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Aims: Domestic violence against women is a public health problem and a clear 
example of human rights abuses in all societies, races, ethnicities and religions, 
with approximately 35% of women worldwide experiencing it at least once in 
their lifetime. The aim of this study was to identify the psychological 
characteristics of abused women through their lived experiences. 
Instrument & Methods: This research was done by qualitative research method 
and phenomenological design. Participants included 12 abused women who had 
referred to the Forensic Medicine Center of Bojnourd in the winter of 2018 to 
complain about their husbands being beaten and injured. These individuals were 
selected by purposive sampling method and after completing the questionnaire 
of violence and assuring that violence had taken place, in-depth semi-structured 
interviews were conducted with them. Data analysis was performed based on 
the steps of Dickelman analysis method. 
Findings: In total, 5 main categories, 17 concepts and 173 basic codes were 
obtained. Woman Surrender Syndrome, Fear of Social Stigma, Sexual Problems 
and Conflicts, Low Self-Esteem and Learned Helplessness were extracted as the 
main categories of this study. 
Conclusion: From the women's point of view, the presence of some 
psychological characteristics in them can be a predictor and perpetuator of the 
phenomenon of domestic violence against them. Surrender woman syndrome, 
fear of social stigma, sexual problems and conflicts, low self-esteem and learned 
helplessness can explain the violence and its persistence in these women. 
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 چکیده

و  یمشکل بهداشت عموم کیعنوان زنان به هیعل یخشونت خانگ ف:اهدا

آشکار از نقض حقوق بشر در تمام جوامع، نژادها، اقوام و مذاهب  یانمونه

در  بارکی یحداقل برا ا،یاز زنان دن %۳۵ باً یکه تقر یطور مختلف وجود دارد، به

ی هایژگیوحاضر با هدف شناسایی  . پژوهشاندآن را تجربه کرده ،یزندگ

 ام شد.دیده از طریق تجارب زیسته آنان انجشناختی زنان خشونتروان
این پژوهش، با روش تحقیق کیفی و طرح  ها:و روشکنندگان رکتاشم

نفر از زنان  ۱۲کنندگان شامل پدیدارشناسی صورت گرفت. مشارکت

برای شکایت از همسر  ۱۳۹۷ سال زمستان درکه  شدندیمی ادیدهخشونت

جرح به مرکز پزشک قانونی شهرستان بجنورد مراجعه نموده بودند. ودلیل ضرببه

 نامهپرسشانتخاب شده و پس از تکمیل هدفمند گیری این افراد با روش نمونه

ساختاریافته شدن، مصاحبه عمیق نیمهو اطمینان از مورد خشونت واقع خشونت

بر اساس مراحل روش تجزیه و تحلیل دیکلمن  هادادهبا آنان انجام شد. بررسی 

 صورت گرفت.

دست کد اولیه به ١٧٣مفهوم و  ١٧مقوله اصلی،  ٥طور کلی تعداد به ها:یافته

آمد. سندروم زن تسلیم، ترس از استیگمای اجتماعی، مشکالت و تعارضات 

مقوالت اصلی حاصل  عنوانبه شدهآموختهجنسی، عزت نفس پایین و درماندگی 

 از این تحقیق استخراج شدند.

شناختی در آنان ی روانهایژگیواز دیدگاه زنان، وجود برخی گیری: نتیجه

بخش پدیده خشونت خانگی علیه آنان باشد. کننده و تداومبینیپیش تواندیم

سندروم زن تسلیم، ترس از استیگمای اجتماعی، مشکالت و تعارضات جنسی، 

پذیری و کننده خشونتتبیین تواندیم شدهآموختهعزت نفس پایین و درماندگی 

 تداوم آن در این زنان باشد.

 دیدهزنان خشونتشناختی، روان : خشونت خانگی، عواملهاواژهکلید
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 مقدمه

