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Psychometric Properties of the Stockholm Syndrome Scale; 
a Study of the Women Referred to the Legal Medicine 
Organization

[1] Stockholm syndrome: A systematic ... [2] The “short step” from love to hypnosis: A ... [3] 
Stockholm syndrome as vernacular ... [4] Stockholm effects and psychological responses ... 
[5] Kidnapping and hostage-taking: A ... [6] Prevalence of intimate partner violence ... [7] 
Physical, sexual and emotional violence among ... [8] The hostage experience: Implications 
for ... [9] Stockholm syndrome in Mexican women ... [10] Predicting marital satisfaction on 
the ... [11] Effect of emotion management training to mothers ... [12] Adult attachment, 
stress, and romantic ... [13] Mariticide and the Stockholm ... [14] Offline: The Stockholm ... 
[15] Intimate partner violence and psychological ... [16] Correlation of the Stockholm 
syndrome and early maladaptive ... [17] The relationship between Stockholm syndrome 
and ... [18] Spanish translation and validation of the Scale to Identify ... [19] Traumatic 
bonding and intimate partner violence ... [20] ‘Stockholm syndrome’: Psychiatric diagnosis 
... [21] Handbook of behavioral ... [22] Validity and reliability of the international AIDS 
questionnaire ... [23] Effects of attachment style and relationship ... [24] Attachment styles 
and depression symptoms: The mediating ... [25] Investigation the relationship between 
attachment ... [26] The relationship between early maladaptive schemas ... [27] Predicting 
marital satisfaction on the basis of ... [28] AValidity & reliability assessment of Persian 
version ... [29] Bayesian critical values for Lawshe’s content ... [30] A relational perspective 
on psychological ... [31] Intimate partner violence among women ... [32] Integrating intimate 
partner violence assessment ... [33] Beyond passivity: Dependency as a risk factor ... [34] 
Affective dependence and aggression ... [35] The complex relationship between dependency 
and ... [36] Schema Therapy: A practical guide for clinical ... [37] The role of early maladaptive 
schemas, personality ... [38] Principles and practice of structural equation ...

Aims This study aimed to evaluate the psychometric properties of the Stockholm syndrome 
scale.
Instrument & Methods The present study is a kind of cross-sectional descriptive-survey 
research. The statistical population included all women with a total number of 2210 after 
suing their husbands for spousal abuse in Mashhad city courts from October to March 2017. 
The statistical sample in this study included 360 people who were selected by a convenience 
sampling method. Data collection tools included the Stockholm Syndrome Scale (SSS) and the 
revised adult attachment questionnaire (RAAS). Data analysis was performed using exploratory 
factor analysis, correlation method, Cronbach’s alpha, and split-half reliability coefficient in the 
SPSS 26 program. 
Findings The study’s findings based on exploratory factor analysis confirmed the three-factor 
structure of the scale that these factors (core, psychological damage, and love dependence) 
explained 52.36% of the scale’s variance. The convergent and divergent validity scale results 
through the adult attachment questionnaire indicated that the Stockholm syndrome scale had 
a significant negative relationship with secure attachment and a significant positive correlation 
with both avoidant and ambivalent attachments. Cronbach’s alpha coefficient is 0.886, and the 
split-half coefficient is 0.707 indicated the desired reliability of the scale.
Conclusion The results of this study indicated the good validity and reliability of the Stockholm 
syndrome scale in the Iranian sample; thus, this scale can be used as a reliable tool in marital 
research.
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 چکيده

سندرم  یاسسنجی مقهای روانیژگیو یابیارزاین پژوهش با هدف  اهداف:

 ی انجام شد.قانون یکننده به پزشکاستکهلم در زنان مراجعه

 یاز نوع مقطع یشیمایپ-یفیتوص یاپژوهش حاضر، مطالعه ابزار و روش کار:

 ینفر) دچار همسرآزار  ٢١١٠زنان ( هیکل یرو ١٣٩٨است و از مهر تا اسفند سال 

شهر مشهد، انجام شد. به روش در  یقانون یکننده به مراکز پزشکمراجعه

و بر  یعامل لیدر تحل یر یگدانش نمونه یدسترس و با استفاده از قاعده كل

آوری اطالعات، . ابزارهای جمعزن انتخاب شدند ٣٦٠، ونزیاست هیاساس نظر

دلبستگی  تجدید نظرشدهنامه پرسش و سندرم استکهلمشامل مقیاس 

ی، اکتشاف یل عاملیتحلها با استفاده از وتحلیل دادهتجزیهبزرگساالن بودند. 

 SPSSافزار کردن در نرمروش همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دونیمه

 انجام شد. 26

عاملی (هسته، آسیب ۳، ساختار بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی ها:یافته

مقیاس تایید شد. نتایج بررسی روایی همگرا شناختی و وابستگی عشقی) روان

نامه دلبستگی بزرگساالن، بیانگر این بود که مقیاس و وگرا از طریق پرسش

داری با دلبستگی ایمن و همبستگی مثبت سندرم استکهلم رابطه منفی معنی

داری با هر دو دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا داشت. ضریب آلفای کرونباخ معنی

