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 آسیب پیچیده چیست؟ 

زا و تاثیر به درگیر شدن کودکان و نوجوانان در حوادث آسیب یکی از انواع آسیب است که "آسیب پیچیده"

به در واقع "آسیب پیچیده" ها بر زندگی آنها، بالفاصله و در طوالنی مدت، اشاره دارد. مخرب این آسیب

در درون سیستم مراقبت کودکان یا ای اشاره دارد که زای چندگانهتجربیات کودک از رخدادهای آسیب

موال قرار گرفتن افتد. معنوجوانان و یا محیط اجتماعی که قرار است منبع امنیت و ثبات آنها باشد، اتفاق می

بدرفتاری با کودک یا نوجوان است. مربوط به وقایع همزمان و متوالی ناشی از در معرض آسیب پیچیده 

تواند شامل: آزار عاطفی، غفلت، آزار جنسی، آزار جسمی  و شاهد یا در معرض ها میاین گونه بد رفتاری

موجب به وجود  برای کودکان و نوجوانانقرار گرفتن در معرض آسیب پیچیده باشد. خشونت قرار گرفتن 

همچنین قرار گرفتن در مشکالت بهداشت روانی خواهد شد. ای از عالئم بالینی و اختالالت و یا دامنه آمدن

زا در اوایل دوران کودکی منجر به عواقب پایدار و اختالالتی چون: اختالل های آسیبمعرض استرس

ختالل مصرف الکل و یمی، ااضطراب، مشکالت دلبستگی، مشکل خود تنظ استرس پس از سانحه، اختالل

درمانگران  شتریاست که ب یافهیوظ آسیب به طور کلیدرمان شود. پرخاشگری می سوء مصرف مواد و

، که یامروز یاسیو س یاجتماع فضای. در با آن مواجه شوند ر حرفه خودتوانند انتظار داشته باشند دیم

کودک  شیبا افزا یاقتصاد هایشوند و رکودیاعزام م یبه طور مداوم به مناطق جنگدر آن سربازان 

. ندیآیمطمئناً بوجود م دهیچیپ یهابیاز موارد آس یاریکه بس ردک ینیبشیتوان پی، ممرتبط است یآزار

 فیتوص های روانی اینگونهبیروانشناس و متخصص آس 2"کورتوا نیستیکر"توسط دکتر  دهیچیپ بیآس

خاص و در روابط  یزمان ةدور کی ی، معموالً در طیکه بطور مکرر و تجمعآسیب از  ی"نوع :شده است

، خشونت خانگی، دیشد یتوان به کودک آزاریبه عنوان مثال م "پذیردی انجام میصخا یهانهیخاص و زم

 . خطرناک اشاره کرد یهادر مکان انینظام استقرار ای
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پذیر متعدد که غالبا گرفتن کودکان یا نوجوانان در معرض حوادث آسیب بنابراین آسیب پیچیده قرار

منجر های پیچیده باشد و اثرات گسترده و بلند مدتی دارد. این حوادث و آسیبماهیت تهاجمی دارند، می

هنگامی که رابطة کودک شود. می 4و ارتباط بین فردی 3های اصلی خود تنظیمیبه از دست دادن ظرفیت

کند. این الگوهای ناایمن در را تجربه می 5الگوهای دلبستگی ناایمن ش منبع آسیب باشد، کودکمراقبینبا 

گردد و در بین نوجوانان به بین کودکان به رفتارهایی همچون پرخاشگری یا چسبندگی منجر می

اجباری  کنترل یاو رفتارهای مبتنی بر بقا و دلبستگی ناایمن مانند رها کردن، خیانت، شکست یا انزجار 

 انجامد. و ایجاد خصومت می سرزنشی –مثل خود 

، ممکن است ستیو محافظت مداوم برخوردار ن شی، آساتیآنها از امن یهاکه خانواده و خانه یکودکان

دهد. به عنوان یکنند که به آنها امکان زنده ماندن و عملکرد روزمره را م جادیمقابله ا یبرا ییهاروش

بفهمند  تاشه مراقب هستند ی، همحساس باشندو عملکرد آنها  گرانید از حد به شیممکن است ب ، آنهامثال

کنند. آنها ممکن است احساسات خود را از یدارند و چگونه رفتار م یبزرگساالن اطرافشان چه احساس

. متوجه شوندهستند،  یعصبان ای نی، غمگترسندیم یوقت ندهندهرگز به آنها اجازه  پنهان کنند و گرانید

وجود  شهیهم یاحساس ایو  یجسم یدهایکنند که تهدیم دایمعنا پ یآموخته شده وقت یهاینوع سازگار نیا

 نی، ااست منیشود که ایروبرو م یها و روابطتیشود و با موقعیکودک بزرگ م یداشته باشند. وقت

، دوست یزندگ تیمعکوس داشته و در ظرف یاجهیو در واقع ممکن است نت ستندین دیمف گریها دیسازگار

