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Abstract
The family is first social institute and one of its
important social pathology is domestic violence.
The main objective of this research was to
predicting dimensions of domestic violence upon
coping strategies domestically women victim.
This research was correlational studies. With
multistage random sampling 114 married women
who reported domestic violence in their files were
selected. Participants answered to three
questionnaires: Lazarous test, Domestic Violence
Questionnaire. The results showed that coping
strategies such as escape and avoidance,
responsibility have negative correlation with
physical violence, while planned problem solving
had a meaningful positive correlation with
physical violence. Escape and avoidance variables
as well as social support had meaningful positive
correlations with psychological violence, while
responsibility had a negative correlation with it.
Data analysis showed that in general, there is
significant correlation between the coping
strategies with women who reported domestic
violence and it could predict domestic violence
based on coping strategies.
Keywords: Coping strategies, stress, violence,
victim

مالک میر هاشمی

چکیده
خانواده نخستین نهاد اجتماعی و یکی از آسیب های اجتماعی مهم
 هدف پژوهش حاضر پیشبینی ابعاد خشونت. خشونت است،آن
.خانگی براساس راهبردهای مقابلهای در زنان قربانی خشونت بود
 با استفاده از روش نمونه گیری.پژوهش از نوع همبستگی بود
 زن قربانی خشونت خانگی به عنوان114 تصادفی چندمرحلهای
 شرکت کنندگان پرسشنامه های راهبردهای.نمونه انتخاب شدند
 پرسشنامه خشونت خانگی را،)مقابله با استرس(الزاروس و فولکمن
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که.تکمیل کردند
 پذیرش مسئولیت با،راهبردهای مقابله با استرس گریز و اجتناب
،خشونت جسمانی همبستگی منفی و معنادار دارند در حالی که
مؤلفه حل برنامه ریزی شده مسأله با خشونت جسمانی همبستگی
 متغیرهای گریز و اجتناب و حمایت.مثبت و معنادار نشان داد
اجتماعی با خشونت غیرجسمانی همبستگی مثبت و معنادار
 همبستگی پذیرش مسئولیت با خشونت، در عین حال.داشتند
 تحلیل داده ها نشان داد که به.غیرجسمانی منفی و معنادار بود
طور کلی بین متغیر راهبردهای مقابله¬ای با خشونت علیه زنان
همبستگی معنی دار وجود دارد و براساس راهبردهای مقابله ای
.می توان خشونت علیه زنان را پیش بینی کرد
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خانواده یکی از نخستین و پایدارترین نهادهای اجتماعی است که هویت انسانی و جامعهپذیری فرد در آن شکل میگیرد و موجب
پذیرش ارزشها ،هنجارهای اجتماعی و همچنین انتقال الگوهای روابط و تعامل از خانواده به سایر نهادهای اجتماعی است(عزیزیان،
ساروخانی و محمودی .)1382 ،میتوان گفت بهنجاری یا نابهنجاری در گرو شرایط عمومی خانواده است و آسیبهای اجتماعی
فارغ از تأثیر خانواده پدید نمیآید (حمیدی ،افروز ،کیامنش و رسولزاده طباطبائی .)1383 ،یکی از آسیبهای اجتماعی مهم،
خشونت 1است .خشونت رفتاری است که در همه جوامع مشاهده میشود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروههای
آسیبپذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی میشود(اکبری و اکبری .)1390 ،گنلی و شکتر  )1995( 2خشونت خانگی را
بدینگونه تعریف میکنند:
«خشونت خانگی 3عبارت است از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه ،از جمله حمالت فیزیکی(جسمی) ،جنسی و روانی و همچنین
اعمال فشار اقتصادی توسط هر فرد بالغ و جوان نسبت به فردی که با او ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد»( ص.)515 .
اطالعات حاصل از پژوهشها ،رابطه بین سالمت روانی و خشونت در بین قربانیان و نجات یافتگان را مشخص کرده است(آگنبورا،
ویلسون و آلیستر2001 ،4؛ می و کاتز .)2003 ،5مروری بر مطالعات ،عوارض روانشناختی خشونت نظیر اضطراب ،رفتارهای
خودکشی ،سوءمصرف مواد مخدر ،افسردگی ،اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل وسواسی جبری و اختالل اضطراب منتشر را
