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Predicting the dimensions of domestic violence based on coping strategies and psychological wellbeing among married female students
فرشته تقوی (نویسنده مسئول)
دانش آموخته کارشناسی ارش گشناد ،ینیلاب یسانش ناور هتشر د ا زآ ه اد حاو د      

گرمسار .گرمسار ،ایران fereshteh.taghavi77@gmail.com
اکبر محمدی

هیئت علمی گروه روانشناسی ،دانش گ ،راسمرگ دحاو یمالسا دازآ هاگ ر اسم ر      ،
ا ی ر ان
چکیده

ش بین نوشخ داعبا ی
هفد  : ::پ اب رضاح شهوژ یپ فده ششششششششش ش

تتتتت تت سارب یگناخ اس     

راهبرده لباقم یا ههههه ای و بهزیس اور یت نن نش ماجنا لهأتم نز نایوجشناد رد یتخان        
گرفت .روش :این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه زنان متأهلی بودکه موردخشونت خانگی قرارگرفته و درن وا لاس می لل للل س لا
تحصیلی  1395 - 96در دانشگاه آزاد گرمس دندوب لیصحت هب لوغشم را  ...........نمون ههه
ل دانش یمالسا دازآ هاگشناد نایوج    
پژوهش شامل  150از دانشجویان زنان متأهل ل
واحد گرمسار بودند که با اس نومن شور زا هدافت ههههه گی لحرمدنچ یفداصت یر ههههههه ای
انتخ یدرگ با دند  .....جهتتت جم یروا ع    دادهها   شکر تت تکنن مانشسرپ ناگد ههههه هیا   

راهبردهای مقابله اب    اس  سرت ((الزاروس و ف اور یتسیزهب همانشسرپ )،نمکلو ننن نننن-

شناختی ریف ( )RSPWBو خشونت ندرک لیمکت ار یگناخ د لیلحت تهج       .
دادهها از تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده گردید .یافتهها ::نت شهوژپ جیا   

نشان داد بهزیستی روانشناختی به صورت منفی مؤلفه روانی  -جسمی خش نو تتت-
خانگی را پیشبینی میکند .بهزیستی روانشناختی به صورت منفی مؤلفه لرتنک   
خشونت خانگی را پیش بینی میکند .راهبردهای مقابله هیجانمداری به تروص
مثبت مؤلفه روانی  -جس ار یگناخ تنوشخ یم

شبین م ی یی یییکن .د نینچمه   
یپ شششش شششش

راهبردهای مقابله هیجان مداری به صورت مثبت مؤلفه کنترل خشونت ار یگناخ
پیش بینی میکند .نتیجهگیری :از نتایج پژوهش میتوان چنین نتی هج گیری نمود
که با افزایش بهزیس اور یت نننش خان ت نوشخ ی تت تتت ناور دعب رد یگناخ ییی یییی-جس و یم
کنترل کاهش مییابد .با افزایش راهبردهای مقابله  اب ا اجیه سرتس نننن نننننم داعبا راد   
روانی-جسمی و کنترل خشونتخانگی افزایش مییابد.
کلید واژهها :خشونتخانگی ،راهبردهای مقابله  اب ا  سرتس ووو وووو بهزیس اور یت ننن-
شناختی

تاریخ دریافت6931/2/ 19 :
تاریخ پذیرش6931/5/81 :

Fereshteh Taghavi
M.A. in Clinical Psychology, Garmsar Branch, Islamic
Azad University, Garmsar, Iran
Akbar Mohammadi
Faculty member, Dept. of Psychology, Garmsar Branch,
Islamic Azad University, Garmsar, Iran
Abstract
Aim: This study aimed at predicting the dimensions of
domestic violence based on coping strategies and
psychological well-being among married female students.
Method: The statistical population of this correlational
study included all married women who were exposed to
domestic violence and were students at the Islamic Azad
University of Garmsar during the first semester of 2016. A
total of 150 married female students were selected from
the abovementioned centers using multistage random
sampling. The participants then filled out the WAYS of
coping questionnaire (Lazarus and Folkman), Ryff's
Scales of Psychological Well-being (RSPWB), and the
domestic violence questionnaire. Multiple regression
analysis was used for data analysis. Results: The results
showed that psychological well-being negatively predicts
the psychophysical component of domestic violence.
Moreover, emotion-focused coping strategies positively
predict the psychophysical component of domestic
violence. Concluded: It can be concluded that
psychophysical and control dimensions of domestic
violence decrease with the increase of psychological wellbeing, and they increase with the increase of emotionfocused coping strategies.
Strategies,

Coping

Keywords: Domestic Violence,
Psychological Well-Being
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مقدمه
خانواده یکی از نخستین و پایدارترین نهادهای اجتماعی است که هویت انسانی و جامعهپذیری فرد در آن شکللل م ممیگی ییرد و موجببب
پذیرش ارزشها ،هنجارهای اجتماعی و همچنین انتقال الگوهای روابط و تعامل از خانواده به سایر نهادهای اجتماعی است (عزیزی ییان،
ساروخانی و محمودی .) 1382 ،میتوان گفت بهنجاری یا نابهنجاری در گرو شرایط عمومی خانواده است و هیچ یک از آس سسیبها ای
اجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نمیآید (حمیدی ،افروز ،کیامنش و رسولزاده طباطبائی .) 1383 ،ی ککک ی از آس سسیبها ای اجتماعععی

مهم ،موضوع خشونت 2است .خشونت رفتاری است که در افراد همهی کشورها مشاهده میشود و موجب اضطراب م در ممم و احساسسس

ناامنی گروههای ستمپذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی میشود (اکبری و اکبری .) 1390 ،گنلی 3و شکتر )5991(4خش نو ت ت
ت

خانگی را بدینگونه تعریف میکنند« :خشونتخانگی 5عبارت است از رفتارها ای ه وج ممی و س هنارگبوکر  ،،از جمل ههه مال تتت فیزی ککک ی

