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چکیده
هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه خشوونت خان ی علیه زنان بر اساس سطح تمایز یافت ی
خود و عملکرد خانواده با واسووطهگری ناگویی هیجانی در زنان خشووونت دیده مراجعه کننده به مراکز
خدمات جامع سوممت شویری ،شویر بجنورد بود .روش پژوهش از نوع همبست ی با روش مدل یابی
معادالت سواختاری است .جامعه آماری شامل کلیه زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مراکز خدمات
جامع سووممت شوویر ی در تیر  18تا آبان  9918که تعداد آنها  996نفر میباشووند و مجم نمونه بر
اسووواس فرمول کوکران  269نفرو روش نمونه گیری در دسوووترس تعیین شووود .به منظور گردآوری
دادههای پژوهش از پرسووشوونامههای خشووونت خان ی ،ناگویی هیجانی و عملکرد خانواده و به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها از روش معادالت سواختاری ،استفاده شد .یافتهها نشان داد که با توجه به تایید
رابطوه معنی دار بین متییرهای پژوهش ععملکرد خانواده ،تمایز یافت ی ،ناگویی هیجانی و خشوووونت
خان ی) ،امکان بررسوووی نوش واسوووطهای ناگویی هیجانی در ارتباط عملکرد خانواده و سوووطح تمایز
یافت ی خود با خشونت خان ی فراهم است .نتیجه گیری :از آنجا که سطح معناداری تاثیر غیر مستویم
کمتر از  9/99اسوت می توان نتیجه گرفت ناگویی هیجانی نوش میانجی بین عملکرد خانواده و سطح
تمایز یافت ی خود با خشونت خان ی زنان دارد.
کلید واژهها :ناگویی هیجانی ،سطح تمایز یافت ی خود ،خشونت خان ی ،عملکرد خانواده
 -9دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی،وامد بجنورد ،دانش اه آزاد اسممی ،بجنورد ،ایران
 -2دانشیار گروه مشاوره دانش اه بجنورد،بجنورد ،ایران عنویسنده مسول)soliemanian@gmail.com .
 - 9استاد یار گروه روانشناسی،وامد قوچان ،دانش اه آزاد اسممی ،قوچان ،ایران
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مقدمه:
خشووونت خان ی یکی از مشووکمت اجتماعی اسووت که بین زنان و مردان به صووورت دوجانبه ر
میدهد و میتواند منجر به پیامدهای جسووومی و روانی فراوانی شوووود عجوارکار .)2995 ،طبق تعریف
عسوازمان ملل متحد )9119 9،خشوونت خان ی به هر معنایی که باشود که رفتاری خشن و وابسته به
جنسوویتی اسووت که موجی آسوویی جسوومانی ،روانی و رنه را به همراه دارد ،چنین رفتاری میتواند با
تیدید ،اجبار و یا سلی مطلق اختیار و آزادی باشد و این میتواند در خفا و یا در جمع ر دهد عکندال 2و
همکاران )2991 ،خشونت خان ی یکی از مسائل جدی بیداشتی است که در کشورهای مختلف شیوع
متفواوتی از آن گزارش شوووده که میتواند به دلیل تاثیر زمینههای اجتماعی و فرهن ی مختلف بر آن
باشوود عبه نیا ،شوویرودی ،خلعتبری .)9918 ،مطالعات مختلف در ایران و جیان آمارهای متفاوتی را از
شیوع خشونت خان ی و انواع مختلف ارائه میدهند عچاپرا .)2998 ،در شیلی  ،9/9 59درآمریکا ،9/997
درکلمبیا 9/9 29زنان مورد آزار جسومی شووهرانشان قرارگرفته اند عبه نیا ،و همکاران .)9918 ،مسئله
خشووونت خان ی آن چنان فراگیر و بدون مرز اسووت که نیادهای جیانی نظیر سووازمان ملل متحد و
سووازمانهای دفاع از مووق بشوور را واداشووته اسووت که نسووبت به این موضوووع واکنش نشووان دهند
عآلسوبر 9و همکاران .) ،بررسویها در ایران نیز از مواجیه باالی زنان ایرانی با خشونت مکایت دارند،
به طوری که بیش از نیم میلیون نفر از کل  2269999زن مراجعه کننده به پزشووکی قانونی طی دوره
 7/2ساله ،قربانی خشونت خان ی بودند عبه نیا ،و همکاران .)9918 ،مبامث پیرامون زنان از دغدغههای
متداول مجامع علمی اسوت و علوم مربوط به آن ،به ویژه روان شناسی که تمش میکنند تدابیری به
عمل آورند تا عوامل و موارد تیدید کننده امنیت زنان را شووناسووایی کرده و روز به روز آمار خشووونت
خان ی را کاهش دهند عجاکوبسون و همکاران  .)2994 ،4در هیچ مرملهای از مرامل زندگی نمیتوان
امساس بی نیازی از عواطف کرد؛ تبادل عاطفی به همان اندازه که برای شروع یک زندگی امر میمی
اسوووت ،برای اداموه آن نیز اهمیوت داردعطواهری فرد ،میکواییلی .)2997 ،یکی از میمترین عواموول
تاریخچهای در ارتباط زوج ها ،شوویوه ابراز هیجان و ناگویی هیجانی اسووتعموسوووی و کیانی.)9918 ،
ناگویی هیجانی سوازهای اسوت چند وجیی که اولین بار توسو سیفنوس مطرح شد و عبارت است از
ناتوانی در پردازش شوناختی اطمعات هیجانی و تنظیم هیجانات اسوت؛ متشووووکل از دشووووواری در
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شناسووایی امساسووات 9و تمووایز بوین امساسات وتییویههوای بودنی 2بورای دی ران؛ قدرت تجسم
محدود که بر مسوی فور خیال پردازیها مشخص میشود؛ سبک شناختی عینی عغیر تجسمی) ،عمل
گرا وواقعیت مدار یا تفکرعینی9عموسوی ،کیانی )2991 ،است.
افرادى که به ناتوانى هیجانى مبتم مى شوووند قادر به تشووخیص و تمییز دادن هیجان هاى خود
نیسوتند و نمیتوانند افکار وامسواسات خود را درک و توصیف کنند و براى بیان امساساتشان دست به
فعالیت هاى غیرکممى مخربى میزنند رفتارهایى نظیر پاره کردن ،شووکسووتن اشوویا ،نوشوویدن الکل و
مصرف مواد مخدر مثال هایى از این گونه فعالیتها هستند علی و شی2999،4؛ میجر ،لنسن.)2995،6
یافتههای بشارت ،ع )9917نشان داد که زنانی که توانایی شناخت و فیم هیجانات خود را دارند از
تأثیر آنیا بر همسرشان نیز آگاهند و از آنجا که خود آگاهی اساس مدیریت بر امساسات خود و هدایت
دی ران میباشوود چنین افرادی در میار و مدیریت هیجانهای خود و همسوورشووان تواناترند و به این
لحاظ امسواس رضوایت زناشویی بیشتری خواهند نمود و در این خانواده زنان کمتر مورد خشونت قرار
میگیرند؛ به عبارت دی ر رواب صومیمانه زوجین نیازمند میارت هایی از قبیل توجه افراد به مسائل از
دید همسورشوان و توانایی درک همدالنه آنچه که همسرشان تجربه نموده است و همچنین مساس و
آگاه بودن از نیازهای او بسووت ی دارد عرنکوسووت ،ویلسووون ،مونتنو .)2998،5این که چ ونه دی ران را
درک میکنیم و با آنها رابطه داریم به توانایی فیم هیجان هایمان بست ی دارد؛ هر چه فرد نسبت به
