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 43، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ****، اصغر گل افشاني***، محمد فشاركي**ريحانه داودي ،*سيدمسعود فاطمي
  
  
  

رودكـه نگرانـي      هاي اجتماعي شـايع در جامعـه بـه شـمار مـي               همسرآزاري از جمله آسيب    :مقدمه
هـاي زنـدگي      ها و مسئوالن امور سالمت را فـراهم آورده اسـت، از طرفـي كـسب مهـارت                   خانوده

هـاي    اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط مهـارت       . ه با مشكالت تواناتر كند    تواند افراد را در مقابل      مي
  . هاي خانوادة تهران انجام شد زندگي با همسر آزاري در زوجين مراجعه كننده به دادگاه

مراجعـه كننـده بـه       )زوج140( نفـر  280كه بر روي   همبستگي است    ةاين پژوهش يك مطالع    :روش
شـامل  نامـه   پرسـش . انجـام شـد   گيري مبتني بر هدف نمونه روش شهر تهران به   ةهاي خانواد  دادگاه

 بـه   بـود، روايـي    همـسرآزاري    ةنام پرسش و   هاي زندگي   مهارت ةنام پرسش،  مشخصات دموگرافيك 
  . به دست آمدآزمون باز به روش )r=88/0(پايايي محتوي و رواييروش 
 يابـد   ري در آنـان افـزايش مـي       تر باشـد همـسرآزا      هاي زندگي در افراد پايين      هرچه مهارت  :ها  يافته

)005/0p<( .  
هـاي زنـدگي در زوجـين قبـل از ازدواج جهـت كـاهش                آمـوزش مهـارت   شـود      توصيه مي  :بحث

  . انجام شودهمسرآزاري 
 
   

  .هاي زندگي، همسرآزاري هاي خانواده، مهارت دادگاه: ها كليد واژه
  05/05/90: تاريخ پذيرش     06/07/89 :تاريخ دريافت

                                                           
   دانشگاه آزاد اسالمي ،دكتر داروسازي *

  <Reihaneh davoodi@yahoo.com> دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري** 
   دانشگاه آزاد اسالمي،دكتر آمار زيستي*** 

  كارشناس ارشد پرستاري**** 

 هاي زندگي با همسر آزاريمهارتارتباط
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  مقدمه 
تربيتـي   واحـد  تأثيرگـذارترين  و تـرين  بزرگ حال اين با و اجتماعي واحد ترين كوچك وادهخان

، فـردي  عظـيم  تحـوالت  منـشاء  توانـد   مـي نهـاد  ايـن  اي كـه  گونه به، آيد  ميبه شمار درجوامع
 بـه  نـسبت  امـروزه  متأسـفانه  امـا ، باشد آن اعضاي ميان در انسانيهاي  ارزش و رشد اجتماعي

 حياتي و ارزشمند جايگاه نتيجه در و شده داده تر كم بهايي اجتماعي د كوچكنها اين به گذشته

كـالن   در ويـژه  بـه  روزه همـه  كـه  روست همين از شايد. است باخته رنگ نيز، مقدس نهاد اين
 سـير صـعودي   و خـانوادگي هـاي   نابـساماني  و مـشكالت  افـزايش  شاهد پيش از بيش، شهرها

، اعتيـاد ، بزهكـاري  ،آزاري، فقر همسر، آزاري كودك، القط رشد به رو و دهنده تكان آمارهاي
 اعـضاي  توسط حريم خانواده و حقوق رعايت عدم از حكايت همگي كه.. . و فرار، خودكشي

  )131-1387رفاهي . (كنيم  ميمشاهده جرايد و مطبوعات در را دارند آن
ـ    ها شايع است مي     هاي اجتماعي كه در خانواده      ترين آسيب   از مهم  ه همـسرآزاري   توان ب
. آيـد   همسرآزاري از طريق اعمال خشونت توسط يكي از زوجين به وجود مـي            . اشاره كرد 

)Torpy , 2008(  
خشونت عملي است كه با قصد ايجاد درد و جراحت جسمي و روحـي و عـاطفي بـه                   

ها همسرآزاري به صـورت      ترين آن  شود و خشونت خانوادگي يكي از رايج        فرد ديگر انجام مي   
  . )Glees, 2005(شود زيكي، جنسي، رواني و اقتصادي و اجتماعي مطرح ميخشونت في
دهند كه خـشونت و بـد رفتـاري نـسبت بـه همـسر در بـسياري از         ها نشان مي   بررسي

. اي شايع و به عنوان يـك مـشكل اجتمـاعي جـدي مطـرح اسـت                  كشورهاي جهان پديد ه   
اي   حتي كـشورهاي پيـشرفته    ميزان خشونت عليه زنان در تمامي كشورها،        ) 2001كالرك،  (

. انـد نگـران كننـده اسـت         كه قوانين محكمـي بـراي جلـوگيري از خـشونت وضـع كـرده              
  )2004هيدي(

