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 دهیچک
ها ترین آنتواند ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد که از مهمهمسر آزاری نوعی آسیب اجتماعی است که پیامدهای ناگواری می: زمینه و هدف

 پژوهشهای زیادی برای فرد و جامعه داشته باشد بر همین اساس تواند هزینهشناختی مثل افسردگی و اضطراب اشاره کرد که میبه پیامدهای روان توانیم

با مشکل همسر آزاری  کنندهگر مراجعه( در بین افراد آزاردیده و آزارPID-5شناختی و ابعاد شخصیتی ناسازگارانه )پروفایل آشفتگی روان حاضر باهدف مقایسه

 انجام شد. به اورژانس اجتماعی

اجتماعی با  اورژانسکننده به افراد مراجعهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی است و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه : هامواد و روش

 پرسشنامه سیاهه شخصیتآوری اطالعات از انتخاب گردید. جهت جمع هدفمندگیری صورت نمونهبه زوج 03بود که تعداد  1812در سال  مشکل همسر آزاری

DSM-5 مقیاس افسردگی، اضطراب و سالبزرگ ،( استرسDass-21و پرسشنامه ) آمده به دستهای بهاستفاده گردید. دادهزنان  علیه خشونت سنجش استاندارد

 تحلیل شد.متغیره های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره و تکروش شاخص

را  شناختی شامل افسردگی، اضطراب و استرس سطوح باالییآزاردیده در بعد شخصیتی، عاطفه منفی و ابعاد پروفایل آشفتگی روان افراد نتایج نشان داد: نتایج

 ، همچنین آزارگرها در ابعاد شخصیتی شاملداری مشاهده نگردیددار است ولی در دیگر ابعاد تفاوت معنیکنند که این تفاوت معنینسبت به آزارگرها تجربه می

 .دار استکنند که این تفاوت بین دو گروه معنیخصومت و عدم بازداری سطوح باالتری تجربه می

ده و های شخصیتی ناسازگار در افراد آزاردیکه با شناسایی و تشخیص برخی مشکالت بالینی و ویژگی استهای پژوهش حاضر حاکی از آن یافته گیری:نتیجه

 به آموزش و درمان این افراد پرداخت. توانیمآزارگر 

 

 ابعاد شخصیتی ناسازگارانه، شناختیآزارگر، اورژانس اجتماعی، پروفایل آشفتگی روان، آزاردیده  :کلمات کلیدی
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 از انواععنوان یکی به( domestic violenceمسر آزاری )ه

صورت های خانگی، شامل هرگونه رفتاری است که بهخشونت

گیرد. این نوع عملی، توسط همسر نسبت به زن صورت می

ی عاطف (،physicalهای جسمانی )خشونت، دربرگیرنده بدرفتاری

(emotional،) جنس( یsexual )منظور اعمال سلطه،که به است 
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(. مطالعات 7شود )خشونت واقع می زن یک مورد، مورد 8از هر 