امسواسوات خود شوناخت بیتری داشته باشد در دریافتن عواطف و امساسات دی ران توانایی بیشتری
دارد و این منجر به همدلی بیشتر با همسر میشود بنابراین درک بیتر عواطف خود و دی ران میتواند
به ارزیابی و کنترل بیتر هیجانات و دیدگاه مثبت فرد بیانجامد که در نیایت به سووازگاری و نحوه کنار
آمدن بیتر منجر میشود عتیمونی ،هولدر .)2999،7زنانی که تواناییهای هیجانی باالتری دارند ،امتماال
توانایی درک همسور خود را در شورای متعارض خواهند داشت و عواطف و امساسات خود را سیل تر
بروز خواهند داد و مانع از طوالنی شوودن تعارض خواهد شوود ،در نتیجه رواب مطلوت تر و رضووایت
زناشووویی بیشووتری را تجربه خواهند کرد .شووباهن
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مشوکمت تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی در پیش بینی خشوونت بررسوی کردند ،نتایه به دست آمده
ماکی ازارتباط بین خشووونت ،مش وکل در تنظیم هیجانی ،و ناگویی طبعی بود .امروزه عوامل گوناگونی
در سطوح فرد ،خانواده و جامعه به تفکیک و نیز در تعامل با یکدی ر بر رابطه ی بین زوجین اثرگذاشته
و ممکن اسووت منجر به اختمف بین زوجین شووود ،از جمله این عوامل میتوان به میزان تمایزیافت ی
خود در زنان اشواره نمود و یکی از عواملی که باعث دریافت خشونت از طرف شریک جنسی میشود،
سوووطح تمایز یافت ی خود زنان اسوووت عبوئن .)2994 ،سوووطح تمایز یافت ی خود یا تفکیک خود که
میمترین مفیوم نظریه سوویسووتمی بوئن اسووت ،میزان توانایی فرد در تفکیک فرایندهای عومنی از
فرایندهای امسوواسووی را نشووان میدهد؛ میزان تمایز یافت ی بیان ر آن اسووت که فرد تا چه اندازه می
توانود بوین فرآینودهای عومنی و هیجانی که تجربه میکند تمایز قائل شود به عبارت دی ور فورد توا
چوه مود قادر اسوووت از بروز رفتارهائی که به طرز خودکار از هیجان ناشوووی می شوووود اجتنات کند
عجوهانسوون ،تورن رن ،اسومیت  .)2999،بوئن سوطح تمایز یافت ی خود را بر اساس نظریه نظامهای
خانواده توصووویف میکند که شوووخص قادر اسوووت در روابطش بین کارکرد عومنی و عاطفی خود با
صوومیمیت و خود مختاری تعادل برقرار کند عکرمی ،زکی و علیخانی .)2999 ،افراد تمایز یافته تعریف
مشووخصووی از خود و عوایدشووان دارند ،آنها میتوانند جیت خویش در زندگی را انتخات کنند و در
موقعیوتهوای شووودیودا عاطفی که در بسووویاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادی و گرفتن
تصوومیمات نافرجام میشووود ،کنترل خود را از دسووت ندهند و با در نظر گرفتن عول و منطق تصوومیم
گیری کنندعبله و زوبیا .)2994 ،9در موابل ،افراد تمایز نایافته که هویت تعریف شدهای از خود ندارند و
در نوشها و مسایل بین شخصی موجود همراه با موج عاطفی خانواده مرکت میکنند ،اضطرات مزمن
باالیی را تجربه میکنند و مسووتعد مشووکمت روان شووناختی هسووتندعگلدنبر و گلدنبر .)2992 ،
زوجهای تمایز نایافته ،قادر نیسووتند فردیت و اسووتومل خود را از خانواده ی پدری خود مفظ نمایند و
امتمال بیشوتری دارد تا ازدواج آنیا به شکست بیانجامد .زوجهای تمایز یافته تعریف مشخصی از خود
و عوایدشووان دارند ،آنیا میتوانند مسووئولیت بیشووتری را در انتخات جیت گیریهای خود در زندگی
بپذیرند و در موقعیتهای شودیدا عاطفی ،کنترل خود را از دسوت ندهند و منطوی و مسئوالنه تصمیم
گیری نمایندعهمایی ،بزرگی .)2998 ،عرانکین اسووکوئر2وهمکارانع)9117؛ وارین
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پژوهشهای زمینه یابی خود نشان داده اند همسرانی که برای یکدی ر موقعیتهای مناسی برای خود
مختاری و اسوووتومل بیشوووتر فراهم میآورند و همسووورانی که کمتر با یکدی ر آمیخت ی پیدا میکنند
ازدواجهای رضایتمندی را گزارش کرده اند .هیل9ع )2999نشان داد که تمایزیافت ی به طورمعنیداری با
رضوایت زناشوویی ارتباط دارد و افراد متأهل با تمایزیافت ی باال ،رضوایت زناشویی باالتری را گزارش
مینمودند .مفیوم تمایزیافت ی یکی از عوامل مؤثر در تحویوات ال ویابی جنسویتی و رضوایت زناشویی
است که میمترین مفیوم نظرییی سیستمی بوئن استعگیبسون.)2995،2
یکی از عواملی کوه ارتبواط تن اتن ی با سوووطح تمایز یافت ی خود و ناگویی هیجانی دارد متییر
عملکرد خانواده است که میتواند در ایجاد بستر روانی خشونت خان ی افراد ،مؤثر باشد عیوسفی ،امانی،
مسینی .)2995 ،خانوادهها تاثیر زیادی روی نحوه تفکر ،امساس و عمل اعضاء خود دارند ،با این مال
همه افراد به یک میزان از محی تاثیر نمیپذیرند همچنین خانوادهها نیز در میزان فشووواری که برای
ایجاد برابری و انطباق افراد با تفکرات گروه به اعضوا وارد میکنند متفاوتند .برخی پژوهش ران بر این
باورند که مشوکمت زناشووویی ،عدم صوومیمیت ،خشوونتهای خان ی ،در ناتوانی ابراز هیجان عناگویی
هیجانی) زوجها در خانواده جدید ریشوووه دارند ،چراکه ابراز هیجان ،نوش قدرتمندی در زندگی عاطفی
بزرگسواالن داردعبشوارت)2997،؛ این مسوأله از آن جیت تاثیر گذار است که توانایی بازشناخت و ابراز
هیجانات با محی خانوادگی مرتب بوده و عملکرد خانواده ارتباط قوی با این سوووازه دارندعبشوووارت،
 .)2997سوووبک والدگری میتواند پیش بینی کننده تحول روانی اجتماعی ،عملکرد تحصووویلی ،رفاه و
سووممت و متی مشووکمت رفتاری فرزندان در آینده باشوود .ش ویوههای عملکرد خانواده هم یک عامل
ایجادکننده و هم یک عامل بازدارنده رفتارهای ضووداجتماعی نظیر خشووونت خان ی اسووت عموسوووی،
محرمی .)2991 ،شواهد نشان میدهد که رواب افراد با والدین در دوران کودکی ،کیفیت رواب صمیمی
آنیا را در بزرگسالی را پیش بینی میکند؛ برای مثال تجربه یا مشاهده خشونت و سؤاستفاده در خانه با
پذیرش و اسوتفاده بیشتر از پرخاش ری در رواب صمیمی بعدی رابطه دارد عموسوی ،محرمی.)2991 ،
نظریه پردازانی که ناگویی هیجانی را پدیده وابسوووته به مالت تلوی میکنند آن را پیامد تنیدگی روان
شوناختی و پیامدهای عملکرد خانواده میدانند عکرمی وهمکاران .)2994 ،از پیش امان علم روانشناسی
کسوی که بیشوترین تأکید را بر نوش هیجانات در خانواده نموده است ،ویرجینیا ستیر است ،او به امور