آزار و اذيـت كـه بـا هـدف           كه در آمريكا انجام شده، نشان داده شده كه           فراتحليليدر  
   درصد از سوي مردان نـسبت بـه زنـان بـوده،            90پذيرد    كنترل در آوردن و تسلط انجام مي      
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باشـد     درصـد دو جانبـه مـي       2-3باشـد و       درصد از سوي زنان نسبت بـه مـردان مـي           8-7
)Breckline,2005 .(  

المللي، حداقل يك نفـر از هـر پـنج جمعيـت زن دنيـا در طـول             بر اساس آمارهاي بين   
، گيرنـد   شان توسط يك يا گروهي از مردان مورد خشونت جسمي يا جنسي قرار مي               زندگي

چـه زن و كـودك       ال با خشونت عليه كودكان همراه است و چنان        خشونت عليه زنان معمو   
شود، اين درحاليست كـه بـا در          در معرض آن قرار گيرند، سالمت جامعه به كلي تهديد مي          

شوند،   ديده خود به نوعي عامل خشونت در آينده مي          نظر گرفتن اين كه اكثر افراد خشونت      
 طبـق  )Kim, 2007: 1794(. تـر خواهـد شـد    سيكل معيوب خشونت سبب خشونت بـيش 

شوند و    ميليون نفر از زنان با خشونت مواجه مي       4تا  2برآورد انجمن پزشكي آمريكا، ساالنه      
. گيـرد   معـرض خـشونت قـرار مـي         درصد در  30 تا   20هر زن در طول عمرش به احتمال        

)Kim, 2007: 1794(  
، 3صرف مـواد   و سوء م   2، بدني سازي  1توان به افسردگي    از پيامدهاي رواني خشونت مي    

 اضـطرابي بـه خـصوص       هـاي خلقـي و      ، اخـتالل  5، فقدان حرمت خود   4كفايتي احساس بي 
.  اشاره كـرد   8 و اقدام به خودكشي    7، رفتارهاي خود تخريبي   )PTSD (6اي تنيدگي پس ضربه  

  )2008مكانيك  ؛1994؛ اسميت 2004؛ برگ 2008فوگارتي، (
 ظرف شش ماه، هشت هزار مـورد        ،1384گزارش سازمان بهزيستي ايران در سال         بنا به   

 مـورد  44طور متوسط روزانه حدود  خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده است، يعني به      
  رسد، درحالي كه بسياري از موارد ديگر ممكن اسـت هـيچ             اطالع مسئوالن مي    خشونت به   

 درصد زنان ايراني، دست كـم       60همچنين بيش از    ،  وقت به نهادهاي رسمي گزارش نشود     
طرح مقابله باخـشونت خـانگي      (. اند  بار در زندگي خود، قرباني خشونت خانگي بوده       يك  

رود،   شمار مي   ترين نوع خشونت خانگي به         خشونت جسماني، شايع   )، خبرآنالين عليه زنان 

                                                           
1- depression  2- somatization      3- substance use 4- inadequacy 
   

5- self-esteem  6- Post Traumatic Stress Disorder 7- self-defeating 8- suicide 
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هاي اجتماعي سازمان بهزيستي،       دكتر هادي معتمدي، مديركل دفترآسيب     ةكه به گفت    درحالي
 ) ، خبرآنالينطرح مقابله باخشونت خانگي عليه زنان. ( استتر موارد خشونت رواني بيش

هاي مربوط به خشونت در خانواده معموال زنان و كودكان به عنوان قربانيان               در گزارش 
 درصـد   90چون بنابر آمار جهاني حدود      . شوند  اصلي و مردان به عنوان افراد خاطي قيد مي        
طرح مقابله باخـشونت  (.  مردان هستند درصد10از قربانيان خشونت خانگي زنان و حدود     

 ) ، خبرآنالينخانگي عليه زنان

حمايت اجتماعي به عنوان يك سپر و عامل محافظت كننده در برابـر پيامـدهاي منفـي                 
هـاي روانـي قربانيـان خـشونت خـانگي،            بدرفتاري، مي تواند در پيشگيري از بروز اختالل       

تاري در روابــط زناشــويي مــؤثر مقابلــة بهتــر بــا شــرايط خــشونت آميــز و كــاهش بــدرف
  )2004، بوش 2002، كوكر 2002، ساندرز تامپسون2005گودمن (باشد

 ة بر رشد رفتارهـاي مطلـوب و سـازند         تواند هاي زندگي مي   مهارترسد،    به نظر مي  لذا  
  . تأثير گذار باشدافراد خانواده و از سوي ديگر در كاهش رفتارهاي ناسازگار 

شوند كه سـطح سـازگاري و عملكـرد ثابـت             ا شامل مي  هاي زندگي عناصري ر    مهارت
سازد مسئوليت نقش اجتمـاعي خـود را    ها فرد را قادر مي   سودمند را مهيا سازد، اين توانايي     

نوعان خود را به خطر اندازد با توقعـات و           كه سالمت رواني خود و هم      بپذيرند و بدون آن   
ثري مواجـه   ؤسـت بـه شـكل مـ        جامعه موجود ا   يهايي كه در روابط بين اعضا       چشمداشت

