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احمد نوري ،1عذرا اعتمادي ،2رضوان السادات جزایري ،3مریم فاتحی زاده
مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف کشف همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان در نمونهای از زوجین ایرانی انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی و از منظر روش ،یک طرح کیفی از نوع داده بنیاد بود .جامعه آماری مطالعه را «زنان مورد آزار قرار گرفته از طرف همسر در
شهر اصفهان ،متخصصان مشاوره خانواده و منابع الکترونیکی ،کتاب ،پایاننامه و مجالت معتبر» تشکیل داد .نمونهگیری به صورت هدفمند آغاز شد و تا اشباع مقولهها ادامه یافت.
دادهها مشتمل بر  21مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با زنان متأهل آزار دیده 10 ،مصاحبه با متخصصان مشاوره خانواده و همچنین ،تحلیل محتوای کتب ،مقاالت و مجالت در ارتباط
با همسرآزاری روانشناختی بود.
یافتهها :از جمله مصادیق همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان میتوان به «بیتوجهی نسبت به همسر ،عدم تعهد و مسؤولیتپذیری ،رفتار تحکمی ،رویآوردن به ارزشهای
ضد اخالقی و برخی عادات و ویژگیهای شخصیتی آزار دهنده» اشاره نمود .عوامل همسرآزاری نیز شامل عوامل زمینهای همچون «زمینه اجتماعی ،مذهبی ،اقتصادی ،محیطی،
فرهنگی و خانوادگی» بود .عوامل مداخلهگر به صورت «عوامل مربوط به مداخله دیگران ،ویژگیهای فرد آزار دیده و عوامل زمینهساز» بروز پیدا کرد .عوامل علی شامل «شرایط بین
فردی و تیپهای شخصیتی» بود .مهمترین استراتژی زنان نسبت به همسرآزاری عبارت از «واکنش تهاجمی -تقابلی ،سکوت ،مسالمتآمیز ،تدافعی ،اصالحی و جایگزینی» بود.
پیامدهای همسرآزاری روانشناختی نیز به شکل «پیامدهای فردی ،بین فردی ،خانوادگی و اجتماعی» نمایان شد.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان تحت تأثیر عوامل زمینهای ،مداخلهگر ،روانشناختی و شخصیتی قرار دارد .از اینرو ،به نظر
میرسد مدل برگرفته از تحقیق حاضر بتواند مدل مناسبی جهت استفاده در مداخالت درمانی برای زنان آسیب دیده باشد.
واژههاي کلیدي :خشونت زناشویی ،زوجین ،ایران ،پژوهش کیفی

ارجاع :نوری احمد ،اعتمادی عذرا ،جزایری رضوان السادات ،فاتحی زاده مریم .واکاوی همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان در زوجین ایرانی :یک مطالعه کیفی .مجله
تحقیقات علوم رفتاری 1396؛ 111-117 :)1( 15
پذیرش مقاله1395/11/23 :

دریافت مقاله1395/9/16 :

مقدمه
رابطه زناشویی به عنوان مهمترین و اساسیترین رابطه انسان توصیف مییشیود؛
چرا که ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه خیانوادگی و تربییت نسی یینیده
فراهم میسازد ( .)1سیازمان جهیانی بهداشیت ،خیانواده را تحیت عنیوان عامی
اجتماعی اولیه افزایش سالمت و بهزیستی معرفی کرده است ( .)2پیووهشهیای
مختلف نیز به این امر اشاره کردهاند که ازدواج موفق موجب میشود افراد شادتر،
سالمتر و بانشاطتر زندگی کنند ( ،)3اما در صورتی که روابط بین زن و شوهر بیه
هر دلیلی خدشهدار شود ،عوارض مخرب و منفیی در بهداشیت روانیی خیانواده و
فرزنیدان ایجیاد مییگییردد .مطالعیات متعیدد تیییید نمییودهانید کیه مشییکالت و
نابسامانیهای زندگی زناشویی ،پیامدهای منفی برای سالمت روانیی و جسیمانی
همسران به همراه دارد و با بیماریهای پییشرونیدهای ماننید تغیییر در سیسیتم
ایمنی ،بیماریهای قلبی -عروقی و عملکرد سیستم غدد درونریز میرتبط اسیت

( .)4توجه به کیفیت زندگی زناشویی و عوام تیثیرگذار بر ین به دلی نقشی کیه
در سالمت روانی زوجین و فرزندان ایفا میکند ،اجتنابناپذیر اسیت .متخصصیان
بر این باور هستند که شناسایی و درمان عوام یسیبرسان به کیفیت زناشیویی،
میتواند تیثیر غیر قاب انکاری بر حفظ و ارتقای سیالمت روان همسیران داشیته
باشد ( .)5امروزه ،خشونت زناشویی یکی از مشکالت اصلی سالمت عمیومی بیه
شمار میرود که پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی بر سالمت جسمانی و روانیی
زوجین دارد (.)6
وجود تعارض زناشویی ناشی از واکنش نسبت به تفاوتهای فردی اسیت و در
بعضی مواقع ینقدر شدت مییابد که احساس خشم ،خشونت ،کینه ،نفیرت ،حسیادت
و سوء رفتار کالمی و فیزیکی در روابط زوجین حاکم میشیود و بیه شیک حیا ت
تخریبگر و ویرانگر بروز میکنید ( .)7خشیونت زناشیویی در معنیای عیام ین ،بیه
بدرفتاری هر یک از زوجین به دیگری اطالق میشود .برخیی خشیونت زناشیویی را

