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 چکیده :

ون دالیلی چ اکثر زنان به اند نشان داده ها هان وجود دارد و بررسیخشونت خانگی علیه زنان در سراسر ج

 ها خشونتاین  دهند که  میز زندگی و کتک خوردن از شوهر را بروز نمیآخجالت، ترس، و... شرایط خشونت

آورد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه   میو روانی زیادی را برای زنان قربانی به بار    میپیامدهای منفی جس

 پردازد.  می، کاربردی  میدانشگاه جامع عل در متأهلشونت خانوادگی با سالمت روان زنان خ

 191به صورت تعداد مساوی )هر گروه  "مورد و شاهد"آزمودنی در دو گروه  زن به عنوان 381مطالعه این  در

قرار گرفتند؛ و شاهد( مورد بررسی  نواده )گروه مورد( و محل سکونت )گروهنفر( در دو مکان دادگاه خا

 لمی)استاندارد( را تک GHQ - 28  میسالمت عمو هنام پرسش( و خشونت خانوادگی )محقق نوشته نامه پرسش

و با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون  SPSS 16نرم افزار  ند. اطالعات به دست آمده از طریقکرد

 تجزیه و تحلیل شدند. و تحلیل مسیر،  بیترتی

خشونت روانی و ، خشونت جنسی، میخشونت جس)انواع خشونت  میزانمشاهده کردیم که  ها افته ی در نتایج

است. و نمره سالمت روان گروه  آشکار بسیار بیشتر از گروه شاهد در گروه مورد به صورت (خشونت اقتصادی

مورد نسبت به این  دنبو دار مشکلنمره حاکی از  افزایش دراین  باشد که  میمورد نسبت به گروه شاهد باالتر 

 گروه شاهد است.

طرف همسر بوده و  ت خانوادگی و خشونت علیه زنان ازپیامدهای خشون گر نشانهمچنین نتایج به دست آمده، 

از جمعیت جامعه    میاین که زنان نی بر اثر خشونت است. که با توجه بهتأییدی بر آسیب به سالمت روان زنان 

این ت بسیار زیادی برخوردار است. بنابرمیباشند، سالمت روان زنان از اه  میدار دهههستند و تربیت فرزندان را ع

افتن سالمت روان زنان، به داشتن ی کوشش در پیشگیری از خشونت علیه زنان در جامعه و تالش در جهت بهبود

 سالم کمک خواهد کرد. ای جامعه



روانی،  جنسی، خشونت، خشونت  میی کلیدی : خشونت خانوادگی، خشونت جسها واژه

 خشونت اقتصادی، سالمت روان زنان

 مقدمه:

مناطق دنیا، مساله    میتما ده و مؤثر بر سالمت روان زنان درکی از عوامل عمی  دهد که  میمطالعات متعدد نشان 

ک ی  ا شریک زندگی است.ی  انواع آن، خشونت علیه زنان توسط همسر ترین رایجباشد که   میخشونت در خانواده 

ا جسم و ی  تعریف برای خشونت خانگی عبارت است از اعمال هر گونه زور و اجبار که موجب تهدید زندگی فرد

 (Stewart D.E. and Robinson G.E:1998: 85آزادی فردی او در خانه گردد )  ای  شخصیت روانی وی و

 (36:  1385نقل از احمدی و همکاران،  )به

همواره (. و زنان Lynch, 2111:21نیست، در تمام نقاط دنیا وجود دارد )  خشونت علیه همسر موضوعی تازه

 8تا  5دهد که زنان  میافته نشان ی م(. مطالعات انجاShakel ford,2111:273قربانیان اصلی آن هستند )

 ، از هر سه زنکه بطوری(. Krishnan,2111:1-14بینند )  میآسیب  ه بیشتر از مردان توسط همسرانشانمرتب

ا به هر نحو مورد سوء استفاده قرار ی  شود  میخورد، مورد تجاوز واقع   میعمرش کتک  ک نفر در دورانی  حداقل

طور معمول از  به شود  میی خانگی گزارش ها (. مواردی که از خشونت Maeve,2111:473 -498گیرد)  می

از زنان به دالیل متعدد، خشونت علیه (. چون بسیاری  Koss, 2111:  1332 - 1343است ) تر کمواقعی  میزان

 (.1381:25، )به نقل از سیف ربیعی و همکاران کنند میخویش را پنهان 

ریزی جهت برنامه دهند. اطالع از وضعیت آنان در ابعاد مختلف و  میاز جمعیت کشور را تشکیل    میزنان نی

 تأثیرنان بر سالمت خانواده و جامعه در سالمت کل جامعه مؤثر خواهد بود. سالمت ز ها اصالح وضعیت آن

کند. تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف نشان  میگذارد و به پیشبرد اهداف رشد و توسعه کشور کمک   می

اجتماعی قرار  -دهد که جامعه زنان به دالیل متعدد بیش از مردان در معرض اختالالت روانی و مسائل روانی   می

ران را بر عهده دارند و بخش ی همسری ، مادری و مراقبت از دیگها ی مرتبط با نقشها دارند. زنان بار مسئولیت



همکاران ،  دهند )احمدی و  میک سوم خانوارها را تشکیل ی  ک چهارم تای  نیروی کار و کسب درآمد در عمده

1385 :36.) 

کالت جسمانی تا مشکالت روان از مش ای آورد که دامنه  میخشونت پیامدهای منفی زیادی برای قربانیان به بار 

، درد  میجسمانی نظیر سردرد، مشکالت شک نشان داده است که شکایات ها گیرد. بررسی  میشناختی را در بر 

ی منتقله جنسی در زنان قربانی ها پذیر، عالیم ژنیکولوژی و بیمارینریزی واژینال، سندرم روده تحریکمزمن، خو

ست. از دیگر پیامدهای منفی خشونت در قربانیان همسر آزاری اختالالت خشونت از شیوع باالیی برخوردار ا

افسردگی،  ورده اشاره کرده است که اختالالتراستا، به سندرم زنان کتک خاین  است و مطالعات در پزشکی روان

 .گیرد  مینفس پایین را در بر  ابط بین فردی، جسمانی کردن و عزتاضطراب، عالیم جسمانی، حساسیت در رو

ارزشی و اقدام به خودکشی به عنوان  بیاحساس  ،فسردگی، اختالل استرس پس از آسیبو ا  بیاختالالت اضطرا

 (.59: 1385) قهاری ،  اند مطرح شده دهای شایع بدرفتاری نسبت به همسرپیام

 

 

 فصل اول        

 کلیات تحقیق       

 طرح و بیان مسأله : - ۱-۱

نیاز افراد به قرار و  حد اثر بخش حمایتی و تربیتی است.ترین واماعی، اما مهمین واحد اجتتر کوچکخانواده 

 ،نانمیگونه که احساس امنیت، اطمبتنی بر عاطفه و عقل آن ای نماید که در خانواده رابطه  میجاب ای  آرامش

ی جامعه است و از نه تمام نمایآ  سالمت و رضایت را برای طرفین به ارمغان آورد شکل گیرد. همچنین خانواده

عدالتی باشد خانواده نیز از آن مبرا  بیگذارد و اگر روح حاکم بر جامعه بر   می تأثیرپذیرفته و بر آن  تأثیرآن 

 (.161: 1385آزاده و دهقان فرد ، نخواهد بود ) اعظم



ت و موحد: تحوالت گوناگون اقتصادی و اجتماعی دگرگون شده است )عنای تأثیرخانواده در طول تاریخ تحت 

منجر به بروز تعارض در روابط متقابل اعضای خانواده از حالت خفیف گرفته تا  ها دگرگونیاین  (.1383

تعارضات در ارتباط با عوامل بیرون از این  ی شدید که خشونت خانواده است، شده است. بخشی ازها حالت

قابل وجود دو عامل رابطه متاین  میان. البته در ارتباط با عوامل درونی خانواده است ها خانواده و بخشی از آن

 Dudleyر ارتباط با تعارضات جامعه است )دهد که تعارضات خانواده د  میمختلف نشان  دارد. مطالعات متفکران

2111  ,Grant  1993تضادهای خانواده اثر منفی در سازگاری اعضای آن دارد )  میزان(؛ و افزایش  ,

Richters & Martinez77:  1387ه نقل از منصوریان و فخرائی، ( ) ب .) 

آورد.   میتعارضات به وجود آمده در خانواده، مسائل و مشکالتی را در سطوح فردی، نهادی و اجتماعی به وجود 

دهند   میگیرند، تعادل روانی خود را از دست  میکدیگر قرار ی  که در تعارض با ای در سطح فردی، اعضای خانواده

از  دیده شود. اگرچه افراد ازدواج کرده به طور متوسط ها ارهایی مثل پرخاشگری و افسردگی در آنو چه بسا رفت

مجرد برخوردارند ولی تعارضات خانواده ممکن است سالمت افراد را به  سالمتی بیشتری نسبت به افراد

 ی ازدواجها درصد از زوج 31 میانو روحی مختلفی را به دنبال داشته باشد. در    میی جسها اخته، بیماریاند خطر

و روانی    میجس منجر به صدمات ها درصد آن 11دهد که   میاالت متحده پرخاشگری فیزیکی روی ای کرده در

 (.1387:77، ) به نقل از منصوریان و فخرائی ( Finchman, 2113: 23)  شود  میشدید 

نیست که از خشونت مبرا  ای ا جامعهی  وراست و هیچ کش ها تعارضات و خشونت خانوادگی مسأله دیرینه ملت

ضعیف در خانواده قابل مشاهده بوده است. در  باشد. از عهد باستان تاکنون ، اعمال خشونت علیه فرد وابسته و

شده، در حالی که در برخی دیگر، خشونت   میخشونت از قوانین مصوب و قدرتمند ناشی این  برخی از جوامع،

 (. Segal,1999:213است )ا محیطی بوده ی  نتیجه عوامل مختلف شخصی

، « بدرفتاری با همسر » ی خانوادگی اعم از ها توان در خصوص کلیه بدرفتاری  میرا  1اصطالح خشونت خانوادگی

 ترین رایجاصطالح از این  برد. با آن که و چندین اصطالح دیگر بکار« خشونت زناشویی » ، «زن آزاری » 

                                                           
1
 domestic abuse or domestic violence 



به صورت مترادف با اصطالح  معموالًاست « زنان  خشونت نسبت به» خصوص  اصطالحات به کار رفته در

violence family  تر بوده ، کلیه اعمال خشونت باری را   میصورتی که اصطالح آخر، عمو رود، در میبه کار

 بسیاری در ن،ای  وجود با. شود  می شامل – فرزند و همسر به نسبت خشونت از اعم –افتد  میکه در خانواده اتفاق 

تر است و بیشتر مورد استفاده قرار راودات روزمره، اصطالح اولی رایجو متون راجع به خشونت و م ها نوشته از

 (.23-24:  1384) پور نقاش تهرانی ،  گیرد  می

برای کنترل رفتارها و  از رفتارها معرفی کرد که فرد ای توان مجموعه  میبه طور کلی ، خشونت خانوادگی را 

جاد رعب و ای  حسادت گونه افراطی و ؛ برای مثال، ابراز رفتارهایشود  میمتوسل  ها حساسات فرد دیگر بدانا

گردد تا فرد متخاصم در موضع   میآورد و باعث   میوحشت در دیگری که موجبات انزوا و تنهایی قربانی را فراهم 

زنان هستند،  ها انوادگی که اکثر قریب به اتفاق آنکنترل دیگر افراد در خانواده باقی بماند. قربانیان خشونت خ

 ها آن گیرند و به کودکان و متعلقات  میت اقتصادی قرار میتهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرو اغلب مورد

اغلب از چشم افراد بیرون  سیستم کنترل، امری بس مشکل است واین  . اثبات وجودشود  میصدمات زیادی وارد 

انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ  که قربانیان آن، به واسطه ترس ازماند، چرا   مییده از خانواده پوش

د دیگر تا بتوانند فر شوند  میتوسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی  ای گونه رفتارها اغلب به گونهاین  کس ندارند.

 کنترل»خارج شده و در صدد « کنترل » دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از را تحت سلطه و کنترل نگاه

کامل  ترین وکی از جامعی 1995در  2و گنلی 1ورد تعریف خشونت خانوادگی ، شکتراست. در م دیگری« کردن

خشونت خانوادگی » کنند:  میخشونت خانوادگی را بدین گونه تعریف  ها . آناند ترین تعاریف موجود را ارائه داده

( ، جنسی و روانی و  میو سرکوب گرانه، از جمله حمالت فیزیکی )جس   میوعبارت است از رفتارهای هج

نسبت به فردی که با او ارتباط نزدیک و تنگاتنگ  همچنین اعمال فشار اقتصادی توسط هر فرد بالغ و جوان

 (.24: 1384پورنقاش تهرانی ، « ) دارد

                                                           
1
 Schechter 

2
 Ganley 



که هر چند در اکثر جوامع  شود  میمحسوب  ها خشونت علیه زنان از مشکالت اصلی و بهداشتی و حقوقی انسان

وجود دارد اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان بخشی از رفتارهای عادی اجتماعی پذیرفته شده است. براساس 

ا ی  ، جنسی و  میگردد که موجب آسیب جس  میتعریف سازمان ملل ، به هر رفتار خشن وابسته به جنسیت اطالق 

ن گردد. خشونت خانگی علیه زنان همواره از تمام کشورها و جوامع اقتصادی و اجتماعی روانی منجر به رنج زنا

 ها به آمار و اطالعات آن بسیار مشکل است، چرا که زنان در بسیاری از فرهنگ  بیولی دستیا شود  میگزارش 

یژه در محیط و غلب خشونت علیه آنان بهن علت امیدارای جایگاه ضعیف اقتصادی و اجتماعی بوده و به ه

: 1387شود )معزی و همکاران ،   میمشروع توجیه  ای خانواده شناسایی نشده و در بعضی موارد حتی به گونه

21.) 

نیز  ای گردیده و عده ا مضطربی  افسرده ها ی روانی را متحمل شده، بسیاری از آنها زنان قربانی خشونت رنج

مختلف نشان داده است زنانی که از سوی  گذارند. مطالعات  یمعالیم اختالل استرس پس از حادثه را به نمایش 

برابر بیشتر در معرض ابتال به  6خودکشی و  بیشتر در معرض برابر 5گیرند  میشوهران خود مورد خشونت قرار 

نسبت به زنان دیگر هستند.  پزشکی روانی ها برابر بیشتر نیازمند دریافت درمان 5تا  4انواع اختالالت روانی و 

ده و دچار کاهش زنان ممکن است به علت ارعاب ناشی از خشونت شوهران خود از پیشرفت در کارهایشان بازمان

، قربانی متأهلدرصد از زنان  31در سطح ملی کانادا نشان داد که،  ای گردند. نتایج مطالعه توان در کسب معاش

. بنابراین اند رخصی استعالجی گرفتهدرصد م 51ی طبیعی روزمره دست کشیده و ها حوادث خشن، از فعالیت

ل شده ناشی از خشونت علیه زنان بر بخش بهداشت جامعه بسیار گزاف بوده و بخشی از آن برای میهزینه تح

و عالیم اختالالت روانی  ها و بخشی صرف درمان مشکالت روانی از جمله اضطراب   میمداوای آسیب جدی جس

 گردد ) همان منبع (.  می

مهم در ثبات و پایداری  ، عاطفی و روانی زنان در خانواده از عوامل مین امنیت جسمیأمطالب فوق، ت با توجه به

تواند منشاء بسیاری از مشکالت در خانواده و  می ها گردد و عدم امنیت و سالمت روانی آن  میخانواده به محسوب 

ویژه خشونت علیه  و بررسی ابعاد آن به خشونت در خانواده جاد ناامنی وای  جامعه شود. شناخت علل مؤثر در



 میزانمطالعه بر آن است تا با تعیین این  این اساس، باشد. بر  میی توسعه کشور مؤثر ها ریزیزنان در برنامه

برای  ی الزمها مثبت در جهت نیازسنجی   میفراوانی انواع خشونت خانوادگی و رابطه آن با سالمت روان زنان، گا

پیشگیری خشونت و  و ارائه راهکارهای مناسب برای   میی آموزشی به منظور افزایش آگاهی عموها ارائه برنامه

 عبارت است از: ترین سوال تحقیقت روان زنان گام بردارد. لذا مهمبهبود وضعیت سالم

وکان ی شهر بها خانواده میان، جنسی، روانی، اقتصادی ( نسبت به زنان در  میجسی خانوادگی )ها انواع خشونت

 با سالمت روان زنان دارد؟ ای است؟ و چه رابطه میزانبه چه 

 ت و ضرورت تحقیق :میاه -۱-2

خشونت خانوادگی به معنای  ورد توجه محققان قرار گرفته است.در حدود سه دهه است که خشونت خانوادگی م

تگی و پیوندهای عاطفی ، دلبسها گروهی از افراد است که ویژگی خاص آن میانز، در میوجود رفتار خشونت آ

ه با ا سخت و همرای  پذیر نیست ) فرزندان (امکان ا اصالًی آن، از نظر زمانی مداومت دارد و ترک گروهاین  است.

اجتماعی  -ی فرهنگی ها دهه تحقیق در غرب و بررسی در کشورهایی با ویژگی قبول مشکالت فراوان است. سه

وادگی در خشونت خان ی یی که در جوامع گوناگون وجود دارد، پدیدهها وتمتفاوت، نشان داد که با وجود تمام تفا

 (.89: 1381) اعزازی، همه جا قابل مشاهده است

ر پردازان کالسیک مکتب تضاد، بر اجتناب ناپذیشناسی خانواده به پیروی از نظریهظران جامعهنبرخی از صاحب

بروز تعارضات جزء ماهیت نهاد خانواده است. وقتی واقعیت  کنند. به نظر آنان  می تأکیدبودن تعارضات خانواده 

، زیرا تنها از طریق تحقیق کند  میت پیدا میآن اه ی تعارضات خانواده قابل انکار نیست، نیاز به پژوهش و مطالعه

م در تعارضات حاکم بر خانواده و عوامل آن را شناسایی کرد. برخی تحقیقات انجا میزانتوان   میاست که    میعل

نهادهای  دت تعارضات خانواده نسبت به سایردهند که فراوانی و ش  میکشورهایی مثل آمریکا و کانادا نشان 

اجتماعی بیشتر است. هم جوانان و هم بزرگساالن تعارضات خانواده خود را در مقایسه با تعارضات خودشان با 

 (.81-81: 1387فخرائی،  ان و)منصوری اند دوستان و همکاران بیشتر و ناگوارتر گزارش کرده



اجتماعی و اقتصادی را  ی خانوادگی محدود به اعضای خانواده نشده و سایر نهادهایها نتایج تعارضات و خشونت

ی از هم گسیخته که پیش از جدایی کامل، تعارضات ها دهد. از آنجا که فرزندان خانواده  میقرار  تأثیرتحت 

ز آنجا که دارد که تحصیالت خود را به اتمام رسانده و وارد دانشگاه شوند و ا   می، احتمال کاند گوناگون داشته

امر باعث نابسامانی این  کننده در موفقیت اقتصادی است در دراز مدتتعیین تحصیالت عاملی کلیدی و

 (.81:  1387( ) به نقل از منصوریان و فخرائی،  Astone,  1991:  319شود )  میاقتصادی 

برخی موارد حاد هم، که  خانوادگی توجه خاصی نشده بود. درخشونت  ی ا چند سال پیش، به پدیدهران تای  در

با توجه به  معموالًز نیز میرفتار خشونت آ کرد. توجیه  مییافت، توجه چندانی جلب ن  میدر مطبوعات انعکاس 

گرفت. اما از   مین صورت شرایط اجتماعی دخیل در آ گرفتن نظر در بدون و افراد روانی –خصوصیات فردی 

یی، آن ها ا بررسیی  نارهامی، تخصصی و دانشگاهی شد و معدود س  میعل پدیده وارد مباحثاین  چند سال پیش،

ران وجود دارد و با توجه به نتایج ای  دادند. زیرا مشخص شده است که خشونت خانوادگی در را مورد توجه قرار

یی ها توان در مورد آن سکوت کرد و باید اقدام  میخصوصی ، دیگر ن ی رفتار در محدودهاین  فردی و اجتماعی

 (. 89:  1381انجام داد) اعزازی ، 

اعمال خشونت توسط همسر با بسیاری از پیامدهای فوری و طوالنی مدت بهداشتی و روانی ارتباط دارد از جمله: 

کشی. ردگی و رفتارهای تمایل به خودافسصدمات جسمانی، اختالالت دستگاه گوارشی، سندرم دردهای مزمن، 

درآمد، عملکرد شغلی و توان زنان در حفظ مشاغل  میزانتواند بر امکان اشتغال،   میهمچنین خشونت همسر 

مشکالت بهداشت روانی و سالمت روان نیز در بین زنانی که مورد سوء رفتار قرار  بگذارد. شیوع تأثیرخود 

 (. 37:  1385باشد ) احمدی و همکاران ,   میباال دهنده هشدار ای گیرند به گونه  می

 ها پژوهشاین  در جامعه ما اگر چه تحقیقات زیادی درباره تعارضات خانوادگی انجام شده است، ولی بسیاری از

که به مراجع قضایی مراجعه نموده، انتخاب  ییها ا خانوادهی  ی طالق گرفتهها خانواده میانی خود را از ها نمونه

در حالی است که این  و(. 6: 1378) خلیلی:  اند پرداخته و همچنین به بررسی بعد فیزیکی خشونت ندا کرده



. با توجه به پیامدهای خشونت و رابطه آن شود  میبیرون از خانواده گزارش ن ی خانوادگی بهها بسیاری از خشونت

 . تا با مطالعه وکند  میت فراوانی پیدا میموضوع اهاین  ی و تحقیق درباره   میزنان، شناخت عل با سالمت روان

به سوی از هم  ها افتن خانوادهی راهکارهایی برای کاهش خشونت در خانواده از تشدید تعارضات و سوق ی ارائه

 (.81:  1387پاشیدگی جلوگیری کرد ) به نقل از منصوریان و فخرائی، 

شهر بوکان  متأهلزنان  ابطه آن با سالمت روانخانوادگی رخواهیم به بررسی انواع خشونت   میپژوهش این  در

ه دارد و نهاد سالمت روان فرزندان و خانواد با   میسالمت روان زنان رابطه مستقی که این بپردازیم و با توجه به

 ها پذیری و انتقال ارزشارکردهای نهاد خانواده، جامعهیکی از ک باشد و  میی جامعه ها ترین نهادخانواده از بنیادی

عنی خانواده ی  را سالم دانست که رکن آن ای توان جامعه میو هنجارهای جامعه به نسل آتی است. بنابراین زمانی 

خوش  کان در امان نباشند آن جامعه رویکه در آن زنان و کود ای جامعه در رفاه و سالمت باشد و مطمئناً

 باشد.  میت یمتحقیق الزم و با اهاین  نخواهد دید. لذا انجام

 اهداف تحقیق : -۱-3

اهداف جزئی تقسیم  آن هستیم به دو دسته اهداف کلی وحاضر به دنبال  اهدافی که در فرایند انجام پژوهش

 :شوند  می

 اهداف کلی : -۱-3-۱

 است. متأهلتحقیق ، بررسی رابطه انواع خشونت خانوادگی با سالمت روان زنان این  هدف کلی

 اهداف جزئی : -۱-3-2

 .متأهلطه خشونت جسمانی ) در خانه علیه زنان ( با سالمت روان زنان بررسی راب .1

 .متأهلبررسی رابطه خشونت جنسی ) در خانه علیه زنان ( با سالمت روان زنان  .2

 .متأهلبررسی رابطه خشونت روانی ) در خانه علیه زنان ( با سالمت روان زنان  .3

 .متأهلا سالمت روان زنان بررسی رابطه خشونت اقتصادی ) در خانه علیه زنان ( ب .4



 سواالت تحقیق : - ۴ -۱

 :شوند  میجزئی تقسیم  به دو دسته سواالت اصلی و سواالتسواالتی که در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم 

 سوال اصلی : -۱-۴-۱

 باشد؟  میبه چه صورت  متأهلآن با سالمت روان زنان  ی بوده و رابطه میزانی خانوادگی به چه ها انواع خشونت

 سواالت فرعی :  -۱-۴-2

 دارد؟ رابطه وجود متأهلبین خشونت جسمانی ) در خانه علیه زنان ( و سالمت روان زنان آیا  .1

 رابطه وجود دارد؟ متأهلبین خشونت جنسی ) در خانه علیه زنان ( و سالمت روان زنان آیا  .2

 رابطه وجود دارد؟ تأهلمبین خشونت روانی ) در خانه علیه زنان ( و سالمت روان زنان آیا  .3

 دارد؟ رابطه وجود متأهلبین خشونت اقتصادی ) در خانه علیه زنان ( و سالمت روان زنان آیا  .4

 

 

 فصل دوم         

 پیشینه، مبانی و چارچوب نظری        

 مقدمه:

از تحقیقات  ای ران و چکیدهای  فصل ابتدا پیشینه موضوع خشونت خانوادگی، و سالمت روان را در جهان واین  در

 م.ای نه خشونت خانوادگی و سالمت روان انجام شده است را آوردهمیگوناگونی را که در ز

ی اساسی در هر پژوهش است که بدون پرداختن به آن ، پژوهش ها کی از فعالیتی  فرایند پیشینه موضوع

موضوع مورد پژوهش همراه با مختصری از  ی بیان تاریخچه(. 1378،  میتواند به درستی صورت گیرد ) نا  مین

در جامعه به   بیدارد که موضوع، از چه زمانی و به چه ترتی  مینظران در مورد آن معلوم ارائه نظریات صاحب



 ها مرحله تئوریاین  در واقع در(. 21: 1369صورت مسئله در آمده و چه تحولی در جامعه داشته است ) نادری، 

 میگردند که برآیند آن غنای معرفت عل  میمورد مطالعه، بررسی  خصوص پدیده و رویکردهای مختلف در

 (.11آماده سازی چارچوب نظری طرح است ) همان منبع،  پژوهشگر و  

را  اند خشونت و سالمت روان در خارج و داخل کشور پرداخته ی یی که به مسألهها ترین نظریهدر ادامه مهم

در آخر فصل به بررسی مفهوم  دل نظری ترسیم خواهد شد. وی گوناگون مها مطرح کرده و بر اساس نظریه

 .شود  میی تحقیق پرداخته ها فرضیه خشونت خانوادگی و انواع آن، و مفهوم سالمت روان و ابعاد آن و

 تاریخچه موضوع : -2-۱

 تاریخچه سالمت روان در جهان: 2-۱-۱

زندگی  انی که بشر وجود داشته و مخصوصاًی روانی از زمها تاریخچه سالمت روان با توجه به وجود بیماری

ی اصالحی و ها بخصوص نهضت اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است. پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی

توان   میرا  پزشکی روانمشکلی است. در حقیقت  به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله   میعل

ی روانی از قدیم وجود داشته و ها ترین، چون بیماری  میآورد. قدی لم به شمارترین عترین، حرفه و تازه  میقدی

باید درمان    میالد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمیقبل از  سال 461تا  377بقراط در 

-خی دارد. تازهت تاریمیاز همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اه ها سرشتی و فرضیه مزاج کرد، علل

بین المللی بهداشت روانی بود که  ی بعد از تشکیل اولین کنگره 1931از  تقریباً که این  ترین علم برای

و مراکز پیشگیری در کشورهای  پزشکی روانی ها به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمان پزشکی روان

در جریان جنگ جهانی دوم  ها این سازمان عالیتکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند. از فی  مترقی

ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به را به صورت تازه پزشکی روانتوان   میکاسته شد و بدین ترتیب  عمالً

زمان با انقالب -جدهم و همکه تا آخر قرن ه شود  میحساب آورد. و از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط 

 .(17:  1384النی فر، میی بهداشت روانی اطالعات کافی در دست است ) خچهکبیر فرانسه از تاری



افت و مؤسسات خیریه در کشورهای کاتولیک بنا به پیشنهاد ی  جدهم مسئله به همان طریق هفده ادامهدر قرن ه

درمان  ی نگهداری و نظریه پزشکان در موردنحوه ی مؤسسات نظریات مردم دربارهاین  شد. در تأسیس ها کشیش

قابل بیماران روانی را غیر ای بین پزشکان طوری بود که عده بیماران متفاوت بود. در بیمارستان بتلم اختالف

بیماران بایستی این  توصیه و عقیده داشتند که ها های مختلف درمانی به آنعالج دانسته و بعضی نیز روش

 که دچار حمالت بیماری مانیاک شده بود توجه ن قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستانمیدرمان پزشکی شوند. در ه

پزشکی و  پزشکان و اطرافیان را به خود معطوف داشت و توجه نه تنها به درمان ژرژ سوم بلکه مسائل

 (.21: 1384النی فر، میو پرستاری بیماران روانی بیشتر شد ) پزشکی روان

درمان بیماران روانی  ده شده ببریم کهمیآمریکا نا در پزشکی روانکه پدر  1راشن میاز بنیا  میبسیار بجاست که نا

اطالعات "به نام   بیک سال قبل از مرگش کتای 1812را در بیمارستان پنسیلوانیا به عهده گرفت و در سال 

ی روانی در امریکا به شمار ها کتاب بیماری سال تنها 71نوشت که تا  "ی روانیها پزشکی و شرح بیماری

ی ها ن اخالقی که بیشتر جنبه انسانی، عاطفی و تعلیم و تربیت داشت در طرفداران انجمنرفت. مسئله درما  می

در کشورهای اروپایی به جای دیوانگی بنا  پزشکی رواناصطالح  19در قرن  گذاشت و مخصوصاً  بیخیریه اثر خو

 (.24: 1384النی فر: مینهاده شد )

را شروع  پزشکی روانمسائل  ی یویورک تحقیقات دربارهدر بیمارستان ن پزشکی روانانستیتوی  1895 در سال

انیستیتو شد و این  جزء پزشکان( 1866 - 1951پزشک جوان سوئیسی)روان 2آدولف مایر 1912کرد و در سال 

منصوب شد و  3پکینزها هنری فیلیپن وابسته به دانشکده جانز پزشکی روانبه سمت رئیس مرکز  1912در سال 

 گذاری کرد )همان منبع(.ولوژی را بنیانمکتب سایکوبی بعداً

                                                           
1
 Benjamine Raush 

2
 Adolf Meyer 

3
 Johns Hopkins 



 واشنگتن تشکیل شد اولین کنگره بین المللی بهداشت روانی با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در 1931در سال 

سرپایی، مراکز کودکان عقب مانده ذهنی و  ، مراکز درمانیها بیمارستان تأسیسو مسائل روانی کشورها از قبیل 

شد و  تأسیسهای سرپایی موجب قانونی در انگلستان بخش ن سال بهیمقرار گرفت. در هنظایر آن مورد مطالعه 

ی روزانه در ها کم کم بیمارستان 1941الخره در ادرمانی به وجود آمد و ب ی کارها سرویس ها بخشاین  در

 انگلستان افتتاح شد.

