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 خشونت قرباني زنان در تروما از بعد زيستي تجارب

 خانگي
 4، معصومه ژيان باقری3، علیرضا کاکاوند*6، حمید پورشريفي0سیده زهرا کاظمي خوبان

 
ي، تهران، و توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز، سالمت يشناس روانگروه 6، راني، اکرجدانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرج، سالمت،  يروانشناسگروه 0

 راني، اکرجدانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرج، ، يروانشناسگروه 4، رانيا ن،ي)ره(، قزوينیامام خم يالملل نیدانشگاه ب ،يگروه روانشناس3ايران، 

 

 10/12/0411 تاريخ پذيرش:      10/16/0411تاريخ وصول: 
 

 چكیده

 یمطالعره  از هردف  زنران ،  روانشرناختي  و جسرمي  سرالمت  برر  خانگي و ترومايي خشونت ناگوار تأثیرات به توجه با :هدف و زمینه

 از بعرد  زيستي تجاربو هدف از اين پژوهش تعیین . خانگي بود خشونت قرباني زنان در تروما از بعد زيستي بررسي تجارب حاضر

 .خانگي بود خشونت قرباني زنان در تروما

 

 هرا، داده ثانويره  تحلیرل  هرا از ررير    انجرام شرد، داده   0300در سرال  در اين پژوهش کیفي که با رويكرد تحلیل محتوا : بررسي روش

 روش. گرفرت  قررار  بررسري  مرورد  ،تحلیل تماتیک روش خانگي به خشونت قرباني زنان از نفر 01 با يافته ساختار نیمه هایمصاحبه

انجرام   بره  تمايرل  کره  زنراني  بین از پیشین هایداده تحلیل به توجه با مرحله هر در و نظری نمونه برداری از استفاده با مبنايي هنظري

 .شد تحلیلStrauss  و Corbin روش با مطالعه اين در هاداده. داشتند مصاحبه

 

 . رفتارهرای 0 ؛عبارتند ازمقوله توصیفي گرديد که  24و  مقوله تفسیری 61و تبییني مقوله 3 استخراج به منجر هاداده تحلیل ها:يافته

 هرای  پاسرخ  برر  سریگار، ترأثیر   و مشرروبات  بره  آوردن روی ،جويانره  انتقرام  تقرابلي، رفتارهرای   تروما)رفتارهرای  از بعد شده تجربه

پايین، ترس، خشر،، نفررت و    نفس تروما)عزت از بعد شده تجربه هایهیجان. 6 منفعالنه(، رفتارهای و خودکشي به فیزيولوژی، اقدام

 از مرردن، نفررت   بردبختي، آرزوی  و پناهي بي همیشگي، احساس تروما)ترس از بعد شده تجربه افكارهای. 3و  زندگي( در لذت فقدان

خیانرت،   بره  فرزنردان، میرل   بره  عشر   همسر، عدم کشتن آرزوی ،رالق به خود، انديشیدن از ديگران، نفرت با خود بودن، مقايسه زن

 مرد.  جنس از انتقام و نفرت فكر ازدواج، در از ندامت ،تفاوتي خودکشي، بي به انديشیدن

 

ی هرا  ، هیجران تجربره شرده   ای در حوزه رفتاردچار مشكالت عديده خانگي خشونت معرض زنان در نتايج، اين مبنای بر :گیری نتیجه

 و درمراني  مسریرهای  تعیین خطر، ارزيابيدر  تواندمي هايافته اين. دارند و افكار تجربه شده بعد از تجارب ترومايي قرار تجربه شده

 .گردد واقع مفید زنان قرباني در خانگي خشونت مديريت

 

 خانگي، زنان قرباني زيستي، تروما، خشونت تجارب کلیدی:های  واژه

 سالمت يشناس رواني، گروه و توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز حمید پورشريفي، تهران،نويسنده مسئول: *
Email: poursharifih@gmail.com 
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 مقدمه

 مشكل ترين اصليبه عنوان  زنان علیه خشونت

عوامررل مهرر، سررالمت   يكرري از و  عمررومي بهداشررت

 محسرروب جهرران کشررورهای اکثررر در (0)اجتمرراعي

 (6)زنان سالمتي بر جدیپیامدهای  تواند ميشود و  مي

جنسري بره   سالمت و  پیامدهای جسمي، رواني از جمله

 اصرلي  خطرر  عوامرل  میران  در .(3)دنبال خواهد داشت

 براتتر  هرای  رده در میان زوجین خشونت میر، و مرگ

 و جنگ موتوری، نقلیه وسايل های سرران، تصادف از

 های سال از درصد 0ر00 حدود و گیردمي قرار ماتريا

 دسرت  خشرونت از  دلیرل  به ساله 00ر  44 زنان زندگي

مختلر  خشرونت    اشركال  برین  چنین در ه، .(4)رود مي

 همره  در که خشونتي است خانگي، علیه زنان، خشونت

اسرناد و   و اسرت  شده از همه بیشتر برجسته کشورها

ابعراد پنهران ايرن     کره  دهرد مري  نشران  شواهد موجرود 

انسران اسرت. بره     تصوراز  تر گسترده بسیارخشونت 

 06 ترا  02 برین  جهران،  مختلر   منار  عنوان نمونه در

 قربراني  شرريک جنسري خرود    بره وسریله   زنان درصد

 بره  توجره  برا  در کانرادا،  .(0)شوند مي جسمي خشونت

 چهرار  زن، پنج هر از پلیس، های از گزارش ایمجموعه

 ،شرريک جنسري خررود   بره وسریله   6100 سرال  در نفرر 

در يررک  .(2)را تجربرره کرررده بودنرردخشررونت خررانگي 

 و پرررور درخشررران بررره وسررریلهبررسررري در ايرررران 

 نرو   تررين شرايع  داده شرد کره   نیز نشران  (1)همكاران

 و بود درصد( 04) رواني زنان، خشونت علیه خشونت

 مقرادير  برا  ترتیب به جنسي و فیزيكي کالمي، خشونت

 هررای رتبرره در درصررد 8/2 و درصررد 8/64درصررد، 30

 .داشتند قرار بعدی

يک عمل يا  به )خشونت خانگي(همسر خشونت

استفاده فیزيكي، جنسي يا روانشناختي به وسیله  سوء

شود که ممكرن اسرت   گفته مي خود شريک زندگي مرد

 به خانگي خشونت. (8)نیز ادامه داشته باشد سال ها ده

عرارفي،   جنسري،  جسرمي،  فیزيكري،  ؛مختل  های شكل

آسرریب  ترسرراندن، ،(0)معنرروی اقتصررادی، خشررونت

 ترر،،  بره  تهديرد  و اذيرت،  آزار زن، امروال  به رساندن

 انرزوا،  اشریا،  تخريرب  نظرگررفتن،  زيرر  خانه، در حبس

 روابرر  درون در (01)تحقیررر و کالمرري پرخاشررگری

 . (00)دهد مي زوجین رخ شخصي

تررين دتيرل   خشونت خانگي يكري از برجسرته  

 هايي روانري ترومرايي در زنران اسرت. حرواد      آسیب

 منتظرره  غیرر  و ناگهراني  رور به اغلب( تروما)زاآسیب

 و يافتره  گسرترش  فررد  کنترل از خارج و افتد مي اتفاق

 شودمي سبب امر اين و نیستند وضعیت تغییر به قادر

 ممكن مبتال افراد بنابراين،. کند ناتواني احساس فرد که

 کره  کنندمي شديد فشار و ضع  انفعال، احساس است

 بررای  را وقرايع  واقعري  تفسریر  و تعبیرر  قدرت امر اين

رابطره   پايران  از بعد حتي .(06)سازدمي ممكنغیر آنان

با همسر مرتكب خشونت خانگي، تروما)اسرترس پرس   

 مشرركالت و رابطرره از رضررايت از حادثرره( بررا کرراهش

چنرین   هر،  و خشرونت  بدون بعدی رواب  صمیمیت در

 از رضرايت  کراهش  ي،والدين مشكالت افزايش با همراه

مررتب    بعدی خشونت بدون رواب  در مشكل و رابطه

  .(03و  04)شده است
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دريافتنرد کره    (00)کیسا، زينوالگالی و سررگک 