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
نویسنده مسؤول :عذرا اعتمادی
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همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان

استفاده یکی از زوجین از روشهایی میدانند که برای وادار کردن طرف مقابی بیه
انجام کاری و یا ترک فعلی ،بر خالف می باطنی خود به کار میبرند (.)8
چهار نوع خشونت «عاطفی ،جسمی ،کالمی و جنسیی» در محییط خیانواده
وجود دارد .خشونت عاطفی فرایندی است که در طی ین ،یک فرد از نظر روانیی
از سوی شخص دیگر به صورت تیدریجی دچیار یسییب مییشیود ( .)9خشیونت
عاطفی از چهار بعد تشکی شده است .بعید او شیام رفتارهیای بیدنام کیردن
می باشد که باعث یسیب رساندن به عزت نفس همسیر مییشیود و از ین جملیه
می توان به فریاد کشیدن ،اسم روی همسر گذاشتن و انتقاد کیردن اشیاره نمیود.
بعد دوم خشونت منفع و در واقع ،مضایقه داشتن از حمایت اجتمیاعی از همسیر
است .بعد سوم تغییر و د لت کردن بر رفتارهای تهدیدیمیز می باشد .بعد چهیارم
محدود کردن قلمرو شخص و یزادی همسر را در برمیگیرد ( .)10بر اساس ییک
تقسیمبندی دیگر ،خشونت به چهار دسته «جسیمی ،روانیی ،جنسیی و عیاطفی»
تقسیم میشود ( .)11پووهش حاضر بر واکاوی علی همسیریزاری روانشیناختی
تیکید داشت .رفتارهایی همچون فحاشیی کیردن ،سیرزنش کیردن ،طعنیه زدن،
تهدید ،تهمت زدن و هر کاری که باعث شود یرامش روانی همسر به خطر بیفتد،
به عنوان همسریزاری روانشناختی تلقی میشود (.)8
خشونت ،عام خطرساز و بازدارنده موفقییت زناشیویی اسیت .مطالعیات در
زمینه ارتباط بین خشونت زناشویی و طالق نیز از این نتیجه حمایت میکنید کیه
خشونت زناشویی در زندگی زناشویی به احتما زیاد باعث طالق مییشیود (.)12
نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که تجربه خشیونت زناشیویی ممکین اسیت
تیییثیر منفییی بییر جنبییههییای متعییدد بهداشییت بییاروری زنییان از جملییه افییزایش
خودگزارشی از عالیم بیماریهای مقاربتی داشته باشید .متیسیفانه در بسییاری از
مطالعات گذشته توجه کافی به جنسیت نشده است (.)13
یادگیری این موضوع که افرادی که یکدیگر را دوست دارنید ،نسیبت بیه هیم
رفتار خشونت یمیز دارند ،نبود منع اخالقی در میورد خشیم و مجیاز بیودن خشیم در
صورت نبود راهح دیگر را از مراح خشونت در خانواده میداند (.)14
نظریه کارکردگرایی توجیه کننده خشم است .طرفداران این نظرییه خیانواده
را گروهی در نظر میگیرند که در ین افرادی با جنسییتهیا و گیروههیای سینی
متفاوت ،مدتی طو نی در ارتباط نزدیک با هیم قیرار دارنید و بیر خیالف سیایر
گروه ها ،در این گروه سلسله مراتب بر اسیاس تخصیص ییا صیالحیت و لیاقیت
صورت نمیگیرد ،بلکه جنسیت ،سن ،قدرت اقتصادی و وجود عالیق متفیاوت در
این گروه ناهمگون ،سبب به وجود یمدن تضادهای یشکار و یا پنهان میشود .در
این نظریه ،رفع تضادهای خانوادگی از راه خشم امکان پذیر است .خشونت سیبب
طبیعی شدن جریان زندگی روزمره میشود و خانواده به کارکردهای اساسی خیود
میپردازد .مسؤولیت زنیان ،انجیام دادن وظیایف خیانوادگی و مسیؤولیت اصیلی
مردان ،برقراری ارتباط با جهان خارج و نانیوری است (.)15
اساس نظریه مبادله بر ایین اسیت کیه در روابیط مییان افیراد ،هیر فیردی
میکوشد سود خود را به حداکثر و هزینه هایش را به حیداق برسیاند .در نتیجیه،
تنها زمانی که برای افراد دخی در ییک رابطیه ،هزینیه ورود در سیط متعیادلی
باشد ،رابطه میان ین ها پا بر جا میماند .از این منظر ،نسبت سود و هزینه در یک
رابطه خشونت یمیز میان زن و شوهر بدین صورت است که شیوهری زن خیود را
کتک میزند و از دید او این رفتار به حق است؛ چرا که زن رفتاری مطیابق میی
او نداشته است .رابطه هزینه و سود نامناسیب اسیت و تعیارض بیه وجیود یمیده،
خاتمه بخشیدن به این وضعیت را ضیروری میینمایید .در نتیجیه ،شیوهر سیعی