ط نزدی ییک و
ت ب ههه فردددی ک ههه با ا او ارتباط ط
(جسمی) ،جنسی و روانی و همچنین اعمال فشار اقتصادی توسط هر فرددد ب لا غغغ و ج او ننن نسبت ت
تنگاتنگ دارد»(گنگلی و شکتر.)515 :5991 ،
خشونت خانگی به سه دستهی همسرآزاری ،کودکآزاری و سالمندآزاری تقسیم میشود (ابوالمعالی و موسیزاده .)1 39 1 ،خش نو ت ت
ت
علیه زنان در خانواده متداولترین شکل خشونت خانگی است که غالب ًاًا توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر به وقوع میپیوندددد
(همتی 1382 ،؛ کالرک 2001 ،6؛ جانسون 7و جانسون .) 2000 ،8طبق تعریف سازمان بهداشتتت جهاننی (()WHO9به زا لقن    دورت جا ،،

شکرابی و بنیاسدی ) 1389 ،هرگونه عمل خشونتآمیز شوهر علیه زن که منجر به صدمه عاطفی روانی ،جسمی یا جنسی در وی شده
یا احتمال تأثیر بر سالمت او به صورت پنهان یا آشکار را داشته باشد همسرآزاری نامیده میشود.
ریشههای همسرآزاری را میتوان در پنج دسته عوامل فردی ،زمینه خانوادگی و عوامل فرهنگی ،اقتصادی و ساختاری در نظرگرفتتت.
ت ب ههه
ت نسبت ت
در واقع فرضیههای مختلفی وجود دارند که در سطح کالن و خرد درصدد تشریح خشونت خانوادگی ،با خال ص ،خش نو ت ت
زنان برمیآیند .در سطح کالن ،فرضیههایی وجود دارد که بیشتر تکیه آنها بر عوامل فرهنگ گگی ،ویژگ گگیها ای س خا تاررری هداوناخ  ،،و
فشارهای خارجی است .فرضیههای مطرح در سطح خرد عموم ًاًا بر عواملی مانند اجتماعی شدن ،عوامل درونفردی و عوامل میانفردی
(مانند ویژگیهای روانشناختی فرد و میانفردی عامل و قربانی) تکیه میکنند (کار .) 1380 ،گود معتقد است خانواده ماننددد هررر نظا ممم

اجتماعی دیگری دارای سلسله مراتبی از اقتدار است و هرکسی که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترس سسی داشت ههه باشد ،،م ممی-
تواند دیگر اعضا را به فعالیت در جهت اهداف خود مجبور کند .براساس این نظریه هرچه منابع دردسترس افراد بیشتررر باش ششد کمتررر از
دیگران به اعمال قدرت به روش خشونت فیزیکی دست میزنند .زیرا منابع متعدد دیگری دارنددد ک ههه از طری ییق آنها ا ق دا ررر ب ههه اعماللل

قدرت هستند .اما افرادی که دارای رتبه پایین اجتماعی – اقتصادی هستند از زور بدنی استفاده میکنند چون سایر منابع در اختیارشاننن
برای رسیدن به اهدافشان ناکافی است (هافمن ،10دمو 11و ادواردز4991 ،12؛ آندرسون 13و بوشمن.) 2002 ،14
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ن
از دید بعضی نظریهپردازان زیستی /اجتماعی ،زنان و مردان با توجه به آسیبپذیریهای زیستشناختی خود  -با ا درنظرگ تفر ن ن
این هک مردان فطرت ًاًا گرایش بیشتری به پرخاشگری دارند -با یکدیگر متفاوت هستند .بعضی روانشناساننن اظهاررر داشت ههه انددد ک ههه
تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ،بسیار زود و پیش از آن هک جامعهپذیری بتواند بر رفتار تأثیر بگذارد ،بروز مییابند .به نظررر

میرسد در همۀ جوامع انسانی ،مردان پرخاشگرترند (سیگل 15و سنا .) 2000 ،16به عقیدۀ کاپالن خشونت زمانی روی میدهد ک ه
تعادل بین فشارها و مهار درونی درهم میشکند (کاپالن و سادوک .) 1390 ،بنابراین خشونت خانگی را نمیتوان صرف ًاًا بر اساس
فشارهای روانی بیرونی تببین کرد .زیرا تمامی ازدواجها دست کم با چند فشار روانی مواجه هس نت ددد .تف وا تتت ها ای ازدواجها ای
شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودی میبایست در پرتو شیوهای تبیین کرد که طرفین به فشاررر روان ننی پاسخخخ م ممیدهنددد و ی ییا با ا
یکدیگر ارتباط برقرار میکنند (ساپینگتون ،ترجمه حسینشاهیبرواتی .) 1384 ،طبق الگو ریچاردسون و ولفلک (  ، 1984به نقل
از خدایاری فرد و پرند ) 1390 ،پاسخهای استرس نتیجۀ مستقیم عوامل محیطی تلقی نمیشوند ،زیرا عوامل محیطی ب ههه وخ دددی

خ و د خ ن ث ی ه س ت ن د و ن م ی ت و ا ن ن د و ا ک ن ش ها ی ا س ت ر س ر ا ا ی ج ا د ک ن ن د  .ا س ت ر س ح ا ص ل ا ر ز ی ا ب ی  ،ا د ر ا ک و ت ف س ی ر ا ر گ ا ن ی س م ا ز م و ق ع ی ت -
ها و رویدادهاست .نتایج پژوهشها نشان دادهاند زنان قربانی خشونت بیشتر راهبردهای مقابلهای 17هیجانی و اجتنابی را به کار

میبرند (صابریان ،آتش نفس و بهنام 1383 ،؛ وادروپ 18و ریسک ) 2004 ،19و کمتر از راهبردهای مقابلهای سازگارانه استفاده
میکنند (صادقی فسایی 1389 ،و میشل 20و همکاران.) 2006 ،

پژوهش ساالریفر ( ) 388 1در تبیین علل و زمینههای خشونت خانگی روشن ساخت در میان عوامل فردی مؤثر بر خشونت علیه
همسر دو دسته عوامل روانشناختی و اخالقی دارای اهمیت اساسی هستند و میتوان عناصر شناختی و اخالقی را هسته اصلی در
تبیین خشونت محسوب کرد .همچنین عناصر زیستی و متغیرهای سنی ،هوش و تحصیالت بر خشونت تأثیر گذارنددد .مطالعا تتت