 شررديد را تجريرره  و متوسرر  ناامیرردی ،زنرران از نیمرري

 با ناامیدی از باتتری سطح که شد اند و مشخصکرده

در زنرران  شررناختي برراتتری از پريشرراني روان حسررط

قربانیران خشرونت   ايرن  وده و بر  همرراه خشونت ديرده  

 کرار  روی تمرکز گیری،تصمی،عدم توان در  خانگي از

قربانیران   زيررا  ،ر رنرج بودنرد  ي دافسردگ و ناراحتيو 

 حشررونت خررانگي میررزان اسررترس پررس از حادثرره و   

يررک در  .(02)کردنرردافسررردگي برراتيي را تجربرره مرري 

بررسي سیسرتماتیک و فراتحلیلري شرواهدی از خطرر     

در زنرران  ار (01)ابررتال برره مصرررف الكررل و افسررردگي

 چنرین  هر، نشران داده اسرت،   شرونت خرانگي   خ يقربان

در  منفري  نترايج  مقطعي و رولي کوهورتهای  پژوهش

مصرف  احتمال افزايش ،جمله از جنس دو هر سالمتي

  .(08و  00)اند را نشان دادهافسردگي و ناامیدی  و الكل

در ارتبرراب بررا مقايسرره زنرران در   هررا پررژوهش

معرض خشونت خانگي با زنان فاقد تجربیات خشونت 

خانگي نشران داد کره زنران دارای تجربیرات خشرونت      

خانگي با عواقب رواني چون، افسردگي، اختالل پس از 

سانحه، اضطراب، رفتارخودکشي، اخرتالتت خرواب و   

نفس پرايین، اخرتالتت خروردن، افرزايش     خوردن، عزت

در عملكرررد  حتمررال مصرررف سرروء مررواد و اخررتالل  ا

 دادن دسررت سررردرد، کررابوس از (61 و 60)اجتمرراعي

 معررده، و عضررالني لگررن، درددرد  کمررر،درد  اشررتها،

 ،هسرتند  مواجه (66و 63)ديابت و آس، بات، فشارخون

 و هیربررت  راس، ربالسكور  هرا يافتره  ايرن  رغر،  اما علي

 رخ نری،  بررسري  عنروان  با بررسي يک در (64)مارتینز

 دريافتند خانگي خشونت قرباني زنان فیزيكي و رواني

 ترأثیر  تحرت  خرانگي  خشرونت  قربراني  زنان تجارب که

 کره  حرالي  در بنرابراين،  ،اسرت  شخصریتي  هایويژگي

 ،دهنرد نمري  نشران  خرود  از مييعال هیچ زنان از برخي

 خفی  افسردگي ديگر ایعده و شديد افسردگي ای عده

 و متعردد  های متنراق   رغ، يافتهعلي .اندداده نشان را

در تمرامي  در اين زمینه، آنچه به عنوان يک امر مبرهن 

 قررار ايرن اسرت کره     ،ذيرفته شرده اسرت  پهای  پژوهش

 مخربري  آثرار  تواندمي خشونت چرخه در زنان گرفتن

 و خررانواده در نقررش آنرران ايفررای در نرراتواني جملرره از

 داشرته  آنهرا  اجتمراعي  و شخصري  عملكردهرای  تنظی،

 جامعره  بررای  تواند مي خود نوبه به ثیراتأت اين. باشد

 چگرونگي  در، تبعات فراواني به دنبرال داشرته باشرد.   

 بره  نهايتدر  که عملكردهايي در ديدگي خشونت ثیرأت

زنرران  در اجتمرراعي و شخصرري رفتررار نرراتواني نرروعي

 ،شروند مري  خرانگي(  خشرونت  جمله خشونت)از قرباني

 هر،  موضرو   اين دقی  در،. است زيادی اهمیت زيحا

 زنرران بهسررازی عملكررردی و درمرراني ينرردهایآفر در

 و خررانگي آثررار کرراهش و سررو يررک از ديررده خشررونت

 کراربرد  توانرد مري  ديگرر  سروی  از آسیب اين اجتماعي

 است تزم مسأله، اهمیت به توجه با. باشد داشته عملي

 ای گسرترده  میداني و تجربيی ها وهشژپها و  بررسي

 خشرونت  زمینره  در ای منطقره  و ملري  سطح جهاني، در

 را قضریه  تجربري  ابعراد  ترا  پرذيرد  زنان صرورت  علیه

 برای متناسب هایحل راه ترتیب، بدين سازد و آشكار

 هير ارا و شناسرايي  اجتمراعي  آسریب  و اين مشركل  حل

 مفیرد  توانند کیفي مي های پژوهش راستا، اين در .گردد
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 ایمطالعره  که تاکنون جايي در نتیجه از آن ،(60)باشند

 از بعرد  تجارب زيسرتي  بررسي به کیفي صورت به که

 نشرده  خرانگي انجرام   خشرونت  قربراني  زنان در تروما

 زيسرتي  تعیین و تجاربهدف از اين پژوهش لذا  ،است

 .خانگي بود خشونت قرباني زنان در تروما از بعد

 

 بررسي  روش

در اين پرژوهش کیفري کره برا رويكررد تحلیرل       

 برودن  انرد،  دلیرل  بره  انجام شد، 0300محتوا در سال 

تجرارب  برر   موضرو   برودن  متمرکرز  و مطالعه پیشینه

 خشررونت قربرراني زنرران ،ترومررا از بعررد زنرران زيسررتي

 از منظررور .اسررت شرردهبرگزيررده  کیفرري روش خررانگي،

 تولید هايييافته که است ای مطالعه نو  هر کیفي روش

 هرای  روش ساير يا های آماری داده به توسل با که کند

 هایروش میان در .(62)نیامده باشد حاصل شمارشي

رويكرررد  بررا ایزمینرره روش نظريرره از موجررود، کیفرري

-نظرام  سراختار  هيارا به علت( 61)استراوس و کوربین

 .شد انتخاب مطالعه روند پیشبرد برای مشخص، و مند

 مشرترکي  فكرری  هرای بنیان بر کیفي، تحقی  هایروش

 فهر،  برر  درون، از نگراه  با ها روش اين و است بنا شده

-مري  در، راخرود   ارراف جهان هاکه انسان ایشیوه

 اجتمراعي،  واقعیت فه، دنبال و به اندشده متمرکز کنند،

 کنشررگران، نگرراه از تجررارب و رفتارهررا احساسررات،

 .هستند هاگروه و هافرهنگ

 قربرراني زنرران کلیرره مطالعرره، مررورد جمعیررت

 سرالمت  خانه دادگاه، به کننده مراجعه خانگي خشونت

 شرهر  ،البرز استان در خانه شهرداری گرم و بهزيستي

 روش از تحقیر ،  ايرن  دربرود.   0308ر00سال  در کرج

به همرین دلیرل    ،است شده استفاده هدفمند گیرینمونه

 فرردی  مصراحبه  01 بر مشتمل ها(کننده نمونه)شرکت

 علیره  خرانگي  خشرونت حراج يحیري    مقیراس  اساس بر

 خانرره دادگرراه، در موجررود هررای پرونررده و (68)زنرران

مصراحبه   .شهرداری بود خانه گرم و بهزيستي سالمت

نظری رسید ادامه يافت.  اشبا  به ارالعات تا زماني که

 برره دسررتیابي عرردم هررا، داده اشرربا  برره رسرریدن معیرار 

 بعردی  هرای مصاحبه در غیرتكراری و ارالعات بیشتر

هرا   مصاحبه، در مصاحبه 01از آنجايي که بعد از  .بود

اسررتخراج جررز مرروارد تكررراری، موضررو  جديرردی ه برر

 گررردآوری شرریو  هررا متوقرر  شررد.مصرراحبه ،نگرديررد

 هامصاحبه و بود عمی  مصاحبة مطالعه اين در ها داده

 از هرا داده. گرفرت  انجرام  يافته ساختارصورت نیمه به

 خصرو   در هرايي  تجربره  کره  شرد  گردآوری افرادی

ارب خشرونت خرانگي بره    يعنري تجر   نظرر،  پديد  مورد

 .داشتند صورت ترومايي

موازين اخالقري مرورد توجره در ايرن مطالعره      

همچون گمنام برودن، محرمانره برودن، اخرد اجرازه از      

هررا و حرر   کننرردگان برررای ضررب  مصرراحبه  شرررکت

در زمان دلخواه از جمله مواردی بودند که  گیری کناره

 بره  و بود داورلبانه تحقی  در افراد رعايت شد. شرکت

 در منرردرج  ارالعررات  کرره  شررد  داده ارمینرران  آنرران 

 و رضررايت مانررد خواهررد برراقي محرمانرره پرسشررنامه

 .شد اخذ مطالعه در کننده شرکت افراد از آگاهانه

شرب سني بین  شامل؛ به پژوهشمال، ورود 

، اجرای مقیاس سرنجش خشرونت نسربت بره     40تا  64
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 های مال،بود و  زنان در راستای تأيید و نو  خشونت

