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Abstract
Given the importance of the family institution in Iran and the key role that parents play in
establishing and maintaining sustainable families, Therefore, survey family-related
concepts is of great importance. Therefore, this study was done to develop a model of
concepts related to the whole family office in healthy and anxious individuals with
qualitative research and grounded theory. method.qualitatively using the content analysis
approach. For this purpose, 10 people were referred to psychiatric clinics and 7 healthy
people were selected from Shahroud city in 2009-2010 were studied using purposeful,
and theoretical sampling method. The data using semi-structured interviews were
recorded, coded and classified in the form of concepts, sub-categories and categories.
Data analysis was performed by continuous comparative analysis (6 anxious group codes
and 4 healthy group codes) with axial coding. The findings showed that the perceived
sense of injustice and discrimination in anxious individuals in the extended family caused
an imbalance in the general office of the family and led to a sense of not being earned and
a sense of destructive religion and loyalty. Anxious people had a low capacity to endure
failures, while healthy people had a sense of justice and fairness. The sense of belonging
of healthy people was to the parents and included the spouse in the intergenerational
cycle. They also had a positive mental outlook on both their parents and their relationship.
Finally, using the data of two models and based on the contextual-process-intervention
theory, three steps were obtained: 1- Investigating justice and fairness in close
relationships, 2- Modifying dependencies in close relationships and 3. Strengthen
communication in close relationships
Keywords: whole family office, anxious people, Normal people Qualitative
comparison.

Extended Abstract
Introduction
Every family has a family ledger that shows what has been given and
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who psychologically still owes to which member. Any injustice is
expected to be repaid or compensated for later. The ledger is balanced
when the relationship is built based on equitability (Eddy et al., 2022).
Family communication patterns passed from one generation to another
are the key to understanding individual and family functioning. The
fundamental element of relationships is the trust which may vary in
degree depending on the ability of family members to maintain their
loyalty and fulfill their obligations when dealing with each other (Mackay
et al., 2022). Indeed, family members together learn a set of responsibilities
and expectations. To function effectively, they must be morally responsible
for their behavior and create a balance between entitlement that is
worthiness and merit (what a person deserves or merits) and indebtedness
(what a person owes to others) (Eger et al., 2022).
Trust, whether acquired or inherent, is the source of creating
relationships that make relationships stable (Jackson, 2021). When people
feel the balance between duties and rights in their relationships, the inner
sense of fairness makes them feel satisfied. The feeling of trust makes
people continue to perform their duties toward others and develop
reasonable rights (Shannon, 2017). However, imbalanced exchanges
make a person involved in destructive entitlement and create weak selfesteem in a person. Thus, the person constantly seeks to compensate for it
in all relationships, leading to dependence, anxiety, and depression
(Hwang et al., 2022). The person feels that they have an inherent right to
ask people to behave in a particular way to compensate for their
imbalance in the past. These destructive rights are often transferred from
one relationship to another and because the other parties are not to blame,
the imbalanced relationships become very stable and eternal, leading to
other destructive rights. The imbalanced relationships lead to confusion
and unreasonable intimate relationships (Shannon, 2017). The lost rights
of a person cause selfish compensation through paranoid attitudes,
hostility, breaking the emotional bond, and destructive behaviors (Mucci
et al., 2022). The feeling of entitlement may be transferred rather than
resolved, increasing payment imbalance and perpetuating relationship
destruction. This rotating pattern of transferred rights indicates rotating
destruction (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984).
Thus, anxiety and confusion in the relationship are a sign of the
imbalance of “perceived justice” of the relationship. These perceptions are
passed from one generation to another indicating that the confusion in a
couple’s relationship stems from the imbalanced experiences of the families
of origin. Sources of trust are also transferred across generations, making
children vulnerable to the relational injustice of their ancestors. Loyalty
develops in intimate relationships, and when there is a moral imbalance, this
loyalty can act to perpetuate unfair interactions (Shannon, 2017).
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A review of studies conducted in Iran reveals seminal work on
relational ethics by Khojaste Mehr et al. These studies are often
conducted quantitatively to influence the perception of fairness in
couples. However, valuable qualitative and interventional studies have
been conducted abroad recently to apply the contextual theory in
treatment, especially in marital relationships and depression. Besides,
therapeutic and integrated models have been developed to facilitate
therapists’ use of the contextual theory as an important theory.
Douglas et al. (2019) examined strengthening the bond in close
relationships and developed a model for applying contextual therapy.
Coppola (2020) proposed a conceptual model for couple therapy by
combining emotion-focused therapy (EFT) with contextual therapy.
Therefore, few studies in Iran have addressed the general ledger of
families of anxious and healthy people separately and using a qualitative
comparative approach. Thus, since the findings of studies conducted in
other contexts cannot be generalized to the context of Iranian society, the
following questions are addressed in this study:
How does the exchange (family payment balance) occur between
members in the families of healthy and anxious people?
Do the family members have a sense of justice and fairness in the family?
To whom does the child of the family owe what? (What is the child
entitled to from whom?)
What is the difference between the individual characteristics in
families of anxious and healthy people?
To address these questions, the present study seeks to develop a model
using a qualitative comparison of the family ledger (loyalties,
indebtedness, and entitlements) in anxious and healthy people.
Methodology
The present study was conducted using a qualitative research design
based on the revised grounded theory approach proposed by Corbin and
Strauss (2008). The participants in the present study were 10 persons with
anxiety who visited psychiatric clinics in Shahrood and 7 healthy people
living in Shahrood. The participants were selected using purposive
sampling from 2019 to 2020. With the progress of the study, other
participants were selected using theoretical sampling. To this end, the
first interviews were conducted with the participants with anxiety who
met the inclusion criteria: Signing an informed consent form, aged 20 to
50, not being the only child in an extended family, and being married.
The inclusion criteria for the healthy participants were having selfreported satisfaction with life, aged 20 to 50 years, not taking
neuropsychiatric drugs, and a low score on the Cattle Anxiety
Questionnaire (CAQ). However, the subsequent participants were
selected according to the emerging model to saturate some categories,
determine the connections between the categories, complete the missing
parts in some categories, and possibly discover exceptions and opposing
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opinions. Thus, the interviews were conducted with 25 anxious persons
and 11 healthy persons.
Measures
The data were collected through semi-structured interviews conducted
with the participants in both groups using the same questions but focusing
on two categories of the extended and nuclear family. The predetermined
questions were developed based on contextual theory and Boszormenyi
Nagy’s relational ethics. The general questions focused on examining the
sense of justice and fairness, indebtedness and entitlement, and the bond
between family members. Probing questions were also asked for further
clarification and more details if necessary: “Could you explain more
about this?”, “Could you explain what you mean more exactly?” and
“Please give an example of your experience”.
Procedure
First, the researcher received a list of new clients with anxiety
symptoms from the clinics. She provided the participants with some
information about the objectives of the study and the research procedure.
She also assured the participants of the confidentiality of their statements,
and the right to leave the study. The researcher also obtained written
consent from all participants. The required data were collected through
in-depth semi-structured individual interviews. After interviewing the
first person, if the researcher realized that this person could be a good
candidate for collecting the data or providing reliable responses to the
questions, he/she would be selected as a participant. Then his/her
responses to the questions were analyzed and interpreted. Following the
questions that came to the researcher’s mind, subsequent participants
with anxiety were selected using theoretical sampling. Each interview
was conducted face to face for 30 to 40 minutes. The participants’
statements were recorded with their permission. The interviews continued
until the collected data were saturated. The content of the interviews was
coded and entered into software for subsequent analysis. To do so, the
transcripts of the interviews were read word by word, and the primary
codes were extracted. The coding procedure was performed using the
participants’ statements and implicit researcher-made codes. To confirm
the extracted codes and categories, examples of the participants’
statements were quoted.
Data analysis
In the first step, the data were analyzed using open coding. The
participants’ statements were coded word by word to extract the primary
codes and themes. In the second step, the subcategories were linked to the
main categories through axial coding and the main categories and
subcategories were extracted. In the third step, the core variable was
identified through selective coding. Then, the core category was defined
based on the extracted themes to develop a theory. In the last step, the
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researcher reached the depth of the data and developed a grounded theory
to explain the phenomenon in question (Cresswell, 2012). To speed up
and increase the accuracy of the coding process, MAXQDA10 software
was used for grouping and classifying the data.
Results
As shown in Table 1, a total of 87 primary codes1, 23 secondary codes,
and 6 axial codes were selected. Finally, the core category was extracted
using selective coding. To this end, the category with the highest number of
connections with other categories was selected as the core category.
Table 1
The codes extracted from the interviews with the participants with anxiety
Open coding

Axial coding

Extended family: A feeling of injustice and
unfairness in the extended family (6), the feeling of
discrimination between children (7), the absence of
emotional attention from parents (3), the subjective
perception of a dictator father (2)
Nuclear family: The feeling of injustice from the
partner (4), considering the partner to be an
irresponsible person (2)

A feeling of
injustice and
discrimination

A sense of entitlement to receive praise from the
extended family (1), a sense of entitlement to
affection and love from parents (5), expecting
freedom of action from the extended family (3),
too many expectations from children (1), a sense
of entitlement to equality and attention from the
partner (5)

Destructive
expectations and
entitlement

Taking extreme care of the children and worrying
about being left alone (2), feeling indebted to the
mother and trying to compensate for it (5), feeling
indebted and guilty for not doing well in the
marital relationship (6), a great sense of
responsibility (5)

Direct and
indirect loyalty
and a feeling of
indebtedness
and guilt

Feeling worried and dependent on one of the
children (5), feeling more dependent and close to a
member of the extended family (9), one-sided
support of the mother for the children despite the
father’s disagreement (2)

A sense of
connection and
morbid
dependence on
others

Developing anxiety with a failure (4), low selfconfidence (1), intolerance of the rejection of
one’s requests by others (1)

Low capacity to
tolerate failure
(the weak self)

Receiving attention due to a specific illness (1), the
significance of birthdate and relationships (7)

Objective events

Selective
coding

The imbalance
in the family
ledger

1 The frequency of each theme was indicated by a parenthesized number.
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The data collected from the interviews with the healthy participants
revealed a total of 58 primary codes1, 7 secondary codes, and 4 axial
codes as shown in Table 2:
Table 2
The codes extracted from the interviews with the healthy participants
Open coding

Axial coding

The feeling of justice and fairness in
the extended family (23)

The feeling of justice in the
family

The absence of unreasonable expectations
and a destructive sense of entitlement
from the family (7), a sense of entitlement
to loyalty and honesty, and expecting
peace from the spouse (8)

The absence of unreasonable
expectations and a sense of
destructive entitlement from
the family

Feeling of indebtedness to parents (6),
feeling indebtedness to the spouse (4)

Loyalty and a sense of
reasonable indebtedness

A subjective feeling of affection and
love for parents (5), a good subjective
feeling and love for the spouse (5)