خت ولی خوشبختانه بعد از تمام جنگ ااند  ی بهداشت روانی را به تعویقها بروز جنگ جهانی دوم تشکیل کنگره

جهانی دوم مسائل زیادی پیش آورده  کی بعد از دیگری تشکیل شد. اگرچه جنگی  ی بهداشت روانیها کنگره

لیون و هفتصد و میک ی  بیشتر پیدا کند زیرا بیش از اهمیتحسن را داشت که مسئله بهداشت روانی این  ولی

 (.26:  1384النی فر، میروانی از خدمات سربازی اخراج شدند ) ی ها پنجاه هزار نفر به دلیل بیماری

اسیون جهانی که در لندن تشکیل شد اساس فدر 1948ن کنگره بین المللی بهداشت روانی در سال میدر سو

یونسکو و سازمان بهداشت    میفدراسیون به عضویت رساین  ذاری شد و در همان سالگبهداشت روانی بنیان

فدراسیون جهانی بهداشت روانی را به عهده    میسازمان جهانی بهداشت در ژنو نقش رهبری رس جهانی درآمد و

جهانی تشکیل  ی ک کنگرهی  بارکی  بین المللی و هر چهار سال ی جلسه کی  گرفت. از آن تاریخ به بعد هر سال

 تم آوریل روز جهانی بهداشتفروردین مطابق با هف 18ی پیگیر روز ها نتیجه تالش و کوشش . درشود  میشده و 

بهداشتی  رد بررسی قرار گرفت و از مسئولیناعالم گردید و در سراسر جهان مسائل بهداشتی کشورها مو

قرار دهند )    میبهداشت عمو یها ی بهداشت روانی را جزء برنامهها خواسته شد تا برنامه کشورهای مختلف

 (. 27:  1384النی فر، می

 : رانای  ت روان درتاریخچه سالم -2-۱-2

ران اطالعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی به دست آمده ای  اگرچه از تاریخچه بهداشت روانی در

توان قبول کرد که رفتار با  می  بیران و عرای  در آن زمان در کشورهای   میبا توجه اعتقادات مذهبی، سنتی و عل



یی برای نگهداری بیماران روانی وجود ها های قدیم محلو از زمان شده  میبیماران روانی به نحوی مطلوب انجام 

، اند داشته تأثیرران ای  زبان و  بیی عرها ونان در نگرش کشوری  که علوم پزشکی استاین  داشته است. اکثر تصورها

ونانی حتی ی  یها ران وجود داشته و از کتابای  مدارس پزشکی در 7و  6وجود دارد که حتی در قرن  ولی شاهدی

 (.28: 1384فر،  میالنی شده است )   میمدارس استفاده این  به صورت ترجمه در

توان نام برد که   میدر دوران اسالم پزشکان و نویسندگان مهم از آن زمان مانند زکریای رازی و ابوعلی سینا را 

ن میمردم مغرب ز در دسترس و گر ترجمه شدهی دیها ونانی، التین و زبانی  به زبان ی آنان غیر از عربیها نوشته

 (.29: 1384فر، میالنی قرار گرفته و با استقبال آنان روبرو شده است )

دیوان در باغی مشجر و  فرمان خواجه شمس الدین محمد صاحبزد به ی  شمسی دارالشفایی در 1267در سال » 

روانی، حوضخانه، مجالس مجانین بوده  انی مخصوص برای بیمارها بیمارستان دارای بخشاین  بزرگ بنا شد.

 قبایل بیگانه پیشرفت بهداشت روانی انجام نگرفت و در ی داخلی و هجومها به علت جنگ 1293است. تا سال 

ن یماست محل کوچکی در زیر ز   میک بیمارستان عموی  سال در بیمارستان سینای فعلی ) ابوعلی سینا ( کهاین 

افت که فقط تکافوی پذیرش عده قلیلی از بیماران روانی ثروتمند ی  ران روانی اختصاصو داالن بیمارستان به بیما

هربانی واگذار شد نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به ش 1297را داشت. در سال 

 یمارستان روانی در تهرانا اولین بی  «دارالمجانین»و باغی در اکبرآباد تهران )خیابان سینای فعلی( به صورت 

دادند و از پزشک، پرستار و دارو خبری نبود.   میک افسر و سه پاسبان انجام ی  جاد شد. امور پرستاری و اداری راای 

سید ضیاء الدین طباطبائی مدیریت و اداره دارالمجانین از شهربانی به شهرداری  زمان صدرات 1311در سال 

 متخصص اعصاب و روان در بیمارستان مشغول به کار گردید. اولین 1311منتقل شد و در سال 

ی روانی ها جاد کرسی بیماریای  و با تأسیسسازمان جدید دانشکده پزشکی توسط پرفسور آبرلین  1319در سال 

سرای عالی و دانشکده شناسی در دانشدانشکده پزشکی تهران، تدریس روانی روانی در ها و تدریس بیماری

آرام  بیمارستان روزبه، در خیابان سی متری جهت بیماران نسبتاً 1325د اجرا گذاشته شد. در سال ادبیات به مر



 تر در ساختمان جدید شروع به کار کردبیمارستان روزبه با وسایل مدرن 1339افت و در سال ی  درونی اختصاص

 .شود  میبیمارستان از طرف دانشکده پزشکی تهران اداره این 

اداره بهداشت  1338 ران آغاز شد و در سالای  شناسی و بهداشت روانی از رادیویی روانها رنامهب 1336در سال 

اولین مرکز بهداشت روانی تهران از طرف  1343روانی در اداره کل بهداشت وزارت بهداری تشکیل شد. در سال 

ورت سرپایی پذیرا گردید. در شد و بیماران به ص تأسیس نی وزارت بهداری در خیابان هدایتاداره بهداشت روا

علت اختالف دید وزرای اداره بهداشت روانی به کل اداره کل تبدیل شد و پس از گذشت دو سال به  1351سال 

خدمات  ه صورت اداره تحت نظارت اداره کلاداره کل بهداشت روانی ب مجدداً 1352یعنی در سال  بهداری وقت

وزارت علوم بهداری را بر  س ارشد بهداشت روانیفر به سمت کارشنا یمیالنبهداشتی ویژه درآمد و دکتر بهروز 

و مدیر اداره کل خدمات بهداشتی ویژه  اشتی معاون بهداشتی وزارت بهداریعهده گرفت. با توجه به دید بهد

در مرکز بهداشت روانی  1354در تابستان سال  ها تهران و شهرستان   میآموزی پزشکان عموباز ی اولین دوره

طرح و این  فر سرپرستی و اجرایمیالنی ک ماه انجام گرفت و دکتر ی  رازی به مدت پزشکی روانهران و مرکز ت

برنامه به قدری مفید بود که پزشکان آموزش دیده این  آموزشی را بر عهده داشت. اجرای برنامهاین  اجرای

شهر بیمارانی روانی را    میی عموها گاهی اداره شبکه بهداشت روانی تهران در درمانها توانستند با راهنمائی

به تهران جلوگیری به عمل آورند. از تاریخ تصویب وزارت بهداشت و درمان و  ها تشخیص و درمان و از اعزام آن

دفتری بنام  ی بهداشتی، درمانی و آموزشی به آن وزارت خانه منتقل شد و مجدداًها آموزش پزشکی تمام سازمان

 ریزی کرد.درمانی و آموزشی و طرح و برنامه ر آن وزارت خانه شروع به فعالیت بهداشتی،دفتر بهداشت روانی د

بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان شهرضا  ی برای اولین بار طرح ادغام خدمات بهداشت روانی در خدمات اولیه

اشت جهانی قرار گرفت یید نمایندگان سازمان بهدأطرح مورد تاین  ) استان اصفهان ( شروع شد و چون موفقیت

بهداشتی در کشور اعالم و اجرای طرح کشوری بهداشت روانی در  شت روانی به عنوان اصل نهم خدماتلذا بهدا

 (. 31 - 33:  1384فر، میالنی «) ی دیگر آغاز شدها استان

 



 :تاریخچه موضوع خشونت در جهان -2-۱-3

تحت عنوان « 1پ و همکارانهنری کم»، 1962سال  آغاز شد که در ای مربوط به خشونت با مقاله ها بررسی

توصیف و تشریح جراحات و  مقاله بهاین  در ها منتشر کردند. آن« 2کودک کتک خورده ی عالیم مشخصه»

اعمال شده بود پرداختند. در اوایل  ها آن در بیمارستان، که از جانب والدینصدمات وارده بر کودکان بستری 

را اعالم کردند. با  ها یی انجام دادند و نتایج آنها نه بررسیمیز نای  ققان دیگری در، به تدریج مح 1971 ی دهه

نظری و روشی موجود، نتایج تحقیقات مبهوت کننده بود. برخالف تصور، خشونت،  یها دشواری ی وجود کلیه

 ها خانواده میانی، در )معمولی( بود که تنها در شرایط بحران  میاستثنایی نبود، بلکه بیشتر رفتاری عمو رفتاری

شد. متغیرهایی مانند سطح سواد،   میهم دیده « مطلوب » یی با ظاهر ها خانواده میانکرد. بلکه در   میبروز ن

طبقات اجتماعی، با سطح سواد و  ی کلیه میانخاص در آن دخیل نبود و در  ای درآمد و تعلق به طبقه میزان

پدیده دخالت این  ت، نژاد، مذهب و... نیز در بروزمییگری مانند قود آمد متفاوت مشاهده شد. عواملدر میزان

 (.13: 1381اعزازی، چندانی نداشتند )

 جا بهنای  . دراند شناسان متعددی تحقیقات مربوط به خشونت را در کشورهای گوناگون انجام دادهجامعه»

 : از اولین افرادی که درشود  می تأکید، اند ترین آنان، که طی چندین سال تحقیقات متعددی انجام دادهسرشناس

یی در ها به بعد، بررسی 1971ی ها نام برد که از سال 3توان از جیل  مینه شروع به فعالیت کردند، میزاین 

در مورد سوء استفاده از کودکان و  1967در سال  4کودکان انجام داد. تحقیقات المر خشونت نسبت به ی نهمیز

 نیز از افراد سرشناس« 6استراوس و استاین متز»انجام گرفت.  5به صورت بررسی پیگیر ، بار دیگر1977در سال 
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 ی دهه . از افراد دیگری که تا اوایلشود  میمربوط  1974به سال  ها ی آنها حوزه هستند که بررسی نای  در

» و  1974/ 1978« 1استورم برگس و هولم» توان از  مینه انجام دادند، میزاین  یی درها الدی بررسیمی 1981

 نام برد. « 3گروث و بیرنباوم» و  1977« 2گروث ، برگس و هولم استورم

در سال  5خوردند. گلز میی خود به زنانی توجه داشت که از شوهران خود کتک ها در بررسی 1976 4مارتین

اده جنسی از زنان مورد سوء استف در« 6مایسل من» ورد بررسی قرار داد و ، سوءاستفاده از زنان را م 1974

شد و در    میتدریج وارد مجامع عل هدیگران گذاشت. سپس مبحث خشونت ب کاملی در دسترس اطالعات نسبتاً

در نیوهمپشایر، به بررسی مسایل و مشکالت  1981اولین کنفرانس ملی بررسی خشونت در خانواده در سال 

 موضوعاین  ی دیگری نیز بهها و سازمان ها گروه، 1984 - 87ی ها خشونت خانوادگی پرداختند. در فاصله سال

 ی تخصصی مانند:ها پرداختند و به تدریج، مجله

The Journal of Interpersonal Violence » , «The Journal of Family Violence » » و «

Victims and Violence»سال خانوادگی بود، منتشر شدند. در  بررسی خشونت ها ، که موضوع اصلی کار آن

گو قرار گرفت و سازمان ملل نیز با توجه بحث و گفت و خانوادگی در پارلمان اروپا مورد خشونت ی ، مقوله1987

را امضا  ها ی گوناگون آنها یی که دولتها خشونت خانوادگی، آن را مطرح ساخت و در مقاوله نامه ی به پدیده

 دکان، مورد موافقت قرار گرفت. دربر کو تأکید خانواده، با مراقبت و حمایت از اعضای ضعیف کردند، ضرورت

ی الزم را از زنان و کودکان در جامعه و خانواده به عمل ها ی امضاء کننده موظف شدند حمایتها نتیجه، دولت

ی جنسی دوران خانواده ها سوءاستفاده امکان تحصیل، کار و برابری اجتماعی اعطاء کنند و از ها آورند، به آن
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 19 ی شد. در ماده تأکیدخشونت در خانواده  ی بر مسأله در سال جهانی خانواده، بار دیگر آورند. ممانعت به عمل

ی قانونی، اجرایی، ها طرف کنواسیون خواسته شده است که تمام اقدام کنواسیون حقوق بشر از کشورهای

و روحی، آسیب    میی خشونت جسها اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودکان در برابر تمام شکل

 مله سوء استفاده جنسی ازا استثمار و از جی  ا سهل انگاری، بدرفتاریی  توجهی بیسوء استفاده،  ای  رسانی

اعزازی ، « ) ا هر شخص دیگری قرار دارند، به عمل آورندی  ا قیم قانونیی  کودکانی که تحت مراقبت والدین

1381 :15- 14.) 

خشونت خانوادگی را افرادی مانند پزشکان و روان پزشکان، که به صورت  ی طور که ذکر شد پدیدههمان»

نام « اکتشاف ی مرحله»از آن تحت عنوان  معموالًدوره، که این  مستقیم با آن ارتباط داشتند، مطرح کردند. در

 ن کتکی بالینی در مورد کودکاها نه بررسیمیدر ز ی متعددی کهها خشونت از طریق مقاله ی برند، مسئله  می

متخصصان جامعه ارائه گردید. افراد دیگری هم که به حقوق کودکان و زنان  و   میخورده نوشته شد، به افکار عمو

 و حمایت برای اعضای ضعیف خانوادهدر خانواده عالقه داشتند و به طور پیگیر در پی کسب حقوق، امکانات 

 کردند.  میار عمویی خاص وارد افکها مفاهیم را از طریق برنامهاین  بودند،

خشن صورت گرفت.  والدیندوره از طریق مشاهدات بالینی، و در صورت امکان، پرسش از این  یها اکثر بررسی

، محققان ها پژوهشاین  بودند. در ، کودکان بستری شده در بیمارستاندر بسیاری موارد، نمونه مورد بررسی

خشونت را، با توجه به سن و جنس کودکان، طبقه  زا مشکالت روانی ناشی ای  کوشیدند شخصیت والدین خشن

 بندی کنند.

تجربیات خود برای  اطالعات، محققان علوم اجتماعی نیز ناچار به استفاده از دانش، آگاهی واین  در اثر نشر

 داد.  میپاسخ  ی دیگری نیزها پدیده شدند. علم جامعه شناسی باید به سوالاین  بررسی

شده بود، از جامعه شناسان  و افراد خشن تأکید ها ی قربانیها تشاف، تنها بر ویژگیاک ی که در مرحلهبا آن

  پدیده را در جامعه مشخص و بر عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دخیل دراین  درخواست شد که گستردگی

مانند  ای نهمامیدادند که چرا در محیط ص  میباید توضیح  کنند. همچنین جامعه شناسان تأکیدجاد خشونت ای



ی روانی و شخصیتی افراد مربوط ها تنها به ویژگیآمیز  خشونترفتار آیا   دهد؟ میز رخ میخانواده، رفتار خشونت آ

 ها گذارند؟ کدام خانواده  می تأثیر ها جاد خشونت، بر خانوادهای  ی اجتماعی، در جهتها و بحران ها ا تنشی  شود  می

 . و ... راه مقابله با خشونت و پیشگیری از آن چیست بیشتر در معرض خشونت قرار دارند،

نه خشونت، میی اوج بررسی در زها حیطه شدند و سالاین  محققان علوم اجتماعی بسیار دیرتر از سایرین وارد

قابل اثبات دارد، پدیده، چندین توجیه غیراین  بیشتر مربوط به فعالیت افراد دیگر است. دوری جامعه شناسی از

خود را  معموالًکنند،   میفعالیت  ها که جامعه شناسانی که در دانشگاه شود  میامر مربوط این  یهات بهبرخی توج

خشونت در بسیاری موارد ابعاد  ی دارند. از آنجا که پدیده  میی خاص، دور نگه ها گیریاز مسائل سیاسی و جبهه

، آن را رفتاری استثنایی، و نه ها دادند و مدت  میبه آن نشان ن ای سیاسی دارد، جامعه شناسان دانشگاهی عالقه

 (29-31:  1381 )اعزازی،« که شاید ارزش بررسی هم نداشت گرفتند  می، در نظر  میعمو

وجود دارد، حداقل  با وجود کلیه مشکالتی که برای بررسی پدیده خشونت خانوادگی وجود داشت و هنوز هم» 

، که از آن تحت ها بررسیاین  انجام دادن ی صورت گرفت و در حینی متعددها ، بررسی81 ی در آمریکا از دهه

ی تحقیق کوشش بسیاری صورت گرفت؛ اما ها پیشبرد روش برند، برای  مینام « توجیه  ی مرحله» عنوان 

ی خشونت ها مشکالت اساسی ناشی از ذات پدیده هنوز هم مطرح است. مشکالت اساسی مربوط به بررسی

-و جوامع، ازدواج و خانواده نشان ها . در اکثر فرهنگشود  میم خانواده و خشونت مطرح مفهو خانوادگی در دو

است که به روی افراد غریبه، و به خصوص محققان، بسته است. بسیاری از « خصوصی » محیطی  ی دهنده

و تمایلی به  شود  میی خصوصی در نظر گرفته ها روابط و ویژگی ی و روابط درون خانواده، به منزله ها ویژگی

ی ها درآمد، چگونگی روش میزانتوان به  میخصوصی  مسایلاین  ی به دیگران وجود ندارد. از جمله ها اظهار آن

وجود ندارد،  ها سوالاین  ا نوع مذهب نام برد. با آن که تمایل چندانی به ابراز واقعیت در موردی  تربیتی فرزندان

ی مربوط به چگونگی روابط ها د، امکان پاسخگویی وجود دارد. سوالیآ  دقت کافی به عمل ها اگر در تنظیم سوال

مفاهیم این  شود. میبا واکنش منفی اعضاء رو به رو  معموالًجنسی و همچنین وجود خشونت در خانواده ( )رفتار



 ها یح آندارند و تمایل به بیان و تشر در محیط خانواده، به دور از چشم دیگران و به دور از چشم محققان، وجود

 محقق ناچار است راه خود را در تاریکی بیابد. . بدین ترتیب، در بسیاری موارد،شود  میهم دیده ن

آید، بیان کرد: به سبب حساسیت بیش از   میتوان به شرحی که در پی   میمشکالت بررسی خشونت خانوادگی را 

های متداولی که امکان دارد با نتیجه از روشموضوع و مرتبط بودن آن با واحد خانواده، از همان ابتدا بسیاری 

 آوری جمعمحقق به  ها یی که در آنها نه، روشمیز نای  . به طور کلی درشود  میوب برسد، کنار گذاشته لمط

. زیرا به دلیل خصوصی شود  میپردازند، مطرح ن  میواسطه ) مانند مشاهده (  بیاطالعات به صورت مستقیم و 

وضعیتی در  ی به فرد محقق اجازه دهد برای مشاهده ای آید که خانواده  میبه ندرت پیش بودن محیط خانواده، 

داده شود و محقق تحت پوشش دیگری وارد خانواده  ای ابد. در عین حال، اگر هم چنین اجازهی  حضور ها آن میان

 و رفتار دیگری ارائه دهند.بگذارند  گردد، احتمال زیادی وجودی دارد که افراد، رفتارهای معمولی خود را کنار

نوع تغییر رفتار، به خصوص در مورد رفتارهایی مانند کتک زدن، که جنبه نامطلوب اجتماعی دارد، بیشتر این 

رسد که او   مین، اگر چنین رفتاری در برابر محقق صورت گیرد، باز هم زمانی فرا ای  گیرد. با وجود  میصورت 

زند که از نظر روشی کار صحیحی   میتفاوت بماند و دست به مداخله  بیآمیز  خشونتتواند در برابر رفتار   مین

ی آزمایشی برای مشخص کردن خشونت خانوادگی، نه تنها از نظر روشی کار مشکلی ها نیست. انجام دادن روش

 عات دربرای کسب اطال معموالًپذیر هم نیست. در نتیجه، نع اجتماعی و قانونی دارد، امکاناست، بلکه چون م

تنها راه  که مصاحبه تقریباًکنند. با آن  میخشونت دارند، سوال  ی نهمیکه در ز  بینه، از افراد در مورد تجارمیزاین 

اعتماد به پاسخگو است. محقق  میزانترین آن، اطالعات است، مشکالت خاصی نیز دارد که مهم آوری جمع

 پاسخگو، به درستیآیا   است کهاین  هر دو مورد، سوال اساسی ا قربانی مصاحبه کند؛ اما دری متواند با مجر  می

اغراق کند؟ بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد  ها ا حتی در مورد آنی  کوشد حقایق را پنهان  میا ی  دهد  میجواب 

بسیاری  ی پرسشگر پاسخ منطقی بدهد. درها پردازد، به سوال  میکه در خانواده به آزار و اذیت دیگران    میمجر

یی متناسب با هنجار ها کوشد پاسخ  میاجتماعی نامطلوب است،  گمان برد که چنین رفتاری از نظر موارد هم، اگر

ا حتی ی  دیگر، بسیاری اوقات قربانی به سبب ترس شدید از تشدید خشونت در خانواده ارائه دهد. از طرف   میعمو



ا ی  ترا آن را کم اثری  کند  مینی دیگر، از بیان واقعیت خودداری ا دالیل ذهی  شرم از وضعیتی که در آن قرار دارد

دهد. بنابراین، بهترین راه برای کسب اطالعات، پرسش از مجرم و قربانی از هر دو است تا بتوان   میتر نشان اثر پر

ا ی  و مجرم، ودش  میافت. اما به صورت معمول، تنها از قربانی سوال ی  از اظهارات هر دو نفر، به نتایجی دست

کا، اظهارات ) ات ی پذیر نیست. بنابراین، تنها نقطها دسترسی به او امکانی  تمایلی به پاسخگویی ندارد شخصاً

 ذهنی( قربانی است.

خشونت، جزو  زمینهتحقیق در  معموالًاطالعات وجود دارد،  آوری جمعگذشته از مشکلی که در مورد چگونگی 

گیرد و سپس محقق از طریق پرسش، اطالعاتی   میت. زیرا ابتدا خشونت صورت اس« پس رویدادی » تحقیقات 

ش زمان وقوع و پرس میان ی آورد. اما در برخی موارد، مانند تجاوز جنسی در دوران کودکی، فاصله  میبه دست 

 داشت. از نظر دور اند کرده کرد و مسائلی را که فراموش تأکیدی افراد زیاد است و تنها باید به حافظه

 یافت؟ درصدی از افراد دستاین  توان به  میمشکل مهم دیگر، پیدا کردن فرد قربانی و فرد خشن است. چگونه 

است این  کنند. اما گمان بر  میمراجعه  و درصدی به مراکز مشاوره ها و دادگاه   میبه نیروی انتظا ها خانوادهاین 

اعزازی « ) وجود ندارد ها به آن  بیمانند و امکان دستیا  میدور  از چشم محققان ها خانوادهاین  که بیشترین درصد

 ،1381  :34 - 31.) 

 

 پیشینه تحقیق: -2-2

 پیشینه تحقیق )خارج کشور(: -2-2-۱

با توجه به نتایج پژوهش بر  ها انجام شد که آن( 1996) 1جکسون و جکسون -پژوهشی توسط پتر تیک 

اعمال شده علیه آنان به  به ویژه اگر خشونت -انی روان زنان قرب پیامدهای منفی خشونت خانگی بر سالمت

                                                           
1 Petretic-Jackson & T- Jackson 



که در مورد  ای در مطالعه( 1999) 1این، نتایج پژوهش والکر کردند. عالوه بر تأکید -ابد ی  مدت طوالنی ادامه

هستند. « نشانگان زنان کتک خورده » دریافت که آنان مبتال به  ان قربانی خشونت خانگی انجام دادتعدادی از زن

سردگی، اضطراب، تمایل به یی مانند افها بررسی خود مشاهده کرد مجموعه نشانه که والکر در گروه مورد   میعالئ

 (74: 1387گرفت ) پناغی و همکاران ،   میاختالل جسمانی و سطح پایین حرمت خود را در بر  خودکشی،

"کومار و همکاران  "در بررسی 
بررسی این  در نجام شد وی و روستایی هند اکه بر روی زنان مناطق شهر 2

زنان دچار اختالالت سالمت روان به دلیل همسر آزاری و خشونت خانگی بودند که نیاز  ٪41مشاهده گردید که 

 (.23:  1387به نقل از معزی و همکاران، ( ) Kumar & et al,2115درمانی داشتند )  ی به مداخله

ک بار ی  پنج سال روارد که هرها  نفر فارغ التحصیل دانشگاه 173لی بر روی طو ی ک مطالعهی  جورج وایالنت در

سالی میانو سالمت روانی در    میجس قوی بین سالمت ای نتیجه رسید که رابطهاین  مورد معاینه قرار گرفتند، به

سالی میانشتند در دانشگاه بدترین وضع روان شناختی را دا وجود دارد. به عالوه، کسانی که در دوران تحصیل در

دادند. هیچ عامل واحدی در دوران کودکی که با سالمت   میرا نشان    میجس یها باالتری از بروز بیماری میزان

تطابق بهتر  ی بینی کنندهپیش روانی بزرگسالی رابطه داشته باشد شناخته نشده، معهذا، ثبات کلی خانواده پدری

( اهرها و برادرها ) اعضای خانوادهبود که روابط حسنه با پدر و مادر و خو این افته جالبی  کی  در بزرگسالی است.

ن میدیگر ه ای سالی همبستگی دارد. در مطالعه میانو روانی در    میدر دوران تحصیل دانشگاهی با رفاه جس

وابط بین محقق دریافت که عادات کودکی با عادات کار در بزرگسالی رابطه دارد و سالمت روانی بزرگسالی و ر

 (.69-71: 1382فردی خوب با توانایی کار در خردسالی مربوط است ) کاپالن و سادوک جلد اول، 

"پیترسون و همکاران "ر مطالعه د
ارتکاب مردان به خشونت  سی عوامل بسیاری که در ارتباط بابه برر( 2111) 3

ازدواج قبلی و سطح تحصیالت باالتر زنان با  . که در آن سن باالتر زنان، سابقهاند علیه زنان وجود دارد پرداخته

                                                           
1 E.L.Walker 
2 Kumar.S , Jeyaseelan.L , Suresh.S, Ahuja.RC 

3
 'R.Petersen & et al 



( )به نقل از  Petersen R & et al, 2111داشته است ) باالی خشونت همسرانشان رابطه معناداری میزان

 (.41:  1385احمدی و همکاران، 

ی اه اجرای استراتژی که به منظور کمک به طراحی و( 2111دیگر توسط پیترسون و همکاران ) ای و در مطالعه

روانی انجام شد، رفتارهای بهداشتی و  ی موجود در بهداشتها تفاوت  بیپیشگیری از خشونت همسر و ارزیا

در بین زنان تحت خشونت و زنانی که تحت خشونت  جامعه ی بهداشتی و خدمات خاصها استفاده از مراقبت

ونت همسر علیه نان تحت مطالعه خشاز ز ٪28نشان داد که در مجموع،  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اند نبوده

 ابتال به افسردگی دو برابر و اعتماد بنفس پایین سه برابر بیشتر از زنانی که تحت ها اند. در آنخود را گزارش داده

بهداشتی و اجتماعی  خدمات قایسه با گروه دوم، از انواع خاصزنان در ماین  ، مشاهده شد.اند خشونت نبوده

جاد پیوند بین خدمات ای  تالش در جهت محققان براین  .اند روانی استفاده بیشتری نمودهمانند خدمات بهداشت 

 Petersen R& et, 2111نمایند )   می تأکیدی بهداشتی و خدمات جامعه در رفع نیاز زنان گرفتار ها مراقبت

al  ،41: 1385( ) به نقل از احمدی و همکاران.) 

"بوگات و همکاران "
ی اجتماعی را بر زنان بررسی نمودنده و ها ی خانگی و خشونتها نتخشو تأثیرنیز  1

 Thogat.GAی خانگی مرتبط است ,ها مشاهده کردند که اختالل در سالمت روان زنان فقط با تجربه خشونت

, Leahy.K, Von.EA , Maxwell.C (2005 Levendosky.AA, et al به نقل از معزی و ( )

 (.23:  1387همکاران ، 

-SCL نامه پرسش ی خانگی، از بین ابعاد ده گانهها انجام شده در تایوان در مورد اثرات خشونت ای العهدر مط

90-R  گین نمره به اضطراب میانبیشترین  سنجد(  میو شکایات معمولی روانی را  ها شدت نشانه میزان) که

( ) به et al& Hou  , 2115 جسمانی قرار داشت ) از آن وسواس ، افسردگی و شکایات اختصاص داشته و پس

 (. 23: 1387نقل از معزی و همکاران ، 

                                                           
1
 Bogat.GA , Leahy.K, Von.EA,Maxwell.C,Levendosky.AA, et al. 



"توماس و همکاران" در بررسی
ترین اختالالت زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شایع 38نیز در بین  1

 استفاده از مواد اعتیاد آور بود , ای  شناخته شده به دنبال خشونت خانگی، اضطراب، افسردگی و گرایش

Thomas.CR, Miller.G , Hartshorn.JC (2005 , Speck.NC, Walker.G به نقل از معزی و ( )

 (. 23: 1387همکاران ، 

"براون و هریس "ک مطالعه ی در
ا ی  توأم با اعتماد با شوهر و ای مشخص کردند در زنانی که رابطه( 1978)  2

است  تر کم ٪91مال ابتال به افسردگی دوست خود دارند نسبت به زنانی که از چنین روابطی محرومند، احت

 (.29: 1387انرایت،  -پاول )

ی از دست رفته زندگی ها ین دالیل سالتر بزرگکی از ی  بر طبق مطالعات بانک جهانی، مشکالت بهداشت روان

 قلبیی ها هایی نظیر سرطان، بیماریبیماری به ابتالء میزان با رقماین  .است ها ناتوانی از ٪5/11 بوده و علت

 (.41:  1385( ) به نقل از احمدی و همکاران، WHO,1995باشد )   میعروقی و مغزی قابل مقایسه 

 پیشینه تحقیق ) داخل کشور (: - 2-2-2

جاد ای  رسد بیشترین اختالالت روانی  میی دکتر معصومه معزی و همکاران به نظر ها ی پژوهشها افتهی  براساس

ی خانگی و همسرآزاری افسردگی، شکایات جسمانی، وسواس، اضطراب و اه شده در زنان به دنبال خشونت

دیگر بر آسیب به سالمت روان زنان بر اثر خشونت بوده  ییدیأمطالعه تاین  پرخاشگری است. در هر صورت نتایج

 (. 23: 1387و خشونت علیه زنان است ) معزی و همکاران ،  پیامدهای روانی همسر آزاری گر نشانو 

 متأهلزنان  ی خانگی بر سالمت روانها تاثیر خشونت "ول احمدی و همکاران تحقیقی تحت عنوان دکتر بت

سال  15 متأهلنفر نمونه زن  1189. که از اند انجام داده 1396در سال  "دانشجو و کارمند در دانشگاه اصفهان 

 تحت ٪ 7/35 . کهاند هسکونتشان پرسشگری شد به باالی دانشجو و کارمند ساکن شهر اصفهان که در محل

 ٪11خشونت روانی ، و  ٪29،   میتحت خشونت جس ٪31 تفکیک به که اند داشته قرار خانگی خشونت انواع
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مطالعه بعضی از افراد نیز تحت انواع خشونت خانگی قرار این  . الزم به ذکر است که دراند خشونت جنسی بوده

، تحقیر، نوع خشونت جسمی ترینشایع(  %81هل دادن )و ( ٪91. مشت و لگد بیشترین فراوانی )اند داشته

ترین انواع خشونت روانی اعمال شده بر علیه شایع(  %83) ارعاب و تهدید ،(٪ 93ا ناسزا با فراوانی )ی  توهین و

 و اضطراب)  روانی اختالل به مشکوک ها نمونه ٪1/34زنان نمونه بوده است. از لحاظ وضعیت سالمت روان 

برابر افرادی است که تحت  5/3 اند داشته قرار خانگی ونتشخ تحت که افرادی در میزاناین  .اند بوده(  افسردگی

(. بررسی برخی عوامل مؤثر P < 0/0001، 58/4 – 72/2   ٪95 :OR=3/5, CL ) اند خشونت خانگی نبوده

سر، وضعیت اقتصادی پایین و وجود ارتباط معنی دار آماری بین اعتیاد هم گر نشاندر ارتکاب خشونت علیه زنان 

 توان گفت زنان تحت خشونت خانگی احتماالً  می(. P < 0/0001باشد )  میتعداد بیشتر فرزندان در خانواده 

ک ی  نتایج خشونت به عنواناین  توجه به بیل افسردگی و اضطراب هستند و بابیشتر دچار اختالالت روانی از ق

 (. 35:  1385همکاران،  احمدی و زیادی دارد ) اهمیتشاخص سالمت روان 

 1385در سال  "سالمت روان زنان قربانی همسر آزاری  "دکتر شهربانو قهاری و همکاران تحقیقی تحت عنوان 

مناطق شهر اصفهان  ی زن به صورت تصادفی سیستماتیک از کلیه 1186مطالعه از این  که در اند انجام داده

ل نمودند. اطالعات به دست آمده میرا تک GHQ-28   میو سالمت عمو همسر آزاری نامه پرسشانتخاب شدند و 

 1186و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. از  tآزمون  و با SPSS 16از طریق نرم افزار آماری 

(  ٪4/31 ) 361 ،  میجس بدرفتاری(  ٪5/31) 374 ، عاطفی بدرفتاری(  ٪ 4/85) 1113 نمونه پژوهش