میکند از طریق پیش گرفتن رفتار خشونتیمیز ،دوباره تعادلی در خیانواده برقیرار
کند و در اثر این رفتار ،زن از رفتار ناشایست خود دست برمیدارد .مرد بیه هیدف
خود میرسد و از ینجا که توانسته است بر جریان زنیدگی نظیارت داشیته باشید،
اعتماد به نفسش افزایش مییابد (.)16
صاحب نظران نظریه فمینیستی بر خیالف همیه دییدگاههیای دیگیر ،از بیه
کارگیری مفاهیم گستردهای همچون خشونت خانوادگی ییا خشیونت در ازدواج و
مانند ین خودداری میکنند و اعتقاد دارند کیه خشیونت در درون خیانواده بیشیتر
اوقات از جانب مردان نسبت به زنان و کودکان صورت میگیرد .ینها بر این باور
هستند که دلی اصلی خشونت ،وجود ساختارهای اقتداری پدرسا ران در جامعیه
است .نهاد خانواده ،در حکم نهاد مرکزی پدرسا ری ،بیر اسیاس نیابرابریهیای
اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنا نهاده شده است و اییدئولوگهیای جامعیه
م ییکوشییند ین را حفییظ کننیید .از دی یدگاه ینییان ،خشییونت مییردان انعکییاس و
یشکارسازی نظامی از حاکمیت کلیه مردان جامعه بر تمام زنان است که در شک
تاریخی و مقایسه تطبیقی مشاهده شده است ( .)17البتیه ایین دییدگاه در میورد
خش ونت مردان علیه زنان کیاربرد دارد و اعتقیاد بیر ایین نیدارد کیه میردان نییز
میتوانند تحت خشونت زنان قرار بگیرند.
نتایج مطالعات نشان میدهد که میزان خشونت زناشویی در خانوادهها ،یکی
از مشکالت رایج محسوب میشود .بیر ایین اسیاس ،شیناخت عوامی میؤثر بیر
همسریزاری روانشناختی ،یکی از ضرورتهای اساسی در حوزه خانواده میباشد.
بیشتر مطالعات صورت گرفته در حیطه خشونت زناشویی به صورت کمی هسیتند
و بیشتر بر خشونت جسمی و خشیونت میردان علییه زنیان تیکیید شیده اسیت و
مطالعات کمتری در قالب طرح کیفی به بررسی همسریزاری روانشناختی میردان
علیه زنان انجام شده است .با توجه به ایین کیه خشیونت زناشیویی در مطالعیات
پیشین و نظریات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم شده است ،در پووهش حاضیر
به بررسی و واکاوی خشونت روانی مردان علیه زنان پرداخته شد.