 نیز بیانگر پایایی مطلوب مقیاس بود. ۷۰۷/۰کردن دونیمه و ضریب ۸۸۶/۰

کننده مراجعه یرانیا ینیبال یهاسندرم استکهلم در نمونه اسیمق گیری:نتیجه

 نیبرخوردار است. ا یمطلوب ییو روا ییایمشهد از پا یقانون یبه پزشک

که با  یطور است؛ به هیاول صیو تشخ یغربالگر  یبرا یدینامه ابزار مفپرسش

زنان در معرض خطر سندرم استکهلم در حوزه  توانیم اس،یمق نیکمک ا

اقدامات الزم را  ،یمداخله درمان یکرد و برا ییشناسا هیرا در مراحل اول ییناشوز 

 به عمل آورد.
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 مقدمه

اصطالحی است که  (Stockholm Syndrome)سندرم استکهلم 

برای  بژروت لزیندر سوئد توسط  ١٩٧٣برای اولین بار در سال 

گیرها و اسیران آنها در توصیف پدیده متناقض پیوند بین گروگان

 .[1]جریان سرقت بانکی در استکهلم مورد استفاده قرار گرفت

شود که در آن عنوان وضعیتی تعریف میسندرم استکهلم به

های خود در شناختی را با گروگانگیرها، نوعی اتحاد روانگروگان

پیوندهای عاطفی و هیجانی ممکن . [2]کنندطول اسارت ایجاد می

طول زمان موجب صمیمیت گیر و گروگان در است بین گروگان

دلیل خطرات باال برای قربانی شود، اما این پیوند اساسًا به

 .[3]شودغیرمنطقی تلقی می

) ۱کنند شامل چهار مولفه اصلی که سندرم استکهلم را توصیف می

) عدم ۲گیر؛ توسعه احساسات مثبت قربانی نسبت به گروگان

 احساسات منفی) وجود ۳گیر؛ ارتباط قبلی بین قربانی و گروگان

نسبت به افرادی که سعی در نجات او از دست فرد  قربانی در

بانی از همکاری با نیروهای و همچنین امتناع قر گر دارندشکنجه

رفتارهای حمایتی قربانی ) وجود ۴پلیس و دیگر مقامات دولتی و 

شناختی سندرم اثرات فیزیکی و روان .[4]هستند گراز فرد شکنجه

استکهلم در چهار دسته عالیم شناختی (سردرگمی، تاری حافظه، 

های مکرر)، هیجانی (ناامیدی، ناتوانی، بکهذیان و فلش

گر و رشد گری، افسردگی، احساس گناه، وابستگی به شکنجهپرخاش

پذیری، اختالل استرس پس از سانحه)، اجتماعی (اضطراب، تحریک

احتیاط و احساس بیگانگی) و فیزیکی (تغییر عادات غذایی و 

 .[5]گیرندخواب) قرار می

های فراتر از های قربانیان را در زمینهتعدادی از مطالعات، واکنش

ایی بررسی کرده و خاطرنشان ساختند که اقدامات و ربآدم

برند نیز هایی مشابه با کسانی که از سندرم استکهلم رنج مینگرش

های در قربانیان سوءاستفاده جنسی، قاچاق انسان، ترور و خشونت

المللی مطالعات بین .[3]خانوادگی و زناشویی یافت شده است

ترین نوع صمیمی رایجاند که خشونت شریک زندگی گزارش داده

از زنان را تحت تاثیر قرار  ۳۰/۰خشونت علیه زنان است و تقریبًا 

سال در ایران را درگیر  ۲۰از زنان باالی  ۴۵/۰و حدود  [6]دهدمی

شناختی های روانو همکاران با مطالعه واکنش بلزگی .[7]سازدمی

بود و ترین تجربه آنان احساس ناامیدی قربانیان دریافت که رایج

های جدیدی برای دلیل احساس انزوا، روشزنان قربانی اغلب به

 .[8]دهندسازی تجربیاتشان توسعه میعادی

شناسی سندرم استکهلم مرتبط با نظریه دلبستگی در آسیب

خشونت زناشویی در دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده 

نان، اند که برای بسیاری از ز است. تحقیقات نشان داده

سوءاستفاده و خشونت با دلبستگی و پایداری در روابط حتی پس 

از جدایی از همسر و شریک متجاوز همراه است. طبق نظریه 

سندرم استکهلم، این دلبستگی متناقض راهبردی برای مقابله و 

 عنوانبه ی،دلبستگ. [9]ای استدادن به چنین سوءاستفادهپایان

 یفهکه وظ یک در حال تحول و کسکود یانم یدارپا یجانیه یوندپ

. باور بر آن است [10]شودتعریف می مراقبت از او را بر عهده دارد

 ی،های اجتماعبر تعامل والدینکه روابط نخستین کودک با 

و نبود  یدگیهنگام تن یژهوبه یتوجه و سازگار  یجانی،ه یمتنظ

 یبرا یدلبستگ یهنظر ،در آغاز اگرچه .[11]گذاردتاثیر می یت،قطع

 ینشد، بعدها پژوهشگران ا یمادر و پدر طراح-روابط کودک یینتب

کودک  ینهای حاصل از روابط نخستیینشان دادند که بازنما حوزه

در  یفردیانروابط م یالگو یطور کلو به یجانبر احساس، رفتار، ه
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ای برای بروز و تداوم تواند زمینهو می گذاردتاثیر می یبزرگسال

ندرم استکهلم در زنان درگیر با خشونت زناشویی های سنشانه

  .[12]فراهم کند

 گراهاموتحلیل منظم عالیم سندرم استکهلم، در تالش برای تجزیه

های مقیاسی برای شناسایی واکنش ۱۹۹۵و همکاران در سال 

 ۴۹مرتبط با سندرم استکهلم تدوین کردند و نسخه اولیه دارای 

. [13]آیتم کاهش پیدا کرد ۲۴آیتم بود که در تحقیقات بعدی به 

مولفه  ۳های مقیاس را بر اساس در نسخه اصلی، آیتم گراهام

تگی ارایه کرد. هسته وابس-و عشق شناختیهسته، آسیب روان

های محوری سندرم استکهلم همچون تحریف شناختی شامل جنبه

شدن است. تحریف شناختی و آسیب بین فردی ناشی از قربانی

نمایی رفتارهای پرخاشگری و سازی یا کوچکدهنده منطقینشان

جای ترس خودسرزنشی و همچنین خودگزارشی عشق و مراقبت به

نفس و بروز اختی باعث کاهش عزتشن. آسیب روان[14]است

شود. وابستگی افسردگی، اضطراب و سایر مشکالت بین فردی می

ماندن فرد عشقی، اشاره به باور محکم قربانی مبنی بر اینکه زنده

تنهایی وابسته به عشق شریک زندگی یا فرد متجاوز است. به

 سازی شدید نسبت بهآلعبارتی، در این موقعیت نوعی ایدهبه

شود که با این اعتقاد قوی کننده مشاهده میشریک سوءاستفاده

به اینکه بدون حضور فرد متجاوز در زندگی، هیچ چیزی برای 

 .[15]بخش وجود ندارد، همراه استانتظارکشیدن یا زندگی لذت

های بود مطالعات تجربی در خصوص ویژگیرغم کمعلی

 Stockholm Syndrome) سنجی مقیاس سندرم استکهلمروان
Scale; SSS)گرفته حاکی از روایی و پایایی های صورتژوهش، پ