 از خشونت قربانی زنان. کردند تجربه را بدرفتاری نوع هرسه زمان هم(  ٪4/17) 216نسی و ج بدرفتاری

(. به عالوه رابطه انواع همسر آزاری به عنوان متغیر پیش P < 15/1 ) برند  می رنج   میعمو سالمت بدتر وضعیت

سته که با استفاده از تحلیل رگرسیون ا وابی  به عنوان متغیر مالک   میک از ابعاد سالمت عموی ا مستقل با هری بین

به بدرفتاری دیدن از هر نوع، عنی تجری مثبت وجود دارد. ، نشان داد که بین متغیرها رابطهچند گانه انجام شد

(. در نتیجه قربانیان همسر آزاری و P< 15/1 فرد است )   میبینی کننده بروز اختالل در سالمت عموپیش

بردند. به عبارتی بین بدرفتاری دیدن و مشکالت   میبیشتری رنج    میمت عموخشونت خانگی از مشکالت سال



در مقایسه با قربانیان    میبین قربانیان، بدرفتاری جنسی و جساین  روان شناختی رابطه وجود دارد و در

 (.58:  1385بدرفتاری عاطفی مشکالت بیشتری را تجربه کردند ) قهاری و همکاران ، 

نفر از زنان مضروب مراجعه کننده به پزشکی قانونی  111پژوهشی بر روی  1395دی در سال ر مرامیفرشته ا

آنان از  ٪65افراد نمونه دارای افسردگی شدید و  ٪43شهر تهران انجام داده است که در آن نشان داده شده 

  (. 1395ر مرادی:میعزت نفس پایینی برخوردار بودند) ا

ر مرادی میا به طوری که در مطالعه ستها و افسرده پایین بودن عزت نفس آن ی افراد مضطربها ویژگی کی ازی

. اند تری برخوردار بودهنفس پایین از عزت اند از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته ٪65 شود  میدیده 

جاست که مردان  این و کند  میرا تشدید  ها افسردگی آن پایین در زنان و مردان، اضطراب ون عزت نفس میو ه

عنی خشونت ی  ی مبتنی بر هیجانها بالخص مسایل خانوادگی از شیوه قی مشکالتبرای حل معقول و منط

 (.31:  1377گیرند ) به نقل از اعزازی ،   میکمک 

نفری  111نمونه  دهد که در بین  میدر خصوص زن آزاری فیزیکی نشان  1396نتیجه تحقیق نازپرور در سال 

شد   میبا خانواده شوهر بیشتر دیده  زندگی اند سال داشته 31-41ه به پزشکی قانونی اکثر قربانیان مراجعه کنند

تر بوده و همچنین اگر ازدواج بدون عالقه قانونی در بین زنان باسواد شایع و زن آزاری منجر به شکایات به مراجع

آزاری یافت. زن   میع زن آزاری نیز افزایش صورت گرفته بود، امکان وقو عوامل دیگر تأثیرو رضایت زن و تحت 

 کردند  میا الکل استفاده ی  ا بازداشت داشتند و در افرادی که از مواد مخدر وی  زندانی شدن در مردانی که سابقه

داد. علل شایع   میبسیار بیشتر بود. همچنین در مردانی که دارای زوجات متعددی بودند زن آزاری بیشتر رخ 

دیگران به ویژه خانواده شوهر و  یها در درجه اول مسائل اخالقی و تربیتی و بعد از آن دخالت ها شروع درگیری

 ( 1396سپس مشکالت اقتصادی بود ) نازپرور، 

 اند پژوهشی بر روی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران انجام داده 1396اعزازی در سال 

از زنان در هفته اول    میدهد که نی میپژوهش نشان این  دیده پرداخته است.پاین  که به بررسی و توصیف



خشونت در دوران کودکی و مقصر پنداشتن خود در  . تجربهاند زندگی مشترک با خشونت فیزیکی آشنا شده

 (. 1396گذارد ) اعزازی ،   میپژوهش بر آن صحه این  خشونت همسر از مواردی دیگری است که در

 "المای  شهرستان خشونت مردان نسبت به زنان در میزانبررسی عوامل مؤثر بر  "ر تحقیقی به بگرضایی د

 میزانتجربه و خشونت در خانواده،  میانتحقیق حاکی از معنادار بودن رابطه این  پرداخته است. نتایج حاصل از

رضایت و عالقه زن به  میزان، اه خویشاوندان مرد در زندگی آن دخالت میزانپایبندی مرد به اعتقادات مذهبی، 

ت روانی اختالال مرد، اقتصادی –نسبت به زن، تعداد فرزندان، پایگاه اجتماعی  سوء ظن مرد میزانهمسر، 

خشونت مردان علیه همسران خویش است.  میزانتحصیالت زن، اعتیاد مرد به مواد مخدر و الکل،  پرخاشگری،

خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود  میزانر امور مهم زندگی با گیری زن دممیتص میزانتحقیق بین این  در

تحقیق نشان داده که اکثر زنان جامعه آماری از طرف همسرانشان مورد خشونت قرار این  ندارد. نتایج کلی

 (.1382 ، بگرضایی)  است بوده روانی –روحی  خشونت ها ترین خشونت در بین آنو شایع اند گرفته

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر خشونت  "د خود تحت عنوان نامه کارشناسی ارشدر پایان 1395سال در   بیمارا

نفر از زنان مورد خشونت ساکن در مناطق شهری و روستایی  386که بر روی  "ارانمیعلیه زنان در شهرستان کا

ادگیری ی تجربه خشونت،نتیجه رسیده است : بین متغیرهای این  اران انجام داده است. بهمیشهرستان کا

ی انتخاب ها اجتماعی، شغل زوجین، شیوه -خشونت، پدرساالری، آشفتگی خانوادگی، سن زنان، پایگاه اقتصادی 

ی حل اختالف با همسر و مرزهای بین اعضای خانواده رابطه ها همسر، عکس العمل زنان در مقابل خشونت، شیوه

خشونت علیه زنان تفاوت معناداری  میزانوستایی بودن با معناداری مشاهده شده است. اما بین شهری و ر

نتایج اکثر زنان نمونه آماری از طرف شوهرانشان مورد شدید ترین انواع خشونت قرار این  مشاهده نشده، بر پایه

و جنسی نیز هر کدام به    میو خشونت جس 6/81 ،خشونت اقتصادی ٪111 میزانکه خشونت روانی به  اند گرفته

 (.1395داشته است ) مارابی،  درصد وجود 3/95 میزان

تمایل به افکار  همسرآزاری با ی بررسی رابطه» در پایان نامه ارشد خود تحت عنوان  1393خاقانی در سال 

 97به بررسی و مطالعه « تهران  خودکشی و آسیب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته در شهر



و  1ی شماره ها گیری به صورت نمونه در دسترس، در دادگاهپردازد. روش نمونه  میه زن مورد خشونت قرار گرفت

ی، فیزیکی، حیطه خشونت روان 4سنجش خشونت که در  نامه پرسش ده بوده است. ابزار گردآوری شاملخانوا 2

شی و تمایل کحقق ساخته که تمایل به افکار خودم نامه پرسشسنجد   میطور جداگانه  جنسی و اقتصادی را به

 یها افتهی  سنجد.  میی خانوادگی را در زنان مورد سنجش قرار گرفته ها به افکار آسیب رساندن به همسر، حمایت

، خشونت روانی بیشترین همبستگی را با تمایل به افکار ها : از بین خشونتکه این  تحقیق عبارتند ازاین 

 یها که از حمایتقرار گرفته با وجودی خشونت ه همسر را دارد. زنان موردخودکشی و آسیب رساندن ب

خودکشی و آسیب رساندن به همسر را داشتند. در زنانی که  دار بودند باز هم تمایل به افکارخانوادگی برخور

از  تر کمدارای سطوح تحصیلی دیپلم و لیسانس به باال بودند تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر 

 (.1393سطوح تحصیلی زیر دیپلم بودند )خاقانی فرد، زنانی که دارای 

مژگان و آقای  ر بانوان ( و به اتفاق خانم دکترسیون امومیخانم شهال طاهری، با همکاری استانداری زنجان ) ک

کیفیت خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده در  میزاندر مورد بررسی  1391دکتر نوائی، تحقیقی را در سال 

کاربردی  ها . نوع تحقیق آناند شهرستان خدابنده انجام داده درمانین به پزشکی قانونی و سایر مراکز بین مراجعی

به دو  ها دانی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه آنمیمطالعه  اکتشافی است و از روش -

تعدادشان  ،اند زیکی قرار گرفتهدر خانواده مورد خشونت فی 1389( زنانی که در طول سال الفصورت است: 

( بتشخیص داده شده است.  قابل استفاده ها مورد آن 115، ها نفر بوده که پس از بررسی اعتبار مصاحبه 116

زن که توسط  9111شامل  1388ایران در سال  ی منتشره روزنامهها اخبار مندرج در صفحه حوادث تمام شماره

 .اند ا شکنجه شدهی  شوهران خود کتک خورده

از نتیجه  ای فقره اقدام به قتل، زندانی کردن در منزل و شکنجه. خالصه 41مورد رها کردن بچه در خیابان و  12

شدن موی سر، کبودی بدن، کنده مردگی،شان بدین شرح است: صدمات وارده به زنان شامل خونای  تحقیق

صدمات وارده باال بوده است؛ و برای کتک زدن باشد.  میو ...  ها ریزی در ملتحمه چشم، شکستگی استخوانخون

است. تناوب زمانی چاقو استفاده شده  زنان عالوه بر سیلی و مشت و لگد، از وسایلی چون کابل، کمربند، بعضاً



 . اکثریتاند خورده  میک تا سه بار از دست شوهر خود کتک ی  آنان روزی ٪25توجه است و  ضرب و شتم قابل

پنجم ابتدایی و  ا سطح سوادشان در حدی  سواد هستند بییا اً ستگاه روستایی دارند. اکثرزنان کتک خورده، خا

بافند. ویژگی همسران زنان کتک   میا در منزل قالی ی  دار هستند واست و به لحاظ شغلی اکثریت خانه ترپایین

تر از سوم راهنمایی(، پایین، سطح سوادشان پایین است ) دهد که اکثر منشاء روستایی دارند  میخورده نشان 

دچار اختالل  ٪25بیکارند،  ها آن ٪19دهند،   میی خرده پا را تشکیل ها بیشتر کارگران بخش کشاورزی و کاسب

دارای سابقه کیفری هستند ) سرقت، دعوا، قمار بازی، خرید و فروش مواد مخدر( و  ٪26روانی هستند.  -رفتاری

همسری هستند)  یده دودارای پد ٪21کنند و   میی مواد مخدر مصرف ا به طور تفننی  معتاد هستند 23٪

 ( 1391طاهری، 

در بررسی علل خود سوزی زنان در استان مازندران بیشترین انگیزه و علت را ( 2112و خلیلیان )   میضرغا

 در   میکالمشکالت، سوء رفتار  نای  بین از که اند نموده اعالم ٪ 92مشکالت خانوادگی در زندگی زناشویی 

 ٪1/24 در جنسی مشکالت و ٪ 2/63 رد   میجس خشونت و کاری کتک ، ٪ 6/58 در متوسط خشونت ، 5/88٪

( ) به  Zarghami . M and Khalilian A, 2112بوده است )  خودسوزی به اقدام علت تریناصلی موارد از

 (.41:  1385 نقل از احمدی و همکاران

 مبانی نظری تحقیق: -2-3

ی جامعه شناختی و برای بحث ها برای بحث خشونت خانوادگی، از تئوری ها ر کلی در بررسی تبیین تئوریبه طو

استفاده شده را ی مورد ها م. تئوریای ی روان شناختی در تحقیق حاضر استفاده کردهها سالمت روان ، از تئوری

 باشد.  میزیر  م که به صورتای بندی کردهبه دو قسمت تقسیم

 ی جامعه شناختی خشونت خانوادگی:ها . تئوری1

 شناختی، نظریه کارکردگرایان. -نیستی ، نظریه تضاد، نظریه کالینز، نظریه اجتماعی مینظریه ف

 ی روان شناختی سالمت روان:ها تئوری. 2



لم گرایی، شخصیت ساایی، دیدگاه پزشکی، دیدگاه انسانگریدگاه روان تحلیلی، دیدگاه رفتارنیستی، دمیدیدگاه ف

بر اساس نظریه راجرز، نظریه آلپورت، نظریه مازلو، نظریه سالمت روان زیگموند فروید، نظریه سالمت روان آلفرد 

 آدلر.

 ی جامعه شناختی خشونت خانوادگی:ها تئوری -2-3-۱

 :۱نیستیمینظریه ف -2-3-۱-۱

دانند هر چند   میتوضیح کافی نا خانوادگی در باب خشونت را برای ی  ی فردیها تبیین فمینیستینظریه پردازان 

آنان بر وجود ساختار  تأکیدکننده رفتار خشن عمل کند، تواند به مثابه عامل تشدید  میعوامل این  معتقد هستند

در  ای ی آن است. توجه آنان متوجه ساختار مرد ساالرانهها زنان و مردان در جامعه و نهاد میاننابرابر قدرت 

ک مرد ی  دیدگاه ، خشونت عمل انفرادیاین  دهد. از  میازه اعمال قدرت بر زنان را جامعه است که به مردان اج

گیرد، بلکه خشونت رفتاری است که   میی فردی تحت بررسی قرار ها ک زن نیست که با استفاده از ویژگیی  علیه

ست که هم، بازتاب ک ابزار نظارتی مهم ای  خشونت شود  میاز جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال 

 (. 59: 1383) اعزازی، کند  میروابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت کمک 

راد را بر محققان سنتی خشونت خانوادگی وارد ای  نای  نیست،میکی از دیگر محققان فی  ( 1985مارتین ) 

اجتماعی جستجو کنند زیرا از  ای  را در عوامل شخصیتی تمایل دارند دلیل خشونت مردان معموالًسازد که   می

، تحریک شدن از جانب قربانی،  میا الکل، تنش، بیکار، حسادت، ناکای  مواد مخدر تأثیر، مردان تحت ها دید آن

 خشونت، به زمینها مشاهدات دوران کودکی خود در ی  نداشتن قابلیت ابراز نمایش، احساسات و سرانجام تجربیات

 . اما مارتین، خشونت مردانشود  میشه دالیل جبری سبب خشونت مردان میعنی هی  ،شوند  میعمل متوسل این 

اقتصادی جوامع بر  داند و معتقد است که ساختار اجتماعی و  مینسبت به زنان را رسم و قاعده زندگی اجتماعی 

ی مربوط به خشونت، به ها در بررسی بایداعتباری، تحقیر و استثمار زنان شکل گرفته است. بنابراین، ن بیاساس 
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در کودکی و چه در رابطه زناشویی بود؛ بلکه بیشتر  افراد، چه میانا چگونگی روابط ی  ی فردیها دنبال ویژگی

ی نظارتی و ها عنی ساختار اقتصادی جامعه، قوانین اجتماعی، وجود سازمانی باید به جستجوی عوامل فوق فردی،

 (.78: 1381ا عدم ظهور خشونت بررسی کرد ) اعزازی، ی  را در ظهور ها آن رتأثیحمایتی پرداخت و 

ی تولیدی و ها ارزش جلوه دادن فعالیت بی شود  میقدرتی زنان  بییی که در روابط زناشویی سبب ها یکی از روش

بر پشتیبانی ی آمریکایی، ها نیستمیازدواج است. ف زمینهاقتصادی زنان در جامعه و افزایش اقتدار مردان در 

و  شوند  میکنند. زیرا عامالن خشونت به ندرت مجازات   میاعتراض آمیز  خشونتقوانین اجتماعی در مقابل رفتار 

 (به خصوص دخترانکودکان )« برده سازی. »شود  میبر دوش قربانی گذاشته آمیز  خشونتدر مواردی، گناه رفتار 

بلکه در  گیرند،  میگی خود نیستند، نه تنها مورد چشم پوشی قرار و زنانی که در اثر ناتوانی قادر به تغییر زند

 (.78:  1381) اعزازی،  شود  میمواردی تشویق هم 

را با توجه به  رد. ناظران اجتماعی، تقسیم وظایفگی  میا بدون آن صورت ی  نظارت در مورد زنان، با خشونت

، تا حد امکان، خود را  می، دولت و نیروی انتظازمینهین ا . دراند محدود کردن آزادی تحرک زنان، به عهده گرفته

. برای مثال شوند  میا برادر ظاهر ی  نقش پدر، شوهر کنند که در  میکشند و نظارت را به مردانی محول   میعقب 

رت بر زنان، . اما در زندگی زناشویی، نظاکند  میناظر اجتماعی عمل  کی مپدر در مورد تربیت دختر خود در حک

که پس از ازدواج،  شوند  میزنان با شوهران خود هم عقیده  معموالًگیرد و   میصورت  از طریق توافق زوجین

توافق به  زمانی که دارند. احتماالً اهمیتی خارج از خانواده ندارند و تنها شوهر و فرزندان ها معاشرت نیازی به

 (. 78 79: 1381) اعزازی،  شود  میخورد، شوهر به خشونت متوسل   میهم 

 نظریه تضاد: -2-3-۱-2

در عمل خود  ها و سازمان ها داند و معتقد است که افراد، گروه  میدارندورف تضاد را ویژگی مهم رفتار اجتماعی 

دهی مان ظهور تضاد، افراد جهت سازمانبیشتر متمایل به حفظ عالیق خود تا حفظ تعادل نظام هستند. در ز

برای حل کاربردی نداشته باشد از خشونت استفاده  ها رتی که استفاده از سایر روشکنند در صو  میتضاد تالش 



ا ی  خانواده با استفاده از خشونت حل شود، فردی که از لحاظ بدنی اعضای میان. اگر برخورد و عالیق شود  می

ز است) میآر موفقیتکرده که به نظر خود بسیا( استفاده تر از دیگران است از راه و روش )خشونتاقتصادی قوی

 (. 75:  1381اعزازی، 

 :۱نظریه کالینز -2-3-۱-3

ی ها چرا تضاد و خشونت در ازدواج که این  ( برای پاسخ دادن بهCollins & Coltrane, 1991به نظر کالینز )

 عبارتند از : اصلی جامعه شناختی وجود دارد که دهد، چهار تبیین  میامروزی روی 

 حق مالکیت جنسی( 1

 دیفشارهای اقتصا( 2

 ( انتقال بین نسلی تعارضات3

 کنترل اجتماعی( 4

ده است که زنان ازدواج کرده از لحاظ ای  نای  حق مالکیت جنسی: نگرش سنتی پدرساالری مبتنی بر( 1

دانند که   میطبیعی خود  . مردان حقشوند  میاقتصادی، جنسی و احساسی جزء دارایی شوهران خود محسوب 

نوع تفکر بیشتر دیده این  تر باشد،ازه جامعه سنتیاند  اری را خواستند با زن خود انجام دهند. هرهر نوع رفت

 خورد.  میطبقات پایین جامعه بیشتر به چشم  میاننگرش به ویژه در این  .شود  می

، کند  مییدا تعارضات خانواده در هنگام فشارهای اقتصادی افزایش پ میزانفشارهای اقتصادی: به نظر کالینز ( 2

یی درک خیلی سنتی ها کند. چنین خانواده میفا ای  ای عامل نقش عمدهاین  طبقات پایین جامعه میانبه ویژه در 

 باشد.  میخانواده  کننده اقتصادی و رئیسنمیأشوهر به عنوان ت کنند که  میی جنسیتی دارند و تصور ها از نقش

تعارضات خانواده به ویژه خشونت علیه زنان از  که این  دارد مبنی برانتقال بین نسلی تعارضات: شواهدی وجود ( 3

گیرد، بعد از   می. دختری که به وسیله والدین خود مورد اذیت قرار شود  میی قبلی به نسل بعد منتقل ها نسل

را امری وی تضاد و خشونت  که این  ز با شوهرش خواهد داشت؛ به خاطرمیازدواج به احتمال زیاد روابط تعارض آ
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وضعیت را این  تواند  میکه  کند  میتصور  تر کمو به علت عزت نفس پایینی که دارد  کند  میعادی و بهنجار تصور 

 کار را دراین  پردازند، پسرهای آنان نیز  میمردانی که به تنبیه فیزیکی زنان خود  که این  تربهبود بخشد. مهم

 مورد زنان خود انجام خواهند داد.

قرار دارد. به  کنترل و نظارت اجتماعی در معرض تر کمل اجتماعی: خانواده به عنوان مکانی است که ( کنتر4

نهادهای پلیسی و قضایی اجازه  شد و  می( که خانواده حریم خصوصی تلقی  بیدر جوامع غرخصوص در گذشته )

قربانیان اصلی تضاد و خشونت خانواده و کودکان  صورت زناناین  دادند. در  میدخالت در امور خانواده را به خود ن

 (. 85-86:  1387منصوریان و فخرائی ،ماندند )  میبودند از دید عموم پنهان 

 شناختی: -نظریه اجتماعی  -2-3-۱-۴

 را درباره تریشناختی دیدگاه گسترده -اجتماعی  برخالف رفتارگرایی سنتی واتسون و اسکینر، نظریه» 

شل شناخته شد. نظریه می جولین راتر و والتر -رت باندورا توسط آلب نظریه عمدتاًاین  دهد.  میادگیری ارائه ی 

بینی شده داریم و که درباره رویدادهای پیش رآیندهای شناختی مانند انتظاراتیشناختی بر ف -پردازان اجتماعی 

 کنند.  میی اجتماعی تمرکز ها در موقعیت ز طریق مشاهده کردن رفتار دیگرانادگیری ای  بر

گونه که محیط بر یان تفاوت دارند که معتقدند هماننظر با رفتارگرااین  شناختی از -نظریه پردازان اجتماعی 

 گذارند.  می تأثیرگذارند، افراد نیز بر محیط خود   می تأثیرافراد 

ی خود آگاه و ها یرندهادگی  اسیر محیط خود نیستند، بلکه پردازان اجتماعی شناختی، افراد صرفاًبه عقیده نظریه

طوری آن را تغییر دهند که  خواهند  میبه دنبال آگاه شدن از محیط خود هستند و  ها هدفمند هستند. آن

سازی کالسیک و شناختی معتقدند که شرطی پردازان اجتماعیدر دسترس قرار گیرند. نظریه ها تقویت کننده

 دارد. اهمیتطریق مشاهده نیز  یادگیری از ادگیری هستند امای می مهها کنشگر شکل

مشاهده کردن دیگران  ( به فراگیری دانش از طریق شود  میده میگیری نیز نا) که سرمشق ای یادگیری مشاهده

پاسخ این  (2باید پاسخی را انجام دهد و )( 1سازی کنشگر روی دهد، ارگانیزم )شرطی که این  اشاره دارد. برای



دهد، روی   میادگیرنده رفتار مشاهده شده را انجام نی  حتی زمانی که ای ی مشاهدهادگیری  باید تقویت شود. اما

با دیدن  ها درباره آن  بیدهد. بنابراین، تقویت مستقیم ضرورتی ندارد. مشاهده کردن دیگران ، به خواندن مطال  می

، تلویزیون، رادیو، و فیلم،  ها ابافتد در کت  می ها چه اتفاقی برای آن که این  دهند و  میانجام  ها کاری که آن

کنند که دیدن خشونت   مییید أدیدگاه را تاین  شناختی زیادیی روانها یابد. برای مثال، در پژوهش  میگسترش 

 1388 ، راتوس –نوید « ) نوجوانان دخالت دارد  ر، در رفتار پرخاشگرانه کودکان وی دیگها در تلویزیون با رسانه

:25 - 24.) 

 نظریه کارکردگرایان: -2-3-۱-5

این  کارکردگرایان در تبیین خشونت خانوادگی معتقدند که خانواده گروهی است که وجود عالیق متفاوت در

و کارکردهای  ها تضادها، ویژگیاین  .شود  میا پنهان ی  گروه ناهمگون ، سبب به وجود آمدن تضادهای آشکار

راه برداشت. رفع تضادهای خانوادگی با استفاده  ا از سرر ها ، باید آنبرد و در نتیجه  میمناسب خانواده را از بین 

 (.113:  1371) ساروخانی ، گردد  میپذیر امکان قدرت و در مواردی ، از راه خشونتاز وسایل 

 :ی روان شناختی سالمت روانها تئوری -2-3-2

 سالمت روان: فمینیستیدیدگاه  -2-3-2-۱

استفاده جامعه از تعاریف مربوط به  ی شل فوکو شیوهمیوماس ژاژ و تاریخ نگار روانشناسان ر. د لینگ و ت» 

تعاریف برای مردان و زنان این  فمینیستی . طبق نظریهاند سالمت روانی را شکلی از کنترل اجتماعی تعریف کرده

 برد.  میبرای سالمت روانی معیار دوگانه به کار  گیرند و جامعه معاصر  میی متفاوت به خود ها شکل

محدودی  از سالمت روانی« نرمال » که زن  شود  میتصور « زنان و جنون » طبق نظریه فیلیس چسلر در 

آید. از نظر   مینهد ویژگی منفی به شمار   میکه به پرخاشگری ارج  ای برخوردار است، زیرا زنانگی در جامعه

 .اند شناسی به بیمار روانی تبدیل شده تاریخی زنان در خانه و خانواده از رهگذر ساخت اجتماعی آسیب



انواع تعریف از سالمت روانی و تصاویر زنان در ادبیات جلب  میان ی نیست توجه ما را به رابطهمیمنتقدان ف

کنند. به اعتقاد جامعه شناسان سالمت روانی زنان که بر اثر تبعیض جنسی آسیب دیده است سبب اشتغال   می

کاوی سازد. بنابراین استدالل روان  میشده است و مادران را در خانه منزوی زنان در کارهای رده پایین 

احساس سعادت تعیین شده که به تصور مثبت داشتن از خود،  تعاریف سالمت روانی را بر مبنای ،فمینیستی

الگوهای ابند. ی  زنان نتوانند به سالمت کامل دست شود  میشدن نقش زنان سبب رو درونیاین  وابسته است. از

درمانگران  . روانکند  میی مربوط به افسردگی و اضطراب را به زنان و نه مردان منسوب ها پزشکی اکثر بیماری

امر این  زنان و مردان و میانی ها کنند تا روی تفاوت  میی فرهنگی تکیه ها نیست بیشتر روی تفاوتمیفی

که خود بسندگی را به  ای جامعه شوند  می ادآوری  ها د. آنبیماری باشاین  تواند نقطه آغاز متفاوتی برای درمان  می

 ت بیش از استقاللمیمیدهد. تمایل زنان به ارزش دادن به ص  میفردی ارتقاء  میانصفاتی بیش از سایر صفات 

و فرد را به سوی از دست دادن عزت نفس و در بسیاری از موارد افسردگی سوق  شود  میک ضعف محسوب ی 

تواند باشد که زنان احساس   این می ی ارتباط احتمالی بین افسردگی، ازدواج و کودکان،ها ی از جنبهکی  دهد.  می

 ی ی خانوادگی تحت فشار هستند. به رغم همهها کنند که به سبب مسئولیت  مینیز تجربه  کنند و اغلب عمالً  می

د را در خانه و با کودکان خود خردسال کنند زنان که تمام وقت خو  مییی که مادران شاغل تحمل ها استرساین 

دار، به سبب دسترسی بیشتر بین تفاوت بین زنان شاغل و خانهاین  . شایدشوند  میگذرانند، بیشتر افسرده   می

  که کار به تنهایی احساس سربلندی، کامروایی و اعتماد به نفساین  زنان شاغل به حمایت اجتماعی باشد و

« کی دارد اند آور تکراری است که پاداش درونینزل فعالیتی ناخوشایند ، کسالتامور م کند. رسیدگی به میجاد ای

 (. 128 -129:  1388) حسینی و همکاران، 

 :دیدگاه روان تحلیلی سالمت روان - 2- 2-3-2



کاوی معتقد است که شخصیت فرد از سه عنصر تشکیل شده است: نهاد، من و ا روانی  دیدگاه روان تحلیلی

با « من » که  شود  مین میتض کاوی سالمت روانی زمانینظران مکتب روانمن. بنابراین، بر اساس نظر صاحبفرا

 (. 76:  1379د ) گنجی، یآ کنترل در های غریزی نهاد بهاقعیت سازگار شود و همچنین تکانشو

ن سه عنصر نهاد، من و من ک طرف نتیجه تعادل بیی  نظر دیدگاه روان تحلیلی، سالمت روان را ازفروید صاحب

نظر  معتقد است که شخص سالم از داند. وی  میبرتر و از طرفی نتیجه تعادل بین سطوح خودآگاه و ناخودآگاه 

 روانی دو ویژگی اساسی دارد:

 تواند دوست بدارد و دوست داشته شود.  می .1

 (.287:  1371تواند کار کند ) شعاری نژاد،   میخواهد و   می .2

 های زیر است:ردار از سالمت روانی دارای ویژگیکاوی انسان برخونظر مکتب روانای دیگر صاحببه نظر هورن

  رو فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است.این  از کند  میاحساس امنیت 

 فرهنگی نیست  به دلیل آگاهی از خود واقعی و استعداد بالقوه خویش تسلیم محض محیط اجتماعی و

شناسی و کوشش برای تحقیق استعدادهای فطری را بر عهده دارد و خوددش بلکه ابتکار و شخصیت خو

 و ذاتی وظیفه اخالقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف کمال اوست.