تواند به طرق مختلف کودکان را تحت یم دهیچیپ یهابیآس .کنند جادیا ختاللداشتن و دوست داشته شدن ا

 قرار دهد. ریتأث

 

 :زا بیعمر تجربه آس کیزا در مقابل  بیتجربه آس کی

صدمه  ای، طوفان لیاتومب مانند تصادف - زیغم انگ ای، افتضاح ترسناک یاتفاق نیدر مورد تفاوت ب دییایب

بارها و ممکن است  زا کهبیآس ایخطرناک  رخدادهایاز  یاریبا بس سهیدر مقا - از نزدیکان ییک دنید

. در واقع این تفاوت اصلی بین غفلت ای ی، قلدریجنس استفادةمانند سو - میصحبت کنشوند، تکرار بارها 

توان از آن به عنوان تفاوت بین زا است که به عبارتی میآسیبزا و یک عمر تجربة یک تجربة آسیب
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دارند:  یادیز ین نوع موارد نام هایا یبزرگساالن براآسیب موقت و آسیب مکرر و طوالنی یاد کرد. 

 ةنحو نیتفاوت ببیان کنندة کلمات واقعاً  نیا از چکدامی. هیدگیدبیو آس ماتی، نامالی، تراژداسترس

که مدام ی وحشتناک زایرخدادهای آسیببا  ی، در مقابل زندگزای بدرخداد آسیبچند  ای کیبرخورد با 

ها بیشتر آشنا شویم و بدانیم بنابراین الزم است تا با دامنة تاثیرات این آسیبنیستند. ، در حال تکرار بوده

 گذارد. که آسیب پیچیده چگونه بر زندگی یک کودک یا نوجوان تأثیر می

 های اصلی که کودکان دارای تجربه آسیب پیچیده در آنها دارای نقص و کمبود هستند:دامنهها و حوزه

بینی ناپذیری دنیا برای آنها، شامل مشکالت این کودکان در عدم قطعیت و پیش: 6دلبستگی -1

فردی، مشکل عدم سازگاری با مشکالت مرزبندی در ارتباطات، انزوای اجتماعی، مشکالت بین

 دیگران و بی اعتمادی و سوء ظن به دیگران.حاالت عاطفی 

حرکتی، حساسیت بیش از حد به تماس بدنی، مشکالت  –: مشکالت رشد حسی 7یبیولوژیک -2

ی، آسم، اختالالت پزشکی افزایش یافته در یک دوره گسترده سنی مانند درد لگن، مشکالت پوست

 تشنج.  خود ایمنی بدن و

فی، مشکل در توصیف احساسات و تجربیات درونی : مشکل در خود تنظیمی عاط8خود تنظیمی -3

و بیان آنها، مشکل در شناخت و توصیف حاالت درونی، مشکل در برقراری ارتباط بین آرزوها 

 و تمایالت. 

ابق با الت خواب، اختالل اشتها، عدم تطپرخاشگری، اختالرفتار خود تخریبی، : 9کنترل رفتاری -4

 مصرف مواد و اختالل مصرف الکل. شخصیت ضد اجتماعی، سوءوجود قوانین و 

: مشکل در پردازش اطالعات، مشکالت یادگیری، مشکل تمرکز، مشکالت در 10شناختی -5

 تشخیص زمان و مکان.

 حساس شرم و گناه و عزت نفس پایین.: ا11خودپنداره -6

 در ادامه توضیحات بیشتری در ارتباط با موارد باال داده خواهد شد. 

 دلبستگی و ارتباط: 
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، افراد مهم و ایمنروابط با  . از طریقانکار کردتوان نزدیک کودک با یک مراقب را نمی ةرابطاهمیت 

. شته باشندکنند و با جهان تعامل دا ، احساسات خود را تنظیماعتماد کنند گیرند به دیگرانکودکان یاد می

د و ارزش فردی خود را دهنجهان را به عنوان ایمن یا ناامن توسعه می و برداشت خود از آنها احساس

توانند به نمی کهآموزند ، کودکان میباشد کنند. وقتی این روابط ناپایدار یا غیرقابل پیش بینیدرک می

و یا آنها را مورد آزار قرار کنند می از کودک سو استفاده دیگران اعتماد کنند. هنگامی که مراقبان اصلی

اکثر کودکان بدسرپرست  .و دنیا مکان وحشتناکی است است یبد انسانکه  کندحس می، کودک دهندمی

است نشان داده  تحقیقات  مشکل دارند. سالم دلبستگی  و برقراری در ایجاد قرار گرفته و یا مورد غفلت

پذیرتر هستند. آنها در کنترل و بیان ، در برابر استرس آسیبندارند سالمی دلبستگیکه  که کودکانی

واکنش خشن یا نامناسب نشان دهند.  ی خاصهاممکن است در برابر موقعیتاحساسات مشکل دارند و 

توانایی ما در ایجاد روابط سالم و حمایتی با دوستان و افراد قابل توجه دیگر به این بستگی دارد که برای 