آن است که میزان شیوع  رس، بیانگردست جوامع در مبتنی بر

(. در ایران نرخ 8است )درصد  27تا  78خشونت روانی بین 

(. 4است )شده درصد گزارش 33تا  83بدرفتاری علیه زنان 

 دهد که درجهانی نشان می در سطحهای پژوهشی گسترده یافته

کنند که درصد زنان ابراز می 73یافته، حدود کشورهای توسعه

بار مورد همسر آزاری جسمی در طول زندگی یک کمدست

اند و این آمار در کشورهای مشترک خود از سوی همسر قرارگرفته

قرار درصد  02تا  13ای از طور میانگین در دامنهتوسعه بهدرحال

(. با توجه به آمارهای باالی همسر آزاری در کشورهای 3) دارد

، خانواده و خود توسعه و پیامدهای سنگینی که بر جامعهدرحال

رسد که عواملی که منجر دیده دارد ضروری به نظر میفرد آسیب

 شود بررسی شود.به خشونت خانوادگی خصوصاً همسر آزاری می

تواند زندگی زوجین را از زوایای مختلف تحت همسر آزاری می

نفس تواند موجب کاهش اعتمادبه، ازجمله میقرار دهدتأثیر 

(self- confidence )روابط بین فردی  درنتیجه اختالل در زنان و

(interpersonal relationship)نفس پایین، اضطراب زیاد، ، عزت

 Post. Traumaticآسیب ) اختالل تغذیه، اختالل استرس پس از

stress Disorderجنسی ) اختالالت عملکرد ( وFemale Sexual 

Dysfunction است که ها نشان داده (. همچنین بررسی0)( شود

مزمن،  سردرد، مشکالت شکمی، درد شکایات جسمانی نظیر

(، سندروم روده vaginalbleedingنال ) خونریزی واژی

عالئم ژینکولوژی و  ،(irritable bowel syndromeپذیر )تحریک

شیوع  از قربانی خشونت، در زنانجنسی  منتقلِهای بیماری

 و همکاران بیان کردند که از Allen (.1باالیی برخورداراست )

توان های روانی وابسته به خشونت علیه زنان میترین آسیبعمده

اضطراب اشاره کرد  به استرس، احساس درماندگی، تشویش و

(2.) 

شناختی همسر ترین پیامد رواناصلی (depressionافسردگی )

( میانگین آن در زنان 1) Golding( که به گزارش 3ست )آزاری ا

درصد است. احتمال افسردگی در  0/42قربانی همسر آزاری، 

(. شواهدی 13است )زنان خشونت دیده ده برابر زنان غیرقانونی 

دهد بین همسر آزاری و سالمت روان وجود دارد که نشان می

 استرس پسخصوصاً ازلحاظ سطوح افسردگی، اضطراب و اختالل 

مطالعات طولی  حالنیباااز سانحه یک رابطه دوسویه وجود دارد 

و همکاران  Giulia (.11اند )کمی به بررسی این روابط پرداخته

نیز در طی پژوهشی پیامدهای همسر آزاری بر سالمت روان افراد 

را بررسی کردند و نتایج نشان داد که سطح باالیی از افسردگی، 

اختالل استرس پس از سانحه در این افراد اضطراب و خصوصاً 

 (.17شود )دیده می

همسر آزاری  معتقدند کهاز طرف دیگر بسیاری از محققان 

 وی سطوح عملکرد آن تأثیر بگذارد بر تمامتواند علیه زنان، می

 مطالعات (.18) دهد ریتغی سبک شخصیتی زنان قربانی را نیز حت

ی زنان قربانی همسر های شخصیتویژگی در حوزه شدهانجام

باط تفسیر ارت رونیازای را دربر داشته است؛ متناقضآزاری، نتایج 

 از (.14است ) زیبرانگبحثمیان این دو متغیر نیز موضوعی 

 ی شخصیتی زنانهایژگیبر ومطالعات اولیه در این حوزه،  سوکی

ی شخصیتی، هابیآسقربانی تمرکز کردند و نشان دادند که 

( و زنان با 13دهد )خشونت دیدن زنان را افزایش میاحتمال 

 در معرض قرار گرفتنهای شخصیتی خاصی، آمادگی ویژگی

(. از سویی دیگر، برخی 10دارند )همسر آزاری را بیشتر 

واند تپژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که همسر آزاری می

گویی از ( و منجر به ال13بگذارد )زنان قربانی تأثیر  تیبر شخص

شخصیتی فرد ازجمله افزایش روان رنجور  در صفاتتغییرات 

پناغی و همکاران  (.13، 12)توافق جویی شود  و کاهشخویی 

در  یشناسفهیوظطی پژوهشی گزارش کردند ویژگی شخصیتی 

شونت ی خنیبشیپیی در گرابرونی خشونت جنسی و نیبشیپ

ی هاپژوهش(. همچنین در 11داشتند )جسمی سهم منفی 

دیگری نتایج حاکی از آن بود که الگوهای شخصیتی 

اسکیزوئیدی، سپس اجتنابی و وابسته در زنان قربانی چیرگی 

های شخصیتی در این پژوهش مدل جدید ویژگی (.73داشت )

 DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual ofکه بر اساس 

Mental Disorders) است در رابطه با همسر آزاری  شدهیطراح

سیستمی را برای تشخیص اختالل  DSM-5سنجش شد. 

