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Background and Aim: Today, in the world, there is a kind of sexual intercourse 

between couples that are Domination/Submission and Masochism/Sadism. In 

scientific and general literature, the term BDSM is used for these sorts of 

relationships, generally a type of power exchange or pain in the marriage 

between couples that leads to sexual arousal and sexual satisfaction. Previous 

literature has a pathological approach to this, but the focus of research in this 

field has shifted from pathology to depathologizing. The purpose of this study is 

to review articles related to domination/submission and Masochism/Sadism 

between couples.  Methods: The present study was an analytical review study 

used to collect data from articles and books in reputable scientific databases. 

Results: Previous studies have shown that the attitude of the community and the 

therapists toward these types of relationships and stigmas has been negative. On 

the other hand, these relationships are related to personality traits, marital 

satisfaction, and sexual satisfaction. For example, the findings indicated that 

these people were more extroverted, more open than experienced, and were high 

in education and job. Conclusion: According to the findings, it can be said that 

this requires more articles, especially in Persian. Experts are also suggested to 

include the findings described in their work at the beginning of diagnosing and 

treating people who tend to have this type of relationship and examine the 

disorder's symptoms more accurately for diagnosis. 
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Introduction 
BDSM stands for ‘bondage and discipline, 

dominance and submission, sadism and 

masochism’, and the acronym has largely 

replaced the earlier term ‘sadomasochism’. 

Several studies have demonstrated these 

practices to be highly prevalent, with 10-50% 

of the general population having engaged in 

some form of BDSM (Coppens, Ten Brink, 

Huys, Fransen, & Morrens, 2019). 

BDSM practitioners often report suffering from 

stigmatization (Bezreh et al., 2012). Moreover, 

the pathologization presumably contributed 

largely to the practice remaining taboo until 

about the last decade. To dramatically increase 

welfare of BDSM practitioners, 

destigmatization of the concept is urgently 

needed (Coppens et al., 2019). Increasing 

awareness and scientific literature on the 

prevalence and nature of BDSM and BDSM-

related activities largely contribute to remove 

the pejorative connotations of the “BDSM” 

label. Having BDSM sexual interests alone no 

longer meet the criteria of a paraphilic disorder. 

In order to meet the diagnostic criteria for 

sexual masochism or sexual sadism disorder, 

an individual must have experienced clinically 

significant distress or impairment due to their 

sexual desires or must have acted on these 

sexual urges with a nonconsenting person 

(American Psychiatric Association, 2013). In 

this regard, BDSM practitioners are concerned 

about where to get quality mental health care 

that does not pathologise them (Weinberg, 

2006). 

Method 
This article was a review paper with a 

descriptive-analyctical approach. The data 

were collected from relative scientific-research 

articles and book chapters which were retrieved 

from international scientific databases. 

Results 
Individuals with interest in BDSM discover this 

preference at a very early age, often even before 

the age of 15 (Bezreh et al, 2012; Breslow et 

al., 1985; Sandabba, Santtila, & Nordling, 

1999; Coppens et al., 2019). Therapists who 

had more experience with BDSM clients had 

significantly more positive attitudes about 

BDSM (Fuss, Briken, & Klein, 2018). Cross 

and Matheson (2006) compared people who 

identified as either a sadist, masochist, or 

switch, with a non-BDSM control group. None 

were supported. Masochists were not more 

prone to distress or mental instability than other 

groups. Women were more likely to be in the 

submissive category, and men were more likely 

to be in the dominant category (Martinez, 2018; 

Botta et al., 2019; Yost & Hunter, 2012). 

Sandnabba et al. (2002) concluded that 

sadomasochists had attained higher levels of 

education, had higher incomes and were more 

likely to work in white-collar occupations. A 

majority of participants practicing SM held 

prominent positions at work and were involved 

in community service, supporting the idea that 

SMers are socially well functioning. 

Practitioners of BDSM were more extraverted, 

open to new experiences, less neurotic, less 

sensitive to rejection and more securely 

attached (Pillai-Friedman et al., 2015). 

Discussion and conclusion 
Given the above, BDSM population does not 

deserve existing labels and prejudices, and 

unfortunately, counselors and therapists are not 

excluded from the public they are labeling. In 

support of this, research has shown that 

increasing awareness of BDSM and having a 

relationship with the people involved in BDSM 

has led to a positive change in attitude. The 

therapists working with these clients also 

significantly decreased their negative attitudes 

toward BDSM. Therefore, the existence of 

scientific and research articles on this issue can 

be aimed at a healthy society. 