Hill
Gibson

1
2
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روزانه و تجارت هیجانی خانواده توجه مینمود ،وی اعضوووای خانواده را در برقراری ارتباط سوووالم به
سوووموت بیان هیجانات و توجه به ماالت چیرهای و غیر کممی هیجانات یکدی ر در خانواده ترغیی
مینمود .پذیرش افکار ،امسوواسووات و عواطف یکدی ر در زندگی زناشووویی ،با امسوواس رضووایتمندی
بیشوتری همراه استعموسوی ،محرمی .)2991 ،آیتن ،ریچارد ،تینع  )2991عوامل خانوادگی مرتب با
ناگویی هیجانی را بررسی کردند نتووایه پووژوهش نشووان داد کووه کودکان رشد یافتووه در محووی
هوووایی کوووه از نظووور جسووومانی و هیجانی ناآرام و نا امن بوده و از آشکارسازی هیجانها ممانعت به
عمل میآمده ،موابله موفق با مالت های هیجانی شان را یاد نمیگیرند و در نتیجه از تجربه هیجانها
نارامووت میشووند .این دشواریها و فوودان سرمشوقهوای مناسوی بورای ابوراز هیجووان ممکوون
اسووووت بووووه ن رانوووی و دوسوووگرایی در ابووراز امساسووات منتیووی شووود .عیعووبی دوست و
عنایت .)9919 ،یکی از ویژگییای خانواده سووالم ،کمک به اعضووای خود در جیت تمایزیافت ی اسووت؛
محی و خانواده سطح تمایز یافت ی خود فرد را در کودکی تعیین میکنند و متوابم سطح تمایز یافت ی
خود فرد بر محی و زندگی اجتماعی و آینده فرد و از جمله در رواب زناشویی وی تاثیر میگذارد؛ بوئن
معتود اسووت سووطح تمایز یافت ی خود فرد در بین خانواده مبدد رشوود میکند و به شوودت تحت تأثیر
پویواییهوا و تعاممت بین اعضوووای خود قرار دارد و در زندگی آینده فرد اثر میگذارد .در مورد رابطه
عملکرد خوانواده بوا تموایزیوافت ی پژوهش غفواری و میینی ع  )9919بیوان ر این بود که با افزایش
تمایزیافت ی ،عملکرد خانواده بصوووورت مثبت افزایش می یابد و بین تمایزیافت ی و مؤلفه های آن با
عملکرد خانواده در دانشووجویان متاهل رابطه وجود دارد .که این موارد با نتایه تحویوات جانسووون و
همکارانع ،)2999هراس ع  )2998و بجوقرین9ع )2999هم خوان بود .همچنین نتایه تحویوات غفاری
و همکاران ع ،)9918فان وفین چام2ع ،)2999آن و وان 9ع ،)2994کیم و دی رانع )2996نشووان میدهد
که کارکرد سالم خانواده با سطح تمایز یافت ی خود اعضا ارتباط مستویم دارد .با توجه به اهمیت نوش
خانواده و تنظیم هیجان وبیان عواطف در زندگی شووخصووی و اجتماعی افراد ،پژوهش ماضوور با هدف
بررسوی نوش میانجی ناگویی هیجانی در ارتباط عملکرد خانواده و سوطح تمایزیافت ی خود با خشونت
خان ی علیه زنان میباشد.