 چیدهکرده باشیم. کودکی با سابقه آسیب پی تجربه چگونه های خودنوع روابط را در خانواده اولین بار این

معلمان یا افسران مانند  راقتدادارای  هایشخصیت ارتباط با ، دوستی وممکن است در روابط عاشقانه

 . دچار مشکل شود ، در بزرگسالی، پلیس

 سالمت جسمی: بدن و مغز 

توسط  یتا حدود یعیطب یکیولوژیملکرد ببیولوژی بدن از نوزادی تا نوجوانی در حال رشد است. ع

، ممکن است کندیرشد م دیشدترس  ایتحت استرس مداوم  که کودک یشود. هنگامیم نییتع طیمح

که کودک  ی، هنگامو در آینده درشد نکن یعیاسترس بدن به طور طب پاسخ به ستمیبدن و س یمنیا ستمیس

ها ممکن است به طور خودکار ستمیس نی، ادریگیقرار م یعاد یدر معرض فشارها یحت نوجوان ای

تواند یم مداوم و آسیب پیچیده یطیمحسترس ااست.  دیفرد تحت استرس شد ییپاسخ دهند که گو یطور

که در آن با کودک یا نوجوان کامال از روی  ییهاطیمحوجود را مختل کند.  یعصب ستمیرشد مغز و س

 آسیبکه سابقه  ی. کودکانباز دارد ز رشد تا حد بالقوه خودممکن است مغز را ا شود، غفلت برخورد می

تحقیقات  .ندمعده درد داشته باش ایمکرر مانند سردرد  ایمزمن  یجسم دردهایدارند ممکن است  دهیچیپ

 یشتریب یو مشکالت جسم طیشرا یدارا یدر دوران کودک آسیببزرگساالن با سابقه  نشان داده است که

کند )به عنوان یم دو چندانرا  طیشرا نیرا انجام دهند که ا یخطرناک یهستند. آنها ممکن است رفتارها

همچنین کودکان و  شوند(. یم یبه چاق رکه منج ییغذا یها، مصرف مواد و عادتدنیکش گاریس :مثال

از  شیکه آنها ب یمعن نی، به ابرندیرنج مدرد جسمی اغلب از  پیچیده دارند بیآسنوجوانانی که تجربة 



عنوان مثال، دهند. به یکمتر از حد پاسخ مبرعکس  ایدهند یواکنش نشان م یحس یهاحد به محرک

 یددریب از ایداشته باشند  ییباال تینور حساس ایشدن ، لمس نسبت به اصوات، بوهاآنها ممکن است 

، آنها جهی. در نتهیچ تجربه یا احساسی ندارند یداخل یاحساسات بدن ای، لمس رنج ببرند که در آن از درد

  .داشته باشندن یاز آنها آگاه و حتی برسانند بیدرد به خود آسممکن است بدون احساس 

 های احساسی:پاسخ

احساسات مشکل دارند و  تیریو مد انی، بییرا تجربه کرده اند اغلب در شناسا دهیچیپ بیکه آس یکودکان

و  یدروناسترس را به  داشته باشند. آنها اغلب واکنشبیان احساس خود  یبرا یممکن است زبان محدود

را تجربه کنند.  یوجهخشم قابل ت ای، اضطراب یممکن است افسردگ جهیکنند و در نتیم یرونیب ای

، باشد. کودک ممکن است به لرزش یانفجار ای ینیبشیقابل پ ریآنها ممکن است غ یعاطف یپاسخها

ها  بیآنجا که آسزا واکنش نشان دهد. از بیواقعه آس کی یادآوریاجتناب نسبت به  ای، غم تیعصبان

 یادآوریممکن است به عنوان  گرانیزا با داسترس فیتعامالت خف ی، حتدارند یفرد نیب یتیمعموالً ماه

کودکان و کند.  کیتحردر او را  یاحساس دیشد یهاو پاسخ دک یا نوجوان عمل کندة آسیب برای کوکنند

 زانیتوان به عزینم یخطرناک است که حت یجهان مکان نکهیبا آموختن انوجوانان دارای آسیب پیچیده 

و مراقب هستند و احتماالً  اریهوش گرانیاغلب در تعامالت خود با د محافظت اعتماد کرد، یبراخود نیز 

 دیآنقدر ناامدر مدرسه این افراد ممکن است ، به عنوان مثالدانند. یخطرناک م ایزا ها را استرستیموقع

که حوادث  یکودکانهمچنین . پرهیز کننداست  زیچالش برانگ کی که کوچ یاز کارها یشوند که حت

 کنند.یتجربه مرا  شدید یافسردگ ادیاحتمال زبه  زیاند نرا تجربه کرده یدیزودرس و شد یزابیآس

 رفتار و اخالق:

واکنش بسیار شود و احتماالً  کیتحر یممکن است به راحت دهیچیپ بیبا سابقه آس یا نوجوان کودک

قبل اقدام خود تفکر در مورد عواقب  ییتوانا ایفاقد کنترل تکانه  است . کودک ممکنشدیدی خواهد داشت

