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  مقدمه

 ياز مشکالت اصل يکي عنوانبه يهمسرآزار و يخشونت خانگ
ود شيم يمنبع استرس درون خانواده تلق نيترو مهم يومسالمت عم

 تو مشکال يمرض يتا ناتوان يب جزئيآن از آس يکه عوارض بهداشت
ها خشونت فرهنگ در اکثر کهنيرغم ايعل). ١است (ر يمتغ يروان

 ن دره زيشوهر عل يوسيلهبه شدهاعمال يبدرفتار عنوانبه ييزناشو
 دارمعنيش ير با توجه به افزاياخ يهاههد يط در، شوديگرفته م نظر

و  يبهداشت يهاتوجه سازمان، توسط زنان ييارتکاب خشونت زناشو
 ه استشدز جلب ين ين زن خشونت خانگينسبت به مرتکب ييقضا

                                                             
 رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا، يروانشناس و يتي، دانشکده علوم تربخانواده مشاوره يدکترا ١
  .سنده مسؤل)ي(نو راني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايروانشناس و يتيدانشکده علوم ترب ار گروه مشاوره،يدانش ٢
 رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يروانشناس و يتياستاد گروه مشاوره، دانشکده علوم ترب ٣
  رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،يروانشناس و يتيدانشکده علوم ترب ار گروه مشاوره،يدانش ٤
  راني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايروانشناس و يتيدانشکده علوم ترب ار گروه مشاوره،ياستاد ٥

به را  يديجد يهاچالش، ف زنان همسرآزاريتوق يندهينرخ فزا). ٢(
ل آزارگران يبن قيا يدرمان يازهاياز ن ينداشتن درک واضح ليدل
 ياجتماع -يروان يهاييايجاد نموده و توجه محققان را به درک پويا
دهند که ي). مطالعات نشان م۳( نموده استجلب  از زنانن گروه يا

در مختلف  يه مردان با مشکالت بهداشت روانيخشونت زنان عل
 يشانيو پر يتنرواننشانگان ، استرس، يل افسردگياز قب مردان
فراهم  نيبنابرا). ۴است (دگان مرتبط يدر آزارد يکل يشناختروان

زنان  وسيلهبه شدهانجام يخانگ از خشونتشتر يکردن درک ب
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 کيفي مطالعه: همسرانشان خانگي خشونت از فردي بين وابستگي داراي زنان شوهران تجارب واکاوي
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ه نظر ب يضرور يدرمان رانه ويشگيپ يهاريزيبرنامهن يتدو منظوربه
  .)٥رسد (يم

ک مشکل ي عنوانبه ١ين فرديب يوابستگ، نهيشيپ بر اساس 
 موردبررسيک يونت در روابط نزدخش يشرو در حوزهيپ يتيشخص

 ياز بارز برايبه ن ين فرديب يوابستگ). ٧، ٦قرارگرفته است (
که شخص  ييهاتيدر موقع يحت -ييت و راهنمايحما، يمهرورز

 -هست ييتنهابهها قادر به عملکرد خودمختارانه و برآوردن چالش
دود مح ين فرديروابط ب، يافراط يجانيه ي). تقاضاها۷اشاره دارد (

، طردشدن د از تنها ماندن ويترس شد، نييپا نفسعزت، و نامتوازن
شود يم يافراط يکه منجر به رفتار چسبندگ يگرياز مبرم به ديو ن

وابسته اغلب  افراد است. يتين سبک شخصيا يهااز مشخصه
ت و حل يميصم، تيحما، تنها منبع عشق عنوانبههمسرانشان را 

  ).٨بينند (يم مسئله
با  شدتبه ين فرديب يبه وابستگ يو سنت ياشهيکل نگاه 
قات ياما تحق، و منفعل بودن مرتبط است يرندگيپذ، يبردارفرمان

 يتر و کمدهيچيپ ياسازه، يکنند که وابستگيشنهاد مير پياخ
-يشتر درمانگران و محققان مياست که ب يزيچ از آنتر متفاوت

هستند که در زمان از آن  يشواهد حاک ي). برخ۱۱-۹شناسند (
، رها شدنا ياحتمال طرد  يواسطهبهک رابطه مهم يد شدن يتهد

 يورزانه و حتجرئت، فعاالنه يقيتواند به طريفرد وابسته م
آوردن  حساببه، اساس نيبر هم)؛ ۱۰( رفتار کندپرخاشگرانه 

تالش  (مانند يتين سبک شخصيتر اورزانه جرئت فعال و يهاتيفيک
 ممانعت يبرا ييهاتالشا ي، مظهر قدرت قرار دادنر يتحت تأث يبرا

گر يب زدن به خود و ديد به آسيق تهدياز طر رها شدنا ياز طرد 
 از طرف ).٩است (قرارگرفته  تأکيد) مورد رانگريخودو يرفتارها

، افراد نيدر ا يت و مهرورزيميصم يزش بااليرغم انگيعل، گريد
 يو انحصارطلبانهکنترل گرانه ، زيآمحسادت، گرانهمداخله يرفتارها

غلب ا دارد که گرانيد ختن رنجش دريبرانگ در يير به سزايتأث هاآن
ن ينکه ايا ويژهبه )؛١٤-١٢( شوديم هاآنروابط  منجر به تعارض در

، ١٥دارند ( ييهايز دشوارين يجانات منفيت خشم و هيريافراد در مد
را  ين فرديب يتگمحققان وابس از يبرخ، اساس نيبر هم ).١٦
ت يک به رسميمهم خشونت در روابط نزد يشرويک پي عنوانبه

ن يب ين محققان نقش وابستگي). ا١٨، ١٧، ١١، ٨، ٦اند (شناخته
-هنمود دييدر مردان را تأ ييارتکاب خشونت زناشو در احتمال يفرد
  اند.

                                                             
1 Interpersonal Dependency 
2  Goldenson 
3 Carney & Buttell 

 يفردنيب يبا وابستگ يهمسرآزار يمطالعات در مورد رابطه 
مطالعات نشان  يچنانچه برخ، متناقض است يتا حدوددر زنان 

به  ييباال يوابستگ يخشونت خانگ ياند که زنان قربانداده
 يدن فريب يمطالعات وابستگ يبرخ، در مقابل). ٨همسرانشان دارند (

در آنان مرتبط  ييش احتمال ارتکاب خشونت زناشويزنان را با افزا
 ٢ونگولدنس وسيلهبهجام گرفته ان يدر مطالعه، مثال يدانند. برايم

اس يمق در ينمرات باالتر يزارآ) زنان مرتکب همسر١٩و همکاران (
، فيضع يجانياند. زنان همسرآزار با کنترل هگزارش نموده يوابستگ
) و ييمهم (مانند رابطه زناشو ين فرديد به روابط بيشد يوابستگ

 يکارن يمطالعه). ٢٠اند (ف شدهيتوص، در تحمل تنها ماندن يناتوان
به شوهرانشان  شدتبهز نشان داد که زنان آزارگر ي) ن٢١(٣وباتل

 يسازهومم با مفيمستق طوربه ين فرديب ياند و سطح وابستگوابسته
) يو جنس يکيزيف، ي(خشونت روان ياز خشونت خانگ يچندبعد

 نييدر تبرا  ٤يانحصارطلب –يمرتبط است. محققان مدل وابستگ
وح سط، اند که بر اساس آنارائه نموده يهمسرآزار – يرابطه وابستگ

ابطه را گر رينکه عضو ديک فرد احتمال ايدر يجانيه يوابستگ يباال
و  ٥ي). مورف٦دهد (يش ميافزا، قرار دهد يکيزيف يمورد آزارگر

ممکن است  يجانيه يوابستگ ”: کنند کهيشنهاد مي) پ٦( همکاران
رات ييتغ يوسيلهبهکه  ياجبار از کنترل روندهشيپک چرخه يدر 

 يهاکيمؤثر باشد. اگرچه تاکت، شوديم ميتنظ يجانيه يدر فاصله
ا ي ياجابت رفتار، مدتکوتاه (مجبورکننده) ممکن است در يقهر
 طورهبکه  يکن همسريل، جاد کننديد ايشد يجانيه يوستگيپهمبه

 يجانيه ازنظر در بلندمدت اديزاحتمالبهمکرر تحت اجبار قرارگرفته 
 يجانيه يهايپذيرآسيب يطيشرا نيدر چنکند. يم يريگکناره

 يشود و ممکن است در رفتارهايک ميشتر تحريفرد وابسته ب
  ).٧٣٤: (ص ”ر شوديدرگ يو مکررتر ترمتنوع، دترياجبارگرانه شد

ن يب يدهد سطوح وابستگينه نشان ميشيگونه که مرور پهمان 
کن يزنان رابطه دارد. ل مردان و در ييت زناشوبا ارتکاب خشون يفرد
از  ياري) بس١: خورديبه چشم م يپژوهش خألن ينه چندين زميا در

نکه يه دارند و با توجه به ايتک يبر فرهنگ غرب مطالعات اساساً نيا
 يبررس، )٢٢وابسته به فرهنگ است ( شدتبه يهمسرآزار يدهيپد

