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 چکیده
د. ندگی دارزندگی خانواو  بین فردیروابط های شخصیتی نقشی اساسی در کیفیت ویژگی

تحول اختالل شخصیت اجتنابی از کودکی تا بزرگسالی و  به بررسی این پژوهش
 آنها از نگاه همسران افراد دارای اختالل شخصیت اجتنابیشناسی تعامالت زناشویی آسیب

گیری این اختالل بررسی بدین منظور با مطالعه منابع مرتبط با موضوع نحوه شکل .پرداخت
 نفر از همسران افراد اجتنابی که به 2یافته با ساختارهای نیمهم مصاحبهو سپس با انجاشد 

های شخصیتی این افراد در تعامالت ویژگیه بودند، گیری هدفمند انتخاب شدروش نمونه
ویژگی مردان  14 ،های به دست آمده از مصاحبههادر تحلیل داده .شد بررسیزناشویی 

گیری، بینش بدون تعمق، خودحقیرپنداری، کنارهد از بی به دست آمد که عبارت بودناجتنا
های سرد احساسی، انفعال رفتاری، انفعال جنسی، خانه تحرکی بیانی،کم ،هراسیجمع

و  پرخاشگرـگرایی جبری، منفعلتغییرگریزی، خودمحوری، فرسودگی زناشویی، کمال
منجر به آسیب رسیدن به از یک سو  های شخصیتی افراد اجتنابیویژگی .پسندظاهر اجتماع

و  بین فردیگیری تعامالتی سرد در روابط خود آنها و از سوی دیگر موجب شکل
مراحل تحول این اختالل و شناسایی  گیری کرد کهنتیجهتوان مید. شومی شانخانوادگی

و  بین فردیگیری آن در کودکان موجب ارتقاء کیفیت روابط پیشگیری از شکل
 اهد شد.خوافراد خانوادگی 

 تعامالت زناشوییشناسی آسیبشخصیت اجتنابی،  تحول، اختالل: ن کلیدیاواژگ
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 مقدمه
های پژوهشی بسیاری حکایت از آن دارند که سالمت جسمی و روانی یک همسر یافته

در  (.9114، 1)کار، فریدمن، کورمن و شوارتزی قوی با سالمتی همسر دیگر دارد ارتباط
زناشویى دو دیدگاهِ  تعامالتایى عوامل تأثیرگذار بر مربوط به شناس هایپژوهش

شخصی، صفات شخصیتى از دیدگاه درونمطرح شده است.  2شخصیو بین 9شخصیدرون
فردى، در حالى که بر اساس دیدگاه بین تأثیرگذار بر عملکرد زناشویى است؛عامل مهم 

 یارى از پژوهشگران بربس .زوجین با یکدیگر بر کنش زناشویى آنها تأثیر داردتعامالت 
شخصی و صفات شخصیتى( بینتعامالت اساس دیدگاه تلفیقى معتقدند که هر دو عامل )

؛ کافلین، هاستون و 9111در کیفیت روابط زوجین اهمیت دارند )برادبورى، فینچام و بیچ، 
 (. 4،9111هاوتس

ین عوامل بر روی میزان تأثیر ا بسیاریهای اهمیت عوامل شخصیتی، پژوهش با وجود
(. با این حال، بر 1221، 9زناشویی صورت نگرفته است )جانسون و بوثتعامالت بر کیفیت 

رنجوری یا عواطف منفی، با ( سطوح باالتر روان1221اساس پژوهش کارنی و برادبوری )
تواند تأثیری رنجوری فرد همچنین میتر خشنودی اولیه مرتبط است. روانسطوح پایین

( 9111) و همکاران ی همسر از کیفیت رابطه زناشویی داشته باشد. کافلینمنفی بر تجربه
های اضطرابی از طریق فرایندهای ارتباطی مانند تعامالت منفی زیاد، بر معتقدند که ویژگی

 گذارد. رضایت زناشویی تأثیری منفی می
ز عمر ، اختالالتی شایع و مزمن هستند که آثار آنها طی چند دهه ا6شخصیت تاختالال

های خود برای کار کردن و عشق ها در تواناییکند. افراد دارای این اختاللتظاهر پیدا می
دهند )اعتمادی، ورزیدن دچار اختالل مزمن بوده و تمایل کمی برای آموزش نشان می

ها، افراد را از چندین جهت تحت تأثیر قرار (. این اختالل1222رضایی و احمدی، 
گوهای غیرانطباقی شناختی، رفتاری و عاطفی، استرس بیشتری در داخل ال چراکه هند؛دمی

                                                           
1. Carr, Freedman, Cornman & Schwartz 

2. intrapersonal 

3. interpersonal 

4. Caughlin, Huston & Houts 

5. Johnson & Booth 

6. personality disorders 
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بین متخصصان سالمت (. 9116، 1کنند )دیلی، ریزو و گاندرسونو بیرون رابطه وارد می
نظر وجود دارد که برخی از اختالالت شخصیت با گرایش رو به افزایش روانی این اتفاق

، 9ط بین زوجین رابطه دارد )گیلبرت و دافرنخشونت، عدم قطعیت در ماهیت و میزان ارتبا
دهند و در (. افراد دارای اختالل شخصیت، اختالالتی را در ماتریس ارتباط نشان می9111

(. 9111، 2دهند )مگناویتاای انجام میهای عمدهمقابل صمیمیت و نزدیکی یا دلبستگی دفاع
و ماهیت مولد تبادالت رفتاری تواند آهنگ عدم ثبات بیشتر در الگوهای روانشناختی می

 های شخصیتبر این، افراد دارای اختالل افزونبین همسران را تحت تأثیر قرار دهد. 
معموالً فاقد بینش کافی نسبت به تأثیر رفتارشان در کیفیت تعامالت زناشویی یا خانوادگی 

 (.9119، 4هستند )اولتمنز، گلسیون، کلونسکی و ترخیمر
وجود  9گیریشوهر ـ کنارههای آشفته یک الگوی زن ـ مطالبه/ جدر بسیاری از ازدوا

گیری عاطفی د که با کنارهشوهای زن در تعارض مشخص میدارد. این الگو با درخواست
 ی مطالبه نوعی از چرخه (.9111، 6شود )گاتمن و لونسونیا فیزیکی مرد پاسخ داده می

الگو  این. (1212و همکاران،  1)پاترسون استکننده ـ اجتنابی ی تعقیبگیری، چرخهکناره
به او  گذارد و دیگری با دور شدنگیرد که یکی از همسران پا پیش میزمانی شکل می

 دهد.پاسخ می
کنند، فضای زندگی آنها در های جنسیتی سنتی را اتخاذ میهای اجتنابی نقشزوج

 ای حل تعارض کمی دارند،همهارت کنند،از هر نوع تعارضی اجتناب می خانه مجزاست،
سازی یا کنند اما تالشی برای قانعدهد، علت آن را بیان میهنگامی که تعارضی رخ می
پذیرند، در های خاص میها را در مورد تعارضتفاوت دهند،سازش یا مصالحه انجام نمی

 مچنین،ه دانند.مشترک می مسائلها و شان در ارزشتر از سهماهمیتحالی که آنها را کم
؛ 9116 ،1هیجانی است )کاراحساسی و غیرهای اجتنابی، غیرمباحث مربوط به تعارض زوج

 (.1221 به نقل از زهراکار و جعفری،

                                                           
1. Daley, Rizzo  & Gunderson 

2. Gilbert & Daffern 

3. Magnavita 

4. Oltmanns, Gleason, Klonsky & Turkheimer 

5. wife-demand/husband-withdraw pattern 

6. Gottman & Levenson  

7. Patterson 

8. Carr 
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های د. تعریفشنامگذاری  9تئودور میلونتوسط اولین بار  1اجتنابیاختالل شخصیت 
اجتماعی و ـگذاری شدند. از منظر رویکرد زیستیبعدی بر اساس تعریف میلون پایه

، دو نوع از شخصیت 4گسلیدهـالگوی منفعل در مقابل 2گسلیدهـیادگیری او، الگوی فعال
اختالل فراگیری که تمام  عنوانبهاسکیزوئید هستند. بعدها او به اختالل شخصیت اجتنابی 