طوری . به16]-[18های مختلف استس در نمونهمطلوب این مقیا

خشونت  در پژوهشی با بررسی تلس-سانتایوو مارتینز -ریزوکه 

دارای  SSSنشان دادند که  یکیدر زنان مکز یمیصم یزندگ یکشر

با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه مطلوبی است و 

در پژوهشی با  جرج. [18]عاملی آن را تایید نمودند۳ساختار 

زا و خشونت شریک صمیمی ساختار مطالعه وابستگی آسیب

را از طریق تحلیل عاملی و  SSSعاملی هسته، آسیب و عشق ٣

بین مقیاس را با همچنین روایی همزمان و روایی پیش

نشان داد که رابطه های تعارضی تایید کرد و نامه تاکتیکپرسش

آمیز با سندرم استکهلم و ابعاد آن از طریق بین روابط خشونت

دلبستگی ناایمن در مردان و همچنین رابطه بین وابستگی عشقی 

طور نیرومندی زنان از طریق دلبستگی اضطرابی بهو خشونت در 

نیز در پژوهشی گزارش کرد که  دمارست. [19]شودمیانجیگری می

های آن شامل هسته، عشق و آسیب سندرم استکهلم و مولفه

دار و مثبتی با مقیاس سوءاستفاده از همسر و رابطه معنی

تهدید شناختی، فیزیکی و های آن شامل سوءاستفاده روانمولفه

بینی بخشی از واریانس سوءاستفاده زندگی داشته و قادر به پیش

 تیهالو  دیعبدر همین راستا،  .[17]های آن استاز همسر و مولفه

دست عاملی را برای آن به۲، ساختار SSSبا بررسی روایی سازه 

 . [16]گزارش نمودند ۹۴/۰آورده و پایایی همسانی درونی مقیاس را 

دلیل فقدان بدنه ، سندرم استکهلم بهفوقرغم شواهد تجربی علی

عنوان ابزاری استاندارد برای تشخیص پژوهشی قوی هرگز به

اختالالت روانی در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

؛ زیرا این سندرم بسیار نادر [20]شده استوارد ن (DSM)روانی 

فدرال ایاالت متحده آمریکا،  است و بنا به گزارش دفتر تحقیقات

ربایی شواهدی از سندرم استکهلم نشان قربانیان آدم %۵کمتر از 

های تجربی فعلی درصد کمی از . با این وجود، داده[21]دهندمی

های کنند که عمدتًا مبتنی بر پروندهافراد مبتال را گزارش می

کمی  ربایی بوده است و این در حالی است که شواهد پژوهشیآدم

های زناشویی که های دیگری همچون خشونتدر انواع موقعیت

های سندرم استکهلم شوند، وجود دارد و توانند منجر به نشانهمی

تر است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف نیازمند بررسی دقیق

در زنان ایرانی قربانی  SSSبررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی 

 خشونت همسر انجام شد. 
 

 هاابزار و روش

پیمایشی از نوع مقطعی است -ای توصیفیپژوهش حاضر، مطالعه

دچار  نفر) ۲۱۱۰روی کلیه زنان ( ١٣٩٨و از مهر تا اسفند سال 

کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد، مراجعهو همسرآزاری 

انجام شد. به روش در دسترس و با استفاده از قاعده كلی دانش 

ها همیشه باید تحلیل عاملی (یعنی تعداد آزمودنیگیری در نمونه

و بر اساس نظریه  نامه باشد)بیشتر از تعداد سئواالت پرسش

متاهل به  سال ٥٠تا  ١٨ افراد دند.تخاب شزن ان ٣٦٠، [22]استیونز

و دارای سواد خواندن و شیوه ازدواج عقد دایم (ازدواج رسمی) 

های اجتماعی ز سازمانبار مراجعه به یکی انوشتن که حداقل یک

برای مساله همسرآزاری بودند، وارد مطالعه شدند و افراد با سابقه 

پزشکی از مطالعه کنار طالق و نیز سابقه مصرف داروهای روان

 گذاشته شدند. 

 دیتجدو  SSSمقیاس شناختی، جمعیتهای اطالعات نامهپرسش

 Revised Adult Attachment) بزرگساالن یشده دلبستگنظر 
Scale; RAAS)  گردآوری اطالعات استفاده به شرح زیر برای

 شدند:

منظور گردآوری شناختی: بهنامه اطالعات جمعیتپرسش -

کنندگان تدوین شد که شامل اطالعات اولیه در خصوص شرکت

مدت زمان ازدواج،  الت،یتحص زانیسن، مسئواالت اولیه نظیر 

 ینگرفتن، تعداد مراجعه به مرکز پزشکتعداد فرزند، علت طالق

در ماه، نوع  یکیتعداد نزد ،یاقتصاد تیشغل، وضع ،یقانون

 بود. انتیو وجود خ ییخشونت زناشو

های اولیه این مقیاس بر مبنای شدت آنها مفروضه :SSSمقیاس  -

در مطالعه  انتخاب شدند.بر سندرم استکهلم در مطالعات اولیه 

 یبعد قاتیداشت که در تحق تمیآ ٤٩ اسیمق نیا هیو اول یاصل

بر  یو خستگ یدقتیب ریکرد تا از تاث دایکاهش پ تمیآ ٢٣به 

صورت طیف گذاری مقیاس به. نحوه نمره]23[پژوهش بکاهد جینتا

(کامًال صحیح) بوده و  ٥(کامًال غلط) تا  ١ای از درجه٥لیکرت 
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  ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

تا  ٢٣و حداکثر نمره هر آزمودنی در این مقیاس در دامنه حداقل 

صورت معکوس نیز به ١٢و  ١١گذاری سئواالت خواهد بود. نمره ١١٥

شده روایی و پایایی مقیاس را به . مطالعات انجام[19]است

با استفاده از  جرجطوری که اند؛ بههای مختلفی تایید کردهروش

عاملی مقیاس را ٣ه و ساختار تحلیل عاملی اکتشافی روایی ساز 

و همکاران در پژوهشی ضمن تایید  مارتینز-ریزو .[19]ودتایید نم

های مکزیکی، روایی همگرا و ساختار عاملی مقیاس در نمونه

، ۹۴/۰و برای ابعاد هسته  ۸۴/۰پایایی آن را برای کل مقیاس 

 . [9]گزارش کردند ۸۹/۰و عشق  ۹۰/۰آسیب 

از  SSSروایی همزمان ای بررسی بر  :RAASنامه پرسش -

 ،دلبستگی بزرگساالن یاسمقاستفاده شد.  RAASنامه پرسش

 یوهش یفیروابط و خودتوص یجادهای ااز مهارت یابیشامل خودارز

 یکنزد یهای دلبستگنسبت به نگاره یروابط دلبستگ یدهشکل

. ]24[تدوین شده است ۱۹۹۰در سال  ریدو  کولینکه توسط  است

بودن، یاس نزدیکمقیر ز ۳ماده و  ۱۸مشتمل بر این مقیاس 

در رابطه با  یشآسا یزانبودن میکنزداست.  وابستگی و اضطراب

 یوابستگ کند.گیری میرا اندازه یجانیه یکیو نزد یمیتصم

اضطراب ترس سنجد و را می یگرانبه د یکه اعتماد آزمودن یزانیم

 یهبر پا ،یدرو  ینزکول. ]25[سنجدیها را ماز داشتن رابطه در ارتباط

 شیورو  هازانبزرگساالن  ینامه دلبستگهایی که در پرسشیفتوص

نامه وجود داشت، مواد پرسش یدلبستگ یسبک اصل ۳در مورد 

 یا یاضطراب یاضطراب با دلبستگ یرمقیاساند. زیدهخود را تدارک د

 یدوقطب یبودن، بعدیکنزد یاسمقیر گرا مطابقت دارد. زسودو

را در مقابل هم قرار  یو اجتناب یمنیهای ایفتوص اساساً  که است

است و  یمنا یدلبستگ بابودن در تطابق یکنزد یندهد. بنابرامی

 یاجتناب یعکس دلبستگ یباً توان تقررا می یابستگو یاسمقیر ز

دلبستگی ایمن؛ سئواالت  ۱۷و  ۱۳، ۱۲، ۸، ۶، ۱سئواالت  قرار داد.