A positive subjective and
romantic impression of the
family

Selective
coding

The
balance
in the
family
ledger

Discussion
1. What is the difference between the feeling of justice and fairness in
anxious and healthy people in extended and nuclear families?
The sense of injustice and discrimination perceived by anxious people
in the extended family causes an imbalance in the family’s ledger. Thus,
a feeling of discrimination between children, the absence of emotional
attention from parents, and the subjective feeling of a dictator father lead
to the subjective perception of injustice and inequity in the family ledger.
This feeling of injustice and discrimination in the extended family is
reflected as an intergenerational cycle in marital relationships.
Accordingly, anxious people transfer the same sense of perceived
injustice to their marital relationship, and this transfer sometimes makes
the sense of perceived injustice from the extended family not seem
important for them at the moment and their emphasis on the unfairness of
the marital relationship. As a result, the absence of a sense of justice and
the irresponsibility of the partner causes an imbalance in the family
ledger. However, healthy people have a sense of justice and fairness in
their extended family. It is important to note that anxious people perceive
injustice and unfairness in at least one nuclear or extended family, but
healthy people perceive a sense of justice in both types of families.
Gangamma (2008) found a significant relationship between relational
ethics and marital quality. Besides, couples’ perception of unfairness in
vertical and horizontal relationships predicted the low level of marital
1 The frequency of each theme was indicated by a parenthesized number
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quality of couples. In another study, Gangamma (2015) reported a
significant relationship between relational ethics leading to a sense of
fairness or unfairness in a relationship and marital quality. Shannon
(2017) examined the relationship between relational ethics and the
relationship cycle and stated that couples who are involved in the
relational cycle are less satisfied with their relationship and reported that
couples who are engaged in the relational cycle have a low degree of
relational ethics. Apel Bursky (2016) concluded that relational ethics and
relationship satisfaction in sibling relationships are positively and
significantly correlated with forgiveness. Moreover, relational ethics in
sibling relationships are positively and significantly associated with
relationship satisfaction in adult sibling relationships.
2. Anxious and healthy people in the extended and nuclear families
owe what to whom? (What rights do they have from whom?)
Some anxious people had a sense of entitlement to affection, love, and
praise from their parents. They also expected freedom of action from the
extended family. On the other hand, they had a sense of entitlement to
equality and attention from their spouses and high expectations from their
children in the cycle of intergenerational relationships. Accordingly, it can
be argued that the sense of perceived injustice in anxious people leads to a
sense of unearned (destructive) entitlement from the extended and nuclear
family, while healthy people do not have unreasonable expectations and a
sense of destructive entitlement from their extended family. A person can
earn entitlement in two ways: a positive and constructive way or a harmful
and destructive way. A person who can engage fairly (reasonably) in a
relationship or family relationship, can achieve constructive merit or
entitlement. Since that person benefits from serving, they still care about
serving and working with more security and freedom in other relationships.
A person’s ability to risk serving allows him/her to move up dynamically.
An additional benefit of the ability to give and receive services in a
relational conversation is the idea of self-expression. Each person
determines their content and boundaries through the relationship with the
other, and thus, gets a better definition of who they are.
3. Anxious and healthy people in extended and nuclear families owe
what to whom? (What debt do they owe to whom?)
The sense of perceived injustice in anxious people leads to the feeling of
(visible or invisible) destructive indebtedness and loyalty to the family. Thus,
the feeling of indebtedness to the mother and trying to compensate for her
support and unilateral sacrifices and moving towards the intergenerational
cycle of excessive raising and taking care of one's children and worrying
about being alone, the feeling of indebtedness and guilt from not doing well
in the marital relationship, and the feeling of high responsibility, all are
irreparable efforts of loyalty. Indeed, the feeling of destructive indebtedness
and loyalty leads people to depend on a parent or their children in the
intergenerational cycle and creates and trains a dependent personality. A
mother’s one-sided support of her children despite the father’s wishes,
feeling more dependent and close to a member of the extended family, and
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feeling worried and dependent on one of her children, all seek to compensate
for loyalty in different ways. Even the sense of indebtedness of healthy
people to both father and mother in the intergenerational cycle includes the
spouse as well (However, anxious people have a sense of indebtedness to
one of the parents more than the other). Finally, reasonable loyalty leads to a
duty-oriented sense and reasonable responsibility for continuing one’s
relationships with the whole society. This type of loyalty is often seen in
healthy people.
The findings of the present study were consistent with Nagy’s
contextual theory and the results of some quantitative studies. Similarly,
Khorsandi (2018), concluded that the components of justice and fairness,
loyalty, and entitlement from relational ethics in the family of origin and
the components of justice, fairness, and loyalty from relational ethics in
marital relationships can strongly predict the success or failure of
women’s marriage. Khojaste Mehr et al. (2016) showed that horizontal
relational ethics (found in the nuclear or marital family) and vertical
ethics (found in the extended family or paternal family) each with three
subscales of trust and fairness, entitlement, and loyalty have a positive
and significant effect on marital satisfaction and relationships and a
negative effect on depression.
4. What is the difference between individual psychology (selfexamination) in anxious and healthy people?
Anxious people have a low capacity to tolerate failures, indicating
their weak selves, which affects invisible loyalties and destructive
entitlements. Indeed, the development of anxiety with failure, low selfconfidence, and intolerance of the rejection of requests are indicators of
poor self-worth in anxious people. The individual psychology of the
healthy people in the present study showed that they have a good
subjective perception and a positive feeling toward both their parents and
their marital relationship. Indeed, their positive attitude toward the world
was evident from their subjective feeling of affection and love for their
parents and good and loving subjective feeling toward their spouses.
Conclusion
When a person feels injustice and discrimination in the extended
family and the relationship with its members, they try to compensate for
injustice or discrimination. Thus, they either engage in invisible loyalty, a
sense of indebtedness to their parents, or a destructive sense of
entitlement from others. This leads to an intergenerational cycle that, in
addition to the extended family, also continues in the same or opposite
direction in the nuclear family. What aggravates this destructive
compensation are objective facts including people’s perception of their
place of birth and their past events. Besides, what directly interferes with
the loyalty and destructive entitlement of anxious people is weak selfworth in individuals who have a low capacity to tolerate failures. Hence,
they seek to compensate for the invisible loyalty and destructive
entitlement by developing a dependence on parents, children, or others.
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Therefore, if the family’s ledger, as the main variable, is not balanced in
this process, it will result in a person’s anxiety. On the other hand, when a
person has a sense of justice and fairness in the extended family and the
relationship with its members, he/she does not have unreasonable
expectations and a destructive sense of entitlement from his/her extended
or marital family. This is even though the sense of indebtedness of
healthy people to both father and mother and in the intergenerational
cycle, includes the spouse as well (anxious people have a sense of
indebtedness to one of the parents than the other) because reasonable
loyalty leads to a duty-oriented sense and reasonable responsibility for
the continuation of one’s relationships in the whole society. This type of
loyalty is often seen in healthy people. A good subjective impression and
a positive feeling from both parents and in marital relationships are also
effective in this sense of responsibility. Thus, a healthy person feels
balanced in the family ledger.
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چکیده
با توجه به اهمیت نهاد خانواده در ایران و نقش کلیدی والدین در پایهریزی و استمرار خانوادههای بادوام ،بررسی مفااهی
مرتبط با خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین این پژوهش با هدف تدوین مدل مفاهی مرتبط باا دتتار کا
خانواده در اتراد سال و مضطرب  ،به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد .بدین منظور از بین ماراجیین
به کلینیکهای روانپزشکی  01نفر و از باین اتاراد ساال  7 ،نفار از شهرساتان شااهرود در ساال  0991-99باا رو
نمونهگیری هدتمند و نظری انتخاب شدند  .دادهها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریاتته جمعآورری ،ثبت ،کدگاااری و
در قالب مفاهی  ،زیر مقوالت طبقهبندی شد .تحلی دادهها به رو تحلی مقایسهای پیوسته ( 6کد گروه مضاطرب و 4
کد گروه سال ) با کدگااری محوری انجام شد .یاتتهها نشاان داد احساا بایعادالتی و تبیای ادرا شاده در اتاراد
مضطرب در خانواده گسترده باعث عدم تراز در دتتر ک خانواده و منجر به حس استحقاق کسب نشده و احساا دیان
مخرب و وتاداری نامرئی شده است .اتراد مضطرب در تحم ناکامیها ظرتیت پایینی داشتند در حاالیکاه اتاراد ساال ،
احسا عدالت و انصاف داشتند .احسا دین اتراد سال ه به پدر و ه مادر بود و در چرخه بین نسلی شام همسار
نیز شد .همچنین ،آنها برداشت ذهنی مثبت ها از والادین و ها در رابطاه زوجای داشاتند .در نهایات باا اساتفاده از
دادههای دو مدل و بر پایه نظریه باتتنگر-ترآیندی مداخلهای شام ساه مرحلاه باهدسات آماد -0بررسای عادالت و
انصاف در روابط نزدیک-2 ،اصالح وابستگیها در روابط نزدیک و -9تقویت ارتباط در روابط نزدیک.