زندگی و شخصیت را به لحاظ جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری از جمله راهبردهای 
، 9دهد، اشاره کرد )ایکناستحت تأثیر قرار می هاهت کاهش درد در این حوزهاجتنابی ج

9116.) 
اختالل شخصیت  های روانی، ویرایش پنجمدر راهنمای آماری و تشخیصی اختالل

کفایتی، و حساسیت بیش یک الگوی فراگیر از بازدارندگی اجتماعی، احساس بیاجتنابی 
شده که از اوایل بزرگسالی شروع و در دامنه متنوعی از حد نسبت به ارزیابی منفی تعریف 

های شغلی که مستلزم تماس از فعالیتدهد. بر این اساس آنها ها خود را نشان میاز موقعیت
کنند، تمایلی به درگیر شدن با دیگران ندارند، در روابط زیاد است پرهیز می بین فردی

د و انتقاد از سوی دیگران مشغولیت نسبت به طر، دهندداری نشان میصمیمانه خویشتن
عرضه و نسبت به جدید معذب هستند، خود را بی بین فردیهای ذهنی دارند، در موقعیت

 روابطشاناین افراد در  .های جدید ندارندتمایلی به شروع فعالیت، و داننددیگران حقیر می
خودشان را  شدتبه، تمسخربا دیگران )حتی خویشاوندان نزدیک(، به خاطر ترس زیاد از 

کنند. اضطراب اجتماعی آنها برای دیگران کامالً مشهود است. آنها از بازداری و کنترل می
رسند. کمرویی آنها سرشار از احساسات نگاه دیگران متواضع، کمرو و مردد به نظر می

نفس پایین است. آنها بر این باورند که قادر نیستند بر اضطراب لیاقتی و عزتبی
 گزینندبرمیهای اجتماعی را شان غلبه کنند، برای همین اجتناب از موقعیتاعیاجتم

 (.9116، 6روزووسکیسگال، کولیج و )

                                                           
1. avoidant personality disorder  

2. Millon 

3. active–detached 

4. passive–detached 

5. Eikenæs 

6. Segal, Coolidge & Rosowsky 
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هر چهار  درمجموعد. کنابی را به چهار گروه تقسیم می( افراد اجتن9112) 1کانتور
ریک شود. ولی هگیری آنها میبرند که منجر به فاصلهگروه از اضطراب اجتماعی رنج می

های نوع دهند. اجتنابیای متفاوت انجام میگیری را به شیوهاز این چهار گروه این فاصله
گیرند. از دیگران فاصله می کردن 2گیریهستند که با کناره 9های دوراول اجتنابی

هستند که روابط سطحی متعدد ولی روابط  4های دوسوگراهای نوع دوم، اجتنابیاجتنابی
 9های دوسوگرای مرددهای نوع سوم نیز اجتنابیاندکی دارند. اجتنابیصمیمی و نزدیک 

 بخشرضایت ظاهربهروابطی  درنهایتکنند ولی گیری میدر ابتدا فاصله هرچندهستند که 
دهند و آن روابط را کوچک سازند سپس، دیر یا زود، تغییر موضع میبرقرار می

ور ای هستند که با درگیری عمیق یا غوطهبستههای نوع چهارم افراد واشمارند. اجتنابیمی
کنند. هدف گیری میفاصله هاگروهاز سایر اشخاص یا  6روندهپسی شدن در یک رابطه

 کاهش یا حذف تماس با دیگران است. منظوربهاین افراد نزدیک شدن به یک نفر 
بروز  اثر کردن احساسات دلبستگی،های مختلف از طریق بیها به شیوهاجتنابی

از بروز احساسات خود جلوگیری  هاهای خشمگینانه اتفاقی و اجتناب از موقعیتواکنش
بر فرایند  توجهشان. همچنین این افراد که بسیار منطقی هستند، با متمرکز کردن کنندمی

های ترس و فرار در کنند. آنها بین برانگیزانندهتفکر، از مواجهه با احساسات خودداری می
د )باری و شودر آنها می« مطالبه برای نزدیکی»تند که موجب فعال شدن ترس از نوسان هس

گیری از دیگران کنند، با این وجود کنارهاحساس تنهایی می شدتبه(. آنها 9112، 1الرنس
دهند تا خودشان را از طرد و انتقاد تهدیدکننده دور نگه دارند؛ ولی در یک را ترجیح می

برند. آنها دیگران را بافی در مورد عظمت خودشان پناه میخیال ، به1خودشیفتگی پنهان
مندانه نیستند، رفتارشان از اطاعت کنند و از آنجایی که قادر به رفتار جرأتمستبد تصور می

و فرمانبرداری تا طغیان و آرزوی مفرط برای آزادی در نوسان است. آنها نگرانند که 
حمله قرار گرفتن خودشان منجر شود؛ برای همین  شان به آسیب دیگری یا موردعصبانیت

                                                           
1. Kantor  

2. removed  

3. withdrawal  

4. ambivalent 

5. ambivalent vacillating  

6. regressive relationships  

7. Barry & Lawrence 

8. covert narcissism 
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شود که برای هر شان منفجر میکنند ولی هر از گاهی خشمعصبانیت خود را سرکوب می
 (.9119، 1است )لی و چان تهدیدکنندهنوع رابطه صمیمی 

( در بررسی بر روی افراد 9111) 9دیماگیو، سمراری، کارسیونه، نیکولو و پروکاکسی
های فراشناختی نظارت بر عقاید و هیجانات جه شدند که این افراد فاقد مهارتاجتنابی متو

توانند تشخیص دهند. به هستند و ارتباط بین آنها و متغیرهای رفتاری و محیطی را نمی
ها دارای مشکل هستند: نظارت یعنی ها در این حوزهعقیده این پژوهشگران اجتنابی

های خود، چه های ذهن؛ شناسایی دالیل حالتهای حالتشناسایی و تشخیص مولفه
 4تایمیاها دارای الکسی. اجتنابی2ای؛ غلبه بر تجارب سخت؛ و تمرکززداییدرونی چه رابطه

ی های ذهن و انگیزهها در مشخص کردن حالتهستند؛ یعنی در بسیاری از موقعیت
رتیو، زنارینی،  نیستند.خود  رفتارشان مشکل دارند. در نتیجه قادر به توصیف محتوای رنج

بزرگسال با تشخیص اختالل شخصیت  146خود  پژوهشدر ( 9112و همکاران ) 9ین
بیمار دارای افسردگی  12های شخصیت و بیمار با تشخیص سایر اختالل 211اجتنابی را با 

اساسیِ بدون اختالل شخصیت مورد مقایسه قرار دادند. آنها دریافتند که بزرگساالن دارای 
تر و ها، عملکرد ورزشی ضعیفالل شخصیت اجتنابی در مقایسه با دیگر گروهاخت

های کمتر در دوران کودکی و نوجوانی، و معروفیت کمتر در نوجوانی را سرگرمی
اختالل  عالئمگزارش دادند. آنها همچنین ارتباطی معکوس بین روابط با همساالن و 

لینی گسترده خود دریافتند افرادی دارای با پژوهشآنها در  شخصیت اجتنابی پیدا کردند.
های استفاده، سوءاساسیاختالل شخصیت اجتنابی در مقایسه با بیماران دارای افسردگی 

( 9119) 6از سوی دیگر وستن، دوترا و شدلر جسمی و عاطفی بیشتری را گزارش کردند.
 ست.بین اختالل شخصیت اجتنابی ادر کودکی پیش 1دریافتند که احساس کسالت

های دلبستگی اولیه خوبی افراد دارای اختالل شخصیت اجتنابی ممکن است از تجربه
کند؛ سازیِ افراد نزدیک را حفظ میآلبرخوردار باشند که اشتیاق آنها برای ارتباط و ایده

                                                           
1. Li & Chan 

2. Dimaggio, Semerari, Carcione, Nicolò & Procacci  

3. decentering  

4. alexithymia  

5. Rettew, Zanarini & Yen 

6. Westen, Dutra & Shedler 

7. dysphoria  
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افرادی  عنوانبهد که این افراد تصویر خود شواما طرد و انتقادهای شدید بعدی موجب می
(. 9111، 1سازی کنند )مولرمنبع طرد، انتقاد و تحقیر درون عنوانبهیگران را کفایت و دبی