 این رو به دیگران  کم و بیش آگاه است، از آگاهی دارد و از خود واقعی و استعدادهایشانسان سالم خود

 (.1374،   می) به نقل از خدارحیکند  میزندگی خود را حل  وابستگی ندارد و بسیاری از مشکالت

و معناداری  ها مسئولیت نیز معتقد است زندگی بودن نیست بلکه شدن است. آدلر به انتخاب( 1912) 1آلفرد آدلر

ما داند. محرک اصلی رفتار بشر، هدف   میی زندگی اعتقاد دارد و شیوه زندگی افراد را متفاوت ها مفاهیم در شیوه

نده است. فرد سالم به اعتقاد آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر یآ  و انتظار او از

حیله و بهانه نیست. او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. روابط خانوادگی 

 (. 79:  1379مدار است ) گنجی، ایتغسالم و مطلوب دارد. فرد سالم در زندگی هدفمند و 
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دهنده که نشان   میداند. من به عنوان مفهو  می« من » سالمت روانی را نتیجه عملکرد قوی  1اریک اریکسون

سازی اعمال و تجارب شخص به صورت انطباقی و سازشی است. اریکسون احساس هویت را کپارچهی  توانایی

مختاری، ابتکار و اشتغال به کارهای خود از مراحل حس اعتماد، خود کهداند   مینشانه سالمت فکر و روان 

 (. 28:  1361)حسینی،  شود  می رد و سرانجام به احساس هویت منجرگذ  میسودمند 

 نندهیورزد، آفریعشق م قاًیعم یانسان نیدهد. چنیسالم به دست م تیاز شخص یروشن ریتصو 2فروم کیار

 یداریپا تیکند. حس هویادراک م ینیپرورانده است، جهان و خود را به طور ع عقلش را کامالً یاست، قوه

 تیاست. فروم شخص شیو سرنوشت خو خود دارد، حاکم و عامل شهیاست و در آن ر وندیدارد، با جهان در پ

 یریگجهت که دیگوینکته را م نیا یریگکار بردن واژه جهت به داند فروم بایبارور م یریگجهت یسالم را دارا

ی فکری، عاطفی و حسی به مردم و موضوعات و ها عنی پاسخی  ی زندگیها جنبه است که همه یبا نگرش کل

و استعدادهای  ها گیرد. بارور بودن و به کار بستن همه قدرت  میرویدادها را خواه در جهان و خواه در خود، در بر 

چهار این  گیری بارور مؤثر است.اد فروم، از جهتدر روشن ساختن مربالقوه خویش چهار جنبه شخصیت سالم 

 (.91:1379جنبه عبارتنداز: عشق بارور، تفکر بارور، خوشبختی و وجدان اخالقی ) گنجی،

 دیدگاه رفتارگرایی : -2-3-2-3

ترتیب آنچه را که  نای  و محیط وابسته است به ها رفتارگرایی معتقد است که بهداشت و سالمت روانی به محرک

آورند از دیدگاه رفتارگرایان رفتاری است که مانند سایر رفتارها آموخته   میتب دیگر بیماری روانی به حساب مکا

ی بهنجاری رفتاری سازگاری دارد . کسی که دارای سالمت روانی است رفتارش با محیط معینی با نوعشود  می

 همان منبع(.)
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منطبق با قوانین  ت روانی و انسان سالم معادل با رفتارصاحب نظر مکتب رفتارگرایی معتقد است سالم 1اسکینر

از  شود  میطریق جامعه نابهنجار تلقی  که از شود  میو ضوابط جامعه است. چنین انسانی وقتی با مشکلی روبه رو 

 جوید. انسان  میطریق شیوه اصالح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور مداوم سود 

 کند  مییید بیشتری را به خاطر رفتارهای مناسب از محیط و اطرافیانش دریافت أسالم کسی است که ت

 (31:  1374،  میخدارحی)

 پزشکی:دیدگاه روان -2-3-2-۴

دیدگاه فردی از سالمت روانی برخوردار این  فرد، اعتقاد به تعادل حیاتی دارد. در ی بارهپزشکی دریدگاه رواند

بخورد بیماری روانی ظاهر خواهد  و اگر تعادل به هم کند  میی نظام متعالی است که خوب عمل است که دارا

 (. 75:  1379شد ) گنجی، 

 گرایی:دیدگاه انسان -2-3-2-5

عنی ارضای نیازهای سطوح پایین و رسیدن به خودشکوفایی. هر ی  این دیدگاه معتقد است که سالمت روانی

ازهای سطح پایین نگهدارد و از خودشکوفایی او جلوگیری کند، اختالل رفتاری به عاملی که فرد را در سطح نی

 (.31:  1384فر،  میالنی وجود خواهد آورد ) 

 راجرز: ی شخصیت سالم بر اساس نظریه -2-3-2-6

را تشکیل « من » یی است که ها ترین مفهوم در نظریه وی خویشتن است که شامل افکار، ادراکات و ارزشمهم

گذارد. فرد بر اساس خویشتن   می تأثیرخویشتن ادراک شده بر ادراک فرد از جهان و بر رفتار او این  دهند.  می

ک فرد سازگار و سالم خودپنداره با تفکر، تجربه و ی  پردازد. در  می ها تجربه  بیا خود پنداره به ارزیای  ادراک شده

 (.35: 1388ارشادی،  -کامران  به نقل از) (61: 1362رفتار هماهنگ است ) شولتس، 
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 : ۱نظریه آلپورت -2-3-2-7

عبارتند از: گسترش  که کند  مینامد و برای آن هفت معیار ذکر   میآلپورت افراد دارای سالمت روان را انسان بالغ 

یدن مهارت و وظایف، و عینیت بخش امنیت عاطفی، ادراک واقع بینانه،مانه با دیگران، میمفهوم خود، ارتباط ص

تری در ارتباط باشد، ی متنوعها یشهاند  ها، مردم وساز زندگی. هر چه شخص با فعالیتگانهی  به خود و فلسفه

که خود با تمام کمبودها و نقاط مثبت آن مورد قبول واقع شود ) این  سالمت روان بیشتری دارد. نکته مهم

 (.35: 1388ارشادی،  -) به نقل از کامران (34-41:  1362،  2شولتس

ثار، تعهد و ای  بخشد. بدون داشتن کاری مهم و ارزشمند و بدون  میکار و مسئولیت به زندگی معنا و دوام 

( 391 1362سر نیست ) شولتس ، می، رسیدن به بلوغ و سالمت روانی ها ی کافی برای انجام دادن آنها مهارت

 (.35: 1388ارشادی،  -به نقل از کامران )

یی که شخص ها خصیت سالم جنبه دیگری نیز دارد که شاید خالء انتظار بنظر برسد. هدفتصور آلپورت از ش

شدیم، دیگر   می، در نهایت دست نیافتنی است. به نظر آلپورت اگر به هدف نهایی خود نایل کند  میسالم آرزو 

ا ی  شخص را به سوی هدف ی زندگیها ساز هدف زندگی همه جنبهگانهی  ماند. فلسفه  میبرای ما باقی ن ای انگیزه

سالم را دهد. بدین ترتیب آلپورت داشتن شخصیت   میو به او دلیلی برای زیستن  کند  مییی هدایت ها هدف

 -به نقل از کامران ( )  431 1362داند )شولتس ،   میسر مینده ، نایآ  گیری به سویبدون داشتن آرزوها و جهت

 (. 36:  1388ارشادی : 

 مازلو: نظریه -2-3-2-8

ل شدن به خودشکوفایی از داند. شرط نای  میمازلو انسان سالم را، انسان خواستار تحقق خود ) خودشکوفایی ( 

 و به نیازهای شود  میشروع  ا فیزیولوژیکی  ن نیازهایی است که به ترتیب از نیازهای جسمانیمیأنظر وی ت

ن میأت ی رسد. به نظر مازلو درجه میشکوفایی  ، محبت، احساس تعلق خاطر و در نهایت نیاز با خودمنیای 
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موجب  ها نیازها و توانایی تأمیننیازهای اساسی با درجه سالمت روانی همبستگی مثبتی دارد و ناتوانی در 

 ابد.ی . انسان سالم کسی است که به باالترین سطح نیازها دستشود  میبیماری افراد 

ها عبارتند از: ایی ( برشمرده است که بعضی از آنتاران خودشکوفیی برای افراد سالم ) خواسها مازلو ویژگی

طور که هستند تحمل کنند، خود و دیگران را همانکنند و قادرند شرایط مبهم را   میدرک   بیواقعیات را به خو

م رفتار نیز علیه آداب و رسو ، اما عمدتاًشوند  مین رنگ جماعتو به سادگی هم اند کنند، بسیار خالق  میقبول 

بیشتر  مندند،عالقه ها نآ میکنند و به شادکا  میدلی و محبت احساس هم قاًمیع ها انسان ی کنند. با همه  مین

این  به رضایت دیگران متکی نیستند و توانایی مقابله با فشارهای اجتماعی را دارند، اما مسئله مدارند تا خودمدار،

 (. 36 -37:  1388ارشادی،  -) کامران ین اجتماعی نیستیده انگاشتن قوانا نادی  به معنای طغیان

 :۱فرانکل -2-3-2-9

داند. افراد سالم   میفرانکل داشتن معنایی برای زندگی را به عنوان معیاری برای سنجش سالمت روان فرد 

بیشتر  که هرچه کند  میمطلب فرانکل اضافه این  کنند. در توجیه  میمعنا تالش این  همواره برای رسیدن به

معیار نهایی رشد و این  شویم.  میتر ثار کنیم، انسانای ا کسیی  بتوانیم از خود فراتر برویم و خود را در راه چیزی

پرورش شخصیت سالم است. فرانکل نبودن انگیزه و معناجویی در تعدادی از بیماران را به نداشتن مسئوولیت 

 مکمل ها دهد. همه صفات مطرح در نظریه  میشتن ربط فرانرفتن از خوی انتخاب و شخصی ، نداشتن آزادی

افراد و روابط و پیوندهایشان افزایش  میانها عزت نفس و در نتیجه سالمت روان را در کدیگرند و وجود آنی 

 (.37: 1388ارشادی،  -دهد ) کامران   می

 :2دنظریه سالمت روان زیگموند فروی - ۱۱ - 2 - 3 -2

از  ای عمده ی روان شناسی است. از نظر فروید قسمتها ترین نظریهکی از پیچیدهی  نظریه زیگموند فروید

مهار  ی واقعی خودمان خبر نداریم و رفتارهایمان تحتها ، از انگیزهکند  میشخصیت ما در سطح ناهوشیار عمل 
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گونه خواهد شد. هیچبا من برتر درگیر  نهاد الجرم هوشیار قرار ندارند. ما همگی در تعارض با خودمانیم چون که

تعارض درونی را حل کند، لذا دست به این  کوشد  میآنجایی که من  امش درونی در کار نخواهد بود. ازصلح و آر

مت جسم و روان، انبساط خاطر و کنیم. از نظر فروید سال  میهمه ما واقعیت را تحریف  زده و بنابراین، بیخود فری

پذیرند.   می تحقق ها یی هستند که در ارتباط با محیط زیست انسانها دیدهپ   میآراو تن   مینهایت شادکا در

ک جامعه در ارتباط ی  ی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی و درمانی درها کارکرد نامناسب نهادها و نظام

در اجتماعاتی  ،کند  میمردم آن جامعه است و سالمت افراد را دچار مخاطره    میمستقیم با بهداشت روانی و جس

ک، میی اپیدها عوامل نامساعد محیطی مانند: حوادث طبیعی ) سیل، زلزله ، ....( بیماری تأثیرتحت  ها که انسان

ی اقتصادی، ها عدالتی بیی ناشی از گسترش شهرهای بزرگ ) آلودگی هوا، ترافیک، محیط پرهیاهو( ها نارسایی

دگی ، تضادهای درون گروهی و برون گروهی فرهنگی و از ی اجتماعی، از هم گسیختگی خانواها جنگ ،بحران

ی ها ک از پدیدهی و روانی را انتظار داشت، هر   میتوان انتظار سالمت جس  میقبیل قرار دارند ناین  مسائلی از

را از حالت طبیعی قرار داده و آن تأثیرک شخص سالم را تحت ی  تواند زندگی عادی  میاجتماعی و طبیعی باال 

ی ها بودن طبقه اجتماعی در اختاللی زندگی ناشی از پایینها تیمج کند. برابر تحقیقات انجام شده، محروخار

روان درمانی را در  میزانترین طبقات اجتماعی، باالترین سیار مهم داشته است. افراد پایینکنشی و روانی نقش ب

در مراحل  پزشکی روان یها ه است تشخیصتر بودو هرچه موقعیت اجتماعی پایین اند داشته ها بیمارستان

نظران معتقدند تا زمانی که مفهوم عدالت، تساوی، حقوق اجتماعی تر بیماری صورت گرفته است. صاحبپیشرفته

پیدا نشود و توزیع عادالنه وسائل و امکانات درمانی و   بیو اقتصادی و بهداشتی و درمانی در جهان به نحو مطلو

و روانی مطلوب برای جامعه بشری    میمنصفانه صورت نگیرد امکان سالمت جس ه طورب ها پیشگیری بیماری

 (.31: 1374،   میسر نیست )خدارحیمی

با ارگانیسم  ی کوچک و بزرگ اجتماعی در ارتباطها شویم که سازمان  میاگر به اطراف خود بنگریم متوجه 

کار و امور اجتماعی، رفاه و رش، بهداشت و درمان،آموزش و پرو یی مانندها انسانی در فعالیت هستند. سازمان

، رسیدگی به امور سالمندان، امور ها کودکدامور اقتصادی، و مؤسساتی نظیر مهبهزیستی ، حقوق و 



  میجامعه هستند. سرنوشت بهداشت روانی و جس سرپرستان و ... بانی و متولى حقوق اجتماعی و درمانی افراد بی

 ) همان منبع (.  شود  میتعیین  ها مؤسسهاین  کارکرد نده با توجه بهیآ  افراد جامعه در حال و 

ک ی  است نه آلدهای  کی  بنظر فروید اکثر مردم به درجات مختلف روان نژند هستند و سالمت روان شناختی

ی خاصی برای سالمت روان شناختی ضرورت دارد نخستین ویژگی ها هنجار آماری. به عقیده فروید ویژگی

عنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود بایستی خود آگاه شود. ی  دآگاهی است.خو

درهم شکسته  "من برتر  "ا زاید ی  واقعی و غیرضروریکنترل غیر که این  خودآگاهی حقیقی ممکن نیست مگر

این  ی والدین فرد است وها آلدهای  و ها ، ممنوعیتها از تحریم  بیشود زیرا گنجایش ناخودآگاه من برتر بازتا

 (.ین وجدان سخت گیر و اخالقی شود )همان منبعپذیر جایگزمسائل در انسان نوعی احترام غیرمنطقی و انعطاف

غریزی جایگزین  شخص بالغ پخته واپس زنی تمایالت خودآگاهی عنصر اصلی سالمت روان شناختی است و در

 (.همان منبع). شود  می ها ت آنمیمحکو

 ها منطقی از عالقمندی کننده نیست. فروید بیگانگیشناختی کفایتفروید خود آگاهی برای سالمت رواننظر ب» 

ی ها دئولوژیای  شکاکیت و بدبینی پیرامون داند.  میشناختی را معیار نهایی سالمت روان   میو اشتیاقات عمو

ی نهایی خصایص انسان بالغ و پخته ها کنندهو ترویج کامل فردگرایی، از تعییناجتماعی و رهبری سیاسی 

 (.31: 1374،  میهستند ) خدارحی

باشد و در  به عقیده فروید انسان متعارف کسی است که مراحل رشد دوران جنسی را با موفقیت گذرانیده

 آید و هر فردی به  میحساب  نسانی متعارف بها تر کماو  ک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. بنظری هیچ

پریش تقسیم را به دو گروه روان نژند و روان نامتعارف شناسی انسانروان ی نحوی نامتعارف است. فروید از حیطه

 (.داند) همان منبع  میو هسته مرکزی بیماری روانی را ، اضطراب  کند  می

و سرکوب  واالیش ینی، پارسایی و ریاضت، شوخ طبعی،بیشی دفاعی نوع دوستی، پها شخص سالم از مکانیزم

 ) همان منبع ( کند  میاستفاده 

 



 :۱نظریه سالمت روان آلفرد آدلر -2-3-2-۱۱

کرده است. بنابر نظریه  تأکیدکاوی که بر ماهیت اجتماعی انسان اکثر روان شناسان معتقدند که آدلر اولین روان

برای نیل به اهدافش دارد. کردن را ا جرات عملی  شناختی توان و شهامتآدلر فرد برخوردار از سالمت روان

چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از 

مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارای سالمت روان مطمئن 

 1374،  می)خدارحی کند  می ها الت خود در حد توان اقدام به رفع آنبین است و ضمن پذیرفتن اشکاو خوش

:45.) 

را در خانواده و در  دارد و جایگاه خودش  بیو مطلو   میمیفرد دارای سالمت روان به نظر آدلر، روابط خانوادگی ص

ست و اعمال او مدار اهدفمند و غایت فرد سالم در زندگیشناسد. همچنین   میی اجتماعی به درستی ها گروه

است ) « خویشتن » تحقق شخصیت سالم به عقیده آدلر  ترین هدفاهداف است. غاییاین  مبتنی بر تعقیب

 .همان منبع(

ماهیت اهداف و  به بررسی است که فرد سالم مرتباًاین  ی دیگر سالمت روان شناختی در نظریه آدلرها از ویژگی

عواطف خودش است نه قربانی  . چنین فردی خالقکند  میبرطرف پردازد و اشتباهاتش را   میادراکات خودش 

 ست) همان منبع (.شناختی اروان ی سالمتها گری و ابتکار فیزیکی دیگر از ویژگی. آفرینشها آن

نادرست و محال،  و اشتباهات اساسی شامل: تعمیم مطلق، اهداف کند  میسالم از اشتباهات اساسی پرهیز  فرد

باشد. فرد   میها و باورهای غلط ا انکار ارزشمندی خود، ارزشی  مورد از زندگی، تقلیل بیع درک نادرست و توق

 ل به مشارکت اجتماعی است.میسالم دارای عالقه اجتماعی و 

جراتی است و  بی چنین فردی سعی در کاستن بیشتر عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه چیرگی بیشتر بر

 دگرگون سازد ) همان منبع (. ی نامطلوب خود راها که انگیزه شود  میفق در نهایت چنین فردی مو

                                                           
1
 Alfred Adler 



عنی داشتن اهداف مشخصی در زندگی، داشتن فلسفه استوار و ی  سالمت روان به عقیده آدلر که این  مختصر

و  نوعان، جرات و شهامتمحکم برای زیستن، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای هم

هدف نهایی کمال و تحقق نفس، پذیرفتن اشکاالت  قاطعیت، کنترل داشتن بر روی عواطف و احساسات، داشتن

 ) همان منبع (. و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهات

 چارچوب نظری: -2-۴

ر مورد آن خواهند تحقیقات بیشتری د  میپردازند و   میکه جامعه شناسان به آن    میکی از مفاهیم بسیار مهی

 انجام دهند خشونت خانوادگی است.

یا بدرفتاری  ز، خشونتمیهر نوع ارتکاب به رفتار تهدیدآ(: 2112« )النکاشایر کنستابوالرى »بر طبق تعریف 

ا در گذشته ی  اند ا جزء اعضاء خانوادهی  کدیگری  بزرگساالنی که اکنون زوج میانا عاطفی ی  ، مالی میروانی، جس

 (.13:  1382آید )توکلی،   میشمار شان خشونت خانگی بهصرف نظر از جنسیت دان چنین بوده

طرح کرد و آن را  فمینیستیزدن را به مثابه موضوعی نسس پاور کوب در شکنجه زوجه، کتکبرای اولین بار فرا

 (.51،  1382م و گمبل : ها ) اند زنان دچار آن   میدانست که تما  بیآخرین نقطه روی پیوستار سرکو

ندارد، اما بیشتر  مستقلی درباره ضرب و جرح زنان وجود فمینیستیدارد که: نظریه   میبیان (  1982)  1شکتر

دهند.   میزنان نسبت به مردان قرار  عنی موقعیت فرودستی  ترکلی  بی، خشونت علیه زنان را در قالها نیستمیف

و در  شود  میکه در خانواده ظاهر  کند  میر تعریف مذک ی ، کتک زدن را، بروز تاریخی سلطهفمینیستینظریه 

بخشد   میداری آن را تحکیم گرایانه کار در جامعه سرمایه، سازماندهی اقتصادی و تقسیم جنسحال حاضر نهادها

 (51:  1382م و گمبل ، ها )

استفاده از  ک زن نیست که بای  ک مرد علیهی  نیست خشونت عمل انفرادیمیاز دیدگاه نظریه پردازان ف

گیرد، بلکه خشونت رفتاری است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان و   میی فردی تحت بررسی قرار ها ویژگی

                                                           
1
 Schechter 



ک ابزار نظارتی مهم است که به بازتاب روابط نابرابر قدرت کمک ی  ، خشونتشود  میکودکان جامعه اعمال 

 (.59: 1383) اعزازی ،  کند  می

معتقدند که دالیل اصلی خشونت، وجود ساختارهای اقتداری  فمینیستییه نظران نظرهمچنین صاحب

 (.118:  1384پدرساالرانه در جامعه است ) نریمانی و آقامحمدیان ، 

ارزش شمرده  بیجامعه  ی تولیدی و اقتصادی زنان درها کنند که در روابط زناشویی فعالیت  میبیان  ها نیستمیف

. و در زندگی زناشویی نظارت بر شود  می ت مردان در ازدواج و محیط خانوادهسبب افزایش قدراین  و شود  می

و زمانی که توافق به هم  شوند  میگیرد و زنان با شوهران خود هم عقیده   میزنان از طریق توافق زوجین صورت 

 .شود  میبخورد شوهر دست به خشونت متوسل 

نت خانوادگی معتقدند که در خانواده عالیق متفاوت، سبب در حالی است که کارکردگرایان در تبیین خشواین  و

و تضادهای خانوادگی با استفاده از وسایل قدرت و در مواردی، از راه خشونت امکان  شود  میبه وجود آمدن تضاد 

 پذیر است.

ه و دارای ک مسأله بودی  دارند: تعارضات خانواده  میدکتر کریم منصوریان و سیروس فخرائی در تحقیق خود بیان 

که به حریم خصوصی آن توجه شود.  کند  میپیدا  اهمیتکردبودن آن تعارضات زمانی سوء کارکرد است. سوء کار

کنند. برخی   میبسیاری از زن و شوهرها اختالف با همسر خود را برای دیگران و حتی نزدیکان خودشان بازگو ن

دانند و حتی بدترین شرایط را تحمل   میو شرمساری ننگ  ی دیگران مایه هویدا شدن مسائل خانواده را برای

ی ها که منجر به بیماری شود  میصورت فشارهای روانی زیادی بر دوش چنین افرادی وارد  نای  کنند در  می

ارتباط دارد،  ها کی از نهادهای عمده اجتماعی است و با آنی  . از آنجا که نهاد خانوادهشود  می   میا جسی  روحی

قرار  تأثیربه وجود آمده در آن از دایره روابط خانوادگی فراتر رفته، سایر نهادهای اجتماعی را تحت مشکالت 

ک مشکل اجتماعی است ) ی  توان گفت که تعارضات به وجود آمده در خانواده  میصورت این  دهد. در  می

 (. 79 – 81:  1377منصوریان و فخرائی، 



در  ها و سازمان ها که: تضاد ویژگی مهم رفتار اجتماعی است و افراد و گروهنویسد   میدارندورف در نظریه تضاد 

-زمان ظهور تضاد افراد جهت سازمانعمل خود بیشتر متمایل به حفظ عالیق خود تا حفظ نظام هستند و در 

ت ها برای حل کاربردی نداشته باشد از خشونکنند در صورتی که استفاده از سایر روش  میدهی تضاد تالش 

اعضای خانواده با استفاده از خشونت حل شود فردی که از لحاظ  میان. اگر برخورد و عالیق شود  میاستفاده 

 .کند  میتر از دیگران است از روش خشونت استفاده بدنی قوی

 ای ادگیری مشاهدهی  ادگیری خشونت با مشاهده خشونت است. نظریهی  ترین نظریات،یکی از آشناترین و پذیرفته

آورد زیرا کودکی که   مینکته است که خشونت، خشونت به بار  نای  مؤید 1973و الگویی آلبرت بندورا در 

گیرد که بعدها   میاد ی  الگوهای رفتاری پرخاشگری را در خانواده، جامعه، تلویزیون و ... در مقابل خود دارد،

خشم و خصومت، پرخاشگری، عزت نفس  چون ترس، اضطراب، افسردگی، رفتاری مشابه را نشان دهد. مواردی

و نامناسب همه در اثر مورد خشونت قرار گرفتن و شاهد   بیاجتماعی، انزوا و رفتارهی خود تخری پایین، جدایی

 (.27: 1386جوادیان ،  -آیند ) ربانی   میخشونت بودن در افراد به وجود 

  حتی زمانی که دارد و اهمیتمشاهده  ادگیری از طریقی  شناختی هم آمده است که -در نظریه اجتماعی

دهد. پس خشونت از نسلی به نسل دیگر قابل   میادگیری روی ی  دهد،  میادگیرنده رفتار مشاهده شده را انجام نی

دختر  شود  میکه در نظریه کالینز هم آمده است که: تعارضات از نسلی به نسل بعد منتقل انتقال است همچنان

گیرد و به علت عزت   میز شوهر قرار میرد اذیت والدین و بعد ازدواج مورد روابط تعارض آدر خانواده پدری و مو

 وضعیت را بهبود بخشد.این  تواند  می تر کمنفس پایینی که دارد 

هستیم در  ونت خانوادگی با سالمت روان زنانما در پی بررسی رابطه خش که این  از طرفی دیگر با توجه به

 پردازیم:  مییات سالمت روان هم چارچوب نظری به نظر

نویسد: افراد سالم همواره برای رسیدن به داشتن معنایی برای زندگی تالش   میفرانکل در تعریف افراد سالم 

 کنند. می



دارای عالقه  دارد و  بیو مطلو  میمیآلفرد آدلر معتقد است: که فرد دارای سالمت روان، روابط خانوادگی ص

 ارکت اجتماعی است.ل به مشمیاجتماعی و 

بر رشد شخصیت  میمه تأثیری محیط زندگی هر فرد ها معتقدند که مردم و واقعه(  1989هس و مک دویت ) 

ثر از أد به مناسبات انسانی در جامعه متگذارند. سالمت روانی و نگرش افرا  میو نگرش اجتماعی وی به جای 

ترین عامل مؤثر بر دهد که مهم  میست. تحقیقات نشان عوامل گوناگون زندگی خانوادگی، اجتماعی و آموزشی ا

 (.32:  1382هستند ) نوروزی ، ها سالمت روانی و نگرش افراد، سایر مردم بخصوص والدین و خانواده آن

 تأثیرزیست او  دارد که: سالمت جسم و روان انسان از محیط  میزیگموند فروید در نظریه سالمت روان بیان 

ک جامعه سالمت ی  بهداشتی در ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وها رد نامناسب نهادها و نظامکپذیرد و کار  می

کی از ی  که کند  میاش به مواردی از عوامل نامساعد محیطی اشاره . فروید در نظریهکند  میافراد را دچار مخاطره 

ک شخص ی  تواند زندگی  میوامل عاین  باشد که  میگسیختگی خانوادگی و تضاد درون گروهی آن موارد از هم

 را از حالت طبیعی خارج کند.دهد و آن قرار تأثیرسالم را تحت 

  ی زندگیها دارند که افسردگی زنان در درجه اول به شرایط و موقعیت  میهم بیان ( 1978ریس )ها  براون و

زا است چون زنان بیماریرای خانه داری به خودی خود ب(  1973گردد. به گفته جسی برنارد )   میشان باز ای

تواند زنان را از ابتال به افسردگی حفظ کند ) آبوت و واالس ،   میو به نظر او فقط اشتغال  کند  میآنان را افسرده 

1381  :152.) 

نیست: سالمت روان زنان بر اثر تبعیض جنسی آسیب دیده است سبب میسالمت روان از دید جامعه شناسان ف

کاوی سازد. بنابر استدالل روان  میکارهای رده پایین شده است و مادران را در خانه منزوی اشتغال زنان در 

تعیین شده که به تصور مثبت از خود داشتن وابسته  المت روانی بر مبنای احساس سعادت، تعاریف سفمینیستی

ت بیابند. الگوهایی زنان نتوانند به سالمت کامل دس شود  میسبب  رو درونی شدن نقش زناناین  است. از

. و فروید نیز در کند  میمربوط به افسردگی و اضطراب را به زنان و نه به مردان منسوب  یها پزشکی اکثر بیماری

 ی روانی ، اضطراب است.ها که: هسته بیماری کند  مینظریات خود بیان 



مهم و ارزشمند و  داشتن کاری بخشد، بدون  میآلپورت معتقد است که: کار و مسوؤلیت به زندگی معنا و دوام 

 سر نیست.میو سالمت روانی  ، رسیدن به بلوغها ی کافی برای انجام دادن آنها ثار و تعهد و مهارتای  بدون

اجتماعی برای زنان  ر مربوط است که بیان خشم به لحاظاماین  مشکالتی که زنان در رابطه با خشم دارند به

ممکن است بازخوردهای منفی دریافت کند )  کند  میصادقانه ابراز  قابل قبول نیست. زنی که خشم خود را

خطاب شود. تمایل زنان « زنک پرخاشگر سمج»ا ی  «منزجر از مردان» ، مثالًادگیری (ی  ، براساس نظریهها تنبیه

برای برقراری روابط هماهنگ در گروه ممکن است باعث بازداری در ابراز خشم شود. همواره برای اعضای 

سبت به اعضای گروه مسلط و که خشم خود را ن -اگر نگوییم خطرناک است  -است  ی فرودست دشوارها وهگر

اگر چنانچه خشم سرکوب  ابراز دارند. ناتوانی در بیان خشم برای سالمت روان زنان مضر است، خصوصاً فرادست

 (. 482:  1383ید ، ها  ) شیبلی شود  میشود تبدیل به افسردگی 

کار مرحله  آن بر قربانیان ( هنوز در ابتدایات تأثیرخشونت خانوادگی و  زمینهو تحقیقات ) در  ها بررسی

ک نکته را کلیه تحقیقات ی  قاطع بوجود نیامده، اما ای بندی هستند، هنوز نظریهاطالعات و طبقه آوری جمع

بر قربانی به صورت  تأثیراست.  خشونت خانوادگی بر قربانی، عامل خشونت و فرد ثالث تأثیردارند و آن  تأکید

ادگیری در مدرسه، عدم توانایی در برقراری روابط اجتماعی است که در ی  کاهش کارآیی در محیط کار، کاهش

خشونت خانوادگی چون موجی با شعاع وسیع در  تأثیرجامد. انمینهایت به تثبیت خشونت و دور باطل آن 

 (.219-211:  1387رسد ) اعزازی،   میامعه کایک افراد جی  ، و بهشود  میجامعه پخش 

با توجه به نظریات و تعاریفی که در مورد خشونت خانوادگی و سالمت روان بیان کردیم در آخر هدف از بیان 

 نست که:ای  به صورت مختصر ها آن

در    میو جس مالی و چون در خانواده قدرت از لحاظ شود  میتری نگریسته اهمیتکارهای خانگی زنان به دید کم 

شوهر، شوهر برای اثبات قدرت خود  و عدم توافق در مواردی بین زن و باشد و در هنگام بروز تضاد  میدست مرد 

 و شود  میو خشونت علیه زن باعث پایین آمدن عزت نفس و اضطراب و افسردگی  شود  میبه خشونت متوسل 



 سازی از ابعاد سالمت روان هستند.نیی و جسماافسردگی و عملکرد اجتماع در حالی است که اضطراب واین 

 تحقیق در پی رابطه خشونت و سالمت روان زنان هستیم. نای پس ما در

 تحقیق  میمدل مفهو( ۱۱2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارندورف تضاد  نظریه تضاد:

را ویژگی مهم رفتار اجتماعی 

ها و داند افراد، گروه  می

ها در عمل خود بیشتر  سازمان

متمایل به حفظ عالیق خود تا 

حفظ تعادل نظام هستند. در 

که استفاده از سایر صورتی

ها برای حل کاربردی  روش

نداشته باشد از خشونت 

اعزازی، ) شود  میاستفاده 

1381 :75.) 
 

یک ابزار نظارتی مهم است که هم، بازتاب   خشونت نظریه فمینیستی:

روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت 

نظارت بر زنان از طریق توافق . (59: 1383)اعزازی،  کند  میکمک 

گیرد و با به هم خوردن توافق، شوهر متوسل به   میزوجین صورت 

-یکی از روش  در روابط زناشویی(. 79: 1381)اعزازی، شود  میخشونت 

های ارزش جلوه دادن فعالیت بی شود  میقدرتی زنان  بیهایی که سبب 

 (78:  1381 تولیدی و اقتصادی زنان در جامعه است )اعزازی،
 

دیدگاه این  رایی:گدیدگاه انسان

 یعنیمعتقد است که سالمت روانی 

ارضای نیازهای سطوح پایین و 

رسیدن به خودشکوفایی. هر عاملی 

که فرد را در سطح نیازهای سطح 

دارد و از خودشکوفایی او ن نگهپایی

جلوگیری کند، اختالل رفتاری به 

 فر، میالنی وجود خواهد آورد ) 

1384 :31) 
خشونت باعت  

به هم خوردن 

 نظام متعالی و

 متعادل

 خانواده

 .شود  می
 

-درباره دیدگاه روان پزشکی:

فرد، اعتقاد به تعادل حیاتی  ی

دارد. فردی از سالمت روانی 

برخوردار است که دارای نظام 

متعالی است که خوب عمل 

و اگر تعادل به هم  کند  می

بخورد بیماری روانی ظاهر 

 (75: 1379خواهد شد )گنجی،
 

نظارت و خشونت مردان بر زنان و 

ای ارزش جلوه دادن فعالیته بی

جامعه و  تولیدی و اقتصادی زنان در

تبعیض جنسی باعت اختالل رفتاری 

و جلوگیری از خود شکوفایی زنان و 

 ایجاد  اختالل در عملکرد اجتماعی و

افسردگی و اضطراب و عزت نفس 

 .شود  میپایین زنان 
 

 دیدگاه فمینیستی سالمت روان:

سالمت روانی زنان بر اثر تبعیض 

جنسی آسیب دیده است سبب اشتغال 

زنان در کارهای رده پایین و مادران را 

سازد. درونی شدن   میدر خانه منزوی 

زنان نتوانند  شود  میب نقش زنان سب

به سالمت کامل دست یابند. الگوهای 

های مربوط به پزشکی اکثر بیماری

افسردگی و اضطراب را به زنان و نه 

. تمایل زنان به کند  میمردان منسوب 

ارزش دادن به صمیمیت بیش از 

. و شود  مییک ضعف محسوب  استقالل

فرد را به سوی از دست دادن عزت 

اری از موارد افسردگی نفس و در بسی

دهد )حسینی و همکاران،   میسوق 

1388  :129-128) 
خشونت ، سالمت  

روان افراد قربانی را 

 تحت تأثیر قرار

 دهد.  می
 

خانواده  :کارکردگرایان

گروهی است که وجود عالیق 

گروه ناهمگون این  متفاوت در

، سبب به وجود آمدن تضاد 

. رفع تضادهای شود  می

خانوادگی با استفاده از وسایل 

قدرت و در مواردی، از راه 

ردد گ  میخشونت امکان پذیر 

 (.113:1371)ساروخانی، 
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شناختی و  -نظریه اجتماعی

کالینز به وجود خشونت علیه 

زنان در خانواده و جامعه 

، فردی که تحت کند  میاشاره 

 خشونت قرار گیرد جذابیت و

، روابط اجتماعی  بیشادا

مثبت با دیگران ، روابط 

خود با خانواده و... را   میمیص

دهد و اکتر  میاز دست 

های انسان سالم تحت ویژگی

 گیرد.  میتأثیر قرار 

 

خشونت علیه  :نظریه کالینز

زنان از نسلی به نسل دیگر 

 . دختر بخاطرشود  میمنتقل 

که خشونت را امری عادی  این 

و به  کند  میو بهنجار تصور 

علت عزت نفس پایینی که 

که  کند  میدارد کمتر تصور 

وضعیت را بهبود این  تواند می

نصوریان و فخرائی م)بخشد 

،1387 :86.) 