نشان دادهاند که بین برخی متغیرهای جمعیتشناختی 21و همسرآزاری رابطه وجود دارد (نوح جاه و هم اراک ننن 1390 ،؛ حسن، ،

کاشانیان ،روحی ،ویژه و حسن  1389؛ عاطف وحید ،قهاری ،زارعی دوست ،بوالهری و کریمی کیسمی 1389 ،؛ رزاقی ،تدینفر
و اکابری .) 1389 ،در این راستا پژوهشها نشان دادهاند که زنان باردار بیشتر مورد ب اتفرد ررری همسررر ق ار ررر م ممیگیرنددد (لی ییت،22

موریس 23و ریچنر 2000 ،24و زنان غیرشاغل بیش از زنان شاغل مورد خشونت همسر قرار میگیرنددد (بگرضا ایی 1382 ،؛ رهبر

طارمسری و همکاران .)1 39 1 ،همچنین سوء مصرف مواد و الکل نیز به خشونت مردان علیه زنان دامن میزند (والکر ،25استتی

تون 26و لوک فلد 2002 ،27؛ اریکسن ،28وان در پاهلن ،29سارکوال 30و ِسِسپاا 2003 ،31؛ ش ابع ننی ،منص رو ننیا ،منص رو ننیا و بحران ننی،
 1387و صالحی و مهر علیان.) 1385 ،
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در مقابل توجه و تمرکز سنتی که علم روانشناسی به آسیبشناسی داشته است ،امروزه به نظر میرسد که یک پارادایم جدید و عل مو
وابسته به سالمت به طور اعم و در روانشناسی به طور اخص در حال ظهور است .در این پارادایم ،تمرکز بر روی سالمتی و بهزیستی،

توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است (ریف س گنی ررر ،8991 ،32نق ،یسبط یناجنز زا ل      .) 1383از زمانننه رود رایسب یا   
همیشه این سئوال مطرح بوده که چه چیزی باعث بهزیستی میشود .هریک از پژوهشگرانی که در این حیطه کار ک در هههان و لماوع ،د

ابعاد خاصی را به عنوان ویژگیهای فرد واجد نسبتی از بهزیستی روانی معرفی نمودهاند .مث ًالًال ویلی اور ردپ زمیج ما ننن ننننشناس اکیرمآ ی   
معتقد است که برخی از افراد در هر سنی با وجود تمامی مشکالت و سختیهایی که در زن ار دوخ دنراد یگد هب یوس

خبشوخ تی       

سوق میدهند .اینها کسانی هستند که توجهشان را از بیماری ،مرگ ،کشت و کشتار و ناآرامیها برگرفته و به سوی مسائل دلپ رتریذ
و بهتر سوق میدهند .ویسینگ در سال  988 1و وان دان در سال  4991نیز یک سازه بهزیستی روانشناختی کلی را معرفی کردن هک د
احساس انسجام و پیوستگی در زندگی ،تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی را ان زاد هههگی م یر یی یییکن  د ( (رحیمی ،نا  .) 386 1ک ککیس،

شه یدوجو یا   
ریف و اشموتکین ) 2002 (33معتقدند که رویکرد بهزیستی روانشناختی ،رشد و ت دهاشم لوح ه  هدش  در برابر لاچ  ششششش ششششش

زندگی را بررسی کرده و به شدت بر توسعه روابط انسانی تأکید دارند به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنیدار ،تحول و پیشرفت به
عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران.
با توجه به تأثیر بهزیستی روانشناختی و نقش راهبردهای مقابلهای قربانیان در برخورد با عوامل فشارزا در مسأله همسرآزاری پ هوژ ششش
حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر طراحی و اجرا گردید:
آیا ابعاد خشونت خانگی در زنان قربانی بر اساس راهبردهای مقابلهای آنها قابل پیش بینی است؟
آیا ابعاد خشونت خانگی در زنان قربانی بر اساس بهزیستی روانشناختی آنها قابل پیش بینی است؟
رو ش
روش پژوهش همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهلی می شدکه در نیم س لاس لوا لا    تحص صصیلی  1395 - 96در
دانشگاه آزاد گرمسار مشغول به تحصیل بودند .حداقل حجم نمونه مورد نظر با اس بات لومرف زا هدافت ا و کنیچ
سطوح متغیر پیشبینی کننده ( 8سطح پرسشنامه راهبرده رتسا اب هلباقم یا س و نمکلوف و سورازال 

  

رد دادعت نتشاد رظن       

 3س اور یتسیزهب ریغتم حط ننن نننن-

شناختی)  38 1نفر محاسبه گردید .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از بین دانشکدههای موجود ( 5دانشکده شامل
علوم انسانی ،دامپزشکی ،کشاورزی ،فنی و مهندسی ،عل اگشناد رد )یتیبرت مو ههه هههه گرمس سپس و باختنا یفداصت شور هب را

ره زا       

دانشکده نیز با روش تصادفی ساده (قرعهکشی)  150دانشجو انتخاب گردیدند.
ابزار

پرسشنامه راهبردهای مقابلهای الزاروس و فولکمن ()WOCQ

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس که توسط الزاروس و فولکمن (  ) 1985تهیه شده شامل  66ماده است که هش لباقم شور ت ههههه ای
مسألهمحور و هیجانمحور را اندازهگیری میکند .الزاروس ثبات درونی  0/ 79و آلفای کرونباخ  0/ 66را برای هر یک

ور زا شششه یا

تپ کشم ،یریذ لل للل-
نداری ،مس یلوئ ت ت
مقابلهای گزارش کرده است .این الگوهای هشتگانه به دو دسته روشهای مسألهم  روح ( (خویشتن ن

گشایی برنامهریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت) و هیجانمحور (جس ی رارف ،یعامتجا تیامح یوجت ا رود ،ییورایور ،بانتجا  یی ییییی یییییییی-