، ۱۰، ۹، ۴، ۳دلبستگی اجتنابی و سئواالت  ۱۸و  ۱۶ ،۱۴، ۷، ۵، ۲

. نحوه ]24[سنجددلبستگی دوسوگرا/اضطرابی را می ۱۲و  ۱۱

 یچبه ه( ۱ای از درجه۵صورت طیف لیکرت ذاری مقیاس بهگنمره

من  یاتبا خصوص( ۵) تا من تطابق ندارد یاتوجه با خصوص

معکوس  ۱۷ و ۱۴، ۸، ۵گذاری سئواالت ) است و نمرهتطابق دارد

در پژوهشی ضمن تایید روایی سازه مقیاس از  پاکدامن. ]25[است

ها با همدیگر، پایایی آن را با استفاده طریق همبستگی زیرمقیاس

ترتیب بودن بهاز آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی برای مولفه نزدیک

 ۸۳/۰و  ۸۵/۰و برای اضطراب  ۸۰/۰، ۷۸/۰، وابستگی ۸۲/۰و  ۸۱/۰

و همکاران در پژوهشی پایایی  آسفیچی تیموری .]26[مودگزارش ن

، ۷۳/۰بودن مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برای مولفه نزدیک

 . ]27[دست آوردندبه ۷۴/۰و اضطراب  ۶۸/۰وابستگی 

نامه در دو زبان منبع و برای ارزیابی روایی محتوا و صوری پرسش

عنوان به forward-backwardشود که از روش هدف توصیه می

ترجمه و ؛ بنابراین ]28[راهنمای تطبیق بین فرهنگی استفاده شود

با فرهنگ ایرانی بر نامه سندرم استکهلم پرسشسازی معادل

که شامل مراحل ترجمه، ترجمه معکوس و این روش  اساس

. برای صورت گرفتمقایسه نسخه انگلیسی با نسخه فارسی است، 

 ٢نامه توسط ارزیابی روایی محتوایی و صوری مقیاس ابتدا پرسش

 یندر انفر کارشناس دوزبانه از انگلیسی به فارسی ترجمه شد. 

 ٢در ادامه، دست آمد. به SSSمستقل از  یترجمه فارس ٢مرحله 

قرار گرفت  ینیو بازب یشده آنها مورد بررسهای ثبتترجمه و معادل

 یاسازی کلمات معادل یها براینهتمام گز و با درنظرگرفتن

سپس، نسخه شد.  یهته یاساز مق واحد یاصطالحات، نسخه فارس

 یسیبه انگلآمده توسط یک نفر کارشناس دوزبانه دستفارسی به

در نهایت شباهت مفهومی آن با نسخه اصلی  برگردانده شد و

ر مطالعه . دتوسط دو کارشناس دوزبانه قبلی مورد تایید قرار گرفت

جای شریک جنسی انتخاب شدند حاضر، کلمات همسر یا شوهر به

های غیررسمی و تا مغایر با فرهنگ ایرانی نباشد و موارد ازدواج

 ایدر نهایت نسخه افراد مشابه به اشتباه وارد پژوهش نشوند.

 یبراها با کیفیت ترجمه مطلوب تهیه شد. نامهفارسی از پرسش

 یینسبت روا یباز دو ضر ی،محتوا به شکل کمّ  ییروا یبررس

 یاستفاده شد. برا (CVI)محتوا  ییشاخص روا و (CVR)محتوا 

ارسال نفر از متخصصان  ١٠ ینامه مذکور برا، پرسشCVR یینتع

 یقسمت٣ یفشد و درخواست شد تا هر سئوال را بر اساس ط

د) ندار  یو ضرورت یستن یضرور  یاست ول یداست، مف یضرور (

 استفاده شد که ]29[لوشهاز جدول  CVRبرای تفسیر  کنند. یبررس

و مورد  دست آمدبهمحاسبه  ۷۵/۰ها باالتر از سئوال یتمام یبرا

 ی،سادگ یارمع ٣ ،CVI یبررس یبرا .قرار گرفت ییدتا

 یفصورت مجزا در ط) و وضوح بهبودن(مرتبط بودنیاختصاص

مرتبط و : ۳مرتبط،  یحدودتا : ۲مرتبط، یر غ: ۱( ایدرجه۴ یکرتیل

قرار گرفت.  یها مورد بررساز سئوال یکهر  یبرا مرتبط) کامالً : ۴

در و  شد پذیرش ۸۰/۰هر سئوال بر اساس کسب نمره باالتر از 

 قرار گرفت.  ییدمورد تا SSS ییمحتوا ییروا یتنها

منظور به ،یقانون یسازمان پزشککسب تاییدیه اخالقی از پس از 

برای  پژوهشابتدا هدف از اجرای رعایت مالحظات اخالقی 

صورت کتبی اخذ آگاهانه آنها بهو رضایت  شدشرح داده ها آزمودنی

شده اطالعات گردآوری که شداطمینان داده ها آزمودنیبه شد. 

. محفوظ خواهد ماند فردهر  یج برایشده و نتا یمحرمانه تلق

نندگان این حق و اختیار را دارند که کاشاره شد که شرکت همچنین

توانند با اختیار کامل از در صورت عدم تمایل به همکاری می

 آنهاای برای هزینه ضرر یا ها هیچارزیابیپژوهش خارج شوند و 

ها پرسشنامه لیالزم در خصوص نحوه تکم ییسپس راهنما .ندارد

دادن پاسخنیز حین کنندگان واالت و ابهامات شرکتئو سشد ه یارا

  شد. برطرف

و روش  یاکتشاف یل عاملیاز تحل SSSسازه  ییروا یمنظور بررسبه

 استفاده شد. واریماکس چرخش با استفاده از یهای اصللفهوم

محاسبه شد.  RAASنامه پرسش با استفاده از SSSروایی همزمان 

 یآلفا یبو ضر ییاستفاده از روش بازآزما یاس بامق یاییپا

 SPSS افزاراز نرمستفاده با اها داده یلتحل .کرونباخ محاسبه شد
 . دشانجام  26
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 ٢٩) ١/٨( شدار کارشناسی 