و  ینیبشیقابل پ ریرفتار کنند که غ یاممکن است به گونه دهید بیآس ، کودکانجهیباشد. در نتآن از 

ترس شدید بزرگ شده  در ایکند  یم یکه احساس ناتوان یبه نظر برسند. کودک دیشد  یثباتیب دارای

، نشان دهد یو پرخاشگر یواکنش دفاع دیگران حمله ای، ممکن است در پاسخ به احساس سرزنش است

 یسازگار یا و یری، سخت گاز حد شیاوقات با بزرگساالن کنترل ب ی، ممکن است گاهبه طور متناوب ای

، به خود بیمانند آس یپرخطر یاحتماالً رفتارهاپیچیده  بیآسدارای داشته باشد. کودکان  یعاد ریغ



با سرعت  هینقل لهیبا وسرانندگی  ماننددر رفتار از حد  شیب یریپذسکیو ر یجنس منیا ریغ یرفتارها

مصرف یا خرید و فروش مانند  یرقانونیغ یتهایممکن است به فعال نیکنند. آنها همچنیرا تجربه م باال

احتمال  جهی، در نتبپردازند یگریروسپ ایاز خانه ، سرقت، فرار گرانی، تعرض به دو مواد مخدر کلال

 شود.یم شتریاطفال و نوجوانان ب یدادرس ستمیورود آنها به س

 شناخت: تفکر و یادگیری؛

حل مسئله دچار مشکل  ای، استدالل شفاف دارند ممکن است در تفکر دهیچیپ بیکه سابقه آس یکودکان

کنند و طبق  ینیبشیرا پ ندهی، آهای قبلی برای خود انجام دهندریزیبرنامهممکن است نتوانند . آنها باشند

آنها به  یاخل، تمام منابع دشوندیمداوم بزرگ م دیتهد طیدر شراو نوجوانان کودکان  یآن رفتار کنند. وقت

 را نشان دهند. یاستدالل انتزاع یهامکن است نقص در رشد زبان و مهارترود. آنها میسمت بقا م

 .دارند یریادگی، مشکالت اندرا تجربه کرده دهیچیپ  بیکه آس یاز کودکان یاریبس

 خودپنداره:

-ی، مو مراقبین آنها هستند کیکه نزد ییآنها ژهی، به وگرانید یهاکودکان ارزش خود را از واکنش

و غفلت استفاده  . سومندی کودکان و نوجوانان دارندارزش حسدر  را ریتأث نیشتریآموزند. مراقبان ب

 ردیگیقرار م تیکه مورد آزار و اذ یکند. کودک صالیو است یارزش یشود کودک احساس بیباعث م

گناه ، عزت نفس و  شرمدر واقع احساس . داندسرزنشی است و خود را گناهکار میدچار حس خوداغلب 

 .است عیشا دهیچیپ بیآس ةکودکان با سابق نیدر ب فیضع یو خودپندار نییپا

 پیامدهای سالمتی در بلند مدت:

 هایآسیبمدت  یطوالن ریاست که تأثدر آمریکا  یمطالعه طول کی"تجارب نامطلوب کودکی" نام 

مطالعه شامل  نیکند. ایم یبررس 2107تا  2102را از سال  تا بزرگسال یدر دوران کودک یروح

 نیو در ع یپزشک ةخچیاست. محققان تاربوده سال  11تا  01 نیشرکت کننده در سن 07111از  شیب

-هبودند دهید بی، خشونت و مراقبان آسکه در معرض سواستفاده یدر مورد کودکان زیرا ن ییحال داده ها

با آسیب  واجههبار م کی حداقل کنندگانشرکت از ٪64 باً ینشان داد که تقر جیکردند. نتا یجمع آور اند

، یدر دوران کودکآسیب پیچیده قرار گرفتن در معرض  نیارتباط ب این تحقیق  جینتا. اندرا تجربه کرده

-یماریبو وجود افظت نشده( مح ی، رابطه جنسدنیکش گاری، سپرخطر )به عنوان مثال یرفتارهاانجام 

 و سرطان و مرگ زودرس را نشان داد. یقلب یها یماریبمزمن مانند  یها



 باشیم:چگونه ارزیابی جامعی از آسیب پیچیده داشته 

مراقبان از  ریخانواده و سا ی، اعضاو متخصصین ست که ارائه دهندگان بهداشت روانمهم ابسیار 

، کودکان بپرسند نیا یخدمات برا نیموثرتر یخواهند هنگام جستجومیکه  یخاصهای و تکنیکسواالت 

 :است دهیچیپ بیجامع از آس یابیارز یبرا یچند مرحله اصل ریموارد ز آگاه شوند.