هـاي سـخت و      هايي است كـه شـخص در موقعيـت         منظور از مهارت زندگي مهارت    . شود
  )Klanyk,1384(. كند ها استفاده مي آور از آن استرس

 توانـايي برقـراري   -1: باشـند كـه عبارتنـد از       مهارت مـي   10هاي زندگي شامل     مهارت
 مهارت حل   -4گيري،    تصميم -3ين فردي،   ثر ب ؤ م ة برقراري رابط  -2ثر اجتماعي،   ؤارتباط م 

 تفكر  -8 تفكر نقادانه،    -7 مهارت مقابله با استرس،      -6 مهارت مقابله با هيجان،      -5له،  ئمس
  )Klanyk, 1384(.  خودآگاهي-10 همدلي، -9خالق، 

هاي زندگي موجب بهبود شـاخص سـالمت         آموزش مهارت در تحقيقي نشان داده شد      
. هـاي شـركت كننـده بـوده اسـت          در گروه ) پذيرش اجتماعي استرس خانوادگي و    (رواني  
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  )1385پورشريفي، (
هـا در ارتقـاء بهداشـت روانـي، افـزايش قـدرت              با توجه به اهميت نقش اين مهـارت       
هـاي مختلـف زنـدگي، بـاال بـودن           ها و موقعيت    سازگاري، عزت نفس، مقابله با كشمكش     

همسرآزاري، اعتياد،  وضات زناشويي    پيشگيري از تعار   و احتماالً ظرفيت فردي و اجتماعي،     
  . ه شودپرداختها  هاي زندگي در خانواده به بررسي مهارتضروريست ... فحشا و 

  
  پيشينة تحقيق 

 بـا عنـوان ميـزان       1384اي همبستگي توسـط نريمـاني و همكـاران،            پژوهشي از نوع زمينه   
اي ساكن شهر اردبيـل     ه  خشونت مردان عليه زنان و متغيرهاي مرتبط با آن در ميان خانواده           

 زن و مرد انتخاب شدند و ابزار        400اي    اي مرحله   گيري خوشه   كه با روش نمونه   . انجام شد 
آوري اطالعات نيـز شـامل آزمـون زيگمونـد و اسـميت بـراي سـنجش اضـطراب و                      جمع

 محقـق   ةنام والي آيزينگ و پرسش   ئ س 57افسردگي و آزمون جرات ورزي كمبريل و آزمون         
و % 30، خـشونت اجتمـاعي در       %5/55يج نـشان داد كـه خـشونت روانـي           نتـا . ساخته بود 

همچنـين خـشونت زوجـين بـا برخـي          . خانواده وجـود دارد   % 5. 28خشونت فيزيكي در    
متغيرهاي جمعيت شناختي چون تحصيالت زوجين، طبقه اجتماعي خانواده، ميزان درآمـد            

ـ أو متغيرهاي روان شناختي چون اضطراب، افسردگي جـر       ان و مـردان ارتبـاط   ت ورزي زن
هـاي زنـدگي     ها با مهـارت      توجه به نتايج مطالعه ضروري است خانواده       با) >05/0P. (دارد

آشنا شوند تا بتوانند با كنترل خشم و اضطراب و افسردگي آرامش را جايگزين خشونت و                
  )1384نريماني، (. نمايندديگر حاالت هيجاني در خانواده 

بر همسرآزاري مورد تحقيق قرار گرفته و پيشنهاد شده         در اين تحقيق فقط عوامل مؤثر       
  . هاي زندگي در جهت كاهش همسرآزاري استفاده شود از مهارت

هـاي زنـدگي بـر اسـترس           اثربخـشي آمـوزش مهـارت      ةمطالعـ « تحت عنوان    پژوهشي
 بـه   و در مشهد انجـام شـد        1384توسط ثمري و همكاران     » خانوادگي و پذيرش اجتماعي   
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هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرفته شـدن توسـط جامعـه              هارتنقش اثر آموزش م   
پـس آزمـون يـك     ـ  در اين پژوهش كه از نوع شبه آزمايش با طرح پيش آزمـون . پرداخت

هاي زندگي را در مراكز دولتي غير دولتي         آموزش مهارت )  نفر 244( گروه   15. گروهي بود 
 تـا   7 آموزش را كامل كردند بـين        ة كه دور  هايي تعداد افراد گروه  . مورد مطالعه قرار گرفتند   

 1384 و نيمـه اول      1383 دوم سال    ةهاي زندگي نيم    نفر بودند جلسات آموزش مهارت     15
استرس (ابزارهاي مورد استفاده مقياس    . در مراكز مورد نظر و به صورت هفتگي برگزار شد         

بـه صـورت   خانوادگي كوردن و مقياس پذيرش اجتماعي كراون و مـارلو بـوده اسـت كـه                 
وابـسته بـه    + هاي آماري پژوهش با اسـتفاده از آزمـون            نتايج تحليل داده  . گروهي اجرا شد  

ها در پيش آزمون و پس آزمون نشان داد كه در ارتباط با               مقياس نمرات اخذ شده از آزمون     
داري دارنـد در      تفـاوت معنـي    P=03/0تـر از      گروه در سطح كم    6متغير استرس خانوادگي    