 ) در٢، رسديم به نظر يحوزه ضرور نيدر ا يفرهنگ يهاتفاوت
 ياگسترده يساز) مفهوم٢١ک مورد (ي جز، بهمطالعات انجام گرفته

 يافراد وابسته صورت نگرفته و غالباً به بررس ياز خشونت خانگ
انواع  ياست که بررس ين در حالياکتفا شده است؛ ا يکيزيخشونت ف

 يچندبعد يسازک مفهوميدر قالب  يمختلف تجارب خشونت خانگ

4  Dependency–possessiveness 
5 Murphy 
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 جزايري الساداترضوان ،اعتمادي عذرا ،بهرامي فاطمه ،زادهفاتحي مريم ،شريفي مرضيه
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تواند درک ي) ميآزار جنس، يخشونت جسم، يشناختآزار روان(
راهم ف يبر ارتکاب همسرآزار يجانيه يرات وابستگياز تأث يترقيعم

 مردان يشناسپيتدر  طور عمدهبه ين فرديب يوابستگ) ٣، آورد
قرارگرفته و  موردبررسي ييخشونت زناشو يا زنان قربانيآزارگر 

 تکابخطر ارو  ين فرديب يوابستگ يرابطه يبه بررس يمطالعات کم
، نيشي) مطالعات پ٤و ، اندوابسته پرداخته در زنان يخشونت خانگ

افراد آزارگر  يبر رو يخودگزارش يهااسيمق يمحدود به اجرا
ات و ق ادراکيعم ييف واضح و بازنمايتوص قادر به نيبنابراهستند و 

به  ا توجهباساس و  نيبر همستند. يده نيتجارب همسران آزارد
تجارب  يحاضر بررس يهدف از مطالعه، ذکرشده يپژوهش يخألها

 ياز خشونت خانگ ين فرديب يوابستگ يشوهران زنان دارا
تواند به درک يم ينظر يهان سازهيجستجو در است. همسرانشان ا

 نکهيا و يزنان بر اشکال مختلف آزارگر ير وابستگيتأثاز  يشتريب
نجامد. ايب، مرتبط هستند در زنان يا با وابستگن آزارهيا همه انواع ايآ

و  يدرمان يرهاين مسييتع، خطر يابيارز تواند درين ميهمچن
  در زنان مؤثر باشد. يت ارتکاب خشونت خانگيريمد

  
  کار و روشمواد 
، )۲۳( ١هاداده يهيل ثانوياز تحلحاضر  يانجام مطالعه يبرا

ک ياهداف  يبرا شدهيرآوجمعموجود  يهاداده به کار بردن يعني
، رگيد يک مطالعهي سؤاالت دنبال کردن منظوربه ياصل يمطالعه

ق يک تحقيدر  آمدهدستبه يهادادهن منظور از ياستفاده شد. بد
زنان  ييت زناشويفيکشف عوامل مؤثر بر ک باهدفکه  ترعيوس يفيک

بط با مرت يهاهيمادروناستخراج  ي) برا۲۴وابسته انجام گرفته بود (
  زنان وابسته استفاده شد. يخشونت خانگ

ک به روش يتمات ليو تحل يفيکرد کيدر پژوهش حاضر از رو
حاصل از مصاحبه با  يهانوشتهدست يبر رو) ۲۵( ٢باال -نييپا

) ۲۴( يفيدر پژوهش شر ين فرديب يوابستگ يشوهران زنان دارا
ها از داده آوريجمع ي) برا۲۴( يفياستفاده شد. در پژوهش شر

 ياستفاده شده بود و نمونه ساختاريافتهمه ين يانفراد يهامصاحبه
 و همسرانشان ين فرديب يوابستگ يشامل زنان دارا کنندهشرکت

پس و س يتصادف يريگنمونه بر اساسابتدا ، دو مرحله يبودند که ط
انتخاب  يمرحله نيدر اولانتخاب شدند. ٣يقضاوت گيرينمونه

                                                             
1  Secondary data analysis 
2 Bottom-up Procedure 
3 Judgmental sampling 
4  Interpersonal Dependency Inventory -IDI 
5  Emotional reliance on others 

6  Lack of self-confidence 

ک سال ي با حداقلزن متأهل ( ۳۰۰ بربالغ يانهنمو، کنندگانشرکت
دانشگاه اصفهان در مقاطع  يان بومين دانشجويازدواج) از ب يسابقه

 منظورهبو  شدهانتخاب يتصادف طور، بهارشد يو کارشناس يکارشناس
ن يب يوابستگ يپرسشنامه، يوابستگ يسطوح باال يغربالگر

-هگسترد طوربهاس که يمق نيل نمودند. اي) را تکمIDI( )۲۶(٤يفرد
 ۴۸) شامل ۲۸، ۲۷( کاررفتهبه ين فرديب يسنجش وابستگ يبرا يا

کمبود ، ٥يگريبه د يجانيه ياس اتکايرمقيماده و سه ز
 ۴کرت يف ليک طياست که در ٧يو ابراز خودمختار، ٦نفساعتمادبه

اد من يز يلي= خ۴تا ، کندينم فيرا توصمن  اصالً= ۱از ( يادرجه
) ۲۶و همکاران ( ٨رچفلدياست. ه م شدهيکند) تنظيف ميرا توص
اند. ن پرسشنامه گزارش کردهيا يبرا يمطلوب يدرون يهمسان
تا  ۷۲/۰اس آن از يرمقيسه ز يبرا يمه سازين اعتبار دونيهمچن

را با استفاده   IDI) اعتبار۲۸(٩نيگزارش شده است. بورنشتا ۹۱/۰
نموده است.  گزارش ۷۱/۰، هفته ۸۴ بعد از ١٠آزمونپيشاز روش 

ان دانشگاه آزاد ياز دانشجو ياآن در نمونه يفارس ياعتبار نسخه
کل  يزن) برا ۱۲۴مرد و  ۱۷۶، نفر ۳۰۰مرکز تهران ( ياسالم

 و نفساعتمادبهکمبود ، يجانيه يابعاد اتکا يو برا ۷۳۲/۰، اسيمق
محاسبه شده  ۶۳۷/۰و  ۶۳/۰، ۷۵۶/۰ بيبه ترت يابراز خودمختار

  ).۲۹ت (اس
 يدن فريب يوابستگ يانتخاب زنان دارا منظور، بهن مرحلهيدر ا

) ٣١، ٣٠و همکاران ( ١١نتوکيمک کل يشنهاديدستورالعمل پ از
ک انحراف يکه حداقل  ين روش افرادياستفاده شد. مطابق با ا

، ) را به دست آوردند٩٢/٥٨ باالتر از يعنين (يانگياستاندارد باالتر از م
کل  نيانگيشدند. م يريگنمونه يبعد يرود به مرحلهط ويواجد شرا

بود که  ٦٥/١٦و انحراف استاندارد  ٨٥/٤٦زن برابر با  ٣٠٠نمرات 
زن  ٧٢مرحله  نيدر ا). ٢٨است (بهنجار  يهامشابه به داده باًيتقر

باً يگزارش کردند که تقر ٠٩/٧١و باالتر از  ين نمرات مساويانگيم
) و ٩٧/٧٣است ( نيانگياز مارد باالتر برابر با دو انحراف استاند

  وارد شوند. گيرينمونهتوانستند به مرحله دوم 
م انجا وسيلهبه يقضاوت گيرينمونه بر اساسدوم  يدر مرحله

 ياز متخصصان روانشناس يتوسط گروه يصيتشخ يهامصاحبه
 يز بررسيون ين فرديب يوابستگ ينيبال يهاشاخص يبررس منظوربه

انتخاب  يفيک يهامصاحبه ياجرا يزوج برا ٣٠، وجخر يهامالک

7  Declaration of independence 
8   Hirschfeld 
9 Bornstein 
10  Pre-test method 
11 McClintock 
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خروج از پژوهش عبارت بود از ابتال  يهامالک، ن مرحلهيشدند. در ا
ان يوب در مصاحبهل به شرکت يعدم تماپزشکي، روانبه اختالالت 

  طالق. نديدر فرابودن زوج  ريو درگ ييآزادانه تجارب زناشو
 نامهرضايت کنندگانشرکتاز ، ف مختصر مطالعهيبعد از توص 

ز مجدداً اهداف مطالعه يمصاحبه ن يهر جلسه در شروعو  اخذشده
طالع ا کنندگانشرکتشد. به يح داده ميتوض کنندگانشرکت يبرا

اهداف  يراستا فقط در شدهضبط يهاداده شده بود که مصاحبه
 ايشخص  اريدر اخت يطيچ شراياستفاده شده و تحت ه يپژوهش

خواسته شده  هاآنن از ينخواهد شد. همچن قرار داده يگريسازمان د
 وسيلهبه هامصاحبهند. يها شرکت نمابود تا با نام مستعار در مصاحبه

مشاوره  يان مذکر دوره دکتراياز دانشجو يکياول و  يسندهينو
، بود يفيک يهامصاحبه ياجرا يسابقه يدانشگاه اصفهان که دارا

ان گرهمصاحببا  کنندگانشرکتارتباط  ليتسه منظوربه. شديماجرا 
 وسيلهبهمصاحبه با مردان ، ييتجارب زناشو يآزادانهان يو ب

اول انجام  يسندهينومرد و مصاحبه با زنان توسط  گرمصاحبه
در دفتر کار  کنندگانشرکتل يها بنابر تما. مصاحبهگرفتيم

ام شاوره انجا مرکز ميمشاوره در دانشگاه اصفهان  يان دکترايدانشجو
تا با تعامالت مناسب و  شديمتالش  هامصاحبهگرفت. در طول يم

 ندگانکنشرکت يتجربه واقع، ارتباط مؤثر ياستفاده از فنون برقرار
 ٩٠افراد ل يط و تمايشرا بر اساسهر مصاحبه  زمانمدتثبت شود. 