عنوان یک مشکل بهداشت عمومی و خشونت خانگی علیه زنان به

ی آشکار از نقض حقوق بشر در تمام جوامع، نژادها، اقوام و انمونه

از زنان دنیا،  %۳۵ باً یتقرطوری که مذاهب مختلف وجود دارد، به

با توجه به  .[1]اندکردهدر زندگی، آن را تجربه  بارکحداقل برای ی

شیوع باالی پدیده خشونت خانگی و لزوم توجه به این موضوع، در 

یی را در هاتالشی المللنیبو مجامع  هاسازمانچند دهه اخیر، 

؛ از انددادهراستای شناسایی، حذف یا کاهش این پدیده انجام 

عنوان یکی از ی که سازمان بهداشت جهانی بهامطالعهجمله در 

نفری  ۲۴۰۰۰ی انمونهکشور مختلف روی  ۱۰تحقیقات جامع در 

انگی علیه زنان در انجام داد، نتایج حاکی از این بود که خشونت خ

 که چنان؛ ونددیپیمتمام این کشورها با درجات مختلفی به وقوع 

و در اتیوپی  دادیم) را نشان %۱۵در ژاپن کمترین میزان خشونت (

میزان شیوع . [2]شدیم) را شامل %۷۱بیشترین مقدار خشونت (

گرفته در برخی ی صورتهاتالشاین مساله در قاره آمریکا با وجود 

کشورها، کاهش یافته است ولی در سایر کشورها تغییر چندانی 

در ایران نیز با . [3]تنکرده و در برخی نقاط افزایش نیز یافته اس

مقاله انجام شد، شیوع کلی خشونت را  ۶۳ی که روی امطالعه

و این در حالی است که در  [4]تخمین زدند %۶/۹۳تا  ۵/۱۷

در حال توسعه هنوز هم ی کشورهاویژه بسیاری از کشورها به

 .[5]اطالعات مناسب در مورد خشونت علیه زنان وجود ندارد
خشونت خانگی توسط همسر نسبت به زن به انواع مختلف اعم از 

و بر  شودیمخشونت جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی اعمال 

گرفته، عواملی از قبیل: اختالل شخصیت اساس تحقیقات انجام

مرزی، دسترسی کمتر زنان به مشاغل، داشتن شرکای متعدد 

، تجربه خشونت در [8 ,7]، سطح سواد پایین زوجین[6]جنسی مردان

و هنجارها  [12 ,11]، مصرف الکل و مواد مخدر در مردان[10 ,9]کودکی

. گذاردیم تاثیرر خشونت علیه زنان ب [13]ی جنسیتیهانگرشو 

ناپذیری را بر پیکره خانواده و ی جبرانهابیآسخشوت خانگی، 

. از جمله تبعات خشونت خانگی بر زنان قربانی آوردیمجامعه وارد 

، اضطراب، سطح پایین عزت نفس و [15 ,14]خشونت، افسردگی

، [17]، مشکالت تنفسی و دستگاه گوارش[16]سالمت اجتماعی

اختالل  ،[18]استرس، اختالل عملکرد اجتماعی و مشکالت روانی

استرس پس از آسیب، حاملگی ناخواسته، مشکالت خواب، و 

بر این، خشونت عالوه .[20]خودکشی است و [19]اختالالت خوردن

خانگی بر سالمت روان کودکان، خانواده و اجتماع نیز تاثیرات 

در  هاخانوادهکودکان این  که طوری؛ به[21]منفی خواهد داشت

معرض اختالالت عاطفی و رفتاری قرار گرفته و محتمل است که 

 .[19]در زندگی آینده خود خشونت را تجربه کنند
اکثر تحقیقات به بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

ی بروز خشونت خانگی علیه زنان هانهیزمعنوان سیاسی به

شناختی های روانو بررسی نقش خود زنان و ویژگی اندپرداخته

عنوان قربانیان اصلی این پدیده مورد توجه اندکی قرار آنان به

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و  .است گرفته

شناختی زنان ی روانهایژگیوتامل در تجارب زیسته، به بررسی 

شناختی روان یهایژگیودیده پرداخت با این هدف که خشونت

را  شودیمپذیری آنان و تداوم آن این زنان که منجر به خشونت

 کشف کند.
 

 هاو روش کنندگانرکتاشم

پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، طرح پدیدارشناسی  این

 ۱۳۹۷زمستان سال  درتفسیری و روش تجزیه و تحلیل دیکلمن 
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کننده دیده مراجعهخشونت متاهلصورت گرفت و شامل کلیه زنان 

پس از کسب رضایت  بود. پزشکی قانونی شهرستان بجنورد به مرکز

با  هادادهنفر تا اشباع کامل  ۱۲برای شرکت در پژوهش، تعداد 

 نامهپرسشانتخاب و پس از تکمیل  گیری هدفمندروش نمونه

سه سال از و کسب اطمینان از اینکه کلیه این افراد  [22]حاج یحیی

با استفاده از مصاحبه عمیق  ،گذشته باشد شانبروز خشونت

تا اشباع  یر یگنمونهساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. نیمه