مواد و روشها
این پووهش به لحاظ هدف ،بنیادی و از منظر روش ،یک طرح کیفی از نوع داده
بنیاد ( )Grounded theoryبیود .بیه منظیور بیا بیردن رواییی از روش سیه
سویهسازی استفاده شد .جامعه یماری شام «زنان مورد یزار قرار گرفته از طیرف
همسر در شهر اصفهان ،متخصصان مشاوره خانواده و منابع الکترونیکیی ،کتیاب،
پایاننامه و مجالت معتبر» بود.
در تعیین عوام پیشبینی کننده همسیریزاری روانشیناختی ،از بیین متیون میرتبط بیا
موضوع 29 ،منبع تا حد اشباع مقولهها انتخاب گردید .این منابع در بخش منابع تیین،
محدود به سا های  1980تا  2014و در بخش منیابع ایرانیی محیدود بیه سیا هیای
 1380-94بود که مورد بررسی قرار گرفیت .همچنیین ،از بیین زنیان یزار دییده واجید
شییرایط ،بییا اسییتفاده از روش نمونییهگیییری هدفمنیید و بییا رعایییت حییداکثر تنییوع
(( )Maximum variance of samplingاز نظر سن ،مدت زمیان ازدواج ،مراحی
مختلف چرخه زندگی خانواده ،سطوح اقتصادی و اجتماعی ،میزان تحصیالت و د یی
اصلی مراجعه به مرکز مشاوره) تا حد اشباع مقولهها ،نمونیه ( 15زن یزار دییده) انتخیاب
شد .معیارهای ورود به مطالعه شام تشخیص همسریزاری روانشیناختی در زنیان کیه
به وسیله مصاحبه مقدماتی تشخیص داده شد .عدم تشخیص اخیتال ت شخصییتی و
یا اختال ت بالینی شدید که با استفاده از مصاحبه مقدماتی توسط پووهشگر و مصیاحبه
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نیمه ساختار یافته تشخیصی در صورت لزوم بررسی گردید و عالقمنیدی و تمایی بیه
شرکت داوطلبانه در پووهش و بیان تجارب بود.
از بییین متخصصییان مشییاوره خییانواده نیییز بییه روش نمونییهگی یری هدفمنیید،
 10متخصصی که دارای حداق  3سا تجربه مشاوره با زوجین بودند و تمایی بیه
شرکت در مصاحبه داشتند ،انتخاب شدند .ابزار پووهش ،مصاحبه نیمه ساختار یافتیه
بود که با استفاده از رویکرد کیفی انجام گرفت .سؤا ت وسییع و کلیی تیا سیؤا ت
اکتشافی در زمینه همسریزاری روانشناختی برای دستیابی به اطالعات عمییقتیر از
مردان همسریزار و متخصصان مشاوره خانواده پرسیده شد .مدت زمیان مصیاحبههیا
بر حسب شرایط و تمای شرکت کنندگان 40-120 ،دقیقه بود .همه مصاحبههیا بیه
صورت دیجیتالی ضبط و بالفاصله پس از ضبط کلمه به کلمیه نوشیته شید .بیرای
افزایش روایی و پایایی که معاد استحکام علمی یافتهها ( Scientific findings
 )strengthدر تحقییییق کیفیییی اسیییت ،درگییییری طیییو نی میییدت محقیییق
( )Prolonged engagementو تماس و ارتباط او با مشارکتکنندگان ،به جلیب
اعتماد ینان و درک تجارب توسط پووهشگر کمک کرد.
استفاده از مشارکت کنندگان با حیداکثر تنیوع نییز اعتبیار دادههیا را افیزایش داد.
همچنین ،از روشهای مقبولیت دادهها ( )Credibilityبا مرور دستنوشیتههیا توسیط
مشارکت کنندگان ( )Member checkجهیت رفیع هرگونیه ابهیام در کدگیذاریهیا
استفاده گردید .بدین منظور ،پووهشگر قسیمتهیایی از مصیاحبه و کدگیذاریهیا را در
اختیار ینان قرار داد تا به مفاهیم یکسان در رابطه با گفتههای مشارکت کنندگان دسیت
یابد .همچنین ،از اشباع دادهها نیز برای افزایش اعتبار استفاده شد.
تجزیه و تحلی دادهها به روش نظاممند و همزمیان بیا جمیعیوری دادههیا
صورت گرفت .در این روش ،دادههای کیفی به دست یمده از مصاحبههیا و سیایر
اسناد ،به صورت دستی و با روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز ،محیوری
و گزینشی مورد تحلی قرار گرفت .در این روش ،جمعیوری و تحلی دادههیا بیه
صورت هم زمان انجام شد .در سط کدگذاری باز ،پووهشگر خط به خط دادههیا
را بازنگری و مفاهیم اصیلی ین را اسیتخراج نمیود .دو شییوه کدگیذاری در ایین
مرحله شام «استفاده از زبان و واژگان فرد مصاحبه یا مشاهده شده و نیز کیدها
و مفهومهای کلیدی که پووهشگر بر پایه مفهومهای موجود در دادهها اسیتخراج

کرد» ،بود .سپس با کدگذاری محوری ،مفهومهایی که از درون دادهها اسیتخراج
شد ،دستهبندی گردید و پیوند میان مفاهیم خام جدا از هم که در ظاهر نیامرتبط،
اما در درون به هم وابسته بودند ،برقرار شد.
برای کدگذاری باز ،اطالعات از سه حیطه جمعیوری گردید و مورد بررسیی
قرار گرفت و نکات مهم ینها در زمینه همسریزاری روانشناختی اسیتخراج شید.
سپس مفاهیم مندرج در هر کدام از نکات مشخص شد و بر اساس سلسیلهای از
مفاهیم ،مقو ت فرعی به صورت کدگذاری محوری شک گرفت .در نهاییت ،در
کدگذاری گزینشی مجموعهای از مقولههای فرعی زیرمجموعه مقوله اصلی قیرار
گرفت .با توجه به مفاهیم و کدهای شناسایی شده ،گزینش نهیایی انجیام شید و
پووهشگر به دنبا یکپارچه سازی و خالص کردن تحلی های خود بود (.)18