1
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3
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در این پژوهش میخواهیم تواثیر سوووه متییر «عملکرد خوانواده»« ،تموایز یوافت ی» و «ناگویی
هیجانی » بر خشونت خان ی را در قالی مدل ن ارهع )9بررسی کنیم .در این مدل «عملکرد خانواده» و
«تموایز یوافت ی» به عنوان متییرهای مسوووتول از طریق متییر میانجی «ناگویی هیجانی» بر متییر
وابسوته «خشوونت خان ی» تاثیر میگذارد .بنابراین «تمایز یافت ی» و «عملکرد خانواده» هم بصورت
مستویم هم بصورت غیر مستویمعاز طریق متییر میانجی) بر «خشونت خان ی» تاثیر میگذارند.
هر کدام از متییرها از چندین مولفه تشووکیل شووده اند که در تحلیل عاملی تاییدی ،بارعاملی هر
مولفه ،اندازه گیری و تحلیل میشود .در ن ارهع )9مدل مفیومی پژوهش آورده شده است.

ناگویی هیجانی

تمایز یافتگی

خشونت خانگی

عملکرد
خانواده

ن اره  :9مدل مفیومی پژوهش

فرضیه ها:
-9فرضیهاصلی :مدل علی خشونت علیه زنان بر اساس عملکرد خانواده وسطح تمایز یافت ی خود
خود با نوش میانجی ناگویی هیجانی دارای برازش مناسی است.
فرضیههای فرعی:
-2سطح تمایز یافت ی خود بر خشونت نسبت به زنان تاثیرمستویم دارد.
-9سطح تمایز یافت ی خود بر ناگویی هیجانی تاثیرمستویم دارد.
-4عملکرد خانواده بر خشونت نسبت به زنان تاثیرمستویم دارد.
 -6عملکرد خانواده بر ناگویی هیجانی تاثیرمستویم دارد.
-5ناگویی هیجانی بر خشونت نسبت به زنان تاثیرمستویم دارد.
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روش پژوهش

در گام اول ابتدا با مدیریت مراکز بیداشتی در خصوص هدف پژوهش مذاکره شد و نظر موافق و
همکاری مدیریت مراکز جلی گردید .در گام دوم پرسوشنامه های مورد نظر با همکاری مراقبین مراکز
به مدت  4ماه در اختیار زنان متأهل قرار گرفت .به شووورکت کنندگان در خصووووص هدف پژوهش
توضیحات الزم داده شد و رضایت آنان برای شرکت در پژوهش جلی گردید.
پژوهش ماضور از نوع همبست ی با روش مدل یابی معادالت ساختاری است و جامعه آماری کلیه
زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سوممت ،شیر بجنورد در تیر 18تا آبان 9918که تعداد آنیا
 9996نفر میباشود .ممکهای اصولی ورود به پژوهش ازدواج دائم داشوته باشند ،یک سال از ازدواج
زوجین گذشته باشد ،تمایل به شرکت در پژوهش داشته باشند.
به منظور انتخات اعضای گروه شرکت کنندهعنمونه آماری) تعداد 269نفر با استفاده از روش نمونه
گیری دردسترس برگزیده شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از :
مقیـاس نـاگویی هیجـانی تورنتو  FTAS-10(1بگبی ،پارکر ،تیلور)1991 ،

یک آزمون  29سوووووالی اسووت و سووه زیرمویوواس دشووواری در شناسایی امساسات  ،تفکور
عینوی و دشواری در توصیف امساسات را در مویاس پنه درجهای لیکرت از نمور ه  9تا نمره  6عکامم
موافق) میسنجد .یوک نمورهکول نیوز از جموع نمرههای سه زیرمویاس برای نواگویی هیجوانی کلوی
محاسووبه موووویشووود .در این پژوهش ضرایی آلفای کرونبا برای ناگویی هیجانی کل،9/79 .سوه
زیرمویاس دشواری در شناسایی امساسات ،دشواری در توصیف  ،امساسات ،و تفکر عینی به
ترتیوی 9/79 ،9/72 ،9/79قرار گرفته است .نمره  69و پایین تر در مویاس ناگویی خلوی تورنتو نشانه
عدم ناگویی خلوی و نمره  69و باالتر ناگویی هیجانی بودن فرد است.
پرسشنامه ی سطح سطح تمایز یافتگی

خود:2

فرم اولیه ی این پرسوشونامه در سوال 9118توس اسکورن و فریدلندر ساخته شدو در سال2999
توس اسکورن و اسمیت ،مورد تجدید نظر قرارگرفت وپرسشنامه ی نیایی آن توس جکسون برمبنای
نظریه ی بوئن سواخته شدعاسکورن و اسمیت )9118 ،مداکثر نمره ی واقعی  275است ،نمره ی کمتر

Torento Alexithymia Scale
Differentiation of Self Inventory

1
2
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این پرسوشونامه ،نشوانه ی سطوح پایین تر سطح تمایز یافت ی خود است .ضریی آلفای گزارش شده
توسو اسوکورن و فریدلندر برای پرسوشنامه ی سطح تمایز یافت ی خود 9/88استعیونسی .)9986در
این پژوهش پوایوایی کول آزمون با روش آلفای کرونبا  ،9/89برای خرده مویاسهای واکنش پذیری
عواطفی،جوای واه من ،گریز عواطفی و هم آمیخت ی عاطفی با دی ران به ترتیی ،9/89 ،9/84 ،9/78
 9/82محاسبه گردید.
مقیاس سنجش عملکرد

خانواد(9)FAD

به منظور سونجش عملکرد خانواده ،از مویاس سونجش خانواده FADاسوتفاده شد که توووووس
اپسوتین ،بدوین و بیشات 9189ساخته و بر اساس ال وی مک مستر تدوین شده است .در این پژوهش
پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونبا 9/ 12و برای خرده مویاسهای مل مشکل ،ارتباط ،نوش ها،
همراهی عواطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل عاطفی به ترتیی9/76 ،9/86 ،9/85 ،9/79 ،9/75 ،9/74 :
به دست آمده است .در مجموع ،نمرات باالتر ،کارآمدیِ پایین خانواده را نشان می دهد و نمرات پایین
تر ،کارآمدی بیشتر را به نمایش می گذارد .در این آزمون نمرات پایین تر از  999گویای کارآمدی بیتر
خانواده است عآخرتی9985 ،؛ ممیدی.)9989 ،
پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان ( حاج یحیی)1999،
این پرسشنامه را ماج یحیی ع ،)9111برگرفته از چند پرسشنامه از جمله پرسشنامه مویاس تکتیک
تعارض  CTSاسووتراوسع ،)9171پرسووشوونامه خشووونت روان شووناختی زنان تولمنع ،)9181سوونجش
همسوورآزاری رادنبر و فانتوزوع ،)9119شوواخص همسوورآزاری هودسووون و مک اینتوش ع )9189و
پرسوشونامه ی رفتارهای خشوونتی شپارد و کمپ بلع )9112ساخته است .برای تعیین میزان خشونت
خان ی افرادی که از پرسشنامه غربال ری خشونت نمره صفر را کسی کرده بودند ع یعنی به هیچ کدام
از سواالت پاسخ مثبت نداده بودند ) خشونت ندیده و افرادی که از پرسشنامه غربال ری خشونت نمره
باالتر از صفر را کسی کرده بودند عیعنی متی به یک سوال جوات مثبت داده بودند)خشونت دیده تلوی
میشوودند .در این پژوهش ضرایی آلفای کرونبا برای کل آزمون ،9/85و برای دی ر بعدهای روانی،
فیزیکی ،جنسی،اجتماعی به ترتیی 9/79 ،9/77 ،9/87 ،9/79 :میباشد.