ید تا بتوان دی. زمان وقوع آنها را مشخص کندیکن یابیزا را ارزبیاز حوادث آس یعیوس فیط -0

  .ارزیابی کنید مراحل رشد اآنها را ب ارتباط

 .دیکن ی( اطالعات را جمع آوریو مشاهدات رفتار ینیها )مصاحبه بالکیاستفاده از انواع تکن با -2

( اطالعات را ارائه دهندگان ریسا و مراقبان، معلمانمختلف )کودک، با استفاده از دیدگاه افراد 

 .دیکن یجمع آور

رشد سالم بگذارد و  ریتأثرشد  زا ممکن است بربیآس دادیکه چگونه هر روکشف کنید  دیکن یسع -3

 خارج کند.  لیاز ر ندهیآ در را کودک یا نوجوان

موجود مورد ارزیابی قرار های بندیدر ارتباط با مددجوی خود تمام مشکالت را بر اساس دسته -4

ی مشکالتی بوده دهید. اگر مددجوی شما تجربة آسیب پیچیده دارد پس به لحاظ رشد ذهنی دارا

جسمانی، رفتاری، خودپنداره و غیره دارای  سطح دلبستگی ایمن، است که هم اکنون در

 مشکالتی است. 

ید بلکه مصاحبه با نکن آوری اطالعات در ارزیابی را منوط به تجربیات  مشاهدات خودجمع -5

 کودک، معلم و خانواده او بسیار مهم است.

مرحلة ارزیاب آسیب پیچیده یک کار تیمی است و مددکار اجتماعی باید از نظرات روانپزشک و  -6

  روانشناس نیز بهره ببرد. 

 تاثیرات آسیب پیچیده بر افکار و احساسات کودکان و نوجوانان:

 بیبگذارد. کودکان و نوجوانان مبتال به آس ریافراد تأث یمختلف بر رو اشکالبه تواند یم دهیچیپ بیآس

ها به علت آسیباست  ممکن اجهان دارند. آنه اینسبت به خود  یمنف دیعقا ای، عواطف غالباً افکار دهیچیپ

 یزندگ کی. داشتن دی مشکالت روحی و جسمی بسیاری باشناند داراهایی که تجربه کردهو استرس

 .دشوار کند کودکان و نوجوانان یخوب را برا ندهیتصور آ ایتواند داشتن روابط سالم و یزا مبیآس



ناخوشایندی در مورد اند دارای افکار منفی و کودکان و نوجوانانی که آسیب پیچیده را تجربه کرده

 است: هستند جدول زیر راهنمای این نوع احساساتخودشان 

 پیام بدن احساسات باورهایی دربارة خود

ارزش، رقت انگیز و من ضعیف، بی
 شکننده هستم

من احساس غم، عصبانیت و تغییر خلق 
 دارم

زدگی و عصبی من احساس هیجان
 بودن و لرزش در عضالتم را دارم

من ترسو، دارای تناقض و تضاد و 
 دروغگو هستم

فاصله  من احساس پریشانی، بی حسی و
 گرفتن و پرهیز از تعامل دارم

حسی ندارم و بی حسی کامل دارم. من 
زنم و متوجه هیچ به خودم صدمه می

 شومدردی نمی

من یک بازنده، زباله و شکست خورده 
 هستم

کنم بیرون از بدنم شناور احساس می کنممن احساس شرم، ترس و تنهایی می
 هستم

، دیوانه و من روانی، به هم ریخته
 ناکافی هستم

-آسیبمن احساس درمانگی، خشم و 

 دیدگی دارم
من سردرد، حالت تهوع، درد در 

ناحیه شکم و خستگی و پریشانی را 
 کنمتجربه می

توانم هیچ کاری را درست انجام من نمی
 دهم

من احساس گیجی، ناامنی و عدم اعتماد 
 و اطمینان به دیگران را دارم

های روشن را ندارم و من تحمل چراغ
 کنند صداهای بلند مرا اذیت می

کنم احمق هستم و من احساس می
 مدرسه جای مناسبی برای من نیست

من احساس ترس و عدم کنترل بر امور 
 دارم

من قادر به برقراری تماس چشمی با 
 دیگران نیستم

کنم که مجبورم، باید من احساس می
بسیار عالی و بی نقص باشم و برای 
اینکه دیگران مرا دوست داشته باشند 

 متقاعد کنمباید آنها را 

من دیگر به اینکه برای من یا دیگران 
 افتد اهمیتی نمیدهمچه اتفاقی می

 یلیکه خ یتوانم با افراد یمن نم
خواهند یم ای ایستندمیبه من  کینزد

 .میایمن را لمس کنند کنار ب

 باورهایی دربارة آینده ارتباطات افکار

کنم، همیشه توانم به کسی اعتماد من نمی این عادالنه نیست
به افراد اشتباه اعتماد کردم و زندگی من 

 خراب شده است

اهمیتی ندارد که اعتماد به دیگران چه 
 فایده ای دارد

فهمم چرا دیگران با من بد برخورد نمی
 کنندمی

خواهد و دوست هیچ کسی من را نمی
 ندارد

من هرگز آدم موفقی با آینده خود 
 نخواهم بود

-زنم خراب میدست به هر کاری می

 شود
بینم، من آینده روشنی برای خودم نمی خواهم تنها باشممی

ام یا در زندان سالگی یا مرده 25تا 

 هستم

خواهم به خودم آسیب بزنم، فرار می
 کنم یا بمیرم

 من الیق خوشبختی نیستم توانم هیچ دوستی برای خودم پیدا کنمنمی

 نتیجهدهم بیاغلب کارهایی که انجام می
 هستند یا نتیجه مثبتی ندارند

، ردیمیدهم میم تیکه به او اهم یهرکس
من به  .کندرا ترک میم ایکند یم انتیخ

-یم بیکه دوستشان دارم آس یکسان ةهم
 رسانم.