Conflict of interest  
According to the authors, this article has no 

financial sponsor or conflict of interest. 
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/دیگرآزاری میان زوجین: یک آزارخواهیو  تسلیمروابط مبتنی بر سلطه/

 مقاله مروری
 

 .مهر، تهران، ایرانگروه روانشناسی و مشاوره، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایراندستیار پژوهشی، : کامدین پارساکیا

 .مهر، تهران، ایرانعضو هیئت علمی، گروه روانشناسی و مشاوره، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران: *مهدی رستمی

 .رانیتهران، ا مهر،رانیا یاجتماع قاتیو مشاوره، مرکز مطالعات و تحق یگروه روانشناس ،یعلم ئتیعضو ه: نادره سعادتی

 .مهر، تهران، ایرانمشاوره، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایرانعضو هیئت علمی، گروه روانشناسی و : سیدعلی دربانی

 .، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی، گروه مشاوره، استاد: شکوه نوابی نژاد
 

 چکیده

کرده است که روابط  دایپ وعیش نیزوج انیم یاز روابط جنس یامروزه در جهان نوعزمینه و هدف: 

عام از  اتیادب زیو ن یعلم اتیاست و در ادب یو دگرآزار آزارخواهیو  تسلیمبر سلطه و  یمبتن

 ایاز مبادله قدرت و  ینوع یکه به طور کل گرددیروابط استفاده م نیا یبرا اماسیدیاصطالح ب

. ودشیم یجنس یو ارضا یختگیاست که منجر به برانگ نیزوج انیم ییرابطه زناشو دروجود درد 

ها در این شناسانه به این موضوع داشته اما به مرور تمرکز پژوهشآسیب تحقیقات پیشین رویکردی

شناسی فاصله گرفته است. هدف از این پژوهش مرور مقاالت مرتبط با روابط مبتنی زمینه از آسیب

پژوهش حاضر یک : روش پژوهش /دیگرآزاری میان زوجین است.آزارخواهیو  تسلیمبر سلطه/

ها از مقاالت و کتب موجود در صیفی تحلیلی بوده و جهت گردآوری دادهمطالعه مروری با رویکرد تو

های پیشین نشان دادند که نگرش جامعه پژوهش: هایافته های علمی معتبر استفاده گردید.پایگاه

گران نسبت به این نوع روابط منفی بوده و این باعث شده است این افراد تحت تأثیر برچسب و درمان

های شخصیتی، رضایت زناشویی و رضایت رند. از سوی دیگر، این نوع روابط با ویژگیو داغ قرار بگی

 گراتر و بازتر نسبت بهاین افراد برونها حاکی از آن بود که به طور مثال، یافتهجنسی رابطه دارد. 

 با :یریگنتیجه گیرند.تجربه هستند و از نظر تحصیلی و جایگاه شغلی در مراتب باالیی قرار می

باشد. تر به ویژه به زبان فارسی میتوان گفت که این موضوع نیازمند مقاالت بیشها میتوجه به یافته

های شرح داده شده را در کار خود لحاظ کرده و در شود یافتههمچنین به متخصصین پیشنهاد می

 ذاری نکرده وگابتدای روند تشخیص و درمان افرادی که تمایل به این نوع روابط دارند را برچسب

 گیری بررسی نمایند.تری جهت تصمیمهای اختالل را با دقت بیشعالئم و نشانه

 :هاکلیدواژه

رابطه زناشویی، رابطه جنسی، سلطه و 
، دیگرآزاری، مقاله آزارخواهی، تسلیم
 مروری
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 مقدمه

