسدددازگارانه را نیز شدددامل شدددد.
درکی از خود بدهعنوان فردی طرد شدددده و آسدددینپذیر که به نیازهایش پاسدددخ داده نمیشدددود،
ترسهدای نداسدددازگدارانده که عمدتا ترسهای ناسدددازگارانه اولیه را در بر میگیرند که ریشددده در
روابط دلبسدددتگی دارد .بیلین و وینت ( )1427بر اسددداس یافتههای مطالعات طولی عنوان میکنند،
افرادی کده در کودکی ترومداهدای متعدددد و مزمن دوران کودکی را تجربدده کردندد و الگوهددای
دلبسددتگی آشددفته ای را شددکل دادند ،احتمال زیادی دارد که در بزرگسدددالی هم با همان الگوی
دلبسددتگی مشدداهده شددوند .ترسهای ناسددازگارانه ای مبتنی بر روابط دلبسددتگی ناایمن که درک
مرکزی از خود را شدددکل میدهند در بزرگسدددالی در موقعیتهای بینفردی فعال میشدددوند و به
دشواریهای ارتباطی منجر میشوند (پاویو و پاسکاللئون.)1424 ،
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در مواجهده بدا ت رومدای پیچیدده در دوران کودکی ،خود  2بده گوندهای سدددازمان می یابد که از
کودک در مقدابدل آسدددیدن هدای نداشدددی از ترومدا محدافظدت کندد .این راهبردهدای مقدابلهای تا
بزرگسدددالی ادامده می یدابدد و هددف آن محافظت از فرد در برابر آگاهی از نیازهای به رسدددمیت
شددناخته نشدددهاش میباشددد (تیموالک و پاسددکال-لئون  .)1420 ،1در پژوهش حاضدددر ،مؤلفهی
اصدلی راهبردهای مقابلهای ،سده طبقه ی اصدلی را شدامل شدد که عبارتند از اجتناب ،بازداری خشم
و رفتارهای جبرانی.
اجتناب را بهعنوان یک ویژگی شددخصددیتی در افرادی پرداختند که ترومای پیچیده را تجربه
کرده بودندد ،معرفی شدددده اسدددت (اوکدابا و همکاران  .)1427 ،3در پژوهش حاضدددر ،زیر طبقات
مرتبط بددا اجتندداب شددددامددل کنددارهگیری ،حواسپرتی و فراموش کردن یدا خدداطرات مبهم از
موقعیتهای دشدوار یا آسدینرسدان اسدتخراج شد که نمونه ای از انواع اجتناب رفتاری ،هیجانی و
شددناختی میباشددند .اجتناب ،بهعنوان تجربهی غالن در افرادی که سددابقهی ترومای پیچیده دوران
کودکی را دارند ،مانع حل وفصددل ترومای تجربه شددده در دوران کودکی و دسدددتیابی به هیجانات
سدازگارانه می شدود (پاویو و پاسدکال لئون .)1424 ،طبقهی اصدلی برگرداندن خشدم نسدبت به خود
بدا زیر طبقات ،خود انتقادی ،وارد کردن آسدددینهای فیزیکی به خود و افکار خودکشدددی و اقدام
به خودکشددی مشددخی شددد .تر  ،)1443( 0بهعنوان یکی از مهم ترین پیامدهای تروماهای متعدد و
مزمن دوران کوکی ،از برگرداندن خشدددم نسدددبت به خود نام میبرد و آن را مبنایی برای تغییرات
عمیق شددخصدددیتی میداند .شدددرکتکنندگان به جای آنکه خشددم شدددان را تجربه و به شدددیوهای
سدددازگارانه ابراز کنند ،با مقصدددر دانسدددتن و سدددرزنش کردن خود آن را بازداری میکردند و یا به
شددکل فیزیکی به خود صدددمه میزندند و یا به خودکشددی فکر میکردند .گالپ  ،)1441( 0کاهش
1. Self
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3. Okub
4. Terr
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یرفیت خود تسددکینبخشدددی را بهعنوان دلیل رفتارهای خودجرحی و صددددمه فیزیکی به خود در
زنانی که سابقه ی ترومای پیچیده دوران کودکی داشتند ،معرفی کردهاست.