مصاحبه  ۱۰که پس از انجام  یطور به افتیها ادامه کامل داده

 گریمصاحبه د ۲ ،شتریب نانیاطم برای یول شدحاصل  یاشباع نظر 

 شد.انجام  زین

چرا که هدف ( همدالنه یبه شکل مصاحبهشامل  پژوهش هایابزار 

کنندگان و به تجربه مشارکت دنینوع پژوهش رس نیمحقق در ا

 ندیآفر  نیو محقق در ا نندیبیها ماست که آن یز یبه آن چ دنیرس

 نامهپرسششود) و یکننده قلمداد ملیعنصر تسه کیعنوان به

 یخشونت خانگ نامهپرسش .بود [22]ییحیحاج  یخشونت خانگ

 نیا شد.ورود به پژوهش استفاده  اریعنوان معبه ییحیحاج 

 مقیاسخرده، استمقیاس خرده ۴و  سئوال ۳۲ یحاو نامهپرسش

. سنجدیرا م یخشونت روان ،۱۶تا  ۱ت سئواالاول شامل 

و برای  شودیرا شامل م ۲۱ تا ۱۷ت سئواالدوم  مقیاسخرده

که شامل  سوم مقیاسخرده. است یکیزیسنجش خشونت ف

و  سنجدیرا م یخشونت جنس ،است ۳۰تا  ۲۸ت سئواال

به  شودیرا شامل م ۳۲ و ۳۱ت سئواالچهارم که  مقیاسخرده

 ای یدرون یهمسان بیضر .پردازدیم یخشونت اقتصاد یبررس

و  ۹۳/۰، ۸۶/۰، ۷۱/۰ بیترتعامل به ۴ نیا یکرونباخ برا یآلفا

 دست آمد.به ۹۲/۰

حقوق و  تیبا رعا و دانشگاه بجنورد و مجوز دییبا تاپژوهش 

که  یتیواالت مصاحبه بنا بر موقعئس شد.افراد، انجام  تیرضا

واالت وجود ئدر س یهسته اصل نیاما چند شدمطرح  آمد شیپ

فرد  یشناختروان یهایژگیمورد و در حیتوض )۱:  لیداشت؛ از قب

 ،دیکه ذکر کرد ییهایژگیو انینظر شما از مبه )۲ مصاحبه شونده؟

عامل منجر به خشونت همسرتان و تداوم آن علیه شما کدام 

هنگام مصاحبه با توجه به سطح سواد و دانش فرد ؟ شودیم

طور متوسط به هامصاحبهی شد. ساز ساده سئواالتشونده، مصاحبه

دقیقه به طول انجامید که پس از کسب رضایت از  ۵۰تا  ۳۰بین 

ثبت و  هامصاحبهبودن این امر، کنندگان و ذکر محرمانهمشارکت

ضبط شد و در اولین فرصت روی کاغذ آورده شد. همچنین برای 

و تعیین پایایی و روایی نتایج تحقیق  هاافتهاطمینان از صحت ی

استفاده شد که شامل اعتبار  [23]گوباو  لینکلن از روش ارزیابی

پذیری است. ضمن تاییدپذیری، کفایت و پذیری)، انتقال(باور

ی هالیتحلصرف زمان کافی و دقت در مراحل انجام تحقیق، 

 تاییدکنندگان قرار گرفت و با حاصل از پژوهش در اختیار مشارکت

تمام مراحل کار بر صحت نتایج، اعتبار پژوهش حاصل شد و  آنها

نفر از  ۳با استفاده از تیم پژوهشی که شامل  هاافتهو کدگذاری ی

 متخصصان این حوزه بود، انجام شد.

 

 هایافته

سال بود.  ۳۹سال و حداکثر  ۲۴کنندگان حداقل سن شرکت

نشان داده  ۱کنندگان در جدول شناختی شرکتاطالعات جمعیت

 شد.

 
 کنندگان شناختی مشارکتاطالعات جمعیت) ۱جدول 

 مدت ازدواج شغل تحصیالت سن کنندهشرکت
تعداد 

 فرزندان

 ٣ ٢٤ آزاد دیپلم ٣٧ ١

 ١ ١٠ دارخانه سیکل ٢٤ ٢

 ٢ ٢٠ دارخانه دیپلم ٣٩ ٣

 ٢ ١٧ دارخانه لیسانس ٣٧ ٤

 ١ ٦ دارخانه دیپلم ٢٥ ٥

 - ٣ معلم فوق لیسانس ٣٢ ٦

 ٢ ١٥ دارخانه سیکل ٣٥ ٧

 ٢ ١٠ دارخانه دیپلم ٣٦ ٨

 ٢ ٦ دارخانه لیسانس ٣٥ ٩

 ٢ ١٦ دارخانه دیپلم ٣١ ١٠

 ١ ٣ دارخانه فوق دیپلم ٣٥ ١١

 ١ ٤ دارخانه فوق دیپلم ٢٤ ١٢

 