امروزه در جهان نوعی از روابط جنسی میان زوجین شیوع 

و  تسلیمپیدا کرده است که روابط مبتنی بر سلطه و 

است و در ادبیات علمی و نیز ادبیات  و دگرآزاری آزارخواهی

 گرددام برای این روابط استفاده میاسدیعام از اصطالح بی

و یا وجود درد در رابطه که به طور کلی نوعی از مبادله قدرت 

که منجر به برانگیختگی و ارضای میان زوجین است زناشویی 

 ,Barker, Brown, & Rahman)شود جنسی می

ام به معنای باندپیچی و اسدیغوی، بیاز لحاظ ل .(2019

 است  3و دگرآزاری آزارخواهیو   8تسلیم، سلطه و 1انضباط

(Carlstrom, 2018) . الزم به ذکر است که این نوع روابط

لزوماً با درد و یا خشونت همراه نیست و زیربنای رابطه 

ام مبادله قدرت است. بدین معنا که یک نفر کنترل اسدیبی

گیرد گرفته و دیگری تحت اختیار قرار می را در دست

(Brown, Barker, & Rahman, 2019 .) در روابط

ها باید از قبل مورد مذاکره قرار ام، همه فعالیتاسدیبی

گرفته شود و حدود آن به طور دقیق مشخص شود. در این 

ن های جدی برای جلوگیری از آسیب  0روابط از واژه ام

به طوری که با بیان یک واژه توافقی  شوداحتمالی استفاده می

توسط هر یک از زوجین، تمام اعمال در آن لحظه متوقف 

 (. Miller, 2022شود )می

در حال حاضر آمار دقیقی از افرادی که درگیر این نوع روابط 

دهد که هستند وجود ندارد اما تحقیقات گوناگون نشان می

ابطی را تجربه درصد افراد به نوعی چنین رو 04الی  14بین 

 ,Coppens, Ten Brink, Huys, Fransenاند )کرده

& Morrens, 2019 .) 

ا آن ام باسدیبیمندان به روابط یکی از مشکالتی که عالقه

 Bezreh etاست )زنی و ننگزنی شوند، برچسبرو میروبه

al., 2012 ؛ به طوری که حتی مسبب پیدایش افکار)

در افرادی که روابطی از نوع  خودکشی و اقدام به خودکشی

 ,Brown, Roushام دارند شده است )اسدیبی

Mitchell, & Cukrowicz در واقع، این برچسب زنی .)

عموماً ناشی از شناخته شدن این نوع روابط به عنوان یک 

اختالل روانی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

(DSM )نقش بزرگی در تابو شناسانه . این نگاه آسیبتسا

                                                   
1 Bondage & Discipline 

2 Dominance and submission 

3 Sadism and Masochism 

زدایی از این از این رو ننگام ایفا کرده است. اسدیماندن بی

روابط برای ارتقای بهزیستی افرادی که چنین روابطی را 

(. Coppens et al., 2019کنند ضروری است )تجربه می

 Coppens et al. (2019)در نتیجه، همان طور که 

ات علمی در رابطه با کند، افزایش آگاهی و ادبیپیشنهاد می

های مبتنی بر آن ام و فعالیتاسدیشیوع و طبیعت بی

های موجود در فرضتواند به پاک کردن برچسب و پیشمی

در این رابطه، از گذشته تصور  مورد این نوع روابط کمک کند.

شد که وجود یک بیماری یا آسیب روانی و یا مشکالت می

 تام اساسدیه روابط بیدوران کودکی دلیل اساسی تمایل ب

و با اختالالت پارافیلیک مرتبط است. از طرفی، هنوز این 

دیدگاه به خاطر عنوان شدن اختالالت یادگار پرستی، 

، وجود DSM-5جنسی در  آزارخواهیدیگرآزاری جنسی و 

 (. Brown, Barker, & Rahman, 2019دارد )

 های تشخیصیام به تنهایی مالکاسدیتمایالت جنسی بی

کند. همچنین، برای اختالالت پارافیلیک را برآورده نمی

های تشخیصی اختالالت دیگرآزاری برآورده شدن مالک

جنسی، فرد باید به صورت بالینی  آزارخواهیجنسی و 

ای که ناشی از امیال جنسی وی بوده است عمده 0پریشانی

ده باشد، یا این که بدون رضایت درگیر چنین تجربه کر

 American Psychiatricروابطی شده باشد )

Assosiation, 2013.) گران با این وجود، هنوز درمان

زنی بر روی این نوع روابط به عنوان بسیاری به برچسب

 .(Keskley et al., 2013ورزند )اختالل مبادرت می

محدودی در مورد این  مختصصان سالمت روان اغلب اطالعات

نوع روابط دارند و باورهای غیردقیق و نگرشی منفی نسبت به 

 ,Lawrence & Love-Crowellکنند )ها اتخاذ میآن

2008; Nichols, 2006ام اسدیگران از بی(. درک درمان

سرزنش جمعیت عمومی در مورد رفتارهای دهنده بازتاب

 شناختیات روانجنسی غیر مرسوم و نیز تحت تأثیر ادبی

اسی در مورد آزارگری و نشاختالالت روانی و نظریات سبب

 ,Yost, 2010; Kolmesدگرآزاری جنسی است )

Stock, & Moser, 2006 این موضوع، افرادی که چنین .)