یافتهها
در ابتدا نتایج حاص از مصاحبهها و تحلی متون بیه صیورت بیاز کدگیذاری شید و در
مرحله دوم کدگذاری محوری انجام گرفت .با طبقهبندی جزییتر و تناسیبات دقییقتیر
به صورت مفهومی ،مقولههای محوری در همسریزاری روانشناختی مردان علییه زنیان
مشخص گردید .تحلی دادهها نشان داد که مصادیق همسریزاری مرد علییه زن شیام
«بیتوجهی نسبت به همسر ،عدم تعهد و مسؤولیتپذیری ،رفتیار تحکمیی ،روییوری
به مسای ضد اخالقی و برخیی عیادات و ویوگییهیای شخصییتی یزار دهنیده» بیود.
عوام همسریزاری شام عوام زمینهای همچون زمینه اجتماعی ،مذهبی ،اقتصیادی،
محیطی ،فرهنگی و خانوادگی بود .عوام مداخلهگر نیز از «عوام مربیوط بیه مداخلیه
دیگران ،ویوگیهای فرد یزار دیده و عوام زمینهساز» تشکی شید .همچنیین ،عوامی
علی شام «شرایط بیینفیردی و تییپهیای شخصییتی» بیود .از جملیه مهیمتیرین
استراتویهای زنان نسبت به همسریزاری مییتیوان بیه «واکینش تهیاجمی -تقیابلی،
منفعالنییه ،جییایگزینی ،یسیییبی و اصییالحی» اشییاره نمییود .پیامییدهای همسییریزاری
روانشناختی شام «پیامدهای فردی ،بین فردی ،خانوادگی و اجتماعی» بود .مقیو ت
محوری استخراج شیده عبیارت از «بییتیوجهی نسیبت بیه همسیر ،رفتیار تحکمیی،
روی یوردن به مسای ضد اخالقی و برخی عیادات و و یوگییهیای شخصییتی» بیود.
مد استخراج شده از تحلی دادهها در شک های  1و  2ارایه شد.

شرایط زمینهای
زمینه اجتماعی ،زمینه مذهبی ،زمینه اقتصادی،
زمینه خانوادگی ،زمینه فرهنگی ،زمینه محیطی

پدیده همسرآزاری روانشناختی
(زنان علیه مردان)
بیتوجهی و بیاهمیتی
عدم تعهد و مسوؤلیتپذیری
رفتار تحکمی
اقتدا به ضد ارزشهای اخالقی
برخی عادات و ویوگیهای شخصیتی یزار دهنده

شرایط علی
شرایط بین فردی
تیپهای شخصیتی

استراتژی و راهبرد
واکنش تهاجمی -تقابلی
واکنش مسالمتیمیز
واکنش تدافعی
واکنش اصالحی
واکنش جایگزینی

پیامد
پیامد فردی
پیامد بین فردی
پیامد خانوادگی
پیامد اجتماعی

شرایط مداخلهگر
دیگری مداخلهگر ،پدیده مداخله ،خودمداخلهگر

شکل  .1مدل زمینهای همسرآزاری روانشناختی (آزار روانشناختی زنان علیه مردان)
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شرایط زمینهای
زمینه اجتماعی ،زمینه مذهبی ،زمینه اقتصادی،
زمینه خانوادگی ،زمینه فرهنگی ،زمینه محیطی

شرایط علی
شرایط بین فردی
تیپهای شخصیتی

پدیده همسرآزاری روانشناختی
(مردان علیه زنان)
بیتفاوتی عاطفی
عدم تعهد و مسوؤلیتپذیری
توجه افراطی
رفتار تحکمی
اقتدا به ضد ارزشهای اخالقی
برخی عادات و ویوگیهای شخصیتی یزار دهنده

استراتژی و راهبرد
واکنش تهاجمی -تقابلی
واکنش منفعالنه
واکنش جایگزینی
واکنش یسیبی
واکنش اصالحی

پیامد
پیامد فردی
پیامد بین فردی
پیامد خانوادگی
پیامد اجتماعی

شرایط مداخلهگر
دیگری مداخلهگر ،پدیده مداخله

شکل  .2مدل زمینهای همسرآزاری روانشناختی (آزار روانشناختی مردان علیه زنان)

محورهای مفهومی همسرآزاری روانشناختی مردان علیه زنان
بیتفاوتی نسبت به همسر :این بعد شام «بییتیوجهی ارتبیاطی و معاشیرتی بیا
خانواده همسر ،داشتن روابط سرد و خشک و رسمی با خانواده زن ،جدایی محی
زندگی از خانواده زن و بیتوجهی و بیاحترامی به خانواده زن» و «بییتیوجهی و
سردی عاطفی نسبت به زن ،تبانی کردن با فرزندان علیه زن و کنار گذاشتن زن،
توجه زیاد به مادیات ،معاشرت بیش از حد با دوستان و عدم وقتگذاشیتن بیرای
زن ،عدم توجه به زن در منز  ،نادیده گیرفتن خیدمات و زحمیات زن در منیز ،
سرگرم شدن به محیطهای مجازی ،کنارهگیری خصمانه و عمدی از زن و روابط
غیر صمیمانه با زن» بود.
عدم تعهد و مسؤولیت پذیری :این بعد در قالب بیمسؤولیتی و بیتعهدی نسبت
به انجام وظایف همسری و پدری در برابر زنان ظهیور میییابید و میرد از ایین طرییق
خشونت خود را اعما میکند .عدم همکاری و کمک در امور منیز  ،اهمیا در انجیام
وظایف خانه ،طفره رفتن از انجام امور زندگی همچون مشیارکت در تربییت فرزنیدان و
اذیت کردن بچهها از جمله مصادیق این نوع از همسریزاری روانشناختی بود.
رفتار تحکمی :این گونه رفتار ،از مصادیق رفتارهای خشونتیمیز میردان در قبیا
زنان میباشد که در قالب «تحکم ارتباطی و اجتمیاعی ،کنتیر گیری موبایی  ،رفیت و
یمدها ،چک کیردن پییامهیا ،حساسییت در ارتباطیات زن بیا دیگیران ،بییاعتمیادی و
کنتر گری ،محدود کردن منبع لذت تلقیی شیده بیرای زن ،محیدودیت در ارتبیاط بیا
دوستان ،محدودیت ارتباط با خانواده ،محدود نمودن تماس معمو با دیگیران ،محیدود
کردن یزادیهای معمو و محدود کردن تعامالت اجتماعی»؛ «رفتار و افکیار تیوقعی و
تحکمی ،توقع داشتنهای ایدهی  ،توقع بریورده شدن همه یرزوها به هر طریقیی ،توقیع
بیجا از انرژی زن و خسته نبودن وی ،توجه و محبت همیشگی زن به میرد ،انتظیارات
بیش از حد /فراهم بودن و رفاه کام  ،توقع رفتارهای مردانیه از همسیر داشیتن ،توقیع
مالی بیش از حد داشتن ،توقع تمجید و تعریف همیشگی از جانب همسیر ،دسیتور دادن
به دلی بهتر بودن وضعیت مالی ،حس میدیریت و رهبیری داشیتن ،تحیت نظیارت و
کنتر گرفتن ،تالش برای اصالح زن مطابق می خود و ریاستطلبی و تحکیمگیری
بر زن در مقاب سایر افراد» بروز کرد.