ای در آنها، یعنی اجتناب هیجانی ـ تجربی این امر منجر به فرایند پردازش هیجانی ویژه
اندازهای کنند و از راهدرک نمی خوبیبهشود. آنها زندگی هیجانی خود را خودکار می

های مختلف ها به شیوه(. اجتنابی9111و همکاران،  9ند )نیکولوکنهیجانی واضح پرهیز می
اثر کردن احساسات دلبستگی، با کنند: از طریق بیاز بروز احساسات خود جلوگیری می

ها. همچنین این افراد که بسیار های خشمگینانه اتفاقی و با اجتناب از موقعیتبروز واکنش
بر فرایند تفکر، از مواجهه با احساسات خودداری  توجهشانمنطقی هستند، با متمرکز کردن 

های ترس و فرار در نوسان هستند که موجب فعال شدن ترس کنند. آنها بین برانگیزانندهمی
 (.1222، 2د )داماسیوشودر آنها می« مطالبه برای نزدیکی»از 

غیرجنسی و  هم هم ترسو و مضطرب است ویک فرد اجتنابی در روابط زناشویی، 
برد و پس از ازدواج، به دلیل خودِ حریک. اجتنابی بودن، سن ازدواج را باال میدیرت

( 9111(. طبق نظر کانتور )1212گاه هستند )حسینی، شان، به دنبال قدرت و تکیهضعیف
افراد اجتنابی تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسرشان ندارند که این مسئله بر کیفیت 

 د. شوگذارد و موجب نارضایتی همسران آنها مینفی میزناشویی آنان تأثیری م
دهند که تحول شخصیت بسیاری نشان می هایپژوهش. شخصیت اجتنابیتحول 

ثبات و تغییر شخصیت  سالگی. 11یک تغییر ناگهانی در سن العمر است، نه فرایندی مادام
(. این درحالی 1199، 4نیوتن ـ هاوز، کالرک و چانندر طول زندگی با هم همراه هستند )

ای، اختالل شخصیت در دوران کودکی و نوجوانی، در است که به لحاظ تاریخچه
(. 9112، 9سیچتی و کریکاند )شده بودهیک حوزه مورد غفلت واقع ،های تجربیپژوهش
اند اندکی شیوع اختالل شخصیت در دوره نوجوانی را مورد بررسی قرار داده هایپژوهش

، 6فریمن و ریگبیوهشی به میزان شیوع آن در کودکی نپرداخته است )و تقریباً هیچ پژ
9112.) 

                                                           
1. Muller 
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6. Freeman & Rigby  
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های شخصیت در کودکان و نوجوانان در مورد اختاللهای پژوهششمار روبه افزایش 
، 1در مراحل اولیه است )یوتون و اوزتاپ هااهمیت تشخیص و درمان این اختاللبیانگر 
 هایهای شخصیتی و اختاللکه ویژگیدهد نشان می دوقلوهاروی  پژوهش(. 9119

کاگان، از سویی،  (.9119، 9ی ارثی قوی هستند )تورگرسنشخصیت دارای یک مولفه
 4( بر این باورند که آمادگی1212؛ به نقل از آلدن، 1211) 2رزنیک و اسنیدمن

شناختی جهت بروز شرایط اجتنابی کافی نیست و عوامل محیطی این آمادگی را به زیست
به ظهور اختالل شخصیت  توجهیقابلهای پژوهشکنند. ی رفتاری پایدار تبدیل میالگو

ویی و ترس از راند. این اختالل در کودکی معموالً با کماجتنابی در کودکی اشاره کرده
هایی که در دوران رویی و بیماریشود. کمهای جدید شروع میها و موقعیتغریبه

کنند ، کودکان را مستعد این اختالل شخصیت میگذارندکودکی روی چهره تأثیر می
های روانی دوران کودکی و کلی، آسیب طوربه(. 9111، 9)انجمن روانپزشکی آمریکا

و  6های شخصیت هستند. جانسونگیری اختاللبدرفتاری والدین عوامل موثری در شکل
که در  ( در پژوهش خود دریافتند تشخیص اختالل شخصیت در افرادی9111همکاران )

توجهی قرار گرفته بودند، چهار برابر بیشتر از افرادی بود استفاده و بیکودکی مورد سوء
توجهی عاطفی در دوران کودکی خطر هایی در دوران کودکی نداشتند. بیکه چنین تجربه

ارتباط  دهد.گیری اختالل شخصیت از جمله اختالل شخصیت اجتنابی را افزایش میشکل
زیادی  هایپژوهششخصیت اجتنابی در  عالئمهای دوران کودکی و تحول بین بدرفتاری

توجهی عاطفی و های عاطفی، بیبه اثبات رسیده است؛ که بیانگر نقش سوءاستفاده
طولی حکایت  هایپژوهش های جنسی در ایجاد این اختالل شخصیت هستند.سوءاستفاده

زی، اجتنابی و اسکیزوتایپال ارتباط های شخصیت مربا اختالل 1توجهیاز آن دارند که بی
تکِت، بالسیس، اولتمنز ؛ 1911، 1دارد )جانسون، کوهن، کیسن، اسکودل، همگان و بروک
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( 9111) 2، فولر و اُلیلینفلداُدنوهو (.9119، 9هگمان، فرنسیس، فیلد و کار؛ 9112، 1و کروگر
یت در کودکی یا های شخصاختالل شخصیت اجتنابی همانند دیگر اختاللمعتقدند نیز 

کند. هرچند علت بروز این شود و به شکلی مستمر و مزمن ادامه پیدا مینوجوانی شروع می
گیری و اختالل تا حدود زیادی نامشخص است ولی تحقیقات به چندین عامل در شکل

روانی مانند  ـاند. این عوامل شامل عوامل زیستیابقای سبک شخصیتی اجتنابی اشاره کرده
عوامل روانشناختی مانند تجربیات  طورهمینو خلق و خوی دوران کودکی و  وراثت

در پژوهش  باشند.های اجتماعی میهای شناختی و فقدان مهارتدوران کودکی، سوگیری
زای اولیه تجارب آسیب نیز به رابطه بین این اختالل شخصیت و (9112رتیو و همکاران )

گیری این سبک شخصیتی )و ( شکل9116) 4تیپیبه گفته  شده است.کودکی اشاره 
افتد. هیچ والد یا هیچ محیطی اختالل( در طی دوران رشد کودک اتفاق می ،متعاقب آن

گیری نوعی از تحریف کامل نیست. در نتیجه، این عدم کمال محیط منجر به شکل
قی محیط خانه برای روان کودک به میزان زیادی غیرانطبا کهدرصورتیشود. شخصیتی می

 د.شوزا باشد، شرایط برای رشد یک اختالل شخصیت کامل فراهم مییا آسیب
گیری سبک فرزندپروری در محیط اولیه دوران کودکی ارتباطی غیرقابل انکار با شکل

های فرزندپروری اولیه بیانگر در مورد سبک هایپژوهشاختالل شخصیت اجتنابی دارد. 
های کودک ارتباطی معنادار با اختالل های آنها بایبدرفتارتفاوتی والدین و آنند که بی

. (9112و همکاران،  9)جویس )از جمله اختالل شخصیت اجتنابی( دارد Cشخصیت خوشه 
)کار و  های اختالل شخصیت اجتنابی داردحمایت بیش از حد مادر ارتباطی مثبت با نشانه

دارای اختالل  نوالدینشابازداری رفتاری در کودکانی که  .(9112، 6فرنسیس
اجتنابی همراه است شخصیت  ، با اختاللهستندزدگی با یا بدون افسردگی وحشت
( سبک 9111) 1طبق نظر بملیس، رنر، هیدکمپ و آرنتز (.9111و همکاران،  1)بیدرمن

برنز از سوی دیگر،  .آیدشخصیت اجتنابی در نتیجه انتقاد، طرد و تقبیح والدین به وجود می