شناختی مختلفی کنندگان، مقوالت روانبر اساس تجارب شرکت

کد اولیه  ۱۷۳مفهوم و  ۱۷مقوله اصلی،  ۵استخراج شد که شامل 

). سندروم زن تسلیم، ترس از استیگمای اجتماعی، ۲بود (جدول 

مشکالت و تعارضات جنسی، عزت نفس پایین و در نهایت 

شده حاصل از این شده، مقوالت اصلی استخراجدرماندگی آموخته

 پژوهش بودند.

 سندروم زن تسلیم

ی هانقشپذیرفتن  نشان داد که آنان با کنندگانشرکتی هاصحبت

جنسیتی در جامعه در بسیاری از مواقع در مقابل خشونت سکوت 

کردند؛ زیرا به اعتقاد آنها زن باید مطیع شوهر و صبور بر انواع 

کننده زا باشد. شرکت، حتی در شرایط آسیبهایسختمشکالت و 

در این مورد چنین گفت: "حتی وقتی اینهمه زد و منو از  ۷شماره 

، دلم راضی نبود بیام پزشک قانونی ازش خونه انداخت بیرون

شکایت کنم؛ دلم میخواد زندگی کنم ولی به خواهرم زنگ زده که 

نیز بیان  ۶کننده شماره بیایین اینو ببرید من نمیخوامش". شرکت

کتک  گهکرد: "در محله ما زن باید ساکت و نجیب باشه حتی ا

 خورد حرفی نزنه و همه مشکالت رو تحمل کنه".

 استیگمای اجتماعی ترس از

اذعان داشتند که برای  شانیهاصحبتزنان مورد مصاحبه، بارها در 

حفظ آبروی خود و خانواده و شرایط سخت اجتماعی پس از طالق 

و همین امر موجب شده که مردان  اندشدهمجبور به تحمل زندگی 

با علم به این باورهای اجتماعی و  هاخانوادهدر این  گرخشونت

 زیآمخشونتیی جز تحمل ندارد، به رفتار اچارهمسرشان اینکه ه

گفت: "من از همون زمان  ۳کننده شماره شرکتخود ادامه دهند. 
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عقدمون فهمیدم شوهرم بد دله و دست بزن داره، ولی ساکت شدم 

و تحمل کردم، ترسیدم و به کسی حرفی نزدم. از طالق 

ی فامیل و در و همسایه بشم نماانگشت، از اینکه دمیترسیم

در توضیح این  ۱۰کننده شماره وحشت داشتم". همچنین شرکت

تنهایی از پس مشکالتم بر نظرم خودم باید بهبه"مطلب بیان کرد: 

گم. در بیام و زندگیم رو حفظ کنم. برا همین به کسی چیزی نمی

غیر این صورت، بقیه فکر میکنن من زن خوبی نیستم که شوهرم 

هام بدرفتاری میکنه، آخه برای شوهرم که کاری نداره میره و یه با

زن دیگه میگیره، این منم که مجبور میشم یا طالق بگیرم و 

نمای مردم بشم و یا اینکه با بدبختی کنار یه زن دیگه انگشت

بیام شکایت کنم؛ خیلی  خواستینمزندگی کنم، االن هم دلم 

 ".به زور خانوادم اومدم دمیترسیم

 

 
 دیدهشناختی زنان خشونتی روانهایژگیومقوالت، مفاهیم و کدهای اولیه ) ۲جدول 

 مفاهیم مقوالت اصلی
مختلف  افراداست که  یمشترک یهاتعداد پاسخدهنده نشان ،کدهای اولیه (اعداد داخل پرانتز

 .)به آن اشاره داشتند

 تسلیمسندروم زن 

 باورهای نادرست

 اجتماعی

)؛ اعتقادات نادرست فرهنگی مبنی ٢( زابیآستشویق زنان به زندگی با همسر حتی در شرایط 

)؛ اعتقاد به صبرکردن بر رفتار پرخاشگرانه همسر برای اصالح آن ٣بر تحمل بداخالقی شوهر (