: داشتن معنایی برای فرانکل

زندگی را به عنوان معیاری برای 

داند   میسنجش سالمت روان فرد 

 (.37: 1388دی ،) کامران و ارشا

  شناختی : -تماعینظریه اج

یادگیری خشونت از طریق 

کردن رفتار دیگران در مشاهده

های اجتماعی مختلف که  موقعیت

همانند نظریه کالینز به انتقال 

 بین نسلی تعارضات اشاره دارد.

 

زیست با محیط سالمت جسم و روان در ارتباط فروید:

پذیرند. کارکرد نامناسب نهادها در   میها تحقق  انسان

مردم آن    میارتباط مستقیم با بهداشت روانی و جس

جامعه است. انسانها تحت تأثیر عوامل نامساعد محیطی 

های مانند: حوادث طبیعی ) سیل، زلزله ، ...( بیماری

ی های اجتماعی، از هم گسیختگ جنگ ، بحران کمیاپید

گروهی فرهنگی گروهی و برونخانوادگی ، تضادهای درون

توان انتظار   میقبیل قرار دارند ناین  و از مسائلی از

و روانی را انتظار داشت، و هسته مرکزی    میسالمت جس

 1374:   میداند )خدارحی  میبیماری روانی را اضطراب 

:31.) 

 

انسان خواستار  انسان سالم را های مختلف :مازلو: های فرد برخوردار از سالمت روان از دیدگاه ویژگی

:یک فرد سازگار و سالم راجرز(. 36:  1388داند)کامران و ارشادی،   می خود)خودشکوفایی( تحقق

: افراد دارای آلپورت(. 35: 1378 خودپنداره با تفکر، تجربه و رفتار هماهنگ است) کامران و ارشادی،

که عبارتند از: گسترش مفهوم خود ،  کند  مینامد و برای آن هقت معیار ذکر   میسالمت روان را انسان بالغ 

مانه با دیگران، امنیت عاطفی، ادراک واقع بینانه، مهارت و وظایف، و عینیت بخشیدن به خود و میارتباط ص

تری در ارتباط باشد، سالمت های متنوع اندیشه  های مردم و ه شخص با فعالیتساز زندگی. هر چیگانه  فلسفه

که خود با تمام کمبودها و نقاط مثبت آن مورد قبول واقع شود) شولتس این  روان بیشتری دارد. نکته مهم

ه جرات عمل کردن را برای نیل ب فرد برخوردار از سالمت روان شناختی توان و :آدلر(. 41-34: 1362، 

 اهدافش دارد، جذاب و شاداب و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. از اهداف خودش آگاه و

و    مییمها، روابط خانوادگی صاقدام به رفع آن ذیرای اشکاالت خود وپ مطملق و خوشبین است و

ترین هدف شخصیت غاییشناسد.   میها به درستی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و در گروه بیمطلو

ل به میاست. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها عالقه اجتماعی و « خویشتن »سالم 

مشارکت اجتماعی است. سعی در کاستن بیشتر عقده حقارت خود دارد و به دنبال غلبه چیرگی بیشتر بر 

 (جراتی است )خدارحیم بی

 

بهداشت و  دیدگاه رفتارگرایی:

ها و محیط سالمت روانی به محرک

وابسته است. فرد دارای سالمت 

روان رفتارش با محیط معلق با 

نوعی بهنجاری رفتاری سازگاری 

 (91:1379گنجی، )دارد 
 

وجود عالیق متفاوت در خانواده 

و برای حل آن  ایجاد تضاد  باعث

د از خشونت و قدرت خودش مر

ولی توجهی به  کند  میاستفاده 

عالیق زن، نداشتن آزادی 

انتخاب برای زن، از بین بردن 

د انگیزه و هدف زندگی زن، وجو

محیط نامساعد و از هم گسیخته 

خانواده وتضاد درون گروهی همه 

هم بهداشت و سالمت روانی  با

 دهند.  میزن را تحت تأثیر قرار 

 



 ی تحقیق :ها فرضیه - 5 -2

 رابطه وجود دارد. متأهلسالمت روان زنان  انه علیه زنان ( وبین خشونت جسمانی ) در خ  .1

 رابطه وجود دارد. متأهلسالمت روان زنان  بین خشونت روانی ) در خانه علیه زنان ( و .2

 رابطه وجود دارد. متأهلسالمت روان زنان  بین خشونت جنسی ) در خانه علیه زنان ( و .3

 رابطه وجود دارد. متأهلسالمت روان زنان  بین خشونت اقتصادی ) در خانه علیه زنان ( و .4

 «دیاگرام علت و معلولی - 2-6»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشونت

  میجس

نت خشو

 جنسی

 های نشانه افسردگی

 جسمانی
 

 عملکرد اختالل در

 جتماعیا
 

 اضطراب و

 خوابیبی
 

خشونت  اقتصادی خشونت

 روانی

 یخشونت خانوادگ

 سالمت روان زنان



 فصل سوم

 روش شناسی تحقیق

 :  میتعاریف مفهو -3-۱

 مفهوم خشونت: -3-۱-۱

( هان اما قابل درکفتاری با نیت پنا ری ، خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار ) 2و استراوس 1گلزا

 Straus &  Gelles, 1980:534))اند جهت وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده

باشد. او   مینیز  (روانی خشونت انواع دیگر خشونت ) مخصوصاً ی معتقد است که تعریف او در بر گیرنده 3مگارژی

باعث آسیب مشخص به فرد قربانی  احتماالً که برد  میاز خشونت به عنوان شکل افراطی رفتار پرخاشگرانه نام 

 (. Megargee, 1982:85 ) شود  می

بریم که افراد   می : زمانی از خشونت نامکند  میدر تعریفی از خشونت، با توجه به ساختار جامعه، بیان  4گالتونگ

ی واقعی آنان ها از قابلیت تر کمو روانی آنان    میی جسها قرار گرفته باشند که گمان برند قابلیت تأثیرچنان تحت 

 (. Galtung,1975:12 است )

تاری که رف: » کند  میگونه تعریف نای  در کشور استرالیا خشونت را 1991ته ملی خشونت علیه زنان در سال میک

 ای  و انزوای اجتماعی و شود  میی روانی، فیزیکی و جنسی ها شان اعمال و باعث آسیبمردان برای کنترل قربانی

 (.114:  1382عارفی، «)  کند  میدر ترس و وحشت زندگی  که زن ای ت اقتصادی را در پی دارد، به گونهمیمحرو
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 : ۱تعریف خشونت خانوادگی -3-۱-2

و اجباری شامل حمالت    میرفتارهای تهاج: » 3و آن گنلى 2تعریف خشونت خانوادگی از دیدگاه سوزان شکتر

شان بکار   میمیین تهدید و فشار اقتصادی که افراد، علیه جفت )شریک( صفیزیکی، جنسی و روانی و همچن

 (.Schecter & Ganley, 1995: 69« ) برند   می

ز، میرفتار تهدیدآ هر نوع ارتکاب به(: 2112« )النکاشایر کنستابوالری »تعریف خشونت خانوادگی از دیدگاه 

ا جزء اعضاء ی  کدیگری  اکنون زوج بزرگساالنی که یانما عاطفی ی  ، مالی میا بدرفتاری روانی، جسی  خشونت

آید ) توکلی ،   میشان خشونت خانگی به شمار صرف نظر از جنسیت اند ا در گذشته چنین بودهی  اند خانواده

1382  :13.) 

 اشکال خشونت علیه زنان در خانواده : -3-۱-3

را به اشکال  ی و مورد مطالعه قرار دهند خشونترستر خشونت را بربتوانند دقیق که این  نظریه پردازان برای

 :اند بندی کردهتر تقسیمجزئی

 : ۴میالف( خشونت جس

مصادیق آن  و شود  مییت منجر به آسیب و صدمات جسمانی ن رفتار خشنی است که از روی قصد و هر نوع

کشی، ا مشت، چاقوی یءش تن، سیلی زدن، خفه کردن، ضربه باعبارتند از: ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرف

 (.8 : 1381کردن، قتل و... )محبی، راندازی، مثله کردن، زنده به گورتی

، جراحات داخلی، ها ، کبودیها ، بریدگیها ، زخمها عبارت است از: اعضای شکسته، پارگی   میبهای خشونت جس

ی ها ی جنسی، حاملگیها جنین، بیماری مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط ی ضربه

 (.292:  1387)کار،   میی جسها زن در اثر آسیب قانونی، مرگخواسته، و اقدام به سقط جنین غیرنا
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 :۱ب( خشونت جنسی

 (.219:  1387 )اعزازی، کند  میبه معنای کلیه رفتارهایی است که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی 

نوع خشونت  نای  گیرد.  میکردن تا تجاوز را در بر  که از لمس شود  میاجتماعی اطالق به هر گونه رفتار غیر

ا ی  ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر

گیرند   یمکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار ی  رابطه محارم با

گذارد.   می تأثیرنسبت به جنس مرد  ها ی آنها شوند که بر کل رفتار میو عاطفی   بیدچار صدمات روانی، عص

در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در  گاهی زنان صدمه دیده

 (.346: 1387برند ) کار،   میاد نی  زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از

 :2ج( خشونت روانی

به صورت انتقاد  رفتاراین  .کند  میدار آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشهزی است که شرافت، میرفتار خشونت آ

کردن ا ازدواج مجددی  ناروا، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدیدهای مداوم به طالق دادن

 (. 353:  1387) کار،  شود  میاعمال 

، انتخاب برای افراد برای معاشرت و ها که در روابط زن و مرد خشونت روانی حاکم باشد نظارت بر هزینه   میهنگا

جمع  میانرفت و آمد خانوادگی، حتی تعیین تکلیف برای همسر و مورد تمسخر قرار دادن عقاید او به ویژه در 

استفاد مشت است و در خشونت روانی کلمات، سالح  دگیرد. در خشونت بدنی سالح مور  میاز جانب مرد صورت 

 ).14-63:  1377) فوروارد،  شوند  میمحسوب 

، عدم کفایت زن در ها افتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد بنفس، انواع افسردگیبهای خشونت روانی: از کار

آمیز  خشونتتماعی، بازسازی رفتار در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اج  بیمدیریت خانواده، تقلیل جاه طل

گردان و کار، پناه بردن به داروهای روان کارآیی زن در محیط ، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، عدمها در بچه
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دادن اعتبار  کشی ، از دستالگیری و رمالی ، دست زدن به خودالکل و مواد مخدر، پناه بردن به قمار و ف

 (. 353 -354:  1387) کار،  اجتماعی و خانوادگی

 :۱د( خشونت اقتصادی

این نوع از خشونت رفتاری است از روی قصد و نیت که زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت 

گونه پرداخت نفقه، خساست، کنترل وسواساز: عدم  دهد. مصادیق آن عبارتند  میفشار و آزار و تبعیض قرار 

ا سرقت ی  نیازهای ضروری همسر و فرزندان، سوء استفاده تأمینحقوق زن، عدم  مخارج منزل، دریافت اجباری

 (.8: 1381اموال و دارایی همسر ) محبی، 

 تعاریف سالمت روان: -3-۱-۴

سالمت فکر عبارت است » کنند:   میطور تعریف این  کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سالمت فکر و روان را

اجتماعی و حل تضادها و تمایالت  گران، تغییر و اصالح محیط فردی وهماهنگ با دیاز قابلیت ارتباط موزون و 

 (15:  1384، فر میالنی « ) شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب 

اعمال روانی، از نظر  زمیکارکرد موفقیت آ» در تک نگاشت سالمت روانی: گزارشی از پزشک ارشد، سالمت روانی 

ی سازنده، برآورنده روابط با دیگران، و توانایی سازش به تغییر و مقابله ها منجر به فعالیتتفکر، خلق و رفتار که 

 (.23-24:  1382تعریف شده است ) کاپالن و سادوک جلد اول ، « گردد  میبا نامالیمات 

طوری  امکان به فش به حداکثرسالمت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرا» گوید:   می 2کارل مننجر

 (.15: 1384فر،  میالنی « ) که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر کامل شود 

موجب سازگاری او  نمودار شخصیت انسان سالم است که رفتار عادی» گرایی مؤسس رفتار 3طبق تعریف واتسون

 (.15: 1384فر، میالنی « )  شود  میبا محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او 
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با محیط بخصوص  تسلط و مهارت در ارتباط صحیح» در مورد بهداشت روانی عبارت است از :  1گینزبرگ تعریف

» گویند:   میشخص و همکارانش برای توضیح بیشتر این  «.در سه فضای مهم زندگی: عشق، کار و تفریح 

گیری از مسائلی که با قانون در، فرار جاد محیط خانوادگی خرسندای  ،افتن و ادامه کار، داشتن خانوادهی استعداد

: 1384فر، میالنی « ) مالک تعادل و سالمت روان است  ها صحیح از فرصت رد، لذت بردن از زندگی و استفادهدا

15.) 

-هم» کند  می را در سه جمله خالصه   میا بعبارت دیگر بهزیستی استوار و شادکای  بهداشت روانی و 2آلفرد آدلر

بنابراین بخاطر حفظ «. دیگران سازی باسازی با کار و حرفه، و بالخره همنون خانواده، همسازی در زناشویی و کا

بهداشت روانی افراد باید در انتخاب همسر و برگزیدن شغل و حرفه متناسب با روحیه و استعداد راهنمایی شوند 

  ت بلکه تعیین سرنوشت نسلنسل کنونی و زن و شوهر نیس   میتشکیل خانواده فقط برای شادکا که این  بخصوص

فر میالنیی روانی و بهزیستی آنان منوط به روابطی است که بین اعضای خانواده وجود دارد ) ها نده و واکنشیآ

،1384  :129.) 

 (: GHQ- 28   میسالمت عمو نامه پرسشتعاریف ابعاد سالمت روان )در  -3-۱-5

 :3الف( افسردگی

ی جسمانی، ها عالقگی به محیط پیرامون، شکایت بیحرکتی و انزوا،  -نی انکار شادی و رشد شخصی، کندی روا

جلد اول  -لیجین و کراس ویتبورن ها پی شکل کنترل کردن فرآیندهای تفکر )ا تنش، انکار خصومت، می  نگرانی

 ،1385  :151.) 

دیدگاه روان پویشی بینی کننده شروع دوره افسردگی هستند. از رین عوامل پیشتز قویمیرخدادهای استرس آ

 دهد.  میزا عالقه نشان شه به معنی عامل استرسمیمتخصص بالینی ه
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زائی که از نظر بیمار اثر منفی بر احترام به نفس او دارد احتمال بیشتری پژوهش نشان داده است عوامل استرس

خفیف  زای نسبتاًرسعامل است کی  برای دیگری جاد افسردگی کند. به عالوه چیزی که احتماالًای  هست که

گر نداشته باشد ی ویرانتأثیرشمرده شود، به دلیل معنی خاص وابسته به رخداد، برای بیمار ممکن است 

 (.116:  1382کاپالن و سادوک :جلد دوم ، )

اشتهایی، و افکار مرگ و گناه، اشکال در تمرکز، بی کاهش انرژی و عالقه، احساس افرادی که افسردگی دارند، با

ی شناختی، تکلم و ها عبارتند از: تغییر در سطح فعالیت، توانایی ها دکشی مشخص هستند. سایر عالئم و نشانهخو

شه منجر میه اختالالت عمالًاین  ی بیولوژیک (.ها عنی خواب، اشتها، فعالیت جنسی، و سایر ریتمی اعمال نباتی )

:  1382گردد ) کاپالن و سادوک :جلد دوم ،  می به اختالل در عملکرد شغلی، روابط بین اجتماعی و بین فردی

95 .) 

 خوابی: بیب( اضطراب و 

 :۱اضطراب

واپسی است که اغلب با عالیم دستگاه اتونوم همراه بسیار ناخوشایند، و اغلب مبهم دلیک احساس منتشر، 

ری که با عدم توانایی قرامعده و بی لب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصرگردد. مثل تنگی قفسه سینه، طپش ق  می

 (.182:  1382جلد دوم،  -) کاپالن و سادوک شود  میستادن مشخص ای  ای  برای نشستن

 : ی خوابها نابهنجاری

مانند: بدخوابی، خواب  ها . بدخوابیشود  مییی که با آشفتگی مکرر در الگوهای عادی خواب مشخص ها اختالل

جلد اول ،  -و کراس ویتبورن  لیجینها گردی ) پیکابوس، خوابی خواب: مانند: اختالل ها زدگی و ناهنجاری

1385  :84.) 
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از عالئم شایع و کالسیک  - بیاول و آخرشب، بیدار شدن مکرر، پرخوا  بیبیخوا –مسائل مربوط به خواب 

 اند بوده باز متوجهال )مانی( است. پژوهشگران از دیرافسردگی، و کاهش نیاز به خواب از عالئم از کالسیک خلق با

ی ها دهد. نابهنجاری  میئی نشان ها ( بسیاری از افراد افسرده نابهنجاری EEGsکه الکتروآنسفالوگرام خواب ) 

) زمان بین به خواب رفتن و شروع اولین  REMشایع عبارتند از: تأخیر در شروع خواب، کاهش زمان نهفتگی 

ب نابهنجار دلتا. بعضی از پژوهشگران سعی ، و خوا REM(، افزایش طول اولین دوره  REM دوره خواب

 ت خلقی استفاده کنند ) کاپالن وتشخیصی بیماران مبتال به اختالال  بیخواب در ارزیا EEGsاز  اند کرده

 (.112: 1382سادوک ، جلد دوم :

 : ۱ج( عملکرد اجتماعی

ار، فعالیت اجتماعی و کلیه یی چون کها تعامالت فرد با محیط خود و توانایی فعالیت و شکوفایی در موقعیت

 (. Bosc,  2111:  63)  شود  میارتباطات با والدین و خانواده را شامل 

 ی جسمانی:ها ا نشانهی  سازیا جسمانیی  ی جسمانی شکلها د( اختالل

دیل تب ای ی جسمانیها ا شکایتی  ی روانی به مشکالتها ، تعارضها که در آن شوند  مییی را شامل ها انواع اختالل

2جسمانی شکل "آورند. اصطالح   میا اختاللی را در زندگی فرد به وجود ی  که پریشانی شوند  می
ونانی ی  از کلمه "

3تن"
نی جسما که این  ی جسمانی شکل به جایها حال، اختاللاین  به دست آمده است. با« جسم » به معنای  "

اند شکایت جسمانی را توجیه کند ندارد که بتونابهنجاری جسمانی وجود  باشند، روانی هستند، زیرا هیچ

 (. 326:  1385جلد اول ,  -کراس ویتبورن  لیجین وها پی)

البراتوری، قابل توجیه  یها و آزمایش   میبسیار که بر اساس معاینه جس   میبا عالئم جس 4اختالل جسمانی کردن

دوام  ها ، ممکن است سالشود  میشروع  گیقبل از سی سال معموالًاختالل این  باشد.  میکافی نیستند مشخص 
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کاذب مشخص است. اختالل جسمانی کردن از   بیجنسی، و عص از درد و عالئم گوارشی،  بیپیدا کند، و با ترکی

گوارشی و اعصاب ( تفکیک  ی متعدد ) مثالًها با توجه به تعدد شکایات و دستگاه   میسایر اختالالت شبه جس

شناختی قابل مالحظه، اختالل در عملکرد اجتماعی و شغلی، و ن است و با ناراحتی رواناختالل مزماین  .شود  می

 (.262:  1382 جلد دوم -باشد ) کاپالن و سادوک   میهمراه   بیرفتار افراطی در جستجوی کمک ط

ر درصد د 2/1درصد در زنان و  2تا  2/1 شیوع اختالل جسمانی کردن در طول عمر برای جمعیت کلی میزان

برابر بیشتر از مردها است. هر  21 تا 5ی مبتال به اختالل جسمانی کردن ها . تعداد زنشود  مین زده میمردان تخ

عدم تشخیص اختالل جسمانی کردن در بیماران  ی اولیه بهها ممکن است به تمایل ها نمیچند باالترین تخ

ترتیب این  درصد باشد؛ و به 2تا  1کن است در کل جمعیت کلی مم ها برابر زن 5مذکر باشد. معهذا، با نسبت 

درصد بیماران ممکن است واجد  11تا  5ی پزشکان خانواده، ها اختالل نادری نیست. بین بیماران مطب

اختالل رابطه معکوس با موقعیت اجتماعی دارد و بیشتر این  تشخیصی اختالل جسمانی کردن باشند. یها مالک

در  سالگی، و غالباً 31 . طبق تعریف اختالل جسمانی کردن قبل ازشود  می در طبقات فقیر و کم سواد مشاهده

 (.262: 1382جلد دوم ،  -) کاپالن و سادوک  شود  میدوم عمر شروع  ی دهه

جسمانی کردن به تغییر  اجتماعی علت اختالل -علت اختالل جسمانی کردن معلوم نیست. فرمول بندی روانی 

، اشتغال به کاری که که نتیجه آن اجتناب از تعهدات ) مثالً شوند  میعی مربوط عالئم به نوعی ارتباط اجتما

  ک احساسی  ا ابزار سمبولیکی خشم گرفتن نسبت به همسر(، به آن ندارد ( ، ابزار هیجان ) مثالً ای شخص عالقه

فرضیه متکی است که این  کاوی محدود عالئم برها ( است. تعابیر روان، با احساس درد در رودها باور ) مثالًی

که  کند  می تأکیدغریزی سرکوب شده است. دیدگاه رفتاری اختالل جسمانی کردن  یها عالئم جانشین تکانه

آموزش والدین، نمونه واقع شدن والدین، و ضوابط اخالقی ممکن است به بعضی از کودکان بیاموزد که بیشتر از 

عالوه ، بعضی از مبتالیان به اختالل جسمانی کردن از  کودکان دیگر اقدام به جسمانی کردن کنند. به

نیز    می. عوامل اجتماعی، فرهنگی و قواند قرار داشته   میو مورد بد رفتاری جس اند ثبات برآمده بیی ها خانواده



: 1382جلد دوم ،  -ممکن است در پیدایش عالئم اختالل جسمانی کردن در گیر بوده باشند ) کاپالن و سادوک 

262.) 

 تعاریف عملیاتی : - 3-2

 میتعریف مفهو .2و تعریف عملیاتی   1میتوان به دو صورت زیر تعریف کرد: تعریف مفهو  میو متغیرها را  ها سازه

ی انتزاعی و ها گونه تعریف از واژهاین  در دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر یها ک واژه توسط واژهی  به تعریف  

را    میک پدیده کمک کرده و نقش مهی  به شناسایی ماهیت نوع تعریفاین  .شود  می ی فرضی استفادهها مالک

را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن    می. تعریف مفهوکند  میایفا  ها در فرایند منطقی تدوین فرضیه

بیان عبارت این  توار است. دری قابل مشاهده اسها را مشاهده کرد. تعریف عملیاتی ، تعریفی است که به ویژگی

-ازهاند ی محقق را درها در تعریف عملیاتی اشاره دارد. تعریف عملیاتی فعالیت   میبه نکته مه« قابل مشاهده » 

سازد. و به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در   میک متغیر مشخص ی  کاریا دستی  گیری

 (.41: 1385نجام گرفتن آن ) سرمد و همکاران ، آنچه که باید انجام گیرد و شیوه ا

از تغییرات را باید مورد  ای چند نکته توجه کنیم : چه دامنهاین  برای عملیاتی کردن مفاهیم در تحقیق باید به

ا بر چند شاخص؟ ی  ک شاخص متکی بودی  باید برآیا   توجه قرار داد؟ از چه سطوح سنجشی باید استفاده کرد؟ و

 (.293:  1387لد اول ، ج - بی) ب

است پرداخته  پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاین  که در   میقسمت به ارائه تعاریف عملیاتی از مفاهیاین  در

 :شود  می
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 Conceptual definition 

2
 Operational definitio 



 ی فردیها تعریف عملیاتی ویژگی( ۱-3جدول )

نام 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

ویژگی 

های 

 فردی

رفتار هر فرد تابع 

ات و ویژگی فردی خصوصی

مثل سن، جنس، سواد، 

شغل و ... که او را از 

کند دیگران متفاوت می

باشد به نظر لیپست می

افراد در بطن نیروهای 

اجتماعی قرار دارند و 

رفتارشان متأثر از این 

نیروها و عوامل است، 

بعضی از این عواملی که 

محیط اجتماعی فرد را 

سازند عبارتند از: تعلیم می

بیت، شغل، درآمد، و تر

سن، جنس، محل اقامت و 

:  1384.... ) فاطمی، 

111.) 

 نامه پرسش بهمکان پاسخگویی  -

 سن زن -

 سن مرد -

 و زن اختالف سن مرد -

 ازدواج طول مدت -

 زن دفعات ازدواج -

 داشتن هوو -

 مرد دفعات ازدواج -

 

 تعداد فرزندان -

 تحصیالت زن -

 تحصیالت شوهر -

 

 شغل زن -

 غل شوهرش -

 خانوار وضعیت اقتصادی -

 اعتقادات مذهبی زن -

 

 اعتقادات مذهبی مرد -

 

 اعتیاد مرد به مواد مخدر-

 

 سیگار کشیدن مرد -

اموال غیر منقول خانواده )خانه  -

 یا باغ ...( بنام زن

 

 ازدواج اجباری یا اختیاری -

 دارید؟ شما چند سال سن

 

 همسر شما چند سال سن دارد؟

 

 و زن ن مرداختالف س

 اید؟ چندسال است که ازدواج کرده

 اید؟چند بار ازدواج کرده

 دارید؟ آیا در حال حاضر هوو 

 ازدواج کرده است؟ همسرتان چند بار

 چه تعداد فرزند دارید؟

 است؟ میزانتحصیالت شما به چه 

 میزانتحصیالت شوهرتان به چه 

 است؟

 شما به چه کاری مشغول هستید؟

 ت؟چیس شغل شوهر شما

 وضعیت اقتصادی خانوار

در چه حدی  شما  بیاعتقادات مذه

 است؟

همسرتان در چه   بیاعتقادات مذه 

 است؟ حدی

مخدر معتاد  آیا همسرتان به مواد

 است؟

 کشد؟ میهمسرتان سیگار آیا  

منقول ک از اموال غیری هیچآیا 

بنام شما ا باغ،..( ی خانواده )خانه

 هست؟

 ه است؟بود ازدواج شما اجباریآیا  

 میاس

 

 عددی

 

 عددی

 عددی

 عددی

 اسمی

 عددی

 عددی

 ترتیبی

 اسمی

 

 اسمی

 ترتیبی

 ترتیبی

 اسمی

 

 اسمی
 

 اسمی
 

 اسمی
 

 اسمی
 

 اسمی
 



 تعریف عملیاتی خشونت خانوادگی( 2 - 3جدول )

 شاخص تعریف نظری نوع متغیر نام متغیر

خشونت 

 خانوادگی
 مستقل

تعریف  در( 2112االنکشایر کنستابوالری )

هر نوع ارتکاب  نویسد :   میخشونت خانوادگی 

یا بدرفتاری روانی و  ز , میبه رفتار تهدید آ

االنی که بزرگس میانعاطفی  ای  و مالی   میجس

ا ی  اند یا جزء اعضاء خانواده  یکدیگر اکنون زوج

جنسیت  , صرف نظر از اند گذشته چنین بوده در

آید ) می شان خشونت خانگی به شمار

 (.13:1382توکلی،

 

 میخشونت جس -

 خشونت جنسی -

 خشونت روانی -

 )احساسی(

 خشونت -

 اقتصادی )مالی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  میتعریف عملیاتی خشونت جس( 3 - 3جدول ) 

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

خشونت 

جسمی 

 )فیزیکی(

 مستقل

هر نوع رفتار خشنی 

است که از روی 

منجر نیت قصد و 

صدمات  به آسیب و

 جسمانی

)محبی،شود  می

8:1381) 

 

 

 شتم ضرب و -

 

 سیلی زدن -

 

 دفعات ضرب و جرح -

 

 خفه کردن -

 

 مشت ضربه با شئ یا -

 

 ضربه با چاقو -

را  تاکنون همسر تان شماآیا   -1/21

 مورد ضرب و شتم قرار داده است؟

همسرتان به شما  آیا تاکنون  -2/21

 سیلی زده است؟

ذشته چند بار تحت در سال گ -3/21

 اید ؟ گرفته ضرب و جرح قرار

سرتان قصد خفه تاکنون همآیا   -4/21

 است؟ کردن شما را داشته

یا  تاکنون همسرتان با شئ وآیا   -5/21

 زده است؟ مشت به شما ضربه

اقو به تاکنون همسرتان با چآیا   -6/21

 است؟ شما آسیب وارد کرده

 

 ترتیبی
 

 

 

 

 

 

 

 



 جنسیتعریف عملیاتی خشونت ( ۴ - 3ل ) جدو

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

خشونت 

 جنسی
 مستقل

است رفتارهایی به معنای کلیه 

برقراری  که زن را مجبور به

 )اعزازی، کند  میرابطه جنسی 

1387  :219) 

خشونت جنسی به هرگونه 

غیر اجتماعی اطالق رفتار 

از لمس کردن تا که  شود  می

این  گیرد.  میرا در بر  تجاوز

کن است که نوع خشونت مم

 در حیطه زندگی خصوصی و

اتفاق بیفتد و به  ،خانوادگی

 صورت الزام به تمکین از شوهر

 کدیگر دری  محارم با ا رابطهی 

حلقه خویشاوندی علیه زن 

:  1387، گردد )کار اعمال

346.) 

وادار کردن زن به  -

طه جنسی راب برقراری

 ناخواسته

رابطه جنسی غیر  -

 معمول 

 

 

هنگام آزار و اذیت  -

 جنسی زشمیآ

 

عدم توجه به ارضاء زن  -

 هنگام آمیزش جنسی

 

همسرتان تاکنون آیا   -1/22

زش جنسی نا میشما را به آ

 است؟ خواسته وادار کرده

همسرتان تاکنون آیا   -2/22

زش جنسی یمشما را به آ

 –عادی )مقعدی و  غیر

 است؟ دهانی ( وادار کرده

شما را  همسرتانآیا   -3/22

هنگام آمیزش جنسی آزار و 

 کند؟اذیت می

در  همسرتانآیا   -4/22

هنگام آمیزش جنسی به 

 دهد؟ارضاء شما اهمیت می

 

 ترتیبی
 

 

 



 تعریف عملیاتی خشونت روانی( 5-3جدول )

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

شونت خ

روانی 

 )احساسی(

 مستقل

زی میرفتار خشونت آ

آبرو است که شرافت، 

و اعتماد به نفس زن 

 .کند  میدار را خدشه

به صورت  رفتاراین 

انتقاد ناروا، تحقیر، 

بددهانی، تمسخر، 

توهین، فحاشی، 

متلک، تهدیدهای 

 مداوم به طالق دادن

کردن ا ازدواج مجددی 

) کار،  شود  میاعمال 

1387  :353 .) 