 اخرتالتت  بره  ابرتال  از برود  عبرارت  پرژوهش  از خروج

 .مصاحبه در شرکت به تمايل عدم روانپزشكي،

اين مطالعه بره واکراوی تجربره زيسرتي زنران      

ابررزار ايررن خررانگي پرداخترره اسررت.  خشررونت قربرراني

سراختار يافتره و   پژوهش با استفاده از مصراحبه نیمره  

کنندگان وارد گفتمان هدفمنرد  گروه متمرکز با مشارکت

شده تا تصويری واضح و ناب از پاراداي، تجربه مورد 

نظررر ترسرری، گرديررد. سررئواتت مصرراحبه ررري فرآينررد 

مصاحبه تعیین شد، اما چارچوب اصرلي سرئواتت بره    

ئواتتي پیرامرون تجربره زنران از    کار گرفته شرامل سر  

خشونت خانگي و احساسرات و عوارر  آنران از ايرن     

 پديده بود.

 و گسررترده سررلال دو کننرردگان مشررارکت  از

 زمینرة خشرونت   در ای تجربره  چه ؛شد پرسیده عمومي

نو  تجارب هیجاني و احساسري در   چه داريد؟ خانگي

 ديگرری  سلاتت شما ايجاد شد و آن را تجربه کرديد؟

 برر  ويرژه  ررور  بره  سلال، دو اين اما شد، پرسیده نیز

 توصرری  برره کرره اسررت متمرکررز هرراييگرردآوری داده 

 منجررر تجررارب از سرراختاری توصرریفي و محترروايي

 مشررتر، تجررارب از درکرري نهايررت و در شررود مرري

 .کندمي فراه، کنندگان مشارکت

هررا بررا توجرره برره مراحررل   فراينررد تحلیررل داده

ربقات و  تندمن و بر اساس زيرپیشنهادی گرينهاي، و 

ربقات اصلي صورت گرفت. پس از چنردبار روخرواني   

هرا، کردهای اولیره اسرتخراج گرديرد و سرپس        مصاحبه

بندی گرديد و در نهايرت   ها ربقهکدها بر اساس شباهت

ها استخراج گرديرد.  زيرمفهوم و محتوای نهفته در داده

رگیرری  هرا، محقر  د  به منظور ارمینان از قابلیرت داده 

هرا، افرزايش وسرعت ارالعرات را      روتني مدت برا داده 

چنرین ازروش برازنگری نراظرين     امكان پذير نمود. هر، 

 استفاده گرديد. 

 آوری جمرع  برا  زمان ه، ها داده تحلیل و تجزيه

 کیفري  تحلیرل  از ها داده تحلیل جهت. شرو  شد ها داده

 ترتیب بدين. گرديد استفاده Strauss  و Corbinروش به

 هرچره  امكران  صرورت  در مصراحبه،  انجرام  از بعد که

 و نرويس  دسرت  کننردگان  سرخنان مشرارکت   ترر  سرريع 

 شرده  نوشرته  هرای  محتوای مصاحبه در، برای سپس

 شد خوانده بار متن چندين پژوهش، سلال راستای در

 خالصه کدها سپس .گرديد استخراج معني واحدهای و

 بره  کردها  .شردند  بنردی  ربقره  آنان شباهت اساس بر و

ارتباب  بررسي با سپس و شدند تقسی، زيرموضوعات

 اصرلي  معراني  و اساسري  موضوعات موضوعات، زير

 .استخراج گرديد

 

 ها يافته

 60ترا   61نفر از شرکت کنندگان در پژوهش  0

سرال،   30ترا   31نفرر   00سال،  31تا  60نفر  01سال ، 

سرال سرن    40تا  41نفر نیز  0 وسال  41تا  30نفر  00

نفر از شرکت کننردگان در پرژوهش    3چنین  ه،. داشتند

نفرر   01ديرپل،،   نفرر فروق   3نفرر ديرپل،،    60زير ديرپل،،  

دکترری را  مدر، نفر  6فوق لیسانس و  نفر 4لیسانس،

 0نفر از شرکت کنندگان در پژوهش زير  6 دارا بودند.

نفرر   8سرال،   01تا  0نفر  06سال،  0تا  0نفر  08سال، 



 زنان در تروما از بعد زيستي تجارب

 666                                                                                                       (041(0)شماره پي در پي)0411ر  مهر و آبان4ر شماره62ر دوره  مجله ارمغان دانش

 

سرال   61نفرر   0سال و  61تا  00نفر  0 سال، 00تا  01

 گذرد. و باتتر از زندگي مشترکشان)سن ازدواج( مي

کننرردگان در هررای شرررکت از خررالل مصرراحبه

 بعد زيستي تجارب های زمینهثر در لپژوهش مفاهی، م

 تبیینري  کد 3 خانگي، خشونت قرباني زنان در تروما از

رفتارهای تجربه شده بعرد از   ؛شد حاصل ذيل شرح به

و  ترومررا از بعررد شررده تجربرره هررای هیجرران ترومررا،

از  هريک ، ادامه در .تروما از بعد شده افكارهای تجربه

 .شوند مي بررسي تفسیری کدهای

رفتارهای تجربه شده بعد از ترومرا در محری    

خانرره و فضررای خصوصرري سررطوح مختلفرري را در    

؛ از برره آن اشرراره شررده 0کرره در جرردول  گیرررد برمرري

و تا اشكال رفتارهای انتقام  رفتارهای منفعالنه شرو  

جويانه، مصررف الكرل و مرواد و اقردام بره خودکشري       

هرای انجرام شرده،    شود. با توجه به مصاحبهمنتهي مي

هايي از رفتاهاری تجربه شرده بعرد از ترومرا در    گونه

قالب رفتارهرای انتقرام جويانره شناسرايي شرد کره در       

عنوان شده است که در ادامه بره   کمتر پژوهشي از آن

چنین، جدول  شود. ه،ها اشاره ميتوضیح برخي از آن

هرای توصریفي و تفسریری ايرن کرد را نشرران       مقولره  0

 ،يقرا  پرول  خیانت، ارضايي، دهد. در اين زمینه خود مي

 پس پورنو، های فیل، به کردن نگاه عارفي، رالق کردن،

بیشتر، به  خرج نقشه، و زور با گرفتن پول کردن، انداز

منزلرره ابعرراد تجربرره شررده رفتارهررای بعررد از ترومررا   

 شناسايي شده است. 

 دو از يكي که زماني صمیمانه رواب  برقراری

 در ديگرری  برا  را خرود  احساسرات  مايرل نباشرد   ررف

 حمايرت  او از همدتنره  رريقري  به نتواند و بگذارد میان

اذيت زنش را مورد آزار و  که مردی. نیست کند، ممكن

دهد و همسرش را مورد آزار  جسمي و رواني قرار مي

 اصرل  در دهد، و اذيت جسماني و رواني مكرر قرار مي

. کندمي نق  است بسته همسرش با که را پیماني دارد

اين سبب ايجراد احسراس ناخرسرندی در زن گشرته و     

ای برای تحقیر و ضرب و شت، زن از ررف مرد مقدمه

 از زناشويي خواهرد برود. يكري   ما در زندگي ووقو  تر

مرن از بعرد جريران دعواهرای     » :گويرد مري  گويانپاسخ

های روتني بوده که قهر و مكرر کارم فق  گريه کردن

کنری،، و مرن    ررالق عرارفي رو تجربره مري     کامالً حات 

کرن، و   کنه فق  سركوت مري   شرو  به دعوا مي او وقتي

 بعدش در جايي تنها برا خودارضرايي خرودم رو آروم   

کاری به کارش نردارم و ررالق عرارفي     کن، و عمالًمي

بینمررون اتفرراق افترراده فقرر  زيررر يرره سررق  زنرردگي    

 (.6مصاحبه شونده شماره «)کنی، مي

گونه از گرفتن انتقام  مصاحبه شونده ديگر اين

من از  آن روز به بعرد فقر  بره خرودم فكرر      » میگويد:

 .(01مصاحبه شماره «)کن،کن، و پول پس انداز مي مي

از بعرد  » گويرد:  مري  00مصاحبه شونده شماره 

آن جريان من به همسرم خیانت کردم و به مدت زمان 

 .«کن،روتني با او قهر مي

 هررا مصرراحبه از کرره ديگررری تفسرریریِ مقولررة

رفتارهای تقابلي است. متخصصان امرر   شد، استخراج

شناسي تربیتي يكي از آثار و عواقب مخرب تنبیه  روان

(. آنها معتقدنرد  0011آن دانند)اسكینر، ری بودن سرا م

شود که فررد تنبیره شرونده، نیرز همران       تنبیه سبب مي
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رفتار را با ررف مقابل و حتي ديگررن داشرته و آن را   

 تولید کند.  باز

زمراني کره   » گويد: 00مصاحبه شونده شماره 

او من را زد من ه، فحاشي کردم و ترا توانسرت، جیر     

 «.ت،کشیدم و وسايل خانه را شكس

وقتري مرن را   »مي گويد:  60پاسخگوی شماره 

کشر، و  دهر، و جیر  مري   زند من ه، او را هول مري مي

 «. ده،ش ميحف

سیگار و اقدام بره   و مشروبات به آوردن روی

هستند که از بطن  ديگری تفسیریِ های هخودکشي مقول

مصاحبه ها استخراج گشت. روی آوردن به مشروبات 

يرک مكانیسر، دفراعي تحرت     تروان بره عنروان    الكلي مي

 خرود  ناخودآگراه  دانست که  واکرنش « جايجايي»عنوان

 منظرور  بره  شخصریت  از قسرمتي  عنروان  فرد بره ( من)

واقعیررت  ادرا، در تغییررر رريرر  از اضررطراب کرراهش

 مسریر  تغییرر  است. مصرف مشروبات الكلي و سیگار،

 جرايگزين  هردف  يرک  سوی به( پرخاش معموت)حرکت

همسرران آزار ديرده کره تروان احقراق       . اسرت  ضعی 

حقوق خود را ندارند به منظور حفاظت از عررت نفرس   

لگررد مررال شررده خررود بررا روی آوردن برره مسرركرات و 

 دهند.مخدرها آتم خود را تسكین مي

بعد از دعوا و »مي گويد:  44پاسخگوی شماره 

های همسرم، مرن بعرد از رفرتن او از منرزل      ریکا  کتک

 .«کش،سیگار و قلیان مي

بعد از آن روز » گويد:مي 64پاسخگوی شماره 

 «.امو به مسكرات روی آورده ،کنمن الكل مصرف مي

 فیزيولروژی و رفتارهرای   هرای  پاسرخ  بر تأثیر

هررای تفسرریری اسررتنباب شررده از     منفعالنرره مقولرره 

 :گويرد  مري  3 شماره شونده ها است. مصاحبه مصاحبه

زده  هررای همسرررم مررن بهررت و کتررکا در زمرران دعررو»

 «  زندشوم و دست و پاي، يخ مي مي

 بعرد  افراد (60)ويتبورن هالجین و نظر رب  بر

 گرفتن، قرار خشونت تحت مانند ييتروما تجربه يک از

 نشران  مرحلره  دو در را شراخص  های رشته پاسخ يک

 آن رري  کره  است اعتراض مرحله اول، مرحله. دهندمي

 يرا  تررس  مانند نیرومند هیجاني و هشدار حالت فرد با

ايرن   در فررد :  )مرثالً . دهرد مري  نشران  واکنش شديد غ،

 دوم، مرحلره  در بكشرد(  جی  خشونت مقابل در مرحله

اتفراقي   کره  ايرن  بره  کرردن  وانمرود  از حرالتي  برین  فرد

 تجربره  بره  مربروب  احساسات و افكار تجربه و نیفتاده

 توانندمي ،يعال اين. است نوسان در خشونت، دردنا،

 برره عالقرره محسرروس کرراهش: ازقبیررل هررايي پاسررخ

انررد،  برروده جررذاب فرررد برررای قرربالً کرره هررايي فعالیررت

 خشرونت،  تجربه به مربوب ناخواسته افكار ها، کابوس

 يا تعري ، قلب تپش ؛مانند جسماني هاینشانه با همراه

 خرارره  تجديرد  و زيراد  پذيریتحريک تمرکز، مشكالت

 گرفتن ايجاد نمايد.  قرار خشونت مورد

همیشره  » :گويرد مري 00 شماره شونده مصاحبه

 کرن، و بعرداً  های همسرم گريه مي بعد از دعواها و زدن

 «.کن،شوم و کاری نميساکت مي

 ،(31)ايرونز  پاتريشریا  نظیرر  محققاني نظر بنابر

 و زنانه وجهة رفتن دست از به هااز خشونت گونه اين

فرصررت  و قرردرت و شررود مرري منجررر زن نفررس عررزت
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 زنرران از را اسررتعدادها شكوفاشرردن و توانمندشرردن

 در کفرايتي زن  بري  بره  مي توان زمینه، اين در. گیرد مي

 اجتمراعي،  امرور  در مشرارکت  از گريرز  خانره،  مديريت

 ناکررامي در فرزنرردان، آمیررز خشررونت رفتررار بازسرازی 

 از و مخردر  مرواد  بره  برردن  پنراه  تحصیل، در کودکان

 قربانیران  نرزد  خانوادگي و اجتماعي اعتبار دادن دست

 کرد. اشاره پديده اين

توجره   با، تروما از بعد شده تجربه های هیجان

که خشونت خانگي علیه همسران در محردوده و   به اين

پیونردد، امرا پیامردهای آن بره      فضای خانه به وقو  مي

يابرد، بره رروری کرره    انتقرال مري   محری  اجتمراعي نیرز   

دارای ترررس و  شرروندهبسرریاری از زنرران مصرراحبه  

هايي هستند که مانع فعالیت و پويايي آنان در  اضطراب

گرردد. در واقررع اثررات خشرونت و ترومررا    اجتمرا  مري  

محدود به فضای خانه نیست و در محی  اجتماعي نیز 

 همانگونه که در جدول شمارهسازد. خود را نمايان مي

پايین آمدن عزت نفس، ايجاد ترس اشاره شده است؛  6

هررايي  و خشرر،، تنفررر و فقرردان لررذت در زنرردگي گررزاره

ها اسرتخراج شرده اسرت کره در      هستند که از مصاحبه

 شود.ي در اين ارتباب پرداخته مييها ادامه به نقل قول

پايین آمدن عزّت نفس در زندگي و فقدان لرذّت  

از مقوله های تفسیری در حوزه هیجانهای تجربه شده 

 بعد از تروما است. 

مرن ديگرر   » :گويدمي 0 شماره شونده مصاحبه

کرن،، دوسرت نردارم جرايي برروم و      از همه دوری مري 

خرورم و اعتمراد بره    همیشه غمیگین هست، و غصه مي

 «.نفس، پايین آمده است

از آن » مري گويرد:   32مصاحبه شونده شرماره  

هرا   روز به بعد و روزهای بعد از دعواها و کتک کراری 

کرن، و خیلري احسراس    من احسراس خررد شردگي مري    

 «.حقارت دارم

زماني که سلطه و هژمروني مرردان در تمرامي    

يابرد و در بردترين شركل    سطوح زندگي زنان نمود مي

تحكرری، هررای برردني  خررود بررا زد و خررورد و مجررازات 

شررود و زنرران ترروان هرریچ گونرره دفرراعي در خررود   مرري

شروند. در   يابند، دچار در ماندگي آموخته شده مي نمي

نفرت پیدا کررده   عدم توان دفا  نتیجه از خود به دلیل 

 يابد.و عزّت نفسشان تنزل مي

من ديگر »گويد: مي 64مصاحبه شونده شماره 

ز کارهرای  های لذت بخش قبلي ندارم، ا عالقه به فعالیت

برردم ديگرر آن   و چیزها و امروری کره قربالً لرذت مري     

 «.احساس قبلي را ندارم

 مررورد ررروتني زمرراني مرردت در کرره زنرراني

 تجربره  خشرونتي را  يرا  گیرنرد مي قرار همسر خشونت

 شرود،  مري  قلمرداد  آنها زندگي برای تهديدی که کنندمي

 بره  نسربت  غريبه بودن يا ماندگي جدا احساس معموتً

 .کنندمي پیدا خود پیرامون دنیای

هرای   تنفرر از ديگرر مقولره    خش، و ترس، ايجاد

 ها بود. اکتساب شده از مصاحبه

از آن »گويرد:  مري  01احبه شونده شرماره  مص

روز به بعد مرن همیشره احسراس عردم امنیرت دارم و      

 «. لرزدترس، و بدن، مي مي

مررن »گويررد:مرري 30مصرراحبه شررونده شررماره 

تنها احساسي کره دارم تنفرر و حرس    نسبت به همسرم 

ي کره بررای   يهرا  انتقام است و به همین دلیل يكي از راه
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ام، خیانرت اسرت.   انتقام گرفتن از همسرم انتخاب کرده