درمانی که در روابطی دارند را در مورد دریافت خدمات روان

4 Safe word 

5 Distress 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ja

ra
c.

4.
4.

83
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
82

12
73

8.
14

01
.4

.4
.1

2.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ra

c.
ir

an
m

eh
r.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/jarac.4.4.83
https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212738.1401.4.4.12.9
http://jarac.iranmehr.ac.ir/article-1-154-fa.html


 پارساکیا و همکاران                                    83

  

http://jarac.iranmehr.ac.ir          1041زمستان ، 0اره ، شم0دوره    کاربردی      فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره 

ده ن کرروانی گذاشته نشود، نگراها برچسب آسیبآن روی آن

نتایج تحقیقات در مورد افرادی (. Weinberg, 2006است )

ام داشتند نشان داده است که این رابطه اسدیکه روابط بی

شود که شامل عالئم ای از عالیق جنسی را شامل میگستره

شناختی نیست و با این که رفتارهایی غیرعادی نسبت آسیب

عاقالنه و بر اساس  به جامعه دارند اما معموالً روابطی ایمن،

شود ها میسازی زندگی آنتوافق است که منجر به غنی

(Ritchers et al, 2008; Nichols, 2006; Stiles & 

Clark, 2011 .) از این رو تحقیقاتی که در ابتدا نگاه

 & Langdrigeام داشتند )اسدیشناسانه به بیآسیب

Barker, 2007; Simula, 2019این  (. اکنون از اتخاذ

 Weristallاند )ام فاصله گرفتهاسدینگرش نسبت به بی

& Giebel, 2017; Simula, 2021; Strizzi, 2022) 

زدایی از این روابط در راستای ننگ DSM-5به طوری که در 

دهد که تغییراتی ایجاد کرده است. این تغییرات شرح می

عالیق و رفتارهای جنسی غیرمتداول و غیرمرسوم شاهدی 

شناسی و اختالالت روانی نیست و در صورتی مبنی بر آسیب

تواند اختالل تشخیص داده شود که پریشانی عمده در می

 (.Dunkley & Brotto, 2018مراجع مشاهده شود )

های بسیار با توجه به مطالب گفته شده و این که پژوهش

و در منابع فارسی به  محدودی در این رابطه انجام شده است

ای برای مطالعات آن پرداخته نشده است، به منظور آغاز نقطه

در این زمینه و پیشرفت تحقیقات این حوزه، این پژوهش به 

م شده در مورد رابطه مبتنی بر های انجامرور پژوهش

دیگرآزاری در روابط زناشویی /آزارخواهیو  /تسلیمسلطه

 پردازد.می

 روش پژوهش
فی توصی-این پژوهش از نوع مروری بوده یک پژوهش تحلیلی

با هدف ترویج علم است. در پژوهش حاضر جامعه آماری 

شامل تمامی کتب و مقاالتی بود که به روابط مبتنی بر 

/دیگرآزاری پرداخته بودند. لذا، آزارخواهیو  سلیمتسلطه/

های معتبر اسناد علمی و های مرتبط در پایگاهکلیدواژه

های کمی و سازی جستجو شد و پژوهشهای نمایهپایگاه

کیفی صورت گرفته، به عالوه مقاالت تحلیلی و مروری حاضر 

های مرتبط با موضوع مقاله آوری گردید. سپس، یافتهجمع

ها شرح داده گیری، در بخش یافتهر جهت بحث و نتیجهحاض

 شد.

 

 هایافته
مرور تحقیقات انجام شده در زمینه روابط مبتنی بر سلطه و 

هایی کمی و کیفی به دست داد که در ذیل به یافته تسلیم

 آن اشاره شده است.