)٦.( 

 نوازی اجتماعیمظلوم
)؛ تحسین افراد ٥زیری زنان در زندگی خانوادگی (سربهتاییدات اجتماعی مبتنی بر سکوت و 

 ).٤آزار در جامعه (مظلوم و بی

 بینی جنسیتیخودکم

بودن شوهر در )؛ باور به محق٤پافشاری در ادامه زندگی با وجود طردشدن از جانب شوهر (

به ادامه )؛ عالقه ٢عنوان یک زن (ندادن به حقوق خود به)؛ اهمیت٢رفتارهای پرخاشگرانه (

 ).٣آمیز (زندگی با وجود شرایط خشونت

 ترس از استیگمای اجتماعی

 اجتماعی-تابوهای فرهنگی

داشتن به زن )؛ نگاه ابزاری٣عنوان جنس دست دوم (نگاه منفی جامعه به زن مطلقه به

)؛ باور اجتماعی مبنی بر لزوم حفظ آبروی خانودگی با سکوت در مقابل ٣مطلقه در جامعه (

 ).٦خشونت (

 ی قضاوتیهاترس

)؛ نگرانی از نداشتن امنیت ٢پذیرش از طرف خانواده پس از جدایی از همسر (ترس از عدم 

)؛ ٢ی خانوادگی و اجتماعی پس از طالق (هاسرزنش)؛ ترس از ٢اجتماعی پس از طالق (

 ).٢دلیل ترس از تنهایی پس از طالق (گذشتن از خود به

 جنسیمشکالت و تعارضات 

 ناآگاهی جنسی

)؛ احساس شرم و گناه ٣ی جنسی و زناشویی (هامهارت)؛ نداشتن ٣نداشتن آگاهی جنسی (

)؛ رابطه جنسی یکنواخت ٣)؛ تصورات نادرست از نیازهای جنسی مرد (٢دلیل نیاز جنسی (به

)٢.( 

 توجهی جنسیانتقام و بی
)؛ عدم ٥ی وی (هاخواستهی به توجهیبانتقام زن از رفتارهای مرد در هنگام رابطه جنسی با 

 ).٥رضایتمندی از رابطه زناشویی و انفعال در رابطه جنسی (

 نداشتن احساس جذابیت جنسی
)؛ ٢)؛ احساس نیاز به تغییر ظاهر و بدن خود (٣نداشتن حس خوب به ظاهر و اندام خود (

 ).٣اقدام برای تغییر ظاهر خود (

 سرکوبگری جنسی
)؛ احساس نیاز جنسی وعدم ٨دلیل اخالق نامناسب همسر (ی جنسی بهلیمیببیزاری و 

 ).٢کردن آن با همسر (مطرح

 عزت نفس پایین

 احساس عدم ارزشمندی
ی خود هایتوانمند)؛ نداشتن رضایت از خود و ٢تحقیر خود با دادن القاب نامناسب به خود (

 ).٤)؛ عدم توجه به نیازهای خود (٤(

 انتقاد از خود
دلیل ازدواج نامناسب )؛ سرزنش خود به٣شدن (مقصر دانستن خود برای مورد خشونت واقع

 ).٤دلیل نداشتن جسارت در برخورد با همسر ()؛ انتقاد شدید از خود به٢(

 خواهی افراطیجویی و توجهتایید

و انتظارات غیرمنطقی  هاخواسته تایید)؛ ٢بودن (دیگران تاییددنبال رسانی زیادی بهبا خدمت

کردن خود برای )؛ قربانی٣ندادن به خود در مقابل رضایت دیگران ()؛ اهمیت٢همسر (

 ).٥)؛ توجه افراطی به نظرات دیگران در مورد خود (٢ی دیگران (هاخواستهکردن برآورده

 ).٤نبودن خود نسبت به سایر افراد (کامل)؛ باورداشتن به ٢توقع از خود فراتر از حد توانایی ( بودن خودتوقع کامل

 شدهدرماندگی آموخته

 انفعال و عدم قاطعیت
آمدن بیش از اندازه در مقابل )؛ کوتاه٧ی همسر (گر خشونتعدم برخورد مناسب و منطقی با 

 ).٤)؛ عدم استفاده از منابع حمایتی برای جلوگیری از رفتارهای همسر (٧بدرفتاری همسر (

 ناچاریاستیصال و 
دلیل وابستگی )؛ تحمل خشونت به٤خاطر فرزندان (تحمل خشونت و حفظ زندگی زناشویی به

 ).٣مالی و اقتصادی به همسر (

 احساس شکست و ناامیدی
ی و تفاوتیب)؛ ٣)؛ ناامیدی از بهبود رفتار شوهر (٥شدن و ناامیدی از اصالح امور (زهیانگیب