 «.ده،با خیانت کردن به همسرم خشم، را تسكین مي

 روايرت ، ترومرا  از بعرد  شرده  تجربره  افكارهای

 ايرن  بره  را مرا  توانرد  مري  خود تجربیات از شاغل زنان

برسرراند کرره  افكررار بعررد از ترومررا در زنرران   فرضرریه

 و پنراهي  بري  همیشگي، احساس هايي چون ترس مقوله

 بررودن، مقايسرره زن از مررردن، نفرررت برردبختي، آرزوی

ررالق،   بره  خرود، انديشریدن   از ديگرران، نفررت   با خود

 بره  فرزنردان، میرل   به عش  همسر، عدم کشتن آرزوی

 از تفراوتي، نردامت   خودکشري، بري   به انديشیدن خیانت،

 مررد اسرت. برا    جنس از انتقام و نفرت فكر ازدواج، در

 3ول ددر جر  هرا  آن بندی ربقه و تبییني کدهای بررسي

مررد و   جرنس  از برودن، نفررت   زن از نفرت تسآمده ا

 خود، آشكار شد.  از نفرت

همرره » :گويرردمرري 6 شررمار  شرروند  مصرراحبه

 .«مردها از دم نامردند

 ايرن  را خود تجربة ديگر، شوند  دو مصاحبه  

از خودم بردم مري آيرد، از خرودم     » :دنکنمي بیان چنین

متنفرم، همیشه تصويرش جلوی چشمان، است. خیلري  

)مصراجبه شرونده   «. حس بدی نسربت بره خرودم دارم   

خواهد بمیرم، آبرروی مرن را بررد،     دل، مي» (.0شماره 

ای کاش زن نبودم، ای کاش همه چي تمام شود و مرن  

تراحت کررررن، ايررررن زنرررردگي هرگررررز درسررررت اسرررر

 (.8به شونده شماره حمصا«)شود نمي

شرود، وجرود ترومرا    گونه که مالحظه مي همان

 شود کره نفررت از جرنس زن   در زندگي زنان سبب مي

خود و نفرت از مرد هسرته تفكرری زنران تحرت      بودن

 الشعا  قرار دهد.  خشونت خانگي را تحت

 اسرت  کسي سال، نساناگالسررر  به نظرويلیام

 محبررت و عشرر  هرر، بررورزد و و محبررت کرره عشرررر 

 هر،  و کنرد  ارزشرررمندی  احسررراس  ه،. نمايد دريافت

عردم  . کننرد  يیرد أت را ارزشررمندی او احسرراس ديگران

که احسراس   شود احترام در زندگي زناشويي سبب مي

ارزشمندی از بین رفته و احساس نفرت در سه جهرت  

 خود، ديگری و جنسیت سوق يابد.

بدبختي و  و پناهي بي همیشگي، احساس ترس

هرای تفسریری افكرار     رالق از ديگر مقوله به انديشیدن

 بعد از تروما است. 

همیشره  » :گويرد  مري  1 شمار  شوند  مصاحبه

کن،، مردام   احساس ترس دارم و خیلي به ترس فكر مي

شه نكنه يره برار ديگره ايرن      اين فكر در ذهن، مرور مي

 «اتفاق تكرار بشه

همیشه به » :گويد مي 0 شمار  شوند  مصاحبه

  «.کن،، خیلي حقیر و بدبخت، حقارت خودم فكر مي

خیانررت دو  برره همسررر و میررل کشررتن آرزوی

مفهوم ديگر استخراج شده از افكار زنان دارای تجارب 

 ترومايي است.

 :گويرد  مري  31و   34 شرمار   شوند  مصاحبه

روز با ماشین کن، که يه  همیشه به اين مسأله فكر مي»

 «.از روش رد ش،

تونرره شررادم کنرره و از   تنهررا چیررزی کرره مرري »

)مصراحبه  «. هام ک، کنه خبرر مرگره همسررمه    ناراحتي

 (.31شونده شماره 
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اند که خشونت علیه تحقیقات زيادی نشان داده

زنان مشركالت زيرادی بررای زنران از جملره؛ گريرز از       

انرروا  مشررارکت در امررور اجتمرراعي، از کررار افتررادگي، 

افسردگي، عدم کفايت زن در مديريت خانواده، از برین  

رفتن اعتماد به نفس، عردم موفقیرت کودکران در حرال     

تحصرریل، از دسررت رفررتن اسررتعدادهای بررالقوه زن، از 

دست دادن اعتبار اجتماعي و خرانوادگي و دسرت زدن   

 (.33، 36، 30)به خودکشي را به دنبال خواهد داشت

خودکشررري،  هبررر مرررردن، انديشررریدن آرزوی

انتقام از ديگر مفاهیمي برود کره از    فكر تفاوتي و در بي

 ها استخراج گشت. مصاحبه

تجربرره خررود را  8شررماره   مصرراحبه شررونده

 کند.اينگونه بیان مي

همسرم آبروی مرن را بررد، دلر، مري خواهرد      »

بمیرم، همه چیز تمام شده، هیچ چیز، هیچ وقت درست 

 «.نمي شود

روزی » گويرد:  مري  0مصاحبه شرونده شرماره   

کش،، همیشره بره فكرر خودکشري     خودم را مي آخرش

 «کن،هست، چون خیلي احساس بدبختي مي

ديگره  » گويرد: مري  64مصاحبه شونده شرماره  

تفاوت شدم و بي خیال واقعا خسته برام مه، نیست بي

 «.شدم

 خرود  های يافته در (34)تکزا، و تسیريگوتیس

 خرانگي  خشرونت  از که زناني آوریتاب کردند گزارش

 اسرت.  جمعیت عمومي آوری تاب از کمتر برند، مي رنج

کره   رسیدند تايجن اين به (30)سینساويک و اوديبگويک

 کره  زنراني  برا  درمقايسره  خانگي خشونت ربانيق زنان

 ابعرراد دارای انررد،نگرفترره سوءاسررتفاده قرررار  تحررت

 تقويرت احساسرات  . هسرتند  شرديدتری  منفي احساسي

 خطرر  عامرل  تواند مي پرخاشگری و محرومیت و منفي

 دوبرراره قربرراني و روان سررالمت اخررتالتت ابررتال برره

 .باشد خانگي خشونت

فرزنردان   به عش  ديگران، عدم با خود مقايسه

ازدواج از آخرين مفاهی، تفسیری استخراج  از و ندامت

 های کیفي است.شده از مصاحبه

دوسرت  » گويرد:  مي 38مصاحبه شونده شماره 

هرام رو هر، دوسرت     دارم همسرم رو بكش،، حتي بچه

 «.ندارم

از ازدواج » مي گويد: 2مصاحبه شونده شماره 

خیلري پشریمان،، مرن نبايرد باهراش ازدواج      با همسررم  

 «.کردم مي

فرمايید،  همان رور که در اين مدل  مالحظه مي

مقولرره  61تبیینرري،  مقولرره 3تجررارب زيسررتي زنرران در 

تماتیک مرورد   تحلیل مقوله توصیفي به روش 24و  تفسیری

مصاحبه بره دسرت    41ها که از  بررسي قرار گرفت. اين داده

اگر چه واکنش زنان نسبت به ترومای دهد که  آمد، نشان مي

خشررونت خررانگي متفرراوت برروده، امررا نكترره قابررل تأمررل، در  

هرای   گیر برودن خشرونت علیره زنران در تمرامي پايگراه       همه

هرای مرورد تأمرل در     اقتصادی و اجتماعي است که از يافتره 

هرا   و نرو  آن  هرا  با توجه به مقولره باشد،  اين بررسي مي

 (.0شود)شكل  ترسی، ميمدل پژوهش به شرح زير 
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 استخراج کدهای توصیفي، تفسیری و تبییني اول :0جدول 

 