نخواهم داشت من  یمن هرگز شغل
هرگز موفق نخواهم شد من هرگز در 

 خواهم بودخوب ن یهر کار

 



افکار، برای سنجش تاثیرات آسیب پیچیده بر روی کودک یا نوجوان از این جداول برای شناخت دقت کنید که 

-های بدن استفاده کنید. از این طریق شما به عنوان مددکاراجتماعی میاحساسات، باور به آینده، باور به خود و پیام

و را انجام دهید و تشخیص و ارزیابی توانید بهترین ارزیابی از وضعیت موجود و تاثیرات آسیب پیچیده بر مددج

 دقیقی داشته باشید. 

 

 

 ارای این نوع آسیب:و کمک به کودکان و نوجوانان د درمان آسیب پیچیده

 ی:منیا شیافزا

در اطراف وجود  یفور یاست تا در اکثر موارد خطر جسم یداشتن محافظت کاف ی" بودن به معنامنی"ا

. ایجاد حس امنیت عاطفی یکی از مهمترین و شودیم زین یعاطف یمنیا " بودن شاملمنی"ااما نداشته باشد. 

این امر از طریق ایجاد محیط امن، جلب اعتماد های موثر برای درمان آسیب پیچیده است. ترین گامابتدایی

از کودک یا نوجوان دارای آسیب پیچیده، آموزش به او برای چگونگی اعتماد به دیگران و تشخیص افراد ایمن 

پذیر به کودکان و بینیهای پیشهای ناایمن و همچنین ارائه رفتارها و موقعیتغیر ایمن، تشخصی موقعیت

انجامد. بنابراین نوجوانان با تجربة آسیب پیچیده در واقع به نوعی به ایجاد فضای ایمن و افزایش اعتماد آنها می

و در آخر برای بینی پذیری با او داشته باشند. پیش الزم است که درمانگر، والدین و یا مراقبین کودک رفتار

های حذف افکار ایجاد امنیت و ایمنی برای این کودکان الزم است تا به آنها ذهن آگاهی، خودمراقبتی و شیوه

 . منفی را آموزش دهید

 مدیریت احساسات:

طبیعتا هیچ کسی خواهد شد. در ذهن و بدن کودک و نوجوان کننده آسیب پیچیده موجب ایجاد احساسات گیج 

قراری و عصبانیت باشد. حسی، بیتمایل ندارد که تمام وقت دارای احساساتی از قبیل ترس، وحشت، بی

بنابراین شناخت و مدیریت احساسات به کودکان و نوجوانان کمک خواهد کرد تا کنترل بیشتری بر انتخاب و 

مواردی که  د که احساسات خود وان و نوجوانان آموزش دهیبه کودکگیری خود داشته باشند. از این رو تصمیم

هایی باعث شوند را شناسایی کنند و متوجه باشند که در لحظه دقیقا چه محرکباعث یادآوری یا تحریک آنها می

های همچنین درمانگر باید نشانهها را در ذهنشان مرور کنند. شود آنها احساسات بدی راتجربه کنند یا آسیبمی



راهکارهای درمانی را ارائه جسمی آسیب پیچیده را در مددجوی خود شناسایی و با کمک سایر متخصصین 

 دهید. 

 :ایجاد روابط و دلبستگی سالم

اغلب  دهیچیپ آسیب. تا در روابط سالم تعامالت سالم داشته باشند دارند ازین دیگرانخود به  یدر زندگافراد  ةهم

افرادی که قرار بوده است حامی و مورد اعتماد آنها  نوجوانان به این معنا است کهبا کودکان و در ارتباط 

با کودک یا . را سخت کند گرانیتواند اعتماد به دیمامر  نیااند که باشند، هیچ گونه حمایتی از آنها نکرده

اکنون در ید که نوجوان دربارة ارتباطاتی که در حال حاضر دارد و نقش افراد صحبت کنید. از آنها بپرس

کنند: دوست ،  یبازآنها  یرا در زندگ یمختلف یتوانند نقش ها یافراد م ؟ندرا دار یخود چه نوع افراد یزندگ

ها به و غیره. همچنین باید از فردی که تجربة آسیب پیچیده دارد پرسید که در بین افراد و نقش ، مراقب یمرب