گزارش کرده است(آگنبورا و همکاران2001 ،؛ می و کاتز .)2003 ،پژوهش در مورد زنان تحت آزار ،تأثیر خشونت را بر سالمت
جسمی قربانی نشان داده است .این زنان شیوع باالتری از عالئم جسمی شامل سردردها ،درد مزمن ،مشکالت خواب و استفاده
بیشتری از خدمات بهداشتی درمانی دارند(می و کاتز .)2003 ،یافتههای مطالعه لیبوکوو ویلکینسون )2008(6بر روی زنان تحت
خشونتخانگی نشان داد که 60درصد نمونهها عقیده داشتند باید خشونت را تحمل کرد .از جمله دالیل آنها ،وجود فرزندان و
مسئولیت خانواده(82/5درصد) ،مسائل مالی(80درصد) ،مصرف الکل توسط همسر و مقصر ندانستن آنها برای سوءرفتار و
هنجارهای مذهبی و فرهنگی بود .همچنین70 ،درصد از نمونهها اعتقاد داشتند هنگام مواحه با خشونتخانگی به اقوام پناه میبرند
و  60درصد اظهار کردند که به یکی از کارکنان بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند(لیبوکو و ویلکینسون.)2008 ،
ریشههای خشونت خانگی را میتوان در پنج دسته عوامل فردی ،زمینه خانوادگی و عوامل فرهنگی ،اقتصادی و ساختاری جستجو
کرد .در واقع فرضیههای مختلفی وجود دارند که در سطح کالن و خرد درصدد تشریح خشونت خانوادگی ،به ویژه خشونت نسبت
به زنان برمیآیند .در سطح کالن ،فرضـیههایی وجود دارد که بیشتر تکیه آنها بر عوامـل فرهنگی،
ویژگیهای ساختاری خانواده ،و فشارهای خارجی است .فرضیههای مطرح در سطح خرد عموما بر عواملی مانند اجتماعی شدن،
عوامل درونفردی و عوامل میانفردی(مانند ویژگیهای روانشناختی فرد و میانفردی عامل و قربانی) تکیه میکنند(کار.)1380 ،
گود 7معتقد است خانواده مانند هر نظام اجتماعی دیگری دارای سلسله مراتبی از اقتدار است و هرکسی که به منابع مهم خانواده
بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد ،میتواند دیگر اعضا را به فعالیت در جهت اهداف خود مجبور کند .براساس این نظریه هرچه
منابع دردسترس افراد بیشتری باشد کمتر از دیگران به اعمال قدرت به روش خشونت فیزیکی دست میزنند .زیرا منابع متعدد
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دیگری دارند که از طریق آنها قادر به اعمال قدرت هستند .اما افرادی که دارای پایگاه پایین اجتماعی – اقتصادی هستند از
قدرت بدنی استفاده میکنند چون سایر منابع در اختیارشان برای رسیدن به اهدافشان ناکافی است(هافمن ،دمو و
1994؛ آندرسون و بوشمن.)2002 ،2
از منظر کارکردگرایان خانواده گروهی است که در آن افراد با جنسیتها و گروههای سنی متفاوت در ارتباط نزدیک با یکدیگر
قرار میگیرند .در این گروه سلسله مراتب براساس تخصص یا صالحیت و لیاقت تعیین نمیگردد بلکه برپایه جنسیت ،سن و
قدرت اقتصادی است .وجود عالیق متفاوت در این گروه ناهمگن سبب به وجود آمدن تضادهای آشکار یا پنهان میشود .این
تضادها ویژگیها و کارکردهای مناسب خانوادگی را از بین میبرد و در نتیجه باید آنها را از سرراه برداشت .رفع تضادهای
خانوادگی با استفاده از ابزار قدرت و در مواردی از راه خشونت امکانپذیر میگردد(ساروخانی .)1370 ،نظریه یاگیری اجتماعی
که توسط بندورا تبیین شد ،مشاهده را عامل اکتساب بسیاری از رفتارها میداند(فرسیس .)1994 ،3بسیاری از نظریهپردازان
روان شناسی خانواده ،نقش آموزش الگوهای خانوادگی از خانواده اصلی را تأیید کردهاند .کودکان نقشهای همسری والدین را با
مشاهده میآموزند ،از جمله میفهمند که بدرفتاری و خشونت امری بهنجار است .اشترواس ،مراحل یادگیری خشونت از طریق
خانواده را به شرح زیر مشخص کرده است)1( :فرد میآموزد افرادی که یکدیگر را دوست دارند ،نیز نسبت به هم رفتار خشونت-
آمیز دارند )2(.نبود منع اخالقی باعث خشونت به افراد خانواده نیز میشود )3(.افراد می آموزند در صورتی که نتوان از راه های
دیگر مشکلی را حل کرد ،استفاده از خشونت مجاز است .جامعه پذیری در خانواده ،مدرسه یا سایر نهادهای اجتماعی ،نقشهای
جنسیتی همراه با امور زمینه ساز خشونت مردان و پذیرش خشونت توسط زنان را به کودکان یاد میدهد(اعزازی.)1380 ،
از دید بعضی نظریهپردازان زیستی /اجتماعی ،زنان و مردان با توجه به آسیبپذیری های زیستشناختی خود -با درنظرگرفتن
اینکه مردان فطرتا گرایش بیشتری به پرخاشگری دارند -با یکدیگر متفاوت هستند .بعضی روانشناسان اظهار داشتهاند که
تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ،بسیار زود و پیش از آنکه جامعهپذیری بتواند بر رفتار تأثیر بگذارد ،بروز مییابند .به نظر