  علت عدم طالق

 ٣٢) ٩/٨( عالقه به همسر

 ١٣) ٦/٣( وابستگی مالی

 ٣٢) ٩/٨( فرزندان

 ١٥) ٢/٤( نبود حمایت

 ٤٢) ٧/١١( فرهنگیهای محدودیت

 ٢١٥) ٧/٥٩( ترکیب عوامل مختلف 

 ١١) ١/٣( نامشخص

  وضعیت اقتصادی

 ١٢٠) ٣/٣٣( ضعیف

 ١٧٤) ٣/٤٨ متوسط

 ٥٦) ٦/١٥( خوب

 ١) ٣/٠( خیلی خوب

 ٩) ٥/٢( نامشخص

  نوع پرخاشگری

 ٤) ١/١( کالمی

 ٢٧) ٥/٧( فیزیکی

 ١٦) ٤/٤( جنسی

 ٢٧) ٥/٧( عاطفی

 ٢٨٦) ٤/٧٩( پرخاشگریترکیب انواع 

  (سال) مدت زمان ازدواج

٢٧٩) ٥/٧٧( ١-١١ 

٨١) ٥/٢٢( ١٢-٢٧ 

  تعداد فرزند

 ٧٥) ٨/٢٠( بدون فرزند

 ٩٣) ٨/٢٥( یک 

١٤٨) ١/٤١(  ٢ 

٤١) ٤/١١(  ٣ 

٣) ٨/٠(  ٤ 

   تعداد مراجعه

 ١٨٠) ٥٠/٠( اولین بار

 ١٣٦) ٨/٣٧( دومین بار

 ٢٧) ٥/٧( سومین بار

 ١١) ١/٣( بار ١١تا  ٤

 ٦) ٧/١( نامشخص

 

گان (اعداد داخل پرانتز درصد کنندشرکتشناختی جمعیت نتایج )١جدول ادامه 

 هستند)
 )درصدفراوانی ( مولفه

  وضعیت شغلی

 ٧٥) ٨/٢٠( بیکار

 ١٢٤) ٤/٣٤( آزاد

 ١٣٣) ٩/٣٦( دارخانه

 ٢٣) ٤/٦( کارمند

 ١) ٣/٠( دانشجو

 ٤) ١/١( نامشخص

  نزدیکی در ماهتعداد 

 ١٣) ٦/٣( بدون نزدیکی

 ١٠٥) ٢/٢٩( بار ٢تا  ١

 ١٣٦) ٨/٣٧( بار ٥تا  ٣

 ٣٩) ٨/١٠( بار ٨تا  ٥

 ٥٠) ٩/١٣( بار و باالتر ٨

 ١٧) ٧/٤( نامشخص

  ز طرف همسرا خیانت زناشویی

٧٤) ٦/٢٠( داشتم  

٢٨٦) ٤/٧٩( نداشتم  

 

بین ابعاد سندرم استکهلم، مولفه هسته دارای بیشترین میانگین 

و مولفه وابستگی عشقی دارای کمترین میانگین بود و 

ها های کجی و کشیدگی نیز نشان دادند که توزیع دادهشاخص

قرار ± ٢برای نمره کل سندرم استکهلم و ابعاد آن در دامنه نرمال 

 ). ٢داشت (جدول 

 
 آن  ابعاد و SSS توصیفی هایآماره )٢ جدول

 کشیدگی کجی میانگین دامنه متغیر

 -۴۵۲/۰ -۵۸۹/۰ ۲۴/۲۷±۰۹/۷ ۸-۴۰ هسته

 -۹۴۸/۰ -۲۷۷/۰ ۴۶/۲۴±۴۰/۷ ۸-۳۸ شناختیآسیب روان

 -۳۴۰/۰ -۶۱۴/۰ ۹۶/۲۱±۹۲/۵ ۷-۳۴ وابستگی عشقی

 ۶۳۳/۰ -۷۲۳/۰ ۶۷/۷۳±۱۹/۱۵ ۲۳-۱۰۸ سندرم استکهلم (کل)

 

و بیانگر  ٨٩٧/٠برابر با  (KMO)اولکین -مایر-مقدار ضریب کایرز

شده بود بودن تعداد نمونه انتخابها و مطلوبکفایت داده

)٢٥٣=df ٠٠٠١/٠؛=p(٢١١/٣٣٣٩برابر  . نتیجه آزمون کرویت بارتلت 

ها در جامعه صفر نشان داد که ماتریس همبستگی دادهبود و 

تعدادی از عوامل زیربنایی قابل نیست و سئواالت مقیاس به 

توان از روش تحلیل عاملی برای تایید عوامل تقلیل است و می

 . )p=٠٠٠١/٠؛ df=٢٥٣مربوطه استفاده نمود (

طور تر از یک شناسایی شدند و بهعامل دارای ارزش ویژه بزرگ ٣

از واریانس متغیرها را تبیین نمودند (جدول  %٣٧/٥٢مشترک، 

های مقیاس ای (اسکری) نیز نشان داد که گویهیزه). نمودار سنگر٣

 ).١هستند (نمودار  ١تر از عامل دارای مقدار ویژه بزرگ ٣در 

نتایج حاصل از تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس برای 

نامگذاری عوامل و استخراج آنها و همچنین حذف سئواالت با بار 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  آبادآصف یسحر تمدن ۱۴۴
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عامل اصلی  ٣گزارش شد.  ٤در جدول  ٣٠/٠عاملی کمتر از 

سئوال، بار عاملی مناسبی را با عوامل  ٢٣دست آمد و همه به

شده مطابق با مقیاس گذاری عوامل استخرجگانه نشان دادند. نام٣

)، مولفه دوم، ٨تا  ١اصلی برای مولفه اول، هسته (سئواالت 

) و مولفه سوم، ١٦تا  ٩شناختی (سئواالت پذیری روانآسیب

 ). ٤) صورت گرفت (جدول ٢٣تا  ١٧وابستگی عشقی (سئواالت 

 
 سندرم عوامل تراکمی واریانس و واریانس درصد ویژه، ارزش مقادیر) ٣جدول 

 واریماکس چرخش از بعد استکهلم
 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عوامل فرضی

١٩٤/٢٠ ١٩٤/٢٠ ٦٤٥/٤ ١ 

٣٠٤/٣٧ ١١٠/١٧ ٩٣٥/٣ ٢ 

٣٦٧/٥٢ ٠٦٤/١٥ ٤٦٥/٣ ٣ 

 

 
  هاهای ویژه عاملای (اسکری) ارزشنمودار سنگریزه )١ نمودار

 