Ryff, C.D., & Singer, B.
Keys, C., Ryff, C., & Shmotkin, D.
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گزینی) تقسیم شده است (الزاروس و فولکمن ، 1984 ،34به نقل از رستمی .) 1392 ،از آنجا که این پرسشنامه فرآین ندمآرانک یاهد   
را اندازهگیری میکند که طبق تعریف متغیرند ،ارزیابیهای رایج آزمون ،آزمون مجدد ،برای اعتبار نامناسب هس دنت  ...الزاروس ثبا تتت
درونی  0/ 79تا  µ -0/ 66را برای هریک از سبکهای مقابلهای گزارش کرده است .در پژوهش علیپور ،هاشمممی ،باب وپا ررر خیرالدددین و
طولی (  ) 1389پایایی این آزموننن  0.85ب ههه دستتت آمددد .م او ددد پرسش مان ههه روشها ای كنارآمدننن داراي روايي يي ص رو ييي استتت چراا ك ههه
راهبردهاي توصيف شده آنها يي هستند هك افراد استفاده از آنها را براي كنارآمدن با موقعیتهای استرس برانگيز گزارش كردهانددد.
روایی صوری مواد در ترجمههای گوناگون این ابزار از نظر تعیین میزان شباهت معنایی مواد در میان ملیتها نیاز به آزمایش دارد.
پرسشنامه خشونتخانگی
ل منطق ههه 8
پرسشنامه خشونتخانگی توسط ابوالمعالی ،صابری و صابر (  ) 2014ساخته شد و در ساللل  2014بررر روی دانشجووویان متأهل ل
ت
دانشگاه آزاد اسالمی استانداردسازی شد .این پرسشنامه دارای  43سئوال است .بر اساس این مقی ییاس ی ییک نمرهه کل للی براای خش نو ت ت
خانگی به دست میآید .پایایی نمره کل این پرسش مان ههه با ا اس دافت ههه از روش بازآزمائئی (  ) 87 9 0.و همساننی درون ننی (آلفا ای کرونباخخخ
 ) 15 9 0.توسط ابوالمعالی و همکاران (  ) 2014بدست آمد .آنان ضررریب پای ییایی هررر ی ییک از زی ییر مقی ییاسها ای ای یین آزموننن را با ا روش
همسانی درونی در حد مطلوب بدست آوردنددد .در پ هوژ ششش ابوالمع ععالی و هم اراک ننن ( )1 39 1روایییی آزموننن از طری ییق تعییین ضررریب
همبستگی آن با آزمون کیفیت زناشویی رضایتبخش و منفی و معنادار به دست آمد.
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (:)RSPWB

این مقیاس را ریف (  ) 1989ساخت و در سال  2002مورد تجدید نظر قرار گرفت .این مقیاس  6عامل خودمختاری ،تسلط بررر م ححح یط،
رشدشخصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود را میسنجد ،نمره باال در این آزمون نشاندهن یتسیزهب هد   
گی ای یین آزموننن را با ا
روانشناختی باال و نمرهی پایین نشاندهنده بهزیستی روانشناختی پ یا ی تسا ن  .....ری ییف و س سسینگر (  ) 2006همبستگ گ
مقیاس  84سئوالی این پرسشنامه از  0/ 70تا  0/ 89گزارش نمودند .در ایران خانجانی و همکاران (  ) 1393همسانی درونی با ا اس دافت ههه از
آلفای کرونباخ برای مؤلفههای پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت با دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل
را به ترتیب برابر با  0/ 73 ،0/35 ،0/ 75 ،0/ 76 ،0/ 51و  0/27به دست آوردنددد .همچن ننین ای یین پژوهش ارگ ننن آلفا ای کرونباخخخ کل للی ای یین
مقیاس را  0/ 71گزارش نمودند .خانجانی و همکاران با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که تمامی عاملهای این پرسش مان ههه
از برازش خوبی برخودار میباشند.
یافتهها
در این پژوهش جهت تحلیل دادهها از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیری) استفاده شد .فرضیههای پژوهش حاض رارق هب ر    
زير بودند:
تحلیل فرضیههای فوق در دو گام صورت گرفت .در گام اول مؤلفه روانی  -جس رد و یگناخ تنوشخ یم مود ماگ لرتنک هفلؤم       
خشونت خانگی با استفاده از روش رگرسيون چند متغيري با رویکرد سلسله مراتبی تحلیل شد .گفتنی است که در هر دو گام بهزیستی
روان شناختی در مرحله اول و راهبردهای مقابله با استرس در مرحله دوم به عنوان متغیرهای پیش بین وارد معادله پیش بینی مؤلفههای
خشونت خانگی شدند.
جدول  1نتايج گام اول تحليل رگرسيون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی مؤلفه روانی  -جس یگناخ تنوشخ یم     براس ،سا
بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله با استرس را نشان میدهد.
Lazarus & Folkman
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جدول  :1نتايج تحليل گام اول تحلیل رگرسيون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی مؤلفه روانی  -جسمی خشونت خانگی براساس،
بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله با استرس
SE

b

t

β

سطح معناداری

مرحله اول :بهزیستی روان شناختی
بهزیستی روان شناختی

0/142

-1/ 501

-6/ 220

-0/ 509

0/ 001

 adjR2=0/512و R2=0/ 220

F)1 ،641(= 41 / 229 ،P>0/ 001
مرحله دوم :راهبردهای مقابله با استرس
مسئله مداری

-0/ 054

0/5 26

- 0/910

-0/ 204

0/ 839

هیجان مداری

0/ 756

0/ 320

0/ 203

2/ 362

0/ 020

 adjR2=0/042و R2=0/ 256

F)3 ،441(=61/305،P>0/ 001

2

∆ R =0/ 036

∆F=3/844،P>0/ 05

براساس نتایج ارائه شده در جدول  1فرضیههای اول و دوم پژوهش آزمون شدند.
چنان که جدول  1نشان میدهد که بهزیستی روان شناختی  22درصد از واريانس مؤلفه یناور     -جس یگناخ تنوشخ یم     را تبيين
نموده است .بررسي ضريب رگرسيون نشان داد که بهزیستی روان شناختی به صورت منفی و در سطح معناداری  0/ 01مؤلفه یناور    -