Family Assessment Device

1
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یافته ها:
از مجموع  269نفر شوورکت کننده در پژوهش ماضوور 919نفر دارای تحصوویمت دیپلم به باال
بودند 89،درصود آنها دارای دامنه سنی 96تا  46سال قرار داشتند .میان ین طول مدت ازدواج شرکت
کنندهها در پژوهش ماضور  96سال بود .در جدول  9میان ین و انحراف معیار متییرهای پژوهش ارئه
گردیده است.
جدول  :9شاخصهای توصیفی متییرهای پژوهش
متییر /زیرمولفه
ناگویی هیجانی
امساسات
توصیف
تفکر
تمایز یافت ی
هم آمیخت ی عاطفی
گریز عاطفی
جای اه من
واکنش پذیری
عملکرد خانواده
کنترل عاطفی

میان ین ±انحراف معیار
9/95±9/94
2/99±9/64
9/25±2/98
9/25±9/79
9/9±9/81
9/22±9/62
9/27±9/75
9/26±4/98
9/98±9/62
9/22±4/22
9/25±4/65

میان ین ±انحراف معیار
9/29±9/19
9/29±4/98
9/99±4/92
9/46±9/18
9/49±4/98
9/92±9/91
9/25±4/96
9/46±9/79
9/42±4/28
9/42±4/69

متییر /زیر مولفه
آمیزش عاطفی
همراهی عاطفی
نوشها
ارتباط
مل مشکل
خشونت خان ی
خشونت روانی
خشونت فیزیکی
خشونت جنسی
خشونت اجتماعی

در پژوهش ماضر برای بررسی همبست ی درونی متییرهای پژوهش از ضریی همبست ی
پیرسون استفاده شد که نتایه آن درجدو-2ارائه گردیده است.
جدول  :2ماتریس ضرایی همبست ی بین متییرها
ناگویی هیجانی

تمایز یافت ی

تمایز یافتگی
9

ناگویی هیجانی

**-9/97

9

عملکرد خانواده
خشونت خان ی

**9/46
**-9/58

**9/44
**9/67

عملکردخانواده

9
**9/49

خشونت خانگی

1

** معناداری در سطح خطای 9/99
نتایه جدولع )2نشووان میدهد سووطح تمایز یافت ی خود با متییرهای ناگویی هیجانیع )-9/97و
خشوونت خان یع )-9/58در سطح خطای  9/99رابطه منفی و معناداری وجود دارد .سایر یافتهها نشان
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میدهد عملکرد خانواده با ناگویی هیجانیع )9/44و خشوووونت خان یع )9/49در سوووطح خطای 9/99
رابطوه مثبوت و معناداری وجود دارد .با توجه به تایید رابطه معنی دار بین متییرهای پژوهش ععملکرد
خانواده ،تمایز یافت ی ،ناگویی هیجانی و خشووونت خان ی) ،امکان بررسووی نوش واسووطهای ناگویی
هیجانی در ارتباط عملکرد خانواده و سطح تمایز یافت ی خود با خشونت خان ی فراهم است.
جدول  - 9شاخص های برازش مدل اندازه گیری
`شاخص
مدل

GFI
9/147

AGFI
9/199

RMS
EA
9/997

نتایه ماصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدلهای اندازه گیری متییرهای تحویق ،مدلیای
مناسبی هستند چرا که مودار  RMSEAاز  9/98کمتر ،موادیر GFIو  AGFIبزرگتر از  9/1است .پس
از تایید مدلهای اندازه گیری ،مدل نیایی با استفاده از نرم افزار Amosمورد برازش قرار گرفت .از
طریق مدل ساختاری می توان رواب بین متییرهای پژوهش را به طور همزمان نشان داد .هدف از
انجام مدل ساختاری ،تبیین رابطه خشونت خان ی است .پس از تایید اثر عاملی مولفهها به کمک تحلیل
عاملی تاییدی در ادامه به بررسی اعتبار کلی مدل پرداخته شده است.
ن ارهع )2نمای کلی مدل ساختاری پژوهش را به همراه ضرایی استاندارد شده نشان میدهد.

ن اره  :2مدل برازش شده در مالت ضرایی استاندارد شده
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به طور کلی در این تحویق از میان شاخصهای برازش متنوعی که وجود دارد ،از شاخصهای نیکویی
برازش) ،(GFIتعدیل نیکویی برازش ع )AGFIو ریشه میان ین مربعات خطای توریی ع )RMSEAاستفاده
شد .که دو شاخص ابتدایی هر چه به یک نزدیک تر باشند نشان از برازش بیتر مدل پیشنیادی دارد و شاخص
سوم نیز در بیترین مالت کمتر از 9/9 8باشد که در این پژوهش شاخصهای محاسبه شده به استانداردها نزدیک
هستند و نشان میدهند مدل از برازش نسبتا مناسبی برخوردار است.