 بندی اختالالت، بردهد که عالوه بر طبقهشخصیت افراد ارائه می

ابعاد صفات ناسازگار نیز تأکید دارد. این سیستم سعی دارد که 

 73تری )اختالل شخصیت قبلی، صفات معین و ویژه 13همراه با 

صفات مرضی  رمجموعهیزا ارائه دهد که هرکدام مورد صفت( ر

ی هستند. اجزا اصلی مدل جدید اختالالت تریکلشخصیتی 

ر های ناسازگاابعاد و ویژگی بر اساسشخصیت یک مدل تجربی 

طور اختصاصی مدل جدید اختالالت (. به71است )شخصیت 

شخصیتی پنج بعد ناسازگار شخصیت به نام: عاطفه منفی 

، )جربه وسیع دامنه باالیی از هیجانات منفیی و ت)فراوان

اجتناب از تجارب هیجانی اجتماعی(، خصومت (ی ریگکناره
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دهد(، عدم رفتارهایی که فرد را در تعارض با دیگر افراد قرار می)

ی در برابر رضایت فوری و رفتار تکانشی( و ریگجهتبازداری )

ی، عادریغی از رفتارهای اگستردهگرایی )طیف  شیپرروان

فرهنگی و شناختی(  ازنظر رمعمولیغو رفتارهای  بیوغربیعج

تر صفت مرتبه پایین 0تا  8را در بر دارد که هرکدام دربرگیرنده 

کنند. به همین کمک می هاطهیحهستند که به روشن شدن این 

(. 77شد )خواهد  ترمشخصدلیل شباهت و تفاوت بین افراد 

 وانندتیمهای شخصیتی رسد همین ویژگیبه نظر می نیبنیدرا

مشکالت مربوط به همسر آزاری نیز نقش داشته باشند ٔ  نهیدرزم

عنوان یک ویژگی اصلی در خصومت را به Dutton کهیطوربه

(. همچنین 78های خانوادگی مطرح کرده است )خشونت

Eckhardt  عنوان ی را بهتکانش گرو  خصومتو همکاران نیز

های خانوادگی عنوان کرده و گزارش کردند سته اصلی خشونته

بیشتر مرتکب خشونت علیه همسران  هایژگیوکه افراد با این 

(. عالوه بر این داشتن مشکالت الکلی بودن، 74) شوندیمخود 

های شخصیتی ضداجتماعی، ی عصبی، افسردگی، ویژگیفشارها

ویی ضعیف، ازدواج، رابطه زناش زمانمدتفشارهای مالی، 

 مرد و طلبانهقدرتتعارضات زناشویی، حسادت جنسی، نگرش 

طور معناداری در های موجود نسبت به تنبیه زنان، بهنگرش

 (.73داشتند )ی دخالت و روانآزارهای فیزیکی 

با توجه به اهمیت همسر آزاری و پیامدهای ناگوار آن بر فرد، 

خانواده و جامعه ازجمله افسردگی و استرس و همچنین خطر 

راد رسد در بین افباالی خودکشی در بین افراد افسرده به نظر می

آزاردیده میزان باالتری از افسردگی، اضطراب و استرس تجربه 

و آزارگر دارای برخی شود و همچنین افراد آزاردیده می

ه این ب دچار شدنکه در  باشندیمهای ناسازگار شخصیتی ویژگی

تواند نقش داشته باشد که بر این اساس پژوهش حاضر مشکل می

شناختی و ابعاد شخصیتی به بررسی پروفایل آشفتگی روان

 پرداخته است. آزارگرناسازگار افراد آزاردیده و 
 

  هامواد و روش
دچار  زنان در مقطعی، صورتبه تحلیلی_توصیفی مطالعه این

اورژانس اجتماعی شهرستان آذرشهر و  شده ارجاع همسر آزاری