مقدمه
تشارهای پیچیدهای در خانوادههای امروزی وارد میآید و ارائه تصویری جامع از کارکرد آنها در گارو ایان
است که از ته سادهانگارانه توالیهای تیاملی اعضای خانواده تراتر رویا ( .)Yogman & Eppel, 2022هار
خانواده یک دتتر ک تراز پرداخت خانوادگی ( )family ledgerدارد که نشان میدهد چه چیزی داده شده و باه
لحاظ روانی چه کسی به کدام عضو هنوز بدهکار است .هرگاه بیعدالتی رخ میدهد ،انتظار مایرود کاه بیادها
نوعی بازپرداخت یا جبران خسارت اتفاق بیفتد ،این دتتر زماانی متیاادل اسات کاه رابطاه بار اساا براباری
( )equitabilityساخته شود .این دتتر شام میراثی حاص از پویایی و تجربیات خاانوادگی اسات و ها شاام
ثبت شایستگیهای جمع شده (لیاقت) ترد با کمک به رتاه ترد دیگر است (.)Eddy & et al, 2022
 .0این مقاله برگرتته از رساله دکترای تخصصی نویسندۀ اول مقاله با کد 0124142914497191111062994290میباشد.
* دانشجوی دکترا ،گروه مشاوره ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاداسالمی ،بجنورد ،ایران
Zahra.sh2008@gmail.com
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روابط کود و والدین در ابتدا نامتقارن است ،زیرا یک نوزاد قادر به کمک به رتاه دیگری نیسات .ایان رواباط
به تدریج با بزرگتر شدن کود به سمت یک دتترک متیادلتر تغییر میکند .همچنین کودکان نبایاد باه قرباانی
کردن وتاداری به یک والد برای وتادار ماندن به والد دیگر نیااز داشاته باشاند ( .)River & et al, 2022میارا را
میتوان به عنوان ادامه نقش یک ترد از خانوادهشان در روابط جدید آنها ،چه ساال و چاه ناساال  ،در کارد.
برای اینکه یک رابطه بهطور تزایندهای قاب اعتماد شود ،هر طرف باید با دیون و استحقاق سروکار داشته باشد،
اعتماد در روابط سال ضروری است (.)Yogman & Eppel, 2022
الگوهای ارتباطی خانواده که از نسلی به نس دیگر منتقا مایشاوند ،کلیاد در کاارکرد اتاراد و
خانواده بهشمار میآیند .عنصر بنیادی روابط ،اعتماد است و بسته باه قابلیات اعضاای خاانواده در حفا
وتاداری و ادای دِین خویش هنگام بده بستانهایی که باه دارند ،این اعتماد میتواند کاهش یا اتازایش
یابد ( .)Mackay & et al, 2022در واقع ،اعضای خانواده در کنار یکدیگر مجموعهای از مسئولیتهاا و
انتظارات را ترا میگیرند ،آنها برای آن که کارکرد ماثثری داشاته باشاند بایاد از لحااظ اخالقای بابات
رتتارشان باه پاسخگو باشند و ایجاد تیادل بین استحقاق یینی سزاواری و لیاقت (آنچه شخص مستحق
آن است یا شایستگیا را پیدا کرده است) و دیون یینی مرهون بودن (آنچه شخص به دیگران مادیون
است) را یاد بگیرند ( .)Eger & et al, 2022در حالی که عدم تیاادل در باده بساتانهاا تارد را درگیار
استحقاق مخرب میکند و باعث ایجاد خودارزشی ضییف در ترد میشود که دائماً به دنبال جباران آن در
تمام رابطهها میگردد .نتیجه آن وابستگی ،اضطراب و اتسردگی خواهد بود (.)Hwang & et al, 2022
مباحث اعتماد ،عدالت ،وتاداری ،مسئولیتپایری ،تراز پرداخت خانوادگی و استحقاق یا احسا محق
بودن که انصاف را در روابط تحت تأثیر قرار میدهناد ،از جملاه مبااحثی هساتند کاه اخاالق رابطاهای
( )Relational ethicsرا شک میدهند ( .)Zigon, 2021اخالق رابطهای یکی از متغیرهای تییینکننده
رابطه است که به تیادل منصفانه بین اتراد اشاره میکند و باهعناوان تار زیربناایی خاانواده درماانی
باتتنگر ( )Contextual therapyتوسط بوزورمنی-نگی ( )Boszormenyi-Nagy, 2013مطرح شاد.
اخالق رابطهای چگونگی پاسخگویی ترد را در ارتباط با اقدامات زوجین در رابطه میسانجد و زماانیکاه
این پاسخگویی درست نباشد و تیادل در باده بساتان در رواباط از باین بارود ،مجموعاهای از مشاکالت
رتتاری-هیجانی از جمله مشکالت روان-تنی و اضطراب را مایتواناد باهدنباال داشاته باشاد ( Kuby,
 .)2022این الگوها و تیادل در اخالق رابطهای تنها اعضای رابطاه در زماان تیلای را تحات تاأثیر قارار
نمیدهد بلکه الگوها ،تیادل و قابلیت اعتماد از یک نس به نس بیدی منتق میشود و بهعنوان کلیدی
برای در عملکرد اتراد و خانواده عم میکند (.)Groot & et al, 2022
بوزورمنی-نگی و اسپار ( )Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984بر دو نوع روابط با نفوذ اولیه
که یکی روابط عمودی با خانواده مبداء و دیگری رابطه عاشقانه در روابط اتقی بزرگساالن اسات ،تأکیاد
میکنند که یک بُید در روابط ترد با خانواده اصلی و بیشتر با والدین مربوط میشود و بُید دیگر با رواباط
جاری ترد و بیشتر با همسر مربوط میشود در واقع منظور از روابط عماودی ()vertical relationships
روابط بین اعضای دو نس مانند پدر و مادر با ترزندان میباشد .این روابط اگرچه عادالنه و منصفانه است
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اما حقوق و تکالیف به دلی ماهیت آن نامتقارن اسات .رواباط اتقای ( )horizontal relationshipsباه
روابط بین اعضای یک نس در موقییتهای برابر مانند زن و شاوهر ،خاواهر و بارادر و دوساتان اشااره
میکند که انتظارات و تیهدات برابری نسبت به یکدیگر دارند.)Hopner & Liu, 2021( .
همانطور که اتراد در یک رابطه به یکدیگر وابسته هستند ،الزم است اخالق رابطهای داشته باشاند
تا خود را در برابر پیامدهای ارتباط مسئول بدانند و بین تکالیف و حقوق ،انصاف و حقوق برابر را رعایت
کنند .اعتماد و انصاف از طریق روابط اولیه زندگی در خانواده بهوجود میآید که به ماا یااد مایدهاد کاه
چگونه با دیگران تیام کنی ( .)Hargrave & Pfitzer, 2004اعتماد چه اکتسابی باشد و چه ذاتی ،باه
عنوان منشأ ایجاد روابط است که موجب پایداری روابط میشود .اخالق رابطهای ادرا درونی انصاف و
عدالت در همه اتراد میباشد ،این احسا از عدالت ،به تیادل در ارتباط ،بین آنچاه کاه تارد مساتحق
دریاتت آن از رابطه است و آنچه که او موظف است برای حف رابطه در قبال دیگری انجام دهد ،اقتضا
میکند (.)Jackson, 2021
زمانی که اتراد در روابط خود بین تکالیف و حقوق ،تیادل را احسا کنناد ،حاس درونای انصااف
باعث احسا خشنودی و رضایت آنها میشود .هنگامی که این تیادل بارای مادتی اداماه پیادا کناد،
بهگونهای که حقوق ذاتی اتراد به بهترین نحو تأمین شود و دیگران نیز چنین رتتاری با ترد داشته باشند،
اتراد در آن رابطه احسا اعتماد میکنند .احسا اعتماد باعث میشود تا اتراد به انجام وظیفهی خود
در قبال دیگری ادامه دهند و حقوق سالمی را توسیه دهند که شام انتظارات انیطافپایر برای توجه به
یکدیگر در رابطه است؛ البته با در این مسئله که چنین توجهی باید متقاب باشد (.)Shannon, 2017
زمانی که اخالق رابطهای متیادل باشد هر کدام از طرتین بیشتر به انجام وظایف خود در قبال دیگاری
تمرکز میکند تا رعایت حقوق خود از جانب طرف مقاب (.)Hodgetts & et al, 2021
زمانی که عدم تیادل یا بیعدالتی در تراز پرداخت از تکالیف و حقوق وجود داشته باشد ،اغلب اختالل
در عملکرد به وجود میآید .ترد حس میکند که یک حق ذاتی دارد تا از اتراد بخواهد تاا باه رو هاای
خاصی رتتار کنند تا عدم تیادل گاشته او جبران شود؛ اغلب اوقات این حقوق مخارب او از رابطاهای باه
رابطه دیگر انتقال داده میشوند و چون طرفهای مقاب مقصر نیستند این رابطاههاای نامتیاادل کاامالً
پایدار و جاودان شده و به حقوق مخرب دیگری منجر میشوند .این عدم تیادل رابطهها عام آشفتگی و
عدم سالمت روابط صمیمانه است (.)Shannon, 2017
حقوق ضایع شده ترد باعث جبران خسارت بهطور خودخواهانه میشاود ،بسایاری از ایان رو هاا شاام
نگر پارانوئیدی ،خصومت ،گسستن پیوند عاطفی و رتتارهاای مخارب اسات .در واقاع اتارادی کاه باهطاور
عادالنه ،توجه ،مراقبت ،عشق و محبت از رابطه دریاتات نمایکنناد ،اغلاب حاق خاود را بارای دریاتات ایان
احساسات و توجه ،به صورت مخرب دنبال میکنند ( .)Mucci & et al, 2022برای مثال اگر یکای از طارتین
رابطه وتادار نباشد و همه منابع خانواده را کنترل کند ،ممکن است طرف مقاب عصبانی ،اتسرده و آسایب دیاده
به طالق تکر کند یا به دنبال ارتباط با ترد دیگری برای جبران آنچه از شریک خود دریاتت نکرده است ،باشاد.
به عبارت دیگر ،زمانی که اتراد احسا کنند که حق آنها ضایع شده است ،ممکن است به دنبال آنچه خاود را
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مستحق آن میدانند بروند ،یا اینکه به صورت ناراحتکننده و آزاردهنده برای دیگران باشند .از این رو وقتی که تردی
بر اسا احسا محق بودن عم میکند ،روابط ناعادالنه تداوم مییابد ( .)Hargrave & Pfitzer, 2004احسا
محق بودن ممکن است بهجای اینکه ح شده باشد ،انتقال داده شود و باعث اتزایش تراز پرداخت نامتیاادل و
تداوم از تخریب رابطه شود .این الگوی چرخشی از حقوق منتق شده نشاندهنادهی یاک تخریاب چرخشای
است (.)Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984
بنابراین اضطراب و آشفتگی در رابطه عالمت عدم تیادل "عدالت ادرا شده" از رابطه اسات .ایان
برداشتها از نسلی به نس دیگر منتق میشوند و نشان میدهند که آشفتگی رابطاه یاک زوا از عادم
تیادل تجربیات خانوادههای اصلی ریشه میگیرد .منابع اعتماد ه در بین نس ها انتقال داده میشوند که
ترزندان را در برابر بیعدالتی رابطهای اجداد خود آسیبپایر میکناد .وتااداری در رابطاههاای صامیمانه
توسیه مییابد و وقتی یک عدم تیادل اخالقی وجود دارد ،این وتاداری میتواند در راستای جاودانه شادن
تیامالت ناعادالنه عم کند (.)Shannon, 2017
در تحلی پژوهشهای انجام شده در داخ کشور میتوان به نقش چشمگیر پژوهشهای انجام شده
در رابطه با اخالق رابطهای توسط خجسته مهر و همکاران اشاره کرد که اغلاب باه منظاور تاأثیر ادرا
انصاف بر روی زواها به رو کمی انجام شده است اما در خارا از کشور اخیراً پژوهشهای ارزشامندی
با رو کیفی و مداخلهای بهمنظور بهکارگیری نظریه باتت نگر در درمان مخصوصاً در رابطه با زوجین و
اتسردگی صورت گرتته است .همچنین مدلهای درمانی و تلفیقی بارای تساهی درماانگران باهمنظاور
استفاده از نظریه باتت نگر ارائه شده است که از اهمیت باالیی برخوردار است.
داگال و همکاران ( )Douglas et al.,2019در پژوهشی باا عناوان تقویات پیوناد در رواباط نزدیاک؛
الگویی برای بهکارگیری درمان باتتنگر؛ و کاپوال ( )Coppola, 2020با تلفیق زوا درمانی متمرکز بر هیجان
) (EFTبا درمان باتت نگر  ،مدلی را برای درمان به صورت مفهومی بارای زوا درماانی پیشانهاد دادناد .لااا
کمتر پژوهشی در داخ بهطور مجزا و به شک مقایسه کیفی به بررسی دتتر ک خانوادههای اتراد مضاطرب و
سال پرداخته است .از این رو ،با توجه به اینکه یاتتههای پژوهشهای انجام گرتته در باتتهای دیگر باه باتات
جامیه ما قاب تیمی نیستند ،هنوز این سثال وجود دارد که "در باتت خانوادههای اتاراد ساال و مضاطرب ،باده
بستانهای اعضای خانواده از یکدیگر (تراز پرداخت خانوادگی) چگونه رخ میدهد؟ آیا اعضای خاانواده احساا
عدالت و انصاف در خانواده دارند؟ ترزند خانواده به چه کسی چه چیزی بادهکار اسات؟ (چاه دِینای دارد از چاه
کسی؟) ترزند خانواده از چه کسی ،چه چیزی طلبکار است؟(چه حقی دارد از چه کسی؟) بین ویژگیهای تاردی
برگرتته از خانواده در اتراد مضطرب و سال چه تفاوتی وجود دارد؟ لاا ،پژوهش حاضر به دنبال تادوین مادل باا
استفاده از مقایسه کیفی دتتر ک خانواده (وتاداریها ،دیون و استحقاقها) در اتراد مضطرب و سال است.
روش
رو پژوهش حاضر ،از نوع تحقیق کیفی ( )qualitative researchبوده که با اساتفاده از رویکارد
نظریه داده بنیاد تجدیدنظر شده کوربین و اشترا ( )Corbin & Strauss, 2008انجام شد .ایان رو
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از دل مکتاب شایکاگو و پراگماتیسا ( ) Pragmatism & Chicagoجاان دیاویی ( )John Deweyبیارون
کشیده شده است که بهدنبال کشف میانی در خالل تیالیتها و زمینهها اسات (.)Corbin & Strauss, 2008
هدف نظریه داده بنیاد این است که به جای توصیف ترآیندهای اجتماعی ،به کشاف چگاونگی آنهاا در باتات
جامیه مورد بررسی بپردازد و این هدف را از راه ترآیند پیوسته حرکت جلاو و عقاب باین دادههاا و طبقاهبنادی
انتزاعی از آنها مقدور میسازد (.)Charmaz, 2006
در پژوهش حاضر ،بر اسا نظریه زمینهای  ،بهمنظور ارائه الگوی منطقی و تبیینی نظری از ترآیناد
تیامالت اعضای خانواده با کشف مفاهی دتتر ک خانواده ،اساتفاده شاد .بارای رسایدن باه یاک مادل
منسج  ،توضیحات مصاحبهشوندگان ،کدگااری و خالصه شد .سپس مقولهها و زیرمجموعههاای آنهاا
شک گرتتند.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
نمونه پژوهش حاضر شام  01نفار از مراجیاهکننادگان مضاطرب باه کلینیاکهاای روانپزشاکی
شهرستان شاهرود و  7نفر از اتراد سال شهرساتان شااهرود در باازه زماانی  0991-0999باود .در ایان
پژوهش از رو نمونهگیاری هدتمناد ( )purposeful samplingاساتفاده شاد و باا پیشارتت مطالیاه
نمونهگیری نظری ) )theoretical samplingمدنظر قرار گرتت .بدین صورت که مصاحبه نخساتین باا
مشارکتکنندگان مضطرب کلینیکهای روانپزشکی شهرساتان شااهرود بار اساا ماال هاای ورود؛
مطالیه و امضا کردن ترم حضور آگاهانه و رضایتمندانه توسط ترد شرکتکننده  ،سن  21تاا  21ساال،
تک ترزند نبودن در خانواده گسترده ،داشتن تجربه ازدواا  ،صورت گرتات .در مصااحبه باا اتاراد ساال
شهرستان شاهرود بر اسا مال های ورود؛ احسا رضایت از زندگی به صورت خوداظهاری ،سان 21
تا  21سال ،عدم مصرف داروهای اعصاب و روان ،نمره پایین در پرسشنامه اضطراب کتا ) (CAQصاورت
گرتت .اما انتخاب مشارکتکنندگان بیدی با توجه به مدل احتمالی در حال پیدایش ،برحسب نیاز باه اشاباع
برخی طبقات ،تکمی ارتباطات بین طبقات ،تکمی قطیات گ شده در برخی از طبقات و در صاورت وجاود
نظرات مواتق جهت کشف موارد استثناء و نظرات مخالف  ،از بین مصاحبه با  22نفر اتراد مضطرب و 00نفار
اتراد سال انجام شد (اطالعات جمییت شناختی شرکتکنندگان در جدول  0ذکر شدهاند).
ابزار اندازهگیری
دادههای پژوهش از طریق مصاحبههای نیمه ساختار یاتته جمعآوری شدند( &Kaveh Farsani
 )Mahdie,2018مصاحبهها با هر دو گروه به صورت سثاالت یکسان اما در دو دسته مربوط به خانواده
گستره و هستهای با سثاالت از پیش تییین شده بر مبنای نظریه باتتنگر و اخالق رابطهای بوزورمنی-
نگی انجام شد .سثاالت کلی شام بررسی احسا عدالت و انصاف( آیا بین اعضای خانواده عدالت از
همه نظر از دیدگاه آنها برقرار بود؟) ،دیون و استحقاق (چه چیزی طلبکارند؟ چه حقی دارند از چه
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کسی؟ به چه کسی چه چیزی بدهکارند؟ چه احسا دِینی دارند به چه کسی؟) پیوند بین اعضای خانواده
(احسا نزدیکی آنها به چه کسی در خانواده بیشتر است؟) انتظارات (انتظارات والدین از ترزند و ترزند
از والدین چیست؟) آغاز میشد و در مواقع لزوم و جهت دستیابی به جزئیات بیشتر و اطالعات دقیقتر از
سثالهای کاوشگرانه مانند" میتوانید در این مورد بیشتر توضیح دهید؟"" ،میتوانید منظورتان را
واضحتر بیان کنید؟ "و" لطفاً مثالی از تجربهی خود بیان کنید "استفاده میشد.
روایی و پایایی دادهها
برای سنجش پایایی و روایی پژوهش مبانی نظری و پیشینهی پاژوهش ،ماورد نظار قارار گرتات،
همچنین جهت اجتناب از سوءگیری  ،از نظر گروهی از خبرگان آشنا به موضاوع تحقیاق ،اساتفاده شاد.
عالوه بر آن در کلیه مراح کدگااری و تحلی دادهها از طریق انیکا و خالصهسازی نکات مه گفتار
مشارکتکنندهها و مقابلهی دادهها با مشارکتکنندهها اطمینانپایری دادهها اتزایش مییاتت.
روند اجرای پژوهش
پژوهشگر در ابتدا لیستی از مراجیان جدید با مشک اضطراب از کلینیکها توساط دریاتات و بیاد از
توضیح اهداف پژوهش و نحوه انجام آن ،اطمینان به اتراد در زمینه محرمانه ماندن صحبتهاای آنهاا،
داشتن حق انصراف از مشارکت در پژوهش و کسب رضایتنامه کتبی از تکتک مشارکتکنندگان اقادام
به انجام پژوهش نمود .اطالعات مورد نیاز پژوهش با انجام مصاحبههای تردی عمیق و نیمهسااختاریاتته
جمعآوری شد .و پس از مصاحبه با اولین نفر  ،اگر پژوهشگر متوجه میشد که برای تکمیا طبقاات یاا
دستیابی به سثاالت این ترد میتواند گزینشی خوبی برای پژوهش باشد ،بهعنوان مشارکتکننده انتخاب
میشد .سپس مصاحبه وی تحلی و تفسیر میشد .در مرحله بید بر اسا سثاالتی که در ذهن پژوهشگر
شک گرتت ،مجدداً با استفاده از نمونهگیری نظری ،ادامه اتراد مضطرب لیست انتخاب میشادند .مادت
زمان مصاحبهها در حدود  91الی  41دقیقه و به صورت چهره به چهره با اجاازه شارکتکننادگان جهات
ضبط صوت انجام پایرتت و تا رسیدن به غنای الزم ادامه پیدا کرد .این مصاحبههای تردی با تیاداد 01
نفر از ( 22نفر مصاحبه) اتراد مضطرب و  7نفر از (  00نفر مصاحبه) اتراد سال با رسیدن به غنای الزم و
تکرار اطالعات حاصله به مرحلهی اشباع نظری رسید .در حین کار با استفاده از تکنیک یادآورنویسی کاه
یک تیالیت مه در طول ترآیند پژوهش بود ،گاه پیش میآمد که یکای از مشاارکتکننادگان باه نکتاه
خاصی اشاره کند و این نکته جرقهای را در ذهن پژوهشگر بزند که آیا ممکن است چنین ماوردی بارای
سایر مشارکتکنندگان صدق کند یا خیر .ک محتوای مصاحبهها بهمنظور تحلی به نرماتزار در سیسات
وارد میشد .در ترآیند تحلی متن مصاحبهها کلمه به کلمه خوانده و کدهای اولیه استخراا شدند .بارای
تحلی از دو شیوه کدگااری از زبان مشارکتکنندگان و کدهای تلویحی محقق ساخته ،استفاده گردیاد و
شواهدی از گفتههای مصاحبهشوندگان برای هریک از طبقات آماده شد.
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تجزیه و تحلیل دادهها
در گام اول تحلی اطالعات این پژوهش یینی کدگااری باز ( ،)open codingخط به خاط گفتاههاای
شرکتکنندگان کدگااری گردید و مفاهی و کدهای اولیه مشخص شدند .در گاام دوم ،کدگاااری محاوری
( ، )axial codingطبقات ترعی به اصلی مرتبط شدند و ترآیند ایجاد طبقات عمده و طبقات ترعای آنهاا
دنبال شد .در گام سوم یینی کدگااری انتخابی ( ،)selective codingمتغیر مرکزی شناسایی و انتخاب شد،
طبقه اصلی یا مرکزی بر اسا مفاهی تیریف گردید و ترآیند دستیابی به نظریه طی شد.
در مرحله آخر پژوهشگر به عمق دادهها رسیده و به تحلی آنها میپردازد و نهایتاً آنها را در قالاب
نظریهای که همان نظریه زمینهای است و هدف نهایی پژوهشگر برای در موقییت بوده ،ارائه میدهاد
(.)Cresswell, 2012

جهت تسریع و اتزایش دقت در ترآیند کدگااری ،گروهبندی و طبقاهبنادی مفااهی و دساتیابی باه
الگوی میان دادههای متنی از نرماتزار مدیریت پروژه دادههای کیفی  maxqda10استفاده شد.
یافتهها
در جدول شماره  0اطالعات جمییت شناختی شرکتکنندگان به تفکیک ارائه شده است.