 ضبط يتاليجيها با دستگاه دمصاحبه يبود و همه دقيقه ١٢٠تا 
  شد.يم

مصاحبه با  يوسيلهبهها داده ١اشباع يدر پژوهش اصل
 يچهار مصاحبه يول، ) به دست آمدو شوهرن زوج (زن يچهاردهم

ا هشتر انجام گرفت. قبل از ضبط مصاحبهينان بياطم يز برايگر نيد
را  يت شناختيجمع -ينه اجتماعيزم يپرسشنامه کنندگانشرکت

 ينن سيانگيم: ن شرح استيج آن بديل نموده بودند که نتايتکم
 ٢١/٣٥و شوهرانشان  )٥٠/٢استاندارد انحراف (سال  ٠٥/٢٤زنان 

سال  ٥٠/٥ن مدت ازدواج يانگي) بود. م٥١/٣سال (انحراف استاندارد 
ت ازدواج اول و يزوج در وضع ١٥، سال) ٨-١و دامنه  ١٨/٣(انحراف 

رزند و ک في يزوج دارا ٨، زوج بدون فرزند ٧، دوم در ازدواجه يبق
  فرزند بودند. ٢ يدارا سه زوج

 ينکه قصد پژوهشگران واکاويا ليبه دلحاضر  در پژوهش 
 يخشونت خانگ در موردتجارب و ادراکات شوهران زنان وابسته 

حاصل از مصاحبه با  يهانوشتهدستفقط از ، همسرانشان بود

                                                             
1  Saturation 
2 - Credibility 
3 - Member check 
4 - Confirmability 

د. استفاده ش ياصل در پژوهش کنندهشرکت يوابستهشوهران زنان 
د. ش کاربردهبه يفيک توصيل تماتيروش تحل هادادهل يتحل يبرا
خط  ياستفاده از کدگذار ها بانوشتهدست، ب که در ابتداين ترتيبد

نه  الًمستق طوربه سندگان اول و دوميل شدند. سپس نويبه خط تحل
پژوهش  باهدفمرتبط  يهال نموده و دادهيرا تحل هانوشتهدست

از هر  شدهاستخراج يهاداده، بعد ياستخراج شدند. در مرحله
 هطور جداگانبهسندگان اول و دوم ينو وسيلهبهن بار يمصاحبه چند

مرتبط باهم  در طبقاتافته و يل يتقل هادادهخوانده شد و سپس 
 دند.ش بنديدستهباال "  -نييبا استفاده از روش " پا )هيمادرون ازنظر(

 يهاو عبارتها م از واژهه هامقولهانتخاب عنوان کدها و  يبرا
 يهاو عبارتها وهم از واژه کنندگانشرکتتوسط  شدهمطرح

  نه) استفاده شد.يشيپ بر اساسق (يمتناسب با موضوع تحق
ل سندگان اوينو وسيلهبهن بار يچند شدهاستخراج يهاهيمادرون

 يلهوس، بهييک توافق نهايدن به يرس يو سپس برا مرور شد و دوم
در  .قرار گرفتند يموردبازنگرسندگان يگر نويبا د يگروه يهابحث

ش يزااف منظوربهبا حداکثر تنوع  کنندگانمشارکتاز ، يپژوهش اصل
 يهاز از روشيها استفاده شده بود. در پژوهش حاضر ناعتبار داده

 ٣کنندگانمشارکتها توسط نوشتهبا مرور دست ٢هات دادهيمقبول
، ن منظوريا يها استفاده شد. برايکدگذار جهت رفع هرگونه ابهام در

ار يها را در اختياز مصاحبه و کدگذار ييهاپژوهشگران قسمت
کسان در رابطه با ي ميدادند تا به مفاهيقرار م کنندگانمشارکت

 باال يز برايها نن از اشباع دادهيابند. همچنيآنان دست  يهاگفته
 يآورز با جمعين ٤تأييد -نييت تعياعتبار استفاده شد. قابل بردن

 يرو٥توافق اعضا، محقق يطرفيت بيها و با رعاک دادهيستماتيس
سه يمقا يمشابه و طبقات برا يکدها بنديدستهکدها و ، هامصاحبه

 گانکنندمشارکتکه منظور  آنچهمحقق برداشت نموده با  آنچهن يب
از اده ا استفز بين هاافتهيثبات  اينان ياطمد. يمحقق گرد، بوده است

 يهاقولنقل يها و ارائهمجدد کل داده يمطالعه، ٦همکاران نظرات
ن يب ييايپا يمحاسبه يده است. برايگرد پذيرامکانم يمستق

 ينهيدرزممجرب  شناسيروان يدکترا ي) دو دانشجو٣٢( ٧هاابيارز
وط مرب يهانوشتهدستاز  ييهاجداگانه بخش طور، بهيفيپژوهش ک

ر بها ابين ارزيب توافق بينمودند. ضر يپژوهش را کدگذار نيبه ا
 بر مجموعاب يهردو ارز موردتوافق يهام تعداد مقولهيتقس اساس

  به دست آمد. %٩٤ها) ها و مخالفکل مقوالت (موافق
  

5 -Peer check 
6 -External check 
7 -Inter- rater reliability 
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  هاافتهي
) ۱: از اندعبارتها استخراج شد که از داده ياصل يطبقهسه 

) خشونت ۳و ، يجنس يشار بر رابطهل في) تحم۲، يشناختآزار روان

 ريزو  ياصل يهامقوله، يمفهوم يهاف مختصر گزارهي. توصيکيزيف
  آورده شده است. ۱ظاهرشده در جدول  ١يهامقوله

  
  

  زنان وابسته يمربوط به خشونت خانگ يهار مقولهيزو  يمرکز يهامقوله، يمفهوم يهاگزاره): ١(جدول 
  ياصل يهامقوله  هاهر مقوليز  يمفهوم يهاگزاره

  :در موردابراز حسادت 
  و دوستانروابط شوهر با همکاران -
  شوهر يخانوادگ يدارهايد -
  يمجاز يشوهر در فضا يهاتيفعال -
  )يا عاطفي يشوهر (روابط جنس ياد زن به وفاداريشک ز-
  مخالف با جنسشوهر  يروابط احتمال در موردمداوم  يابراز نگران-
  ارتباطات گذشته همسر در مورداد يز يابراز نگران-
  ييروابط فرازناشو در موردتهمت زدن به شوهر -
  شوهر ياد به ارتباطات مجازيز ينيبدب-

  ياعتماديبابراز حسادت و 

  شناختيروانآزار 

  کنترلرقابليغو  يناگهان ابراز خشم-
  واروانهيداد زدن يفر-
  ييزناشو يهادر بحثد زن يشد يآشفتگ-
  مشاجره در هنگامفتادن زن ه ايزودگر-
  در زن يانفجار ي/ پرخاشگريسرکوب يهادوره-
  تند به انتقاد همسر يهاواکنش-
  اديز يو زودرنج يت عاطفيحساس-
  مثبت يافت بازخوردهايا عدم دريطرد  عالئمبه  يواکنش افراط -

  کنترل نشده يجانيه يهاواکنش

  ودشدن مداوم درباره احساسات شوهر نسبت به خيپرس-
  شوهر از طرف تأييددرخواست مداوم -
  مثبت مکرر يافت بازخوردهايعدم در در صورتآشفته شدن -
 تأييدو  يعاطف يهاافت پاسخيدر يتماس گرفتن مکرر با همسر برا -
  و...) يتماس تلفن، عاشقانه يهاامکيپ(

  مکرر يهاييجو يتسل

  ،شوهر يموردعالقه يهاتيفعال محدود کردن-
  ،دوستان و خانواده، ارتباطات شوهر با همکاران کردنمحدود  -

ها سروکار نداشته که با زن يشوهر به مشاغل يشغل يهامحدود کردن فرصت
  ،باشد

  ،باشد يدونفر شانيهاتيفعالهمه  کهنياتوقع -
  ،او باشد در دسترسشه يشوهر هم کهنياتوقع  -
  ،جالس به او باشدو م هايهمانيم توجه شوهر در يهمه کهنياتوقع  -
  شوهر يخصوص يسلب فضا-

  يو انحصارطلب يمحدودساز

  ،چاپلوسانه يتملق و رفتارها، ينيريخودش، حرف زدن گانهبچه-
  ،بر شوهر ر گذاشتنيتأث يالتماس و تضرع برا، هياستفاده از گر -
  ،دادن مار نشانيبخود را -
  ،شوهر يمورد به انتظار تالفيب يهايازخودگذشتگ -
  ،خود و منت گذاشتن يهادن محبتيه رخ کشب -
  ،ينقش قربان يفايا-
  ،يو ناتوان ياظهار درماندگ -