جسمی خشونت خانگی را پیش بینی میکند (  .)β=-0/ 509 ،p< 0/ 01بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول چن ریگ هجیتن نی ی دش 

  

هک

بهزیستی روان شناختی به صورت منفی مؤلفه روانی  -جسمی خشونت خانگی را پیش بینی میکند.
فرضیه دوم :راهبردهای مقابله با استرس (مسئله مداری و هیجان مداری) به صورت معنادار مؤلفه روانی  -جسمی خش ار یگناخ تنو   
پیش بینی میکند .بررسي ضرايب رگرسيون نيز نشان داد که بر خالف راهبرده  ،یرادم هلئسم هلباقم یا ر بها رده قم یا ا ناجیه هلب       

مداری به صورت مثبت (  )β=0/ 203 ،p< 0/ 05و در سطح معناداری  0/ 05مؤلفه روانی  -جسمی خشونت خانگی را پیش بینی میکند.
بدین ترتیب در آزمون فرضیه دوم مشخص شد که راهبردهای مقابله هیجان مداری به صورت مثبت مؤلفه روانی  -جس تنوشخ یم   
خانگی را پیش بینی میکند.
جدول  :2نتايج تحليل گام دوم تحلیل رگرسيون چند متغیری سلسله مراتبی در پیش بینی مؤلفه کنترل خشونت خانگی براساس،
بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله با استرس
β
SE
b

t

سطح معناداری

مرحله اول :بهزیستی روان شناختی
بهزیستی روان شناختی
F)1 ،641(= 38 / 283 ،P>0/ 001

-0/ 471

0/ 085

-0/ 461

- 5/845

0/ 001

 adjR2=0/ 202و R2=0/ 208

مرحله دوم :راهبردهای مقابله با استرس
مسئله مداری

-0/ 074

0/390

-0/ 076

-0/ 788

0/ 432

هیجان مداری

0/ 226

0/311

0/ 175

2/ 006

0/740

F)3 ،441(= 14 / 307 ،P>0/ 001

 adjR2=0/412و R2=0/ 230

∆F=2/ 725 ،P>0/ 05

∆ R2=0/ 022

جدول  2نشان میدهد که بهزیستی روان شناختی  20 /8درصد از واريانس مؤلفه کنترل خشونت خانگی را تب يي ن نموده اس .ت
ضريب رگرسيون نشان داد که بهزیستی روان شناختی به صورت منفی و در سطح معن یرادا

 0/ 01مؤلفه کنت لر

رب ر يس   

خش یگناخ تنو    را

پیش بینی میکند (  .)β=-0/ 461 ،p< 0/ 01بدین ترتیب در آزمون فرضیه سوم چنین نتی هج گیری ش ش ناور یتسیزهب هک د ن هب یتخا
صورت منفی مؤلفه کنترل خشونت خانگی را پیش بینی میکند .بررسي ضرايب رگرسيون ن اد ناشن زي د رب هک  فالخ

مقابله مسئله مداری ،راهبردهای مقابله هیجان مداری به صورت مثبت (  )β=0/ 175 ،p< 0/ 05و در سطح معن یرادا

یاهدربهار       
 0/ 05مؤلفه کنت لر

  

59

پیشبینی ابعاد خشونتخانگی براساس ...
خشونت خانگی را پیش بینی میکند .بدین ترتیب در آزمون فرضیه چه هک دش صخشم مرا

بهار رده قم یا ا ناجیه هلب هب یرادم         

صورت مثبت مؤلفه کنترل خشونت خانگی را پیش بینی میکند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی ابعاد خشونتخانگی براساس راهبردهای مقابلهای و بهزیستی روانشناختی در زنان متأهل دانشگاه آزاد
واحد گرمسار انجام شد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها پژوهش نشان داد ابعاد خشونتخانگی براساس راهبردهای مقابل ههه ای و بهزیس یت

روان-شناختی قابل پیشبینی هستند .که در ذیل به بحث و بررسی فرضیهها به طور جداگانه پرداخته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد بهزیستی روان شناختی به صورت منفی مؤلفه روانی  -جسمی خشونت خانگی را پیش بینی میکند .این یافته با
نتایج حاصل از تحقیقات رشتی و همکاران (  ،) 1394محمدبیگی و همکاران (  ،) 1394احم و ید هم  ناراک ( (  ،) 1393ع و دیحو فطا
همکاران (  ،) 1389طاهرخانی و همکاران ( ،) 388 1پورقاز و رقیبی (  ،) 1383قاس و یم هم  ناراک ( (  ،)5 201والیل و ی هم  ناراک ( ( ) 2010
همسو است.
نتایج پژوهش نشان داد بهزیستی روان شناختی به صورت منفی مؤلفه کنترل خشونت خانگی را پیش بینی میکند .نتایج این پژوهش با
یافتههای تحقیقات تقیزاده و همکاران (  ،) 1394ساالریف  ر (( ،) 388 1پورنق شا

تهران ننی (  ،) 1384قاس و یم هم  ناراک ( (  )5 201همسو

بودند .بر طبق نظریه انتخاب ویلیام گلسر (  ، 2012ترجمه علی صاحبی ) 1390 ،افرادی سالم هستند که به جای استفاده از کنترل بیرونی
از کنترل درونی در روابط بین فردی استفاده میکنند .این افراد به جای تغییر دادن و اعمال کنترل بر دیگران ،بر مسولیتپذیری و تغییر
خود متمرکز هستند .هفت عادت مخرب (انتقاد ،تحقیر ،سرزنش ،ش ،هیبنت ،هوک رخسمت ،نداد شاداپ )))) ))))) در رفتاره ینوریب لرتنک یا    
وجود دارد که اگر زن و شوهر در زندگی زناشویی بیشتر و بیشتر بکار ببندند در سراشیبی زندگی زناشویی قرار میگیرن نند .در مقابل
این هفت عادت مخرب ،رفتارهای سازنده و پیونددهنده نظیر حمایت ،تشویق ،گوش دادن ،اعتماد ،اطمینان ،احترام متقاب هرکاذم و ل   