روییوری بییه مسییای ضیید اخالقیی :اییین مفهییوم از مصییادیق رفتارهییای
خشونتیمییز میردان در قبیا زنیان مییباشید کیه در قالیب میواردی همچیون
«خودخواهی ،تحقیر و تمسخر و توهین ،تحقیر زن جلوی سایر افراد ،سیرزنش و
سرکوفت زدن ،مقایسه کردن با دیگران ،منیت گذاشیتن ،اییراد گیرفتن ،غیرور و
خودبرتربینی ،خودشیفتگی ،تهمت و افترا زدن ،با نیش و کنایه حرف زدن ،کیش
دادن بحث و مشاجرات ،گیر دادن و ایراد گرفتن» نمود پیدا میکند.
برخی عادات و ویوگیهای شخصیتی :ایین مفهیوم از مصیادیق رفتارهیای
خشونتیمیز مردان در قبا زنان میباشد کیه در قالیب میواردی ماننید «داشیتن
اخالق و منش زنانه ،ولخرجی ،غر زدن و بهانهتراشیهای الکی ،مظلومنمایی نزد
دیگران و بزرگ جلوه دادن اشتباهات زن ،پیشداوری و ذهنخوانی ،مضیطرب و
استرسی بودن ،وسواس فکری ،تیثیرپذیر و بیاراده ،عجیو بیودن ،بلنیدپروازی،
چشم و همچشمی داشتن ،خرافاتی ،زودرنج و قهیر کیردن ،حسیادت ،بییقیید و
ب ییمالحظییه ،ضییعف در یداب معاشییرت اجتمییاعی ،خییود را بییه تمییارض زدن و
خساست» یشکار میگردد.

عوامل زمینهای
شام زمینه اجتماعی که از ین جمله میتوان به مسای اجتماعی و وضیعیت بید
جامعه ،نقش منفی رسانه و میزان رضایت از جامعه اشیاره نمیود .زمینیه میذهبی
متشک از سست بودن اعتقیادات میذهبی و تعصیب میذهبی میی باشید .زمینیه
اقتصادی شام مشکالت مالی است .زمینه خانوادگی میواردی همچیون داشیتن
رفتارهای زنانه ،لوس بار یمدن ،وضعیت بد مالی خانواده پیدری ،نیوع فرهنی و
مراودات خانوادگی ،بیسیوادی و خرافیاتی بیودن خیانواده میرد و تیثیرپیذیری از
رفتارهای غلط والدین در دوران کودکی را در برمیگیرد .شرایط اکولوژیکی و یب
و هوایی نیز شام ویوگیهای مح زندگی بود .زمینه فرهنگی در مواردی مانند
ازدواج بدون شیناخت ،تیکیید ازدواج زودهنگیام و نبیود بلیوف فکیری و روانیی و
اقتصادی برای ازدواج ،شیوههای سنتی انتخاب همسر و سط تحصیالت پیایین
زن و مرد بروز مینماید.

عوامل مداخلهگر
عوام مداخلهگر شام عوام تیثیرگذار در همسریزاری روانشناختی است و شیام
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مواردی همچون «عوام مربوط به مداخله دیگران از جمله روابیط پنهیانی خیارج از
ازدواج با دیگری ،وجود فرزند و تعارض نقشی والدین -همسری ،زنیدگی کیردن بیا
خانواده اصلی»؛ «ویوگیهای فرد یزارگر مانند وجود بیماری جسمی و روحیی در دو
شغ بودن ،اعتیاد و سوء مصرف الک و دارو» و «عوام زمینهسیاز ماننید وضیعیت
نامناسب اقتصادی» از جمله عوام و مصادیق عوامی مداخلیهگیر در همسیریزاری
روانشناختی مرد علیه زن میباشد.