میرسد در همۀ جــوامع انسانی ،مردان پرخاشگرترند(سیگل و سنا .)2000 ،4به عقیـدۀ
کاپالن خشونت زمانی روی میدهد که تعادل بین فشارها و مهار درونی درهم میشکند(کاپالن و سادوک .)1390 ،بنابراین
خشونت خانگی را نمیتوان صرفا بر اساس فشارهای روانی بیرونی تببین کرد .زیرا تمامی ازدواجها دست کم با چند فشار روانی
مواجه هستند .تفاوتهای ازدواجهای شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودی میبایست در پرتو شیوهای تبیین کرد که طرفین به
فشار روانی پاسخ میدهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند(ساپینگتون .)1384/1989 ،5طبق الگوی ریچاردسون و
ولفلک( ،1984به نقل از خدایاری فرد و پرند )1390 ،پاسخهای استرس نتیجۀ مستقیم عوامل محیطی تلقی نمیشوند ،زیرا
عوامل محیطی به خودی خود خنثی هستند و نمیتوانند واکنشهای استرس را ایجاد کنند .استرس حاصل ارزیابی ،ادراک و
تفسیر ارگانیسم از موقعیتها و رویدادهاست .نتایج پژوهشها نشان دادهاند زنان قربانی خشونت بیشتر راهبردهای مقابلهای6
هیجانی و اجتنابی را به کار میبرند(صابریان ،آتش نفس و بهنام1383 ،؛ والدروپ و رسیک 2004 ،7و اندلر و پارکر 1994 ، 8به
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نقل از خدایاری فرد و پرند )1390 ،و کمتر از راهبردهای مقابلهای سازگارانه استفاده میکنند(صادقی فسایی1389 ،؛ میشل 1و
همکاران.)2006 ،
در تقسیمبندی سبکهای مقابلهای میتوان آن را به صورت کلی به دو سبک مسألهمحور و هیجانمحور تقسیم کرد(خدایاریفرد و
پرند .)1390 ،استفاده از سبکمقابلهای هیجانمحور به دلیل ناپخته بودن آن میتواند در تصمیمگیری در درست و برنامهریزی
برای مسأله به وجود آمده مشکالتی را ایجاد کند .شناسایی و آشنایی سبکهای مقابله با استرس و همچنین جایگزین کردن سبک
مسألهمحور به جای هیجانمحور منجر به سازگاری بیشتر و پاسخهای مطلوب(فیزیولوژیک ،روانشناختی و رفتاری) در افراد شود.
بنابراین الزم است که تمامی افراد از عوامل و منابع ایجاد کننده استرس و همچنین راهها و راهبردهای مقابله با آن آگاهی داشته
باشند .زیرا انتخاب درست در استفاده از سبکهای مقابله با استرس میتواند انتخاب آنها را مسألهمحور و پختهتر کند که هر دو به
عملکرد بهتر و کاهش خشونتخانگی منجر گردد.
نتایج پژوهش عارفی( )1381بر روی زنان قربانی خشونتخانگی در ارومیه نشان داد که زنان بین سنین  17تا  32سال بیشترین
خشونت را تجربه میکنند(56درصد) و 60درصد زنانی که مورد خشونت مردان قرار میگیرند ،دارای تحصیالت ابتدایی و 25درصد
بیسواد هستند .همچنین بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی بود(50درصد) و سپس خشونت غیرجسمانی و مالی(به ترتیب
 25/7و 23/2درصد) بود .پژوهش ساالریفر( )1388در تبیین علل و زمینههای خشونت خانگی روشن ساخت که در میان عوامل
فردی مؤثر بر خشونت علیه همسر ،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 گذارند .مطالعات نشان دادهاند که بین برخی
متغیرهای جمعیتشناختی 2و همسرآزاری رابطه وجود دارد(نوح جاه و همکاران1390 ،؛ حسن ،کاشانیان ،روحی ،ویژه و حسن،
1389؛ عاطف وحید ،قهاری ،زارعی دوست ،بوالهری و کریمی کیسمی1389 ،؛ رزاقی ،تدینفر و اکابری . )1389 ،در این راستا
پژوهشها نشان دادهاند که زنان باردار بیشتر مورد بدرفتاری همسر قرار میگیرند(لیت ،موریس و ریچنر .)2000 ،3بررسیهای
دیگر حاکی از آن است که بین سن و طول مدت ازدواج و بدرفتاری نسبت به زن ،رابطه وجود دارد ،به طوری که میزان بدرفتاری
مردان نسبت به زنان با افزایش سن و طول مدت ازدواج کاهش می یابد(شوماخر ،فلدبا ،کوهنامی و اسمیت2001 ،4؛ زنگنه1380 ،؛
معاشری ،میری ،ابوالحسن نژاد ،هدایتی و زنگویی1391 ،؛ شمسی و بیاتی1390 ،؛ شمس اسفندآباد ،امامیپور و صدرالسادات،
 .)1383به عالوه ،مطالعات نشان دادهاند مردانی که به خشونت علیه همسر اقدام میکنند ،تحصیالت کمتری دارند(پناغی ،پیروزی،
شیرین بیان و احمدآبادی ،)1390 ،و زنان غیرشاغل بیش از زنان شاغل مورد خشونت همسر قرار میگیرند (بگرضایی1382 ،؛
رهبر طارمسری و همکاران .)1391 ،همچنین سوء مصرف مواد و الکل نیز به خشونت مردان علیه زنان دامن میزند(واکر ،استی
تون و لوک فلد2002 ،5؛ اریکسون ،وان در پاهلن ،سارکوال و سِپا2003 ،6؛ شعبانی ،منصورنیا ،منصورنیا و بحرانی1387 ،؛ صالحی و
مهر علیان.)1385 ،