درباره تفاوتها در نظریه انتخاب وجود دارد .کاهش کنترل بر همسر و استفاده از رفتارهای سازنده باعث بهبود رابطه زناش یو ی م  یی ییی-
شود.
نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای مقابله هیجان مداری به صورت مثبت مؤلفه روانی  -جسمی خشونت خانگی را پیش بینی میکنددد.
این یافته یا نت اویک تاقیقحت جیا ننن ننننآرا و هم  ناراک ((  ،) 1394درخش و روپنا هم  ناراک ( (  ،) 1393درت جا
همکاران ( ،) 388 1قاسمی و همکاران (  )5 201همسو بود .نتایج پژوهش با یافتههای حاص تاقیقحت زا ل

رابررری (  ،) 1389ام و یداه ما
پ هوژ ششش وادروپ و رس سسیک

(  ) 2004که نشان دادند زنان قربانی خشونت بیشتر از راهبردهای مقابلهای هیجانی در مواجهه با خشونت استفاده میکننددد و یافت ههه ه یا
حاصل از تحقیق اندلر و پارکر ( )4991که دریافتند زنان در به کاربرد راهبردهای مقابلهای هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتررری دارنددد،
هماهنگ است .در تبیین یافته فوق میتوان گفت هنگامی که زنان از راهبردهای هیجانی استفاده میکنند علیرغم تمایل مردان ب یار
مخفی ماندن خشونت اعمال شده از سوی آنها در فضای خانه با استفاده از این استراتژی زن قربانی ،رفتار آنها ب المرب نارگید یار    
میشود و ممکن است مرد دست به خشونت روانی بیشتر زن ،از جمله تحقیر و سرزنش او زند.
نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای مقابله هیجان مداری به صورت مثبت مؤلفه کنترل خشونت خانگی را پیش بینی میکند.
این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات صبوری (  ،) 1393صادقیفس یا ی و  هم  ناراک ( (  ،) 1389ام و یداه ما

هم  ناراک (( ،) 388 1میش و ل

همکاران (  ،) 2006سابینا و تیندال (  ،) 2008وادروپ و رسیک (  ،) 2004همسو است .یافتههای پ تاقیقحت زا لصاح جیاتن اب شهوژ     
پناغی و همکاران (  ) 2012که دریافتند حمایت اجتماعی و ساز و کارهای مقابله انفعالی روی رابطه تمالس و رسمه یراتفردب نیب      
روانی اثرات تخفیفدهنده داشتند و یافتههای حاصل از پژوهش سابینا و تیندال (  ) 2008که نشان دادند استفاده از راهبردهای مقابلهای
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مسألهمدار ،میزان خشونت ،سختگیری ،مزاحمت ،قدرت و کنترل مبارزه همبسته است ،همس لباقم عبانم .تسا و ههههههههه ای نظی تمالس ر   
کلی ،شاغل بودن حمایت اجتماعی بر نحوهی استفاده از راهبردهای مقابلهای تأثیر میگذارد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش میشل و
همکاران (  ) 2006که نشان دادند زنان آفریقایی و آمریکایی قربانی خشونت کمتر از راهبردهای مقابلهای سازگارانه استفاده میکنن ،د
هماهنگ است .راهبرد مسألهمدار مجموعه افکار و کوششهای سنجیده و متمرکز برخورد مشکل است که با بکارگیری رویکردهای
تحلیلگرایانه برای مشکلگشایی توأم میباشد .طبق نظریه ناکامی پرخاشگری وقتی رفتاری موجب رسیدن به هدف نباشد باعث ایجاد
انگیزه (تحریکی) میگردد که هدف آن صدمه زدن به اشیاء یا افراد دیگر است .در این صورت شرایط محیط روهظ ثعاب صاخ ی     
ل ص ترو
پرخاشگری میشود .پژوهش بر روی دانشجویان زن متأهل ل

ب تفرگ

ییی ییییتردی د رتشیب تالیصحت د ر زفا ا ،فطاع راهم شی       

خصوص ًاًا خشم در ارتقای مهارتهای اجتماعی مانند راههای کسب توافق و س رثؤم هداوناخ رد یراگزا     اس  ت ( (صدقققآمی ،ز .) 376 1
پژوهش نریمانی (  ) 1384نشان داد که با باال رفتن تحصیالت زنان میزان خشونت علیه آنها کاهش مییابد .خانوادههای تحصیلک هدر
با آگاهی یافتن بر راههای کنار آمدن با تعارضها در روابط نزدیک ،خشونت در خانواده را کمتر کرده و از شیوهه یارب یلوقعم یا    
حل مسأله کمک میگیرند .از طرفی نتایج پژوهش نشان داد افزایش تحصیالت همسران قربانیان با خشونت جسمانی رابطه مثبت دارد.
این یافته را میتوان با استفاده از نظریه مبادله تبیین نمود .بر طبق نظریه گود ( ،)1 97 1به هر میزانی که  عبانم زا درف ب رهب یرتشی هه ه هه ههههههمند
بادشد ،بیشتر میتواند به طریقی از جبر و ت کح م و زور استفاده کند .از طرفی اگر شوهر بخواهد ف  یطلسم در

دد دددر ما دشاب هداوناخ ا زا    

تحصیالت و درآمد اقتصادی کافی برخوردار نباشدو پرستیژ (اعتبار و شهرت) شغلی کمتری داشته یا مه را تتت ه ایم یا نن نننف یفاک یدر   
نداشته باشد ممکن است برای حفظ و اثبات تسلط خود در خانواده ،متوسل به خشونت گردد .از نظر «گود» تمام سیستمهای اجتماعی
تا اندازهای بع زور و قدرت متکیاند .خشونت و تهدید برای سیستمهای اجتماعی که ج زین هداوناخ ز تسا نآ زا یئ زا یریگولج    
کارهای ناخواسته یا انجام رفتارهای موردنظر به کار رود .هرچه منابع بیشتر در دسترس فرد باشد توان یا ی زا هدافتسا یارب  زین تردق

  
    

بیشتر است .خشونت زمانی استفاده میشود که سایر منابع در رسیدن به هدف ناکافی باشد (اویسی و همکاران.)1 39 1 ،