اتراد سال

اتراد مضطرب

مرجع

جدول 0
ویژگیهای جمییت شناختی اتراد مضطرب و سال
تیداد ترزند در
سن تیداد ترزندان
جنسیت
خانواده اصلی
6
2
99
مرد
6
2
29
زن
4
2
49
زن
6
2
99
زن
9
1
27
زن
7
9
21
زن
2
1
91
زن
4
9
47
زن
2
1
92
مرد
2
0
97
مرد
1
99
مرد
9
0
29
زن
2
99
زن
1
0
92
مرد
9
2
99
زن
2
21
مرد
9
0
96
مرد

جایگاه تولد در
خانواده اصلی
سوم
دوم
دوم
آخر
آخر
آخر
آخر
سوم
چهارم
اول
اول
اول
دوم
شش
اول
اول
اول

در جدول شماره 2تجزیه و تحلی دادههای به دست آمده از مصاحبه با اتراد مضطرب که منجار باه
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شناسایی  17کد اولیه ( تیداد تکرار هر مفهوم اولیه توسط مصاحبهشوندگان در پرانتاز روباروی هار کاد
ثانویه درا گردیده است) و  29کد ثانویه در کدگااری باز 6 ،کد در کدگااری محوری و در گاام آخار باا
کدگااری انتخابی ،محوریت دادهها کشف و طبقه مرکزی انتخاب شد .طی این مرحله ،مفهومی که مح
ارجاع سایر طبقات و مرتبط با آنهاست به عنوان متغیر مرکزی شناخته شد.
جدول 2
کدگااری استخراا شده از اتراد مضطرب

خانواده گسترده احسا بیعدالتی و بیانصاتی در خانواده گسترده ( )6حس
تبیی بین ترزندان ( )7ک توجهی احساسی و عااطفی از والادین ( )9حاس
ذهنی پدر دیکتاتور ()2
خانواده هستهای احسا بیعدالتی از سوی همسر ( )4بیمسئولیت دانساتن
همسر ()2

احسا بیعدالتی و
تبیی

حس استحقاق تیریف و تمجید از خانواده گسترده ( )0حس استحقاق عاطفاه
و مهر از والدین ( )2انتظار آزادی عم از سوی خانواده گسترده ( )9انتظاارات
باال از ترزندان ( )0حس استحقاق برابری و توجه از همسر ()2

انتظارات و حس استحقاق
مخرب

مراقبت بیش از حد از بچهها و نگرانی از تنها ماندن( )2احسا دِین به ماادر
و تال برای جبران آن ( )2احسا دِین و گناه از خاوب عما نکاردن در
رابطه زوجی ( )6احسا مسئولیتپایری باال ()2

وتاداری مستقی و
غیرمستقی همراه با
احسا دِین و گناه

احسا نگرانی و وابساتگی باه یکای از ترزنادان ( )2احساا وابساتگی و
نزدیکی بیشتر به یکی از اعضای خانواده گسترده ( )9حمایت یک جانبه ماادر
از ترزندان علیرغ می پدر ()2

احسا پیوند و وابستگی
مرضی به اتراد

شروع اضطراب با یک ناکامی( )4اعتماد به نفس پایین ( )0عدم تحم نه شنیدن ()0

ظرتیت پایین تحم
ناکامی(خودضییف)

دریاتت توجه به دلی بیماری خاص ( )0جایگاه تولد و تاریخچه رابطه ()7

عدم تراز در دتترک خانواده

کدگااری باز

کدگااری محوری

کدگااری
انتخابی

وقایع عینی

احساس بیعدالتی و بیانصافی در خانواده گسترده
نظریه باتت نگر مبتنی بر این تر است که اتراد نه تنها به یکدیگر نیاز دارند ،بلکه تمای تطری به
مراقبت از یکدیگر دارند .این تر به عنوان مراقبت و مسئولیت متقاب است که نگی این مفاهی را باه
عنوان اصول اخالقی تیریف کرد .عدالت در نظریه باتتنگر بهعناوان «تیاادل در باده بساتان» شاناخته
میشود .در واقع این به مینای ک و زیاد شدن بده بستان در یک رابطاه در طاول زماان اسات ،کاه باه
موجب آن هر یک از طرتین ممکن است احسا کند هر چقدر ه که در رابطاه سارمایه گاااری کارده
باشد ،دیگری ک و بیش تضا را حف کرده است .با این حال ،توزیع بی عیب و نقاص عادالت و انصااف
یک هدف ایدهآل به نظر میرسد .در زندگی هر انسانی ممکن است چیزهایی اشتباه پیش برود ،اما لزومااً
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به این مینی نیست که آن روابط نیز به طور جدی مخت خواهند شد .در عین حال ،گااهی اوقاات رواباط
مخت می شود .نظریه باتت نگر توصیف می کند که چگونه این امر تیادل بین بده بستان را مخت می کند
و منجر به اختالالت جدی می شود .به طور خالصه ،پیامدهای بین نسلی بی عدالتی اخالق رابطه ای ،رشد
و عملکرد ترد را تهدید می کند .در نتیجه ،بی عدالتی ممکن است به استحقاقی مخرب تبادی شاود کاه
میتواند مث یک چرخه منتق شود ،بازی بیرویه و ح نشدنی از بیتیادلی باین نسالی تاا بایانصااتی
نسبت به همسر (شریک زندگی خود) ،ترزندانشان و در ک جهان .پاسخهاای اتاراد مضاطرب پاژوهش
حاضر در رابطه با حس ذهنی و برداشت آنها از بدهبستانهای درون خانواده گسترده و عدالت و انصااف
را میتوان به دو بخش اصلی تقسی کرد
یک گروه اترادی که احسا بیعدالتی و بیانصاتی را ناشی از تبیی بین ترزندان میدانستند کاه
اغلب از ک توجهی و عدم تیادل در بده بستان مخصوصاً به لحاظ عاطفی در رواباط والدینشاان باا ساایر
خواهر و برادرانشان میدانستند که شواهد آن در قسمت بیدی ارائه خواهد شد.
گروه دوم ،اترادی بودند که حس بیعدالتی را بهطور کلای از والدینشاان دریاتات کارده بودناد کاه
مخصوص ارتباط آنها با والدین بود و ناشی از تبیی بین ترزندان نبود به عنوان مثال
«حسین (مصاحبه )9می گوید ......در خانواده خود تا حدودی احسا عدالت داشت البتاه باین ترزنادان،گاهی
خودخواهی و آرمان خواهی های والدین مانع از انصاف می شد که تکر می کن باه خااطر اخاتالف نسا و تفااوت
هنجارها بود».
«آرزو (مصاحبه )9می گوید  .......از پدر و مادر میخوام که بچه آوردن از نظر احساسای و عااطفی توجاه کنناد
بهشون برای من ک بود .اونا ،تنها چیزی که توجه می کردن شک بود .نیازهای تیزیکیمو برطرف مای کردناد ،اماا
برای بزرگترین نیازهای احساسی و عاطفی خبری نبود».

حس تبعیض بین فرزندان
بسیاری از والدین با ترزندان خود رتتار متفاوتی دارند .تحقیقات نشان می دهد که کودکان و نوجوانان
به شدت از رتتارهایی که والدین نسبت به آن ها در مقاب خواهر و برادرانشان انجام می دهند آگاه هستند،
به ویژه زمانی که این رتتارها برای هر کود متفاوت است .والدین دالی مختلفی را برای رتتار متفاوت
با ترزندان خود تأیید می کنند ،از جمله تفاوت سانی و نیازهاای رشادی کودکاان .تها در چگاونگی
مقایسه اتراد از رتتار والدین با خود و خواهر و برادرشان برای خودارزیابی آن ها ،که به ساازههاایی مانناد
خود-ارزشی و اتسردگی مرتبط است ،مه است .برخی از کارها نشان می دهد کاه اتاراد باا ارز خاود
پایینتر تمای دارند خود را با برادران یا خواهران خود بیشتر از آنهاایی کاه ارز خاود بااالتری دارناد
مقایسه کنند .حسادت به عنوان یک واکنش رتتاری یا عاطفی تیریف می شود که در آن ترد ممکن است
نسبت به چیزی که شخص دیگری جلب کرده است(مثالً توجه والدین) ،باه دسات آورده (ماثالً نمارات
بهتر) ،یا ممکن است در آن بهتر از خود باشد ،حسادت کند یا از آن رنجیده شود( .ماثالً تیالیات هاای
توقبرنامه) .بیشتر اتراد مضطرب شرکتکننده از احسا بیعدالتی و بیانصااتی ناشای از تبیای باین
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ترزندان توسط والدین ،شکایت داشتند ،در برداشت ذهنی اغلب آنها از این که ماورد غفلات واقاع شاده
بودند ،آزرده خاطر و ناراحت بودند که در زیر به آن اشاره میشود
«حکیمه (مصاحبه  )7می گوید  9...ساله بودم که پدرم توت کرد ،در خانواده احسا عدالت نمایکان ؛ دائا
تکر می کن حق من ضایع شده است ،چون مادرم با من خوب نبود و از همه کمتر به من توجه کرده است؛ چاون
خواهری داشت کوچکتر از خودم که مادرم توجه عجیبی به او داشت .دوران کودکی ام هیچ اعتمادی به هیچ کاس
نداشت  ،پشت و پناهی نداشت ؛ خیلی گریه می کردم و هر چقدر به مادرم می گفت  ،مای گفات تاو تکار مای کنای
این طوریه ،من همه شماها رو دوست دارم ،آگه دعوامون میشد میگفت تو بزرگتری ...من باا کاوچکترین حرتای
میخواست اثبات کن خودم و حرتمو ،ولی هیچکس نمیتهمید».

کمتوجهی احساسی و عاطفی از والدین
احسا بیعدالتی ناشی از ک توجهی والدین که باعث خود-ارزشی پایین اتراد مضطرب میشاود در
مصاحبه زیر به وضوح نمایان است
«حسین (مصاحبه  )9بیان می کند از والدین انتظار دارم به عنوان یک انسان  92ساله بیشاتر ماورد مشاورت
قرار بگیرم ،از احساسات سوءاستفاده نشود ،کرامت انسانی خط قرمز من است .انتظار دارم در مشکالت کمی ه به
حال من تکر کنند ،ولی همه جا-خالی میدهند و این بار بسیار سنگینی را بر دو من تنها میگاارد».
«آرزو (مصاحبه )9می گوید در خانه ما مادرم چی بپزه چی بخره و ...هر چیز خوبی برای پدر خانواده باود بیاد
مال بچهها ،میخوام که از پدر و مادر که بچه آوردن از نظر احساسی و عاطفی توجه کنند بهشون ،برای من ک بود
اونا ،تنها چیزی که توجه می کردن شک بود .نیازهای تیزیکی برطرف می کردند ،بزرگ تارین نیازهاای احساسای،
عاطفی در کار نبود ،انتظار داشت هر از گاهی درد دل بچه را بشنوند ،چی ک و کسر داری؟ احوالی بگیرند».

حس ذهنی پدر دیکتاتور
روزنبرگ و بردتورد ) (Rosenberg & Bradford, 2006بیان میکنند که نقش پدر تأثیری مستقی
بر سالمت روانی ترزندان دارد .آنها برای ترزندان ،حمایت عاطفی و مالی ،مراقبت مستقی و غیرمستقی
و رشد احساسی اجتماعی را تراه میکنند و در خانواده نقش کلیدی دارند ،گاهی رابطه پدر باا ترزنادان
ناسازگار است و ترزندان را دچار مشکالت هیجانی میکند .اگر پدر رابطه خوبی با ترزند نداشته باشاد
یا به خوبی در رابطه درگیر نباشد و در ترزندانش ،خودمختاری را تشویق نکند ،ترزندان خود را در میر
آشفتگی و اضطراب قرار خواهد داد ( .)Khan, 2017احسا بیانصاتی ناشی از رتتاار دیکتااتوری پادر
نسبت به ترزندان در صحبتهای ملیحه و محمود مشخص است
«ملیحه (مصاحبه )2حس ذهنیام نسبت به بابام قب از ازدواج شخصیت دیکتاتور و از رتتارا
زورگو بود؛ اما بید از ازدواا و طالق روابطمون خوب شد ،دیگه اخالقا رو اعصاب نبود».
«محمود (مصاحبه )0حس ذهنی نسبت به پدرم اینکه تردی دیکتاتور بود».