صبوری ،میرهاشمی
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روش
این مطالعه بر مبنای مفروضه تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی به انجام رسید .جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متأهلی
بود که مورد خشونت خانگی قرار گرفته و در سال  1393به پزشکی قانونی استان البرز ارجاع داده شده یا در آنجا دارای پرونده
بودند و همچنین زنان متأهل قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به کلینیک های روان شناختی یا مراکز مشاوره و مددکاری
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گرچه در مرور کلی بر پژوهش های جمعیت شناسی انجام شده در ایران به نتایج متناقضی برمیخوریم؛ برای مثال افزایش سن در
مواردی به افزایش خشونت و در موارد دیگر به کاهش خشونت و حتی در برخی موارد بی ارتباط با خشونت گزارش شده است؛ از
طرفی تحصیالت باالی زنان ،هم به افزایش و هم به کاهش خشونت انجامیده است؛ همین امر درباره اشتغال به کار زنان نیز صدق
میکند؛ یعنی زنان شاغل در مقایسه با سایر گروهها تحت خشونت کمتری قرار دارند .در بررسیهای مختلف ،برخی از مشاغل
مردان به عنوان عامل مؤثر بر ایجاد خشونت علیه زنان ،بیان شده و در خصوص سایر متغیرهای جمعیتی نیز تفاوتهایی دیده می-
شود(شمس اسفند آباد و امامیپور .)1382 ،پژوهش نوح جاه و همکاران( )1390تحت عنوان شیوع خشونت خانگی علیه زنان و
برخی عوامل مرتبط با آن در استان خوزستان نشان داد سن ،سواد ،شغل زن ،قومیت ،شهر محل سکونت و بیماری روحی همسر با
تجربه هر نوع خشونت ارتباط معنادار دارد .نتایج مطالعه صادقی فسایی( )1389با موضوع خشونتخانگی و استراتژیهای زنان در
مواجهه با آن نشان داد که خشونتخانگی محدود به هیچ طبقهای نیست و موقعیت شغلی زنان به طور خودکار و به صورت قطعی
خشونت علیه آنها را کاهش نمیدهد .پاسخ زنان به خشونت غالبا با تعجب ،شوک ،خجالت و خود سرزنشی همراه است و بسیاری
از زنان به علت خصوصی پنداشتن موضوع ،به دنبال راه حلهای ساختاری برای مقابله با آن نیستند؛ لـــذا با استراتژیهای فردی
با خشونت علیه خود برخورد میکنند .عاطف وحید و همکاران( )1389نقش ویژگیهای جمعیتشناختی و روانشناختی درپیش
بینی خشونت در قربانیان همسرآزاری شهر تهران مطالعه کردند .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای جمعیتشناختی بارداری،
سن و تحصیالت پایین ،تعداد باالی فرزندان ،اعتیاد ،بیکاری همسر و ابتال به مشکالت روانپزشکی به عنوان متغیر پیشبین در
تجربه انواع بدرفتاریها(جسمی ،جنسی و عاطفی) مطرح هستند .به عالوه بارداری ،تحصیالت و سن پایین و بیکاری زن و نیز
تعداد باالی فرزندان پیشبینیکننده این هستند که فرد انواع بدرفتاریها را در حد شدید تجربه کند .طاهرخانی ،میرمحمدعلی،
کاظم نژاد ،اربابی و عامل ولیزاده( )1388میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین را بررسی کردند و
دریافتند بین خشونت و سن زمان ازدواج ،تحصیالت همسر ،بیماری روانی زن و همسر ،مصرف دارو در زن و همسر و سابقه سقط
رابطه وجود دارد.
میشل و همکاران()2006متغیرهای مقابلهای را که در رابطه خشونت شریک جنسی(همسر) و پیامدهای سالمت روانی در میان
زنان کم درآمد آفریقایی و آمریکایی میانجیگری میکنند را مطالعه کردند .نتایج پژوهش نشان داد زنان آفریقایی و آمریکایی
قربانی خشونت کمتر از راهبردهای مقابلهای سازگارانه استفاده میکنند ،سالمت معنوی پایینتری دارند و حمایت اجتماعی
کمتری دریافت میکنند و نشانههای افسردگی و اضطرابی در آنان بیشتر است .پژوهش والدروپ و رسیک( )2004با عنوان مقابله