در رابطه با سن کشف این عالقه و ترجیح آن در روابط جنسی، 

 د به روابطمندهد که افراد عالقهگون نشان میهای گونایافته

 10ت، در سنین پایین، معموالً قبل از مبتنی بر سلطه و اطاع

دهند یابند که چنین روابطی را ترجیح میسالگی، درمی

(Bezreh et al, 2012; Breslow et al., 1985; 

Sandabba, Santtila, & Nordling, 1999; 

Coppens et al., 2019.)  ،به عالوهWismeijer & 

Van Assen (2013)  نشان دادند که این نوع روابط را در

کنند معموالً دارای تحصیالت عالی هستند عمل تجربه می

(Wismeijer & Van Assen, 2013 .) تحقیقاتی نیز به

ام اسدیرابطه میان جنسیت و نقش فرد در رابطه بی

د که این رابطه نشان دا Martinez (2018)اند. پرداخته

 Botta et al. (2019)معنادار است و همسو با پژوهش وی، 

نیز نشان دادند که زنان  Yost & Hunter (2012)و 

قش تر تمایل به نتر تمایل به نقش مطیع و مردان بیشبیش

 ,.Martinez, 2018; Botta et alگر دارند )سلطه

2019; Yost & Hunter, 2012 .) 

ام در اسدیشناسی تمایل به روابط بیدر رابطه با سبب

 Cross andمتعددی وجود داشت. نظریات گذشته 

Matheson (2006)  در پژوهش خود چهار نظریه در مورد

شناسی احتمالی این روابط و تمایل به آن را بررسی سبب

شناسی روانی، نمودند. این چهار نظریه عبارت است از: آسیب

 . مدلتحلیلیار از خود و روانفمینیسم رادیکال، نظریه فر

های کند که تمایالت و فعالیتشناسی روانی، فرض میآسیب

هایی نابهنجار هستند که به علت بیماری ام ویژگیاسدیبی

شناسی روانی یا جسمی ایجاد شده و باید از طریق آسیب

روانی سنجیده شوند. مدل فمینیستی مبادله قدرت را به 

 ,.Brown et al) دهدمی های جنسیتی نسبتنقش

را راه فراری از  آزارخواهینظریه فرار از خود نیز  (.2019

کند این مدل عنوان میداند. سطح افراطی خودکنترلی می

افراد موفق به علت این که احتماالً از سطح باالیی از 

ل شود تمایبینی میباشند، پیشخودکنترلی برخوردار می

رهایی از این کنترل داشته باشند  برای آزارخواهیتری به بیش

و از سوی دیگر افرادی که به دگرآزاری تمایل دارند در پی 

(. Baumeister, 1988تقویت خودپنداره خویش هستند )
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تحلیلی نیز این تمایالت نوعی استفاده از مدل روان

 Cross andداند. سرانجام، های دفاعی میمکانیزم

Matheson (2006)  نشان دادند که هیچ در تحقیق خود

 & Crossشوند )یک از این نظریات تأیید نمی

Matheson, 2006 .) ،در همین راستاTen Brink et 

al. (2020)  در پژوهش خود نشان دادند که داشتن تمایالت

ای ام به علت استفاده از یک راهبر مقابلهاسدیبه روابط بی

 Ten Brink) ناکارآمد در پاسخ به وقایع اولیه زندگی نیست

et al., 2020.) 

ام اسدیزدایی بیشناسیچندین تحقیق در راستای آسیب

 Ritchters et al. (2008)انجام شده است. به طور مثال، 

به سایرین ام نسبت اسدینشان داد اعضای گروه نمونه بی

ائل کنند و در مسباالتری را تجربه نمیشناختی پریشانی روان

شوند. همچنین تری نمیجنسی دچار چالش بیش

Sandnabba et al. (2002)  دریافت که افرادی که اقدام

کنند سطح تحصیالت و درآمد باالتری به تجربه این روابط می

های قانونی و سالم فعالیت دارند. در تر در شغلدارند و بیش

ام از اسدیکنندگان گروه بیمشارکتها عمده تحقیق آن

های شغلی باالیی برخوردار بودند و از لحاظ اجتماعی جایگاه

زدایی و عملکرد خوبی داشتند. در راستای ننگ

 Wismeijer & vanزدایی این روابط، شناسیآسیب

Assen (2013) های نیز پژوهشی ترتیب داند و ویژگی

ها نشان دادند افرادی آن شخصیتی را مورد بررسی قرار دادند.