 يمداوم از راهبردها ياستفاده
  کننده يکاردست

                                                             
1 Subthemes 
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  ياصل يهامقوله  هاهر مقوليز  يمفهوم يهاگزاره
  در شوهرجاد احساس گناه و عذاب وجدان يا -
  ،ل نبودن شوهريباوجود ما يرابطه جنس يافراط يتقاضا-
  ا گرفتار استيکه خسته  يمانمکرر به شوهر ز يجنس يل رابطهيتحم -
  ،کنديمرا رد  يکه مرد رابطه جنس يزمان شوهر درزدن به  ييوفايبتهمت -
ونه ا هرگي( يشوهر از رابطه جنس يريگکناره در صورت يو آشفتگ يپرخاشگر -

  ،)يتماس جسم
  يجنس در روابطوقفه افتادن  در صورت يابراز خشم و ناراحت -

شروع  يبرا يروان ياعمال اجبارها
  يرابطه جنس

  
اعمال فشار بر روابط 

  ،موقعيب يجنس يکنندهکيتحر يهامانند نوازش يانجام اعمال اغواگرانه جنس-  يجنس
  مداوم طوربه کنندهکيتحر يهاها و پوشششياستفاده از آرا -

 يشوهر برا يک مداوم جسمانيتحر
  يشروع رابطه جنس

  ،يجنس رابطه نيدر حاد زن و شوهر ياسترس ز-
  ،يرابطه جنس نيدر حشوهر  يهاواکنش يکنترل افراط-
  يکردن) در رابطه جنس ي(نقش باز يشيت نمايجاد وضعيا -

  يجنس در رابطهاسترس متقابل 

  هابچهشوهر و  يب زدن به خود جلويآس -
  يد به خودکشيتهد -
  انهيگرا يا اقدامات خودکشيها ژست -
  رسانبيآسخود  يرهارفتا وسيلهبهجاد رعب و وحشت يا–

  ب زدن به خوديآس
  

  ،يحمله کردن ناگهان-  يکيزيخشونت ف
  ،هل دادن-
  ،اءيپرت کردن اش -

  او يخانواده ايشوهر  يصدمه زدن به اموال شخص
  او ابيدر غا يپدر  يها جلوکتک زدن بچه-
  هاصدمه زدن به اموال بچه -

  يکيزيف يبدرفتار

  
به  هار مقولهيزو  ياصل يهااز مقوله يدر ادامه شرح مختصر

  کنندگان آورده شده است.از شرکت ييهاقولنقلهمراه 
  شناختيروانالف) آزار 

  ياعتماديب ابراز حسادت و -۱
در زن  يهمچون ابراز حسادت افراط ييهايژگين طبقه با ويا
 او يهاتيو فعال يخانوادگ يهاارتباط، روابط شوهر با دوستان مورد

تصور روابط (شوهر  ياد زن به وفاداريشک ز، يزمجا يدر فضا
و دن ييپا، مداوم شوهر ييبازجو، )ييفرازناشو يا عاطفي يجنس

 تهو گذش يارتباطات فعل در مورداد يز يابراز کنجکاو، شوهر بيتعق
  ).آمار گرفتنشوهر ( مسائل روزانه ها وتيکنترل فعال، شوهر

ن باهاشون که م ييبه همه کسا«: ١شماره  شوندهمصاحبه
 مثالً يچ زنيندارم با ه جرئت اصالً، کنهيارتباط دارم حسادت م

ان چن، ناکرده بگو بخند کنم يا خدايا خانوادم حرف بزنم يهمکارام 
 به يشن... حتيده که همه متوجه مينشون م يبد يعکس العمل ها

  .»لم هم حساسهيموبا يگوش
دوستش  کنه يشکاکه. فکر م يليخ«: ٤شماره  شوندهمصاحبه

و ميچند بار نذارم گوش يروز آگهانت کنم. يندارم وممکنه بهش خ
اد شرکت و يل ميدل يچند بار ب ياهفتهشه. يوونه ميچک کنه د

رسه تياومده... م يچ يبرا فهممينمکنه من يفکرم، کنهيم يسرکش
  ».داشته باشم يزيچ يارابطهخانمم  يازهمکارا يکيبا 

ودنددرمورد همه کارها نکه ملزم بيازا کنندگانشرکت
را نسبت به  هاآنح بدهند و يوارتباطاتشان به همسرانشان توض

صال و تحت فشاربودن يخود مطمئن سازند احساس است يوفادار
  .کردنديم

و جوابشو  کنميملج  هاوقت يبعض: ۶ شماره شوندهمصاحبه
 شه واعصابش بهميم ينقدر عصبيا يپررو نشه ول مثالًکه  دمينم
سوزه... خودمم يندازه که دلم براش ميراه م يه و زاريزه و گريريم
م برا واقعاًگه تحملش يد يگه حال وحوصله دعوا مرافعه ندارم وليد

  »ارم.يتونم دوام ب يم يدونم تاک ينم، سخت شده
  کنترل نشده يجانيه يهاواکنش -٢
و  يناگهان ابراز خشمهمچون  ييهايژگيون طبقه با يا

، ييزناشو يهابحث در هنگامد زن يشد يآشفتگ ،کنترلرقابليغ
تند به انتقاد  يهاواکنش، مشاجره در هنگامافتادن زن  زودگريه

 عالئمبه  يواکنش افراط، اديز يو زودرنج يت عاطفيحساس، همسر
  .گردديممثبت مشخص  يافت بازخوردهايا عدم دري طرد

ه ناظهارداشتند که همسرانشان نسبت به هرگو کنندگانشرکت
شوهرانشان  از طرف) يا واقعي ي(تصور يمهر يعالمت طرد و ب
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خود  يجانينشان داده و به دنبال آن تعادل ه العادهفوقت يحساس
  " دارند.يازدست داده و ابراز خشم "طوفان يرابه آسان

از  يحرکت نيترکوچکه يفقط کاف«: ٥شماره  کنندهشرکت
خوام بهش  يم اينه که احساس کنه دوستش ندارم يمن بب طرف

به  يده و بعد ازکليراحت کنترلشو ازدست م يليکنم. خ يکم محل
اد يکنه به داد وفر يشه شروع ميقانع نم يدن وقتيچيمن پ يپروپا
 ا زنگيکنه  يه ميوقتا چند ساعت مداوم گر ي. بعضيه وزاريو گر

  »کنه....يزنه به مادرش آه وناله ميم
ناراحت  ين حرفيتربا کوچکزن من «: ٧شماره  کنندهشرکت

ن يتحمل کوچکتر اصالًف کنم. يشه ازش تعريشه. انتظارداره هميم
د مواظب باشم يزودرنج و حساسه همش با يليخ، رو نداره يانتقاد

زو يهمه چ مخصوصاًزه و يريبهم م يليناراحتش نکنه چون خ يزيچ
 دمينمت يا بهش اهميگه دوستش ندارم يده که من دين ربط ميبه ا
  .»و...

  مکرر يهايينان جوياطم -٣
همچون پرسش مداوم از احساسات  ييهايژگين طبقه با ويا

تماس ، شوهر از طرف تأييددرخواست مداوم ، شوهر نسبت به خود
د ييوتأ يعاطف يهاافت پاسخيدر يگرفتن مکرر با همسر برا

و  يعاطف يهادرخواست، و...) يتماس تلفن، عاشقانه يهاامکيپ(
 ا مکان نامناسب.يدر زمان  يتوقع مهرورز، موقع يو ب نابه جا يتيحما

  .گردديم مشخص
اظهارداشتند که درخواست مکرر  کنندگانشرکتاز ياريبس

ه ل رابطياگرچه دراوا -تأييدو  يوفادار، ابراز محبت يهمسرانشان برا
، فه مکرريک وظيل به يبه مرور زمان تبد -شان مطلوب بوده يبرا

  .کنديم يجانيده که آنان رادچار تنش هو طاقت فرسا ش ياجبار
د بهش بگم که يچندبار با يروز«: ٦شماره  کنندهشرکت

فرسته زود يعاشقانه برام م يامکايد هرموقع پيبا، دوستش دارم
 يکنه به زنگ زدن که چ ير بشه شروع ميد آگهجواب بدم چون 

 النمفهمه که سرکارم... توقع داره ا ينم اصالً؟ يشده چرا جواب نداد
  ».ميکن يامک بازيمون پيمثل دوره نامزد

بهش بگم که  دائماًنکه مجبورم يازا«: ٨شماره  کنندهشرکت
 فکر يشکير ازاون به هيا غياست ين زن دنيبهتر، دوستش دارم

 ين کارو دوست داشتم بهم حس خوبيل ايخسته شدم. اوا کنمينم
 يور يليگه خياالن د ينقدر نگران ازدست دادن منه وليکه ا داديم

  »کنه ...يم امخستهاعصابمه. 
 يتسل يل رفتارهاين قبيا، کنندگانشرکتطبق اظهارات 

در آنان  يدفاع يموارد موجب واکنشها يدربرخهمسرانشان انه يجو
 يعاطف يهاموقعيتاز  يريگکنارها يل با پاسخ سرباال دادن يازقب