                                                           
1. Tackett, Balsis, Oltmanns & Krueger 

2. Hageman, Francis, Field & Carr 
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های منفی یا افکار شناخت»های هیجانی محصول ین باورند که اختاللو اپستین بر ا
مفروضات زیربنایی نادرست )یا بخشی درست( پایدار هستند که با »و « اتوماتیک منفی

ی غیرمنطقی درباره خود، دیگران و دنیا، موجب اختالل در روابط ایجاد باورهای جداگانه
( معتقد است که مشکالت 9119) 1لوی(. 1119شوند )به نقل از کانتور، می بین فردی

مثال، اختالل  عنوانبههای شخصیت است. مربوط به دلبستگی هسته اصلی بیشتر اختالل
ضعیف  بین فردیشخصیت ضداجتماعی، خودشیفته، اجتنابی و اسکیزوئید، با روابط 

ناسازگار های زیربنایی دلبستگی در طرحواره بین فردیهای شوند. این چالششناخته می
دارای اضطراب پایین و اجتناب پایین هستند،  9ریشه دارند. درحالی که بزرگساالن ایمن

اضطراب پایین و  4تفاوتاضطراب باال و اجتناب پایین، افراد اجتنابی بی 2افراد دلمشغول
 دهند.اضطراب باال و اجتناب باالیی را گزارش می 9اجتناب باال، و افراد اجتنابی هراسناک

( نیز بزرگساالن دارای سبک شخصیت اجتنابی معموالً در دوران 9119) 6گفته گابارد به
و در نتیجه از اند کودکی از جانب والدین یا مراقبان اصلی، احساس طردشدگی کرده

 درگیر شدن در روابط عاشقانه در بزرگسالی وحشت دارند.
شخصیت اجتنابی  کهچراکننده است، زندگی در کنار یک فرد اجتنابی بسیار خسته

دهی و پذیرش غیرمشروط دارد بدون اینکه خودش نیز چنین همواره نیاز به اطمینان
مسئولیتی را در رابطه احساس کند. به همین دلیل همسر او از یک سو در نتیجه تالش مستمر 
جهت ارضای نیازهای او و از سوی دیگر نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و اجتماعی 

سازی شود. چنین افرادی از آشکاراحساس خستگی، رنجش و خشم میخودش، دچار 
اند که دیگران از دیدن خودشان سخت وحشت دارند، زیرا همواره به خودشان تلقین کرده

آید. شخصیت اجتنابی از تعارض درونی شدیدی رنج شان نمیدنیای درونی آنها خوش
کننده و تواند بسیار خستهفراگیر می برد. یک زندگی فرو رفته در اعماق ترس و نگرانیمی

از آنجایی که وجود  (.1222، 1کننده باشد )جانسون و موریحتی در برخی مواقع افسرده

                                                           
1. Levy 

2. secure 

3. preoccupied 
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5. fearful–avoidant 

6. Gabbard 

7. Johnson & Murray  
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-و شغلی می بین فردیهای جدی و مزمن در عملکرد موجب آسیبشخصیت این اختالل 

، منجر به بین فردیو آشفتگی شدید در روابط  (9116و همکاران،  1د )وینبرتشو
این  (9116و همکاران،  9شود )تاناکاهای عمده در توان عملکردی شخص میمحدودیت

-آسیبآن بود تا با جویا شدن نظر همسران افراد دارای شخصیت اجتنابی،  به دنبالپژوهش 

ترین ارتباط را که نزدیک همسرانشانهای تعاملی زناشویی مرتبط با این اختالل را از زبان 
راهکارهای نوین در جهت تعدیل و مدیریت  شناساییبه  و در نتیجهشود  با آنها دارند جویا

کمک  و افزایش کیفیت زناشویی بین فردی ها و متعاقب آن بهبود تعامالتاین ویژگی
 . کند

  روش
تحلیل از روش  دان اجتنابی از نگاه همسران آنهاهای شخصیتی مربررسی ویژگی جهت

های پرکاربردترین روش و ترینفرمتعا از تماتیک تحلیل یشیوه. شداستفاده  2تماتیک
 این با هاداده تحلیل و کدگذاری عمل از است عبارتو  است یفیهای کل دادهتحلی

 که زمانیت. هاسداده در الگویابی دنبال به تحلیل نوع گویند. اینمی چه هاداده که هدف

 محمدپور،)گیرد  صورت آن از موضوعی حمایت باید ،دآم دست به هاداده از الگویی

به این منظور، در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش،  (.9111 ،4هاردن و توماس ؛1212 و 1211
بتوان با صحت محتوا و کفایت  که نحویبهتدوین شد؛  9سواالت مصاحبه نیمه ساختاریافته

ویا شد. های افراد دارای شخصیت اجتنابی از نظر همسران این افراد را جها، ویژگیسوال
پذیری الزم، به این نوع مصاحبه، در عین تمرکز بر موضوع پژوهش، با دارا بودن انعطاف

هایی از موضوع بپردازند که از دیدگاه آنها دارای دهد به جنبهشوندگان امکان میمصاحبه
(. پس از آن جلسات مصاحبه با همسران افراد دارای شخصیت 1221اهمیت است )حریری،

 انتخاب شده بودند برگزار گردید.  6گیری هدفمندنمونه صورتبهاجتنابی که 

                                                           
1. Weinbrecht 

2. Tanaka 
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سازی شد. کنندگان ضبط و پیادهجهت انجام تحلیل تماتیک، متن مصاحبه با شرکت
ها چندین بار مرور شد و واحدهای معنی از آنها استخراج گردید. به گفته متن مصاحبه

های تجزیه و تحلیلی کلیدی یا طبقه( واحدهای معنی کلماتی 9111) 1استروبرت و کارپنتر
 شوند. شوندگان استخراج و سپس خالصه میهای مصاحبههستند که از گفته

ها و متون، واحدهای معنایی پس از مشخص شدن واحدهای معنایی اولیه از مصاحبه
کردن به معنای . در این قسمت، خالصهگردیدفشرده شکل گرفتند و کدها استخراج 

کند، بلکه ها ایجاد نمیاحدهای معانی است و تغییری در کیفیت دادهکاهش اندازه و
کند. پس از آن واحدهای تحلیل چند بار مرور و بر واحدهای معنایی فشرده ایجاد می

بندی بندی شدند. منظور از مقولههای مفهومی و معنایی، کدگذاری و مقولهاساس شباهت
گیرند. سعی بر دارند در یک مقوله قرار می ری با همتآن است که کدهایی که شباهت بیش

آن بود که بیشترین همگونی در درون طبقات و بیشترین ناهمگونی بین طبقات وجود داشته 
بندی با اطالق کدهای جداگانه و مرور های اصلی، مقولهگیری مقولهباشد. جهت شکل

 مکرر و ادغام کدهای مشابه انجام شد.
با سوسازی سهسوسازی صورت گرفت. روش وش سهبر اساس رها گردآوری داده

روند، اعتبار تلفیق دو یا چند روش پژوهشی که در یک پژوهش تجربی یکسان به کار می
ها از طریق انجام مصاحبه با مردان دهد. بدین منظور در ابتدا دادهها را افزایش میداده

ها سویی این دادهپس همس شد، آوریجمعدارای عالئم شخصیت اجتنابی و همسران آنها 
 دانشگاه اصفهان اساتید و متخصصان مشاوره و روانشناسی نظر و همچنین با متون علمی

 مورد بررسی قرار گرفت. 
( در هر بار مرور، تغییرات الزم روی محتوا و نام 9119) 9بر اساس توصیه برنز و گرو

زمان با ای جدید همهای که باید گویای محتوای آن باشد صورت گرفت. دادهمقوله
. عالوه بر این، جهت شودهای موجود مقایسه شد تا محوریت مطلوب بین آنها آشکار داده

شده همراه با کدهای اولیه استخراج های تحلیلها و مقولهها، مصاحبهاعتباربخشی نوشته
شده، به چندین پژوهشگر متخصص ارائه گردید و نظرات تکمیلی آنها دریافت شد؛ سپس 

از  هامقوله. همچنین برای تحلیل و تغییر اطالعات و بازبینی شدصالحات الزم اعمال ا

                                                           
1. Streubert & Carpenter 

2 . Burns & Grove 
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. اختصاص زمان کافی به این مرحله گردیدمتخصصان و نظرات تکمیلی همکاران استفاده 
ها بود. شوندگان نیز، یکی دیگر از عوامل افزایش اعتبار دادهو ارتباط حسنه با مصاحبه