 افراد کل شامل پژوهش شد. جامعه انجام 1812ی سال ط زیتبر

به اورژانس اجتماعی شهرستان  کنندههمسر آزاری مراجعه دچار

توسط  اذیت و آزار شکایت با که آذرشهر و تبریز بودند

داشتند که از بین این  مطالعه در شرکت به تمایل همسرانشان

ی هدفمند انتخاب شدند. ریگنمونهصورت زوج به 03افراد تعداد 

سال به باال، سواد  13افراد  رضایت مطالعه به ورود شرایط

 در .بود شهرستان آذرشهر و توابع، ساکن نوشتن، و خواندن

 در یا نقص و مطالعه در شرکت ادامه به افراد تمایل عدم صورت

 ابزار گردآوری .شدندیم خارج مطالعه از هاپرسشنامه تکمیل

 دموگرافیک، پرسشنامه مشخصات پرسشنامه شامل هاداده

مقیاس افسردگی، اضطراب و  زنان، علیه خشونت سنجش

سال بود. بزرگ DSM-5 استرس، پرسشنامه سیاهه شخصیت

همچنین در این پژوهش جهت رعایت اصول اخالقی به 

طور راز اطمینان داده شد که تمام اطالعات به کنندگانشرکت

خواهد شد و همچنین نوشتن مشخصات فردی  داشتهنگه

 اختیاری اعالم شد.

 (:Dass-21استرس )مقیاس افسردگی، اضطراب و  ابزار

 1113است که در سال  DASS-42این مقیاس همان فرم کوتاه 

است. این مقیاس  شدههیتهLovibond (70 )و  Lovibondتوسط 

ها به ی است که به هریک از گزینهانهیچهارگزسؤال  71دارای 

، گیرد و سه زیر مقیاس استرسترتیب نمرات صفر تا سه تعلق می

 هرکداماضطراب و افسردگی را با هفت سؤال مجزا برای 

دهد. این مقیاس توسط صاحبی و همکاران قرار می موردسنجش

ی شده و همبستگی زیرمقیاس ابیاعتبار برای جمعیت ایرانی 

، زیر مقیاس 23/3افسردگی این آزمون با آزمون افسردگی بک 

و زیر مقیاس استرس با  02/3اضطراب با آزمون اضطراب زانگ 

ی است، همچنین در بررس شدهگزارش 41/3 شدهادراکاسترس 

و  یدییتأی آماری تحلیل عاملی از نوع وهیشروایی این مقیاس 

 که مقدار عددی قرارگرفته مورداستفادهی اصلی هامؤلفهبه روش 

در آزمون کرویت  X2و نیز شاخص  17/3برابر با  KMOشاخص 

دار بود معنی 3331/3بود که در سطح  18/8317بارتلت برابر با 

برای انجام  شدهانتخابی رهایمتغو حکایت از کفایت نمونه و 

تحلیل عاملی داشت و در کل گزارش حاکی از مطلوب بودن 

(. در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ 72روایی مقیاس حاضر بود )

 گزارش گردید. 28/3

این  :سالبزرگ DSM-5 پرسشنامه سیاهه شخصیت

ماده است که برای پنج بُعد ارزیابی صفات  73پرسشنامه شامل 

مدل جایگزین اختالل شخصیت شامل عاطفی منفی، گسلش، 

و  ساالنبزرگآنتاگونیسم، عدم بازداری و سایکوتیک در هر دو 

ماده  3 دربردارندهاست. هر خرده مقیاس  شدهیطراحنوجوانان 

 3ی از کامالً نادرست=اچهاردرجهاست و بر اساس طیف لیکرت 
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ی اههیس(. بررسی اعتبار 73شود )گذاری میتا کامالً درست نمره