ت يوجب حساسل رفتارها به نوبه خود مين قبيکه البته ا ديگرديم

اعف مض تأييدافت پاسخ يدر يبرا هاآنده و اصرار يشتر زنان گرديب
  .ديگرديم

که نيره ازايگيلجم م يليوقتا خ يبعض«: ١٦شماره  کنندهشرکت
 ا هرموقع که دلشيبهش بگم که عاشقشم  مرتباًمجبورم  نميبيم

 يخواست بغلش کنم وببوسمش تا مطمئن بشه دوستش داره ... بعض
 يليگم خيو م زنمشيما کنار ي کنميم يمحل يبهش ب عمداًوقتا 

نقدر يبعدش ا يعش کردم وليشه که ضايگرفتارم. اولش دلم خنک م
رم شم بيشه که آخرش مجبور ميو داغون م يشه و عصبيحالش بد م

  »کنم. ييطرفش و ازش دلجو
  يو انحصارطلب يمحدودساز-٤
 يهاعاليتف محدود کردنهمچون  ييهايژگيون طبقه با يا

، ارتباطات شوهربا همکاران محدود کردن، شوهر يموردعالقه
شوهر  يشغل يهافرصت محدود کردن، اشخانوادهدوستان و 

که همه نيا توقع، ها سروکارنداشته باشد)که با زن يمشاغل
 رسدر دستشه يکه شوهر همنيتوقع ا، باشد يشان دونفريهافعاليت
ها ومجالس به او يمانيتوجه شوهر درمه يکه همهنيتوقع ا، او باشد

  .گردديمشوهر مشخص  يخصوص يو سلب فضا، باشد
 ليبه دلاظهارداشتند که همسرانشان چه  کنندگانشرکت
باهم بودن و  ياد برايتوقعات ز ليبه دلو چه  ياعتماديبحسادت و

جاد يو ا هاآن يشخص يگر موجب سلب فضايکديابراز محبت به 
 نياز ا ياري. بساندشدهمشترکشان  يرزندگ" دياحساس " خفگ
 ياريشان بسيوتنش درزندگ يرياز درگ يريجلوگ يمردان اگرچه برا
ن يخود را محدود ساخته بودند اما به ا يوشغل ياز روابط اجتماع

هارا آن شدتبهکه  کردنديم" نگاه  يک " سلب آزادي عنوانبهمعضل 
  داد. يقرارم يروان يدرتنگنا

 يد چقدر احساس خفگيدون ينم«: ٩شماره  کنندهشرکت
 هيدم چند سال ازش دورباشم تايشا، چند ماه خواهديمدلم ، کنميم

 يمهربونه هرکار يليخ، ن دوستش دارمينفس راحت بکشم. باور کن
امو داره که دست وپ ييهاخواستهه يدرمقابلش  يکنه وليبخوام برام م

مادرم حرف بزنم. هرجا دوکلمه با  ييتونم تنها ينم يبنده. حت يم
 ين بزنم هرساعتيخوام بنزيم يوقت يحت، نهيشياد کنارم ميرم ميم

 گهيومد اما االن ديخوشم م يليل خياد. اوايازشب که باشه بامن م
  »زنه...يحالمو بهم م
 يتوقع داره همه کارهامون دونفر«: ١١شماره  کنندهشرکت

ه خونه چ ي! چه توميا زن وشوهرين دنيباشه انگار فقط من واون توا
تو يگه طاقت دوريم. ميرون خونه توقع داره همش کنارهم باشيب

 کنم يگه فکرميومد اما االن ديکردم و خوشم ميل باورميندارم! اوا
حات دوران يتفر يخواد منو کنترل کنه. دلم برايم، لمهيهمش ف

  »م با دوستام لک زده ...يمجرد
  شوهر يتيمسئول يگرانبار-۵
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ت ازشوهر يهمچون توقع کمک وحما ييهايژگيون طبقه با يا
مار يب، فيخود را ضع، مستقل گيريتصميمدر يناتوان، امور يدرهمه

، هاف از بچهيمراقبت ضع، اديز يکاراهمال، و افسرده نشان دادن
  .گردديمت خانه مشخص يريدرمد يناتوان

اظهارداشتند که همسرانشان با  کنندگانشرکتاز ياريبس
شان يدر اداره امور زندگ يمکرر و ابراز ناتوان يهامککدرخواست 

ر يسا ز هماننديل رفتارها نين قبياند. اهارا به ستوه آوردهآن، ييتنهابه
 هانآشوهرانشان جذاب بوده وبه  يزنان وابسته درابتدا برا يرفتارها

ک ي عنوانبهاکنون  يول دادهيمحس " مهم بودن " و " خاص بودن" 
  .کننديماد ياز آن  يتيسئولم يگرانبار

 يخواد برايم مثالًخواد بره يهرجا م«: ٣شماره  کنندهشرکت
 اًحتمگه يم، گم با خواهرت برويبهش م، ا بچه لباس بخرهيخودش 

 يگم هرچيم يپرسه. هرچيم. اونجاهم صدبار نظر منو ميد باهم بريبا
کتر د خواد برهي... ميد برام انتخاب کنيگه توبايبخر م يدوست دار

رفتارم گم من گيبهش م، نميد ببرمش و سه ساعت تو نوبت بشيمن با
  .»يد کنارم باشيگه تو بايره ميربارنميز يست وليدرمغازه ن يکس

ه غذا پختن ساده هم زنگ ي يبرا يحت«: ٢شماره  کنندهشرکت
بخره  يزيه چيخونه  يخواد برا يبپزم! م يپرسه چيزنه ازمن ميم

 نميدانشگاهش توقع داره من بش يو کاراپرسه. تيصدبار ازمن م
گه يتوقع داره سال د حتماًاد بدم ... يزو بهش يکنارش و همه چ

  .»سم...يرو هم من براش بنو اشنامهانيپا
همه ، به بچه نداره يتوجه اصالً«: ١٢شماره  کنندهشرکت

رم وبا ينقدرکه حواسش به منه که کجا ميا، بچه با منه يهامسئوليت
من تو خونه ام همش  يست. وقتين اشبچهبه  زنميمحرف  يک

  .»خوادين بچه مراقبت ميده به من وانگارنه انگار که ايچسب
  کننده يکاردست ياستفاده مداوم از راهبردها-٦
، حرف زدن گانهبچه همچون ييهايژگيون طبقه با يا

تماس ال، هياستفاده از گر، چاپلوسانه يتملق و رفتارها، ينيريخودش
 ،دادن مار نشانيبخود را ، برشوهر ر گذاشتنيتأث يرع براو تض

دن يبه رخ کش، شوهر يمورد به انتظار تالفيب يهايازخودگذشتگ
اظهار ، ينقش قربان يفايا، خود و منت گذاشتن يهامحبت

 در شوهرجاد احساس گناه و عذاب وجدان يا، يو ناتوان يدرماندگ
م يرابطه مستق يبرقرار يازنان به ج نياز ا ياري. بسشوديممشخص 

ر آنان ب يرگذاريتأث يبرا يمختلف يوبالغانه باهمسرانشان به ابزارها
 .شدنديممتوسل  شانيرمنطقيغ يهاخواستهو انجام 

کنه  يگم شروع ميبهش نه م يوقت«: ۴شماره  کنندهشرکت
پشت سرهم زبون ، حرف زدن وخودشو لوس کردن هادختربچهمثل 

ن کارش برام يم اينامزد بود يره... وقتيم امقهصدزه و قربون يريم
منو  ينجوريومد اما کم کم متوجه شدم داره ايجالب بود و خوشم م

ودشو رسه خيجه نمين روش هم به نتيوقتا که با ا يزنه. بعضيگول م

ش تينکه اذيبخاطر ا يعنياره که يزنه و آه وناله درميم يضيبه مر
ه شين وارد ميکه فکرشو بکن يهض شده.... خالصه از هر رايکردم مر

  »ر بذاره.يمن تأث يتا رو
کنه که از خودم بدم يرفتارم يه جوري«: ۷شماره  کنندهشرکت

 ينجوريم که باهاش ايآدم رذل و نامرد يليخ کنميمفکر ، اديم
تا وق يليفکر کنم. خ ينطوريشه ايکنم. خودش باعث م يرفتارم
ن که م يگه تو اونقدريو مکشه يکه برام کرده را به رخم م ييکارها

تو  يبرا يگه من هرکاري... م يتورو دوست دارم منو دوست ندار
گه بخاطر من ي. ميکنينمتو بخاطر من فالن کارو  يول کنميم

 مترسيمگه يهاشو ندادم ... ديزا گذشته و من جواب خوبيچ يليازخ
اره ينو به روم ميدونم چند روزبعدش ايبخوام چون م يزيازش چ

که با نيا ينکه بجايا مثالًداره ...  يرمنطقيه خواسته غيودرمقابلش 
  ...».ش اون بمونم يدوستام برم کوه پ

  ياعمال فشار بر روابط جنس -ب
  يشروع رابطه جنس يبرا يروان ياعمال اجبارها-١
 يرابطه جنس يافراط يهمچون تقاضا ييهايژگين طبقه با ويا

مکرر به شوهر  يجنس يل رابطهيتحم، ل نبودن شوهريباوجود ما
زدن به  ييوفايبتهمت ، ا گرفتار استيکه خسته  يزمان

و  يپرخاشگر، کنديمرا رد  يکه مرد رابطه جنس يشوهردرزمان
 ا هرگونهي( يشوهر از رابطه جنس يريگکناره در صورت يآشفتگ

در وقفه افتادن  در صورت يابراز خشم و ناراحت، )يتماس جسم
  .شوديمن مشخص شايجنس روابط

گزارش کردند که همسران آنان نسبت به رابطه  کنندگانشرکت
 شانيدارند و آن را برا ياالعادهفوقت يمشترکشان حساس يجنس
ل يرغم ميعل يکه حت اندکرده يشيونما يفه اجباريک وظيل به يتبد
، تيعمناسب نبودن موق، يمانند خستگ يل مختلفيشان (به داليباطن

به  دياجتناب ازناراحت شدن آنان با يو...) برا يا فکري يمشغله کار
  آن مبادرت ورزند.