بررسی ادراک از عدالت و انصاف در خانواده هستهای:
اتراد مضطرب ،کسانی هستند که یا در خانواده گسترده و یا در خانواده هستهای احسا

بدم میآمد؛

عدم عدالت
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و انصاف را دارند ،درواقع همانطور که در ابتدا بیان شد این مسئله مانند چرخهای است کاه امکاان دارد
اتراد از روابط اولیه با خانواده گسترده به سایر روابط در رابطه زوجی ،ترزندان و یا ک جامیه انتقال دهند.
در ادامه مصادیقی از یاتته باال ارائه میشود
احساس بیعدالتی از سوی همسر
عادالت نمای کان باا

«ترزانه (مصاحبه )2شوهرمو از لحاظ اخالقی قبولش دارم ولی منصف نیست ،احسا
همسرم ،چون اون به من توجه نمیکنه».
«الهام (مصاحبه )4در خانواده کنونی ،احسا عدالت ندارم ،همسرم  02روز نیست 02 ،روز کار میکنه .بیشتر
برا بچهها اولویت دارن و منو برای کار خونه و رسیدگی به بچهها میخواد .حس ذهنی نسبت به همسارم آیناه
که او تک میکنه زن یینی بشور و بساب ،البته به من اطمینان خاطر داره ،اما بیان نمیکنه».

بیمسئولیت دانستن همسر
اتراد مضطرب درگیر احسا دِین مخارب و وتااداری ناامرئی کاه از حاس خاود-ارزشای پاایین و
وابستگی و احسا گناه آنها برگرتته میشود ،هستند ،آنها برای مثال در اغلب روابط مسئولیت باالیی
را متقب میشوند و طرف مقاب در رابطه را بیمسئولیت میپندارند.
«ترزانه (مصاحبه )2می گوید در رابطه با زندگی زناشویی از اول چون هماه چیاز باا خاودم باوده او را بای مسائولیت
میدان  .همسرم آگه خیلی بهش بگ کاری بکنه اما نه زیاد .در خانه ار پدریام زندگی میکنی  ،یک خاناه ها تهاران
داری که اجارها را من میگیرم و بیشتر خرا بچههام میکن  ،شوهرم ه بازنشسته و ه سواری داره ،دائ سارکاره ،از
نظر ظاهری مردی مظلومه و حقوقش را خرا زندگی میکنه ،او میتقده بچهها رو ول کن ،خودشان باید تال کنند».

انتظارات و حس استحقاق مخرب
تردی که از خدمت کردن در روابط جلوگیری میکند ،به شدت در یک چرخه تقویتکننده از خادمت
نکردن و رشد نکردن ارز خود ،سقوط میکند .این ترد میموالً در کودکی مورد غفلت ،آزار جسامی یاا
جنسی ،سردرگمی از طریق روابط گیجکننده و مبه والدین یا سرزنش برای شکساتهاای والادین رناج
میبرد .آن کود مجبور است به عنوان بدهکار ،خود با دنیا میامله کند ،اما نمیتواند بدهیها را باهطاور
رضایت بخشی وصول کند .در تال برای ایجاد تیادل در روابط قادیمی ،او ناه تنهاا باه رواباط کماک
نمیکند ،بلکه به دنبال جایگزین هایی برای دریاتت حق خود مای گاردد .او ایان پتانسای را دارد کاه در
روابط بزرگساالن خود (مانند شریک زندگی ،همساالن ،ترزند) با ادعای بی رویه به اتاراد آسایب برسااند.
استحقاق کسب شده او برای دیگران مخرب میشود؛ چون به او تاوجهی نشاده اسات .عاالوه بار ایان،
ناتوانی او در به دست آوردن استحقاق سازنده ،او را در وضییت نارضایتی قارار مای دهاد .در آن مرحلاه،
تقدان شایستگی ممکن است منجر به تال های نا امیدانه و سخت برای ایجاد تیادل مجدد در نااتوانی
خود در مشارکت در روابط به رو های سال شود که در نهایت منجر به خود آسیب رساندن یا از طریاق
خودزنی یا خودکشی شود.

تدوین مدل مفاهی مرتبط با دتتر ک خانواده در ...
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حس استحقاق تعریف و تمجید از خانواده گسترده
«زینب (مصاحبه )1می گوید من خود را مستحق تشویق بیشتری در برخی موارد می دان و این حق را داشت
که توانایی های تیریف و تشویق بیشتری شود تا انگیزه ام برای موتقیت بیشتر شود ،حتی کمترین توانایی ام ،در هر
موردی از والدین این حق را داشت ».

حس استحقاق عاطفه و مهر از والدین
حس استحقاق عاطفه و مهر از مادر
«مجید (مصاحبه )01خودم رو مستحق توجه بیشتر ،چه به لحاظ عاطفی و چه مالی می دان  ،با این کاه پسار
بزرگ بودم اما مادرم بیشتر هوای داداش رو داره».
«راضیه (مصاحبه )6خودم رو مستحق محبت از سمت مادرم که ک محبتی میکرد مایدونا  ،ولای خاود
میگفت نه اینطور نیست».

حس استحقاق عاطفه و مهر از پدر
«محمود (مصاحبه )0به عنوان ترزند خانواده مستحق عاطفه و مهر از پدر بودم».
حس استحقاق برابری و توجه از همسر
ادرا بیعدالتی یا روابط نامتیادل ،با نارضایتی زناشویی ه برای مردان و ها بارای زناان مارتبط
است و به نظر میرسد زواها را در میر خطر بیشتری برای تجربه اتسردگی قرار میدهد .همسری که
دتتر ک روابط خود را ناعادالنه تفسیر میکند ،ممکن است عالئ اتسردگی مانند کاهش عازت نفاس و
احسا نا امیدی داشته باشد .بیعدالتی رابطهای میتواند ناشی از عوام متیددی باشد ،اما تفااوتهاای
قدرت در زواها احتماالً پیشبینیکننده قوی عدم تیادل رابطه است .قدرت نامتیادل اغلب برای شاریکی
که قدرت کمتری در رابطه دارد ،بیانصاتی تلقی میشود و اغلب به تیارضات زناشویی کمک میکند .باه
نظر می رسد که بی انصاتی ادرا شده یک عام استر زا است که منجر به واکنشهای استر روانی،
وضییت هیجانی منفی و شرایط مزمن مانند اتسردگی می شود .این بی تیاادلی ممکان اسات ها بارای
شریک زندگی اتسرده و ه برای طرف مقاب غیر اتسرده ناسال باشد و باعث ایجاد احسا ناا امیادی
در همسری که خدمت ارائه میکند و احسا حقارت برای همسری که دریاتتکننده خدمت است ،شود.
«آرزو (مصاحبه )9انتظار در متقاب در همه چیز از دارم و این که زن و مرد هیچ ترقای باا ها نادارن،
مثالً آگه زن ه کار میکنه نیاز به استراحت اینا ه داره ،نباید انتظارات زیادی باشه».
«الهام (مصاحبه )4از همسرم انتظار دارم اولویت ،من باش پیش همه ،بید بچهها ،نسبت به خاانواده .تاا جاون آخارم
برای بچه ،زندگی و بچهها و همسر میاارم ،ولی قدرم را خوب نمیدانند ،مثالً مری میش اصالً انگار نه انگار».

وفاداری مستقیم و غیرمستقیم همراه با احساس دِین و گناه
تضادهای وتاداری بخشی اجتناب ناپایر از زندگی است .آن ها میموالً سه گانه هساتند .ممکان اسات
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یک نفر به دو نفر وتادار باشد ،اما یکی را بر دیگری ترجیح دهد .زن ممکن است ه به شوهر و ها
به پدر وتادار باشد .اما ممکن است در بزرگسالی به شوهر وتادارتر باشد تا به پدر  .ایان موقییات
ممکن است درگیری در او ایجاد کند .وتاداری مساتقی (آشاکار) باه اتاراد خاانواده اصالی و اعتقاادات،
سنت ها ،عادات و ارز های آن ها ممکن است باعث آسیب در روابط تیلی شود .در سناریویی کاه در آن
یک ترد در خانواده اصلی قربانی شده است ،ممکن است شخص ،همسر یا ترزند خود را قربانی وتااداری
به والدین خود و نحوه رتتار با او و همچنین به عنوان تالشی برای ایجاد تیادل باین رواباط ناعادالناه از
طرف خانواده خود کند .به گونه ای که انگار همسر یا ترزند ،بدهکار اصلی است .از سوی دیگار ،وتااداری
غیرمستقی «وتاداری نامرئی»  ،عبارتی است که در آن وتاداری ترد به خانواده اصلی ،تیهد به یک رابطه
تیلی را مسدود می کند .به عنوان مثال ،در حالی که یک زن ممکن است با پیاروی از دساتورات والادین
خود وتاداری مستقی به آن ها را ابراز کند و با مردی که دوستش دارد ازدواا نکند ،چون به انادازه کااتی
ماهبی نیست که مورد تأیید والدینش باشد ،حتی ممکان اسات باه طاور متنااوب وتااداری غیرمساتقی
(نامرئی) به والدینش را ابتدا با ازدواا با او و سپس خراب کردن رابطه نشان دهد که در این مورد اخیر ،او
مستقیماً بی وتا بوده ،اما به طور غیرمستقی به خانوادهی اصالیا وتاادار باوده اسات و باه خاود اجاازه
نمیدهد تا یک رابطه موتق داشته باشد.
مراقبت بیش از حد از بچهها و نگرانی از تنها ماندن خود
«ترزانه (مصاحبه.... )2ولی او(شوهرم) می گه تو زیادی خودت را درگیر می کنای .اآلن بچاه هاام و ناوه هاام
هرچیزی میخوان به من میگن و من تا وقتی براشون کاری نکن آروم نمیگیرم».
«راضیه (مصاحبه )6از بچه هام انتظار احترام و محبت دارم ،من پسر بزرگ رو از همه نظر ساپورت کردم .احسا
دِین نسبت به بچه ها اصالً ندارم ،همه جوره به بچه ها خدمت کردم ،نااشت حسرت بکشن ،کمباود داشاته باشان،
همیشه همهچی در خانواده تراه بوده».

احساس دِین و وفاداری به مادر
«محمود (مصاحبه.... )0احسا دِین به مادر دارم .....ازطرتی مادر خوب بود و هر کاری به خااطر ماا انجاام
می داد ،تا جایی که گاهی به خاطر ما کتک ه می خورد و طرتدار ما بود .مثالً اگر ما یک خودکار ه می خواستی
به مادر میگفتی تا به بابا بگه بتونی بخری ».
«الهام (مصاحبه )4احسا نزدیکی بیشتر با مادرم دارم .مادرم به خاطر من مری شد و بیماری قند گرتات.
حس ذهنی نسبت به مادرم تداکار و از خود گاشته است».

احساس مسئولیتپذیری باال
«الهام (مصاحبه.... )4آدمی بودم که تا جایی که امکان داشت به آدمها کمک میکردم نمیذاشت دِینی به گردن بمونه»

یا در جایی دیگر بیان میکند که
«تک می کن من آدمی ام که بسیار به تکر بقیه هست و از خود گاشته و گاو نُه مَن شیر هست  ،اما به خاودم
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توجه ندارم ،در حد مرگ بش که برم دکتر».
«ترزانه (مصاحبه )2در روستا زندگی می کردی  ،پدر و مادرم کشاورز و در باغ بودناد ،پادرم تاوت کارده و ماادرم
زمین گیر است و همه ما خواهران برای کمک به او تقسی بندی کردی  .زمانی که مان میارم پایش ماادرم کاما
میمان  ،اما خواهرام روزها میروند و شب نمیمانند».
«مصاحبه ( )6نسبت به خواهر و برادرام خیلی زحمت کشیدم ،براشون همه کار کردم ،ولی هیچ جبرانی ندیدم»

احساس دِین و گناه از خوب عمل نکردن در رابطه زوجی
«محمود (مصاحبه )0به خاطر ضیف اعصاب احسا گناه دارم ،این که ک میاارم چون اعصاب ضییف است».
«مجید (مصاحبه )01در رابطه زوجی احسا عدم عدالت می کن  ،حس می کن ک گااشت  ،چون دسات خالیاه و..
نمیتون راحت نیازها برطرف کن  ،مثالً خونه ای مستق بخرم و ...گاهی وقتی خیلی به همسرم تشاار میااد میگاه کا
گااشتی .احسا دِین میکن به همسرم ،برا ماشین به نام زدم گفتمش برو گواهینامه بگیار راحات هرجاا دو داری
برو ،از لحاظ عاطفی گاهی احسا گناه میکن  ،چون جوشیام ،با پسرم بد صحبت میکن  ،بیداً خودم پشیمان میش »
«ملیحه (مصاحبه )2دغدغه من تو خونه این بود که چطور به خودم برس  ،در دنیای خاناه داری نباودم ،اگار
بودم درصد ناموتقیت زندگی کمتر میشد ،اگر لو نبودم خشممو کنترل میکردم».
«زینب (مصاحبه )1در رابطه زوجی گاهی احسا دِین میکن  ،چون وظیفه همسری را به درستی تماام و در زماان
الزم انجام ندادم ،هرچند تالش را کردم گاهی باعث ناراحتی و آزار شدم ،در رابطه با همسرم به جای آرامش دادن»
«حسین (مصاحبه )9به همسر خود مدیون  ،چون او با مشکالت عدیده و غیرقاب تحم من ساخته ،در مهربانی و
حف زندگی از هیچ تالشی در حد توان و بضاعتش کوتاهی نکرده ،با خانوادم مهربان بوده و حاشیهسازی نکرده».