در میان زنان قربانی خشونت خانگی نشان داد زنان قربانی خشونت بیشتر از راهبردهای مقابلهای اجتنابی در مواجهه با خشونت
استفاده میکنند.تحقیق اندلر و پارکر( ،1994به نقل از خدایاریفرد و پرند )1390 ،در جامعۀ کانادا نشان داد که زنان در مقایسه با
مردان به کاربرد راهبردهای مقابلهای هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند .با توجه به اهمیت راهبردهای مقابله ای قربانیان در
برخورد با عوامل فشارزا و تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی در مسأله همسرآزاری پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش
اساسی زیر است :آیا ابعاد خشونت خانگی در زنان قربانی بر اساس راهبردهای مقابله ای قابل پیش بینی است ؟
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ابزار
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای الزاروس و فولکمن ()WOCQ
پرسشنامه روش های کنارآمدن( )WOCQتوسط الزاروس و فولکمن)1985( 1تهیه شده است .این آزمون دارای  66سوال
است و در مقیاس  4گزینه ای (از  1تا  )4نمره گذاری می شود .نمره گذاری پرسشنامه روش های کنارآمدن به دو روش
خام و نسبی انجام می شود .انتخاب این که کدام روش نمره گذاری را باید اجرا کرد ،بستگی به اطالعاتی دارد که
پژوهشگربه دنبال آن است .در هریک از دو روش نمره گذاری افراد به هر ماده براساس یک مقیاس چهار گزینه ای (صفر :به
کار نبردم یا استفاده نکردم .یک :تا بکار بردم .دو :بیشتر مواقع به کاربردم .سه :به کار برده ام)پاسخ می دهند که نشان
دهنده فراوانی هریک از راهبردهای مورد استفاده است .در پژوهش حاضر از روش نمره گذاری نسبی استفاده شد.این آزمون
هشت شیوه مقابله ای که به دو دسته مساله محور و هیجان محور تقسیم می شوند را مورد سنجش قرار می دهد .شیوه
های مقابله مساله محورعبارتند از  :جستجوی حمایت اجتماعی ،مسئولیت پذیری ،مسألهگشایی برنامهریزی شده و ارزیابی
مجدد مثبت .شیوههای مقابله هیجانمحور عبارتند از :رویارویی  ،دوری گزینی  ،فرار -اجتناب و خویشتن داری .الزاروس
ثبات درونی  0/79تا  0/66را برای هر یک از سبک های مقابله ای گزارش کرده است .در پژوهش علیپور ،هاشمی ،بابا پور
خیرالدین و طولی ( )1389پایایی این آزمون  0/85به دست آمد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کلی آزمون  0/87بدست
آمد .مواد پرسشنامه روش های کنارآمدن دارای روایی صوری است چرا که راهبردهای توصیف شده آنهایی هستند که افراد
استفاده از آنها را برای کنارآمدن با موقعیت های استرس برانگیز گزارش کرده اند.
پرسشنامه خشونتخانگی
پرسشنامه خشونتخانگی توسط ابوالمعالی ،صابری و صابر ( )1391ساخته شد و در سال  1391بر روی دانشجویان متأهل
منطقه  8دانشگاه آزاد اسالمی استانداردسازی شد .این پرسشنامه دارای  43سئوال است.پرسشنامه دو بعد خشونتخانگی
یعنی بعد فیزیکی -روانی و کنترل(اقتصادی ،جنسی و جبری) ،نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت  5گزینهای است
که به  = 0اصال  = 1 ،کمی  = 2 ،گاهی = 3 ،اغلب  = 4 ،کامال تعلق میگیرد .بر اساس این مقیاس یک نمره کلی برای
خشونت خانگی به دست میآید .پایایی نمره کل این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمائی( )0/987و همسانی
درونی(آلفای کرونباخ)( )0/915بدست آمد(ابوالمعالی و همکاران .)1391،آنان ضریب پایایی هر یک از زیر مقیاسهای این
آزمون را با روش همسانی درونی در حد مطلوب بدست آوردند .در پژوهش ابوالمعالی و همکاران روایی آزمون از طریق
تعیین ضریب همبستگی آن با آزمون کیفیت زناشویی رضایتبخش و منفی و معنادار به دست آمد.