توقع داره هرشب ازش درخواست «: ۱۲شماره  کنندهشرکت
 يال مينطور نشه هزارجور فکروخيا آگهداشته باشم.  يرابطه جنس

... رابطه دارم و يگه ايا با کس ديگه دوستش ندارم يد مثالًکنه که 
لو ج يباهاش باشم واگه وقت يمشتاق رابطه جنسشه يانتظارداره هم

، شهيا روسرش خراب ميست انگار دنياد بهش بگم که االن وقتش نيم
داشته  )يشه رابطه (جنسينکه هميا يعنيکنه دوست داشتن يفکرم

  »ه.ذاريتحت فشار م يليده وخين طرز فکرش منو عذاب ميم. ايباش
 مثالًم گيوقتا که بهش م يبعض«: ۶شماره  کنندهشرکت

وه يدان ميم(دون يفتم تا سروقت ميد راه بيبا ٥فرداصبح زود ساعت 
روز گم اميبهش م مثالًا ي، د زود بخوابميتره بار) باشم و امشب با و

 يدارم ازخستگ، چک وچونه زدم يجونم باال اومده ازبس با مشتر
تر شيکنه. تازه بيدرک نم اصالًگه يه وقت دي يو بذار برا رميميم
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م. همش يشه و اصرارداره که همون شب رابطه داشته باشيمحساس 
ه دوستم گيشده؟ نکنه د يچه که راستشو بگو چيپ يمن م يبه پروپا

ن يکه به خدا ا خورميمقسم  ي؟ هرچيخوا ي؟ نکنه منو نميندار
  .»کرده ... امکالفه ي. حسابرهينمبه خرجش ، ستيزا نيچ

  يرابطه جنس شروع يشوهر برا يک مداوم جسمانيتحر -٢
 يهمچون انجام اعمال اغواگرانه جنس ييهايژگين طبقه با ويا

و استفاده از ، موقعيب يجنس يکنندهکيتحر يهامانند نوازش
. شوديممداوم مشخص طوربه کنندهکيتحر يهاها و پوشششيآرا
 ياظهارداشتند که همسرانشان وقت وانرژ کنندگانشرکتاز  ياريبس
بر آن  يادينموده و تمرکز ز هاآن يک جنسيرا صرف تحر ياديز

ن يروزانه وهمچن يه با برهم زدن تعادل زندگين رويدارند که ا
و  تيموجب شکا يرابطه جنس ياحساس تحت فشارقرارگرفتن برا

  مردان شده بود يتينارضا
خوشم  اشکاره نياز ال رابطه ياوا«: ۱۴شماره  کنندهشرکت

 يکنم داره منو باز ي) فکرمسال ٣( االن بعد از چند سال يومد وليم
 ابحسبه مثالًهستم  يه کارياد هرموقع که سرگرم يده. خوشم نميم

ع کنه شرو نميبيما فوتبال يلم يا دارم في رسميموکتاب روزانه مون 
  .»داره يوقت يزيبه سروگردن من ور رفتن .... خب هرچ

 ايپوشه  يلباس م يه جوريشه يهم«: ۸شماره  کنندهشرکت
ه ده کيازخودش نشون م ييکنه و رفتارها يم ييهاشيآراخونه  يتو

ال لخت پوشه وکام يلباس نم اصالًوقتا  يليک کنه... خيمنو تحر مثالً
ه گيم چند وقته ديک ساله داريه بچه يچرخه ... خب ما يخونه م يتو

 اصالًبگرده ...  ين جوريبچه ا يشه که جلوينم، فهمهيخوب وبدو م
منو  يکه چه جور نهيآفقط فکر ، ستيمون نيه زندگيحواسش به بق

 يدگزن يهيبق کالًم... ي) داشته باشيمجبور کنه باهم رابطه (جنس
  ....».له يتعط

  يجنس در رابطهاسترس متقابل -٣
در اد زن و شوهر يهمچون استرس ز ييهايژگين طبقه با ويا

 ابعاد يبه همه يارتباط دادن مسائل جنس، يرابطه جنس نيح
 يکنترل افراط، شوهر) يوفادار، تيميصم، (دوست داشتن يارتباط

 يشيت نمايجاد وضعيو ا، يرابطه جنس نيدر حشوهر  يهاواکنش
ن ي. چنشوديممشخص  يجنس در رابطهکردن)  ي(نقش باز

 يهردو يت رابطه جنسيفياد کيجاد اضطراب زيبا ا ييهاواکنش
  داد. يقرارم ريتأثآنهارا تحت 
-) ازکوچکيموقع رابطه (جنس آگه«: ۱۳شماره  کنندهشرکت

ش گه خوديد از طرف، زهيريبه هم م يانتقاد کنم حساب يزين چيتر
 کنميم احساس انه ....يهستم  ينه راضيکنه که ببيدائم منو کنترل م

 يليوقتا مجبورم وانمود کنم که خ يموقع رابطه تحت نظرم. بعض
د بهش جواب يه و تازه باشيناراحت م ي... وگرنه بدجوربرميملذت 

کر ف يگه ايا نکنه به زن ديگه دوستش ندارم يپس بدم که چرا د

کنم تا مجبورنباشم  يشتر مجبورم جلوش نقش بازي... ب کنميم
  ».جواب پس بدم.

اضطرابش به منم  ازبس اضطراب داره«: ۱۰شماره  کنندهشرکت
اشته د) يشتر رابطه (جنسيکنه هرچقدر ب يفکر م، کنه يت ميسرا
 نهيآ شيمعن برميمشتر نشون بدم که لذت يا هرچقدر من بيم يباش

 اصالً دوستش ندارم. يعنينطورنباشه يشتر دوستش دارم واگه ايکه ب
...  ستيش نيزا حالين چيو ا يفکر يو گرفتار يضيو مر يخستگ

 ف کنم و بهش بگم کهيمون تعريشه ازرابطه جنسيانتظارداره من هم
  .»ه ...بود يز عاليهمه چ
  يکيزيخشونت ف -ج
 با شوهر يکيزيف يبدرفتار -۱

پرت کردن ، هل دادن، ين طبقه شامل حمله کردن ناگهانيا
خانواده او است. اگرچه  ايشوهر  يو صدمه زدن به اموال شخص، اءياش

داشتند  يترکم ين فراوانيشينسبت به موارد پ هايبدرفتارل ين قبيا
 يکيزيف يهايبدرفتارگزارش کردند که  کنندگانشرکت يول

 يهاتيدر وضع يکنترلرقابليغخته ويمهارگس طور، بههمسرانشان
  .وندديپيمبه وقوع  يبغرنج عاطف
باهم  يليخ يش اومده که وقتيپ«: ١٤شماره  کنندهشرکت

 زه ويريسم اونقدر بهم ميشم جلوش وايم ومجبور ميشير ميدرگ
ه اول گيزنه وميکنه. تو سروصورتم ميشه که بهم حمله ميم يعصب

شه و يم کنترلرقابليغنجور وقتا يبعد خودمو. ا کشميمتورو 
  »اد.يازش برم يهرکار

شه و يازدستم ناراحت م يليخ يوقت«: ۱۱شماره  کنندهشرکت
اره. يلم درميشو سر وسايشکنه تالفيبه قول خودش دلش م يبدجور

ه. کنيلوزام باشگاهمو درب وداغون م، کنهيرورو ميره اتاقمو زيم
ه يراد با گيروخودش کنترل نداره ... البته بعدش م اصالًنجور وقتا يا

  »اره.يخواد که ازدلم دربيکنه وميم يعذرخواه يوزار
  ب زدن به خوديآس-۲
و  هابچهشوهر و  يب زدن به خود جلوين طبقه شامل آسيا 
 کنندگانشرکتانه است. يگرا يا اقدامات خودکشيها ژست

جلب ترحم  يبرا يانشان درمواقع فشاررواناظهارداشتند که همسر
ا اقدامات ي يجاد احساس گناه دراو اقدام به خودزنيا ايشوهر 
ل يبن قيکه ا کننديمو فرزندانشان  هاآنانه درحضور يگرا يخودکش

منجربه وحشت و  يرفتارها اگرچه معطوف به خود زنان است ول
  .شوديمد مردان و فرزندانشان يشد يدگيآزارد