احساس پیوند و وابستگی به افراد
مه ترین ویژگیهای اتراد وابسته ،نداشتن احسا ارزشمندی ،تر و ناامنی ،عدم هویات یاابی و
تصمی گیری میباشد )(Hossein Pour Moghaddam et al., 2022
در پژوهش حاضر اکثر اتراد مضطرب احسا وابستگی و نزدیکی زیادی به یکی از اعضاای خاانواده خاود
نشان دادند ،این وابستگی به ترزندانشان که به نوعی ایجاد وتاداری نامرئی در ترزندان شاده باود ،طاوری کاه
ترزند وابسته دقیقاً همانند والد خود مضطرب بود و به نوعی احسا وتاداری خود به والد را حتای باا تروپاشای
زندگی مشتر نمایان ساخت .میتوان به نوعی بیان داشت که این وابستگی از عدم احسا عدالت در خانواده
گسترده و جایی که ترزند در خانواده به یکی از والدین احسا نزدیکی بیشتری میکند ،چاون میتقاد اسات از
طرف او حمایت میشود ،در صورتی که والدِ دیگر به او بیتوجهی کرده است.
احساس نگرانی و وابستگی به یکی از فرزندان
نگرانی خود نسبت به دختر بزرگتر خاود و ناوه وی از

«یکی از مصاحبهشوندگان بارها در مصاحبه از احسا
همان دختر صحبت کرد »
«ترزانه (مصاحبه..... )2االن 09سال است که از طالق دخترم میگاره .همچناان احساا دلواپسای زیاادی
برای دختر اول دارم ،برای دختر دوم کمتر .من نسبت به نوه ام (دختر دختر بزرگ ) خیلی مضطرب و نگران برای
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در و  .....تا هفتهای  0بار نبینمش ول نمیکن ».
«راضیه (مصاحبه )6پسر بزرگ ضربات زیادی خورد بید از اینکه به سن بلوغ رسید به خاطر عشق وکاار ..ماا
ه خیلی لطمه خوردی  ،خیلی به من وابسته بود».
«حکیمه (مصاحبه )7از بین بچهها پسر بزرگ بیشتر به من وابسته است ،البته در ظااهر نمایاان نباوده ،تاازه
تهمیدم او به من وابسته است ،االن حدوداً  9یا  4ساله که طالق گرتته و میگه من دیگه ازدواا نمی کن  ،میخوام
پیش شما بمون  ،اون مثه من حاالت اضطراب و اتسردگی داره و باید دارو بخوره که نمیخوره»

احساس وابستگی و نزدیکی بیشتر به یکی از اعضای خانواده گسترده
«راضیه (مصاحبه )6وابستگی شدیدی به پدرم داشت  ،بید از توت بابا خیلی اذیت شدم ،ولی به ماادرم اصا ً
ال
وابستگی ندارم .... .در حال حاضر احسا نزدیکی بیشتر با یکی از برادرام دارم ،چون احساا باوی پادر میاده و
وقتی میبینمش گریهام میگیره»
«ملیحه (مصاحبه )2من ه تا یه سنی حدوداً 02سالگی بیشتر به پدرم نزدیک بودم ،از اونجاا باه بیاد چاون
اختالف عقیدتی داشت نزدیکی کمتری حس میکردم»
«مجید (مصاحبه )01از بین اعضای خانواده با خواهرم که بید از من است احسا نزدیکی بیشتری می کان .
اآلن گاهی شده حرتامو بهش زدم که به مادرم بگه ،اما خوب زیاد پیگیر نیست  ،میگ اشکال نداره»
«حسین (مصاحبه )9در خانواده ام به خواهرم احسا نزدیکی بیشتری می کن  ،چون خیلی با احسا است و
تاصله سنی ما ک است ،مشکالتمون رو به ه میگی ».
«آرزو (مصاحبه )9از همه اعضا بیشتر احسا نزدیکی به برادر آخرم داشت  ،چون خیلی در می کرد باها
درد و دل میکردم».

حمایت یک جانبه مادر از فرزندان علیرغم میل پدر
«محمود (مصاحبه )0ازطرتی مادر خوب بود و هر کاری به خاطر ما انجام می داد ،تا جایی که گاهی به خاطر
ما کتک ه میخورد و طرتدار ما بود».
«ترزانه (مصاحبه )2بیشتر خرا بچه هام می کن  ،شوهرم ه بازنشسته و ه سواری داره ،دائ سار کااره ،از
نظر ظاهری مردی مظلومه و حقوقش را خرا زندگی می کنه ،او میتقده بچه ها رو ول کن ،خودشان بایاد تاال
کنند ،مادر خودم به من میگه ،اما من میگ ما دیگه زندگیمونو کردی  ،بچه ها گناه دارند ،یکیشون شوهر تاو
 ....کار میکنه ،یکی ه کارمنده با  2یا  9تومن سخته زندگی».

ظرفیت پایین تحمل ناکامی(خود ضعیف)
رتتار دتاعی در بیشتر موارد میلول احسا حقارت و کوچک شمردن خود می باشد .ترد در برخورد به
مانع یا تضاد با اینکه میتواند عاقالنه عم کند و برای از بین بردن مانع یا رتع تضاد اقادام نمایاد ولای
حالت دتاعی به خود می گیرد و با بهانه اینکه مانع خارجی خیلی قوی است و او قدرت مقاومت در مقاب
آن را ندارد از برخورد به مانع خودداری می کند و خاود را کوچاک مای پنادارد .هماین احساا او را باه
تیالیتهایی که ظاهراً مانع را از میان برمیدارد یا ناراحتی ناشی از وجاود ماانع را تقلیا مایدهاد وادار
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میسازد ،ولی در واقع مانع به کار خود مشغول است و غیرمستقی ترد را دچاار اضاطراب و پریشاانی مایکناد.
تردی که برای تأمین احتیاجات اساسی یا برای ارضاء تمایالت به بهانه اینکه ضییف اسات یاا اساتیداد انجاام
این امر را ندارد ،آشنا نیست و یا هو و وضع خانوادگی او قادرت عما را از او سالب نماوده اسات ،از انجاام
تیالیتهای سودمند و ثمربخش خودداری میکند و به دتاع از خود میپردازد ،تحت تأثیر احسا حقاارت قارار
دارد .احسا حقارت تابع عوام ذهنی و مربوط به طرز برخورد ترد با دیگران در دوره کودکی اسات  .بچاهای
که دائماً مورد سرزنش و انتقاد پدر و مادر قرار میگیرد و اعمال او مورد تأیید واقع نمیشود یا ه بازیها دائمااً او
را مسخره میکنند و در کارهای مدرسه موتق نمیشود ،رتتار او با تر و اضطراب همراه است و همین تار
سبب میشود که او خود را بیلیاقت و کوچک تر کند و به تدریج احسا حقارت در او ظاهر گردد.
شروع اضطراب با یک ناکامی
«ترزانه (مصاحبه )2بید ازینکه دختر اول ازدواا کرد و ازدواجش ناموتق بود حال از آنجا بد شد ،چون طالق
گرتت من دائ مضطرب بودم»
«ملیحه (مصاحبه )2شروع اضطراب اولین بار قب از ازدواا سال اول دبیرستان که دوست پسر داشت  ،کمای
مضطرب شدم ولی دارو مصرف نکردم ،بید از ازدواا وقتی اولین خیانت دیدم مضطرب شدم».
«حکیمه (مصاحبه )7همیشه احسا می کردم زندگی خوبی ندارم 7 ،یا  1سال قب  ،بید از به دنیا آمدن بچه
آخرم اتسردگی گرتت  .همسرم کمک میکرد اما من گو ندادم».

عدم تحمل نه شنیدن
«ملیحه (مصاحبه )2هیچ وقت نسبت به شک ظاهری من مشک نداشت اما من زود عصبانی میشدم ،قدرت تحم نه شنیدن
نداشت  ،همسرم چندین بار به من خیانت کرد و آخرین بار با همکالسی دانشگاهش ارتباط گرتت و مدتی منو تر کرد»...

وقایع عینی
«از آنجا که مینای حقایق عینی در نظریه باتتنگر نگی به رویدادها و واقییتهایی گفته میشوند که قابا
تغییر نیستند مث وراثت ژنتیکی ،مساِئ پزشکی ،تاریخچه رابطه و تجربیات زندگی ،در پاژوهش حاضار باه دو
مورد بیماری خاص و جایگاه تولد در خانواده گسترده با توجه به تیداد ترزندان میتوان اشاره نمود».
دریافت توجه به دلیل بیماری خاص
«الهام (مصاحبه )4بیماری جسمی گو منیر دارم که  2یا  6سال طول کشید تا متوجه شدند ،باه هماین خااطر
خیلی مورد توجه بودم ،خیلی زودرنج بودم ،در خود میریخت  ،در تایمی که بیمار بودم دلشوره و اضطراب داشت ».

جایگاه تولد و تاریخچه رابطه
در رابطه با تاریخچه رابطه مصادیقی در کد عدم احسا عادالت ارائاه شاد کاه ناشای از تجربیاات
گاشته مصاحبهشوندگان از خانواده گسترده بود .در ادامه به برخی دیگر از مصادیق که ناشی از اتفاقات و
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حواد در طول رشد اتراد بوده است اشاره میشود
«راضیه (مصاحبه 06 )6سال بود که ازدواا کردم2 ،سال بید پدرم توت کرد و  2ماه بید از اون مادرم ».
«حکیمه (مصاحبه 9 )7ساله بودم که پدرم توت کرد ،در خانواده احسا عدالت نمی کن  ،دائ تکر می کان حاق
من ضایع شده است»
«حسین (مصاحبه )9حس ترح و دلسوزی نسبت به خانوادم دارم ،چون زندگی ساختی داشاتن و از زیرصافر باه
وضییت اآلنشون رسیدن و ظل های زیادی بهشون شده ،هرچند به علت آرمان خواهی و خودخواهی هایشان گاهی
ما را مورد نواز قرار دادن».

در رابطه با جایگاه تولد ،میتوان به اهمیت برداشتی که اتراد از جایگاه تولد خود در خانواده دارند ،که
در احسا پیوند و نزدیکی آنها با عضوی دیگر در خانواده مثثر است ،اشاره نمود.
«الهام (مصاحبه )4می گوید سه برادر بزرگتر که با من که آخری ام خیلی تاصله دارند و مان بیشاتر باا بارادر
آخرم چون همسنتر بودم راحت بودم».
«ملیحه (مصاحبه )2خواهرم که 01سال ازم بزرگتره میگه وقتی بچه بودی رو مخ بودی ،ازت بدم می آمد ،اما
برادرم نه ،شخصیت منیطفی داره اون وسطیه .من ه تا یه سنی حدوداً 02سالگی بیشتر به پدرم نزدیک باودم ،از
اونجا به بید چون اختالف عقیدتی داشت نزدیکی کمتری حس میکردم».

پیشفرضهای مدل افراد مضطرب
 .0احسا بیعدالتی و تبیی در خانواده گسترده باعث عدم تراز در دتتر ک خانواده میشاود.حس
تبیی بین ترزندان ،ک توجهی احساسی و عاطفی از والدین و حس ذهنی پدر دیکتاتور منجر به دریاتت
ذهنی احسا بیعدالتی و بیانصاتی در دتتر ک خانواده میشود.
 .2احسا بیعدالتی و تبیی در خانواده گسترده در چرخهای بین نسلی در رواباط زوجای خاود را
نشان میدهد .عدم احسا عدالت از سوی همسر و بیمسئولیت دانستن همسر باعث عدم تراز در دتتار
ک خانواده میشود.
 .9احسا بیعدالتی منجر به حس استحقاق کسب نشاده(مخرب) از خاانواده گساترده و هساتهای
میشود .حس استحقا ق عاطفه و مهر و تیریف و تمجید از سوی والادین  ،انتظاار آزادی عما از ساوی
خانواده گسترده و از طرتی در چرخه روابط بین نسلی منجر به حس استحقاق برابری و توجه از همسار و
انتظارات باال از ترزندان خود آنها میشود.
 .4احسا بیعدالتی منجر به احسا دِین مخرّب و وتاداری(آشکار و غیار آشاکار) یاا ناامرئی باه
خانواده میشود .احسا دِین به مادر و تال برای جباران آن باه خااطر حمایاتهاا و تاداکاریهاای
یکجانبهی وی علیرغ می پدر و حرکت به سمت چرخهی بین نسلی تربیت و مراقبت بایش از حاد از
بچههای خود و نگرانی از تنها ماندن ،احسا دِین و گناه از خوب عم نکردن در رابطه زوجی ،احسا
مسئولیتپایری باال ،همه و همه تال های جبرانناپایر وتاداری میباشد.
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 .2احسا دِین و وتاداری مخرب منجر به وابستگی اتراد به یک والد یا ترزندان خود در چرخه باین
نسلی میشود و شخصیتی وابسته را ایجاد و تربیت میکند.حمایت یکجانبه مادر از ترزندان علیرغ می
پدر ،احسا وابستگی و نزدیکی بیشتر به یکی از اعضای خانواده گسترده ،احسا نگرانی و وابستگی به
یکی از ترزندان ،همه به دنبال جبران وتاداری به اشکال مختلف است.
 .6خود ضییف در روانشناسی ترد که در تحم ناکامیها ظرتیت پایینی دارد ،بر وتاداریهای نامرئی
و استحقاق مخرب ترد اثر میگاارد .شروع اضطراب با یک ناکامی ،اعتماد به نفس پایین ،عدم تحم نه
شنیدن ،از مصادیق خود-ارزشی ضییف است.
 .7وابستگی به والدین ،ترزندان و یا دیگران ،رو های ح وتاداری نامرئی و استحقاق مخرب اتراد
مضطرب است.
 .1حقایق عینی شام برداشت اتراد از جایگاه تولد و اتفاقات گاشته ،زمینه ایجاد درگیری بیشتر اتراد
به وتاداری یا استحقاق میشود.