داري دارد و     تفـاوت معنـي    >03/0Pتـر از      گروه در سطح كـم     9ذيرش اجتماعي   ارتباط با پ  
اسـترس  (هاي زندگي در مجموع موجب بهبـود شـاخص سـالمت روانـي               آموزش مهارت 

  )1384ثمري، (. هاي شركت كننده بوده است در گروه) خانوادگي و پذيرش اجتماعي
 تحقيـق اسـت، امـا ايـن         تحقيق ثمري و همكاران از نظر متدولوژي بسيار مـشابه ايـن           

هاي زندگي بر استرس خانوادگي و پذيرفته شدن توسط          به نقش اثر آموزش مهارت    تحقيق  
پردازد و عمالً از نظر محتـواي كـار كـامالً متفـاوت اسـت، مـا بـه دنبـال تـأثير                        جامعه مي 

اي بـه همـسرآزاري       هاي زندگي بر همسرآزاري هستيم اما اين تحقيـق هـيچ اشـاره              مهارت
  . استنكرده 

 در آمريكا 2006مايلز پژوهشي تحت عنوان جنسيت، پايگاه و خشونت خانوادگي در سال            
هـا بـه       نفر زن كه از پيمـايش ملـي خـانواده          2589نفر مرد و    2459اي شامل     بر روي نمونه  

مرداني كه داراي   : نامه انجام داد و نتايج به اين گونه بود          دست آمده بود با استفاده از پرسش      
تري نسبت به زنان بودند در مقايسه با مرداني كه سـطح تحـصيالت                ت پايين سطح تحصيال 

تـر مرتكـب خـشونت در خـانواده           داري بيش   آنان يكسان بود يا باالتر بودند، به طور معني        
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تر درآمد شـوهران نـسبت بـه همسرانـشان            ها نشان داد كه سطح پايين       شدند، ، اين يافته     مي
شود و بر عكس زنـان در پايگـاه درآمـد نـسبي               ميباعث افزايش خشونت توسط شوهران      

  )2006مايلز، . (شوند تري در برابر شوهرانشان مرتكب مي باالتر احتماال خشونت بيش
اين تحقيق نقش عوامل مؤثر بر همسرآزاري را سنجيده و پيشنهادي در جهـت كـاهش                

  . اين معضل ارائه نكرده است
  

   نظريچارچوب 
تواند به اشكال پرخاشگري بدني، روحي        داند كه مي     همسر مي  همسرآزاري را سوء رفتار با    

و رواني، مشكالت مالي، منبع روابط اجتماعي، عـدم ارتبـاط جنـسي و يـا تكـرار ارتبـاط                    
دانـد    ضرب و شتم، را تعريفي از خشونت رفتاري مـي         جنسي بدون رضايت همسر و نهايتاً     

وحي و عاطفي بـه فـرد ديگـر         كه با اراده جهت به وجود آمدن درد و جراحت جسمي و ر            
  )1386خسروي، (شود  انجام مي

كند كه هر انساني بـا توجـه      ها برخورد مي    همواره آدمي در طي حيات خود با بازدارنده       
لـذا  . كنـد   ريـزي مـي     به هوش اجتماعي خود براي حل و كنار زدن موانع پيش آمده برنامـه             

ـ              . شـوند   تـر مـي    ذيري بـيش  اشخاصي كه فاقد دانش و مهارت الزم هستند دچـار آسـيب پ
و داشتن كليـد منـابع اصـلي بـه          ) هاي زندگي  مهارت(اي    هاي مقابله  برخورداري از مهارت  

دهـد تـا بـه بهتـرين روش موجـود موانـع را كنـار زنـد، يكـي از                       آدمي اين امكـان را مـي      
  )1383طارميان، (باشد  هاي زندگي مي اي مهارت هاي مقابله سودمندترين مهارت

هاي زندگي كافي برخـوردار نيـستند، خـشونت را از خـود بـروز                 مهارت افرادي كه از  
  )2006آماتو، (توان از آن به عنوان همسرآزاري نام برد  دهند كه مي مي

  
همسرآزاري خشونت جسمي يا روحي كه به قصد بـه سـلطه در آوردن و آزار طـرف                  

  )1385كار، (باشد  چون و چرا مي مقابل و گوش به فرمان بودن بي
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هاي زندگي كه منجر به همـسرآزاري        مدهاي متعددي ناشي از عدم آشنايي با مهارت       پيا
هـاي   چه در محيط خانواده افراد به ويژه پدر و مـادر بـا مهـارت               شود وجود دارد چنان     مي

زندگي آشنا باشند بسياري از مشكالت و مسايل روحي و رواني به حداقل خواهـد رسـيد                 
هاي زندگي و همسرآزاري نشان داده اسـت         روي مهارت مطالعه و بررسي بر     ) 1385كار،  (

ها در بين همسران تفاهم در بـين   كه ايمني در خانواده با آموختن و به كارگيري اين مهارت        
فرفـارل و   ( از ميـزان پرخاشـگري و نـزاع كـم خواهـد شـد                ه نتيجـ   در ها را باال برده و     آن