و  گراترام هستند، بروناسدیکه درگیر رابطه زناشویی بی

رنجوری بازتر نسبت به تجربه هستند. همچنین، روان

تری تری داشته و نسبت به عدم پذیرش حساسیت کمپایین

تر دارای سبک بستگی بیشدارند و از لحاظ سبک دل

، نمرات بهزیستی بستگی ایمن هستند. در این تحقیقدل

-Pillaiها نیز باالتر گزارش شده است )ذهنی آن

Friedman, et al., 2015.)  

بر روی افراد  1زنی و داغبخشی از تحقیقات به تأثیر برچسب

(. به طور Meeker, 2013اند )ام پرداختهاسدیبا رابطه بی

در صورت نشان داد این افراد  Brown (2010)مثال، 

یط کار متحمل برچسب )داغ( شده و در شناسایی در مح

ها نادیده گرفته ارتقای شغلی و محول شدن رهبری به آن

زنی در این (. همچنین، برچسبBrown, 2010شوند )می

تواند باعث پیدایش افکار خودکشی و اقدام به افراد می

                                                   
1. Stigma 

 & ,Brown, Roush, Mitchellخودکشی شود )

Cukrowicz.) 

در تحقیق  Rye (2015)ام، اسدیدر مورد نگرش به بی

شامل خشن و  اماسدیخود نشان داد نگرش غالب به بی

خطرناک بودن آن است. وی نشان داد هر چقدر آگاهی در 

ام، درگیری در این نوع روابط یا شناختن اسدیمورد بی

ها داوریکنند باالتر رود، این پیشافرادی که آن را تجربه می

(. همچنین Rye et al., 2015ابد )یدر مورد آن کاهش می

نشان داد  Fuss, Briken, & Klein (2018)پژوهش 

تری در کار با مراجعین با تمایالت گرانی که تجربه بیشدرمان

تر ها به صورت معناداری مثبتام داشتند، نگرش آناسدیبی

 ,Fuss, Briken, & Kleinگران است )از سایر درمان

تحقیقی در  Yost & Hunter (2012)همچنین، (. 2018

ام انجام دادند. از این اسدیشناسی تمایالت بیراستای سبب

کنندگان در کشف این تمایالت اولین تجارب شرکتها رو، آن

های انجام شده، جذب شدن به روی روابط و بر اساس مصاحبه

ام را بررسی نمودند و دو تبیین برای عالقه اولیه به اسدیبی

ام بیان کردند که شامل عالقه به صورت ذاتی و سادیبی

عالقه تحت تأثیر عوامل بیرونی است. در این باره تفاوت 

 جو دیده شد؛ به طوریلطهسکنندگان جنسیتی میان شرکت

تر عوامل خارجی را در کشش به سمت که زنان بیش

تری این عالقه را دانستند و مردان بیشام مؤثر میاسدیبی

 (.Yost & Hunter, 2012وان کردند )درونی عن

ام اسدیبر خالف باور عامه، تحقیقات نشان داد که بی

هم بر روابط زناشویی و هم روابط اجتماعی تأثیر تواند می

مثبت بگذارد و در تعدادی از تحقیقات انجام شده نمونه 

ام داشتند در سازگاری اسدیکنندگانی که روابط بیشرکت

(، راحت بودن در Rogak & Connor, 2017زناشویی )

(، رضایت زناشویی Sagarin et al., 2009ارتباط جنسی )

(Dancer, Kleinplatz, & Moser, 2006 باالتری )

در پژوهشی تازه که به طور سراسری در کشور  گزارش کردند.

نشان دادند که  Strizzi et al. (2022)نروژ انجام شد، 

ام با رضایت جنسی رابطه معنادار اسدیرفتارهای جنسی بی

ام در رابطه و نیز رفتارهای اسدیمثبت دارد و تمایالت بی

 Strizzi etمبتنی بر آن با رضایت زناشویی ارتباط دارد )

al., 2022 .) 
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 گیریبحث و نتیجه

تنی بر هدف از پژوهش حاضر، مرور مقاالت در مورد روابط مب

/دگر آزاری میان زوجین بود. پس آزارخواهیو  تسلیمسلطه/

از مرور ادبیات تحقیق و مقاالت و کتب گردآوری شده، در 

ها نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده شرح داده بخش یافته

که  توان گفتها و پیشینه تحقیق میبا توجه به یافتهشد. 