 مقولة تبییني مقولة تفسیری مقولة توصیفي

 رفتارهای تقابلي هل دادن، فحاشي، جی  و داد زدن، قهر کردن، شكستن وسیله،

ی
رفتارها

 
تجربه
 

شده
 

بعد
 

از
 

تروما
 

، کردن، رالق عارفي، نگاه کردن به فیل، های يخود ارضايي، خیانت، پول قا

 نقشه، خرج بیشتر و زور با گرفتن پورنو، پس انداز کردن، پول

 رفتارهای انتقام جويانه

 روی آوردن به مشروبات و سیگار کشیدن سیگار  مصرف الكل،

کردن، سردردهای میگرني، يخ کردن دست و پا، معده درد، لرزش بدن، عرق 

 دل پیچه، احساس خفگي، پرخوری عصبي، تپش قلب، پرخوری عصبي

 تأثیر بر پاسخهای فیزيولوژی

 اقدام به خودکشي تنفر از خود،

سكوت، گريه، بهت زدگي، خوابیدن، فراموشي شديد، قطع رابطه با همه، تحمل 

 اتاق با گريه کردن، حبس در اتاق، تر،

 رفتارهای منفعالنه

 

 استخراج کدهای توصیفي، تفسیری و تبییني دوم :6جدول 

 مقولة تبییني مقولة تفسیری مقولة توصیفي

 عزت نفس پايین حساس تنهاييااحساس گناه احساس بدبختي، احساس ضع ، 

ی
هیجانها

 
تجربه
 

شده
 

بعد
 

از
 

تروما
 

 ترس تشويشبي قراری، عدم امنیت، ترس شديد، 

 خش، انفجار خش، 

 نفرت متنفر بودن، احساسات منفي، فقدان هر گونه عش ، بیزاری

 فقدان لذت در زندگي فقدان لذت از عالقه منديهای قبلي، احساس پوچي، بي تفاوتي، غمگین بودن، 
 

 سوم تبییني و تفسیری توصیفي، کدهای استخراج :3 جدول

 مقولة تبییني مقولة تفسیری مقولة توصیفي

مي ترس، دوباره اتفاق بیفتد، مرور ذهني همیشگي ترما، مرور کتكاری در ذهن، ترس شديد، 

 ترس از کتكاری، يكي تو گوش، میگه آماده باش 

 ترس همیشگي
ی
افكارها

 
تجربه
 

شده
 

بعد
 

از
 

تروما
 

بدبختي، فقدان خدا رها کرده من را، فقدان پناهگاه، فقدان احساس و عش  به ديگران، احساس 

 دلخوشي به همسر، احساس تنهايي، دنیا وحشتناکه

 احساس بي پناهي و بدبختي 

 آرزوی مردن آرزوی مرگ 

 نفرت از زن بودن چرا زن هست،، نفرت از زن بودن، ای کاش مرد بودم، کاش زن نبودم

 مقايسه خود با ديگران 

حقمه خانواده ناراضي بودن، خیلي آشغال،، از خودم بدم مي آيد، احساس حقارت، احساس بي 

 کفايتي، نمي تون، کاری بكن،، احساس گناه 

 نفرت از خود

 انديشیدن به رالق  شوم  حتما جدا مي

آرزوی مرگ همسر، تنها را شادی من مرگ همسر، دوست دارم با ماشین از روش رد ش،، مي 

 کشمش زجرکششش کن،، يا اون بمیره يا من، ای کاش خبر رگش بیاد، حتما روزی ميخواه، 

 آرزوی کشتن همسر

 عدم عش  به فرزندان فرزندان، را دوست ندارم

 میل به خیانت در فرصت خیانت، در آرزوی خیانت، 

 انديشیدن به خودکشي توان،، دوست دارم خودکشي کن، نمي

 درست زندگي اين اينه، تقديرم ندارم، دادن دست از برای چیزی ندارم، کارشش به کاری

 بسازم و بسومزم شه، نمي

 تفاوتيبي

 ندامت از ازدواج کردم ازدواج چرا ممكنه، زندگي مرد بدون

 انتقام فكر در گیرم انتقام مي

 نفرت از جنس مرد  مردها گرگ هستند، مردها نامردند، همه مردها مثل ه، هستند
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همه گیر بودن خشونت علیه زنان در تمامي پايگاه های اقتصادی و اجتماعي تحقی  نظری مدل: 0شكل 

 از بعررد زيسررتي تجررارب

 قربراني  زنان  در تروما

 ترومرا  خرانگي  خشونت

 قرباني زنان  در

 خانگی خشونت 

 تروما از بعد شده تجربه رفتارهای

 تقابل رفتارهای      -    

 جويانه انتقام رفتارهای      -    

 سیگار و مشروبات به آوردن روی      -    

 فیزيولوژی پاسخهای بر تأثیر      -    

 خودکشي به اقدام      -    

 منفعالنه رفتارهای      -    

 

 

 

 تروما از بعد شده تجربه افكارهای

 ترس همیشگي -

 احساس بي پناهي و بدبختي  -

 آرزوی مردن -

 نفرت از زن بودن -

 مقايسه خود با ديگران -

 نفرت از خود -

 انديشیدن به رالق  -

 آرزوی کشتن همسر -

 عدم عش  به فرزندان -

 میل به خیانت -

 انديشیدن به خودکشي -

 بي تفاوتي -

 ندامت از ازدواج -

 انتقام فكر در -

 نفرت از جنس مرد  -

 

 تروما از بعد شده تجربه هیجانهای

 پايین نفس عزت      -       

 ترس      -       

 خش،      -       

 نفرت      -       

 زندگي در لذت فقدان      -       
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 بحث 