1

Lazaros & Folkman
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استان البرز بودند .حداقل حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول تاباچینک و در نظر داشتن تعداد سطوح متغیر پیش
بینی کننده( 8سطح پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس)  114نفر محاسبه گردید .با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی چندمرحله ای از بین  24مرکز مشاوره و  9مرکز مددکاری و پزشک قانونی موجود در استان البرز  8مرکز از مراکز
مشاوره و  3مرکز از مراکز مددکاری به روش تصادفی انتخاب و سپس از هر مرکز نیز با روش تصادفی ساده(قرعهکشی)
 140آزمودنی انتخاب گردیدند.

صبوری ،میرهاشمی
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یافتهها
به منظور تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .شرح تفصیلی محاسبات آماری در زیر به تفکیـک فرضـیه هـای

جدول  1خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای راهبردهای مقابله ای ( 8
مولفه ) و خشونت خانگی (  2مولفه ) ( ) N=140
متغیرها

مولفه ها

میانگین

میانه

انحراف
معیار

کجی

کشیدگی

راهبردهای مقابله ای

مقابله و رویارویی
فاصله گرفتن
خودکنترلی
گریز و اجتناب
حمایت اجتماعی
پذیرش مسئولیت
حل برنامه ریزی شده مساله
ارزیابی مجدد مثبت
خشونت جسمانی
خشونت غیرجسمانی

14/20
15/33
18/31
19/23
15/20
11/16
16/24
18/98
88/50
36/96

14
15
18
19
16
11/50
16
19
93/50
38

3/02
3/54
3/61
2/87
5/21
2/26
2/97
4/23
11/67
10/55

/493
0/590
0/029
0/070
-0/359
-0/001
0/185
0/052
-0/759
-0/145

1/071
-0/257
-0/807
0/040
-0/971
-0/616
-0/773
-0/677
-0/364
-0/755

خشونت خانگی



فرضیه اول  :براساس مولفههای راهبردهای مقابلهای(  8مولفه) میتوان خشونت جسمانی زنان قربانی را پیشبینی کرد.
جدول  2خالصه ضرایب رگرسیون
B



t

Sig

تولرانس

VIF

دوربین-واتسون

عدد ثابت

57/573

-

مقابله و رویارویی
فاصله گرفتن
خودکنترلی
گریز و اجتناب

0/372
0/500
-0/992
1/641

0/069
0/107
-0/212
-0/272

4/918
0/643
0/832
-1/474

0/001

-

-

1/828

0/522
0/407
0/143
0/008

0/634
0/434
0/351
0/713

1/577
2/307
2/851
1/403

حمایت اجتماعی
پذیرش مسئولیت

0/251
-2/427

0/076
-0/316

0/561
0/009

0/424
0/517

2/361
1/935

حل برنامه ریزی شده مساله

1/892

0/338

0/013

0/403

2/480

ارزیابی مجدد مثبت

-0/150

-0/038

0/797

0/328

ییش بینی کننده ها

2/701
0/583

-2/669
2/519
-0/258

3/047

 R؛  R =0/451تعدیل شده ؛  R =0/203؛  =3/509F= 0/145
2

معنادار در سطح  0/01؛ معنادار در سطح 0/05

2

Downloaded from fpcej.ir at 11:44 +0430 on Sunday April 21st 2019

مطرح شده ،ارائه شده است.
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پیش بینی ابعاد خشونت بر اساس راهبردهای مقابله ای در زنان قربانی خشونت خانگی



فرضیه دوم  :براساس مولفه های راهبردهای مقابله ای (  8مولفه ) می توان خشونت جسمانی زنان قربانی خشونت
غیرجسمانی را پیش بینی کرد.
جدول  :3خالصه ضرایب رگرسیون
B