عوامل علی
این عوام شام شرایط بین فردی از جملیه عیدم سینخیت و هیمکفیو نبیودن،
ازدواج بر مبنای احساس صرف ،عدم واقعبینی در ازدواج و امیید بیه تغیییر دادن
رفتار طرف مقاب  ،عدم مشاوره قب از ازدواج و صالح و مشورت با دیگران ،عدم
یشنایی با فنون همسرداری ،عدم توجه به نظر خانوادهها در ازدواج ،احساس ظلم
و عدم ارضای نیازها و اعتیاد به عشق و تیپهای شخصیتی که به دو دسته کلی
تیپ شخصیتی یزارگر و یزار دیده تقسیم میشود.

مهمترین استراتژی زنان نسبت به همسرآزاری
این واکنشها شام «رفتارهای تهیاجمی -تقیابلی عصیبانیت و ضیرب و شیتم،
فحش دادن ،ابراز تنفر کردن ،انجام کارهای خالف می همسر ،بیخیالی نسیبت
به عصبانیت همسر ،تهدید کردن و مسیخره کیردن»؛ «واکینش سیکوت شیام
سییکوت کییردن و ب ییتییوجهی نسییبت بییه رفتییار یزارگرانییه همسییر»؛ «واکیینش
مسالمتیمیز مانند بیرون رفتن بعد از مشاجره ،لبخنید زدن جهیت جلیب محبیت
همسر ،سکوت مثبت به منظیور بیه تییخیر انیداختن پاسی  ،خاموشیی در لحظیه
عصبانیت»؛ «واکنش تدافعی شام کنتر خشم و صبوری ،سکوت ،کوتیاه یمیدن و
دوری از رفتارهای حساسیتزا»؛ «واکینش اصیالحی حیرف زدن و سیعی در تغیییر
رفتار ،اصالح عیوب خود ،کمک گرفتن از دیگران ،رجوع به منابع و با بردن سیط
اطالعات» و «واکنش جایگزینی نیز شام سرگرم امور مختلف شدن» بود.

پیامدهای همسرآزاری روانشناختی
پیامدهای فردی مانند «مخت شدن کارکرد روزانه ،اختال ت مغیزی ،اخیتال ت
روانتنی ،اختال ت جنسی ،گرایش به مصرف مواد مخدر و الک  ،عذاب وجیدان
و یسیب روانی در فرد یزارگر ،ابتال بیه اخیتال ت روانیی و اخیتال ت جسیمی»؛
پیامدهای بینفردی مانند «طالق عاطفی ،طیالق قیانونی ،خیانیت»؛ پیامیدهای
خانوادگی از جمله «افت تحصیلی در فرزندان ،تیثیر سیوء بیر سیالمت جسیمی و
روانی فرزندان ،الگوگیری منفی فرزندان از رفتار سوء والدین ،ایجاد حس تنفیر در
فرزندان ،کاهش انرژیهای مثبت اعضای خانواده» و پیامدهای اجتماعی «نقص
در ارتباطات و مراودات اجتماعی با خانواده ،دوستان و دیگران ،نقصیان در انجیام
وظایف و عملکردهای اجتماعی ،تبدی یزار دییده بیه یزارگیر ،ایجیاد اخیتال در
روابط سالم اجتماعی» میباشد.

بحث و نتیجهگیري
هدف از انجام پووهش حاضیر ،شناسیایی و واکیاوی همسیریزاری روانشیناختی
مردان علیه زنان بود .تحلی دادهها نشان داد که مصادیق همسریزاری مرد علییه
زن شام «بیتوجهی نسبت به همسیر ،عیدم تعهید و مسیؤولیتپیذیری ،رفتیار
تحکمی ،روی یوردن به مسای منفی اخالقی و عادات و ویوگیهای شخصییتی