 .اسرت  جهراني  امری زنان علیه خانگي خشونت

بهداشرت  ن سرازما  وسریله  بره  شرده  منتشرر  آمار رب 

خرود   زنردگي  ررول  در زن يرک  زن سره  هرر  از جهاني

 از نظرر  شرود. صررف   مري  واقع خانگي خشونت مورد

 در زنران  بره  خشونت نسبت مسأله به جهاني توجهات

 حساسریت  دارای جامعه ايراني برای که آنچه خانواده،

 کره  رريقري  هرر  به که خشونت است اين باشد مي وافر

 خرانواده  سستي و تزلزل يابد، باعث تحق  خانواده در

 اساسري  و اصرلي  هسرته  کره،  اين توجه به با. شود مي

 مانند ای پديده دهد، مي تشكیل را خانواده ايراني جامعه

 يرک  عنروان  بره  خرانواده  در زنران  بره  خشونت نسربت 

کره   چرا شود، مي گرفته نظر در جدی آسیب اجتماعي

گسریختگي   هر،  از عامرل  تررين  مهر،  توانرد  مي خشونت

خرانواده   يعنري  جامعره،  بخرش  تررين  بنیادی ساختاری

خررانواده  کارکردهررای از بسرریاری آن پیرردايي و باشررد

لرذا هردف از ايرن پرژوهش      ،(30)ببررد  برین  از را سال،

 قربراني  زنران  در تروما از بعد زيستي تجاربتعیین و 

 .خانگي بود خشونت

 سرره حرروزه  در شررده شناسررايي پیامرردهای

 تجربه هایهیجان تروما، از بعد شده تجربه رفتارهای

 از بعرد  شرده  تجربره  ترومرا و افكارهرای   از بعرد  شده

 بیران  تروان مي هايافته اين تبیین در .شدند تنظی،تروما 

 تعامرل  در زنان علیه خانگي خشونت پیامدهای که کرد

 چنرین  هر،  ،هسرتند  رخشري چ و حلقوی رواب  دارای و

 از ييهررا هزنجیررر همسررران، خشررونت ربررانيق زنرران

 برا  کره  کننرد مري  تجربه زمان ه، را پیامدها و التكمش

 .است شده تبیین خورده کتک زن سندرم عنوان

 پرذيری آسریب  ببا در خورده کتک زن سندرم

 پرذيری آسریب  و رفتراری  پرذيری آسریب  زنان، سالمت

 و عرارفي  دلزدگري  زنران،  ياخالق و مذهبي های ارزش

 تعهررد زنرردگي، ادامرره انگیررزه فقرردان جنسرري، و روانرري

 و پرردری خررانواده پررذيری آسرریب همسررر، برره نداشررتن

 اجتماعي های آسیب افزايش فرزندان، و همسر خانواده

 هررای حرروزه در را زنرران زنرردگي تصررادی،اق نرراامني و

 تحرت  شردت  بره  اجتمراعي  و خانوادگي زوجي، فردی،

 عمواقر  بیشرتر  در کره  ایگونه به ،است داده رارق تأثیر

 را پیامدها و التكمش از ایمجموعه زمان ه، زنان، اين

 هرای   پرژوهش نتايج اين بررسي با نتايج  .کردند تجربه

 و زينررررروالگالی کیسرررررا،، (06)ارن و اوزکافاسررررري

اسرررپیال و  ،(08)، دوفرررورت و همكررراران(00)سررررگک

و  ، زولوتنیرررک(8)سرررو و همكررراران، با(00)مكرررارانه

، واتكینرز و  (66)همكراران سوسرا و   ، دی(60)همكاران

 سو بود.  ه، (63)همكاران

ترومرا   از بعرد  شرده  تجربه در تبیین رفتارهای

های زنان در اين پژوهش  توان گفت که ری  واکنش مي

ترين نو   از دامنه رفتارهای منفعالنه تا بدترين و خشن

 .بود و خیانت جنسي واکنش يعني خودکشي

اسرت  تابد در ايرن   ها برمي اين يافته ازآنچه که 

بره کرارگیری   ای در هیچ مروردی  که راهبردهای مقابله

ای  راهبررری مثبررت نبرروده و تمررامي راهبرررد مقابلرره    

 ه اسرت بود ای خود مدارراهبرد مقابلهمدار و يا  هیجان
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ای منطقري   تروان راهبرردی مقابلره   که در هیچ کدام نمي

دلیل ايرن امرر شرايد در برسراخت مررد      مشاهده کرد. 

درمانردگي آموختره شرده    ساترانه جامعه ايراني و يرا  

هرای قرانوني و مردني، عردم     زنان باشد. فقدان حمايرت 

هرای حمرايتي و دولتري، عردم اسرتقالل       وجود سازمان

هرای منطقري را از زنران     توان اتخاذ واکنش ،مالي زنان

محكر، در  سراترانه مرانعي   گرفته و وجود فرهنگ مرد

 های مردان علیه زنان است. برابر خشونت

 فرهنررگ دلیررل برره ایجامعرره چنررین در زنرران

از  دفرا   بررای  کرافي  قوانین و حقوق نبود و مردساتر

 دچررار خررانواده، در مررردان خشررونت مقابررل در زنرران

ايرن  . شروند مري  بسریاری  اجتمراعي  و روانري  مشكالت

 رواني و اجتماعي مشكالت ايجاد به است ممكن مسأله

 دچرار  زنراني  چنرین . بیانجامرد  نیرز  جامعره  در ديگری

 بره . هسرتند  شناختي هستي ناامني و وجودی اضطراب

 نگران خود به زندگي نسبت همواره آنها ديگر، عبارتي

. کننرد مري  تجربره  عمیقراً  را تنهرايي  و نراامني  و هستند

 در تحقیر   ايرن  در مطالعره  مورد زنان که، اين خالصه

 در و ماننرد مري  دفرا  بري  خود شوهران خشونت برابر

 مجبرور و  ندارند سوختن و ساختن جز ای چاره نتیجه،

 .هستند« موجود وضعیت حفظ»استراتژیِ اتخاذ به

رفتارهای منفعالنه، روی آوردن به وجررررررود 

 درهای فیزيولوژی منفي  مشروبات الكلي و وجو پاسخ

 ربررر  نظريرره  تررروانمرري را خشررونت قربرراني زنرران

 نظريه برربر  اين. نمرود تبیین شده آموخته درماندگي

 امرا  ،کندترر، مي را خود همسرر خشرونت از پرس زن

 برره زنردگي   دوبراره  همسرر  خواسرت  بره  مدتي از بعد

 خشرونت  کره بینردمري براز امرا گرردد، برمي زناشويي

 ايجراد  امررر سربب   ايرن و دارد ادامره همچنان وی علیه

 وی ای منفري در و راهبرهای مقابله رفتارهای منفعالنه

 نیررز  پرژوهش  ايرن  در مرورد بررسي زنران. گرردد مي

 وضررعي  چنرین با شدن دلیرل روبرو بره اسرت ممكرن

 . شرده باشند هاييچنین واکنش دچرار

 ترومرا  از بعد شده تجربه های در تبیین هیجان

هرای  توان اظهارنظر کرد کره خشرونت   گونه مي نیز اين

های خصوصي بر زنران  که همسران در محی مكرری 

کنند، شخصیت و هويت را از آنران گرفتره و   اعمال مي

های مكرر عزت نفس فقدان کنترل زنان بر اين خشونت

دات ضررعیفي آنرران را پررايین آورده و خررود را موجررو 

هر گونه بخواهند با آنران رفترار    کنند که مردقلمداد مي

گرايي، فقدان قردرت   کنند. مطاب  با نظريات کارکردمي

مالي و توزيع ناعادتنه قدرت، اعمال خشونت را توجیه 

حفظ انقیاد مردان بر زنان کرده و آن را توجیهي برای 

 نفرس  عرزت داند که نتیجه اين امر نیرز چیرزی جرز    مي

 زنرردگي در لررذت فقردان و  نفرررت، خشر، ، ترررس، پرايین 

 .0باشد.  مي

 ،(6)اسركینر  اف جملره بر    از (0)رفتارگرايي مكتب

 روابر   ثیرأتر  تحرت  افرراد  روانري  سرالمت  است معتقد

 سیاسري  اقتصادی، اجتماعي،)که محیطي و فرد متقابل

. گیررد مري  قرار کند مي زندگي آن در فرد( جغرافیايي و

                                                           
1-Behaviorism Perspective 
2-B.F.Skinner 
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 کره  باشرد  ایگونه به فرد زندگي محی  وقتي در نتیجه

 برالطبع  باشرد،  افرراد  بررای  آفررين  مشكل يا ناسازگار

 چنرین  ه، رواني آنها را به خطر خواهد انداخت. سالمت

 انسررران،  روان خصرو  سرررالمت   آبراهام مازلو در

ارزيرراب   ثیرگررذارأبسرررریار ت را بیرونرر  هررا  محررر،

 فیزيولوژيرک،  نیازها  ارضاء که دارد اعتقاد و ندک مي

 احسراس  ايجراد  باعرث  خودشركوفاي   و عشر   امنیت،

 بررا   و شرده  آرامش احساس مینأت و استرس کاهش

 .(32)است تزم و روان تن و سالمت پرورش

در  خشررونت  بررروز  کره گفرت توان مي کل رد

 حراتت در تغییرر جملره از زيادی مشكالت سبب افراد

ترومرا  و اضطراب افسردگي، بروز. شودمي آنها خلقي

 و خل  تغییرات. است زياد بسیار افراد از گروه اين در

کرراهش   تررنش،  سررردرگمي،  خسرتگي، ؛چرون ه، خرو

علیره  خشرونت برروز عواقرب از شرادکامي و رضايت

و  اشررخا   بررای هنگفتري هرایهزينره که است زنان

زنان  در همسر خشونت تجربه. آوردمي بار به جامعه

 و (گیجري )سردرگمي بین و شود مي درد و ترس باعث

سرو   هر، ، دارد وجود داری يمعن رابطه همسر خشونت

نیرز   (31)آزادمهرر  و خراني  محمرد  بررسيبا نتايج اين 

هرای  نشان دادند که قربانیان خشرونت خرانگي آسریب   

رواني چون نشانگان خش،، نشانگان شخصیت مرزی، 

 خشرونت  سرابقه  سابقه بزهكاری، نشانگان افسرردگي، 

 آشررفتگي ارتبرراري، تعهررد منفرري، اسررنادهای جنسرري،

 و اجتمراعي  يكپرارچگي  ارتبراري،  يكپرارچگي  ارتباري،

انرد.  مواد را از خرود نشران داده   سوء مصرف باتخره

يافتنرررد در (38)زاده و منصررروريان راونررردی سرررهراب

؛ خشرررونت خرررانگي علیررره زنررران پیامررردهايي نظیرررر 

 تررس،  نفس، عزت و اعتماد دادن دست از گیری، گوشه

 فرصررت و قرردرت دادن دسررت از هررا، انرروا  افسررردگي

بررروز  خطررر و اسررتعدادها شرركوفايي و شرردن توانمنررد

 ؛نظیرر  اجتمراعي  پیامدهای به رواني شديد های بیماری

 مديريت در کفايت زن عدم خودکشي، به تمايل افزايش

 بازسرازی  اجتمراعي،  امرور  در مشارکت از گريز خانه،

 در کودکران  ناکرامي  در فرزنردان،  آمیرز  خشونت رفتار

 دادن دسرت  از و مخردر  مرواد  بره  برردن  پناه تحصیل،

 پديرده  ايرن  قربانیران  نرزد  خانوادگي و اجتماعي اعتبار

  .شد خواهد منجر

 ،کالمي خشونت است معتقد (30)ايلک کاراجان

 ايرن  مترداول  اشركال  از بیزاری ايجاد و تمسخر تهديد،

 نوعي چیز هر از قبل لفظي خشونت. است خشونت نو 

 بره  اعتمراد  نرابودکردن  شود کره  مي محسوب تهاج، از

 و تروهین  ايرن  و دهرد مري  قررار  هردف  را همسرر  نفس

 و زن به بار حقارت لقبي دادن با نسبت بعضاً تحقیرها

 اسرت،  مهر،  او بررای  آنچره  يرا  او ظاهر و بدن تمسخر

 همراه است. 