 نیاز دارد؟ چیزهایی نیاز د ارد و آیا به نقش جدیدیچه 

م، به سمت ایجاد روابط جدید از سوی دیگر الزم است تا فرد مورد نظر را از طریق آموزش مهارتهای الز

مندی و هایی متناسب با عالقههای ایمن و جدید و همچنین واگذاری مسئولیت. عضویت در گروهراهنمایی کنیم

 را تجربه کنند.  باطات جدید و سالمگردد آنها ارتهای کودکان و نوجوانان باعث میتوانمندی

 افزایش نقاط قوت و احساسات مثبت: 

افراد د به توانی، اما مبرنداز بین نمی سخت را طیشرا دیو ام ی، کنجکاوجانی، هغرور مثل احساسات خوب

دائما به  های کودکان و نوجوانان راند. بنابراین موفقیتکمک کند تا آنها را پشت سر بگذاردارای آسیب پیچیده 

را که در آنها  هارتهاییمهای الزم افزایش دهید. آوری آنها را از طریق آموزشید و نقاط قوت و تابآنها بگوی

ها و پیشبرد آنها شرایطی را برای انجام فعالیتو  دیکن دایپموفق هستند یا به آنها عالقه دارند با کمک خودشان 

دارند  بخواهید لیستی از کارهایی که قصد و از آنها دنخود افتخار کنتالش آنها بیاموزید که به . به مهیا کنید

-ترین مواردی که باعث میهمچنین با توجه به اینکه یکی از عمدهانجام دهند تهیه کنند و برای آنها تالش کنند. 

ای پیچیده در ارتباط با آسیب 12نگریگردد این کودکان و نوجوانان احساسات منفی داشته باشند، مرور و گذشته

نماید. برای این بخش نگری ضروری میاند، لزوم درمان و آموزش برای توقف این گذشتهاست که تجربه کرده

 از درمان موارد زیر را مد نظر قراردهید:

 تا از آن آگاه شود دهید حیمددجو توض یمسئله برا کیا به عنوان نگری رمرور آسیب و گذشته. 
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 Flashback 



 مرتکب نشده است یکار اشتباه چیو ه  ستیکه در خطر ن دیده نانیبه مددجو اطم.  

 است یاو موقت یخواهد گذشت و احساسات کنون زیکه همه چ دیده نانیبه او اطم.  

 با کمک خودش را  یجیاندوه و گ ،ییتنها ،غم، شرم ،یاحساسات او مثل ترس، ضعف روح

 .یدکن ییشناسا

 حضور دوباره مثل قبل آماده شود یتا برا دیتمرکز بر بدن و احساسات را به او آموزش ده. 

  تا گذشته و حادثه مورد نظر را  شودیباعث م یزیموضوع که چه چ نیبا مددجو در ارتباط با ا

 د.یمرور کند صحبت کن

 با  دیاست و نبا یکه فرد خوب دییتا با خود مهربان و منصف باشد. به او بگو دیاز او بخواه

که  دیده حیاو توض یبرا نیمورد داشته باشد همچن یب یادهاسرزنش خود نسبت به خودش انتق

 را تجربه کنند.    هاییبحران نچنی  است ممکن هانانسا ةهم

 برای درمان آسیب پیچیده در بین کودکان و نوجوانان:ARC  13استفاده از مدل مداخلة

انی است که تجربة آسیب نوجوانپذیر برای درمان کودکان و چارچوب این مداخله بر مبنای یک مداخلة انعطاف

 متمرکز است.  گی ایمن، خود تنظیمی و شایستگیای در واقع بر ایجاد دلبستدارند. این رویکرد مداخلهپیچیده 

بر  های رشدصالحیت ریکند که سایم جادیرا ا ساختاری، منیا دلبستگی ستمیس کی ایجاد دلبستگی ایمن:

 وجود دارد:  یاصل مورد، چهار ایجاد دلبستگی ایمنة . در دامنشودمیاساس آن ساخته 

دیریت مراقبان کودک یا نوجوان: به این معنا که توانایی مراقبان برای تشخیص و تنظیم اثرات م بر تمرکز -0

شود تا در پاسخ به کودک یا گیرد و به آنها آموزش داده میتجربیات احساسی خود مورد ارزیابی قرار می

 نوجوان دارای آسیب پیچیده مدیریت و پاسخ دهی بهتری داشته باشند. 

های پاسخ به نیازهای عاطفی ایجاد تعامل مثبت بین مراقبان و کودکان و نوجوانان برای اینکه ظرفیت -2

های هدفمند مراقبان یکدیگر را افزایش دهند. در واقع در این مرحله سعی بر آن است تا از طریق آموزش

و کودکان ونوجوانان در تعامالتی قرار بگیرند تا رفتارهای ناراحت کننده و نیازهای کودکان و نوجوانان 

 آسیب دیده از طریق مراقبان مورد توجه قرار گیرد و پاسخگویی موثری انجام پذیرد. 