 ).٢)؛ سکوت پس از ناامیدی (٢(شدن نسبت به تحقیر و خشونت عادی

 انگاریخودناتوان
)؛ عدم ٢)؛ احساس ناتوانی در اداره شرایط در صورت طالق (١احساس ناتوانی در اعاده حقوق (

 ).٢توانایی دفاع از خود (
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 جنسیمشکالت و تعارضات 

کنندگان در پژوهش تجارب مختلفی را از مسائل جنسی و شرکت

که نشان از عدم آگاهی آنها از  کردندیمروابط زناشویی خود بیان 

دلیل رفتار نامناسب همسر و مسائل جنسی، بیزاری از رابطه به

ی آنان در رابطه جنسی بود. هاخواستهنداشتن نیازها و مطابقت

که  دمیفهمینمدر این مورد گفت: "من حتی  ۱کننده شماره شرکت

یک زن هم حق داره نیاز جنسی داشته باشه و احساس گناه 

اضافه  ۹کننده شماره یی دارم". شرکتهاحسکه همچین  کردمیم

کرد: "بیشتر وقتا عصبیم چون نیاز جنسیم برطرف نمیشه. حال 

م، یه چند باری که تونستیم رابطه خوبی داشته باشیم، خوبی ندار 

روز بعد حالم خیلی خوب بوده و آروم بودم". همچنین 

هیچ رغبتی به "در این مورد توضیح داد:  ۴کننده شماره شرکت

شوهرم ندارم، همیشه سرم داد میزنه و تحقیرم میکنه از بدنم ایراد 

بهم تجاوز میکنه  کنمیم، هر وقت رابطه داریم احساس رهیگیم

بنابراین ". چون من دلم نمیخواد، اونم کارش رو به زور انجام میده

ساز خشونت خانگی عنوان یکی از عوامل زمینهمشکالت جنسی به

 محسوب شد.

 عزت نفس پایین

کنندگان چنین بر آمد که آنها دچار احساس از اظهارات شرکت

کننده د بودند. شرکتبودن از خوبینی، عدم احترام و ناراضیخودکم

و  کنمیمگفت: "من چندین ساله با این مشکل زندگی  ۱شماره 

من اون  آگهحق با اونه،  کنمیمنخواستم جدا بشم، چون فکر 

، پس باید شدیم، همه چی حل خواستیمآدمی بودم که اون 

 مثالً بتونم طبق نظر شوهرم بشم، تا حاال خیلی سعی کردم 

کیلو الغر کنم یا اینکه یکم روی صدام تمرین ۱۵تونستم خودمو 

تر بشه، ولی خانوادمو نمیتونم عوض کنم، خوب کنم که ظریف

اونا از نظر اقتصادی خیلی پایینن، بارها به شوهرم گفتم دست 

من نیست که خانوادم اینجورین، حتی ازش معذرت خواستم، ولی 

نیز گفت:" وقتی عصبانی  ۹ه شمار کننده شرکتی نداره". ادهیفا

که  کنمیم، بعدش چقدر خودم را سرزنش میکنیممیشه دعوا 

 ۱۰". شماره افتادینم هااتفاقو این  دادمیمکاش به حرفش گوش 

، خورمینمگفت: "اینقدر از من ایراد گرفته که باور کردم به درد 

لقین هر چی اون میگه در موردم رو قبول دارم. انگار بهم ت قاً یدق

 کرده حرفاش رو".