 بندی شدند. مقوله دسته 14هایشان به ها و تفاوتاساس شباهت کدهای به دست آمده بر
کننده به مراکز مشاوره شهرکرد کنندگان این پژوهش کلیه زوجین مراجعهمشارکت

 کردهکه به دلیل مشکالت زناشویی به این مراکز مراجعه دادند تشکیل می 1224در سال 
  دارای سبک شخصیتی اجتنابی بود.آنها بودند و شوهر 

 کننده در پژوهشهای شرکتزوج شناختیجمعیتمشخصات  .1جدول 

 کد
سن 
 شوهر

 تحصیالت شغل
 سن

 همسر
 شغل
 همسر

 تحصیالت
 همسر

سنوات 
 تأهل

تعداد 
 فرزندان

 2 99 لیسانس پرستار 41 دیپلمفوق کارمند 49 1
 1 1 دیپلم کارمند 22 سیکل جوشکار 42 9

2 42 
استاد 

 دانشگاه
 دبیر 21 دکترا

-فوق

 لیسانس
19 9 

 1 1 لیسانس مشاور 29 دیپلمفوق کارمند 29 4
 1 9 لیسانس دارخانه 94 لیسانس آزاد 94 9
 9 91 دیپلم دارخانه 49 لیسانس نظامی 49 6
 1 9 لیسانس دارخانه 21 لیسانس کارمند 21 1
 9 11 لیسانس فرهنگی 24 دیپلمفوق فرهنگی 22 1
 1 6 دیپلمفوق دارخانه 91 دیپلم آزاد 21 2

 نامه و مجالت(همچنین از بین منابع مرتبط با موضوع )منابع الکترونیکی،کتاب، پایان
ها انتخاب گردید. این منابع در بخش منابع التین منابع به تعداد الزم تا حد اشباع مقوله

بود و در بخش منابع داخلی عالوه بر منابع علمی و  9119تا  1211های محدود به سال
ترین و ( تعدادی از جامع1224تا  1219های ژوهشی داخل کشور )محدود به سالپ

 معتبرترین منابع مرتبط با موضوع شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. 
نفر از همسران مردان  2این پژوهش  کنندگانمشارکتگیری: روش و طرح نمونه

گیری همگون ش نمونههدفمند و از رو صورتبهدارای شخصیت اجتنابی بودند که 
کند که گیری هدفمند، پژوهشگر تعمداً به انتخاب افرادی اقدام می. در نمونهانتخاب شدند

ترین اصل، انتخاب افرادی است که بتوانند تأمین کننده اطالعات مهمی هستند و مهم
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(. 1226، 1برای پاسخگویی به سواالت پژوهش را فراهم آورند )مکسول موردنیازاطالعات 
از پرسشنامه چند محوری بالینی میلون و  تشخیص افراد دارای شخصیت اجتنابیجهت 

تالش شد که افراد نمونه، دارای حداکثر  ،حالدرعین. شدپرسشنامه محقق ساخته استفاده 
تنوع )از نظر سن، مدت ازدواج، مرحله چرخه زندگی خانوادگی، میزان تحصیالت، سطح 

  اقتصادی( باشند.
های محور دو اخص برای تشخیص اختالل طوربهد محوری بالینی میلون پرسشنامه چن

مقیاس جداگانه و بر  91گویه است که تحت  119طراحی شده است. نسخه فعلی آن شامل 
این  2و روایی 9مربوط به پایایی هایپژوهش. شودگذاری میهای زیر نمرهبندیاساس طبقه

سازمان یافته است.  خوبیبهابزار روانسنجی  کلی یک طوربهدهد که نشان می پرسشنامه
گزارش شده است. مقیاس اجتنابی این آزمون  %21ضرایب پایایی این آزمون با میانگین 

کند )نرس، شناسی میلون را معرفی میاز تیپ گسلیدهـگویه است که تیپ فعال 16دارای 
1212 .) 

صیت اجتنابی از افراد دارای جهت غربال افراد دارای سبک شخ ساختهپرسشنامه محقق
 در ابتدا جهت ساخت و هنجاریابی این پرسشنامه اختالل شخصیت اجتنابی طراحی گردید.

در های روانی های پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللعیاربر اساس م
 سپس با. شدطراحی  ایگویه 91ای ، پرسشنامهمورد افراد دارای اختالل شخصیت اجتنابی

های این پرسشنامه دارای ویژگی. گردیدهنجاریابی  ،فرد متأهل 211اجرای آن بر روی 
، ضریب روایی 116/1روانسنجی قابل قبولی است. ضریب پایایی پرسشنامه مذکور برابر با 

و ضریب روایی همگرا با پرسشنامه تجربه در روابط  -126/1واگرا با پرسشنامه ابراز وجود 
، در هاهگویمیزان توافق خود را با هر یک از  دهندگانپاسخ. ت آمدبه دس 129/1نزدیک 

د. حداقل ادندمقیاس لیکرت )که از دامنه خیلی کم تا خیلی زیاد گسترده بود( نشان می
موید سبک شخصیت  11تا  61نمرات . ودب 111و حداکثر  91نمره در این پرسشنامه 

 .نداجتنابی بود که مناسب با هدف این مطالعه بود

                                                           
1. Maxwell 

2. reliability 

3. validity 
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 نتایج
 آورده شده است. 9از مصاحبه با همسران افراد اجتنابی در جدول  شدهحاصل نتایج

 های مردان دارای شخصیت اجتنابی از نظر همسران آنهاویژگی .2جدول 

 مقوله کد های مفهومیگزاره
کد 

 مراجع
 رابطه ضعیف با فرزندان

 ناگویی ارتباطی

 گیریکناره

2 
 1 و خواهر برادرروابط ضعیف با والدین 

 1 قهر کردن بعد از تعارضات زناشویی
 داشتن وضعیت بسته در روابط

 بازداری ارتباطی

1 
 1 روابط سطحی در محیط کار

 1 عدم مشارکت در امور سیاسی
 6 رغم تحت فشار بودنگزینی علیدوری

 4 راحت نبودن در جمع
 1 حضور در جمع با اکراه

 ائل سیاسیپیگیری مس
 پناه بردن به مسائل سیاسی

1 
های سیاسی برای پر کردن وقت استفاده از برنامه

 خود
4 

 1 پناه بردن به خود انجام کارهای فردی در اوقات فراغت
 2 رو آوردن به کارهای انفرادی در منزل

 4 پناه بردن به شغل رفتن به سمت شغل دوم
 1 موفقیت در شغل

 1 پرخطرپناه بردن به رفتارهای  اعتیاد به مواد و الکلبه سمت  کشیده شدن
 ناپسند دانستن اعتراف به اشتباه

 بینش بدون تعمق های شناختیتحریف
6 

 1 باور اشتباه نسبت به خاتمه دادن به قهر
 9 داشتن نگاه منفی نسبت به زندگی

 اعتماد به نفس پایین دست کم گرفتن خود
 ریخود حقیر پندا

4 
 6 های خوددست کم گرفتن توانایی

 6 پایین نفسعزت های خودنادیده گرفتن موفقیت
 6 هراسیجمع ترس از قرار گرفتن در جمع احساس تنش با حضور در جمع

 1 احساس تنش در موقع گفتگو در جمع
 6 تحرکی بیانیکم در تعارضات حرفکم بین فردیهای عدم بیان گالیه
 2 در روابط حرفکم ضعیف فن بیان
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 9 ی در جلسات مشاورهحرفکم
 1 سیال نبودن کالمی سکون و یکنواختی در گفتار

 نسبت به گفتگو درباره خود میلیبی
 عدم خودافشایی

1 
 2 ناتوانی در بیان احساسات

 1 سکوت به خاطر ترس از ضعیف به نظر رسیدن
 اندک بخشرضایتروابط 

 فاصله عاطفی

های سرد خانه
 احساسی

9 
 1 جو سرد بین اعضای خانواده

 1 به نیازهای عاطفی همسر دهیپاسخعدم 
 2 در دسترس نبودن در لحظات حساس

 1 نکردن از همسر جوییدل
 نادیده گرفتن احساسات همسر

 انکار احساسات

9 
 1 نادیده گرفتن احساسات فرزندان

 2 سر در مقابل دیگرانعدم ابراز احساسات به هم
 1 چسبیدن به عقالنیت در روابط زناشویی