نتایج حاصل از تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس برای 

نامگذاری عوامل و استخراج آنها و همچنین حذف سئواالت با بار 

عامل اصلی  ٣گزارش شد.  ٤در جدول  ٣٠/٠عاملی کمتر از 

سئوال، بار عاملی مناسبی را با عوامل  ٢٣دست آمد و همه به

شده مطابق با مقیاس جگذاری عوامل استخر گانه نشان دادند. نام٣

)، مولفه دوم، ٨تا  ١اصلی برای مولفه اول، هسته (سئواالت 

) و مولفه سوم، ١٦تا  ٩شناختی (سئواالت پذیری روانآسیب

 ). ٤) صورت گرفت (جدول ٢٣تا  ١٧وابستگی عشقی (سئواالت 

نامه از اجرای همزمان پرسش SSSبرای بررسی روایی همزمان 

RAAS  .استفاده شدSSS نامه و ابعاد آن با پرسشRAAS 

طوری که سندرم استکهلم با بعد داری دارد؛ بههمبستگی معنی

داری دارد که نشانگر روایی دلبستگی ایمن همبستگی منفی معنی

واگرای مقیاس و با ابعاد دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی 

اس داری دارد که بیانگر روایی همگرای این مقیمثبت و معنی

 ). ٥است (جدول 

 کردن برابر و ضریب دونیمه ٨٨/٠ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

است  SSSحاکی از پایایی و همسانی درونی مطلوب  ٧٠/٠با 

 ). ٦(جدول 

 

 

 شیوه به استکهلم سندرم شدهاستخراج عوامل و سئواالت ماتریس )٤ جدول

 واریماکس یافتهچرخش عاملی تحلیل

 شماره سئوال

 بعد از چرخش واریماکس از چرخش واریماکسقبل 

 مولفه دوم مولفه اول
مولفه 

 سوم

مولفه 

 اول
 مولفه دوم

مولفه 

 سوم

۱ ۶۰۴/۰  ۳۴۳/۰-  - ۷۱۲/۰  - - 

۲ ۶۱۵/۰  ۴۳۸/۰-  - ۷۶۷/۰  - - 

۳ ۶۹۲/۰  ۴۵۰/۰-  - ۸۲۰/۰  - - 

۴ ۶۹۰/۰  ۳۹۴/۰-  - ۷۷۶/۰  - - 

۵ ۵۷۸/۰  ۳۴۲/۰-  - ۶۵۲/۰  - - 

۶ ۶۶۱/۰  ۳۷۲/۰-  - ۷۴۴/۰  - - 

۷ ۶۵۸/۰   - ۶۸۰/۰  - - 

۸ ۶۱۴/۰  ۴۰۲/۰-  - ۷۳۰/۰  - - 

۹ ۵۹۱/۰  ۴۸۱/۰  ۳۳۳/۰-  - ۸۱۰/۰  - 

۱۰ ۵۲۱/۰  ۴۲۵/۰  - - ۶۶۶/۰  - 

۱۱ ۳۸۷/۰  ۵۲۷/۰  - - ۶۹۰/۰-  - 

۱۲ ۴۹۴/۰  ۳۴۵/۰  - - ۵۹۴/۰-  - 

۱۳ ۵۰۰/۰  ۴۹۹/۰  - - ۷۰۱/۰  - 

۱۴ ۵۰۰/۰  ۳۶۹/۰  - - ۶۳۰/۰  - 

۱۵ ۴۸۷/۰  ۴۰۹/۰  - - ۶۲۶/۰  - 

۱۶ ۵۶۶/۰  ۳۵۵/۰  - - ۶۸۴/۰  - 

۱۷ ۳۸۴/۰  - ۴۴۱/۰  - - ۵۸۵/۰  

۱۸ ۴۶۷/۰  - ۵۱۶/۰  - - ۶۵۷/۰  

۱۹ ۴۰۰/۰  - ۴۷۰/۰  - - ۶۱۲/۰  

۲۰ ۴۶۲/۰  - ۴۸۸/۰  - - ۶۴۴/۰  

۲۱ ۴۳۴/۰  - ۵۱۶/۰  - - ۶۵۵/۰  

۲۲ ۴۷۳/۰  - ۵۶۹/۰  - - ۷۲۹/۰  

۲۳ ۴۱۹/۰  - ۷۴۷/۰  - - ۸۶۰/۰  

 
 

 بررسی برای بزرگساالن دلبستگی نامهپرسش و SSS بین همبستگی )٥جدول 

 )٠١/٠ سطح در (همبستگی همزمان روایی

 مقیاس
دلبستگی 

 ایمن

دلبستگی ناایمن 

 اجتنابی

دلبستگی ناایمن 

 دوسوگرا

 ٣٥٥/٠ ٢٠٢/٠ -٣٣١/٠ هسته
 ٢٦٣/٠ ٢٣٧/٠ -٢٨٤/٠ شناختیآسیب روان

 ٣٠٤/٠ ١٨٤/٠* -٢٢٠/٠ وابستگی عشقی
 ٤١٢/٠ ٢٨٢/٠ -٣٧٩/٠ (کل)سندرم استکهلم 

 ٠٥/٠ سطح در همبستگی *

 
 سندرم برای کردندونیمه ضریب و کرونباخ آلفای پایایی ضریب )٦ جدول

 استکهلم
 کردنضریب دونیمه آلفای کرونباخ مقیاس

 ۸۱۶/۰ ۸۹۴/۰ هسته

شناختیپذیری روانآسیب  ۸۴۷/۰ ۷۱۱/۰ 

 ۶۹۷/۰ ۸۲۱/۰ وابستگی عشقی

 ۷۰۷/۰ ۸۸۶/۰ سندرم استکهلم (کل)
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 بحث