ی ضرایب باز آزمایی و محاسبهسال از طریق شخصیت بزرگ

سازی نشانگر اعتبار مطلوب این مقیاس بود. ضرایب آلفای  میدون

. گسلش )عامل 7ی منفی )عامل اول( عاطفه. 1 هااسیمقزیر 

. عدم بازداری )عامل چهارم( 4گونیسم )عامل سوم( . آنتا8دوم( 

 22/3، 24/3، 23/3، 37/3( به ترتیب پنجم. سایکوتیک )عامل 3

سازی  میدونی ضرایب باز آزمایی و دامنهو  آمدهدستبه 03/3و 

، سال بودی شخصیت بزرگاههیسحاکی از مطلوب بودن اعتبار 

بار عاملی با  همچنین بررسی عاملی بارهای عاملی و الگوهای

ام ی انجام گرفت و تمدییتأاستفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و 

قرار داشتند و نتایج پژوهش نشان داد  4/3بارهای عاملی باالی 

 (.71که از روایی مطلوبی نیز برخوردار است )

 زنان: علیه خشونت سنجش استاندارد پرسشنامه 

 4 در و گویه 87 دارای زنان علیه خشونت پرسشنامه سنجش

 -. حیطهشدیم شامل را 4 تا 1 نمره گویه هر برای که بخش بود

 .دیسنجیم را 1-10 سؤاالت شامل که روانی خشونت اول

بود،  12-72 سؤاالت شامل که فیزیکی دوم خشونت -حیطه

 جنسی را بود خشونت 73-83سؤاالت  شامل که سوم حیطه

 ،است 87 و 81سؤاالت  شامل که چهارم حیطه و دیسنجیم

 هاطهیح ی کلازدهیامت ؛ کهدیسنجیم را اقتصادی خشونت

 ضریب همچنین بار بود. دو از بیش ،دو بار بار،یک هرگز، شامل

 توسط که در تحقیقی آمدهدستبه کرونباخ آلفای و پایایی

 روانی، خشونت ابعاد کی از هر برای است، گرفته صورت سعادتی

، 181/3 بیترت به اقتصادی جنسی و خشونت فیزیکی، خشونت

 کل برای پایایی شد و ضریب برآورد 312/3و  138/3، 131/3

 (.83برآورد شد ) 133/3 پرسشنامه
 

 نتایج
کننده به مرکز اورژانس زوج مراجعه 03جامعه آماری شامل 

مرد بودند و دامنه سنی  03 زن و 03تعداد  اجتماعی که

سال بودند و ازلحاظ  04سال تا  10بین  کنندگانشرکت

نفر در  40نفر در سطح ابتدایی،  73، سوادیبنفر  73تحصیلی 

 بودند. پلمیدفوقنفر نیز  7نفر دیپلم و  74سطح راهنمایی، 

نمرات  شود میانگینمشاهده می 1که در جدول  طورهمان

ی، شناختی )افسردگپروفایل آشفتگی روانافراد آزاردیده در ابعاد 

ه )عاطف تیشخصناسازگار  اضطراب و استرس( و در دو بعد ابعاد

 در مقابل استمنفی و گسلش( نسبت به افراد آزارگر باالتر 

 )خصومت، عدم تیشخصدر ابعاد ناسازگار  آزارگرمیانگین افراد 

 ت.تر اسنسبت به افراد آزاردیده باال یی(گرا شیپرروانبازداری، 

نفر( 173)تعداد =  شناختیروانمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی ناسازگارانه و پروفایل آشفتگی  .3جدول   

 متغیر

 شاخص

   آزاردیده آزارگر

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

21/1 عاطفی منفی  38/7  33/11  33/1  00/3  27/3  

38/3 گسلش  31/7  78/1  13/1  32/3  07/3  

41/13 خصومت  34/3  10/3  22/1  41/3  47/3  

47/13 عدم بازداری  71/71  11/1  30/7  11/3  82/3  

ییگرا شیپرروان  43/1  23/1  31/3  83/1  74/3  12/3  

72/11 افسردگی  31/8  32/72  04/8  43/3  73/3  

84/84 اضطراب  33/4  31/41  12/7  21/3  02/3  

01/78 استرس  02/8  41/73  73/7  71/3  77/3  
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ها برقرار مفروضه توزیع طبیعی داده 7بر اساس نتایج جدول 