   )2005همكاران، 
  

  روش تحقيق
هـاي زنـدگي      است كه به منظور بررسي ارتباط مهارت       1ستگي همب ةاين پژوهش يك مطالع   

-89 شـهر تهـران در سـال         ةهاي خانواد  با همسر آزاري در زوجين مراجعه كننده به دادگاه        
 به شركت در پـژوهش      مند كه عالق  ي زوجين ة پژوهش را كلي   ةجامع.  انجام شده است   1388

 زوج بودند كه بـه صـورت        140ي   نفر يعن  280هاي اين مطالعه      نمونه. تشكيل دادند بودند،  
 شهر تهران ةهاي خانواد محيط پژوهش دادگاه.  انتخاب گرديدند2گيري مبتني بر هدف نمونه
 اول شـامل    ةنامـ  پرسـش اسـت،   نامـه    هـا مـشتمل بـر سـه پرسـش           ابزار گردآوري داده  . بود

سن، جنس، تعداد فرزندان، ميزان تحصيالت، تحـصيالت همـسر،          (مشخصات دموگرافيك   
اي اسـت كـه آگـاهي افـراد را در      نامه ، پرسش دومةنام پرسش بود،  )وضعيت سكونت شغل  
 زيـر گـروه مهـارت    4وال و داراي ئ سـ 32 شـامل  و سـنجد   مـي هاي زنـدگي   مهارتحيطه  
كه بود   مهارت مقابله با استرس      وله، مهارت مقابله با هيجان      ئگيري، مهارت حل مس    متصمي

ضـعيف  (و داراي مقيـاس  شد گذاري اي نمره  نه چهار گزيطيف ليكرت بر اساس    تواالئس
اعتبار آن از طريق روايي محتواي سنجيده       . بود) 128 -97، خوب   96 -64، متوسط   32-63

) 1385صادقي موحد،   ) (23-9: 1384قاسم زاده،   (شد كه بر اين اساس از تحقيقات گذشته       

                                                           
1- correlation study  2- purposeful sampling 
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آزاري   همـسر   زيـر گـروه    4وال داراي   ئ سـ  31 همسرآزاري شـامل     ةنام پرسش. استفاده شد 
 بود و سـئواالت     همسرآزاري روحي وآزاري اقتصادي    جسمي، همسرآزاري جنسي، همسر   

، متوسط 61-31كم  (اي نمره گذاري شد و داراي مقياس         گزينه 4نيز بر اساس طيف ليكرت      
اسـتفاده  )50-45: 1386خسروي،  (نامة مذكور در تحقيق     پرسش) 124 -94، شديد   93 -62

جعه به شوراي پژوهشي دانشكدة پرستاري دانشگاه آزاد و بعـد از            شده بود، همچنين با مرا    
  .  آن تأييد شد1بررسي توسط اساتيد محترم، روايي محتوي

هـا در ايـن پـژوهش از روش         يا اعتماد علمي ابزار گـردآوري داده       2ييجهت تعيين پايا  
 واجـد   هـايي كـه      نفـر از نمونـه     10بدين منظور در اين پژوهش      .  استفاده شد  3آزمون مجدد 

- 7 ةنامه را طي دو بار متـوالي بـا فاصـل           شرايط واحدهاي مورد پژوهش بودند اين پرسش      
گويي  روز پر كردند اما در پژوهش شركت نداشتند و پس از تكميل آن بين دو بار پاسخ                10

سئواالت مـرتبط بـه     و در   % 88ي در حدود    ئپاياهاي زندگي     مهارت ةنام واالت پرسش ئبه س 
 به دست آمدو همچنين براي پايايي درونـي از فرمـول آلفـاي             86/0ي  همسرآزاري همبستگ 

هـا     نفر از كـل نمونـه      10نهايت اين   در  .  به دست آمد   78/0كرونباخ استفاده شد كه برابر با       
هاي خانواده شهر تهـران و مـصاحبه بـا      گر با مراجعه به دادگاه      ، سپس پژوهش  حذف شدند 

ادة شهر تهـران بـه صـورت حـضوري و تكميـل             هاي خانو   زوجين مراجعه كننده به دادگاه    
  . ها نمود آوري داده ها به صورت دستي و با لب تاپ، اقدام به جمع نامه پرسش

ها از ميان مراجعيني انتخاب شدند كه هـر دو زوج مراجعـه كـرده بودنـد و قـبالً             نمونه
  . سابقة شركت در تحقيقات مشابه را نداشتند

 اسـتفاده  SPSS16رل از اين پـژوهش از نـرم افـزا        هاي حاص   جهت تجزيه و تحليل داده    
ها در اين پژوهش از آمار توصيفي، شامل جداول توزيـع             براي تجزيه و تحليل داده    . گرديد

بـراي تعيـين همبـستگي بـين متغيرهـا از           وفراواني مطلق و نسبي و ميانگين انحراف معيار         
  . استنباطي استفاده شدهاي  و آزمون) r(آزمون پيرسون 