 شدهدرماندگی آموخته

شناختی ی روانهایژگیوعنوان یکی از شده بهدرماندگی آموخته

دیده در این پژوهش مطرح بود، زنان مورد مصاحبه زنان خشونت

اذعان داشتند که دیگر امیدی به بهبودی رفتار همسر خود ندارند و 

همسر  زیآمخشونترا برای تغییر رفتار پرخاشگرانه و  هاروشتمام 

اند که دیگر کاری و در نهایت به این نتیجه رسیده اندآزموده

یی جز تحمل همسر ندارند. این امر محصول اچارهکرد و  توانینم

شناختی بار است؛ در واقع این عامل روانزندگی در شرایط خشونت

عنوان عاملی برای مل ثانویه بهدر اثر تعامل با همسر و جزو عوا

در این  ۲کننده شماره شرکت پذیری و تداوم آن است.خشونت

مورد چنین گفت: "دیگه تحمل ندارم هر کار کردم درست نشد، 

و راحت  مردمیمفایده نداره این آدم زندگی نیست، ای کاش 

نیز اینگونه پاسخ داد: "دیگه  ۷کننده شماره ". شرکتشدمیم

ی ندارم، این مرد درست بشو ازهیانگم مهم نیست. هیچ هیچی برا

 ".سازمیمو  سوزمیمنیست. منم 
 

 بحث

سندروم زن تسلیم یکی از مقوالت اصلی حاصل از این پژوهش 

ترین عامل در بروز و عنوان مهمفرهنگ به اینکهبود، با توجه به 

و خشونت ریشه در نیروهای ظهور پدیده خشونت مطرح شده است 

طوری که ممکن است که هنجارهای فرهنگی و تکاملی دارد؛ به

و این  [24]ی خشونت را تشویق و تحریک کنندهاجلوهاجتماعی 

ی جنسیتی از علل خشونت خانگی علیه زنان هانگرشهنجارها و 

که در مقابل  رودیماز زنان انتظار  ،[13]شودمیمحسوب 

پذیرش سرنوشت  پرخاشگری و خشونت مردان سکوت کرده و با

خود در مقابل انواع بدرفتاری همسر تسلیم شوند. مردان نیز با 

اطالع از این موضوع از این رفتار منفعالنه همسر سوءاستفاده کرده 

و چرخه خشونت  دهندیمخود ادامه  زیآمخشونتو به رفتار 

 .شودیمرار خانگی علیه زنان تک

با توجه به اینکه تجربه انگ و یا استیگمای اجتماعی در زنان 

، همچنین این مساله در جوامع [25]بیشتر از مردان وجود دارد

و  [26]شودیمیافته غربی مشاهده آسیایی بیش از جوامع توسعه

گرفته دارد، ترس از دیدگاهی که جامعه نسبت به زنان تنها یا طالق

دلیل حفظ آبرو، تن به به کندیمن زنان را مجبور بسیاری از ای

بار دهند، هر چند این مساله در اکثر زندگی در شرایط خشونت

جوامع وجود دارد ولیکن بافت سنتی جامعه ایران، شرایط 

تا  دهندیمدیده، ترجیح که زنان خشونت کندیمی ایجاد اآزاردهنده

ور نباشند انگ و آمیز را تحمل کنند تا مجبرفتارهای خشونت

دلیل ننگ طالق که برچسب زن مطلقه را به دوش بکشند و به

ترجیح  اکثراً ، [27]گذاردیمی جنسیتی بر آن صحه هانگرش

تا در مقابل خشونت همسر، سکوت کرده و زندگی  دهندیم

. [28]زناشویی خود را حفظ کنند تا فرزندانشان بدون پدر نباشند

ی زنان ر یپذخشونتهمین مساله، یکی از عواملی است که زمینه 

 هاخانوادهدر این  گرخشونت؛ چرا که مردان آوردیمقربانی را فراهم 

یی جز اچارهبا علم به این باورهای اجتماعی و اینکه همسرشان 

. نتایج دهندیمخود ادامه  زیآمخشونتتحمل ندارد، به رفتار 

 با این نتیجه است. نیز همسو [29]پژوهش

بر  تواندیممشکالت و اختالالت جنسی چگونه  اینکهدر مورد 

چنین استدالل کرد که از  توانیمباشد،  مؤثرخشونت علیه زنان 

ی ارتباطی ندهاآیفر  تاثیرکه میل جنسی زنان بیشتر تحت  آنجا

، نارضایتی از روابط، عملکرد جنسی زنان را تضعیف [30]است

جنبه صمیمیت و نزدیکی در رابطه جنسی از  .[31]کندیم

ی زنان است و مشکالت تعارضات زناشویی و کیفیت هاتیاولو

بر سردمزاجی و  شودیمپایین روابط نزدیک در زندگی، علتی 
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که بین همسرآزاری و اختالالت  آنجای جنسی آنان و از لیمیب