T

Sig

تولرانس

VIF

دوربین-واتسون

عدد ثابت
مقابله و رویارویی
فاصله گرفتن
خودکنترلی
گریز و اجتناب

13/323
0/454
0/502
-0/443
0/758

0/135
0/173
-0/150
0/205

1/825
1/265
1/368
-1/051

0/071
0/208
0/174
0/296
0/045

0/634
0/450
0/353
0/709

1/577
2/221
2/836
1/410

2/076

حمایت اجتماعی

0/587

0/288

2/188

0/031

0/417

2/398

پذیرش مسئولیت

-1/283

-0/267

حل برنامه ریزی شده مساله
ارزیابی مجدد مثبت

0/448
0/072

0/128
0/029

-2/254
0/957
0/200

0/026

0/513

1/948

0/341
0/842

0/403
0/334

2/481
2/998

یش بینی کننده ها

2/029

 R؛  R 2 =0/437تعدیل شده ؛  R 2 =0/191؛  =3/311F= 0/133

معنادار در سطح  0/01؛ معنادار در سطح 0/05
2

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود ،مقدار  Rبه دست آمده ( ) 0/191بدین معنی است که  19/1درصد از واریانس
متغیر خشونت غیرجسمانی توسط  8مولفه مقابله و رویارویی ،فاصله گرفتن ،خودکنترلی ،گریز و اجتناب ،حمایت اجتماعی،
پذیرش مسئولیت ،حل برنامه ریزی شده مساله و ارزیابی مجدد مثبت تبیین می شود .به عبارت دیگر 19/1 ،درصد از پراکندگی
مشاهده شده در متغیر خشونت غیرجسمانی توسط این متغیرها توجیه می شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/437نیز نشان دهنده
آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبه شده () 3/311
در سطح اطمینان حداقل  99درصد معنادار است .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیر خشونت
غیرجسمانی همبستگی معنادار وجود دارد .در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه دوم کافی است .با مراجعه به آماره  tو سطوح
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همان طور که در جدول باال مشاهده می شود ،مقدار  R 2به دست آمده ( ) 0/203بدین معنی است که  20/3درصد از واریانس
متغیر خشونت جسمانی توسط  8مولفه مقابله و رویارویی ،فاصله گرفتن ،خودکنترلی ،گریز و اجتناب ،حمایت اجتماعی ،پذیرش
مسئولیت ،حل برنامه ریزی شده مساله و ارزیابی مجدد مثبت تبیین می شود .مقدار  Rمشاهده شده ( )0/451نیز نشان دهنده آن
است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبه شده ( ) 3/509در
سطح اطمینان حداقل  99درصد معنادار است .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیر خشونت
جسمانی همبستگی معنادار وجود دارد .در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه اول کافی است .با مراجعه به آماره  tو سطوح
معناداری می توان قضاوت کرد که تنها  3مولفه گریز و اجتناب ،پذیرش مسئولیت و حل برنامه ریزی شده مساله با متغیر خشونت
جسمانی همبستگی معنادار دارند .عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیرهای گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت با
خشونت جسمانی همبستگی منفی و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با کاهش نمره در گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت نمره
خشونت جسمانی افزایش می یابد .حال آن که ،همبستگی حل برنامه ریزی شده مساله با خشونت جسمانی مثبت و معنادار است.