دار است. همچنین در همه این موارد ارزش آزمون لون معنی

ها های این نمرهنشده است، بنابراین فرض همسانی واریانس

دو گروه در ابعاد شخصیت  مقایسه منظوربرقرار است. به

 تحلیل واریانس شناختی ازناسازگارانه و پروفایل آشفتگی روان

 ( استفادهMultiravriat Analysis of Varianceچندمتغیری )

 )07 ،241/87140) ((= 38/1 ؛ P>31/3)باکس  Mآزمون  نتیجه .شد

F )کواریانس-که مفروضه یکسانی ماتریس واریانس داد نشان 

واریانس  تحلیل از توانمی و است وابسته برقرار متغیرهای

های چند آزمون نتایج 8نمود. در جدول  استفادهچندمتغیری 

ویلکز، هتلینگ و بزرگترین ریشه روی  المبدای متغیری پیالیی،

 شود.می مشاهده

ی از ابعاد کیدردهد که حداقل نشان می 8های جدول داده

روه شناختی در دو گشخصیت ناسازگارانه و پروفایل آشفتگی روان

تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه معنادار بودن اثرات گروهی، 

م ها و کداها در کدام گروهاینکه مشخص شود این تفاوتمنظور به

 طرفهکسطح از متغیرها قرار دارد از آزمون تحلیل واریانس ی

 شود.مشاهده می 4که نتایج آن در جدول  استفاده شد

در ابعاد شخصیتی شامل  هادهیآزارد 4با توجه به نتایج جدول 

ی شامل شناختعاطفه منفی و ابعاد پروفایل آشفتگی روان

اسمیرنوف و نتایج آزمون لون-نتایج آزمون کولموگروف .2جدول   

 متغیر

 آزمون لون K-S آزمون 

 سطح معناداری ارزش آزمون نتیجه Zآماره 

 313/3 32/7 توزیع طبیعی 13/1 عاطفی منفی

 033/3 10/3 توزیع طبیعی 37/3 گسلش

 403/3 38/3 توزیع طبیعی 13/1 خصومت

 112/3 37/7 توزیع طبیعی 32/1 عدم بازداری

 133/3 13/1 توزیع طبیعی 78/1 ییگرا شیپرروان

 201/3 33/3 توزیع طبیعی 20/3 افسردگی

 000/3 13/3 توزیع طبیعی 31/3 اضطراب

 328/3 87/3 توزیع طبیعی 47/1 استرس

 
ها در متغیرهای پژوهشتحلیل واریانس چند متغیره مقایسه گروه .1جدول   

 سطح معناداری (η 2 ) اتا F خطا DF فرضیه DF ارزش نام آزمون

 333/3 47/3 71/3 113 3 830/3 اثر پیالیی

 333/3 47/3 71/3 113 3 014/3 المبدای ویلکز

 333/3 47/3 71/3 113 3 071/3 اثر هتلینگ

 333/3 47/3 71/3 113 3 071/3 بزرگترین ریشه روی
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-اضطراب و استرس سطوح باالیی را نسبت به آزارگرها تجربه می

داری وجود دارد ولی در دیگر ابعاد تفاوت کنند و تفاوت معنی

داری مشاهده نگردید، همچنین آزارگرها در ابعاد شخصیتی معنی

کنند و شامل خصومت و عدم بازداری سطوح باالتری تجربه می

 داری بین دو گروه وجود دارد.تفاوت معنی

 