                                                           
1- content validity   2- reliability  3- test re test 
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  ها  يافته
  : نتايج حاصل از جمعيت شناختي اين پژوهش به صورت زير است

 61/29 كلي سن مردان     ميانگيناند و    سال بوده  25از نظر سني اكثريت زوجين در گروه زير         
در تـرين درصـد      گـر آن اسـت كـه بـيش         سطح تحصيالت بيان  همچنين  . بود 64/26وزنان  

. صد در گروه دانشگاهي قـرار دارنـد       ترين در  واحدهاي مورد پژوهش در گروه ديپلم و كم       
ترين درصـد    گر آن است كه بيش     وضعيت مسكن در زوجين مورد بررسي قرار گرفته نشان        

  . جر قرار دارندأواحدهاي مورد پژوهش در گروه مست%) 9/52(
گر اين مـسئله اسـت    هاي حاصل از جداول فرعي مربوط به اهداف ويژه پژوهش بيان    يافته

ئله، تصميم گيري، مقابله با استرس و مقابله بـا هيجـان در مردانـي كـه                 هاي حل مس    كه مهارت 
  )>05/0p. (تر از زنان است داري پايين تري داشتند به طور معني همسرآزاري بيش

  
هاي زندگي و ميزان همسرآزاري  فراواني مطلق ونسبي واحدهاي مورد پژوهش برحسب مهارت -2جدول 

  در زوجين
 زنان مردان

 كم
)31 -

61( 

 متوسط
)62 -

93( 

جمع 
 كل

 كم
)31 -

61( 

 متوسط
)62 -

93( 

جمع 
 كل

  شدت همسرآزاري
  

  فرواني
  

 درصد درصد درصد  هاي زندگي مهارت

نتيجه 
 آزمون

 درصد درصد درصد

  آزمونةنتيج

 4/18 4/16 1/2 9/67 3/64 6/3 )63- 32(ضعيف

 6/81 7/0 8/80 1/32 4/26 7/5 )96-65(متوسط

 100 7/90 3/9 جمع كل

201/0 - = 
r 

05/0< p 9/82 1/17 100 

824/0 - = r  
001/0< p 

  
دهد واحدهاي مورد پژوهش بر حسب        نشان مي به دست آمده از جدول فوق       هاي    يافته
% 3/64دهـد كـه       هاي زندگي و همـسرآزاري در مـردان مراجعـه كننـده نـشان مـي                مهارت

زان همسرآزاري در آنـان     هاي زندگي ضعيفي داشتند مي     واحدهاي مورد پژوهش كه مهارت    
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دهـد    داري را نـشان مـي       متوسط بوده اسـت و ضـريب همبـستگي پيرسـون ارتبـاط معنـي              
)05/0p< (          هـاي زنـدگي و ميـزان        و همچنين واحدهاي مورد پژوهش بـر حـسب مهـارت

واحـدهاي مـورد   % 8/80ترين درصد    دهد بيش   همسرآزاري در زنان مراجعه كننده نشان مي      
گي متوسطي هستند كه ميزان همسرآزاري كمي دارند و ضـريب           پژوهش داراي مهارت زند   

  . )>001/0p( دهد داري را نشان مي همبستگي پيرسون رابطه معني
  

  گيري بحث و نتيجه
هـاي    تري داشتند از مهـارت      نتايج حاصل از پژوهش نشان داد مرداني كه همسرآزاري بيش         

 تـر در خـانواده   ه باعث خشونت بـيش تري نسبت به زنان برخوردار بودند و اين مسئل  زندگي كم 
 تر از مردان در معـرض آسـيب         البته آمار جهاني نيز مؤيد اين مسئله است كه زنان بيش          . شود  مي

: Violence against women. Fact sheet No. 239. (هـاي خـانوادگي هـستند    ناشي از خشونت
ايـن پـژوهش بـا      هاي زندگي      نتايج بررسي شدت همسرآزاري ورابطة آن با مهارت        )2008

بـا توجـه بـه نتـايج        . خـواني دارد     هم 1385 و نريماني    1386، قمري   2005مطالعات گلمن   
هاي زندگي آشنا شـوند      ها با راهكارهاي كنار آمدن با مهارت        مطالعه ضروري است خانواده   

تا بتوانند با كنترل خشم و اضطراب و افـسردگي آرامـش را جـايگزين خـشونت و ديگـر                    
  )1384نريماني، . (ر خانواده نمايندحاالت هيجاني د

تري بودند،    بررسي عوامل دموگرافيك نتايج نشان داد مرداني كه داراي تحصيالت پايين          
، در تحقيقـي در ايـاالت متحـده         )>05/0p( تري داشتند   داري همسرآزاري بيش    طور معني   به

دند در مقايسه   تري نسبت به زنان بو      نشان داده شد مرداني كه داراي سطح تحصيالت پايين        
تـر    داري بـيش    با مرداني كه سطح تحصيالت آنان يكسان بود يا باالتر بودند، به طور معنـي              