در زنان  SSSسنجی های روانیژگیودر این مطالعه، به ارزیابی 

ی پرداخته قانون یکننده به پزشکمراجعه قربانی خشونت همسر

آمده از دستهای حاصل از پژوهش با نتایج بهشد. یافته

مارتینز -ریزو ،[9]و همکاران مارتینز-ریزو ،[17]دمارستهای پژوهش

و  عبیدهمسو بود و با پژوهش  [19]جرج، [18]تلس-سانتایوو 

است. در  آمده ناهمسودستدر خصوص تعداد عوامل به [16]هالیت

و  [18]تلس-سانتایوو مارتینز -ریزوهای نتایج پژوهشاین راستا، 

دارای روایی سازه و  SSSنشان داد که  [9]و همکاران مارتینز-ریزو

عاملی مقیاس در ۳روایی همگرای مطلوبی است و ساختار 

های مکزیکی را تایید نمودند؛ این پژوهشگران، پایایی آلفای نمونه

، ۹۴/۰و برای ابعاد هسته  ۸۴/۰کرونباخ را برای نمره کل مقیاس 

گزارش کردند.  ۸۹/۰و وابستگی عشقی  ۹۰/۰شناختی آسیب روان

عاملی مقیاس با ٣پژوهشی ضمن تایید ساختار نیز در  جرج

استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همزمان و روایی 

های تعارضی تایید کرد نامه تاکتیکبین مقیاس را با پرسشپیش

آمیز با سندرم استکهلم و نشان داد که رابطه بین روابط خشونتو 

چنین رابطه بین ابعاد آن از طریق دلبستگی ناایمن در مردان و هم

وابستگی عشقی و خشونت در زنان از طریق دلبستگی اضطرابی 

نیز در پژوهشی  دمارست. [19]شودطور نیرومندی میانجیگری میبه

های آن شامل هسته، گزارش کرد که سندرم استکهلم و مولفه

دار و مثبتی با مقیاس شناختی و عشق، رابطه معنیآسیب روان

شناختی، های آن (سوءاستفاده روانمولفه سوءاستفاده از همسر و

بینی بخشی از فیزکی و تهدید زندگی) داشته و قادر به پیش

  .[17]های آن استواریانس سوءاستفاده از همسر و مولفه

ای شامل مولفه٣، ابزاری SSSطور خالصه، نتایج نشان داد که به

ن شناسی و وابستگی عشقی است. اولیپذیری روانهسته، آسیب

در  ربرنفدر تبیین این یافته، شده ُبعد هسته بود. عامل استخراج

انداز نظریه روابط کاوی خود، سندرم استکهلم را از چشممدل روان

شناختی دلبستگی به متجاوز بررسی کرده و واقعیت روانشی 

سازی ای را که در افراد قربانی منجر به منطقیغافلگیرکننده

وخودسرزنشی و خودگزارشی عشق و مراقبت رفتارهای پرخاشگری 

شود، گر میجای ترس و همچنین وابستگی عمیق به فرد شکنجهبه

تفاوتی و سوءاستفاده دهد. از نظر وی، نبود عشق، بیتوضیح می

شود که مزمن منجر به دلبستگی عاطفی غیرمنطقی به والدینی می

نشده برآورده. نیازهای وابستگی ]30[کننداز کودک سوءاستفاده می

کودک از محرومیت عاطفی مزمن و همچنین فقدان کامل 

کند تا های انسانی دیگر در محیط، کودک را مجبور میگزینه

صورت متناقض بر کننده متمرکز شده و بهشدت بر سوءاستفادهبه

کننده بپردازد. این نگرانی ناشی های رفاهی فرد سوءاستفادهنگرانی

ی است که در او وجود دارد و این از احساس کودک از خطر 

وخوی و وضعیت عاطفی طور کامل به خلقواقعیت که رفاه او به

شود تا کودک کننده وابسته است، موجب میوالدین سوءاستفاده

کردن کردن گرفته تا جلب رضایت و ستایشهر کاری را از خواهش

طریق کننده انجام دهد تا از این کردن فرد سوءاستفادهبرای آرام

و  مگراهادر این خصوص، . ]31[احتمال بقای خود را افزایش دهد

های شناختی اند که تحریفاین فرضیه را مطرح کردههمکاران 

سازی سوءاستفاده از اجزای رساندن و منطقیحداقلمانند انکار، به

سازی . منطقی[14]کننده استپویایی پیوند با سوءاستفادهمهم روان

عنوان مثال خشونت وارده توسط شود که بهدیده میدر قربانیانی 

کشف  و همکاران گلمنیس کنند.شرکای خود را موجه توصیف می

احساس  %٤٣کردند که در میان قربانیان خشونت شریک صمیمی، 

کردند که خشونت همسرشان حداقل تا حدی موجه است. این 

نند که کاز قربانیان احساس می %٢١پژوهشگران دریافتند که فقط 

کنند که احساس می %٣٠رساند، خشونت به رابطه آنها آسیب می

دهند که در واقع روابط آنها را گزارش می %٢١هیچ تاثیری ندارد و 

دلیل خشونت رابطه را خاتمه به %١٢فقط  و بخشدبهبود می

 شناختی-هیجانی سردرگمیرسد نوعی نظر می. بنابراین، به[16]دادند

رخ دهد که در آن  همسر قربانیان خشونتممکن است در 

 عنوان جاذبه تعبیر شود.برانگیختگی فیزیولوژیکی ناشی از ترس به

کردن با درگیر ، قربانیانطبق نظریه سندرم استکهلمبنابراین 

از جمله ای عنوان نوعی استراتژی مقابلهبه های شناختیتحریف

ندیده است یا در ای خشونت صدمهاز اینکه خود را متقاعد کند که 

روابط آنها را بهبود بخشیده است یا اینکه خشونت  خشونت واقع

توانند پیوندی را حفظ کنند یا شاهدی بر این است که قربانیان می

دنبال ، بهکننده داشته باشندتری با شریک سوءاستفادهپیوند قوی

دادن به آن و رساندن اثرات منفی سوءاستفاده یا پایانحداقلبه

 . [18]کننده هستنداهش وحشت از شریک سوءاستفادهک
 

شناسی بود. پذیری روانشده، ناظر بر آسیبعامل دوم شناسایی

افرادی  ،گیرندو اذیت قرار می زنانی که مورد آزار که این واقعیت

هستند که از نظر اقتصادی و عاطفی به عامل خشونت وابسته 

این . گذاردری نیز تاثیر میهستند، بر مکانیزم سوءاستفاده و بدرفتا

کنند که از منبع شخصی الزم برای حل مساله و زنان احساس می

دلیل وابستگی مالی و عاطفی به. زندگی مستقل محروم هستند

این افراد به شرکای سوءاستفاده کننده، آنها قادر به قطع این رابطه 

 شوند.توهین آمیز نیستند و سپس به سندرم استکهلم مبتال می

استفاده از خشونت همسر و از سوی  ،در این شرایط، از یک سو

دیگر، عدم توانایی زن در ترک همسر، شرایطی را برای زن ایجاد 

شناختی مختلف مانند کرده است که منجر به اختالالت روان

 نفس پایین و مشکالت بین فردی، عزتاضطراب و افسردگی

توان به نظریه ه می. همچنین، برای توجیه این یافت]30[شودمی

 درماندگی اینکه، به توجه شده اشاره نمود. بادرماندگی آموخته

 شخص دارد، اشاره رویدادها ذهنی کنترل توانایی به شدهآموخته

 گذشت با. هستند کنترل غیرقابل رویدادها که دارد اعتقاد درمانده

 فرد غیرقابل کنترلهای محیط معرض در قرارگرفتن با و زمان

 کنند کهمی باور افراد آن موجب به که دهدمی پرورش را انتظاری

 انتظارات این وقتی. هستند مستقل آنها اعمال از کل به پیامدها

 پاسخ که بگیرد یاد تواندمی سختیبه فرد گیرند،می بدبینانه حالت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  آبادآصف یسحر تمدن ۱۴۶
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قربانی  زنان نتیجه، در ؛]32[بگذارد تاثیر پیامدها بر تواندمی جدید