کنه به زدن خودش يشروع م يوقت«: ٩شماره  کنندهشرکت
 ياهديفارم يجلوشو بگ کنميم يهرکار، شهياعصابم داغون م يليخ

داره يغ برميه تيره يم، شهيوونه ها ميمثل د، شهيتازه بدتر م، نداره
ش سرخود ييلرزه که نکنه باليذاره رو رگ دستش ... تمام تنم ميم
  »اره.يب
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زنه که دخترم يخودشو م يجور«: ١٨شماره  کنندهشرکت
و اعصابم يليکنه ... خيچسبه به من وبا وحشت نگاش ميازترس م

... ره تا خودشيگيشتر سرم درد ميکه بعدش من ب يزه جوريريبهم م
اره يهارو درم يوونه بازين ديچشم بچه ا ينکه جلويشتر ازايب

 »شميم يعصبان
  با فرزندان يکيزيف يبدرفتار-۳
او و  ابيدر غا يپدر  يها جلوتک زدن بچهک ن طبقه شامليا 

  ها است.صدمه زدن به اموال بچه
ن بچه يدن ايدونم چرا چشم دينم«: ١٥شماره  کنندهشرکت

کنم و قربون  يندارم با دخترم باز جرئت اصالًطفل معصومو نداره. 
گه يفته به جون بچه. ميکنه که بيجور م يابهانهه يبرم.  اشصدقه

برات  که فقط يگه منو گرفتي... ميخوايشتر ازمن ميبن بچه رو يتو ا
رو  بچه ي. وقتيخوا يارم و تروخشکش کنم وگرنه خودمو نميبچه ب

خواد ازخونه پرتش کنم  يشه دلم ميا روسرم خراب ميزنه دنيم
  ».رونيب

ره يرسه ميزورش به من نم يوقت«: ١٧شماره  کنندهشرکت
ت کنه چقدر اعصاب منو بهم ياذاونارو  آگهدونه که ي... م هابچهسراغ 

ه کنيم يحسود هابچههم به  يليکنه. خ ين کارو ميا عمداً، زهيريم
د اول يخونه با رسميم ي... وقتيخوايشتر ازمن مينارو بيگه تو ايوم

بچه هارو  ين خانمو نازونوازش کنم بعد بچه هارو وگرنه به هرنحويا
 يده بودمو جلويترم خردخ يکه برا يه بار عروسکي مثالًچزونه ... يم

  ».ش زديچشم بچه آت
  
  يريگجهيو نت بحث
 يتجارب شوهران زنان دارا يپژوهش بررس نياز اهدف  

 سبر اسا همسرانشان بود. ياز خشونت خانگ ين فرديب يوابستگ
شوهران زنان وابسته خشونت ، ن پژوهشياز ا آمدهدستبه يهاافتهي

ل يمتح، يشناختروان يارتوسط همسرانشان رادرقالب بدرفت يخانگ
در . نمودنديمادراک  يکيزيوخشونت ف يجنس يفشار بر رابطه

طور به ين فرديب يگتز سطح وابسي) ن٢١( ١و باتل يمطالعه کارن
، يروان( ياز خشونت خانگ يچندبعد يسازک مفهوميم با يمستق
  ) مرتبط بوده است.يو جسم يجنس

ال بودن ز بايگر مطالعات نيد، يشناختروان يدر ارتباط با بدرفتار
گرانه و کنترل، زيآمحسادت، گرانهمداخله يزان رفتارهايم

، ۱۳است (گزارش شده افراد وابسته يانحصارطلبانه در روابط زوج
، (مانند التماس ٢خود يعرضه ياستفاده از راهبردها چنينهم). ۱۴

 ياز افراطين). ۳۳ه) در افراد وابسته گزارش شده است (يگر، يچاپلوس

                                                             
1 Carney & Buttell   
2.  Self-presentation 

 يبرا هاآنشود يموجب م غالباًافت مراقبت و توجه ين زنان به دريا
 يمتوسل به رفتارها، همسر تأييدو  يدست آوردن مهرورزه ب

که در بلندمدت موجب رنجش  شوند ينامناسب يکننده يکاردست
ناموفق بودن ، عالوهبه). ٩(گردد يهمسران آنان م يل روانيو تحل

ز يان آنان نيپا يب يعاطف يازهايآورده کردن نهمسرانشان دربر
]. ١٩گردد [يز در آنان ميمنجربه احساسات خصمانه و خشونت آم

ن يب ين وابستگيمثبت ب يز دال بر وجود رابطهين يشواهد تجرب
) در يوقصد قبل ريزيبرنامه(همراه با ٣ش گستريو خشونت پ يفرد

  ).٨است (ک يروابط نزد
انحصارگرانه با آزاردادن همسر رابطه -هعشق وابست يکلطوربه 

، گرانهکنترل يدارد؛ چرا که افراد وابسته ممکن است در رفتارها
و  ير شوند که خودمختاريدرگ يزيآممحدودکننده و خشونت

 عنوانبهل رفتارها ين قبيکند. اياستقالل همسرشان را محدود م
کند يل معم هاآن يت و عملکرد کليهو، يابزار حفظ حس خودارزش

 الباًغ ين همسرآزاريمرتکباند که ز نشان دادهين يني). شواهد بال١٣(
 شروع و حفظ قادر به يول، به همسرانشان وابسته هستند شدتبه
ن يا رسديمبه نظر ). ۲۱ستند (ين يجانيه يتگرانهيحما يک رابطهي

در ان شياما با توجه به ناتوان، با همسر دارند يکيل به نزديافراد تما
رانه گکنترل ياز خشونت و رفتارها، يجانيه يکين نزديدن به ايرس

در  .او مطمئن باشند يکيزيف يکيکنند تا حداقل از نزدياستفاده م
ته روابسيشود که همسر غيابراز م يغالباً خشم وقت ين روابطيچن

  ست.يهمسر وابسته ن ينانهيبرواقعيغ يازهاين يقادر به ارضا
ر يتأث زيحسادت ن يارزشمند بر تجربه يبطهک رايبه  يوابستگ

، ددارن يجانيه يشتر به همسرانشان وابستگيکه ب يدارد و افراد
ن يبا ا ي). افراد١٢دهند (يحسادت نشان م يشتريب احتمالبه
 يعالقه نظر از توجه وصرف، ب رايرق يشتريب احتمالبهها يژگيو

 حسادت نيبنابراو  د درنظرگرفتهيتهد عنوان، بههمسرشان به او
 يرابطه، چون افراد وابسته، گريد از طرفکنند. يابراز م يشتريب

د آن رابطه يتهد، دهنديوند ميشان پيت شخصيمانه را به هويصم
داشته باشد. ترس از ازدست  هاآن يبرا يشتريب ينهيممکن است هز

 يانت احتماليد افکار وسواس گونه در مورد خيدادن رابطه با تول
ن يزد. درواقع چنيانگيدن وکنترل همسر را برمييپا يرفتارها، همسر

  ).٣٤دانند (يرقابل اجتناب ميانت همسر راغيخ يافراد
 ين عامل در آزارگريترمهمرا  رها شدن) ترس از ۲۸(٤داتون

د يک تهدي وسيلهبهاغلب  رها شدن اضطراب .دانديمافراد وابسته 
جاد يهمسر ا يجانيورشدن هدال بر د يگريا هر مدرک دي يجنس

مت ندا، احساس گناه، پس از بروز آزار معموالًن افراد يشود. البته ايم

3.  Proactive 
4 Dutton 
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را ترک خواهد  هاآنا همسرشان ينکه آيدرباره ا -ياديو اضطراب ز
ه درباره افراد وابست يگفت وقت توانيم نيبنابراکنند. يتجربه م -کرد

گر يد از طرف ا طردشدن اضطراب دارند وي رها شدناحتمال 
به ، رسدياثر به نظر ميب هاآنمعمول  خود يعرضه يراهبردها

  شوند.يد و خشونت متوسل ميتهد
، پژوهش نيدر ا آمدهدستبه ياصل يهامقولهگر از يد يکي
 يهاييايپو ياست که به ناکارآمد يجنس يل فشار بر رابطهيتحم
ندک با از يافته نين يزنان وابسته و همسرانشان اشاره دارد. ا يجنس

افراد وابسته همسو است  يجنس يهايياينه پويشواهد موجود درزم
 يت وابسته بابرخيشخص يسندگان همبودياز نو يبرخ ).۳۷، ٣٦(

 ).۳۹، ۳۸اند (قرارداده موردتوجهرا  يمشکالت در رابطه جنس
: اند کهمورد متذکر شده نيدر ا) ٣٨( ٥راندين و لنگويبورنشتا

، يينان جوياطم يش ازحد وابسته برايان اشخاص بيپايب يازهاي"ن
ک يخته به يلذت بخش و خودانگ يک تجربهيرا از يجنس يرابطه

شه ين شخص هميکند. ايل ميتبد يدار ارتباطنييآ يباز
 ز به نوبهيک او نياست ... شر يعالئم مشکالت جنس يدرجستجو

ا اظب باشد توسته مراقب و مويد پيا بايکند که گويخود احساس م
چنان در کنترل  هاآن يشان نکند ... حاال هردوياو را مضطرب و پر

از  توانند خود راياند که نمرافتادهيگ) ي(رابطه جنست ينمودن موقع
ن يحال لذت ببرند. تحت چن يشان رهاکنند و ازلحظهيهايبازدار