مراقبین کودک و نوجوان  است تا مداخالت بالینی به انجام مداخالتی که به دنبال آموزش فرزندپروری و  -3

 سازی راهکار انجام پذیرد. بهترین ابزار شناسایی مشکل و پیاده
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پذیری رفتار برای کودک و نوجوان از طریق آگاهی بینیهای ایمن و پیشنتیجه این بخش ایجاد دلبستگی -4

 بخشی به مراقبین است. 

-یخود هدف قرار م یتجربه درون انیو ب لی، تعدییکودک را در شناسا ییتوانا میخودتنظ ةدامن خود تنظیمی:

باید  .است دهیچیپ هایآسیبکودکان در معرض  نیدر ب یاساس یهایژگیاز و یکی یمیدهد. اختالل در خودتنظ

مقررات  ایکند  یبانیتر پشتشرفتهیپ یهاکه بتواند از رشد مهارت یمراقبت ستمیس کی ابیر غتوجه داشت که د

از  ایو شوند ی، از احساسات خود جدا مستندینخود احساسات  می، کودکان قادر به تنظرا فراهم کند خود تنظیمی

 ةدر حوزای و در این رویکرد مداخلهکنند. یاستفاده مبا احساسات خود ناسالم کنار آمدن  یهامهارت

 شده است: جادیا یاصل مورد، سه یمیخودتنظ

و درک ارتباط خود  یتجربه عاطفبیان  یبرا واژگانی جادیکودکان در ا بهتواند یم حوادث ریتأث ییناساش -0

 یهاحالت رندیگیم ادیکودکان بنابراین  کند. تیحما پر شتاب و تحریک کننده،احساسات و حوادث  نیب

 دهند. صیخود را تشخ یاحساسات و رفتارها یرونیو ب یدرون یهاو نشانه یکیولوژیزیف

آوری و کمک به کودکان و نوجوانان دارای آسیب پیچیده به مدیریت بدن و احساسات خود آموزش تاب -2

 برای ایجاد پایداری در رفتار و جلوگیری از تحریک و انزوای آنها با محرک های کوچک و بزرگ. 

به . یو انتقال تجربه عاطف منیمنابع ا ییدر شناسا ییتوانا شیافزاآموزش به کودکان و نوجوانان برای  -3

ارتباط  یدر برقرار ییاست و عدم توانا یروابط انسان یاصل یهااز  یکی یاشتراک گذاشتن تجربه عاطف

 شود.یمو نوجوانان سالم کودکان  یوندهایاختالل در پ جادیباعث ا موقر با دیگران 

رشد مداوم متمرکز  یبرا یادیبن یهاکودک در به دست آوردن مهارت ییبر توانا یستگیحوزه شاشایستگی: 

 خود متناسب با سن یهاییدر توانا به جای آنکهکنند یرا تجربه م دهیچیپ بیکه آس و نوجوانانی است. کودکان

 نهیممکن است در زمو نوجوانان کودکان این  .زنده ماندن صرف کنند یخود را برا یانرژ دیبا کنندپیدا رشد 

 .کنند دایپ ییاحساس اعتماد به نفس و کارا فهیوانند در انجام وظنت ایرشد از همساالن عقب باشند  ختلفم یها

های و آموزش مهارت یزیربرنامه ،مشارکت موثر در حل مسئله یبراو نوجوان کودک  ییتوانادر این مرحله 

-ادهی، پو در نظر گرفتن جهیاقدامات و نت نیب ةاز رابط یدرک درست جادی. کودکان در امیابد شیافزا زندگی

 یاز زندگ یتیشوند که روایم قیتشوو نوجوانان کودکان همچنین  .شوندیم حمایتها نهیگز یابیو ارز یساز

 رقم بزنند.برای خود را  ندهیآ یریرا جستجو کنند و جهت گ خود یشخص اتی، خصوصخود بسازند

 بندی:جمع



 شیپ دیاوضاع آنطور که با یشوند. وقتیها بزرگ مخانواده ها و محله ی ازدر انواع مختلف کودکان و نوجوانان

در کمال امنیت رشد طبیعی  که اندو شرایطی رشده کرده ی، آنها در زندگشودو آسیبی متوجه آنها نمی رودیم

اما گاهی . های الزم برای زندگی کردن هستنددارای مهارتو شده  ورزیدهشق ، به آنها عاندو سالمی را داشته

ها ترین آسیبکنند که بیشترین و پیچیدهدر شرایط محیطی و خانوادگی رشد میکه کودکان و  یاوقات بزرگساالن

کنند. مراقبینی که باید نقش حمایتی و مراقبتی بسیار موثری را از سوی خانواده و مراقبین خود دریافت می

دقیق مشکل و آسیب و  داشته باشند. در مواجه با ایت کودکان و نوجوانان، درمانگر باید توانایی تشخیص

تاثیرات آن را بر عواطف، جسم و روح کودک و نوجوان داشته باشد و مداخالت موثری در جهت ایجاد تغییر 

 و درمان ارائه دهد. 
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