 افكارهررای تجربیررات از شرراغل زنرران روايررت

 ايرن  بره  را ما تواندمي خودترومای  از بعد شده تجربه

هرای زنران    که در هیچ کدام از واکرنش  برساند فرضیه

قرباني خشونت، رفتارهای حمايتي و قرانوني مشراهده   

نشد. در بعد وسیعي از افكار نفررت از خرود، نفررت از    

زن بودن، عدم عش  به فرزند، آرزوی مرردن و افكرار   
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فقردان  مشابهي استخراج شد کره همگري حرول محرور     

چنرین   هر، . عش  و محبت به خانواده در جريان بودنرد 

تفاوتي، نفرت از خود، احساس  وجود افكاری چون  بي

را مفهوم درماندگي آموخته  پناهي و آرزوی مردن، بي

مرارتین سرلیگمن معقترد برود فقردان      اخت. سمي تداعي

، افسرردگي و  خرود  کنترل انسان بر پیامردهای زنردگي  

کند. تروماهرای متعردد برا سرلطه و     انفعال را ايجاد مي

پايران  خشونت مردان، چیزی جز فرادسرتي سرلطه بري   

مردان بر زنان نیست و نتیجه چنین تروماهرايي ايجراد   

ي است که همگي بر حسرت، ری  متعدد تفكرات مخرب

 مدت در که زناني دارد.نفرت، مرگ و خودکشي دتلت 

 يرا  گیرنرد مي قرار همسر خشونت مورد روتني زماني

 زنردگي  بررای  تهديردی  کره  کنند مي تجربه را خشونتي

 يرا  جدامانردگي  احسراس  معمروتً  شرود، مي قلمداد آنها

. کنندمي پیدا خود پیرامون دنیای به نسبت بودن غريبه

بیگراه   و گاه خشونت آور رنج و بد خارره زنان اين در

 هررای احسرراس همرران و آورده هجرروم ذهنشرران برره

 حتري  .شرود مري  تكررار  برايشران  زمان آن ناخوشايند

 و هررا اشرراره از پررر اسررت ممكررن هرر، خررواب شرربانه

 يرادآوری  را شده اعمال خشونت که باشد هايي عالمت

 .کندمي

و  يفیک كردياستفاده از رو لیپژوهش به دل نيا

و نبود شرانس برابرر    يرتصادفیغ برداری نمونه روش

. نحررو  سررتیاز خطررا مبررا ن  جامعرره افرراد  ةبررای همرر 

 مره ین ياکتشراف  ةمصراحب  آوری ارالعات در قالب جمع

فررد   يشخصر  امكان دخالت نظرر  لیبه دل افتهيساختار

 افشای و عدم يادآور  تورش و امكان کننده مصاحبه

پرژوهش   هایافتهياز اعتبار  دارد همراه به را خشونت

 .کاهديم تاحدودی

 راه بهتررين  زمینه، هر در پیشگیری که آنجا از

 ای پاره اتخاذ راستا اين در لذا رود،مي شمار به درمان

 مثرال،  عنوان به. باشند ملثر بسیارتوانند  مي تدابیر از

افررزايش  بررا ترروانمرري فرهنگرري و آموزشرري زمینرره در

 خشررونت مررورد در تزم هررایآگرراهي و هررا حساسرریت

 مرردان  تغییرر نگررش   نیرز  و زنان به نسبت خانوادگي

 خشر،  کنتررل  در مرردان  توانمندسازی زنان، به نسبت

 حقوق خصو  در زنان به ملثر رساني ارال  و خود

 مراکرز  گسرترش  .کررد  پديده اين کاهش در سعي آنها،

 بره  زنران  از حمايرت  اجتمراعي  های سازمان و حمايتي

 و نهاد مردم های سازمان غالب در يا و دولتي صورت

 بررا متناسررب و درمرراني بهداشررتي خرردمات هيررارا نیررز

 ايرن  درخانگي  غربالگری خشونت و قربانیان نیازهای

 است. مراکز از ديگر پیشنهادهای اين پژوهش

 

 گیری  نتیجه

هررا، فرضرریه  هدينررد تحلیررل داآبررا توجرره برره فر

هرا   ويژگي عمومي و فراگیر بودن خشونت در خانواده

اجتمراعي)حتي در زنران    ر های اقتصادی بین همه پايگاه

مقارع دکتری( شكل گرفت. در رابطه با تجرارب ادرا،  

شده زنان قرباني خشونت، معاني مشرترکي در گرروه   

 ،ضررو  خشررونتووجررود داشررت. هررر زن در مررورد م

هرای خرا  خرودش را داد. ايرن      رفتار، افكار و هیجان
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نشانگر معني منحصر به فرردی اسرت کره هرر زن بره      

دهد. اگر چه هر زن بره   سبت ميجنبه تجربه خشونت ن

ها با ه، معنري   داد، ولي همه آنرور جداگانه پاسخ مي

مشترکي در مورد خشونت دارند. اين معراني مشرتر،   

کند. اگر چره  پايه ارتباب و تعامل بین افراد را فراه، مي

هرای   هرای مختلر  سرني مربروب بره نسرل       زنان گروه

اما همه آن هرا  دادند، متفاوت به رور جداگانه پاسخ مي

 رفتارهای بسیار و هیجان چون افكار، مفاهی، مشترکي

بررر خشررونت در خررانواده دارنررد. منفرري در ارتبرراب بررا 

ه هرای ايرن مطالعره، برا توجره بره فرضری        اساس يافتره 

هرای   بین همره پايگراه  بودن خشونت در خانواده فراگیر

اجتماعي، توجه جدی به کنترل خشونت در  ر  اقتصادی

 رسد.ی ميخانواده ضرور
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Abstract: 
 

Background & aim: Due to the adverse effects of domestic violence and trauma on women's 
physical and psychological health, the aim of this study was to investigate post-traumatic biological 
experiences in women victims of domestic violence. The aim of the present study was to determine 
and post-traumatic biological experiences in women victims of domestic violence. 
 
Methods: In the present qualitative study conducted with the content analysis approach in 2021, 
the data were analyzed through secondary data analysis, semi-structured interviews with 50 
women victims of domestic violence by thematic analysis.The basic theory method was collected 
using theoretical sampling at each stage according to the analysis of previous data from women 
who wished to do the interview. Data in this study were analyzed by Corbin and Strauss methods. 
  
Results: Data analysis led to the extraction of 3 explanatory categories, 20 interpretive categories 
and 64 descriptive categories, which were: 1. Post-traumatic behaviors experienced (coping 
behaviors, vengeful behaviors, turning to alcohol and smoking, affecting physiological responses, 
suicide attempts, and passive behaviors), 2. Post-traumatic emotions experienced (low self-
esteem) , Fear, anger, hatred and lack of pleasure in life) and 3. Thoughts experienced after 
trauma (constant fear, feeling of helplessness and misery, wishing to die, hating being a woman, 
comparing oneself with others, hating oneself, thinking about divorce , the desire to kill a wife, lack 
of love for children, desire for betrayal, contemplating suicide, indifference, remorse for marriage, 
thinking of revenge and hatred of men. 
 
Conclusion: Based on these results, women exposed to domestic violence have many problems 
in the area of experienced behavior, experienced emotions and thoughts experienced after 
traumatic experiences. These findings can be useful in assessing the risk, determining treatment 
pathways, and managing domestic violence in women victims. 
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