ط مبنی بر این که داوری موجود در مورد این نوع روابپیش

اشد. بباشند صحیح نمیاین افراد مبتال به اختالل روانی می

همچنین نگرش عمومی و متخصصین از خشونت موجود در 

با واقعیت این روابط های موجود در آن نیز این روابط و آسیب

همخوانی ندارد. عالوه بر این، تأثیرات این نگرش و 

ها از طریق برچسب زنی و داغ بر جامعه افرادی داوریپیش

که دارای چنین روابطی هستند منجر به مشکالتی از قبیل 

گران و حتی افکار خودکشی و اقدام عدم اطمینان به درمان

مرور مقاالت موجود نشان  عالوه بر این،به خوکشی شده است. 

های شخصیتی و پریشانی داد که این افراد از لحاظ ویژگی

تری نسبت به دیگران قرار ندارند. شناختی در سطح پایینروان

ها در مورد همچنین نشان داده شد که برخی تئوری

شناسی این تمایالت مورد تأیید نیست که شامل سبب

تحلیلی فمینیستی، روان شناسی روانی، رویکرد رادیکالآسیب

 اماسدیباشد. به عالوه تمایالت بیو نظریه فرار از خود می

تواند ریشه درونی و هم تحت تأثیر عوامل بیرونی باشد. هم می

به عالوه، برخی شواهد مبنی بر این است که انجام رفتارهای 

سازی و تواند موجب غنیام در روابط زناشویی میاسدیبی

هایی چون رضایت جنسی و سازگاری زناشویی فهبهبود مؤل

دهد گردد. افزون بر این، شواهدی وجود دارد که نشان می

ت گراتر و بازتر نسبام دارند بروناسدیافرادی که تمایالت بی

دم تری نسبت به عبه تجربه داشتند. این افراد حساسیت کم

ر د تری داشتند. همچنینرنجوری پایینپذیرش داشته و روان

پژوهشی نشان داده شده است که این افراد از بهزیستی 

 هاییروانشناختی باالیی برخوردارند. افزون بر این، یافته

مبتنی بر این وجود دارد که افراد در سنین پایین و از حدود 

شوند. در رابطه با سالگی متوجه این تمایالت خود می 10

است که مردان ها نشان داده های جنسیتی نیز پژوهشتفاوت

جو را در این روابط گر و زنان نقش سلطهاغلب نقش سلطه

 کنند. ایفا می

ه رسد این افراد شایستبا توجه به مطالب ذکر شده به نظر می

های موجود نبوده و متأسفانه داوریها و پیشبرچسب

زنی گران نیز از عمومی که اقدام به برچسبمشاوران و درمان

ها نیستند. در حمایت از این گفته، پژوهشکنند مستثناء می

ام و اسدینشان داده است که افزایش آگاهی نسبت به بی

داشتن ارتباط با افرادی که این روابط را دارند منجر به تغییر 

گرانی که با این مثبت در نگرش شده است. همچنین درمان

ابط ها نسبت به روتر کار کردند نگرش منفی آنمراجعین بیش

ام به صورت معناداری کاهش یافته است. لذا وجود اسدیبی

تواند در جهت مقاالت علمی و معتبر در این موضوع می

 سازی جامعه باشد.سالم

ها در این حوزه بسیار در نهایت، باید توجه داشت که پژوهش

با  طلبد.ها احتیاط بسیار زیادی میکم است و تعمیم یافته

انداز چشمعلی و حرکت از های فاین وجود، یافته

م، ااسدیزدایی در مورد بیشناسانه به سمت برچسبآسیب

 افزاید. تر میبر اهمیت تحقیقات بیش

 سپاسگزاری

گران از تمامی افرادی که در طول نگارش این مقاله پژوهش

 نمایند.همراهی نمودند کمال قدردانی تشکر را ابراز می

 تعارض منافع

 تعارض گونهچیهکه  دارندیمپژوهشگران مطالعه حاضر اعالم 

وجود ندارد و انجام این پژوهش بدون  هاآنمنافعی بین 

 حمایت مالی از جانب سازمانی خاص انجام شده است.
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