شک 0
مدل دتترک خانواده در اتراد مضطرب

جدول شماره 9و تحلی دادههای به دست آمده از مصاحبه با اتراد سال که منجر به شناسایی 21کاد
اولیه (تیداد تکرار هر مفهوم اولیه توسط مصاحبهشوندگان در پرانتز روبروی هر کاد ثانویاه درا گردیاده
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است) و  7کد ثاونیه در کدگااری باز 4 ،کد در کدگااری محوری و در گام آخر باا کدگاااری انتخاابی ،
محوریت دادهها کشف و طبقه مرکزی انتخاب شد.
جدول 9
کدگااری استخراا شده از اتراد سال

احسا عدالت و انصاف در خانواده گسترده()29
عدم انتظار نابجا و حس استحقاق مخرب از خانواده( )7حاس
استحقاق وتاداری و صداقت و انتظار آرامش از همسر()1
احسا دِین به والدین( )6احسا دِین به همسر()4

احسا عدالت در خانواده
عدم انتظار نابجا و حس
استحقاق مخرب از خانواده
وتاداری و احسا دِین سال

حس ذهنی محبت و دوست داشتن پدر و مادر()2حس ذهنای
خوب و عاشقانه به همسر()2

برداشت ذهنی مثبت و
عاشقانه از خانواده

تراز در دتترک خانواده

کدگااری باز

کدگااری محوری

کدگااری
انتخابی

احساس عدالت و انصاف در خانواده
وقتی تیادل بین بده بستان در یک رابطه متقارن در درازمدت منصفانه باشد ،هر یک از طرتین ،دیگاری
را شایسته اعتماد میداند .در یک رابطه نامتقارن مانند رابطه والد-کود  ،کود میآموزد که به والد اعتمااد
کند ،زمانی که والدین از کود به شیوه های رشدی سال و مناسب مراقبت می کنند ،در دراز مادت ،کاود
این رابطه را به عنوان یک رابطه قاب اعتماد تجربه میکند .تمام اتاراد ساال مشاارکتکنناده در پاژوهش
حاضر ه در خانواده گسترده و ه در خانواده هستهای خود بیان کردند که روابط عادالنه است
«محمد (مصاحبه ،)0تاطمه (مصاحبه ،)2عاطفه (مصاحبه ،)9اعظ (مصاحبه ،)2عبا (مصااحبه )6و محسان
(مصاحبه )7با جمالتی بسیار مشابه بیان داشتند که در خانواده اصلی احسا عدالت و انصاف دارم و همینطور در
رابطه زوجی ه احسا عدالت و انصاف می کن  .مسیود (مصاحبه )4با توجه به رتتار والدین با همه ترزندان که
 1نفری سیی بر عدالت و انصاف بوده است ،هرچند شاید مواردی ه بوده باشد ،اما به دلی نوع رتتار والادین ماا
همه احسا عدالت و انصاف داشتی ».

عدم انتظار نابجا و حس استحقاق مخرب از خانواده
یک ترد از دو جهت توانایی کسب استحقاق را دارد راه مثبت و سازنده یا راه مضار و مخارب .تاردی کاه
بتواند به طور منصفانه (نه خیلی ک و نه زیاد) به یک رابطه بپردازد یا به طاور مناساب در خاانواده ا مشاارکت
کند ،شایستگی یا استحقاق سازنده را به دست می آورد .از آنجا که آن شخص از خادمت کاردن ساود مای بارد،
همچنان به خدمت اهمیت می دهد و با امنیت و آزادی بیشتری در روابط دیگر کار می کند .توانایی او در ریساک
خدمت رسانی به او اجازه می دهد تا به طور پویا به سمت باال حرکات کناد .یاک مزیات اضااتی بارای تواناایی
خدمت دادن و دریاتت در یک گفتگوی رابطه ای ،ایده خود-ابرازی است .هر تارد از طریاق رابطاه باا دیگاری،
محتوا و مرزهای خود را مشخص می کند و بنابراین ،تیریف بهتری از اینکه چه کسی است باه دسات مایآورد.
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یاتتهها حاکی از آن است که اتراد سال اغلب استحقاق مخرب و انتظار خاصی از والدین و همسر خود ندارند
تاطمه (مصاحبه )2از خانواده و همسرم انتظار خاصی ندارم .به نظر من به عنوان ترزند همه حق ها تاکنون ادا
شدهاند ،چه در خانواده خودم و چه در رابطه زوجی.
مسیود (مصاحبه )4در خانواده ام با توجه به نوع زندگی و خصوصیات خُلقی خودم و اساتقاللی کاه از ابتادای
نوجوانی داشت مورد خاصی برای دِین یا حق به ذهن خطور نکرده
اعظ (مصاحبه )2از خانواده ام انتظاری ندارم ،تقط اینکه به سالمت و رتاه خودشون اهمیات بادن و همیشاه
سال و محک باشن و من به عنوان ترزند خود را مستحق محبت و پشتگرمی میدان

حس استحقاق وفاداری و صداقت و انتظار آرامش از همسر
به نظر میرسد  ،انتظارات بیان شده اتراد سال از همسر خود غالبااً کلای و عماومی باوده و ناشای از
کاستیها و استحقاق مخرب نبوده است ،که در ادامه مصادیق آن ارائه میشود
محمد (مصاحبه )0از همسرم نیز انتظار تراه کردن محیطی سال همراه با آرامش و مهربانی و ها یااری و
احترام به حقوق یکدیگر دارم
عاطفه (مصاحبه )9از همسرم انتظار دارم زمان بیشتری را به خانواده خود اختصااص دهاد و عاالوه بار کاار
تضای خانوادگی را رونق دهد.
اعظ (مصاحبه )2از همسرم انتظار محبت و وتاداری دارم و در رابطه زوجی خود را مستحق وتاداری ،قدردانی
و عشق میدان

وفاداری و احساس دِین سالم
وتاداری مربوط به تیهد به اتراد مهمی است که شایستگی آن وتاداری را دارناد .تارد ممکان اسات
متوجه شود که این وتاداری مثثر است یا خیر .یک کود حداق به خاطر این واقییات کاه والادین باه
کود زندگی دادهاند ،به والادین وتاادار اسات .از آنجاایی اولاین و تأثیرگااارترین تجاارب در خاانواده
اصلی،شک میگیرد ،میموالً وتاداری خانواده اصلی ترد را به نوعی به خانواده جدید گاره مایزناد ،و باه
زنجیری که بین والدین و ترزندان وجود دارد و بیدها به عنوان مشخصاه اصالی در زنادگی تارد هسات
اشاره میکند .وتاداری سال منجر به احسا وظیفه محوری و مسئولیتپایری میقول برای ادامه رواباط
ترد در ک جامیه میشود .بنابراین اتراد سال از این نوع وتاداری برخوردارند
احساس دِین به والدین:
آنچه در این مورد حائز اهمیت است این است که احسا دِین اتراد سال به هر دو ،ه پدر و ها ماادر
میباشد در صورتی که در اتراد مضطرب احسا دِین به یکی از والدین به خاطر تداکاریها و ..او نسبت
به دیگری وجود داشت.
محمد (مصاحبه )0خود را مدیون پدر و مادر و همسرم میدان که آرامشبخش من هستند.
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مای کان هایچ وقات

تاطمه (مصاحبه )2در همه زمینه ها موتقیت خودم را مدیون خانواده می دان  ،احساا
محبت آنها قاب جبران نیست.
عاطفه (مصاحبه )9احسا دِین محبت کردن به والدین و مدیون پدر و مادر می دان  ،چون ترزنادان مارا باا
کمال محبت بزرگ میکنند.

احساس دِین به همسر:
چرخه احسا دِین سال عالوه بر هردوی پدر و مادر ،همسر را نیز شام میشود
محمد (مصاحبه )0به همسرم مدیون  ،چون اگر از خودگاشتگیهای او نبود شاید سیادتمندی تیلی را نداشت .
مسیود (مصاحبه )4درباره همسرم با توجه به شرایط شروع زندگی که داشت و همراهی کاه همسارم در ایان
خصوص با من داشت برای شروع سادهتر زندگی همیشه خود را مدیون میبین
محسن (مصاحبه )7درباره همسرم در زندگی زوجی احسا دِین می کن  ،چون بهتر می توانست عم کن از
همه نظر در زندگی چه عاطفی و چه مالی

برداشت ذهنی مثبت و عاشقانه از خانواده
اغلب اتراد سال پژوهش حاضر برداشت ذهنی خوب و مثبت ها از هاردو والادین و ها در رابطاه
زوجی خود داشتند.
حس ذهنی محبت و دوست داشتن پدر و مادر
محمد (مصاحبه )0حس ذهنیام نسبت به پدر و مادرم این است که هردو را از صمی قلب دوست دارم
تاطمه (مصاحبه )2حس ذهنی نسبت به مادر این که محبّت او غیرقاب جبران است و حس ذهنی نسبت به پادر ایانکاه
زحمات او غیرقاب جبران است
عاطفه (مصاحبه )9حس ذهنی به مادرم منبع تیالیت و آرامش و حس ذهنی به پدرم اوا آرامش و سکوت و ادب است.

حس ذهنی خوب و عاشقانه به همسر
محمد (مصاحبه )0حس ذهنیام نسبت به همسرم ،عاشقش هست .
تاطمه (مصاحبه )2حس ذهنیام نسبت به همسرم چون ازدواج همراه با دوست داشتن بود ،احسا میکن ایان حاس
تقویتشده و خیلی چیزها که خیلی ه مه نیست به خاطر این دوست داشتن نادیده گرتته شده.
عاطفه (مصاحبه )9حس ذهنی به همسرم تردیست بسیار منطقی و محک
عبا (مصاحبه )6حس ذهنی ام نسبت به همسرم آینه که زنی بسیار تاداکار و خاوبی باوده و همیشاه و در هماه حاال
کمک حال من بوده است.
محسن (مصاحبه )7حس ذهنی خوب نسبت به همسرم دارم

پیشفرضهای مدل افراد سالم:
 .0اتراد سال در خانواده گسترده و زوجی خود احسا

عدالت و انصاف را دارند.

تدوین مدل مفاهی مرتبط با دتتر ک خانواده در ...

020

 .2اتراد سال انتظار نابجا و حس استحقاق مخرب از خانواده گسترده و زوجی خود ندارند.
 .9وتاداری سال منجر به احسا وظیفه محوری و مسئولیتپایری میقاول بارای اداماه رواباط تارد در کا
جامیه میشود .بنابراین اتراد سال از این نوع وتاداری برخوردارند.
 .4احسا دِین اتراد سال به هر دو ه پدر و ه مادر میباشاد و در چرخاه باین نسالی شاام همسار نیاز
میشود( در صورتی که در اتراد مضطرب احسا دِین به یکی از والادین باه خااطر تاداکاریهاا و ..او نسابت باه
دیگری وجود داشت).
 .2اتراد سال پژوهش حاضر برداشت ذهنی خوب و حس مثبت ها از هاردو والاد و ها در رابطاه
زوجی خود دارند.

شک 2
مدل دتترک خانواده در اتراد سال
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مدل مداخلهای بافتنگر خانواده در افراد مضطرب .با توجه به دو مدل ارائه شاده از دتتار
ک در اتراد مضطرب و سال در این قسمت مدل مداخلهای با توجه نظریه باتتنگر نگای ارائاه خاواهی
داد .هدف اصلی درمان توانایی ایجاد تیادل عادالنه بین نیازهای خود ترد و نیازهای دیگری است تاا باه
سالمت روان دست یابد

مرحله اول بررسی عدالت و انصاف
در روابط نزدیک
قدم اول ایجاد اعتماد از طریق اتحاد
درمانگر
ایجاد زمینه وتاداری در درمان
تمرکز بر نکات مثبت
قدم دوم بررسی تاریخچه مشک
توجه به اعضای غایب خانواده
جانبداری متوالی با هر عضو خانواده
پایر و اظهار وجود همراه با تخلیه
هیجان
بررسی الگوهای اخالقی رابطه ای
آشکار کردن تیادل بین بده بستان
شناخت الگوهای بین نسلی

مرحله دوم اصالح وابستگیها
و پیوند در روابط نزدیک
قدم اول تحلی چرخه بین
نسلی
قدم دوم رسیدگی به بی
عدالتی متحم شده
قدم سوم پیدا کردن منابع
ارتباطی
قدم چهارم حرکت به
سمت تبرئه یا از بین بردن
احسا گناه
شروع ارزیابی مجدد
بزرگساالن
از بین بردن گناه والدین
قدم پنج تشویق (بازیابی)
گفتگو

مرحله سوم تقویت ارتباط
در روابط نزدیک
قدم اول تیمی آگاهی از
اثر درمان
قدم دوم شناسایی منابع و
تهدیدات
پرداختن به منابع مه
قدم سوم اتمام درمان
ارزیابی رابطه درمان و درمان