با توجه به مدل ساختاری تاییده شده ،به کمک ضرایی رگرسیونی و سطح معنی داری آنیا ،فرضیات
مورد بررسی قرار گرفتند نتایه ماصل در جدول زیر آمده استبا توجه به مدل ساختاری تاییده شده ،به
کمک ضرایی رگرسیونی و سطح معنی داری آنیا ،فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند نتایه ماصل در
جدول زیر آمده است.
جدول  :4نتایه بررسی فرضیات پژوهش
از سازه

به سازه

اثر مستویم

اثر غیر مستویم

اثر کل

واریانس تبیین شده

تمایز یافت ی

ناگویی هیجانی

**-9/92

-

**-9/92

9/46

تمایز یافت ی

خشونت خان ی

**-9/79

**-9/95

**-9/87

عملکرد خانواده

ناگویی هیجانی

**9/49

-

**9/49

عملکرد خانواده

خشونت خان ی

**9/49

**9/29

**9/54

ناگویی هیجانی

خشونت خان ی

**9/69

-

**9/69

بحث و نتیجه گیری
در دهههای اخیر پژوهشهای بی شماری در زمینه ویژگیهای زنانی که مورد ضرت و شتم قرار
گرفته اند ،انجام شده است .در این پژوهش ویژگیهای تمایز یافت ی  ،ناگویی هیجانی و عملکرد خانواده
مورد بررسی قرار گرفته است ،که یافتههای این تحویق با نتایه تحویوات جانسون و همکارانع،)2999
هراس ع  )2998و بجوقرینع )2999هم خوان بود .همچنین نتایه تحویوات غفاری و همکاران ع،)9918
بیوگرن وپامبر 9ع ،)2999فان وفین چام2ع ،)2999آن و وان 9ع ،)2994کیم و دی رانع )2996نشان
میدهد که کارکرد سالم خانواده با سطوح تمایز یافت ی خود اعضا ارتباط مستویم دارد .متخصصان)طرفدار
1