 یریگجهینتبحث و 
بود نتایج پژوهش حاضر نشان  شدهینیبشیپکه  طورهمان

ازلحاظ ابعاد  آزارگردادند افراد آزاردیده در مقایسه با افراد 

راد اف کهیطوربهداری وجود دارد شخصیتی ناسازگار تفاوت معنی

آزارگر ازلحاظ بعد خصومت و عدم بازداری نمرات باالتری کسب 

گزارش کرد که سطح باالی خصومت و تأثیر  Dutton(. 78کردند)

 طور برجستههای خانگی بهآن را بر کنترل و تسلط در خشونت

 یهانگرشاز عقاید و  متأثر بارخشونتشود. رفتارهای دیده می

و همکاران در  Ryanهمچنین  (.74هستند ) زیآمخصومت

 ی رابطهتکانش گرپژوهش خود گزارش کردند که عدم بازداری و 

بت و معناداری با پرخاشگری داشته که تأثیر مستقیم بر روی مث

(. هسته اصلی خصومت شامل 81میزان همسر آزاری داشت )

ی هازهیانگدیگران  کهنیای شناختی بدبینی )اعتقاد بر رهایمتغ

همه  کهنیا ازحدشیبی )تعمیم اعتمادیبدارند(،  خودخواهانه

ها را تحریک و آن عمداًان دیگر کهنیاخطرناک و  توانندیمافراد 

کردن )ارزیابی دیگران  بدنامکنند( و توهین و خشمگین می

(. بر اساس 87عنوان افرادی متقلب، ترسناک و بدجنس( )به

های شخصیتی ی موجود در مورد همسر آزاری ویژگیهامدل

ی می)بد تنظبودن  ریپذکیتحرخصومت( و هیجانی و )پرخاشگر 

عنوان ریسک فاکتورهای برای ارتکاب همسر آزاری هیجانی( به

افراد با ویژگی باالی خصومت نسبت  کهنیابه  با توجه(. 88است )

ی دیگران دید منفی دارند و تهدیدی برای خود تعبیر رفتارهابه 

با مشکل یا تعارضی با همسر خود پیدا  کهیوقتکنند و می

ظ این افراد ازلحا کهییازآنجاو  زنندیمکنند دست به خشونت می

کنند صورت تکانشی رفتار میهم به باشندیمبازداری نیز ضعیف 

 شانیهاخواستهو  ازهاینمعتقد به برآورده شدن  کهنیاو هم 

 توانندیمصورت فوری هستند و با توجه به این دو ویژگی به

رفتاری آسیب زدن به دیگران داشته باشند که این پژوهش نیز 

 همین نکته بود. دیمؤ

در مقابل افراد آزاردیده عاطفه منفی بیشتری نسبت به افراد 

با  یی که در رابطههاپژوهشکنند که نتایج اکثر آزارگر تجربه می

عواطف و رابطه آن با همسر آزاری صورت گرفته نشان دادند که 

افراد آزاردیده عواطف منفی )غم، افسردگی، اضطراب( بیشتری 

همکاران  و Ebru (. همچنین84و  13، 3کنند )می را تجربه

افراد آزاردیده و آزارگر تک متغیره متغیرهای پژوهش درتحلیل واریانس  .4جدول     

 منبع تغییرات متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد
F 

سطح 

 معناداری
 [η 2] اتا

 383/3 341/3 31/8 1 87/1 87/1 بین گروهی عاطفی منفی

 334/3 217/3 333/3 1 72/3 72/3 بین گروهی گسلش

 301/3 371/3 34/4 1 13/17 13/17 گروهیبین  خصومت

 331/3 314/3 17/0 1 83/13 83/13 بین گروهی عدم بازداری

 373/3 112/3 01/1 1 34/3 34/3 بین گروهی ییگرا شیپرروان

 334/3 384/3 32/0 1 21/07 21/07 بین گروهی افسردگی

 301/3 371/3 32/3 1 33/84 33/84 بین گروهی اضطراب

 323/3 377/3 30/4 1 04/37 04/37 گروهی بین استرس

*P<3/33       **P<3/31 
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قوی برای بروز افسردگی  نیبشیپنشان دادند که همسر آزاری 