 رابطه زناشویی جزبهجذب شدن همسر به روابطی 

 امیدی اطرافیان از آنهانا

1 
 1 همسر برای حضور در خانه انگیزگیبی

 1 مثلث سازی اعضای خانواده در برابر آنها
 9 کشیده شدن همسر به سمت افسردگی

 نادیده گرفتن مشکالت نسبت به وجود مشکل اهمیتیبی
 انفعال رفتاری

6 
 1 مراجعه به مشاور پس از حاد شدن مشکل

 9 رؤیاپردازی در مورد جدایی از همسر پردازیخیال
 1 انفعال جنسی سردی جنسی اظهار رضایت از فاصله بین روابط جنسی

 1 تحریم رابطه جنسی در تعارضات
 زوم سنتی بودن زندگی زناشوییاعتقاد به ل

 عدم پویایی فکری

 تغییرگریزی

2 
 4 اعتقاد به مردساالری

 9 الگو قرار دادن رفتار پدر و مادر در ازدواج
 2 هاملزم کردن خود در احترام به ارزش

 های گذشتهمقاومت در زیر سوال بردن سنت

 عدم پویایی رفتاری

2 
 2 یر با سنتناپسند دانستن رفتارهای مغا

 2 نظم وسواس گونه در برنامه هفتگی
 6 عدم اصالح رفتاری با وجود آگاهی

 1 عدم پویایی شغلی ماندن در شغل با وجود نارضایتی
 2 خودمحوری گری از خویشتنتبرئه ندیدن معایب خود در روابط
 1 محکوم کردن دائمی همسر
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 9 سرزنش دائمی همسر
ناشویی در انتخاب نادرست دیدن مشکالت ز

 همسر
9 

 9 مقصر دانستن دیگران به خاطر ازدواج ناموفق
 1 مقصر دانستن دیگران در تعارضات زناشویی خود

 1 مشروطتوقع پذیرش غیر بیش از حد دانستن انتظارات همسر
 4 همسر خواهیزیادهاعتقاد به 

 توقع از همسر برای فهمیدن عشق غیرکالمی آنها

خواهی و متوقع بودن از زیاده
 همسر

9 
 4 کشی همسر برای پایان دادن به قهرانتظار منت

 1 انتظار بیش از حد از همسر
انتظار از همسر برای صرف وقت زیاد برای 

 شاناصلیخانواده 
2 

 9 صرف از زن رسانیخدمتانتظار 

 عدم قدردانی لطف دیگران
از  و متوقع بودن خواهیزیاده

 دیگران
9 

 1 نگری در مشکالتسویک سماجت بر موضع خود
 9 برتر دانستن جنس مرد نسبت به زن

فرسودگی  تعارضات مزمن زناشویی مدتطوالنیتعارضات زناشویی 
 زناشویی

1 
 9 شروع تعارضات زناشویی در اوایل آشنایی

 2 تعارضات حاد زناشویی شدت گرفتن مشکالت زناشویی
 به هنجارها د شدیدتقیّ م به انجام دقیق هنجارهای اجتماعیالتزا

گرایی کمال
 جبری

1 
 1 ملزم کردن خود در احترام به مذهب
 قبیح دانستن بیان اختالفات زناشویی

گرایی در رابطه آلایده
 زناشویی

1 
 9 با همسر نظراختالفعدم پذیرش 

مالک قرار دادن دیگران جهت محکوم کردن 
 همسر

2 

دارا بودن احساس عمیق پنهان نسبت به خانواده 
 2 جویی بیش از حدحساسیت خود

 9 حساس بودن نسبت به پوشش همسر
وجود رفتارهای پرخاشگرانه  رفتارهای پرخاشگرانه در هنگام تعارض

 بالقوه
 پرخاشگرمنفعل ـ 

1 

 2 ها در رابطه با همسرعدم رعایت حرمت

 های زناشویی نزد فرزندانبیان گالیه
های مستقیم گالیهبیان غیر

 ارتباطی
6 

 2 پسندظاهر اجتماع دورنمای رفتاری خوب رعایت ادب در برابر دیگران
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 2 وجهه اجتماعی خوب در سر کار
 2 پسندگفتار اجتماع ادعای داشتن آرامش در کالم

حلیل متون مصاحبه با شود، در تجزیه و تمشاهده می 9که در جدول  گونههمان
 14و نهایتاً بر اساس شباهت موضوعی  کد 21، گزاره مفهومی 21همسران افراد اجتنابی، 

های اجتنابی از نگاه همسران، به دست آمد. های شخصیتمقوله اصلی تحت عنوان ویژگی
 شدبا متون علمی مربوط به اختالل شخصیت اجتنابی که در بخش مقدمه مطرح  نتایجاین 
 .اندشده یسهمقا

  بحث
گیری بود. فرد اجتنابی با وجود این کنارهاجتنابی بارزترین ویژگی در گفتار همسران افراد 

ها افراد صمیمی خصیصه، تمایلی به مشارکت و توسعه روابط صمیمی ندارد. اجتنابی
محدودی در زندگی خود دارند. این افراد صمیمی غالباً اعضای خانواده اصلی خودشان 

ند. عموماً والدین به خاطر حس والدینی، فرزندشان را مورد پذیرش غیر مشروط قرار هست
ها در کنار آنها احساس راحتی بکنند و برای شود که اجتنابیدهند و این امر باعث میمی

کنند به روابط آشنای خود پناه گریز از روابطی که صمیمیت بیشتری از آنها مطالبه می
رودباق  ،(9111) 1بیننفلد(، 1211(، جانسون )9114میلون ) هایپژوهش این مطالب باببرند. 

بین هایی مثل اجتناب از روابط در قالب واژه( 9119و دیماگیو ) ،(9111) 9گیانولیو 
عدم تمایل به  ،و بیرون آمدن گیری، عدم تمایل به قاطی شدن با دیگران، کنارهفردی

همخوانی حه، و در معرض دید قرار نگرفتن، عدم تالش برای مصال مراجعه برای درمان،
 . دارد

اصطالح بینش بدون تعمق برای شوهران اجتنابی به این دلیل بود که همسران آنها 
و بر این باورند  دارندشان آگاهی اندکی نسبت به مسائل زناشویی شوهرانمعتقد بودند که 

شی در جهت رفع مشکالت به همین دلیل تال حل هستند.شان غیرقابلکه مشکالت زناشویی
دهند. آنها حتی نسبت به افکار، احساسات و رفتارشان نیز آگاهی کمی دارند، انجام نمی

شوند و همواره همسرشان را برای همین در تعارضات زناشویی، متوجه معایب خود نمی
های این ویژگی با یافتهدانند. دانند و تنها راه اصالح رابطه را تغییر همسر میمقصر می

                                                           
1. Bienenfeld  

2. Rodebaugh & Gianoli 
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های فراشناختی نظارت بر ( مبنی بر اینکه این افراد فاقد مهارت9111دیماگیو و همکاران )
( مبنی بر اینکه افکار فرد اجتنابی حاوی 9112؛ و کانتور )خود هستندعقاید و هیجانات 

شوند فرد اجتنابی از روابط هراس داشته برخی از خطاهای شناختی است که باعث می
 .همسو استباشد، 

های خود را در حدی توانایی شانبیان داشتند که شوهران اجتنابیهمسران مردان 
کفایت و دانند که در جمع در مورد آنها صحبت کنند. آنها خود را از نظر اجتماعی بینمی
دانند و نگاه تحقیرآمیزی نسبت به خود دارند. آنها حتی ممکن است می داشتنیدوستغیر

کفایتی خود بدانند های معمول بین خود و همسرشان را دلیل بر بینظراختالفتعارضات و 
به هم بریزند.  شدتبهحساس بوده از درون  نظراختالفهای جزئی مبنی بر و نسبت به نشانه