نظریه مردساالری معتقد است فرایندهای اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ به قسمی بوده که سبب مردساالری ی م یرالاسردپ ا ییی یییی-

گشته است .تأکید تئوری مردساالری بیشتر بر منابع اجتماعی است تا ساختار خانوادگی .سیستم اجتماعی پدرساالنه منجر به تنوشخ   

نسبت به زنان میشود .در خرده فرهنگهای مختلف مشاهده میشود اصو ًالًال زنان به عنوان جنس دوم و یا جنس ض م حرطم فیع ییی یییی-
شوند و این مسأله در باور زنان نهادینه و مردان را همواره برتر یا فراتر از خود میدانند که این مسأله به تنهایی میتواند مردان را در هر
شرایطی ذینفع جلوه داده و زمینه خشونت علیه را فراهم سازد .به طور خالصه ،براساس نظریهی فرهنگی خشونت ،هر فرهنگ هب و ی
تبع آن هر خرده فرهنگی دارای عناصر خاص خودش میباشد که این عناصر فرهنگ گگی (ارزشه رگن ،اهراجنه ،ا ششش ششششها و اعتق )تادا
ممکن است خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را تأیید و تقوی زا ای دیامن ت نآ  هجیتنرد ،دیامن تعنامم ت دهع نیا هب رصانع    
فرهنگی است که خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را افزایش یا کاهش میده .د انچ نیاربانب ن وزج درم یراگنا تسدارف هچ   

      
    

ارزشها و باورهای پذیرفته شده توسط زن باشد ،زمینه تقویت خشونت عیله زن ایجاد میگردد .چنانچه یریگدای هیرظن درکیور زا     
اجتماعی به این مسأله بنگریم ،میبینیم که خشونت مانند بسیاری از رفتارهای دیگر در خانواده یاد گرفته میشود .نظریهی انتق نیب لا   
نسلها هم که بر پایهی نظریهی یادگیری اجتماعی استوار است معتقد است افرادی که در کودکی در خانه خشونت را تجربه میکنند
یا شاهد آن هستند ،در بزرگسالی به احتمال زیاد در خانه خود از خشونت استفاده خواهند کرد.
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پیشبینی ابعاد خشونتخانگی براساس ...

طبق نظریه «تعاملی» خشونت زناشویی محصول همه قسمتهای رابطه است و به عنوان یک محصول از تعامالت اش هتفرگ رظنرد هابت   
میشوند که در آن هر دو همسر در شدت گرفتن تنش سهیم هستند .لذا چنانچه از تحصیالت باالتری برخوردار باشند به دلیل به دست
آوردن مهارتهای ارتباطی سالمتر ،در ارتباط با همسر خود موفقتر خواهند ب .دو تبحص ییاناوت زا هدرک لیصحت نانز

درک ننننننن نننننننن و

گوشکردن بهرهمند هستند و در نتی هج از میزان آزارهای روحی و روانی اعمال شده از سوی همسران آنها کاسته میییش .دو یفرط زا   
داشتن تحصیالت برای زنان امتیاز محسوب میشود تا بتوانند به عنوان مانعی در برابر خشونتهای اعم  تبسن هدش لا به آ نننن نننننه ارق ا ر   
گیرد.
باتوجه به نتایج پژوهش میتوان نتی هج گیری کرد بهزیستی روانشناختی با مولفهه نوشخ یا تت تتت راد سوکعم هطبار یگناخ د نعی  .ی اب 
افزایش بهزیستی روانشناختی میزان کنترل و جنبههای روانی و جسمی خشونتخانگی کاهش مییابند .اف هک روطنامه یتسیزهب دار

   
  

پیشتر اشاره شد مدام در تالش برای رشدخود هستند ،اکثر افراد گروه نمونه دارای تحصیالت باالتر از کارشناس یسانشراک ینعی ی    
ارشد و دکتری بودند ،به نظرمیرسد این گروه سنی با قرار گ رود رد نتفر ههی میانس و ،هدوب رادروخرب تیصخش تابث زا رتشیب یلا     
باتوجه به تالش برای خودشکوفایی ،تربیت فرزندان کمتر به خشونت کالمی و جسمی دررابطه با همسر و کنت م وا لر یی یییپردازن .د اذل
میتوان نتی هج گیری کرد با افزایش سن و میزان تحصیالت و برخورداری از بهزیستی روانشناختی کمتر شاهد خشونت در زنان متأهل
هستیم .همچنین با توجه به نتایج پژوهش بین راهبردهای مقابلهای هیجانمدار و مؤلفههای کنترل و روانی –جسمی رابطه مثب تفای ت   

شد .یعنی استفاده شرکتکنندگان از راهبردهای هیجانی و عدم استفاده از راهبردهای مسألهمدار در روابط بین فردی می و لرتنک ناز
خشونتهای کالمی و فیزیکی همسر علیه زن را افزایش میدهد .ای هک تسا نآ رگنایب ن

لع ییییی ییییییر آ مغ نننکه  رثکا شش ش ششششرکتکنن ناگد

پژوهش و همسرانشان از تحصصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد برخوردار بودن راهم نتشادن یلو د تتتتتتتتت ه و هلأسم لح یا زورب     
پاسخهای هیجانی در روابط بین فردی منجر به کنترل و خشونتکالمی و فیزیکی نسبت به هم شده.
والکر (  ) 1979توضیح داد که ،کتککاری و ضرب و جرح تکراری ،انگیزهی پاسخگویی زن م شهاک ار نا

ییی ییییده .د انز هجیتن رد ن    

تمایل مییابند که در مواجهه با بدرفتاری و تنبیههای تکراری ،مطیع و پذیرنده گردند .همانط  همادا یراتفردب هک رو م ییییی یییییییاب نانز د   
امکانات مقابلهی خود را از دست میدهند ،دچار بیتفاوتی هیجانی و بیاحساسی در قبال دریافت تنبیه و ضرب و شتم میشوند.
منابع
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شعبانی ،س ،.منصورنیا ،ن ،.منصورنیا. ،م ع ،.و بحرانی ،ن.آل .) 1387 (.بررسی عوامل مؤثر در همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مرکز پزش وناق یک ن رد جرک ی