  )."٩٣: شود (صيد ميشهوت ناپد يزيط چالش برانگيشرا
رفتار  کياز يتواند شکليزنان م نيدر اگرانه البهمط يرفتارجنس

آنان باشد و  يدلبستگ يهاترس وسيلهبهشده  ياندازاعتراض راه
ه ق اجبارو کنترل بيها ازطرن ترسيمقابله با ا يبرا يتالش عنوانبه

ن يا، يمنيو احساس ناا رها شدنمفرط از  يهادرواقع ترس کاررود.
و  يجانيمجاورت ه يشان برايازهاين ياارض يافراد را به تالش برا

  .)٣٦،٣٩دهد (يسوق م يجنس يق رابطهيمجدد از طر ييجو يتسل
از  ين حاکيهمچن، کنندگان در پژوهش حاضراظهارات شرکت 

توسط زنان وابسته در  يکيزيف يآزاردهنده يرفتارها يبروز برخ
ن يب يز رابطهيگر مطالعات نيفرزندان و خودشان بود. د، مورد همسر

، ۱۰، ۶، ۳اند (نموده تأييدرا  ين فرديب يو وابستگ يکيزيخشونت ف
در  وابسته در زنان يجانيه يداريرسد ناپاي). به نظر م۴۰، ۳۵
رل کنت يبرا يراه عنوانبههمسرانشان  يکيزيبه آزار ف هاآنش يگرا

 يهاژست ي). نرخ باال٣دخالت داشته باشند ( هاآنه يا تنبي
در زنان وابسته گزارش شده  ويژهبهز يمه به خود نو صد يخودکش
، معطوف به خود يهال خشونتين قبيرسد ايبه نظر م .)٤٠است (

-بيتوجه همسر به آس يفراخوان يبرا يميرمستقيغ يهاا تالشي
از  يا انعکاسي او و يوسيلهبه رها شدنخود و ممانعت از  يريپذ

                                                             
5 Languirand 

ن افراد ين در اييپا يکامبودن و تحمل نا يتکانش، يجانيه يناپختگ
  ).٤٠، ١٤هستند (

 يهاگزارشع در ياز اظهارات شا يکيفرزندان  يکيزيآزار ف
ل انجام گرفته يراتحلپژوهش بود. ف نيدر ا کنندهشرکتمردان 

 ين دارايوالد يکلطوربهز نشان داد که ي) ن۴۱ن (يبورنشتا وسيلهبه
ن يبه والدنسبت  يشتريب احتمالبهباال  ين فرديب يوابستگ

 ماالًاحتشوند که يفرزندان خود م يکيزيمرتکب آزار ف، روابستهيغ
 نييو سطوح پا يجانيه يازمندين، يمنير احساس ناايتحت تأث

  افراد قرار دارد. نيدر ا يتحمل ناکام
 يدهيپد يفيک يحاضر با بررس يمطالعهدرمجموع،  

 توانست، ستهزنان واب ييه مرد) در روابط زناشوي(زن عل يهمسرآزار
) بر يجاني(ه ين فرديب يرات وابستگياز تأث يروشن نسبتاًدرک 

ارتکاب  يدرحوزه ويژهبه يرانيا يوابستهزنان  ييزناشو يهاييايپو
ن ياول عنوانبه توانديملحاظ  نياز اد و يفراهم نما ييخشونت زناشو

ل خحوزه در دا نيدر اتر شتر وگستردهيب يهايشروع بررس يگام برا
 ينهيشيق همسو با پين تحقيا يهاافتهي کشور درنظر گرفته شود.

ت يشخص يشناسبيت درک و هدف قراردادن آسيبر اهم، مطالعات
  ).٢١، ١٩دارد ( تأکيد يدر زنان مرتکب خشونت خانگ

شود احتمال ارتکاب يشنهاد مين مطالعه پيج اينتا بر اساس
بعاد از ا يکي عنوانبهشناختي، روانخشونت  ويژهبه يخشونت خانگ

 موردتوجه ين فرديب يوابستگ يت روابط زنان دارايفيمهم ک
 يهام برنامهيمتخصصان و خانواده درمانگران قرارگرفته و در تنظ

 چرا، ردين زنان مدنظر قرارگيدر کار با ا يا زوج درماني يروان درمان
 در يتواند منجربه مشکالت مهميم يکه خشونت مرتبط با وابستگ

شخص وابسته و  يبرا يز سالمت جسمانيو ن يحوزه بهداشت روان
 ي) چارچوب درمان۳۳ن (يبورنشتا، ن راستايدرهم انش گردد.ياطراف
آن خاموش کردن احساسات  ييشنهاد کرده که هدف نهايرا پ

سالم  يت وابستگيک وضعيبلکه حرکت به سمت ، ستين يوابستگ
و کنترل تکانه است  يارتباط يهامهارت، يآگاهش ذهنيو افزا

فرد  يو انعکاس٦خطرات مرتبط با رفتار بدون حضور ذهن کهطوريبه
، يخشونت خانگ يخاص در حوزه طوربهوابسته را کاهش دهد. 

ن ممک، به همسرش نباشد يفقط متک يحس خودارزش ياگرفرد برا
واکنش نشان دادن  قادر به، د رابطهياست در زمان احساس تهد

، مسربا ه يگفتگو درباره مشکالت ارتباط مثالًاشد (تر بسازگارانه
مقابله با ترس ازطردشدن و  يتر برايانطباق يگسترش راهبردها

 در مورد يريگميتصم يبرا يشتريالبته مطالعات ب ).يرهاشدگ
خشونت زنان وابسته الزم است که بتواند  ين مداخالت برايبهتر

6 . Mindless 
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با درنظرگرفتن  ويژه، بهن افراد رايمنحصربه فرد ا يهاييايپو
  .قرار دهدتحت پوشش  يترمناسب طور، بهيمالحظات فرهنگ

ر د ييهاتيمحدود، کوچک نمونه ياندازه ليبه دلها افتهين يا 
ار ياز عوامل بس يکيز ين يفرهنگ يهايژگيدارد. و يريپذميتعم
محدود  يرانيا ين گروه را درجامعهينده بودن اياست که نما يمهم

ا ينکه آيا يبررس يبرا يشتريق بيتحق نيبنابرا. سازديم
و  يمذهب -يمتفاوت فرهنگ يهابا نمونه يمشابه يهاهيمادرون

 نيدر ا، عالوهبه الزم خواهد بود.، شوديظاهر م يگاه اجتماعيجا
 ،قرار گرفت موردبررسيمطالعه فقط تجارب شوهران زنان وابسته 

از زنان مرتکب خشونت  يارينکه بسيکه بادرنظر گرفتن ايدرحال

، )٤٢کنند (يز تجربه ميشدن را ن يخود انواع مختلف قربان، يخانگ
خشونت  يهاييايتر ازپوتر و کاملجامع يدن به درکيرس يبرا

الزم است تجارب زنان وابسته  ٧متقابل يدهيک پدي عنوانبه يخانگ
 اشد.ب يگريد يتواند موضوع مطالعهيرد که ميقرارگ موردبررسيز ين

  ر وتشکريتقد
 .باشديممشاوره خانواده  يدکتر يرسالهاز  ين مقاله بخشيا

 يهيکلز از يو ن يت ماليدانشگاه اصفهان بابت حماله از يوسنيبد
، نمودند يکه صبورانه با ما همراه يهمکاران و مصاحبه شوندگان

  .گردديم يمانه قدردانيصم
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Original Article 

AN EXPLORATION OF EXPERIENCES OF HUSBANDS OF WOMEN 
WITH INTERPERSONAL DEPENDENCY OF THEIR SPOUSES 

DOMESTIC VIOLENCE IN: A QUALITATIVE STUDY 
 

Marziyeh Sharifi1, Maryam Fatehizade2*, Fatemeh Bahrami3, Ozra Etemadi4, Rezvanossadat Jazayeri5 
 

Received: 10 Sep , 2017; Accepted: 17 Nov , 2017 
Abstract 
Background & Aims: Considering the effects of domestic violence on psychological and physical health 
of family members, the aim of the current study was to explore the experiences of domestic violence in 
husbands of women with interpersonal dependency. 
Materials & Methods: In the study semi-structured interviews with 18 husbands of women with 
interpersonal dependency were investigated thorough secondary data analysis by thematic analysis 
method. 
Results: Data analysis led to extract 3 main themes and 10 Subthemes included: 1) psychological abuse 
(jealousy and distrust, uncontrolled emotional reactions, reassurance seeking, restriction and exclusivity, 
responsibility overload by husband, continuous use of manipulative strategies), 2) im posing 
psychological pressure for initiating sex, persistence husband physical stimulation for initiating sex, 
mutual stress in sexual relation), and 3) physical violence (physical maltreatment against husband, self- 
injury, and physical maltreatment against children). 
Conclusion: Based on the results, husbands of women with interpersonal dependency are subjected to 
domestic violence by their spouses. The results could be useful at risk assessment, determine therapeutic 
routs, and management of domestic violence in women with interpersonal dependency. 
Keywords: Domestic violence, Women’s violence, Interpersonal dependency, dependent women. 
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