 تهدید به مرگ -

 

هدیدهای مداوم به ت -

طالق یا ازدواج 

 جددکردنم

 ترس از همسر  -

ترس از خشم همسر  -

 هنگام حرف زدن

 

احساس ناامنی در  -

 خانه

کنترل رفتار از جانب  -

 همسر

 

ممانعت از گذراندن  -

اوقات فراغت با دوستان 

 و آشنایان

توهین کردن به زن  -

همسرتان تا کنون شما را به  ایآ -1/23 

 مرگ تهدید کرده است ؟ 

همسرتان شما را تهدید به آیا  -2/23

 ازدواج مجدد کرده است؟  یا   طالق

 

 ترسید ؟ می از همسرتان آیا  -3/23

ترسید که نکند   میاغلب آیا   -4/23

همسرتان باعث خشم حرفی بزنید که 

 شود؟ 

 یاحساس ناامن آیا در خانه  -5/23

 ارید؟ د

کنید که   می احساسآیا   -6/23

یا   کندمیهمسرتان رفتار شما را کنترل 

 دارد؟  به شما شک

گذراندن اوقات  همسرتان از آیا   -7/23

 و خانواده جلوگیریفراغتتان با دوستان 

 ؟ کند  می

به  آیا همسرتان تاکنون در جمع  -8/23

 

 ترتیبی
 



 در حضور جمع

ردن زن محدود ک -

 برای بیرون رفتن

جاد ای  محدودیت -

 همسردر استفادهکردن 

 از تلفن

حرف  با بد اخالقی -

 زدن

مسخره  یا  تحقیر -

 کردن

دادن  بد دهانی و آزار -

 زن

 

 داد زدن از جانب -

 همسر

کاری  وادار کردن به -

 ل و رغبتمیبرخالف 

 

متهم شدن به خیانت   -

 وفایی از جانب همسربی

 ؟ ا توهین کرده استشم

رفتن یرون آیا همسرتان برای ب -9/23

 است ؟محدودیت قائل  شما

 ا همسرتان در استفاده ازی آ -11/23

 است ؟  تلفن برای شما محدودیت قائل

 

همسرتان تاکنون با شما با آیا   -11/23

 بد اخالقی حرف زده است ؟

شما را  آیا همسرتان تاکنون  -12/23

 ؟یا مسخره کرده است  تحقیر

همسرتان تاکنون با آیا  -13/23

دهنی را آزار داده و بد یش شماها حرف

 کرده است ؟

آیا همسرتان تاکنون سر شما  -14/23

 است ؟ داد زده

کنون شما را آیا همسرتان تا -15/23

 ه کاری کرده که مایل به انجام آنوادار ب

 اید ؟ نبوده

به  را تان تاکنون شماآیا همسر - 16/23

 است ؟ وفائی متهم کرده بیخیانت و 

 



 تعریف عملیاتی خشونت اقتصادی( 6-3ول ) جد

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

خشونت 

اقتصادی 

 )مالی(

 مستقل

رفتاری است از روی 

قصد و نیت که زن را 

در امور مربوط به 

اشتغال، اقتصاد و 

دارایی تحت فشار و 

آزار و تبعیض قرار 

)محبی ،  دهد.  می

1381  :8) 

 استخس -

 

گونه کنترل وسواس  -

 زندگی مخارج

 کارممانعت برای  -

 منزل بیرون از

دریافت اجباری حقوق  -

 زن

 

نیازهای  تأمینعدم  -

همسر و  ضروری

فرزندان )عدم پرداخت 

 نفقه(

سرقت  ای  سوءاستفاده -

 دارایی همسر   اموال و

 

اید که  تاکنون احساس کردهآیا   -1/24

 است؟ همسرتان خسیس

 مسائل مالی و تانآیا همسر -2/24

 ؟ کند  میرا کنترل  چگونگی خرج پولتان

 یا مانع کار کردن و همسرتانآیا   -3/24

 ؟ شود  میفعالیت شما در خارج از منزل 

حقوق و درآمد  همسرتانآیا   -4/24

اجبار  از اشتغال شما را با حاصل

 گیرد؟ می

 د کهای احساس کردهآیا تا کنون   -5/24

 ازهای ضروری شما ویهمسرتان ن

 ؟کند  مین تأمینفرزندانتان را 

 

 د کهای احساس کردهآیا تاکنون  -6/24

دارایی شما را مورد  همسرتان اموال و

 سرقت قرارداده است؟ یا  سوءاستفاده

 

 ترتیبی
 

 

 

 



 تعریف عملیاتی سالمت روان( 7-3جدول )

نام 

 متغیر
 شاخص تعریف نظری نوع متغیر

 گردآوری ابزار

 عاتاطال

سالمت 

 روان
 وابسته

 :1962الوینسون و همکارانش در 

که فرد  این  روان عبارت است از سالمتی"

چه احساسی نسبت به خود و دنیای 

 اطراف , محل زندگی اطرافیان مخصوصاً

با توجه به مسئولیتی که در مقابل 

با  دیگران دارد , چگونگی سازش وی

مکانی و  درآمد خود و شناخت موقعیت

:  1384 فر،میالنی ) "نی خویشتنزما

15) 

 

 سازیجسمانی -

 

 اضطراب - 

 

 افسردگی -

 

 اجتماعی عملکرد -

 

 

 گویه از طریق

 نامه پرسش

 سالمت استاندارد

 GHQ-28 میعمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی جسمانیها تعریف عملیاتی نشانه( 8-3جدول )

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

ای هنشانه

جسمانی 

)جسمانی 

 سازی(

 وابسته

سمانی اختالل ج

کردن عبارت است 

از: ابراز کردن  

مسائل روانی از 

طریق مشکالت 

جسمانی که هیچ 

ای در کژکاری پایه

فیزیولوژیکی ندارد 

)پی هالیجین و 

 –کراس ویتبورن 

:  1385جلداول 

384.) 

احساس خوب و -

 سالم بودن

احساس نیاز به  -

 داروی تقویتی

 

احساس ضعف و  -

 سستی

 احساس بیمار بودن -

 

 سر درد داشتن -

 

که احساس این -

فشاری به سرتان وارد 

 شودمی

 

که احساس این -

بدنتان داغ یا سرد 

 شود.می

 گذشته تا به امروز کامالً ک ماهی ازآیا  -1/25

 خوب و سالم هستید؟ د کهای احساس کرده

ز گذشته تا به امرو ک ماهی ازآیا  -2/25 

داروهای  د که بهای احساس کرده کامالً

 دارید؟ تقویتی نیاز

گذشته تا به امروز  ک ماهی ازآیا  -3/25 

 اید ؟ کردهضعف و سستی احساس  کامالً

گذشته تا به امروز  ک ماهی ازآیا  -4/25 

 بیمار هستید ؟د که ای احساس کرده کامالً

گذشته تا به امروز  ک ماهی ازآیا  -5/25 

 اید؟ شتهسردرد دا

گذشته تا به امروز  ک ماهی ازآیا  -6/25 

چیزی  سرتان محکم با د کهای احساس کرده

 فشاری به که این  یا اند مثل دستمال بسته

 ؟شود  میسرتان وارد 

گذشته تا به امروز  ک ماهی ازآیا  -7/25 

ها بدنتان  بعضی وقت د کهای احساس کرده

 ؟شودمییا سرد   داغ و

 

 ترتیبی
 



 خوابی بیتعریف عملیاتی اضطراب و ( 9-3ل ) جدو

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

اضطراب 

-و بی

 خوابی

 وابسته

یک احساس منتشر، 

بسیار ناخوشایند، و 

واپسی اغلب مبهم دل

است که اغلب با 

عالیم دستگاه اتونوم 

گردد. مثل   میهمراه 

تنگی قفسه سینه، 

یق، لب، تعرطپش ق

سردرد، ناراحتی 

-معده و بی مختصر

قراری که با عدم 

  توانایی برای نشستن

ایستادن مشخص   یا

) کاپالن و  شود  می

جلد دوم،  -سادوک

1382  :182.) 

خواب شدن بر  بی -

 اثر نگرانی

 

بیدار شدن وسط -

 خواب شبانه

که دائماً حس این -

 تحت فشار بودن

عصبانی و بدخلق  -

 شدن

هراسان  بدون دلیل-

 یا وحشت زده شدن

 

انجام کارها از  -

توانایی شما خارج 

 شدن

در تمامی مدت  -

عصبی بودن و دلشوره 

 داشتن

 گذشته تا به امروز اتفاقک ماه ی ازآیا   -1/26

 شده  بیخوا بیافتاده که بر اثر نگرانی دچار 

 باشید؟

ها شب گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -2/26

 شوید؟  میر وسط خواب بیدا

امروز  گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -3/26

 اید؟ د که دائما تحت فشار بودهای احساس کرده

عصبانی  گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -4/26

 اید؟ شده و بدخلق

بدون  گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -5/26

زده یا وحشت ای هراسان و هیچ دلیل قانع کننده

 اید؟ شده

امروز  گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -6/26

شما د که انجام هر کاری از توانایی ای متوجه شده

 خارج است؟

احساس  گذشته تا به امروزک ماه ی ازآیا   -7/26

هستید و   بیمدت عص   میاید که در تما کرده

 دلشوره دارید؟

 

 ترتیبی
 



 لکرد اجتماعیتعریف عملیاتی اختالل در عم( ۱۱ -3جدول ) 

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

اختالل 

در 

عملکرد 

 اجتماعی

 وابسته

تعامالت فرد با 

محیط خود و توانایی 

فعالیت و شکوفایی 

هایی  در موقعیت

چون کار، فعالیت 

اجتماعی و کلیه 

ارتباطات با والدین و 

خانواده را شامل 

:  63)  شود  می

2111  ,Bosc .) 

 

خود را مشغول و  -

 سرگرم نگه داشتن

 

وقت بیشتری صرف  -

 انجام کارها کردن

انجام دادن کارها به  -

 خوبی

 

رضایت داشتن از  -

 نحوه انجام کارها

در انجام کارها نقش  -

 مفیدی داشتن

 

گیری توانایی تصمیم -

 درباره مسایل

لذت بردن از  -

های روزمره فعالیت

 زندگی

یک ماه گذشته تا به امروز  ازآیا   -1/27

 د خودتان را مشغول و سرگرم نگهای توانسته

 دارید؟

 اتفاقیک ماه گذشته تا به امروز  ازآیا   -2/27

افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها 

 نمایید؟

طور به  یک ماه گذشته تا به امروز ازآیا   -3/27

 مانجا  بیکارها را به خود که ای کلی احساس کرده

 دهید؟  می

ه امروز از نحوه یک ماه گذشته تا ب ازآیا   -4/27

 کنید؟ میاحساس رضایت  انجام کارهایتان

یک ماه از گذشته تا به امروز  ازآیا  -5/27

کارها  د که نقش مفیدی در انجامای احساس کرده

 به عهده دارید؟

 ک ماه گذشته تا به امروز تواناییی ازآیا   -6/27

 اید؟ اره مسایل را داشتهگیری دربممیتص

یک ماه گذشته تا به امروز قادر  ازآیا   -7/27

 ببرید؟ های روزمره زندگی لذت اید از فعالیت بوده

 

 ترتیبی
 



 تعریف عملیاتی افسردگی( ۱۱–3جدول )

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 گویه شاخص تعریف نظری

مقیاس 

 سنجش

 وابسته افسردگی

انکار شادی و رشد 

وانی شخصی، کندی ر

حرکتی و انزوا،  -

عالقگی به محیط  بی

های  پیرامون، شکایت

یا   جسمانی، نگرانی

تنش، انکار خصومت، 

شکل کنترل کردن م

 فرآیندهای تفکر )

هالیجین و کراس  پی

جلد اول ،  -ویتبورن 

1385  :151.) 

 

-شخص بی احساس -

 بودن ارزشی

حس ناامیدی از  -

 زندگی

که زندگی حس این -

بودن را  ارزش زنده

 ندارد

 فکر خودکشی -

حس اعصاب خرابی  -

و حال انجام کار را 

 نداشتن

 آرزوی مرگ داشتن -

فکر خاتمه دادن به  -

 زندگی

 

یک ماه گذشته تا به امروز فکر   ازآیا   -1/28

 ارزشی هستید؟د که شخص بیای کرده

از ماه گذشته تا به امروز احساس آیا   -2/28

 کننده است؟دمیانا اید که زندگی کامالً کرده

یک ماه گذشته تا به امروز احساس   از آیا -3/28

 را ندارد؟ د که زندگی ارزش زنده بودنای کرده

این  یک ماه گذشته تا به امروز به  ازآیا   -4/28

ه ممکن است دست باید که  مساله فکر کرده

 خود کشی بزنید؟

گذشته تا به امروز احساس  ک ماهی  ازآیا   -5/28

چون اعصابتان خراب است دیگر  د کهای دهکر

 کاری انجام دهید؟  توانید  مین

این  گذشته تا به امروز به ک ماهی  ازآیا   -6/28

 کاش مرده بودید و کالً ای  اید که نتیجه رسیده

 شدید؟  می زندگی خالصاین  از شر

فکر این  یک ماه گذشته تا به امروز  ازآیا   -7/28

ت که بخواهید به زندگی به ذهنتان رسیده اس

 خاتمه دهید؟

 

 ترتیبی
 



 روش اجرای پژوهش: -3-3

درست صورت  1سر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسیمی   میا شناخت علی می علها به هدف  بیدستیا

 (22: 1384پذیرد ) ساروخانی ، 

ی تحقیق( را ها فرضیهیا ا ه ) سؤال اه از گزاره ای در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت ، باید مجموعه

امر فرایند پژوهش را هدایت این  را فراهم آورد. ها ا پاسخ آنی  را مورد آزمون قرار داد ها تدوین کرد ، سپس آن

 ا طریقه تعیینی  اساس روش تحقیق وسیلهاین  دهد. بر  مییاری  کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت

. به عبارت دیگر، روش تحقیق شود  میا رد ی  گیرد  میگزاره تحقیق مورد تأیید قرار  کی  امر است که چگونهاین 

دادن  پاسخیا ا ه گرایانه برای تحقیق هدف پژوهش ، جهت آزمودن فرضیها اقدامات جستجوی  چهارچوب عملیات

 (.122:  1381آورد ) سرمد و همکاران،   میی تحقیق را فراهم ها به سوال

 سنجش متغیرها: روش -3-3-۱

نوع این  ای: دراستفاده شده است. حالت مقیاس چند درجه ای برای سنجش متغیرها ، از مقیاس چند درجه

گر که به بهترین وجه نمایان طیف با انتخابی کی  سؤال پاسخ دهنده موضع خود را در مورد موضوعی بر روی

 .کند  میص آن گویه باشد مشخ ی ا نگرش او دربارهی  باورها ، عقاید

 ؟افته استی ازه معلم شما سازماناند به طور مثال: تا چه

   □شه میه -5  □  بیشتر اوقات -4    □ گاهی اوقات  -3     □ به ندرت -2       □ گز()هر وقت  هیچ -1

 (.143:  1385)سرمد و همکاران : 

سواالت    میو به تما نظر گرفته شده است گونه برابر دری هرها باشد و ، وزن پاسخ  می  بیاین طیف به صورت ترتی

گذاری سالمت روان در سؤاالت و نمره نمره داده شده است )در مورد 5تا  1خشونت خانوادگی ، از  نامه پرسش

 داد(. بیشتر توضیح خواهیم ها افتهی قسمت روش پژوهش
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 ) نوع روش تحقیق (: ها افتهی روش پژوهش - 3-3-2

روش ، این  در .شود  میه به زمان حال مربوط باشد ، از روش پیمایشی استفاده در صورتی که پاسخ به مسأل

از تکنیک  روش ، عمدتاًاین  تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود. در کند  میمحقق شرایط فعلی را بررسی 

کی از خصوصیات ی  پذیری نتایجممی. تعشود  میاستفاده  ها اطالعات و داده آوری جمعو مصاحبه برای  نامه پرسش

م نتایج نمونه میقبیل تحقیقات، تعاین  است. در واقع، هدف اصلی محقق در 1اصلی و عمده تحقیقات پیمایشی

 (.25:  1388باشد ) حبیب پور ، صفری ،   می تر بزرگجامعه  تر بهکوچک

ا پیش بینی ، ی  صیفتو اطالعات است که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی آوری جمععبارت از  2پیمایش

 (.9: 1375پذیرد ) اوپنهایم،   میا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت ی  و

به  شود  میی معینی از افراد خواسته ها که در آن از گروه ها تحقیق پیمایشی روشی است برای گردآوری داده

 پاسخ دهند.کسان است ( ی  تعدادی پرسش مشخص ) که برای همه افراد

تحقیقات اجتماعی  ترین نوعدهند. تحقیق پیمایشی عام  میمجموعه اطالعات تحقیق را تشکیل  ها این پاسخ

 (.196:  1388است ) بیکر، 

ا در ی  مقیاس کوچک و توان به تحقیق پیمایشی در  میمورد مطالعه  ی تحقیق پیمایشی را بر حسب حجم جامعه

 (.82:  1385همکاران ،  مقیاس بزرگ نام نهاد ) سرمد و

. شود  میگرفته  ل در نظریفرد واحد تحل ها که در آن شود  میدر مطالعاتی استفاده  از تحقیق پیمایشی عمدتاً

ی بزرگ هستند ها در جمعیت ها گیریو جهت ها برای سنجش نگرش  بیبسیار خو ی وسیله ها همچنین پیمایش

 (. 531:  1388) ببی، 

مفاهیم مورد نظر خود را  ها ابهام باشند که محقق بتواند با آن بیسواالت باید چنان دقیق و  در تحقیق پیمایشی ،

فایده و  بیمفاهیم مورد مطالعه خواهند بود و گرنه  ی معتبرها ابهام باشند سنجش بیبسنجد. اگر سواالت دقیق و 
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سواالت مستلزم چنان خالقیتی  است اساسی. طرح ای بیهوده خواهند بود. پس طرح سواالت در پیمایش مرحله

) آورند تا حد امکان کم گردد  میاست که شکاف بین سنجش مورد نظر محقق و سنجشی که سواالت به بار 

 ).197:  1388 بیکر،

سه قسمت است.  م، که شاملای استفاده کرده نامه پرسشک ی  مطالعه ما از نوع پیمایش تحلیلی است که در آن از

فردی و خانوادگی فرد پاسخ دهنده  و مشخصات ای زمینهسوال است شامل سواالت  21قسمت اول که شامل 

و  "و نوع خشونت خانوادگی میزانسنجش "مربوط به  سوال، که 32شامل  نامه پرسشباشد. قسمت دوم   می

کلی  نامه پرسشپردازد )   می "وضعیت سالمت روان زنان"است که به  سوال 28شامل  نامه پرسشقسمت سوم 

 آورده شده است(.( 1در پیوست شماره )

 خشونت خانوادگی: نامه پرسشالف ( 

در جامعه شناسی  به وسیله محقق نوشته شده است که براساس معیارهای تشخیصی خشونت خانوادگی موجود

جنسی، خشونت روانی و خشونت  ، خشونت میو انواع خشونت جس میزانشناسی تدوین شده است و و روان

 باشد. در  می ای ، به روش مقیاس چند درجه نامه پرسش نای  ی پاسخ به سواالتها سنجد. گزینه  میاقتصادی را 

 1تا  22 -4گویه )  4، خشونت جنسی دارای ( 21 - 1تا  21-6گویه ) 6دارای    میخشونت جس نامه این پرسش

 - 1تا 24 - 6گویه ) 6دارای  و خشونت اقتصادی(  23 - 1تا  23 -16گویه ) 16، خشونت روانی دارای (  22 -

 باشد.  می(  24

 (: GHQ)   ۱میسالمت عمو نامه پرسشب( 

در مجموعه  مبتنی بر روش خود گزارش دهی است« سرندی  نامه پرسش» یک    میسالمت عمو نامه پرسش

 نامه پرسشگیرد.   میک اختالل روانی هستند، مورد استفاده قرار ی  کسانی که دارای  بیبالینی با هدف ردیا

ی ها ترین سطوح نشانهیی در نظر گرفت که از پایینها توان به عنوان مجموعه پرسش  میرا    میسالمت عمو
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تواند بیماران   میوجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب  ی مختلف روانیها مشترک مرضی که در اختالل

این  پندارند، متمایز کند. بنابراین ، هدف  میلم یی که خود را ساها ک طبقه کلی از آنی  روانی را به عنوان

ی روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ها ک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماریی  بهبی دستیا نامه پرسش

سؤال تشکیل  61از   میسالمت عمو نامه پرسشی روانی و سالمت است. نسخه اصلی ها تمایز بین بیماری جادای ،

  GHQ,   -31عبارتند از:  ها ترین آنتر نیز تهیه شده است که مهمی کوتاهها از نسخهشده است. اما تعدادی 

28- GHQ ،12-  GHQ .، (.319:  1388)فتحی آشتیانی و دادستانی 

 طراحی شده است. مزیت است که برای تمام افراد جامعهاین  دارای   میسالمت عمو نامه پرسش ای ماده 28فرم 

اختالل روانی را در فرد تعیین کند. در  کی  تواند احتمال وجود  میک ابزار سرندی ی  انبه عنو نامه این پرسش

ابند، ی  ی مختلف دستها به گستره وسیعی از نتایج در جمعیت اند توانسته نامه این پرسش حال حاضر، با اجرای

زمون سرندی ( را با اختصاری ) آ  بیای و فرم رد   میسالمت عمو نامه پرسش وجود رابطه بین فرم اصلی

دهی و برآورد بر مبنای مشاهدات و امکان درک رابطه بین خود گزارشپزشکی ثابت کنند ی روانها تشخیص

 (. 311:  1388بالینی را فراهم سازند ) فتحی آشتیانی و دادستانی ، 

، اضطراب و  1مانیی جسها زیر مقیاس سالمت روان است که شامل : خرده مقیاس نشانه 4دارای  نامه پرسشاین 

. مدت زمان اجرای آزمون 4ل در عملکرد اجتماعی ( و افسردگی) اختال 3وری اجتماعی، نارسا کنش 2بیخوا بیو 

 منبع (. دقیقه است ) همان 12تا  11به طور متوسط حدود 

ره هم از یک نم و ها نمره آن مربوط به خرده مقیاس 4آید که   مینمره به دست  5آزمون برای هر فرد این  از

باره مقیاس اول شامل مواردی در باشد. زیر  میآید، که نمره کلی   میبه دست  ها مجموع نمرات خرده مقیاس

 ی جسمانی همراه است. موادها ست و با نشانهها آن احساس افراد نسبت به وضع سالمت خود و احساس خستگی
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 مربوط به نامه پرسشاما در )مشخص شده است.  7تا  1ی ها استاندارد در سؤال نامه پرسشزیر مقیاس در این 

 باشد (.  می 25 -7 تا 25-1تحقیق از سوال این 

زیر این  مربوط به . هفت مادهاند مرتبط بیخوا بیی مقیاس دوم شامل مواردی است که با اضطراب و ها پرسش

 -7تا  26-1یق از سوال تحقاین  به مربوط نامه پرسشاما در )مشخص شده است .  14تا  8ی ها مقیاس در سؤال

 (.باشد  می 26

سنجد و   میروزمره  و مسایل زندگی ای ی حرفهها توانایی افراد را در مقابله با خواسته ی مقیاس سوم ، گستره

 . هفت ماده مربوط بهکند  میی متداول زندگی، آشکار ها باره چگونگی کنار آمدن با موقعیترا در ها احساسات آن

 -7تا  27-1تحقیق از سوال این  مربوط به نامه پرسشاما در ). آمده است 21تا  15ی ها سؤالزیر مقیاس در این 

 باشد (.  می 27

اند و هفت ماده گیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبطن مقیاس در برمیچهار

 مربوط به نامه پرسشاما در اند )ص شدهمشخ 28تا  22ی ها استاندارد با سؤال نامه پرسشکننده آن در متمایز

 (. 311: 1388دادستانی،  -باشد( )فتحی آشتیانی  می 28 -7تا  28-1تحقیق از سوال این 

، ک، دوی  صفر، ی الف تا د، نمرهها بدین ترتیب است که از گزینه   میسالمت عمو نامه پرسشروش نمره گذاری 

از صفر تا  نامه پرسشو در کل  21 از صفر تا ها ک از خرده مقیاسی رگیرد. در نتیجه نمره فرد در ه  میسه تعلق 

زیر مقیاس  4خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات  84

باشد.   میبیانگر سالمت روان بهتر  تر کمنمره  نامه این پرسش آوریم. در  میرا جمع کرده و نمره کلی را به دست 

در کل  و ها ک از مقیاسی توان وضعیت فرد را در هر  مینمره به دست آمده و با استفاده از جدول زیر  بر اساس

 تعیین نمود. نامه پرسش

 

 

 



  میعمو سالمت نامه پرسشی ها نمرات برش در هریک از خرده مقیاس(  ۱2 - 3جدول ) 

 نامه پرسش کل نمرات در هانمرات در خرده مقیاس ها خرده مقیاس

 ۱-22 ۱-6 ین حدتر کمیا   هیچ

 23-۴۱ 7-۱۱ خفیف

 ۴۱-6۱ ۱2-۱6 متوسط

 6۱-8۴ ۱7-2۱ شدید

 

باال در مقیاس کلی  به 41به باال در هر زیر مقیاس و نمره  17توان گفت نمره   میی جدول باال ها با توجه به داده

 (.312:  1388ادستانی ،د -دهد )فتحی آشتیانی   میوخامت وضع آزمودنی را نشان 

 : ها داده آوری جمعروش  -3-3-3

ین تر کمبا  ها است و باید کوشید تا داده ها ترین برههکی از مهمی  ها اطالعات و داده آوری جمعدر تحقیقات 

های مناسب آن موضوع تحقیق، و با داده آوری جمعند. بنابراین در هر تحقیق باید از روش یآ  ضریب خطا بدست

که دارم مناسب  ای تحقیق با توجه به جامعه نمونه نای  د. دریآ خت کامل برگزیده شود و درست به کارشنا

 استفاده کنیم. نامه پرسش از ها داده آوری جمعدیدیم برای 

ی زیادی وجود دارند، در بسیاری از ها که برای عملیاتی کردن متغیرها در تحقیق اجتماعی راهبا وجود آن

برای تحقیق پیمایشی  ها نامه پرسش. شود  میاستفاده  نامه پرسشده در تحقیق اجتماعی از ی مشاهها روش

 (.324: 1387، جلد اول ،  بیبا آن مرتبطند ) ب ضرورت اساسی دارند و مستقیماً

 نامه پرسشی تحقیق است. ها کی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادهی 1 نامه پرسش

پاسخ ، این  دهد.  میالزم را ارائه  پاسخ ها آن ی دهنده با مالحظه( است که پاسخ2ها گویه) ها از سؤال ای مجموعه
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. کرد محسوب توان  می پاسخ –را نوع محرک  نامه پرسش یها دهد. سوال  میمورد نیاز پژوهشگر را تشکیل  ی داده

قرار داد ، به تجربیات   بیقاید فرد را مورد ارزیاتوان دانش، عالیق ، نگرش و ع می نامه پرسش یها سؤال طریق از

 (.141:  1385افت ) سرمد و همکاران ، ی  دهد آگاهی  میقبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام 

 :۱جامعه آماری -3-۴

معه باشد. جا معرف بدست آمدهیا ا نمای ای منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است ، که از آن نمونه

ک جامعه ی  ای  و(.  157:  1384خوانند ) ساروخانی ،   میآماری را در مواردی جمعیت و در موارد دیگر نیز حیطه 

در هر  معموالًک صفت مشترک باشند. ی  ا واحدها که دارای حداقلی  از افراد ای آماری عبارت است از مجموعه

(  ها صفت ) صفت ی ه پژوهشگر مایل است دربارهآماری است ک ی ک جامعهی  مورد بررسی ی پژوهش، جامعه

تحقیق کلیه زنان این  جامعه آماری(.  177:  1385متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد ) سرمد و همکاران ، 

 باشند.  مینفر  74612شهر بوکان که شامل  در متأهل

 :2حجم نمونه -3-5

مجموعه عناصر موجود  مقابل، حجم جامعه آماری شامل در حجم نمونه تعداد کل عناصر موجود در نمونه است ،

:  1384جلد اول،  -شود ) ساروخانی  میگیری محسوب ری است که مبنای محاسبه در نمونهدر جامعه آما

157.) 

نانی میدقت و اط یم بستگی به آن دارد که ما با چهمحاسبه کن ها ا تعداد افرادی که ما باید با آنی  حجم نمونه

م بیشتر مینان تعمیدقت و اطاین  چهم دهیم. هرمیآماری تع ی یم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعهخواه  می

 (. 371: 1384باشد نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود و برعکس)رفیع پور، 

 آوریم:  میحجم نمونه را بدست  3با استفاده از فرمول کوکران
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n  
    

  

  
 

 
        

 

 حجم نمونه 

 (.383:  1384) رفیع پور،  

 N = 74612حجم جامعه آماری 

t= 1/96  نان میضریب اط 

 d=0/05نانمیا فاصله اطی  دقت احتمالی مطلوب 

 P = 0/5 احتمال وجود صفت در جامعه 

 q= 0/5احتمال عدم وجود صفت در جامعه 

   
      

  
 

     
         

        

 

به صورت  ( را نامه پرسش 191عنی ی تعداد )این  آماده کردیم : که نصف نامه پرسش 381در تحقیق حاضر 

حاضر به همکاری بودند  ی که ) در محل سکونتشان (متأهلزنان  میانتصادفی در مناطق مختلف شهر بوکان 

تری شهر اصفهان ، در دادگس بعدی ( را در نامه پرسش 191را کامل کردیم. و نصف دیگر )  نامه پرسش

دو شعبه پرونده داشتند و مایل به همکاری  نای ی که درمتأهلزنان  میاندادگاه خانواده ، در  2و  1ی ها شعبه

 محدودیت و مشکالت فراوان کامل گردید. دوم هم با توجه به نامه پرسش 191بودند 

 :ها روش تجزیه و تحلیل داده -3-6



سعی شده است  محقق ساخته نامه پرسشاطالعات آماری گردآوری شده از طریق و  ها برای تجزیه و تحلیل داده

و سطح سنجش متغیرهای مورد  ها و با توجه به اهداف تحقیق و نیز فرضیه        با بهره گیری از نرم افزار 

 اجرا گردد. بیی مناسها بررسی، آزمون

 روایی و پایایی ابزار تحقیق : -7 -3

کنیم زیرا در   میمفاهیم را تعریف این  ز بررسی روایی و پایایی تحقیقمان، به طور مختصرقسمت قبل ااین  در

 .اند دو به اشتباه به جای همدیگر به کار برده شدهاین  اکثر موارد

 : ۱الف( روایی ) اعتبار(

مورد بررسی را به  ممفهو« معنای واقعی » تا چه حد  بیک سنجه تجری  نکته دارد کهاین  اشاره به« اعتبار » واژه 

 (.282:  1387) ببی ،  کند  میقدر کافی منعکس 

سنجد. بدون   میرا  مورد نظر ی گیری تا چه حد خصیصهازهاند  دهد که ابزار  میسؤال پاسخ این  مفهوم اعتبار به

گیری ممکن ازهاند  زارنان داشت. ابمیاط ی حاصل از آنها توان به دقت داده  می، نگیریازهاند  آگاهی از اعتبار ابزار

 ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی ی ک خصیصهی  گیریازهاند  است برای

 (171:  1385اعتباری برخوردار نباشد ) سرمد و همکاران ،  دیگر از هیچ گونه ی ک جامعهی 

» ، « 4اعتبار مرتبط با معیار»کنند:   مییگر اعتبار بحث سه نوع د ی درباره( 1979) 3و ریچاردزلر 2ادوارد کارماینز

 (.283:  1387جلد اول ،  - بی)ب«  6اعتبار محتواء» ، « 5ای اعتبار سازه

 : 7تحلیل عامل

                                                           
1
 Validity 

2
 Edward Carinines 

3
 Richard Zeller 

4
 Criterion-related Validity 

5
 Construct Validity 

6
 Content Validity 

7
 Factor Analysis 



امر از این  گیرد. میتحلیل عاملی برای کشف الگوهای موجود در تغییر مقادیر چند متغیر مورد استفاده قرار 

کدیگر مستقلند، ی  دارند و از یمبستگی زیادی با چند متغیر واقعوعی ) عوامل ( که هجاد ابعاد مصنای  طریق

تحلیل  ای ک برنامه رایانهی  داداستفاده کرد. برون عملیات پیچیده باید از رایانهاین  یابد. برای اجرای  میتحقق 

عاد مصنوعی از ارتباط مشاهده اباین  عامل است ) ابعاد مصنوعی (. یی است که معرف چندها عاملی شامل ستون

جاد ای - شود  میده مینا«  1بار عاملی» که  -عالوه همبستگی بین هر متغیر و هر عامل  متغیرها به میان ی شده

 (.861:  1388شده است ) ببی ، 

را تفسیر  ها تواند آن  میا محقق به راحتی ی  دهد که خواننده  میرا به شکلی ارائه  ها تحلیل عاملی همچنین داده

عامل دارند، به راحتی پیدا این  تواند متغیرهایی را که بار سنگینی روی  میکند. برای هر عامل معینی ، خواننده 