لاس     

 ، 1384مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،دوره هجدهم ،شماره چهار. 269 - 273 ،
شمس اسفندآباد ،ح ،.امامیپور ،س ،.و صدرالسادات ،س.ج .) 1383 (.همسرآزاری و عوامل مؤثر برآن در زن ،لهأتم نا    فص همانل شخبناوت یشهوژپ یملع یییی ییییی ،دورهی
پنجم ،شماره سوم ،شماره مسلسل . 30 - 36 ،81
شمسی. ،م  ،و بیاتی ،ا .) 1390 (.فراوانی خشونتخانگی بر زنان باردار شهر اراک (  ،) 1389مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ،دوره سیزدهم ،شماره چهار- 75 ،
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صابریان. ،م  ،آتش نفس ،ا ،.و بهنام ،ب .) 1383 (.بررسی میزان شیوع خشونتخانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی–درمانی شهرستان سمنان (  ،) 1382مجله
دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،دوره ششم ،شماره دو.511-121 ،
صادقی فسایی ،س .) 1389 (.خشونتخانگی و استراتژیهای زنان در مواجهه با آن (مطالعهای کیفی) ،مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران ،شماره یک. 107 -241 ،
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پیشبینی ابعاد خشونتخانگی براساس ...
صالحی ،ش ،.و مهرعلیان ،ح .) 1385 (.بررسی شیوع و نوع خشونتخانگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراک رکرهش ناتسرهش ینامرد یتشادهب ز ددددد دددددد ،س لا

، 1382

مجله دانشگاه علوم پزشکی ،دوره هشتم ،شماره دو.27-.27- 77 ،
صبوری ،س .) 1393 ( .پیشبینی ابعاد خشونتخانگی براساس راهبردهای مقابله با استرس و متغیرهای جمعی انز رد یتخانش ت ن نوشخ ینابرق  ت اخ  ن ایاپ .یگ ننننننن نننننننننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
طاهرخانی ،س ،.میرمحمدعلی. ،م  ،کاظمنژاد ،ا ،.اربابی. ،م  ،و عامل ولیزاده. ،م ( .) 388 1بررسی میزان خشونتخانگی علیه زن ،نیجوز تاصخشم اب نآ طابترا و نا      
مجله علمی پزشکی قانونی ،دوره پانزدهم ،شماره دو. 123 - 129 ،
شبینی
عاطف وحید. ،م  ،ک ،قهاری ،ش ،.زارعی دوست ،ا ،.بوالهری ،ج ،.و کریمی کیسمی ،ع .) 1389 (.نقش ویژگیه یعمج یا تت تتتش خان ت اور و ی نننش خان ت یپ رد ی شش شش
خشونت در قربانیان همسرآزاری شهر تهران ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال شانزدهم ،شماره . 403 -114 ،4
عزیزیان ،ر ،.ساروخانی ،ب ،.و محمودی. ،م (  .) 1382بررسی عوامل خشونت علیه عجارم رد نانز ههههههه کنن لاس نارهت ینوناق یکشزپ هب ناگد

    

  

 ، 1380مجله هدکشناد

بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،سال دوم ،شماره سه. 37 - 48 ،
علیپور ،ا ،.هاشمی ،ت ،.باباپورخیرالدین ،ج ،.و طوسی ،ف .) 1389 (.رابطه بین راهبردهای مقابل ههه ای ب ،نایوجشناد یماکداش ا     فص مانل ههه علم ممی -پژوهش ششی روانشناس سسی
دانشگاه تبریز ،سال پنجم ،شماره هیجده. 71 - 86 ،
کاپالن ،ه و سادوک ،ب.ج .) 1390 (.خالصه روانپزشکی :علوم رفتاری /روانشناسی بالینی( ،ترجمه فرزین رضاعی) ،تهران :ارجمند.
کار. ،م (  .) 1380پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران ،تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
کیوانآرا. ،م  ،ثقفیپور ،ع ،.رجعتی ،ف ،.عباسی. ،م ه ،.مطلبی. ،م  ،میرحیدری ،م و محبی ،س .) 1394 ( .بررسی می و یرازآرسمه ناز
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شهر اصفهان  . 1390مجله سالمت و بهداشت ،دوره  ،6شماره .844- 457 ،4
گلسر ،و .) 1392 (.تئوری انتخاب( .ترجمه ع .صاحبی) ،تهران :سایه سخن( .تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی .)a2012
محمدبیگی ،ا ،.سیدی ،س.س ،.بهداری. ،م  ،بروجردی و رضاخو ،ع.ا .) 1394 ( .تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در کاهش خشونتخانگی و ارتقای سالمت عمومی
زنان .مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره  ، 13شماره . 903 -119 ، 10
معاشری ،ن ،میری. ،م ر ،ابوالحسننژاد ،و ،هدایتی ،ه و زنگویی. ،م (  .) 1390شیوع و ابعاد جمعیتشناختی خشونتهای خانگی علیه زنان در شهر بیرجن بقارم ،د تت تتته یا
نوین ،فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،سال نهم ،شماره یک. 32 - 39 ،
میکائیلی منیع ،ف .) 1387 ( .مقایسهی بهزیستی روانشناختی نادران با و بدون دانشآموزان ابتدایی کم توان ذهن لباقم کبس رثا :ی ههههههههه ای .پ ناکدوک هطیح رد شهوژ    
استثنائی ،سال هشتم ،شماره .35- 68 ،1
نریمانی ،م و آقامحمدیان ،ح.ر .) 1384 (.بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانوادههای س  همانلصف ،لیبدرا رهش رد نکا ا لوص      
بهداشت روانی ،سال هفتم ،شماره بیست و هفتم و بیست و هشتم. 107 -311 ،
نوحجاه،

.ص  ،لطیفی ،س .م ، .حقیقی. ،م  ،اعتصام ،ح ،.فتح الهیفر ،ا ،.زمان ،ن ،.فرح نیا ،ف ،.و بنیادی ،ف .) 1390 (.شیوع خشونتخانگی علیه و نانز
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