که بیشتر به دلیل وجود  استو اخالل استرس پس از سانحه 

ی در پی خواهد داشت خانمانیب احتماالًو اینکه  صدمات جسمی

رسی نتایج پژوهش حاضر نیز در بر ؛ که(83کنند )بروز می

 کننده همین نتیجه است دیتائشناختی پروفایل آشفتگی روان

که افسردگی، اضطراب و استرس در افراد آزاردیده بیشتر مشاهده 

 شدهآموختهاین یافته با توجه به نظریه درماندگی  شود.می

سیلگمن قابل تبیین است. افرادی که مورد همسر آزاری قرار 

همسر خود با رشد عالئم و به دنبال خشونت از طرف  رندیگیم

شناختی و اجتماعی مانند ی جسمانی، روانهایناهنجار

( به اعتقاد 80دهد )کم و انزوا رخ می نفسعزتافسردگی، 

Miller  ی هادورهزمان و تکرار  باگذشتزنان خشونت دیده

که  دشونیمخشونت متوجه  ریناپذینیبشیپکنترل نشدنی و 

( و 82ها هیچ تغییری در رابطه ایجاد نکرده است )اعمال آن

، دهندیمرا از دست  زاتنشی هاتیموقعاحساس کنترل خود بر 

ن کنند و ایبرای ترک فرد آزارگر احساس درماندگی می جهیدرنت

ی پژوهش هاتیمحدوداز  شود.ها میموضوع موجب افسردگی آن

ونه آماری پژوهش اشاره کرد و به محدود بودن نم توانیمحاضر 

ی به دلیل عدم تمایل ریگنمونهاینکه در این پژوهش روش 

تواند از اکثریت زوجین در پژوهش تصادفی نبود و می

ی مهم باشد که تعمیم دهی اطالعات را باید هاتیمحدود

ی آتی نقش هاپژوهششود در انجام داد و پیشنهاد می اطیبااحت

 ه شود.جنسیت نیز در نظر گرفت
 

 

 تشکر و قدردانی
از سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و نیز  تیدرنها

کارکنان و کارشناسان اورژانس اجتماعی شهرستان تبریز و 

ی پژوهش هادادهی آورجمعآذرشهر کمال تشکر را داریم که در 

 ما را یاری کردند.
 

 تعارض منافع
تضاد  گونهچیهکه  ندینمایمنویسندگان این مقاله اعالم 

 منافعی در این پژوهش ندارند.
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Abstract 
 

Background & Objective: domestic violence is a type of social harm that can have adverse 

effects on different aspects of human life, of which the most important ones can be 

psychological outcomes such as depression and anxiety that can cost a lot to both the 

individual and the community. The purpose of this study was to compare the psychological 

distress profile and maladaptive personality dimensions (PID-5) among the victim and 

persecutor people referring to the problem of spouse abuse in the social emergency. 

Materials & Methods: The method of this research is causal-comparative study. The 

statistical population of this study included all participants who referred to the social 

emergency with the problem of spouse abuse in 2018. Sixty couples were selected through 

Purposive sampling. Data were collected by Personality Inventory for DSM-5 [PID-5], 

Depression, Anxiety and Stress Scale (Dass-21) and the standard questionnaire on violence 

against women. Data were analyzed using descriptive indicators and Multivariate and 

univariate analysis of variance. 

Results: The results showed that victim dimension in personality, negative affect and 

dimensions of psychological distress profile, including anxiety and stress, experienced high 

levels of Persecutor, but this difference was significant but in other dimensions there was 

no significant difference, as well as Persecutor in Personality dimensions include 

Antagonism, and Disinhibiting of higher levels of experience, which is significant between 

the two groups. 

Conclusion: The findings of this study indicate that the education and treatment of these 

subjects can by recognition and diagnosis some of the clinical problems and maladaptive 

personality traits in the victim and Persecutor people. 
 

Keywords: victim, Persecutor, social emergency, maladaptive personality dimensions,psychological 

distress profile. 
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