تواند بفهمد که متغیر معینی بر   میا خواننده براحتی ی  یی از متغیرها شود.ها ترتیب متوجه خوشهاین  کند و به

ک گویه بار عاملی بیشتری داشته ی  هر چه قدر(.  864:  1388) ببی ،  ی داردتر کما ی  بار بیشتر ها کدام عامل

 51 د. چنانچه مقدار تجمعی بار عاملیسنج  میتر است و آن را بهتر گر آن است که به مفهوم نزدیکباشد بیان

 51املی سازه، بار ع کی  یها بدان معناست که گویهاین  ا بیشتر باشد گویای معتبر بودن سازه استی  درصد و

 دهند.  میسازه را پوشش  میانمفهو درصد فضای 51 ها ا به عبارت دیگر، گویهی  درصد روی آن سازه دارد

مشخص شده، اولین  KMOکه با عالمت اختصاری  : 2اوکلین -ر  می -شاخص کفایت نمونه گیری کیرز 

واریانس متغیرهای تحقیق تحت آیا   که کند  میآزمون مشخص این  عنیی  .کند  میهدف تحلیل عاملی را برآورده 

( 1تا )( 1آزمون بین )این  ا خیر؟ مقدار آمارهی  اساسی هست ی پنهانی وها واریانس مشترک برخی عامل تأثیر

ا عدم ی مم به انجامیکرد و در هر مورد، تص سان تعریفنواین  توان سه طیف برای می نوسان دارد. به طوری که

 تحلیل عاملی گرفت: انجام

                                                           
1
 Factor loading 

2
 Kaiser - Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 



با انجام اصالحات  توان  می. و شود  میصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد ناین  تر: درو پایین 49/1 مقادیر (1

 افزایش داد. 71/1 االتر ازرا به ب KMO حلیل عاملی را بیشتر کرد و مقداربرای انجام ت ها کلیدی ، تناسب داده

عنی ی  .شود  میپیشنهاد  ها املی در صورت اصالحات دادهصورت، انجام تحلیل عاین  در:  69/1تا  51/1 مقادیر( 2

 را به باالتر از KMOتر کرد و مقدار را بیش برای انجام تحلیل عاملی ها توان با انجام اصالحاتی ، تناسب داده  می

 افزایش داد. 71/1

این مقدار هم ، بهتر  وجود . حتی باشود  میصورت، انجام تحلیل عاملی پیشنهاد این  و باالتر: در 71/1 قادیرم( 3

تر شود و مقدار برای انجام تحلیل عاملی بیش ها ، تناسب دادهدر صورت امکان با انجام اصالحاتیاست که 

KMO (.321: 1388صفری ،  -ابد ) حبیب پور ی  به باالتر افزایش 

به ما کمک  آزمونن ای عنیی  باشد.  میدرصدد برآوردن هدف دوم تحلیل عاملی  : ۱آزمون کرولیت بارتلت

ی پنهانی، بتوانیم ساختار جدیدی را بر ها ک سری عاملی  به ها تا پس از فراهم بودن امکان تقلیل داده کند  می

فرض صفر را این  کشف کنیم. آزمون بارتلت ها میانو معنای انضما ها اساس همبستگی بین متغیرها و عامل

ا خیر؟ ماتریس همانی ی  یک ماتریس واحد و همانی است ،ها ماتریس همبستگی دادهآیا   که کند  میآزمون 

(. 1قطری برابر است با )و مقدار عناصر غیر( 1قطری برابر است با ) ماتریسی است که در آن، مقدار عناصر

آزمون قصد داریم فرض صفر مبنی بر همانی بودن ماتریس را رد کنیم. البته شایان ذکر این  بنابراین با اجرای

همانی و واحد  میزانباشد، در آن صورت از (  71/1 باالتر ) به خصوص از مقدار KMOهر چه مقدار  است که

 (.322:  1388صفری ،  -) حبیب پور  شود  میبودن ماتریس کاسته 

مسأله ، این  درک پی برد؟ برای ها ا نبودن ماتریس همبستگی دادهی  توان به واحد و همانی بودن و  میچه موقع 

 ت به صورت زیر وجود دارد:دو حال

دار نباشد. معنی 15/1 تر ازر آزمون بارتلت در سطح خطای کوچکماتریس واحد و همانی : موقعی که مقدا( 1

ممکن  ها ساختار جدید از داده داری بین متغیرها وجود نداشته و امکان کشفحالت، ارتباط معنیاین  در

                                                           
1
 Bartlett's Test of Sphericity 



 KMOباشد. مانند آنچه در مورد آزمون   میاشتباه  م تحلیل عاملیانجا 11/1 باشد. برای خطای باالتر از  مین

توان   میکنند،   میجاد ای  ها را در مجموعه داده   میا کیبسیار زیاد و  یی که واریانسها گفته شد با حذف گویه

 بارتلت را کاهش داد. خطای آزمون میزان

دار معنی 15/1لت در سطح خطای کوچک تر از واحد و ناهمانی: موقعی که مقدار آزمون بارتماتریس غیر( 2

ممکن  ها داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از دادهحالت، ارتباط معنیاین  باشد. در

 (.323:  1388صفری،  -باشد ) حبیب پور   می

پژوهش حاضر را نشان ی زیر نتایج تحلیل عامل متغیرهای مورد بررسی ها توضیحات ، جداول و خروجیاین  با

 آمده است (: جداول تحلیل عاملی به تفسیر( 2دهد ) که در پیوست شماره )  می

 نتایج تحلیل عاملی متغیرهای اصلی تحقیق( ۱۴ - 3جدول )

 –آزمون کیزر  تعداد گویه متغیر 

 اوکلین -میر

 ضریب روایی آزمون بارتلت

 متغیر مستقل

 %852/62 33/۱ 87۱/۱ 6  میخشونت جس

 %823/59 22۱/۴32 755/۱ ۴  ینسخشونت ج

 %988/63 2۴8/5 96۴/۱ ۱6 روانیخشونت 

 %956/65 597/623 8۱۱/۱ 6 اقتصادیخشونت 

 %7۴7/58 7۱2/7 97۱/۱ 28 سالمت روان متغیر وابسته

ابعاد تشکیل 

دهنده متغیر 

 وابسته

 %۱53/63 398/۱ 9۱7/۱ 7 های جسمانینشانه

 %۱89/63 ۴59/۱ 892/۱ 7 خوابیاضطراب و بی

اختالل در عملکرد 

 اجتماعی
7 872/۱ ۴32/۱ 8۱2/6۱% 

 %63۱/6۴ 6۴5/۱ 882/۱ 7 افسردگی



 : میتفسیر متغیر مستقل خشونت جس

باشد و از   می 871/1برابر  KMOنتیجه آزمون  «  میخشونت جس»ی متغیر مستقل ها در تحلیل عاملی گویه

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می 71/1 ازقدار استاندارد آن، که باالتر م

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میبنایی و بنیادی  ی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

ه ماتریس همبستگی دهد ک  میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 33/1

ی داخل هر عامل همبستگی ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  میی ماتریس همانی و واحد نها بین گویه

. شود  میک عامل با عامل دیگر ، هیچ گونه همبستگی مشاهده نی  یها باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه

ممکن  ها امکان کشف ساختار جدید از داده ا وجود داشته وداری بین متغیرهبه عبارت دیگر ارتباط معنی

 باشد.  می

 بار عاملی ها گویه نای  بیانگر آن است که مجموع «  میخشونت جس» ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

 پوشش را متغیر   میمفهو فضای ٪ 852/62 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر ٪ 852/62

باشد بیشتر است   می 51/1 از مقدار استاندارد آن که باالتر از ،مقدار بار عاملیاین  که این  به توجه با و دهند  می

این  ک عامل را برایی  ،که تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  میتوان گفت متغیر مورد بررسی، دارای اعتبار   میلذا 

 داده است. متغیر تشخیص

 :ت جنسیتفسیر متغیر مستقل خشون

باشد و از   می 755/1 برابر KMOنتیجه آزمون « خشونت جنسی»ی متغیر مستقل ها در تحلیل عاملی گویه

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می 71/1 قدار استاندارد آن، که باالتر ازم

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میی و بنیادی بنایی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دهد که ماتریس   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 221/432

ی داخل هر عامل ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها گویه همبستگی بین



، هیچ گونه همبستگی ک عامل با عامل دیگری  یها دارد و از طرف دیگر بین گویههمبستگی باالیی وجود 

داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از . به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.  میممکن  ها داده

 بار عاملی ها گویه نای  که مجموعگر آن است بیان« خشونت جنسی » ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

 پوشش را متغیر   میمفهو فضای ٪ 823/59 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر ٪ 823/59

باشد بیشتر است   می 51/1 مقدار استاندارد آن که باالتر از، از عاملی بار مقداراین  که نای  به توجه با و دهند  می

این  ک عامل را برایی  ،که تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  میبررسی، دارای اعتبار  متغیر مورد توان گفت  میلذا 

 .داده است متغیر تشخیص

 تفسیر متغیر مستقل خشونت روانی :

باشد و از   می 964/1 برابر KMOنتیجه آزمون « خشونت روانی » ی متغیر مستقل ها در تحلیل عاملی گویه

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می 71/1باالتر از مقدار استاندارد آن، که

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میبنایی و بنیادی  ی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دهد که ماتریس   یمدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 248/5

 ی داخل هر عاملها ک طرف بین گویهی  عنی ، ازی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها گویه همبستگی بین

همبستگی  ک عامل با عامل دیگر ، هیچ گونهی یها همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه

امکان کشف ساختار جدید از  ن متغیرها وجود داشته وداری بی. به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.  میممکن  ها داده

 عاملی ها بارگویهاین  گر آن است که مجموعبیان« خشونت روانی » ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

ا پوشش متغیر ر   میفضای مفهو ٪ 988/63 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر 988/63٪

باشد بیشتر است   می 51/1 استاندارد آن که باالتر از ، از مقدارمقدار بار عاملیاین  که این  دهند و با توجه به  می



این  ک عامل را برایی که تحلیل عاملی ،باشد. ضمن آن  میدارای اعتبار  توان گفت متغیر مورد بررسی،  میلذا 

 است. متغیر تشخیص داده

 قل خشونت اقتصادی :تفسیر متغیر مست

باشد و از   می 811/1برابر  KMOنتیجه آزمون « خشونت اقتصادی » ی متغیر مستقل ها در تحلیل عاملی گویه

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می 71/1 قدار استاندارد آن، که باالتر ازم

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میبنایی و بنیادی ی زیرها عاملی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی ها داده

دهد که ماتریس   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازخطای کوچک باشد که در سطح  می 597/623

ی داخل هر عامل ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها گویه ستگی بینهمب

گونه همبستگی ک عامل با عامل دیگر ، هیچی  یها تگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههمبس

امکان کشف ساختار جدید از  داری بین متغیرها وجود داشته و. به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.  میممکن  ها داده

 بار عاملی ها گویه نای  گر آن است که مجموعبیان« ی خشونت اقتصاد»ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

 پوشش را متغیر   میمفهو فضای ٪ 956/65 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر ٪ 956/65

ست باشد بیشتر ا  می 51/1 مقدار استاندارد آن که باالتر ازاز  عاملی، بار مقداراین  که نای  به توجه با و دهند  می

این  که تحلیل عاملی، دو عامل را برایباشد. ضمن آن  میبررسی، دارای اعتبار  توان گفت متغیر مورد  میلذا 

ی مربوط به هر عامل و بار ها افته به روش واریماکس، گویهی داده است که در جدول چرخش متغیر تشخیص

 عاملی هر گویه قابل مشاهده است.

 : تفسیر متغیر وابسته سالمت روان

باشد و از مقدار   می 971/1 برابر KMOنتیجه آزمون « سالمت روان » ی متغیر وابسته ها در تحلیل عاملی گویه

و  شود  میتحلیل عاملی پیشنهاد  صورت انجاماین  باشد بیشتر است در  می 71/1 استاندارد آن، که باالتر از



 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میو بنیادی  بناییی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دهد که ماتریس   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازکوچک باشد که در سطح خطای  می 712/7

ی داخل هر عامل ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  میماتریس همانی و واحد ن ،ها همبستگی بین گویه

همبستگی  ک عامل با عامل دیگر ، هیچ گونهی  یها و از طرف دیگر بین گویه همبستگی باالیی وجود دارد

امکان کشف ساختار جدید از  داری بین متغیرها وجود داشته و. به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.  میممکن  ها داده

 بار عاملی ها گویهاین  مجموع گر آن است کهبیان« سالمت روان » ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

متغیر را پوشش    میفضای مفهو ٪ 747/58 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر ٪ 747/58

باشد بیشتر است لذا   می51/1 ، از مقدار استاندارد آن که باالتر ازمقدار بار عاملیاین  که این  دهند و با توجه به  می

متغیر این  ، دو عامل را برایکه تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  میدارای اعتبار  یر مورد بررسی،توان گفت متغ  می

ی مربوط به هر عامل و بار عاملی هر ها افته به روش واریماکس ، گویهی است که در جدول چرخش تشخیص داده

 گویه قابل مشاهده است.

 ی جسمانی :ها تفسیر متغیر وابسته نشانه

باشد و از   می 917/1 برابر KMOنتیجه آزمون « ی جسمانی ها نشانه» ی متغیر وابسته ها ی گویهدر تحلیل عامل

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می  71/1 مقدار استاندارد آن، که باالتر از

 باشد.  می بنایی و بنیادی ی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دار است، نتیجه معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 398/1 و همچنین نتیجه آزمون بارتلت

ک طرف بین ی  ، ازعنیی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها دهد که ماتریس همبستگی بین گویه  مینشان 

ک عامل با عامل دیگر ، ی  یها ف دیگر بین گویهطر ی داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و ازها گویه



داری بین متغیرها وجود داشته و امکان . به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میهیچ گونه همبستگی مشاهده ن

 باشد.  میها ممکن کشف ساختار جدید از داده

 بار عاملی ها گویه نای  وعگر آن است که مجمبیان« ی جسمانیها نشانه»ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

 پوشش را متغیر   میمفهو فضای ٪ 153/63 ها گویهاین  متغیر دارند، و به عبارت دیگراین  روی بر ٪ 153/63

باشد بیشتر است   می 51/1 از باالتر که آن استاندارد مقدار از عاملی، بار مقداراین  که نای  به توجه با و دهند  می

این  ک عامل را برایی  ،که تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  میمورد بررسی، دارای اعتبار  توان گفت متغیر  میلذا 

 ی مربوط به هر عامل و بارها افته به روش واریماکس ، گویهی داده است که در جدول چرخش متغیر تشخیص

 گونه قابل مشاهده است.عاملی هر

 : بیخوا بیتفسیر متغیر وابسته اضطراب و 

باشد و از   می 892/1 برابر KMOبه نتیجه آزمون  بیخوا بیاضطراب و » ی متغیر وابسته ها گویه در تحلیل عاملی

و  شود  میانجام تحلیل عاملی پیشنهاد  صورتاین  باشد بیشتر است در  می 71/1 مقدار استاندارد آن، که باالتر از

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میبنایی و بنیادی ی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دهد که ماتریس   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 459/1

ی داخل هر عامل ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها همبستگی بین گویه

ک عامل با عامل دیگر ، هیچ گونه همبستگی ی  یها دیگر بین گویه همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف

داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از . به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 موعگر آن است که مجبیان « بیخوا بیاضطراب و »ی متغیر وابسته ها باشد. تحلیل عاملی گویه  میممکن  ها داده

 فضای ٪ 189/63 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر ٪ 189/63 بار عاملی ها گویه نای 

 استاندارد آن که باالتر از مقدار از عاملی، بار مقداراین  که نای  به توجه با و دهند  می پوشش را متغیر   میمفهو

که تحلیل عاملی باشد. ضمن آن  میدارای اعتبار  ر مورد بررسی،توان گفت متغی  میباشد بیشتر است لذا   می 51/1



ی ها افته به روش واریماکس ، گویهی است که در جدول چرخش داده متغیر تشخیصاین  ک عامل را برایی ،

 مربوط به هر عامل و بار عاملی هر گویه قابل مشاهده است.

 تفسیر متغیر وابسته اختالل در عملکرد اجتماعی :

 872/1برابر  KMOنتیجه آزمون « اختالل در عملکرد اجتماعی»ی متغیر وابسته ها لیل عاملی گویهدر تح

صورت انجام تحلیل عاملی  نای  باشد بیشتر است در  می 71/1قدار استاندارد آن، که باالتر ازباشد و از م  می

شد. و همچنین با  میایی و بنیادی بنی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها و داده شود  میپیشنهاد 

دهد   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازباشد که در سطح خطای کوچک  می 432/1 نتیجه آزمون بارتلت

ی داخل هر ها ک طرف بین گویهی  عنی، ازی  باشد.  می، ماتریس همانی و واحد نها که ماتریس همبستگی بین گویه

گونه همبستگی  ک عامل با عامل دیگر ، هیچی  یها دارد و از طرف دیگر بین گویهعامل همبستگی باالیی وجود 

داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از . به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.  میممکن  ها داده

 ها گویهاین  مجموع گر آن است کهبیان «اختالل در عملکرد اجتماعی » ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

 را متغیر   میمفهو فضای ٪812/61ها گویهاین  متغیر دارند، و به عبارت دیگراین  روی بر ٪ 812/61 بار عاملی

باشد   می 51/1 از باالتر که آن استاندارد مقدار از ، عاملی بار مقداراین  که نای  به توجه با و دهند  می پوشش

ک عامل را ی  ،که تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  میتوان گفت متغیر مورد بررسی، دارای اعتبار   میذا بیشتر است ل

ی مربوط به هر عامل ها افته به روش واریماکس ، گویهی متغیر تشخیص داده است که در جدول چرخشاین  برای

 عاملی هر گویه قابل مشاهده است. و بار

 تفسیر متغیر وابسته افسردگی :



باشد و از مقدار   می  882/1 برابر KMOنتیجه آزمون « افسردگی » ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه در

و  شود  میتحلیل عاملی پیشنهاد  صورت انجاماین  باشد بیشتر است در  می 71/1 استاندارد آن، که باالتر از

 باشد. و همچنین نتیجه آزمون بارتلت  میی و بنیاد ناییبی زیرها ی تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عاملها داده

دهد که ماتریس   میدار است، نتیجه نشان معنی 15/1 تر ازکوچک باشد که در سطح خطای  می 645/1

ی داخل هر عامل ها ک طرف بین گویهی  ، ازعنیی  باشد.  میماتریس همانی و واحد ن ،ها همبستگی بین گویه

ک عامل با عامل دیگر، هیچ گونه همبستگی ی  یها باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههمبستگی 

داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشف ساختار جدید از . به عبارت دیگر ارتباط معنیشود  میمشاهده ن

 باشد.   میممکن  ها داده

 ٪  631/64یبار عامل ها گویهاین  گر آن است که مجموعبیان« افسردگی »ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

دهند و با   میمتغیر را پوشش    میمفهو فضای ٪ 631/64 ها گویهاین  دیگر عبارت به و دارند، متغیراین  روی بر

توان   میباشد بیشتر است لذا   می 51/1 مقدار استاندارد آن که باالتر ازمقدار بار عاملی ، از این  که این  توجه به

متغیر تشخیص این  ک عامل را برایی  ،که تحلیل عاملیباشد. ضمن آن  می مورد بررسی، دارای اعتبارگفت متغیر 

قابل  به هر عامل و بار عاملی هر گویه ی مربوطها ، گویهافته به روش واریماکسی جدول چرخش داده است که در

 مشاهده است.

 بات (:) تکرار پذیری ، اعتماد ، ث ۱ب( پایایی

 (. قابلیت اعتماد142: 1388همسانی نتایج سنجش مکرر) بیکر،  میزانترین تعریف پایایی عبارت است از ساده

ازه گیری در اند  سروکار دارد که ابزار امراین  اد شده بای مازه گیری است. مفهواند  ی فنی ابزارها کی از ویژگیی 

یی که برای قابلیت اعتماد ارائه شده ها دهد. از جمله تعریف  میدست  کسانی بهی  ازه نتایجاند  کسان تا چهی  شرایط

ک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری ی  میانهمبستگی »اشاره کرد:  3فریسبی و 2بلای  توان به تعریف  میاست 

                                                           
1
 Reliability 

2
 Ebel 

3
 Frisbie 



این  بهبا توجه «. ک گروه آزمودنی به دست آمده است ی  ک آزمون معادل که به صورت مستقل بری  از نمرات در

است. ضریب قابلیت  ارتباط کامل(+ ) 1ضریب قابلیت اعتماد از صفر ) عدم ارتباط ( تا  ی دامنه معموالًامر 

ی متغیر و ها ا ویژگیی  ثبات آزمودنی و ی باها ازه گیری ویژگیاند  ازه ابزاراند آن است که تا چه گر نشاناعتماد 

 (.166 : 1385سنجد ) سرمد و همکاران ،   میموقتی وی را 

تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه   میک آزمون ی  الزم به ذکر است که قابلیت اعتماد در

از  شود  میهای مختلفی به کار برده گیری شیوهازهاند  دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار

ف کردن ) بازآزمایی (، ب( روش موازی ) همتا (، ج( روش تصنی ه ) روشان به : الف( اجرای دوبارتو  میآن جمله 

:  1385ریچاردسون ه( روش آلفای کرونباخ اشاره کرد ) سرمد و همکاران ،  -کودر  دو نیمه کردن (، د( روش

167 -166.) 

 :۱ا ضریب آلفا کرونباخی پایایی سازگاری درونی -

 ی روش برای محاسبهاین  تماد استفاده از فرمول کرونباخ است.قابلیت اع ی ی محاسبهها یکی دیگر از روش

گیری ازهاند  ی مختلف راها یی که خصیصهها آزمونیا ا ه نامه پرسشازه گیری از جمله اند  هماهنگی درونی ابزار

د. برای تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کن  میگونه ابزار، پاسخ هر سؤال این  رود. در  میبه کار  کند  می

 ا زیر آزمونی ) نامه پرسشی ها ی هر زیر مجموعه سؤالها ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ی محاسبه

 مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.محاسبه کرد. پس با استفاده از فرمول زیر  ( و واریانس کل را

    
 

   
 (  

∑   

  
) 

 که در آن :

J = ا آزمونی  نامه پرسشی ها سؤال ی تعداد زیر مجموعه 

 امjواریانس زیر آزمون =     

                                                           
1
 Cornbachs Alpha 



 (.169:  1385واریانس کل آزمون ) سرمد و همکاران :     

 عوامل مؤثر بر ضریب قابلیت اعتماد :

 عوامل مختلفی قرار دارد که عبارت است از: تأثیرک آزمون تحت ی  ضریب قابلیت اعتماد

ی کوتاه ها تر، از قابلیت اعتماد باالتری در مقایسه با آزمونی طوالنیها صول آزمونعلى اال :طول آزمون( 1

 سؤالی باشد. 41ک آزمون ی  بیشتر از تواند  میسؤالی  61ک آزمون ی  برخوردارند. برای مثال ضریب قابلیت اعتماد

 دهد.  میافزایش  را، قابلیت اعتماد آزمون  ی مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسطها سؤال( 2

الزم به ذکر است که  دهد.  میقرار  تأثیرگیری شده نیز ضریب قابلیت اعتماد را تحت ازهاند  ماهیت متغیر( 3

گیری است ) سرمد و ازهاند  یک ابزار مهم بوده و شرط اساسی در انتخاب ضریب قابلیت اعتماد در تفسیر نتایج

ی مورد بررسی تحقیق را ها ضریب آلفای کرونباخ متغیر پایایی و جدول زیر نتایج(.  171:  1385همکاران ، 

 دهد:  مینشان 

 نتایج تحلیل پایایی متغیرهای اصلی تحقیق( ۱5 - 3جدول )

 ضریب پایایی تعداد گویه متغیر 

 متغیر مستقل

 88۱/۱ 6  میخشونت جس

 762/۱ ۴  ینسخشونت ج

 962/۱ ۱6 روانیخشونت 

 7۱5/۱ 6 اقتصادیخشونت 

 97۱/۱ 28 سالمت روان متغیر وابسته

ابعاد تشکیل 

دهنده متغیر 

 وابسته

 9۱2/۱ 7 های جسمانینشانه

 9۱2/۱ 7 خوابیاضطراب و بی

 897/۱ 7 اختالل در عملکرد اجتماعی

 9۱8/۱ 7 افسردگی



 تفسیر: 

، «میخشونت جس» ی متغیر مستقل ها یهون برای گآزمواین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  می( باالتر بوده و نشان  Alpha =71/1باشد که از سطح استاندارد آن )  می 881/1معادل 

 . شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو

، «خشونت جنسی» ل ی متغیر مستقها آزمون برای گریهاین  زمون آلفای کرونباخ، ضریببر اساس خروجی آ

 ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان  (  Alpha =71/1)باشد که از سطح استاندارد آن   می 762/1 معادل

 .شود  میظر محسوب برای سنجش متغیر مورد ن  بیاز همبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو

، « خشونت روانی »ی متغیر مستقل ها آزمون برای گویهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان  ( Alpha =71/1) باشد که از سطح استاندارد آن  می 962/1 معادل

 . شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیمطلو ب وهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناس

، « خشونت اقتصادی » مستقل ی متغیر ها آزمون برای گریهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان (  Alpha =71/1)باشد که از سطح استاندارد آن   می 715/1 معادل

 . شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیو مطلو یی برخوردار بوده و ابزار مناسبستگی باالهمب

، « سالمت روان » ر وابسته ی متغیها آزمون برای گریهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میو نشان باالتر بوده (  Alpha =71/1)باشد که از سطح استاندارد آن   می 971/1 معادل

 . شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو

، « ی جسمانی ها نشانه»ی متغیر وابسته ها آزمون برای گریهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان (  Alpha =71/1)استاندارد آن  باشد که از سطح  می 912/1 معادل

 . شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو



، « بیخوا بیاضطراب و » ی متغیر وابسته ها آزمون برای گریهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان (  Alpha =71/1)د آن باشد که از سطح استاندار  می 912/1 معادل

 .شود  میبرای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو

کرد اختالل در عمل »ی متغیر وابسته ها مون برای گریهآزاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ ، ضریب

 دهد که  میباالتر بوده و نشان (  Alpha =71/1)باشد که از سطح استاندارد آن   می 897/1 ، معادل« اجتماعی

برای سنجش متغیر مورد نظر محسوب   بیاز همبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو ها گویهاین 

 . شود  می

 ، معادل« افسردگی » ی متغیر وابسته ها آزمون برای گونهاین  بر اساس خروجی آزمون آلفای کرونباخ ، ضریب

از  ها گویهاین  دهد که  میباالتر بوده و نشان (  Alpha =71/1)باشد که از سطح استاندارد آن   می 918/1

 .شود  میسنجش متغیر مورد نظر محسوب  برای  بیهمبستگی باالیی برخوردار بوده و ابزار مناسب و مطلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهارم

 ها تجزیه و تحلیل داده

 مقدمه:

بندی، ارائه، توصیف تبیین، ، طبقهآوری جمعریاضی به  -  میهای علاست که با استفاده از فنون و روش   میآمار عل

پردازد.   میدر جهت و هدف معینی  ها م آنمیگیری و تعو کیفی و نتیجه   میپیش بینی، تفسیر اطالعات ک

ی ها افتهی  ن سیاق، نتایج ومیکنند و به ه  میعلم آمار را به دو دسته آمار توصیفی و استنباطی تقسیم  معموالً

 (.161:  1388دهند ) حبیب پور ، صفری :  میارائه  دو بخشاین  تحقیق را نیز به تفکیک در

 : ۱آمار توصیفی -۴-۱

، یه جدول ، رسم نمودارکردن ، تهدهی ، خالصهیی است که برای سازمانها از روش ای هآمار توصیفی، مجموع

ک مجموعه آماری شامل ی  .شود  میشده از نمونه آماری به کار گرفته  آوری جمعی ها توصیف و تفسیر داده

 ها ر است که به ویژگیآمار توصیفی شامل آن بخش از آمااین ا چند متغیر است. بنابری  کی  از مقادیر ای مجموعه

  پردازد.  می ی مربوط به نمونه آماری دقیقها و آماره

ه میانی گرایش به مرکز ) مد، ها و شاخص ها ، نمودارک بعدیی  ، جدولی توصیفیها آمار اغلب در قالب آمارهاین 

چولگی، کشیدگی و  ی گرایش به پراکندگی دامنه تغییرات، واریانس، انحراف استاندارد،ها گین ( و شاخصمیانو 

 .شود  میچارک بندی، نمایش داده 

 عبارت است از :ها مراحل اساسی توصیف داده

 و توصیف الگوی کلی ها خالصه کردن داده -1

 ی آماریها در قالب جدول ها کردن دادهالف( فشرده

 به وسیله نمودار ها ب ( نمایش آن

                                                           
1
 Descriptive Statistics 



 ی آماریها محاسبه شاخص -2

، ها کردن دادهی است. آمار توصیفی با خالصهد تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتنقش آمار توصیفی در فراین

برای مرحله دوم تحلیل آماری )  گری الزم را در ذهن پژوهشها دهای  سازد تا  میی مهم آن را نمایان ها ویژگی

 (.161-162 : 1388جاد کند ) حبیب پور و صفری ، ای آمار استنباطی (

 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ،ی آماریها ی سن زنان نمونهها اوانی گروهتوزیع فر: ۱ -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 سن زنان

Total 
16- تا  25 26- تا  35 36- تا  45 46- تا  55 56 and more 

 محل سکونت

%count of total 

39 

10.3% 

68 

17.9% 

64 

16.8% 

12 

3.2% 

7 

1.8% 

190 

50.0% 

گاه خانواده داد

%count of total 

81 

21.3% 

71 

18.7% 

32 

8.4% 

5 

1.3% 

1 

.3% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

120 

31.6% 

139 

36.6% 

96 

25.3% 

17 

4.5% 

8 

2.1% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

یان محل ی آماری پاسخگوها ی سنی زنان، در نمونهها آید گروه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

سال  36-45زن، در گروه سنی  68سال  26-35زن ، در گروه سنی  39سال  16-25سکونت ، در گروه سنی 

م. و در ای زن پاسخگو داشته 7سال  56از  زن و در سنین باالتر 12سال  46-55زن ، در گروه سنی  64

 71سال  26-35ن، در گروه سنی ز 81سال  16-25گروه سنی  ری پاسخگویان دادگاه خانواده، دری آماها نمونه

زن  1سال  56زن و در سنین باالتر از  5سال  46-55زن، در گروه سنی  32سال  36-45زن، در گروه سنی 

سال بیشترین مراجعه  16-25نست که در گروه سنی ای  نجا قابل توجه استای  م. و آنچه درای پاسخگو داشته



تعداد مراجعین به دادگاه  ی سنی زنان،ها ه ترتیب با باالتر رفتن گروهم و بای کننده را به دادگاه خانواده داشته

 .شود  می تر کمخانواده 

 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی اختالف سن زوجین نمونه: 2 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 زن و مرد اختالف سن

Total 
تا  5- تا  10  1تا  5 0 تا  15 6 11 16 and more 

 محل سکونت

%count of total 

22 

5.8% 

108 

28.4% 

53 

13.9% 

6 

1.6% 

1 

.3% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

15 

3.9% 

112 

29.5% 

54 

14.2% 

7 

1.8% 

2 

.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

37 

9.7% 

220 

57.9% 

107 

28.2% 

13 

3.4% 

3 

.8% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

 ی آماری پاسخگویان محلها آید اختالف سن زوجین، در نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

پاسخگو، در گروه  118( 5تا  1سنی ) پاسخگو، در گروه اختالف 22( -5سکونت، در گروه اختالف سنی )صفر تا 

 16پاسخگو، و گروه اختالف سنی  6(  15تا  11سنی ) ختالفپاسخگو، در گروه ا 53( 11تا  6اختالف سنی )

ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده، در گروه اختالف سنی )صفر ها م. و در نمونهای پاسخگو داشتهسال و بیشتر 

 54( 11تا  6پاسخگو، در گروه اختالف سنی ) 112( 5تا  1در گروه اختالف سنی ) پاسخگو، 15(  -5تا 

پاسخگو  2سال و بیشتر  16پاسخگو، و گروه اختالف سنی  7(  15تا  11گروه اختالف سنی )در  پاسخگو،

 م.ای داشته

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی طول مدت ازدواج زوجین نمونه: 3 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 طول مدت ازدواج زوجین

Total 
ات  5 تا  15  6تا  10 1 تا  20 11 16 21 and more 

 محل سکونت

%count of total 

47 

12.4% 

44 

11.6% 

35 

9.2% 

37 

9.7% 

27 

7.1% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

102 

26.8% 

37 

9.7% 

20 

5.3% 

19 

5.0% 

12 

3.2% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

149 

39.2% 

81 

21.3% 

55 

14.5% 

56 

14.7% 

39 

10.3% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

 ی آماری پاسخگویان محلها آید طول مدت ازدواج زوجین، در نمونه  میهمان گونه که از جدول و نمودار فوق بر 

 35سال ( 11تا  15پاسخگو، در گروه ) 44 سال( 6تا  11پاسخگو، در گروه ) 47سال ( 1تا  5سکونت: در گروه )

پاسخگو  27سال و بیشتر،  21و گروه طول مدت ازدواج  پاسخگو، 37سال (  16تا  21) پاسخگو ، در گروه

 11پاسخگو، در گروه ) 112سال ( 1تا  5: در گروه )پاسخگویان دادگاه خانواده ی آماریها م. و در نمونهای داشته

گروه  پاسخگو، و 19سال (  16تا  21پاسخگو ، در گروه ) 21سال (  11تا  15پاسخگو، در گروه ) 37سال ( 6تا 

 م.ای پاسخگو داشته 12سال و بیشتر،  21طول مدت ازدواج 

خانواده نشان  ج زوجین در بین پاسخگویان دادگاهنست که طول مدت ازدواای  جا قابل توجه استنای  آنچه در

در جدول و نمودار  طور کههمان .شود  می تر کمدهد که ، با بیشتر شدن طول مدت ازدواج مراجعه به دادگاه   می

 سال است. (1تا  5روه مراجعین به دادگاه در گروه )کنیم بیشترین گ  میمشاهده 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی دفعات ازدواج زنان نمونه: ۴ -۴جدول 

FREQUENCIES 

 

 مکان انتخاب نمونه
 دفعات ازدواج زن

Total 

one 2 and more 

 محل سکونت

%count of total 

178 

46.8% 

12 

3.2% 

190 

50.0% 

 count%دادگاه خانواده 

of total 

170 

44.7% 

20 

5.3% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

348 

91.6% 

32 

8.4% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

پاسخگویان محل  ی آماریها آید دفعات ازدواج زنان، در نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

ی ها ازدواج کرده بودند. در نمونه ا بیشتری  زن پاسخگو دو بار و 12بار ازدواج و کی  زن پاسخگو، 178سکونت: 

ا بیشتر ازدواج ی  زن پاسخگو دو بار و 21ازدواج و  بارکی  زن پاسخگو، 171آماری پاسخگویان دادگاه خانواده: 

 کرده بودند.