صبوری ،میرهاشمی

9

بحث و نتیجه گیری
در رابطه با فرضیه اول مبنی بر این که می توان براساس راهبردهای مقابله ای(8مؤلفه) خشونت جسمانی زنان قربانی خشونت
جسمانی را پیش بینی کرد ،نتایج نشان داد که متغیرهای گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت با خشونت جسمانی همبستگی
منفی و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با کاهش نمره در گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت نمره خشونت جسمانی افزایش می یابد.
حال آن که ،همبستگی حل برنامهریزی شده مسأله با خشونت جسمانی مثبت و معنادار است .این یافته با یافته های حاصل از
تحقیقات والدروپ و رسیک ( )2004که نشان دادند زنان قربانی خشونت بیشتر از راهبردهای مقابله ای اجتنابی در مواجهه با
خشونت استفاده می کنند و یافته های حاصل از تحقیق اندلر و پارکر( )1994که دریافتند زنان در به کاربرد راهبردهای مقابله ای
هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند ،هماهنگ است .این یافته را می توان چنین تبیین نمود که بر طبق نظر آلتایمر
راهبردهای گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت جزء مقابله های هیجان مدار هستند که فرد برای متعادل ساختن عواطف و
هیجانات ،کنترل واکنش های هیجانی انجام می دهد .طبق نظریه النگ و اسکات مقابله هیجانمدار ثبات متوسطی دارد چون فرد
کمتر تحت تأثیر عوامل موقعیتی قرار میگیرد .استفاده از راهبردهای مقابلهای گریز و اجتناب یعنی کوششهای زن در جهت فرار
یا اجتناب از موقعیت مشکلزا و گریز از واقعیت .طبق نظر کارور این نوع مقابله میتواند مفید و کاهشدهنده ناراحتی و تسهیل-
کننده فرآیند مقابله باشد .در واقع انکار در مراحل اولیه مقابله با موقعیت فشارآور ،میتواند مؤثر باشد ،وقتی فرد از راهبرد اجتناب
استفاده میکند از فشارروانی و موقعیتهای فشار روانی اجتناب میکند پس وقتی در معرض عامل فشارزا قرار ندارد طبیعی است
که مورد خشونت قرار نگیرد .مشکلگشایی برنامهریزی شده 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 محیطی خاص باعث ظهور پرخاشگری میشود.
فرضیه دوم پژوهش در این راستا بود که براساس مؤلفههای راهبردهای مقابلهای(8مؤلفه) میتوان خشونت غیرجسمانی زنان قربانی
خشونت غیرجسمانی را پیشبینی کرد .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گریز و اجتناب و حمایت اجتماعی با خشونت
غیرجسمانی همبستگی مثبت و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش نمره در گریز و اجتناب و حمایت اجتماعی نمره خشونت
غیرجسمانی افزایش مییابد .حال آن که ،همبستگی پذیرش مسئولیت با خشونت غیرجسمانی منفی و معنادار است .یافتههای
پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات پناغی و همکاران( )2012که دریافتند حمایت اجتماعی و ساز و کارهای مقابله انفعالی روی
رابطه بین بدرفتاری همسر و سالمت روانی اثرات تخفیفدهنده داشتند و یافتههای حاصل از پژوهش سابینا و تیندال( )2008که
نشان دادند استفاده از راهبردهای مقابلهای مسألهمدار ،میزان خشونت ،سختگیری ،مزاحمت ،قدرت و کنترل مبارزه همبسته
است ،همسو است .منابع مقابلهای نظیر سالمت کلی ،شاغل بودن حمایت اجتماعی بر نحوهی استفاده از راهبردهای مقابلهای تأثیر
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معناداری می توان قضاوت کرد که تنها  3مولفه گریز و اجتناب ،حمایت اجتماعی و پذیرش مسئولیت با متغیر خشونت
غیرجسمانی همبستگی معنادار دارند .عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیرهای گریز و اجتناب و حمایت
اجتماعی با خشونت غیرجسمانی همبستگی مثبت و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش نمره در گریز و اجتناب و حمایت
اجتماعی نمره خشونت غیرجسمانی افزایش می یابد .حال آن که ،همبستگی پذیرش مسئولیت با خشونت غیرجسمانی منفی و
معنادار است.
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ابوالمعالی ،خ ،.و موسیزاده ،ز .)1391(.پرخاشگری ،ماهیت ،علل و پیشگیری(با ضمیمۀ ماهیت و پیشگیری از پرخاشگری از دیدگاه
اسالم) ،تهران :کتاب ارجمند ،نسل فردا.
اعزازی ،ش .)1381(.خشونتهای خانوادگی(زنان کتک خورده) ،تهران :معالی.
اکبری ،ا ،.و اکبری ،م .)1392(.آسیبشناسی اجتماعی ،تهران :ساواالن.
اویسی ،س ،.آفاقی ،ا ،.سفیدی ،ف ،.و میرحسینی ،ب .)1391(.واکاوی خشونتهای خانگی و اجتماعی ،قزوین :سایه گستر.
بگرضایی ،پ .)1380(.بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده :مطالعه موردی در شهرستان ایالم.
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.
پناغی ،ل ،.پیروزی ،د ،.شیرین بیان ،م ،.و احمدآبادی ،ز .)1390(.نقش ویژگیهای شخصیتی و جمعیتشناختی در همسرآزاری،
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال  ،17شماره .126-135 ،2
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میگذارد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش میشل و همکاران( )2006که نشان دادند زنان آفریقایی و آمریکایی قربانی خشونت
کمتر از راهبردهای مقابلهای سازگارانه استفاده میکنند ،هماهنگ است.
در رابطه با افزایش خشونت غیرجسمانی هنگامی که زنان از راهبردهای حمایت اجتماعی استفاده میکند میتوان گفت علیرغم
تمایل مردان برای مخفی ماندن خشونت اعمال شده از سوی آنها در فضای خانه با استفاده از این استراتژی زن قربانی ،رفتار آنها
برای دیگران برمال میشود و ممکن است مرد دست به خشونت غیرجسمانی بیشتر زن از جمله تحقیر و سرزنش او زند .از منظر
کارکردگرایان خانواده گروهی است که در آن افراد با جنسیتها و گروههای سنی متفاوت در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار می-
گیرند .در این گروه سلسله مراتب براساس یا صالحیت و لیاقت تعیین نمیگردد بلکه بر پایه جنسیت ،سن و قدرت اقتصادی
اوست .نظریه مردساالری معتقد است فرایندهای اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ به قسمی بوده که سبب مردساالری یا
پدرساالری می گشته است .تأکید تئوری مردساالری بیشتر بر منابع اجتماعی است تا ساختار خانوادگی .سیستم اجتماعی
پدرساالنه به خشونت نسبت به زنان منجر می شود .در خرده فرهنگ های مختلف مشاهده می شود اصوال زنان به عنوان جنس
دوم و یا جنس ضعیف مطرح میشوند 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 نظریه فرهنگی خشونت ،هر فرهنگی و به تبع آن هر خرده فرهنگی دارای عناصر خاص خودش میباشد
که این عناصر فرهنگی(ارزشها ،هنجارها ،نگرشها و اعتقادات) ممکن است خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را تأیید و
تقویت نماید یا از آن ممانعت نماید ،درنتیجه تعهد به این عناصر فرهنگی است که خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را افزایش
یا کاهش میدهد .بنابراین چنانچه فرادست انگاری مرد جزو ارزشها و باورهای پذیرفته شده توسط زن باشد ،زمینه تقویت
خشونت عیله زن ایجاد میگردد .چنانچه از رویکرد نظریه یادگیری اجتماعی به این مسأله بنگریم ،میبینیم که خشونت مانند
بسیاری از رفتارهای دیگر در خانواده یاد گرفته میشود .نظریهی انتقال بین 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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