احساسات خودحقیرپنداری با اصطالح خودحقیرپنداری به این ویژگی اشاره دارد. 
ر مورد ارزش خود برای دوست داشته د تردید ؛(9111رودباق و گیانولی ) کفایتعدم
، (9116سگال و همکاران ) پایین نفسعزتلیاقتی و احساسات بی(؛ 1211جانسون ) شدن

گاه بودن در ازدواج به دلیل خودِ به دنبال قدرت و تکیهو ؛ (9111بیننفلد )( و 9114میلون )
 هماهنگ است. (1212) حسینی ضعیف دیده شدنو هراس از  ضعیف

و دفاع از  اظهارنظرآنها معموالً در مقابل جمع قادر به های این پژوهش یافته بر اساس
شوند. خود نیستند و هرگاه قرار باشد در جمع صحبت کنند، دچار استرس و لکنت زبان می

های اجتنابی شخصیت (9114میلون )هراسی به این مسئله اشاره دارد. به گفته خصیصه جمع
و  9112کانتور ) .کنندم قرار بدهد خودداری میعرض دید عمواز ریسکی که آنها را در م

 ( نیز معتقد است که این افراد از برقراری ارتباط با دیگران هراس دارند.9111
زندگی  مسائلتحرکی بیانی است. آنها بسیاری از ، کممردان اجتنابیدیگر ویژگی 

و در هنگام  زنندنمیخودشان حرفی گذارند. از با همسرشان در میان نمی مشترک را
ها برای ( اجتنابی9112به گفته کانتور )کنند. تعارض، خواسته و گالیه خود را بیان نمی

بیان  (1222و جانسون و موری ) (1211. جانسون )شروع گفتگو لحظات سختی دارند
و از بیان هیجانات خویش،  کنندد که این افراد در روابط نزدیک خودافشایی نمیندارمی

  کنند. داری میخود
توجهی به احساسات و ناراحتی طرف مقابل  در تعامالت زناشوییمردان اجتنابی 

کلی با مقوله  طوربه. آنها استتحمل  کنند که این مسئله برای همسرشان غیرقابلنمی
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کنند. به و چه از هیجانات منفی و چه از هیجانات مثبت دوری می بیگانه هستنداحساسات 
آشنا و های جدید، ناکه احساسات مثبت برای آنها همانند موقعیترسد نظر می
کنند با اتخاذ موضعی منطقی، حرف خود را به آور است. این افراد سعی میاضطراب

های سرد احساسی برای اشاره . اصطالح خانهسازندکرسی بنشاند و طرف مقابل را متقاعد 
مبنی ( 9112) باری و الرنسهای ژوهشاین ویژگی با پ به این ویژگی استفاده شده است.

بر فرایند تفکر، از مواجهه با احساسات  توجهشاناین افراد با متمرکز کردن  بر اینکه
( مبنی بر اینکه افراد اجتنابی معموالً اندوه همسر 9111فینی )کنند؛ با پژوهش خودداری می

( که این افراد 1222ری )( و جانسون و مو1211؛ و با جانسون )کنندو دیگران را درک نمی
 آورند همسو است.شان را به زبان نمیاحساسات

دهند. همچنین برای مردان اجتنابی تا زمانی که مشکلی به اوج نرسد به آن اهمیتی نمی
آورند. خصیصه انفعال رفتاری به این رو می پردازیخیالگریز از مواجهه با مشکالت به 

کار هستند. به گفته اشخاص اجتنابی کمعتقد است ( م9112اسپری ) پردازد.موضوع می
این  گوید( می9116تیپی )کنند. ای منفعالنه رفتار میاین افراد به شیوه( 1211جانسون )

کانتور  .استفاده نکنند گاههیچافراد ممکن است از توانایی خویش برای تعامل با دیگران 
فاصله گرفتن و اقدامی نکردن را کند که این افراد ممکن است ( نیز عنوان می9112)

 برگزینند.روشی برای مقابله با عصبانیت  عنوانبه
کاری کم بسیاردر روابط جنسی  شانشوهرانهمسران این افراد معتقد بودند که 

ای ندارند و در از طوالنی بودن فاصله بین روابط جنسی گالیه گاههیچ کهطوریبههستند، 
نوازی و معاشقه ندارند. همچنین، از تحریم رابطه جنسی شحین رابطه هم تمایلی به پی

ویژگی  به اینکنند. اصطالح انفعال جنسی سالحی برای تسلیم همسر استفاده می عنوانبه
را در پشت مشکالت جنسی، نظیر  اضطرابشان( آنها 9112. به اعتقاد کانتور )اشاره دارد

اهی برای فاصله گرفتن از همسر، پنهان ر عنوانبهزن  9مرد یا مقاربت دردناک 1ناتوانی
( افراد اجتنابی تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسرشان 9111طبق نظر کانتور )کنند. می

 هستند. ها غیرجنسی و دیرتحریکنیز معتقد است که اجتنابی (1212حسینی ) ، وندارند

                                                           
1. impotence  

2. dyspareunia  
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یه به تفکرات این افراد در مورد مسائل خانوادگی و زوجی باورهایی سنتی و شب
شکنی رسوم غلط، بسیار مقاوم هستند و یک برنامه شان دارند. در برابر سنتخانواده اصلی

گریزی برای اشاره به این تغییرشده دارند. در این پژوهش اصطالح روزانه از پیش تعیین
های جنسیتی های اجتنابی نقشکند که زوج( عنوان می9116کار )ویژگی استفاده شد. 

آنها تا از مورد  (9112و کانتور ) (9116به نظر سگال و همکاران ) .گزینندبرمیرا سنتی 
شوند و حاضر به مالقات با دوست داشته شدن مطمئن نشوند، درگیر فعالیت جدید نمی

   افراد جدید نیستند.
رغم میل باطنی، از نزدیک شدن به دیگران و از جمله همسر یک فرد اجتنابی به

کننده رابطه باشد و از آنجایی که د و همواره منتظر است که همسرش شروعکناجتناب می
شود، به نشخوار ذهنی پیرامون جدایی معموالً انتظارات نامعقول او در ازدواج برآورده نمی

پردازد زیرا در دوران مجردی فرد صاحب حقی که طالب ارتباطات و دوران مجردی می
رار دهد، در زندگی فرد نبوده است. آنها خود را همسری زوجی باشد و او را مورد انتقاد ق

دانند و انتظار دارند که همسرشان برای تمام افکار و رفتارهای آنها احترام قائل آل میایده
خواهی را کنار بگذارد، مشکلی بین آنها وجود معتقدند اگر همسرشان زیاده آنهاشود. 

( بر این باورند 1222د. جانسون و موری )نامیده ش نخواهد داشت. این ویژگی خودمحوری
و . دیماگیو توقعاتی نامعقول از دیگران دارد ،در روابط صمیمی شخصیت اجتنابی که

خود  خودشیفتگی پنهان پشتدر شان را خود ضعیف د آنهانگوی( نیز می9119)همکاران 
 .کنندمخفی می

آنها بسیار ات زناشویی شخصیت اجتنابی تعارض اختالل مردان دارایبه گفته همسران 
 ی جدیبه تنش و تعارض با یکدیگر آنها نظراختالفترین حتی کوچکطوالنی هستند. 