تـر درآمـد      ها نشان داد كـه سـطح پـايين          شدند، ، اين يافته     مرتكب خشونت در خانواده مي    
شود و بر عكـس       شوهران نسبت به همسرانشان باعث افزايش خشونت توسط شوهران مي         

تري در برابر شوهرانـشان مرتكـب         اه درآمد نسبي باالتر احتماالً خشونت بيش      زنان در پايگ  
  )2006مايلز، . (شوند مي
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ابـراز   افزون بر عوامل ارتباطي و تعاملي خشونت، مشكالت ارتبـاطي ديگـري نيـز بـه    
خشونت  رخ مرتكبان خاني در پژوهش خود دربارة نيم محمد. انجامد خشونت بر همسر مي

عوامـل   برخي از ايـن . سنجد مل شخصي، نقش عوامل ارتباطي را نيز ميپس از بررسي عوا
 بزهكـاري، تعـارض، مـشكالت ارتبـاطي، خـصومت      مديريت خشم، سـابقة  : اند از عبارت

جنسي، اسنادهاي منفي، حسادت، آشـفتگي ارتبـاطي، سـابقة آزار جنـسي، كنتـرل خـود و                  
رخ شخـصي و   ون نـيم  ايـن پـژوهش از آزمـ   )1385محمدخاني (. شدن خشونت اجتماعي
ايـن  . ساز خشونت خانوادگي استفاده كرده اسـت  عوامل زمينه براي مطالعة (PRP) ارتباطي

كه از لحاظ نظري يا تجربي بـا تهـاجم جـسماني بـه همـسر       سنجد هايي را مي آزمون سازه
داري به مسائل  طور معنا پژوهش، مردانِ مرتكب خشونت به اساس نتايج اين بر. مرتبط است

اساس تحليل هوتالينـگ و سـوگرمن نيـز افـراد      بر. بودند تري مبتال ي و ارتباطي بيششخص
اجتمـاعي و مـرزي و     اخـتالالت شخـصيت ضـد    مرتكب خـشونت، تـصوير متمـايزي از   

هاي شخـصي   مؤلفان بر همبستگي بين ويژگي چند هر. اي حاكي از آزارديدگي دارند گذشته
تـر عوامـل شخـصي تأكيـد      بـر اهميـت بـيش    ند وو عوامل بين فردي يا ارتباطي اشاره دار

مانند مديريت خشم، تعهـد ارتبـاطي و    هاي مثبت ارتباطي ورزند، توجه به ميزان ويژگي مي
  )1385محمدخاني. (مهار خود در مرتكبان خشونت ضروري است

اجباري بودن ازدواج و تعدد زوجات از امور مؤثر در بروز خشونت خانگي عليه زنـان                
خورده در اصفهان و پلدختر به  پور در پژوهش خود دربارة زنان كتك عبدي. تايران اس در
هـا خـشونت مـشاهده شـده، ازدواج      هايي كه در آن نتيجه رسيد كه نود درصد خانواده اين

 معظمي اكراه و عدم عالقة زن بـه شـوهر را   )1379عبدي پور(. اند اجباري داشته تحكمي و
اساس تحقيقات، بسياري  چند به نظر او بر كند؛ هر  ميخانگي اعالم از عوامل بروز خشونت

البتـه ترديـدي   ) 1385معظمـي  (. خشونت تمايلي به جدايي از همسر ندارند از زنانِ قرباني
كنـد و ميـزان رضـايت         نيست كه ازدواج اجبـاري، سـازگاري زن و شـوهر را دشـوار مـي               

. آينـد  شـمار مـي   خـشونت بـه  هايي براي بروز  امور زمينه همين. دهد زناشويي را كاهش مي
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داد كه رابطة بين دو متغير خشونت فيزيكي خـانگي   نسب در سنندج نشان پژوهش هاشمي
اجبار با همسرانـشان    درصد زناني كه به5/23اي كه  گونه به  دار است؛ و ازدواج اجباري معنا

شونت انـد، تحـت خـ    درصد زناني كه با رضايت خود ازدواج كرده 8/7اند، و  ازدواج كرده
توان ازدواج اجباري  در مجموع مي)1385هاشمي نسب(. اند گرفته فيزيكي همسرانشان قرار

  . دانست را در برخي موارد از علل خشونت خانگي
هاي زندگي و همسرآزاري نشان داده است كه ايمنـي           مطالعه و بررسي بر روي مهارت     

هـا را    مسران تفاهم در بـين آن     ها در بين ه    در خانواده با آموختن و به كارگيري اين مهارت        
  )1387نوابخش، (گري و نزاع كم خواهد شد   از ميزان پرخاشباال برده و نتيجتاً

در ) خشونت عليـه زنـان اسـت      ( سازمان جهاني بهداشت باعنوان      239بيانية شمارة    در
 درصـد و در     20هـاي خـانگي در كـشورهاي صـنعتي تـا              خشونت:  آمده است  2008 سال

 Violence: 2008. ( درصـد وجـود دارد   70وم و آمريكـاي التـين تـا    كشورهاي جهان س

against women. Fact sheet No. 23(  
هاي خانوادگي را فقط به خشونت مردان عليه زنان نـسبت داد،              توان تمام خشونت   نمي