ن و بیشترین میزا [32]عملکرد جنسی، رابطه مستقیم وجود دارد

دنبال اختالالت جنسی در زنان تحریک جنسی است که این امر به

و به نوعی معلول خشونت  [33]همسر ایجاد شده زیآمخشونترفتار 

برای نارضایتی مرد و اعمال خشونت بیشتر.  شودیماست، عاملی 

نتایج چندین مطالعه همسو با این مقوله از تحقیق نیز نشان 

اختالالت جنسی رابطه وجود  که میان همسر آزاری و دهدیم

 .[33 ,32]دارد

دیده عزت نفس پایین بود. از ی زنان خشونتهایژگیویکی دیگر از 

، [34]دهدیمیی که عزت نفس، ارزشیابی فرد از خود را نشان آنجا

دلیل ارزیابی نامطلوبی که از خود زنان دارای عزت نفس پایین به

ی خانوادگی و هانقشدچار احساس منفی از خود و  عموماً دارند و 

 زیآمخشونتروابط  در کنندیماجتماعی خود هستند، بیشتر سعی 

خود ادامه دهند و  گرخشونتو به زندگی با همسر  بمانندباقی 

؛ بنابراین، عزت نفس [35]ی نباشندتر سازندهی هاحل راهدنبال به

دیده است، زنان خشونتشناختی ی روانهایژگیوپایین یکی از 

ی از پیامدهای خشونت باشد که در یک کی تواندیماین عامل 

گری بیشتر مرد نسبت به چرخه معیوب علت ثانویه خشونت

با این مقوله  35]-[39هاپژوهش. نتایج شودمیهمسرش محسوب 

 مطابقت دارند.

بسیاری از زنانی که در زندگی زناشویی مورد آزار همسر قرار  

یی که برای کنترل این مساله انجام هاتالش، با وجود رندیگیم

. شوندیم، از بهبود رفتار همسر ناامید رسندینمی اجهینتداده و به 

دیده، آنان را ی از جانب زنان خشونتاجهینتی به چنین ابیدست

نشان  مستأصلپذیر، درمانده و صورت منفعل، وابسته، آسیببه

و در رابطه  کنندینمر شرایط هیچ تالشی که برای تغیی [39]دهدیم

، همین عامل و آگاهی مردان از این مانندیمباقی  زیآمخشونت

شود رفتار ، باعث میاندشده بارخشونتمورد که زنان تسلیم شرایط 

خود را ادامه دهند. با توجه به توضیحات، این  زیآمخشونت

را یکی از دیده شده در زنان خشونتپژوهش درماندگی آموخته

شناختی آنان برای اعمال خشونت بیشتر از جانب ی روانهایژگیو

که در مورد  [40]والکر. همسو با این نتیجه، تحقیق داندیمهمسر 

خورده بود، نشان داد که چنین زنانی دچار سندرم زنان کتک

 شده هستند.درماندگی آموخته

دیده انجام شده این پژوهش روی نمونه کوچکی از زنان خشونت

رو، پیشنهاد ی دارد؛ از اینتر عیوساست و نیاز به بررسی در ابعاد 

ساز خشونت شناختی زمینهکه مطالعه در مورد عوامل روان شودیم

ی کمی و کیفی و مصاحبه با هر دو زوج هاروشخانگی با ترکیب 

گیرد. همچنین پروتکل آموزشی  ی مختلف صورتهافرهنگدر 

شناختی زنان مبتنی بر نتایج این پژوهش برای تقویت روان

 دیده تهیه شود.خشونت

 

 گیرینتیجه

، عوامل سندروم زن تسلیم، ترس از استیگمای جیبر اساس نتا

اجتماعی، مشکالت و تعارضات جنسی، عزت نفس پایین و 

شناختی از علل روان توانندیمشده، درماندگی آموخته

دیده پذیری زنان خشونتبخش خشونتآورنده و تداوموجودبه

 محسوب شود. 

 

کلیه زنانی که در این طرح شرکت کردند وکارکنان  ازتشکر و قدردانی: 

یند اجرای آمرکز پزشک قانونی شهرستان بجنورد که همکاری الزم را در فر 

 .دیآیمداشتند، کمال تشکر به عمل  هامصاحبه

 شد.انجام  دانشگاه بجنورد دییپژوهش با تا تاییدیه اخالقی:

نامه کارشنارسی ارشد نویسنده این مقاله برگرفته از پایانتعارض منافع: 

 اول در گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد است.

(نویسنده اول)، نگارنده گنبد سه یخواجو یکبر  م نویسندگان:سه

اکبر یعل )؛%٣٥نگارنده بحث (تحلیلگر آماری//پژوهشگر اصلی/مقدمه

 لگری/تحلی/پژوهشگر کمکنگارنده مقدمه(نویسنده دوم)،  انیمانیسل

(نویسنده سوم)،  ایندر یاحمد ح )؛%٣٥/نگارنده بحث (یآمار 

 .)%٣٠( یآمار  لگریشناس/تحلروش

 است. یمال یپژوهش فاقد حاممنابع مالی: 
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