یزار دهنده» بود .همچنین ،در پووهش حاضر عل زمینهای ،علی و مداخلهگر بیر
اییین یسیییب بررسیی گردییید .در نهاییت ،نییوع واکیینش فییرد یزار دییده در برابییر
همسریزاری روانشناختی و پیامدهای ین میورد بحیث و بررسیی قیرار گرفیت و
مصادیق ین معرفی شد .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که اگرچه مصیادیق
همسریزاری مردان علیه زنان در قالب روانشناختی بررسی شده است ،امیا علی
زمینهای ،علی و مداخلهای ین و نوع واکنش فرد در برابر خشونت و یسییبهیای
ین را نمیتوان در قالب اصو روانشناختی صرف مورد بحث و بررسی قیرار داد.
بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که همسریزاری روان شیناختی تحیت تییثیر
عوام متفاوتی میباشد.
در تبیین نتیایج بیه دسیت یمیده مییتیوان ایینگونیه اسیتد نمیود کیه
همسریزاری در مرتبه او  ،مقولهای است که پیونیدی اساسیی بیا فرهنی دارد.
خشونت به معنای دقیق ین ،به هر عملی که بیه نیاراحتی و ییا یسییب روحیی و
جسمی طرف مقاب منجر شود ،اطالق نمییشیود؛ چیرا کیه ممکین اسیت جیزء
ویوگیهای خاص یک فرد ین باشد که از یک رفتار صحی  ،منطقی و عقالیی و
یا عملی که در فرهن و عرف جامعه ،متعیارف و طبیعیی تلقیی شیود ،احسیاس
رنجش روحی و یا حتی جسمی کند .به عنیوان مثیا  ،حیس خیودبزرگبینیی در
شخصی ممکن است انتظارات کاذبی ایجاد کند .در نتیجه ،رفتار عادی دیگران را
توهین به خود تلقی مینماید ،بلکه منظور ین است که یک رفتیار در عیرف و در
میان عقال به گونهای باشد که سبب یا زمینه یسیب به طرف مقاب گیردد .پیس
میتوان نتیجه گرفت که مصادیق خشونت در فرهن های مختلف ،کیم و بییش
متفاوت است و نمیتوان برای تعیین خشونت کلیشهای ثابت در تمام فرهن هیا
به کار گرفت .به عنوان مثا  ،در جوامعی که قانون و فرهن مرد را موظیف بیه
تیمین هزینههای اقتصادی همسر میکنید ،عیدم پشیتیبانی اقتصیادی مییتوانید
مصداق خشونت باشد ،اما در جایی که چنین انتظاری از مرد نیست ،عدم حماییت
اقتصادی به عنوان خشونت تلقی نمیگردد و یا مراقبیت از پیدر ییا میادر همسیر
هنگام بیماری ،در برخی فرهن ها وظیفه متعارف زن و مسیله پذیرفتیه شیدهای
است که نه تنها مصداق خشونت علیه زن شمرده نمییشیود ،بلکیه اسیتنکاف از
انجام این عم  ،دلیلی بر بیکفایتی او میباشد و یا انتظار انجام کیار خانیه از زن
در برخی مناطق ،انتظاری نا بِه جا و در برخی مناطق یک وظیفه عرفیی ،عملیی
متعارف و حتی نشاطیور تلقی میشود.
بر این اساس ،پووهش حاضر نسبت به مطالعات پیشیین دارای ارجحییت و
ارزش میباشد .اجرای مصاحبهها و تحلی ینها و بررسی منابع محدود و تمرکیز
بر پدیده همسریزاری روانشناختی و نادیده گیرفتن ابعیاد دیگیر همسیریزاری ،از
جمله محدودیتهای پووهش حاضر بود که زم است در مطالعات یینده به ایین
مسای توجه شود .در نهایت ،پیشنهاد مییشیود در تیدوین برنامیههیای درمیانی
همسریزاری ،بر مؤلفههای پووهش حاضیر توجیه شیود و مصیادیق همسیریزاری
مطابق فرهن هر جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

سپاسگزاري
بدین وسیله از تمام افرادی که در انجام این پووهش همکاری نمودنید ،تشیکر و
قدردانی به عم مییید.
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Abstract
Aim and Background: This study aimed to explore the psychological domestic abuse of women by their spouse in a
sample of Iranian couples.
Methods and Materials: This study had a basic aim and a qualitative design (grounded theory). The statistical
population consisted of a compilation of electronic resources, books, theses, and journals, and opinions of family
counseling experts and women who had suffered domestic abuse in Isfahan, Iran. Purposeful sampling was
performed and continued until saturation of the categories. The collected data consisted of 15 semi-structured
interviews with abused married women, 10 interviews with family counseling experts and content analysis of books,
articles, and journals related to psychological domestic abuse.
Findings: The results showed that some cases of domestic abuse by men were disregard for the spouse's needs, lack
of commitment and accountability, controlling behavior, anti-moral values, and frustrating habits and personality
traits. Domestic abuse was rooted in social, religious, economic, environmental, cultural, and familial backgrounds.
Intervening factors included factors related to the interference of others, personality traits of the abused person, and
background factors. The causal factors included interpersonal conditions and personality types. The most important
strategies of women against domestic abuse included aggressive–confrontational, silence, peaceful, defensive,
reformation, and alternative response. The consequences of domestic abuse were found to be individual,
interpersonal, familial, and social consequences.
Conclusions: Psychological domestic abuse of women by men is affected by background, intervening,
psychological, and personality factors. It seems that the model obtained in this study can be used in treatment
interventions for abused women.
Keywords: Spouse abuse, Couples, Iran, Qualitative research
Citation: Nouri A, Etemadi O, Jazayeri R, Fatehizade M. An Evaluation of Psychological Domestic Abuse of Women by
Their Spouse in Iranian Couples: A Qualitative Study. J Res Behav Sci 2017; 15(1): 111-7.
Received: 06.12.2016

Accepted: 11.02.2017

1- PhD Student, Department of Consulting, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2- Associate Professor, Department of Consulting, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3- Assistant Professor, Department of Consulting, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
Corresponding Author: Ozra Etemadi, Email: o.etemadi@edu.ui.ac.ir

1396 / 1  شماره/ 15  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

117
www.mui.ac.ir