Bjuggren&Palmberg
Fin&Fincham
3
An &Wang
2
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جنبش آزادی زن) معتودند زنانی که کتک میخورند ،به افراد افسرده و پارانوئید تبدیل میشوند.
پژوهشهای گسترده نشان میدهد که به طور کلی این گونه زنان اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی
دارند و در ایفای نوش همسر یا مادر امساس بی کفایتی میکنند ،به اندازهای شکست خورده اند که خود
را مستوجی تنبیه شوهرانشان میدانند)یوسفی و عزیزی .)9917،به همین دلیل میکوشند مورد خشونت
و تیاجم واقع شدن را انکار کنند .آنان به اجبار ،خشونت شوهر نسبت به خود را از سایر مردم پنیان
میدارند .افزون بر این نوش انفعالی را دارند ،نسبت به همسران خود مطیع و فرمانبردارند ،اما بعدها به
خرابکاری دست میزنند .آنان خشم خود را در یک نوطه سرکوت و در نوطه ی دی ر ابراز میدارند .با
این وجود در تبیین این یافتهها میتوان گفت که زنانی که جای اه خود را بشناسند و از مس خود
ارزشمندی قوی برخوردار باشند ،هویت شخصی نیرومندی را برای خود شکل میدهند .چنین زنانی از
نوشهای انفعالی پیروی نمیکنند و به همین دلیل عوامل زمینه ساز ایجاد خشونت را محدود میکنند.
بالطبع این افراد هدف مناسبی برای ابراز خشونت همسرانشان و دریافت خشونت نیستند .مشکل افراد
ناگویی هیجان در دریافت ،فیم و تنظیم هیجانها باعث میشود که آنها هیجان های خود را خطرناک
تفسیر کرده و به ناچار از راهبردهای اجتنابی و ناسازگار جیت تنظیم هیجان های خود استفاده کنند،
یکی از این راهبردها ،استفاده از خشم است )بشارت )2997 ،این افراد در ابراز هیجانات خود ضعف دارند
در تفسیر موقعیوتهوای هیجانی و در تفسیر هیجوانیوای دی وران نیز موشکل دارنود ،زیورا امساسیای
دوگانه این افراد ممکون اسوت موجوی شوود کوه آنیا به ابراز هیجان افراد اعتماد نکنند و یا تعبیر
نادرست از آن داشته باشند و در موقعیت های متفاوت و چالش ان یز با ابراز نامناسی هیجان ممکن
است به فرآیندهای غیر منطوی مانند خشونت متوسل شوند که این امر ظرفیت ادراکی آنیا را کاهش
می دهد و منجر به ایجاد رفتارهای مخاطره جویانه در آنان میشودعبارسلونا ،هارویل ،ساواج.)2998 ،
افرادی که توانایی درک و بیان مالت های هیجانی خود را ندارند ،در موایسه با افرادی که چنین
توانمندی را دارند ،در ارتباط با محی های پرتنش و تجارت منفی سازگاری کمتری را نشان می دهند
و این افراد با انجام رفتارهایی مانند مصرف الکل و مواد مخدر ،پرخاش ری و خشونت نسبت به فرد
موابل به دنبال راهی برای کاهش پریشانی هیجانی و کسی مجدد آرامش خود هستندعولد و همکاران،
 .)2992در موابل ابرازگری هیجان با کارکرد تخلیه هیجانی که دارد منجر می شود عواطف و هیجانات
به روش مناسبی بیان شود و از ابرازگری آنها در قالی رفتارهای پرخطر جلوگیری کند .به بیان دی ر
صحبت کردن با دی ران در مورد هیجانات خود در شرای و رویدادهای تنش زا به شخص این فرصت
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را میدهد تا اطمعاتی جیت موابله با آن رویدادها کسی کند و از این که مورد ممایت اطرافیان قرار
می گیرد امساس آرامش نماید و از سوی دی ر به واسطه ی به کارگیری برون ریزی هیجانی می تواند
هیجان -های درونی خود از قبیل خشم و نارامتی را آزاد سازد و در جیت ابرازگری هیجانی بیشتر
مرکت کند و از این رو کمتر درگیر رفتارهای پرخطر شود .بنابراین ابراز کممی هیجان فرآیند موابله با
رفتار و تجارت آسیی زا را تسییل میکند و افشای هیجان را خانه تکانی شناختی می نماید.
درمورد سطح تمایز یافت ی خود و پیش بینی خشونت ،امتماال زنان با سطح سطح تمایز یافت ی
خود باال هن امی که در بستری از خشونت قرار میگیرند در ابتدا تمامی تمش خود را در جیت کاهش
خشونت و مفظ کانون خانواده به کار میگیرند ،اما با ادامه خشونتها و ناامیدی از اصمح عملکرد
همسر ،با تکیه بر تمایز بین عول و امساس با تفکیک نمودن خود از بافت ماکم بر باورها و فرهن
خانواده پدری ،توانایی بیشتری برای تصمیم گیری برای ادامه زندگی یا جدایی از همسر خود دارند؛ ولی
زنانی که سطح تمایز یافت ی خود پایینی دارند به دلیل ترس از ترک رابطه و عدم توانایی در مدیریت
تبعات طمق و نه به دلیل باال بودن میارت های رواب بین فردی ،منفعمنه تن به ادامه زندگی و تحمل
مصائی خشونت های بی پایان خان ی میدهند و با شرای موجود سازگار میشوند .از این رو زنانی که
رواب پرخشونت خان ی را بعد از تمش های قابل توجه ترک میکنند عموما از سطح تمایز یافت ی خود
باالتری نسبت به زنانی که در این نوع رابطه باقی میمانند ،دارا هستند عبوئن .)2994 ،در زندگی
زناشویی نیز زمانی که تمایز یافت ی زنان باال باشد سازگاری بیشتری را تجربه میکنند و خشم خود را
کنترل مینمایند و جو عاطفی آرامتری را برای خانواده فراهم میآورند در موابل زنانی با قابلیت تمایز
یافت ی پایین بیشتر واکنشهای هیجانی از خود نشان میدهند که غالباً در قالی خشونت نمایان ر
میگردد .بنابراین زنانی که دارای سطوح پایین تمایزیافت ی هستند ،در زمان ازدواج ،ظرفیت محدودتری
برای صمیمیت دارند و برای پایداری روابطشان خود رهبریشان را قربانی ازدواج میکنند .در این مالت،
زنان در شرای استرس زا ،دچار اختمل در کارکرد زناشویی میشوند و از آنجا که قدرت کمتری در
برخورد منطوی با مشکالت دارند ،به تعارضیای زناشویی دامن میزنند و منجر به اعمال رفتارهای خشونت
آمیز از طرف آنان نسبت به یکدی ر میگردد .در واقع تمایزیافت ی ،از آمیخت ی زن و شوهر در مواقع
بحرانی جلوگیری میکند و آنیا را قادر میسازد تا مشکمت موجود در رابطه را با عول و منطق و نه بر
اساس واکنش پذیریهای هیجانی و امساسی ،رفع کنند .در سمت موابل ،تمایز نایافت ی زنان از طریق
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فاصله گیری عاطفی از یکدی ر در موقعیتیای دشوار ،آنیا را به سمت اعمال خشونت نسبت به همدی ر
سوق میدهد.
در مورد نوش سطح تمایز یافت ی خود در ناگویی هیجانی باید گفت که چون ناگویی هیجانی به
نحوه تنظیم عواطف و هیجانها مربوط است اگر فرد سطح تمایز یافت ی خود باال داشته باشد یعنی
توانسته است که عواطف و هیجانهای خود را شناسایی کند ،بنابراین این فرد توان تنظیم و بیان آنها
را نیز به دست آورده است ،لذا نتایه پژوهش در این قسمت بدین شکل قابل تبیین است؛ ناگویی هیجانی
یک اختمل مربوط به رشد و تحول است و توانایی بیان هیجان در زندگی فرد از لحاظ زمانی زودتر از
سطح تمایز یافت ی خود اتفاق میافتد بنابراین میتوان گفت افرادی که هنوز توانایی بیان و تشخیص
هیجانات و عواطف عناگویی هیجانی) را کسی نکرده اند ،ممکن است در جوانی نتوانند به استومل
عاطفی عسطح تمایز یافت ی خود) دست یابند .افرادی که دارای ناگویی هیجانی و مشکل در امساسات
هستند ،سطح تمایز یافت ی خود پایینی دارند ،همچنین اضطرات باال و آمیخت ی بیشتری بین عول و
امساساتشان دارند و در رواب با دی ران دچار تنش های عاطفی میشوند ،چون افراد با ناگویی هیجانی
سطوح کمتری از همدلی را که الزمه یک ارتباط صمیمانه است از خود نشان می دهند .کرمی و