 یافتهکند. این کم آنها را به لحاظ روانی دچار فرسودگی میشود و این مسئله کمتبدیل می
افرادی پی بردند ( 9112باری و الرنس ) .نامیده شد در این پژوهش فرسودگی زناشویی

گیرند، رضایت زناشویی که در تعامالت زناشویی خود رفتارهای اجتنابی در پیش می
جانسون و موری  .شودز میزان این رضایت کاسته میاندکی دارند و در طول زمان ا

  و آزاردهنده است.کننده زندگی در کنار یک فرد اجتنابی بسیار خسته ( نیز معتقدند1222)
ترین قادر به تحمل کوچک ان اجتنابی، همسران آنهااظهارات همسران مرد بر اساس

با همسرشان نیستند و نسبت به گفتار و رفتار همسرشان حساسیت بیش از حد  نظراختالف
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 ویژگیاین دارند. تعامالت زناشویی آنها با سرزنشگری فراوان از جانب آنها همراه است. 
به اختالل شخصیت اجتنابی های مربوط نامگذاری شده در مالکگرایی جبری کمالکه 
آمده است: های روانی پنجمین ویرایش کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختالل در 

ها اشتغال ذهنی و حساسیت زیاد نسبت به انتقاد یا طرد همراه با استنباط غلط از اجتنابی»
تنابی د که افراد اجنکنعنوان می (9114و میلون ) (9112اسپری ) .«دیدگاه دیگران دارند

افراد نویسند ( می9116سگال و همکاران )آمیز دارند. نسبت به خطرات بالقوه نگاهی مبالغه
های اجتماعی که بخشی از زندگی هستند در برابر فقدان ویژهبهدارای شخصیت اجتنابی 

پذیر هستند آسیبحساس و )مانند مرگ همسر، دوستان و همتایان؛ مهاجرت فرزندان(، 
 .تماعی آنها بسیار محدود استشبکة اج چراکه

با اینکه ظاهر آرامی دارند، ولی هرازگاهی  نهاآشوهران  افراد اجتنابیبه گفته همسران 
کنند. این رفتار معموالً آنها را شوکه می شانبا رفتارهای پرخاشگرانه و سرشار از عصبانیت

آنها اعتراض کند و تفاوتی در مقابل سکوت و بیافتد که همسرشان در مواقعی اتفاق می
. در همین ارتباط نامیده شد پرخاشگرـویژگی منفعل خواستار تغییر رفتار در آنها بشود. این

مندانه نیستند، رفتارشان از گوید از آنجایی که آنها قادر به رفتار جرأتمی (9119دیماگیو )
ان به آسیب دیگری شاست. آنها نگرانند که عصبانیت متغیراطاعت و فرمانبرداری تا طغیان 
-برای همین عصبانیت خود را سرکوب می شان منجر شود،یا مورد حمله قرار گرفتن خود

 .است مخربوع رابطه صمیمی که برای هر ن کندفوران میشان کنند ولی هرازگاهی خشم
( از وجود 1211هستند. میلون ) 1ها افرادی تندخو( بسیاری از اجتنابی9112به گفته کانتور )

دارد که نیمرخ این افراد غالباً راند و بیان میها سخن می، غم و عصبانیت در اجتنابیتنش
ها دارای عنصر سازد که اجتنابیانفعال ـ پرخاشگری است و خاطر نشان می یدهندهنشان

 (.9119لی و چان، به نقل از )ند قدرتمند تخاصم متقابل هست
ی خوبی در خارج از خانه هستند و در برابر افراد اجتنابی معموالً دارای وجهه اجتماع

گذارند. برای این خصیصه اصطالح ظاهر ای از خود به نمایش میدیگران رفتار محترمانه
اولین بار  برایهای قبلی وجود ندارد و . اصطالحی که در پژوهشانتخاب شد پسنداجتماع

ن پژوهش و گردآوری دلیل این امر عمیق بود در این پژوهش از آن استفاده شده است.
اطالعات از همسرانی است که مدت زمانی، کوتاه یا طوالنی، با افراد دارای شخصیت 

                                                           
1. hostile  
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اند. این افراد را در رابطه زناشویی تجربه کردهخصوصیات اند و اجتنابی زندگی کرده
 گیری این توصیف جدید گردید.عالوه بر این، بومی بودن پژوهش منجر به شکل

است که منجر  ناکارآمدبینی کننده تعامالت زوجی و خانوادگی شویژگی پی 14 این
های یکی از اختالل (1212) 1مینوچین د.شوهای از هم گسسته میگیری خانوادهبه شکل

ها مرزهای کند. در این خانوادههای از هم گسسته معرفی میساختاری خانواده را خانواده
ناپذیر است و اعضا حمایت خشک و انعطاف ها و اعضای خانواده بسیاربین زیرمنظومه

کنند و همچنین به حمایت دیگران واکنشی نشان عاطفی اندکی نسبت به هم ارائه می
هایی از یکدیگر ( اعضای چنین خانواده1212) 9درموتمک دهند. به نظر تسنگ ونمی

انی از ناراضی هستند و خشم و خصومت پنهان بین آنها وجود دارد. افراد از نظر هیج
 . کنندمییک گروه عمل  صورتبه سختیبهیکدیگر بریده و 

است، چراکه شخصیت  فرساطاقت، زندگی مشترک با فرد اجتنابی بسیار درمجموع
دهی و پذیرش غیرمشروط دارد. به همین دلیل همسر او دچار اجتنابی همواره نیاز به اطمینان

رویی کم ایی نیزاوایل آشن شود. حتی در هماناحساس خستگی، رنجش و خشم می
 کنندهناراحتتواند برای همسرش شخصیت اجتنابی و هراس او از ایجاد رابطه صمیمیانه می

کند. چنین افرادی از دوش خود احساس می باشد؛ چراکه همسر او تمام زحمت رابطه را بر
که اند آشکارسازی خودشان سخت وحشت دارند، زیرا همواره به خودشان تلقین کرده

آید. شخصیت اجتنابی از تعارض درونی شان نمیدیگران از دیدن دنیای درونی آنها خوش
 (.1222)جانسون و موری، برد شدیدی رنج می

هایی که شوهر، فردی اجتنابی است به دلیل نقش موثر او در توان گفت در خانوادهمی
موجود در خانواده، ها به کلیه روابط روابط زوجی و خانوادگی، و سرایت این ویژگی

نخواهند پاسخگو  و کیفی اعضای خانواده نسبت به وضعیت هیجانی یکدیگر به لحاظ کمّی
از آنجایی که توجه، حساسیت و پاسخگویی عاطفی مناسب بین اعضای خانواده وجود  بود.

تواند منجر به ماند؛ که میندارد، تعارض، خصومت و مشکالت ارتباطی همچنان باقی می
ای تربیتی ناکارآمد و متعاقب آن مشکالت متعدد در فرزندان، از جمله مشکالت هشیوه

ها در افراد بنابراین، شناسایی این ویژگیفعالی و اختالالت یادگیری شود. اضطرابی، بیش

                                                           
1. Minuchin 

2. Tseng & Mc Dermott 
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به بهبود  درمانیروانکند تا در نتیجه آن بتوان از طریق مشاوره و ضرورت خاصی پیدا می
 کرد. کیفیت زندگی آنها کمک

گیری این اختالل های بسیاری داللت بر شکلپژوهشهمچنین از آنجایی که 
والدین دارند، آموزش  نادرست های تربیتیشخصیت در دوران کودکی و متأثر از شیوه

گامی موثر در  پدر و مادرهاهای فرزندپروری به تکنیکارتباط با کودک و  شیوه
و آثار مخرب آن در فرزندان آنها خواهد گیری این اختالل شخصیت گیری از شکلپیش

( اختالل شخصیت در 9116) 1جانسون، براملی، برنشتاین و اسنیدبر اساس پژوهش  بود.
ها، افت تحصیلی، بینی کننده روابط زناشویی پرتعارض، مشکل در دوستینوجوانی پیش

بیعی در میان مشکل در اشتغال، مشکل با خانواده در اوایل بزرگسالی و افزایش مرگ غیرط
موجب کاهش  تنهانههنگام ای بههای مداخلهمتخلفان است. بنابراین، پیشگیری و برنامه

از طریق هدف قرار دادن  ویددهنده عدم بروز پیامدهای منفیمشکالت موجود، بلکه ن
 های اختالل شخصیت قبل از ریشه کردن و مزمن شدن آن است.آسیب

 منابع
(. صمیمیت و نقش آن در زندگی زناشویی 1222احمدی، ا. ) اعتمادی، ع.، رضایی، ج. و

 اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. ها و راهکارها(.)مفاهیم، نظریه
(. 9112گراوندز، سی. )-پاترسون، جی.، ویلیامز، ال.، ادواردز، ام. ایی.، چامو، ال. و گراف

(. تهران: انتشارات 1212. ترجمه نیلوفری، ع. )درمانیهای پایه در خانوادهمهارت
 کتاب ارجمند.

. ترجمه بهرامی، ف.، اعتمادی، ع.، بطالنی، فرایندهای دلبستگی(. 9119جانسون، اس. )
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