رفتدارهددای جبرانی ،سدددومین طبقددهی اصدددلی بود کدده بددهعنوان راهبردهدای مقدابلددهای در
شدرکت کنندگان شدناسدایی شد .تالش افراطی برای به دست آوردن تأیید و جلن توجه و محبت
دیگری ،عالقدهمند شددددن به فرد آسدددینزننده ازنظر هیجانی و رفتارهای پرخطر جنسدددی به جای
جسددتجوی نیازهای بنیادین ،زیر طبقاتی بود که در کدهای باز شددناسددایی شددد .شددرکتکنندگان
برای بده دسدددت آورد تدأییدد و محبدت دیگری ،نیدازهای خود را نادیده میگرفتند .این رفتارهای
مبتنی بر عددم اعتبداربخشدددی و مهرطلبی ،دوبداره فرد را در موقعیتی قرار میدهدد کده به ن یازهایش
پاسددخ داده نشددود و حتی مورد سددوء رفتار هیجانی و یا جنسددی قرار بگیرد .دوباره قربانی شدددن ،2
یکی از موضددوعات مطرت در ارتبا با افرادی اسدددت که سدددابقه ی ترومای پیچیده را در کودکی
داشددتند .در دوباره قربانی شدددن ،فرد در بزرگسددالی مرتبا در ارتباطاتی گیر میافتد که آسددین
هیجانی و یا جنسدددی دوران کودکی ،تکرار می شدددود (پاویو و پاسدددکال-لئون .)1424 ،بر اسددداس
یافته های پژوهش حاضددر ،انواع مختلش رفتارهای جبرانی به شددکل به رسددمیت نشددناختن نیازهای
خود و بده جدای آن تالش افراطی در برآوردن ن یدازهدای دیگران با آرزوی اینکه دیگری نیز او را
به رسددمیت بشددناسددد و نیازهای بنیادینی از قبیل توجه و محبت را برآورده کند ،فرد را در موقعیتی
قرار میدهد که دوباره ازنظر هیجانی و جنسی قربانی شود.
نگندت  ،1آمسدددتدادتر  3و کینن  ) 1422( 0اعتقداد دارندد کده مددل مقدابلده با تروما با فرایندهای
بین فردی مرتبط اسدددت .در واقع ،بین فرد ،دیگری و ترومدا تدأثیرات متقددابلی وجود دارد .بده این
ترتین که از یک طرف ،تجربهی تروما ،مخصدددوصددداً تروماهای رابطهای بر روابط فرد با دیگری

1. Re victimization
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اثدر میگددذارد و از طرف دیگر ،این روابط بین فردی بر چگونگی پدداسدددخ بدده ترومددا نیز اثر
میگذارند .بر اسدداس این مدل ،یافتههای پژوهش حاضددر را می توان به این ترتین توضددیت داد که
درک مرکزی از خود بدا ویژگی هدای شدددرم ناسدددازگارانه و ترس ناسدددازگارانه ،به شدددکلگیری
راهبردهای مقابله ای در ارتبا با دیگری منجر می شددود .این راهبردهای مقابلهای شدددامل اجتناب،
برگرداندن خشددم نسددبت به خود و رفتارهای جبرانی ،از طرفی ،به تشدددید دشددواریهای بینفردی
منجر می شدددود و از طرف دیگر ،درک مرکزی از خود با ویژگیهای شدددرم ناسدددازگارانه و ترس
ناسدددازگارانه را تقویت میکند؛ به عبارت دیگر درک مر کزی ناسدددازگارانه از خود ،نه تنها ترمیم
نمیشدددود و به شدددرم و ترس سدددازگارانه تبدیل نمیشدددود ،بلکه تشددددید نیز میشدددود و به بروز
مشدددکالت بیشدددتری در ارتبداطدات بین فردی نیز منجر میشدددود .مدلهای درمانی که به پیامدهای
ترومدای پیچیده در بزرگسدددالی میپردازند ،الزم اسدددت به درک م رکزی ناسدددازگارانه مبتنی بر
شددرم و ترس بپردازند و راهبردهای مقابله ای که نشدددأت گرفته از این درک مرکزی ناسدددازگارانه
است را مورد توجه قرار دهند.
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