همکارانع )9915در پژوهشی به این نتیجه رسیدند افرادی که باالترین مد سطح تمایز یافت ی خود را
داشته باشند کمتر امتمال دارد که ویژگی ناگویی هیجانی را از خود بروز دهند.
در مورد نوش عملکرد خانواده پیش بینی خشونت ،نتایه پژوهش فییمه پورمندع )9915نشان داد
که کارکرد خانواده به عنوان یک کل ،نوش میمی در ایجاد و تداوم رفتارهای زورگویانه ایفا میکند .در
خانواده هایی که ارتباط مثبت و عاطفی بسنده وجود ندارد ،همسران به امتمال بیشتری در مشکمت
زورگویی درگیر خواهند شد ،اشکال این مشکمت ممکن است در جنس متفاوت باشد ،به طور مثال
ارتباط مثبت نابسنده در خانواده با رفتار زورگویانه پسران و همسران مرتب است ،اما برای دختران،
ارتباط نابسنده ویژگی آنیایی بود که ادعا میکند قربانی رفتار زورگویانه شده اند ،اما خود به رفتارهای
زورگویانه دست نزده اند .نتایه تحویق فروزنده ،دریس ،دل آرام و ترابی ع )9988نشان داد که رابطه
معناداری بین پرخاش ری و ابعاد مختلف کارکرد خانواده مانند مل مشکل ،ارتباط ،نوشها و کارکرد
کلی خانواده وجود داشت .از آنجایی که خشونت های خانوادگی مخصوص یک قشر یا یک منطوه
خاص نبوده و تمامی طبوات جامعه را در بر میگیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و اجتماعی ناشی از
خشونت های خانوادگی مصون نیست خشونت های کممی و لفظی ،فحاش اداء الفاظ رکیک است ،و
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در مرامل نازل تر به صدا زدن طرف موابل بانام های زشت و ناموزون و یا دشنام و ناسزا و . ..منتیی
میشود ،که این موارد ممکن است ،زمینه ی بروز خشونت های بدنی وجسمی را فراهم کند و در نیایت
در رواب میان همسران اختمل ایجاد کند؛ مال آنکه کارکرد خانواده به توانایی اعضای خانواده در
هماهن ی با تیییرات ،مل تضادها و تعارضات ،همبست ی بین اعضاء و موفویت در اعمال ال وهای
انضباطی ،رعایت مد و مرز بین افراد ،میباشد .اجرای موررات و اصول ماکم بر این نیاد با هدف مفاظت
از کل سیستم خانواده مربوط است و زمانی که افراد نسبت به همدی ر از خشونت کممی استفاده
میکنند ،به تضادهای موجود میان خود دامن میزنند و به دنبال آن کارکرد خانواده افت پیدا میکند
این امر در مورد خشونت های جنسی و تاثیری که بر کارکرد خانواده میگذارد نیز صادق است .همچنین،
در تبیین این یافته که چرا کارکرد خانواده میمترین پیشبین خشونت در خانواده است ،میتوان چنین
بیان نمود که خشونت هایی مانند خشونت جنسی و خشونت کممی رخدادی است که غالبا در مریم
خانواده اتفاق میافتد و آثار و نشانه های عینی برای اثبات چنین خشونتها از نظر قانونی و مووقی
امری بسیار دشوار خواهد بود .خانواده هایی که از عملکرد ضعیف برخوردارند ،این عملکرد باعث
گسست ی و جدائی عاطفی اعضای خانواده و فودان ارتباط ،عدم همراهی عاطفی و سطح پایین رضایت
و خشنودی خانوادگی میشود و در نتیجه ،باعث مشکمتی چون پرخاش ری میشود ؛در واقع اگر در
یک خانواده مشکمت به درستی مل شوند ،اعضا ارتباط خوبی با یکدی ر داشته باشند و هن امی که
فرد با مشکلی مواجه میشود اعضاء خانواده بتوانند با وی به خوبی ارتباط برقرار کرده و آمیزش عاطفی
خوبی داشته باشند به گونهای که وی امساس کند که تکیه گاه امنی دارد ،اختملهای رفتاری در افراد
این خانواده کمتر به وجود میآید .هرچه سطح گریز عاطفی زنان بیشتر بوده و هرچه راهبردهای نامناسی
بیشتری را برای فرار از پیوندهای عاطفی مل نشده خانواده استفاده کنند ،سطح رضایت زناشویی کمتری
خواهند داشت .بدین معنی که استفاده از راهبردهای موابلهای هیجان محور در این زمینه میتواند
بستری را برای افزایش خشونت فراهم نموده و در مرامل بحرانی زندگی با رخداد مشکمت جزئی زمینه
اختمفات اساسی را موجی شود .اکنون در بافت خانوادهها و جامعه به وضوح شاهد هستیم که افرادی
در موقعیت بحرانی که از سطح تمایز یافت ی پایین تری برخوردار باشند ،از گریز عاطفی و یا مکانیزم
مثلث سازی استفاده کرده و در پارهای از مواقع رواب افراد را به خارج از چارچوت خانواده و یا خیانت
سوق دهد .از سویی دی ر نیز افراد با سطح باالیی از تمایز یافت ی توانایی موابله مؤثر با بحرانیا را تجربه
کرده و به رشد و بالندگی دست مییابند عاشکان فعله کار ،بردن ،کوشا ،امانی ،مودم فر .)9918 ،درگیری
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و ادغام هیجانی و عاطفی بیش از اندازه در خانواده ،افراد را از دستیابی به استومل و خودمختاری
بازمیدارد ،همین امر باعث ایجاد ال وهای تعاملی مشکل دار میان اعضای خانواده میشود .همچنین
افرادی که واکنش پذیری باالیی دارند به جیت ضعف در کنترل هیجانات و عدم توانایی تفکیک
امساس و منطق ،از ال وهای ارتباطی ناکارآمدی پیروی میکنند .در چنین خانواده هایی عدم تمایز
هیجانی و آشفت یهای روانی ناشی از آن ال وهای تعاملی مشکل دار را گسترش میدهد و به سبی
آن ،این ال وهای ناکارآمد منجر به پرخاش ری و خشونت میشوند عمشمتی ،پور اسماعیلی وخداپرست،
 .)9918همچنین میتوان گفت که باورهای فرد میتواند ارزیابیهای نامناسی با موقعیت را برای فرد
ایجاد کند و از طرف دی ر افرادی که مرز روشنی میان امساس و منطق خود نمیکشند و تحت تأثیر
هیجانات خود قرار می یرند نمیتوانند کنترل مناسبی بر تعار ضات زناشویی داشته باشند .این افراد خود
را به هدف مورد خشونت قرار گرفتن توس همسر قرار میدهند .در مجموع دو متییر تمایز یافت ی ،
عملکرد خانواده و ناگویی هیجانی پیش بینی کننده مناسبی برای سطح خشونت خان ی است و نشان
از اهمیت نوش هیجانات و باورها و ارزیابییای شناختی فرد از موقعیت دارد.
از محدودیت های این مطالعه میتوان به عودم همکواری مناسوی زنان به دلیل خجالت و ترس
از افشای پرسشنامه تکمیل شده؛ اشواره نمود .از دی ر محدودیتیای مطالعوه ماضور نمونوه گیوری از
چند مرکز بیداشتی بود که بوه علوت موانوع انجوام مطالعوه در مراکز آموزشی غیرآموزشی و مرجع
بودن مراکز مورد مطالعه قابل توجیه است.
پیشنهادات
در انتیا با توجه به یافتههای پژوهش پیشنیاد میشود تمام زوجین آشنایی و آگاهی هر چه بیشتر
در مورد متیییرهای ناگویی و تمایز یافت ی داشته باشند و در این باره آموزش ببینند و همچنین آشنایی
هر چه بیشتر مردان در خصوص شان و منزلت و ارزش واالی موام زن آگاهی داشته باشند زیرا زنان
سرمایههای اصلی و میاتی جامعه هستند و مسئول پرورش نسل آتی هستند .انجام مطالعات گسوترده
توردر ایون زمینوه روی دی ورزنوان توصویه می ردد .آموزش میارتیوای زنودگی از سوالیوای قبول از
ازدواج نظیور کنترل خشم ،ارتباط مناسی و مل مسأله میتواند از خشونت خان ی علیه زنان پیش یری
نماید .افوزایش آگواهی اجتمواع در موورد انوواع خشونت خان ی و اثرات آن بر سممت خانواده و کودکان
میتواند بر کاهش انواع دی ر خشونت اثرگذار باشد .اقودامات آموزشوی در زمان مشاوره ازدواج در
مراجعوات بوه مراکوز بیداشوتی از اقودامات مناسووی دی ووردر ایوون زمینووه اسووت.
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