شک 9
مدل مداخله ای دتترک خانواده در اتراد مضطرب

بحث
سثال اصلی پژوهش این بود که بین دتتر ک خانواده(وتاداری ،دیون ،استحقاق) در اتراد مضطرب و
سال چه تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ به سثال اصلی با بررسی اجمالی دو مدل ارائه شاده از مقایساه کیفای
دتتر ک خانواده در اتراد مضطرب و سال ارائه شده است .به منظور بررسی دقیق و جزئی باه پاساخ باه
سثاالت ترعی پژوهش میپردازی
-1بین احساس عدالت و انصاف در خانواده گسترده و هستتهای در افتراد مضتطرب و
سالم چه تفاوتی وجود دارد؟
احسا بی عدالتی و تبیی ادرا شده توسط اتراد مضطرب در خانواده گسترده باعث عدم تاراز در
دتتر ک خانواده میشود .بدینصورت که حس تبیی بین ترزندان ،ک تاوجهی احساسای و عااطفی از
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والدین و حس ذهنی پدر دیکتاتور منجر به دریاتت ذهنی احسا بیعدالتی و بیانصااتی در دتتار کا
خانواده میشود .این احسا بیعدالتی و تبیی در خانواده گسترده در چرخاهای باین نسالی در رواباط
زوجی خود را نشان میدهد؛ به این صورت که اتراد مضطرب همان احسا بیعدالتی ادرا شده را باه
رابطه زوجی انتقال میدهند و این انتقال گاهی باعث میشاود کاه احساا بایعادالتی ادرا شاده از
خانواده گسترده در حال حاضر برایشان اهمیت چندانی نداشته باشد و تأکید آنها بر بیعدالتی رابطه زوجی
باشد .لاا عدم احسا عدالت از سوی همسر و بیمسئولیت دانستن همسر باعث عدم تراز در دتتار کا
خانواده میشود.
درحالی که اتراد سال در خانواده گسترده و زوجی خود احسا عدالت و انصاف را دارند .توجه به
این نکته حائز اهمیت است که اتراد مضطرب حداق در یک خانواده هسته ای یا گسترده احسا بی-
عدالتی و بیانصاتی داشته اند ،اما اتراد سال در هر دو مورد احساا عادالت را در کردناد .گانگماا
) )Gangamma, 2008بیان کرد بین اخالق رابطه ای با کیفیت زناشویی رابطه مینااداری وجاود دارد.
همچنین ادار بی انصاتی زوجین در روابط عمودی و اتقای پایشبینایکنناده ساطح پاایین کیفیات
زناشویی زوجین بود .گانگماا و همکااران) )Gangamma et al., 2015در پژوهشای دیگار مشاخص
کردند که بین اخالق رابطه ای که به احسا انصاف یا بیعدالتی در رابطه منجر مایشاود باا کیفیات
زناشویی رابطه مینادار وجود دارد .شانن ) (Shannon, 2017به بررسی ارتبااط باین اخاالق رابطاهای و
چرخه رابطه پرداخت و بیان نمود که زواهایی که درگیر چرخه رابطاهای هساتند کمتار از رابطاه خاود
راضی هستند و درجه پایینی از اخالق رابطهای را دارند .اخالق رابطهای اتقی پیش باین چرخاه رابطاه و
اخالق رابطهای عمودی نیز پیش بین اخالق رابطهای اتقی بود .اپ بارسکی ) (ApelBursky, 2016در
پژوهشی به این نتیجه دست یاتت که اخالق رابطهای و رضایت رابطه در روابط خواهر و برادر با بخشش
همبستگی مثبت و میناداری دارد .همچنین اخالق رابطه در روابط خواهر و برادر به طور مثبت مینااداری
با رضایت رابطه در روابط خواهر و برادر بزرگسال همبستگی دارد و رضایت رابطهای ،رابطه باین اخاالق
رابطهای و بخشش خواهر و برادر را واسطه میکند ،بهطوری که اخالق رابطهای به نوبه خاود منجار باه
رضایت رابطهای میشود که در نهایت منجر به بخشش میشود.
-1افراد مضطرب و سالم در خانواده گستترده و هستتهای از چته کستی چته چیتزی
طلبکارند؟(چه حقی دارند از چه کسی؟)
برخی از اتراد مضطرب از حس استحقاق عاطفه و مهر و تیریف و تمجیاد از ساوی والادین ،انتظاار
آزادی عم از سوی خانواده گسترده و از طرتی در چرخه روابط بین نسلی حس استحقاق برابری و توجه
از همسر و انتظارات باال از ترزندان خود را داشتند .در واقع میتوان بیان داشت که احسا بای عادالتی
ادرا شده در اتراد مضطرب ،منجر به حس استحقاق کسب نشده(مخرب) از خانواده گسترده و هستهای
میشود .درحالی که اتراد سال انتظار نابجا و حس استحقاق مخارب از خاانواده گساترده و زوجای خاود
ندارند .یک ترد از دو جهت توانایی کسب استحقاق را دارد راه مثبات و ساازنده یاا راه مضار و مخارب.
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تردی که بتواند به طور منصفانه(نه خیلی ک و نه زیاد) به یاک رابطاه بپاردازد یاا باه طاور مناساب در
خانوادها مشارکت کند ،شایستگی یا استحقاق سازنده را به دست مایآورد .از آنجاا کاه آن شاخص از
خدمتکردن سود میبرد ،همچنان به خدمت اهمیت میدهد و با امنیت و آزادی بیشتری در روابط دیگار
کار میکند .توانایی او در ریسک خدمترسانی به او اجازه میدهد تا به طور پویا باه سامت بااال حرکات
کند .یک مزیت اضاتی برای توانایی خدمت-دادن و دریاتت در یک گفتگوی رابطه ای ،ایده خود-ابارازی
است .هر ترد از طریق رابطه با دیگری ،محتوا و مرزهای خود را مشاخص مایکناد و بناابراین ،تیریاف
بهتری از اینکه چه کسی است به دست میآورد ،که اتراد سال پژوهش حاضر از آن برخوردار بودند.
-0افراد مضطرب و سالم در خانواده گسترده و هستتهای بته چته کستی چته چیتزی
بدهکارند؟(چه دینی دارند از چه کسی؟)
احسا بیعدالتی ادرا شده در اتراد مضطرب ،منجر به احسا دِین مخرب و وتاداری (آشاکار و
غیر آشکار) یا نامرئی به خانواده میشود .بدین صورت که احسا دِین به مادر و تال برای جباران آن
به خاطر حمایتها و تداکاریهای یکجانبهی وی و حرکت به سمت چرخه بین نسلی تربیت و مراقبات
بیش از حد از بچههای خود و نگرانی از تنها ماندن ،احسا دِین و گناه از خوب عم نکاردن در رابطاه
زوجی ،احسا مسئولیتپایری باال ،همه و همه تال های جبارانناپاایر وتااداری مایباشاد؛ درواقاع
احسا دِین و وتاداری مخرب منجر به وابستگی اتراد به یک والد یا ترزندان خود در چرخه باین نسالی
میشود و شخصیتی وابسته را ایجاد و تربیت میکند .حمایت یکجانبه مادر از ترزندان علیرغ می پدر،
احسا وابستگی و نزدیکی بیشتر به یکی از اعضای خانواده گسترده ،احساا نگرانای و وابساتگی باه
یکی از ترزندان ،همه به دنبال جبران وتاداری به اشکال مختلف است .این در حالی است که احسا دِیان
اتراد سال به هر دو ه پدر و ه مادر میباشد و در چرخه بین نسلی شام همسر نیز میشاود ( درصاورتی
که در اتراد مضطرب احسا دِین به یکی از والدین به خاطر تاداکاریهاا و ..او نسابت باه دیگاری وجاود
داشت ).درنهایت وتاداری سال منجر به احسا وظیفه محوری و مسئولیتپایری میقول برای ادامه رواباط
ترد در ک جامیه میشود که اتراد سال پژوهش حاضر از این نوع وتاداری برخوردار بودند.
یاتتههای حاضر با نظریه باتتنگر نگی ه خوانی دارد و نتایج برخی از پاژوهشهاای کمای مشاابه
یاتته باال است .همانند پژوهش خرسندی ) )Khorsandi, 2018که باه ایان نتیجاه دسات یاتات کاه؛
مثلفههای عدالت و انصاف ،وتاداری و استحقاق از اخالق رابطهای در خانواده اصلی و مثلفههای عادالت
و انصاف و وتاداری از اخالق رابطهای در روابط زناشویی قویاً میتوانند پیشبینیکننده موتقیت وشکست
ازدواا زنان باشند .خجسته مهار و همکااران ) )khojasteh Mehr et al., 2016دریاتتناد کاه اخاالق
رابطهای اتقی (در ارتباط با خانواده هستهای یا زوجی) و عمودی (در ارتباط با خانواده گسترده یاا پادری)
که هرکدام دارای سه زیرمقیا اعتماد و انصاف ،اساتحقاق  ،وتااداری هساتند اثاری مساتقی مثبات و
مینادار بر رضایت و ارتباطات زناشویی دارد و اثری غیرمستقی و منفی بر اتسردگی دارد.
-0بین روانشناسی فردی(بررسی خود) در افراد مضطرب و سالم چه تفاوتی وجود دارد؟
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اتراد مضطرب در تحم ناکامیها ظرتیت پایینی دارند ،که نشان دهنده خود ضییف آنهاست که بر
وتاداریهای نامرئی و استحقاق مخرب اثر میگاارد ،درواقع شروع اضطراب با یاک ناکاامی ،اعتمااد باه
نفس پایین ،عدم تحم نه شنیدن ،از مصاادیق خاود-ارزشای ضاییف اتاراد مضاطرب اسات .آنچاه از
روانشناسی تردی اتراد سال پژوهش حاضر نمایان شد این بود که آنها برداشات ذهنای خاوب و حاس
مثبت ه از هردو والد و ه در رابطه زوجی خود دارند .در واقع نگر مثبت آنها باه دنیاا از مصاادیق
حس ذهنی محبت و دوست داشتن پدر و مادر و حس ذهنی خوب و عاشقانه به همسر در مصااحبههاای
آنها مشهود بود.
پس از یک جستجوی کام از پیشینه پژوهش میتوان با اطمینان باالیی بیان نماود کاه تاا کناون
پژوهشی به گستردگی پژوهش حاضر به بررسی کیفی دتتر ک خانواده از نظریه باتتنگر باوزورمنای_-
نگی در داخ کشور انجام نشده است .اما در خارا از کشور اخیراً پژوهشهای ارزشمندی با رو کیفای
و مداخلهای به منظور به کارگیری نظریه باتتنگر در درمان مخصوصاً در رابطه باا زوجاین و اتساردگی
صورت گرتته است .همچنین مدلهای درمانی و تلفیقی برای تسهی درماانگران باه منظاور اساتفاده از
نظریه باتتنگر ارائه شده است که از اهمیت باالیی برخوردار است .میتوان اشاره نمود به پژوهش کاپوال
( )Coppola, 2020که با تلفیق زوا درمانی متمرکز بر هیجان با درمان باتت نگر ،مدلی را برای درماان
به صورت مفهاومی بارای زوا درماانی پیشانهاد کارد .مادین و همکااران ( ) Meiden et al.,2017در
پژوهشی با عنوان بکارگیری پارادای اخالق رابطه در درمان باتتنگار (تجزیاه و تحلیا تمارین درماان
بوزرمنیناگی) توضیح دادند که چگونه اصول نظریه باتتنگر را میتوان در ماداخالت درماانی مشاخص
ادغام کرد .مدین و همکاران ( ) Meiden et al.,2020در رابطه با بکارگیری عناصر درمان باتتنگار در
مددکاری اجتماعی پژوهشی انجام دادند که در آن مددکاری اجتماعی و درمان باتتنگر تمرکز خود را بار
عدالت به اشترا میگاارند .یاتتههای پژوهش حاضر در رابطه با مدل درمان تا حدود زیادی با پاژوهش
مدین و همکاران ( ) Meiden et al.,2020درباره تقویت پیوند در روابط نزدیک الگویی برای بکاارگیری
درمان باتتنگر که عالوه بر کاربرد آن درمان در حال حاضر ،میتوان برای آموز درمانگران باتتنگر
در آینده نیز استفاده کرد ،همخوانی دارد .از پژوهشهای مفیدی که به رو کیفی و نظریه داده بنیاد یاا
زمینهای انجام شده است میتوان به پژوهش داگال و همکااران(  )Douglas et al.,2019باا عناوان
استفاده از تئوری باتتنگر در درمان اتسردگی زوجین ،اشاره نمود که از طریق حمایت چندجانبه به عنوان
یک مداخله و به عنوان یک مشخصه شناسایی کردند .در نهایت بررسی این رویکرد در اتراد مضاطرب و
سال و مقایسه آن با توجه به برداشت ذهنی مصاحبهشوندگان ،مطالیهای نوین با نتایجی ارزشمند بود.
نتیجهگیری
وقتی یک ترد در خانواده گسترده و ارتباط با اعضای آن احسا بیعدالتی و تبیی داشته باشد باه
نوعی برای جبران این امر ناخودآگاه یا به سمت وتاداری نامرئی و احسا دِین به والدین و یا باه حاس
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استحقاق مخرب از دیگران میپردازد .چرخهای بین نسالی کاه عاالوه بار خاانواده گساترده در خاانواده
هستهای نیز در همان جهت و یا میکو آن مداومت دارد .آنچه باعاث تشادید ایان جباران مخارب در
زمینه میشود ،حقایق عینی شام برداشت اتراد از جایگاه تولد و اتفاقات گاشاته وی مایباشاد و آنچاه
مداخلهای مستقی بر وتاداری و استحقاق مخارب اتاراد مضاطرب دارد شاام خاود ارزشای ضاییف در
روانشناسی تردی است که در تحم ناکامیهاا ظرتیات پاایینی دارد ،و باا رو وابساتگی باه والادین،
ترزندان و یا دیگران ،به دنبال جبران وتاداری نامرئی و استحقاق مخرب اتاراد مضاطرب اسات .لااا باه
عنوان متغیر اصلی اگر دتتر ک خانواده تراز نباشد در این ترآیند ،پیامد اضراب تارد را باه هماراه دارد .از
طرتی وقتی یک ترد در خانواده گسترده و ارتباط با اعضای آن احساا عادالت و انصااف داشاته باشاد
انتظار نابجا و حس استحقاق مخرب از خانواده گسترده و زوجی خود ندارد ،بیالوه ه به هر دوی پادر و
ه مادر و ه در چرخه بین نسلی به همسر خود نیاز احساا دِیان ساال دارد( در صاورتی کاه در اتاراد
مضطرب احسا دِین به یکی از والدین به خاطر تداکاریها و ..او نسبت به دیگاری وجاود داشات ).چاون
وتاداری سال او منجر به احسا وظیفه و مسئولیتپایری میقول بارای اداماه رواباط تارد در کا جامیاه
میشود .بنابراین اتراد سال از این نوع وتاداری برخوردارند .برداشت ذهنی خوب و حس مثبت از هردو والد و
ه در رابطه زوجی نیز بر آن مثثر است و در نهایت ترد سال در دتتر ک خانواده احسا تراز دارد.
مالحظات اخالقی
پیش از انجام مصاحبهها اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان توضیح داده شد و مصاحبهها با
رضایت آنها ضبط شد و برای انتشار نتایج پژوهش با تأکید بر اص محرمانگی توضیحات جامع و
روشنی به آنها ارائه گردید.
حمایت مالی
این پژوهش از هیچ مثسسه و نهادی حمایت مالی دریاتت نکرده و کلیه هزینهها در طاول ترآیناد
اجرای پژوهش بر عهده نویسندگان بوده است.
تعارض منافع
این مقاله برگرتته از پایان نامه دکترا نویسنده اول است و با منااتع شخصای نویساندگان یاا ساازمانی
مناتات ندارد.
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