 که توانایی رسید خواهند یادگیری این به زمان مروربه خشونت

 شرایط مقاومت صورت در بسا چه و ندارند را خشونت شرایط تغییر

 دهندمی پرورش خود در را باور نوعی بنابراین. شد خواهدتر سخت

 تسلیم و شده تلقی فایدهبی تغییر برای ایستادگی آن مبنای بر که

تواند است که می درماندگی باور همان این. شوندمی شرایط

 شود.  در زنان قربانی خشونت شناختیساز بروز مشکالت روانزمینه

یعنی باور  شده، ناظر بر وابستگی عشقی بود؛عامل سوم شناسایی

تنهایی وابسته به ماندن فرد بهمحکم قربانی مبنی بر اینکه زنده

توان عشق شریک زندگی یا فرد متجاوز است. در این راستا، می

عنوان مشکل وابستگی بین فردی افراطی در روابط زوجین را به

خصوص روابط شخصیتی پیشرو در حوزه سندرم استکهلم و به

اند که زنان قربانی از مطالعات نشان داده نزدیک مطرح نمود. برخی

. ]33 ,34[خشونت زناشویی، وابستگی باالیی به همسرانشان دارند

وابستگی به نیاز بارز برای مهرورزی، حمایت و راهنمایی حتی در 

هایی که شخص قادر به عملکرد خودمختارانه و برآوردن موقعیت

تقاضاهای هیجانی . ]35[تنهایی هست، اشاره داردها بهچالش

نفس پایین، افراطی، روابط بین فردی محدود و نامتوازن، عزت

ترس شدید از تنهاماندن و طردشدن و نیاز مبرم به دیگری که 

های این شود، از مشخصهمنجر به رفتار چسبندگی افراطی می

عنوان سبک شخصیتی است. افراد وابسته اغلب همسرانشان را به

. در ]34[بینندت، صمیمت و حل مساله میتنها منبع عشق، حمای

 یدکاواره تطرح یهتوان بر نظرمی خصوص وابستگی شدید زنان،

-یواره وابستگکه طرح با توجه به این نظریه، افرادی .نمود

 یگراند یبدون کمک جد که کننداحساس می ،دارند یتیکفابی

 یننهمچیند. شان بر آهای روزمرهیتتوانند از عهده مسئولینم

گرفتار دارند، اغلب در خصوص -یافتهنواره خودتحولکه طرح افرادی

از حد  یششان بیچند نفر از افراد مهم زندگ یا یکیارتباطشان با 

 آنها یو رشد اجتماع یتفرد یل،دل یندارند و به هم یاشتغال ذهن

بنابراین افراد با چنین ساختار . ]36[وابسته استدیگران به 

 رابطه، یناز افراد ا یکیحداقل  هسخت معتقدند کای، وارهطرح

واره اغلب طرح ینادامه دهد. ا یبه زندگ یگریواند بدون دتینم

برای نداشتن و  ی،و سردرگم یصورت احساس پوچخود را به

و  یتدر موجود یدصورت شک و تردبه یددر موارد شد یا یهدفیب

مثل  یاساتاحس ،ممکن استو  دهدفرد بروز می یساختار وجود

 ،بودنهدفیو ب یتفقدان هو شدن،طرف مقابل یتغرق در شخص

که  زنانیتوان گفت می بدین ترتیب. ]37[یردرا در بر بگ یزندگ

 یدارا به همسر خود دارند، احتماالً  یدتریشد یوابستگ

و با توجه به  هستندمختل  یخودگردان یههای ناسازگار اولوارهطرح

 بگذارند،تاثیر  یتواند بر تمام شمول زندگها میوارهطرح ینا ینکها

این زنان در زندگی زناشویی خود درماندگی بیشتری را احساس 

دلیل همین درماندگی، رفتارهای مرتبط با سندرم کنند و بهمی

شناختی در خصوص های جمعیتدهند. یافتهاستکهلم را بروز می

ین پژوهش نیز موید این امر نگرفتن زنان در ادالیل اصلی طالق

کننده، نبود حمایت کافی و است؛ زیرا اکثریت زنان شرکت

نکردن به طالق ترین دالیل اقداموابستگی به همسر را جزء اصلی

دهنده تجربه درماندگی در این زنان نوعی نشانعنوان کردند که به

ی عنوان نوعی ویژگاست؛ بنابراین، این وابستگی شدید در زنان به

کننده رفتارهای مرتبط با سندرم تواند توجیهشخصیتی می

 استکهلم تلقی شود.

عاملی ۳در راستای ناهمسویی یافته پژوهش در زمینه ساختار 

 SSSمبنی بر اینکه  [16]هالیتو  عبیدمقیاس با یافته پژوهش 

های مربوط به توان به تفاوتعاملی است، می۲دارای ساختار 

های فرهنگی اشاره کرد. های آماری و همچنین تفاوتتعداد نمونه

رسد ای که به نظر میعبارتی، با بررسی پژوهش فوق، اولین نکتهبه

تواند دلیلی برای این ناهمسویی باشد، تعداد کم نمونه در می

است. این پژوهشگران ساختار عاملی  16][هالیتو  عبیدمطالعه 

نفری از زنان مورد مطالعه قرار دادند که  ۳۰مقیاس را روی نمونه 

این امر با توجه به حساسیت روش تحلیل عاملی به تعداد 

عاملی باشد. از ۲تواند علتی برای دستیابی به راه حل می ]38[نمونه

 در SSSشده در خصوص های انجامطرفی، اکثریت پژوهش

های سوئدی، مکزیکی و اسپانیایی همسو با یافته این نمونه

های فرهنگی موجود در این جوامع با پژوهش هستند و تفاوت

های آمریکایی که روی نمونه [16]هالیتو  عبیدمطالعه 

 کننده این ناهمسویی باشد.تواند تبیینگرفته، میصورت

طالعه های مورد استفاده در این مبودن ابزارخودگزارشی

هایی نظیر تمایل پرسشگران به مطلوبیت اجتماعی و محدودیت

همراه دارد. با توجه های صادقانه را بهبودن دستیابی به پاسخدشوار

های فرهنگی به اینکه پدیده همسرآزاری شدیدًا تحت تاثیر زمینه

شود که پژوهشگران عالقمند در این زمینه از قرار دارد، پیشنهاد می

آماری و قومیتی مختلفی استفاده کنند تا نتایج این  هاینمونه

 نوع از مطالعات، جامعیت بیشتری پیدا کند. 

 

 گیرینتیجه

کننده مراجعهایرانی های بالینی مقیاس سندرم استکهلم در نمونه

از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است. به پزشکی قانونی مشهد 

غربالگری و تشخیص اولیه است؛ نامه ابزار مفیدی برای این پرسش

توان زنان در معرض خطر طوری که با کمک این مقیاس، میبه

سندرم استکهلم در حوزه زناشویی را در مراحل اولیه شناسایی کرد 

 و برای مداخله درمانی، اقدامات الزم را به عمل آورد.
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