هــاي خــانوادگي هــستند  طبــق مطالعــات انجــام شــده مــردان نيــز در معــرض خــشونت 
)Southworth, 2007 .(  

 متوسط بوده اسـت   % 1/17 ميزان همسرآزاري در زنان مورد پژوهش        پژوهش حاضر  در
خشونت فقـط عليـه     % 7خشونت دوطرفه بوده است و حدود        % 10كه از اين تعداد حدود      

  . مردان بوده است كه نكتة قابل تأملي است و در تحقيقات گذشته به آن توجهي نشده است
  

اي زندگي در كوتاه مدت فقط بـراي مـدتي          ه  طبق تحقيقات انجام شده آموزش مهارت     
هـا بـه    امـا اگـر ايـن آمـوزش    ) 1384، حميدي. (هاي خانوادگي بكاهد تواند از خشونت   مي

  )1385، حقيقي. (تري در بر خواهد داشت نوجوانان و جوانان داده شود نتايج مطلوب
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  : توان به موارد زير اشاره كرد هاي اين پژوهش مي ترين محدويت از مهم
گـردد از اعتبـار سـنجي     ت روايي ابزار ازروايي محتوا استفاده شده كه پيـشنهاد مـي      جه
 مبحـث   10هاي زنـدگي شـامل        همچنين مهارت . تري در تحقيقات بعدي استفاده شود       قوي
 مورد آن استفاده شده و بهتر است در تحقيقـات آينـده          4باشد كه در اين تحقيق فقط از          مي

   .تمام جوانب در نظر گرفته شود
تـر    هاي زنـدگي در افـراد پـايين        كه هرچه ميزان مهارت   نتايج كلي اين تحقيق نشان داد       

  . يابد باشد ميزان همسرآزاري در آنان افزايش مي
 دوران   در هـاي زنـدگي    با توجه به نتايج پژوهش بهترين زمان براي فراگيـري مهـارت           

 آموزشي مـدارس بـراي      هاي  شود كه در برنامه     باشد توصيه مي    نوجواني و سنين مدرسه مي    
همچنين در  . هاي زندگي گنجانده شود     آموزشي مهارت  ةدانش آموزان مقاطع مختلف برنام    

 آموزشـي در جهـت      ةريزي آموزشي مدون و اجـراي برنامـ         مقاطعي مانند دانشگاه با برنامه    
همچنـين در  . ثر بر كـاهش معـضالت خـانوادگي انجـام شـود      ؤي م مهاي زندگي گا   مهارت

بـه  هـاي زنـدگي      هـاي آموزشـي مهـارت        جمعي و آموزشي با اجراي برنامه      وسايل ارتباط 
هاي زندگي را در تقويت اعتمـاد        توان اهميت مهارت     جوانان، پدران و مادران مي     خصوص

  . به نفس، خود پنداري معنوي و سازگاري افراد گوشزد نمود
انواده خصوص پرستاران بهداشت جامعه كه در امـور مربـوط بـه خـ             ه  نقش پرستاران ب  

توانند براي مـشاوره و راهنمـايي هـر چـه بهتـر بـه                 كنند از نتايج اين تحقيق مي       فعاليت مي 
نقش پرستاران در ارتباط با افـرادي كـه از كمبـود مهارتهـاي     . مددجويان خود استفاده كنند   

زنند  هاي خانوادگي و همسرآزاري مي زندگي برخوردارند و در اين راستا دست به خشونت
ـ هـا و شناسـايي عال      شد و الزم است كه پرستاران در آمـوزش ايـن مهـارت            با  مهم مي  م و  ي
با توجه به افـزايش  . هاي خانوادگي دقت الزم را داشته باشند هاي سوء رفتار خشونت   نشانه

ميزان همسرآزاري در جامعه كاربرد اصلي و اساسي اين پژوهش خدمات مشاوره پـيش از               
تر به شروع    باشد تا زوجين با توجه و آگاهي بيش         هاي زندگي مي   ازدواج و آموزش مهارت   
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شـود كـه    هاي زندگي قبل از ازدواج سبب مي  آموزش مهارت .  زندگي خود بپردازند   ةو ادام 
تر دقت كنند و از لحـاظ روحـي و جـسمي بـا يكـديگر                 افراد در انتخاب همسر خود بيش     

ناسند و انتظـارات    ها، نقاط ضعف و قدرت خود را بـش         ها و شباهت   تفاوت. هماهنگ شوند 
  .شته باشنداي نسبت به زندگي خود دا واقع بينانه

شود اين تحقيق در سـطح كـشوري و بـه صـورت ميـداني انجـام شـود و                      پيشنهاد مي 
هاي زنـدگي قبـل از ازدواج         همچنين تحقيقي جهت بررسي ميزان آگاهي جوانان از مهارت        

هـت آمـوزش ايـن      ريزي دقيقي ج    مهتا با توجه به نياز سنجي به دست آمدة برنا          انجام شود 
  .ها انجام شود مهارت
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