 

 

 

 

 



 

 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی دفعات ازدواج مردان نمونه: 5 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 

 مکان انتخاب نمونه
 دفعات ازدواج مرد

Total 
باریک  دوبار یا بیشتر 

 محل سکونت

%count of total 

171 

45.0% 

19 

5.0% 

190 

50.0% 

 count%دادگاه خانواده 

of total 

150 

39.5% 

40 

10.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

321 

84.5% 

59 

15.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

های آماری ج شوهران زنان پاسخگو ، در نمونهآید دفعات ازدوا  میهمان گونه که از جدول و نمودار فوق بر 

ا بیشتر ازدواج کرده بودند. در ی  و مورد دوبار 19بار ازدواج و کی مورد ، 171پاسخگویان محل سکونت : 

ا بیشتر ازدواج کرده ی  مورد دوبار و 41بار ازدواج و کی مورد ، 151ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها نمونه

 بودند.

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی داشتن هووی زنان نمونه:  6-۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 داشتن هوو

Total 
 نه ندارم بله دارم

 محل سکونت

%count of total 

2 

.5% 

188 

49.5% 

190 

50.0% 

 count%دادگاه خانواده 

of total 

21 

5.5% 

169 

44.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

23 

6.1% 

357 

93.9% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

ی آماری پاسخگویان محل ها آید داشتن هووی زنان ، در بین نمونه  میول و نمودار فوق بر همان گونه که از جد

های آماری پاسخگویان دادگاه . در نمونهاند زن هوو نداشته 188، و  اند زن پاسخگو هوو داشته 2سکونت : 

نسبت داشتن هوو در بین دو  اختالفاین  اند. کهزن هوو نداشته 169، و  اند زن پاسخگو هوو داشته 21خانواده : 

 خانواده تفاوت بسیار قابل توجهی است. گروه پاسخگویان محل سکونت و دادگاه

 

 

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها نمونه تعداد فرزندانتوزیع فراوانی :  7-۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 تعداد فرزندان

Total 
0 1 2 3 and more 

 محل سکونت

%count of total 

30 

7.9% 

55 

14.5% 

63 

16.6% 

25 

6.6% 

17 

4.5% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

60 

15.8% 

72 

18.9% 

32 

8.4% 

22 

5.8% 

4 

1.1% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

90 

23.7% 

127 

33.4% 

95 

25.0% 

47 

12.4% 

21 

5.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

 31های آماری پاسخگویان محل سکونت :  در بین نمونه د،آی  میهمان گونه که از جدول و نمودار فوق بر 

 فرزند،  3پاسخگو دارای  25 فرزند،  2پاسخگو دارای  63پاسخگو دارای یک فرزند،  55،  ندداشتن فرزندپاسخگو 

 61 های آماری پاسخگویان دادگاه خانواده :نمونهبین در باشند.و فرزند، و یا بیشتر می 4پاسخگو دارای  17

  فرزند،  3پاسخگو دارای  22 فرزند،  2پاسخگو دارای  32پاسخگو دارای یک فرزند،  72،  ندداشتن فرزندپاسخگو 

توان گفت که اکثر زنان مراجعه کننده به در این مورد می که باشندفرزند، و یا بیشتر می 4پاسخگو دارای  4

 یا فرزند نداشتند یا دارای یک فرزند بودند.دادگاه، 

 

 

 

 



 ی آماری،در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونتها توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی زنان نمونه: 8 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 مدرک تحصیلی زنان

Total 
سوادبی  دانشگاهی دبیرستان راهنمایی ابتدایی 

 محل سکونت

%count of total 

12 

3.2% 

26 

6.8% 

30 

7.9% 

45 

11.8% 

77 

20.3% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

25 

6.6% 

34 

8.9% 

35 

9.2% 

59 

15.5% 

37 

9.7% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

37 

9.7% 

60 

15.8% 

65 

17.1% 

104 

27.4% 

114 

30.0% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

-زن بی 12سکونت:  ی آماری پاسخگویان محلها آید ، در بین نمونه  میاز جدول و نمودار فوق بر همان گونه که 

زن دارای  45مقطع راهنمایی،  زن دارای مدرک تحصیلی 31زن دارای تحصیالت مقطع ابتدایی،  26سواد ، 

آماری پاسخگویان ی ها زن دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. در بین نمونه 77تحصیالت مقطع دبیرستان ، 

زن دارای مدرک تحصیلی مقطع  35دارای تحصیالت مقطع ابتدایی،  زن 34سواد ، زن بی 25دادگاه خانواده : 

 زن دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. 37زن دارای تحصیالت مقطع دبیرستان ،  59راهنمایی، 

 

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت آماری،ی ها توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی مردان نمونه: 9 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 مردمدرک تحصیلی 

Total 
سوادبی  دانشگاهی دبیرستان راهنمایی ابتدایی 

 محل سکونت

%count of total 

5 

1.3% 

18 

4.7% 

22 

5.8% 

62 

16.3% 

83 

21.8% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

10 

2.6% 

35 

9.2% 

33 

8.7% 

63 

16.6% 

49 

12.9% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

15 

3.9% 

53 

13.9% 

55 

14.5% 

125 

32.9% 

132 

34.7% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

-مرد بی 5ی آماری پاسخگویان محل سکونت: ها آید ، در بین نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

مرد دارای  62مرد دارای مدرک تحصیلی مقطع راهنمایی،  22ارای تحصیالت مقطع ابتدایی، مرد د 18سواد ، 

ی آماری پاسخگویان ها مرد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. در بین نمونه 83تحصیالت مقطع دبیرستان ، 

مدرک تحصیلی مقطع مرد دارای  33مرد دارای تحصیالت مقطع ابتدایی،  35سواد ، مرد بی 11دادگاه خانواده : 

 بودند. مرد دارای تحصیالت دانشگاهی 49مرد دارای تحصیالت مقطع دبیرستان ،  63راهنمایی، 

 

 

 

 

 



 ی آماری ،در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونتها توزیع فراوانی شغل زنان نمونه:  ۱۱ -۴جدول 

FREQUENCIES 

مکان انتخاب 

 نمونه

 شغل زن
Total 

دارخانه ساده کارگر   دانشجو شغل آزاد کارمند عالی رتبه کارمند ساده کارگر ماهر 

 محل سکونت

%count of 

total 

108 

28.4% 

1 

.3% 

3 

.8% 

58 

15.3% 

4 

1.1% 

12 

3.2% 

4 

1.1% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of 

total 

153 

40.3% 

2 

.5% 

2 

.5% 

14 

3.7% 

3 

.8% 

5 

1.3% 

11 

2.9% 

190 

50.0% 

Total    

%count of 

total 

261 

68.7% 

3 

.8% 

5 

1.3% 

72 

18.9% 

7 

1.8% 

17 

4.5% 

15 

3.9% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

زن  118ی آماری پاسخگویان محل سکونت: ها آید ، در بین نمونه  میهمان گونه که از جدول و نمودار فوق بر 

زن شغل آزاد،  12کارمند عالی رتبه،  زن 4زن کارمند ساده،  58زن کارگر ماهر،  3زن کارگر ساده،  1دار، خانه

زن کارگر ساده،  2دار، زن خانه 153ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها زن دانشجو بودند. در بین نمونه 4

 زن دانشجو بودند. 11زن شغل آزاد ،  5زن کارمند عالی رتبه،  3زن کارمند ساده،  14زن کارگر ماهر،  2

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری ،ها فراوانی شغل مردان نمونهتوزیع :  ۱۱ -۴جدول 

FREQUENCIES 

مکان انتخاب 

 نمونه

 شغل مرد

Total کارگر  بیکار

 ساده

کارمند  کارگر ماهر

 ساده

کارمند عالی 

 رتبه

 بازنشسته دانشجو شغل آزاد

 محل سکونت

%count of 

total 

3 

.8% 

14 

3.7% 

9 

2.4% 

53 

13.9 

13 

3.4% 

87 

22.9% 

3 

.8% 

8 

2.1% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of 

total 

18 

4.7% 

24 

6.3% 

40 

10.5% 

19 

5.0% 

15 

3.9% 

69 

18.2% 

4 

1.1% 

1 

.3% 

190 

50.0% 

Total    

%count of 

total 

21 

5.5% 

38 

10.0% 

49 

12.9% 

72 

18.9% 

28 

7.4% 

156 

41.1% 

7 

1.8% 

9 

2.4% 

380 

100.0% 

 

 سیر:تف

مرد بیکار،  3ی آماری پاسخگویان محل سکونت: ها آید ، در بین نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

 3مرد شغل آزاد ، 87مرد کارمند عالی رتبه،  13مرد کارمند ساده،  53مرد کارگر ماهر،  9مرد کارگر ساده،  14

 24مرد بیکار،  18ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها همرد بازنشسته بودند. در بین نمون 8مرد دانشجو و 

 4مرد شغل آزاد ،  69مرد کارمند عالی رتبه،  15مرد کارمند ساده،  19ماهر،  مرد کارگر 41مرد کارگر ساده، 

 مرد بازنشسته بودند. 1مرد دانشجو و

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ، ی آماریها توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی خانوار نمونه:  ۱2 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 وضعیت اقتصادی خانوار

Total 
 خوب متوسط ضعیف

 محل سکونت

%count of total 

6 

1.6% 

36 

9.5% 

148 

38.9% 

190 

50.0% 

 count of%دادگاه خانواده 

total 

35 

9.2% 

48 

12.6% 

107 

28.2% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

41 

10.8% 

84 

22.1% 

255 

67.1% 

380 

100.0% 

 

 :تفسیر

ی آماری پاسخگویان ها آید وضعیت اقتصادی خانوار ، در بین نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

پاسخگو  148اقتصادی متوسط و  پاسخگو وضعیت 36پاسخگو وضعیت اقتصادی ضعیف،  6محل سکونت : 

پاسخگو وضعیت  35آماری پاسخگویان دادگاه خانواده :  یها اقتصادی خوب را داشتند . اما در بین نمونهوضعیت 

 پاسخگو وضعیت اقتصادی خوب را داشتند . 117پاسخگو وضعیت اقتصادی متوسط و  48اقتصادی ضعیف، 

 

 

 

 

 

 



 مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری ،در دوها زنان نمونه  بیتوزیع فراوانی اعتقادات مذه:  ۱3 -۴جدول

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 زنان  بیاعتقادات مذه

Total 
 خیلی قوی قوی متوسط ضعیف خیلی ضعیف

 محل سکونت

%count of total 

1 

.3% 

4 

1.1% 

101 

26.6% 

61 

16.1% 

23 

6.1% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

6 

1.6% 

18 

4.7% 

128 

33.7% 

31 

8.2% 

7 

1.7% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

7 

1.8% 

22 

5.8% 

229 

60.3% 

92 

24.2% 

30 

7.9% 

380 

100.0% 

 

 :تفسیر

ی آماری پاسخگویان ها زنان ، در بین نمونه  بیآید اعتقادات مذه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

پاسخگو،  111پاسخگو ، اعتقادات متوسط  4خگو، اعتقادات ضعیف پاس 1محل سکونت : اعتقادات بسیار ضعیف 

ی آماری پاسخگویان ها شد. اما در بین نمونه  میپاسخگو را شامل  23، و اعتقادات خیلی قوی 61اعتقادات قوی 

 128پاسخگو ، اعتقادات متوسط  18پاسخگو، اعتقادات ضعیف  6دادگاه خانواده : اعتقادات بسیار ضعیف 

 .شد  میپاسخگو را شامل  7، و اعتقادات خیلی قوی 31اعتقادات قوی  پاسخگو،

 

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونتی آماری ،ها مردان نمونه  بیتوزیع فراوانی اعتقادات مذه:  ۱۴ -۴جدول

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 مرد  بیاعتقادات مذه

Total 
لی قویخی قوی متوسط ضعیف خیلی ضعیف  

 محل سکونت

%count of total 

5 

1.3% 

15 

3.9% 

101 

26.6% 

51 

13.4% 

18 

4.7% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

16 

4.2% 

61 

16.1% 

96 

25.3% 

15 

3.9% 

2 

.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

21 

5.5% 

76 

20.0% 

197 

51.8% 

66 

17.4% 

20 

5.3% 

380 

100.0% 

 

 ر:تفسی

آماری پاسخگویان  یها مردان ، در بین نمونه  بیآید اعتقادات مذه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

 111پاسخگو ، اعتقادات متوسط  15پاسخگو، اعتقادات ضعیف  5محل سکونت : اعتقادات بسیار ضعیف 

ی آماری ها شد. اما در بین نمونه  یمپاسخگو را شامل  18، و اعتقادات خیلی قوی 51پاسخگو، اعتقادات قوی 

پاسخگو ، اعتقادات متوسط  61پاسخگو، اعتقادات ضعیف  16بسیار ضعیف  اتپاسخگویان دادگاه خانواده : اعتقاد

 شد .  میپاسخگو را شامل  2، و اعتقادات خیلی قوی 15اعتقادات قوی  پاسخگو، 96

 

 

 

 

 



 ی آماری ،در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونتها نمونه مخدر اعتیاد مرد به موادتوزیع فراوانی :  ۱5 -4جدول

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 اعتیاد مرد به مواد مخدر

Total 
 خیر بله 

 count of total 2%محل سکونت 

.5% 

188 

49.5% 

190 

50.0% 

 count of total 30%دادگاه خانواده 

7.9% 

160 

42.1% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 32 

8.4% 

348 

91.6% 

380 

100.0% 

 

 :تفسیر

 انیپاسخگو یآمار یهانمونه نیمرد به مواد مخدر ، در ب ادیاعتآید   میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

 یآمار یهانمونه نی. اما در بنداشتند ادیمرد اعت 188داشتند و  ادیمرد به مواد مخدر اعت 2محل سکونت : 

  نداشتند. ادیمرد اعت 151داشتند و  ادیاعت مرد به مواد مخدر 31دادگاه خانواده :  انیپاسخگو

 

 

 

 

 

 

 



 ی آماری ،در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونتها توزیع فراوانی سیگار کشیدن مرد نمونه:  ۱6 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 سیگار کشیدن مرد

Total 
 خیر بله 

 count of total 40%محل سکونت 

10.5% 

150 

39.5% 

190 

50.0% 

 count of total 100%دادگاه خانواده 

26.3% 

90 

23.7% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 140 

36.8% 

240 

63.2% 

380 

100.0% 

 

 :تفسیر

ی آماری پاسخگویان محل ها ونهآید سیگار کشیدن مرد ، در بین نم  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

ی آماری پاسخگویان دادگاه ها سیگاری بودند. اما در بین نمونهمرد غیر 151مرد سیگاری بودند و  41سکونت : 

 بودند. مرد غیرسیگاری 91مرد سیگاری بودند و  111خانواده : 

 

 

 

 

 

 

 



 

ل در دو مکان دادگاه خانواده و مح ی آماری ،ها توزیع فراوانی اموال غیر منقول به اسم زن در نمونه:  ۱7 -۴جدول 

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
 آیا اموال غیرمنقولی به اسم زن است؟

Total 
 خیر بله 

 count of total 42%محل سکونت 

11.1% 

148 

38.9% 

190 

50.0% 

 count of total 14%دادگاه خانواده 

3.7% 

176 

46.3% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 56 

14.7% 

324 

85.3% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

زن  42ی آماری پاسخگویان محل سکونت: ها آید ، در بین نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

ی ها زن هیچ اموالی به اسم خودشان نداشتند. و در بین نمونه 148منقولی به اسم خودشان داشتند و اموال غیر

زن هیچ اموالی به  176منقولی به اسم خودشان داشتند و زن اموال غیر 14ی پاسخگویان دادگاه خانواده : آمار

 اسم خودشان نداشتند.

 

 

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری ،ها توزیع فراوانی ازدواج اجباری نمونه:  ۱8 -۴جدول 

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 جباریازدواج ا

Total 
 خیر بله 

 count of total 16%محل سکونت 

4.2% 

174 

45.8% 

190 

50.0% 

 count of total 41%دادگاه خانواده 

10.8% 

149 

39.2% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 57 

15.0% 

323 

85.0% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

زن  16سکونت:  ی آماری پاسخگویان محلها ین نمونهآید ، در ب  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن ازدواجشان به صورت اختیاری بوده است . و در بین  174ازدواجشان به صورت اجباری بوده است و 

زن  149زن ازدواجشان به صورت اجباری بوده است و  41ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها نمونه

 .ه استواجشان به صورت اختیاری بودازد

 

 

 

 

 

 

 



مکان دادگاه خانواده و محل در دو  ی آماری ،ها نمونه   میتوزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت جس:  ۱9 -۴جدول 

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
   میخشونت جس

Total 
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت

 محل سکونت

%count of total 

109 

28.7% 

77 

20.3% 

4 

1.1% 

0 

.0% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

2 

.5% 

48 

12.6% 

116 

30.5% 

23 

6.1% 

1 

.3% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

111 

29.2% 

125 

32.9% 

120 

31.6% 

23 

6.1% 

1 

.3% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

را    میی آماری محل سکونت خشونت جسها پاسخگویان نمونهآید ،   میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

را از    میزن گاهی اوقات، خشونت جس 4زن به ندرت، و  77زن هیچ وقت،  119که:  اند صورت اعالم کردهاین  به

زن  48زن هیچ وقت،  2ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها . و در بین نمونهاند طرف شوهر خود تجربه کرده

را از طرف شوهر    میشه ، خشونت جسمیزن ه 1زن بیشتر اوقات، و  23زن گاهی اوقات ، و  116ندرت، و به 

 .اند خود تجربه کرده

 

 

 

 

 



مکان دادگاه خانواده و محل در دو  ی آماری ،ها توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت جنسی نمونه:  2۱ -۴جدول 

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
   نسینت جخشو

Total 
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت

 محل سکونت

%count of total 

61 

16.1% 

114 

30.0% 

15 

3.9% 

0 

.0% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

0 

.0% 

25 

6.6% 

123 

32.4% 

40 

10.5% 

2 

.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

61 

16.1% 

139 

36.6% 

138 

36.3% 

40 

10.5% 

2 

.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

ی آماری محل سکونت خشونت جنسی را ها آید ، پاسخگویان نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن گاهی اوقات، خشونت جنسی را  15زن به ندرت، و  114زن هیچ وقت،  61که:  اند صورت اعالم کردهاین  به

زن به ندرت، و  25آماری پاسخگویان دادگاه خانواده :  یها . و در بین نمونهاند وهر خود تجربه کردهاز طرف ش

شه ، خشونت جنسی را از طرف شوهر خود تجربه میزن ه 2اوقات، و  زن بیشتر 41زن گاهی اوقات ، و  123

 .اند کرده

 

 

 

 

 



نواده و محل در دو مکان دادگاه خا ی آماری ،ها نهتوزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت اقتصادی نمو:  2۱ -۴جدول 

 FREQUENCIES  سکونت

 مکان انتخاب نمونه
 اقتصادیخشونت 

Total 
 همیشه بیشتر اوقات گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت

 محل سکونت

%count of total 

59 

15.5% 

103 

27.1% 

23 

6.1% 

5 

1.3% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

2 

.5% 

45 

11.8% 

106 

27.9% 

35 

9.2% 

2 

.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

61 

16.1% 

148 

38.9% 

129 

33.9% 

40 

10.5% 

2 

.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

خشونت اقتصادی را  ی آماری محل سکونتها آید ، پاسخگویان نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن بیشتر  5زن گاهی اوقات، و  23 زن به ندرت، و 113زن هیچ وقت،  59که:  اند اعالم کردهصورت این  به

ی آماری پاسخگویان دادگاه ها اند. و در بین نمونهی را از طرف شوهر خود تجربه کردهاوقات ، خشونت اقتصاد

شه ، میزن ه 2اوقات، و  زن بیشتر 35زن گاهی اوقات ، و  116و  زن به ندرت، 45زن هیچ وقت،  2خانواده : 

 .اند خشونت اقتصادی را از طرف شوهر خود تجربه کرده

 

 

 

 

 



 مکان دادگاه خانواده و محل در دو  ی آماری ،ها توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت روانی نمونه:  22 -۴جدول 

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
 روانیخشونت 

Total 
اوقاتگاهی  به ندرت هیچ وقت  همیشه بیشتر اوقات 

 محل سکونت

%count of total 

21 

5.5% 

138 

36.3% 

28 

7.4% 

3 

.8% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

دادگاه خانواده 

%count of total 

0 

.0% 

1 

.3% 

60 

15.8% 

110 

28.9% 

19 

5.0% 

190 

50.0% 

Total    %count of 

total 

21 

5.5% 

139 

36.6% 

88 

23.2% 

113 

29.7% 

19 

5.0% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

 خشونت روانی را به ی آماری محل سکونتها آید ، پاسخگویان نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن بیشتر اوقات ،  3زن گاهی اوقات، و  28زن به ندرت، و  138زن هیچ وقت،  21که:  اند صورت اعالم کردهاین 

 1ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها . و در بین نمونهاند دهخشونت روانی را از طرف شوهر خود تجربه کر

شه ، خشونت روانی را از طرف شوهر میزن ه 19زن بیشتر اوقات، و  111زن گاهی اوقات ، و 61زن به ندرت، و 

 .اند خود تجربه کرده

 

 

 

 

 



دادگاه خانواده و محل در دو مکان ،ی آماری ها ی جسمانی نمونهها توزیع فراوانی متغیر وابسته نشانه:  23 -۴جدول

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
 های جسمانی نشانه

Total 
ترین حدهیچ یا کم  شدید متوسط خفیف 

 count of total 156%محل سکونت

41.1% 

33 

8.7% 

1 

.3% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

 count of total 2%دادگاه خانواده 

.5% 

61 

16.1% 

120 

31.6% 

7 

1.8% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 158 

41.6% 

94 

24.7% 

121 

31.8% 

7 

1.8% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

ی آماری محل ها نمونه جسمانی در مورد پاسخگویان یها آید ، نشانه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن به طور  33جسمانی خاصی نداشتند،  ین حد نشانهتر کما ی  زن هیچ 156ترتیب است که : این  سکونت به

ی ها ی جسمانی در بین نمونهها ی جسمانی را داشتند. و نشانهها زن به صورت متوسط عالئم نشانه 1 خفیف، و

زن به طور  61ین حد نشانه جسمانی خاصی نداشتند، تر کما ی  زن هیچ 2 ماری پاسخگویان دادگاه خانواده :آ

 ی جسمانی را داشتند.ها زن به طور شدید عالئم نشانه 7ط و زن به صورت متوس 121خفیف، و 

 

 

 

 



مکان دادگاه خانواده و محل در دو ی آماری ،ها نمونه  بیخوا بیتوزیع فراوانی متغیر وابسته اضطراب و :  2۴ -۴جدول

 FREQUENCIES سکونت

 مکان انتخاب نمونه
 بیخوا بیاضطراب و 

Total 
ترین حدهیچ یا کم  شدید متوسط خفیف 

 count of total 155%محل سکونت

40.8% 

32 

8.4% 

2 

.5% 

1 

.3% 

190 

50.0% 

 count of total 0%دادگاه خانواده 

.0% 

55 

14.5% 

115 

30. 3% 

20 

5.3% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 155 

40.8% 

87 

22.9% 

117 

30.8% 

21 

5.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

ی آماری محل ها نمونه در مورد پاسخگویان بیخوا بیآید ، اضطراب و   میمودار فوق بر گونه که از جدول و نهمان

زن به طور  32را نداشتند،   بیخوا بیو  ین حد اضطرابتر کما ی  زن هیچ 155ترتیب است که : این  سکونت به

د. و اضطراب و را داشتن  بیخوا بیزن به طور شدید عالئم اضطراب و  1زن به صورت متوسط و  2خفیف، و 

زن به صورت  115زن به طور خفیف، و 55پاسخگویان دادگاه خانواده :  ی آماریها در بین نمونه  بیخوا بی

 را داشتند.  بیخوا بیطور شدید عالئم اضطراب و  زن به 21متوسط و 

 

 

 

 

 



در دو مکان دادگاه خانواده  ،ی آماریها توزیع فراوانی متغیر وابسته اختالل در عملکرد اجتماعی نمونه:  25 -۴جدول 

 FREQUENCIES نتو محل سکو

 مکان انتخاب نمونه
 اختالل در عملکرد اجتماعی

Total 
ترین حدهیچ یا کم  شدید متوسط خفیف 

 count of total 137%محل سکونت

36.1% 

48 

12.6% 

5 

1.3% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

 count of total 0%دادگاه خانواده 

.0% 

49 

12.9% 

126 

33.2% 

15 

3.9% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 137 

36.1% 

97 

25.5% 

131 

34.5% 

15 

3.9% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

ی ها مورد پاسخگویان نمونه ید، اختالل در عملکرد اجتماعی درآ  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

ین حد اختالل در عملکرد اجتماعی را تر کم ای  زن هیچ 137ترتیب است که : این  آماری محل سکونت به

داشتند. و را اختالل در عملکرد اجتماعی زن به صورت متوسط عالئم  5زن به طور خفیف، و  48نداشتند، 

 126زن به طور خفیف ، و  49آماری پاسخگویان دادگاه خانواده :  یها اختالل در عملکرد اجتماعی در بین نمونه

 زن به طور شدید عالئم اختالل در عملکرد اجتماعی را داشتند. 15زن به صورت متوسط و 

 

 

 

 

 



 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی متغیر وابسته افسردگی نمونه: 26 -۴ جدول

FREQUENCIES 

 مکان انتخاب نمونه
 افسردگی

Total 
ترین حدهیچ یا کم  شدید متوسط خفیف 

نتمحل سکو %count of total 166 

43.7% 

23 

6.1% 

1 

.3% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

 count of total 7%دادگاه خانواده 

1.8% 

75 

19.7% 

101 

26.6% 

7 

1.8% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 173 

45.5% 

98 

25.8% 

102 

26.8% 

7 

1.8% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

 آماری محل سکونت به یها آید ، افسردگی در مورد پاسخگویان نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن به صورت  1زن به طور خفیف، و 23نداشتند،  ین حد افسردگی راتر کما ی  زن هیچ 166ترتیب است که : این 

  یچزن ه 7ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : ها متوسط عالئم افسردگی را داشتند. و افسردگی در بین نمونه

شدید  زن به طور 7زن به صورت متوسط و  111زن به طور خفیف ، و  75افسردگی را نداشتند،  ین حدتر کما ی

 عالئم افسردگی را داشتند.

 

 

 

 

 



 

 در دو مکان دادگاه خانواده و محل سکونت ی آماری،ها توزیع فراوانی متغیر وابسته سالمت روان نمونه:  27 -۴جدول 

FREQUENCIES 

تخاب نمونهمکان ان  
 سالمت روان

Total 
ترین حدهیچ یا کم  شدید متوسط خفیف 

 count of total 147%محل سکونت

38.7% 

40 

10.5% 

3 

.8% 

0 

.0% 

190 

50.0% 

 count of total 0%دادگاه خانواده 

.0% 

19 

5.0% 

150 

39.5% 

21 

5.5% 

190 

50.0% 

Total    %count of total 147 

38.7% 

59 

15.5% 

153 

40.3% 

21 

5.5% 

380 

100.0% 

 

 تفسیر:

آماری محل  یها آید ، سالمت روان در مورد پاسخگویان نمونه  میگونه که از جدول و نمودار فوق بر همان

زن به طور  41روان را نداشتند،  ین حد مشکل در سالمتتر کما ی  زن هیچ 147ترتیب است که : این  سکونت به

ی ها ئم مشکل در سالمت روان را داشتند. و سالمت روان در بین نمونهزن به صورت متوسط عال 3خفیف، و 

ر شدید زن به طو 21زن به صورت متوسط و  151زن به طور خفیف ، و  19آماری پاسخگویان دادگاه خانواده : 

 را داشتند. عالئم مشکل در سالمت روان

 

 

 

 



 : ۱آمار استنباطی -2 -۴

 الگوها و فرایندهای کشف شده در نمونه، در جامعه آماری هم کاربرد داردا آی  که کند  میآمار استنباطی مشخص 

به جامعه آماری تحقیق و کیفیت ارتباط  و پارامترهای مربوط ها ا خیر. بنابراین ، آمار استنباطی راجع به ویژگیی 

و  ای و تحلیل مقایسهتوان گفت که آمار استنباطی در تجزیه   میباشد. بدین ترتیب   میبین مفاهیم و متغیرها 

 (.162:  1388صفری ،  -) حبیب پور  شود  میاستفاده  همبستگی ( -) علی  ای رابطه

به دست آمده از  توان نتایج  میگاه نت که آمار توصیفی هیچاساین  تفاوت اصلی آمار توصیفی و استنباطی در

نوع آمار ، ارائه توصیفی از  نای  درم داد. چرا که هدف مینمونه آماری را به کل جامعه آماری تحقیق تع

ی گرایش به پراکندگی ها ا شاخصی  مرکز و ی گرایش بهها ی نمونه آماری تحقیق به همراه شاخصها ویژگی

ی به دست آمده از نمونه آماری را به ها افتهی  توان نتایج و  میا تحلیلی ی  باشد. در حالی که در آمار استنباطی  می

 صفری –پذیری است ) حبیب پور ممیعبارتی، مفهوم کانونی آمار استنباطی ، تع م داد. بهیمکل جامعه آماری تع

، 1388 : 163-162.) 

اولی فقط مختص  است که نتایجاین  ک استنباط آماریی  ک بررسی توصیفی بای  تر ، تفاوت اصلیبه بیانی روشن

رو، این  جامعه بیان خواهد کرد. از را در موردبه نمونه مورد بررسی است در حالی که آمار استنباطی نتایجی 

 1388 ، صفری –آمار توصیفی همراه با عدم قطعیت و آمار استنباطی همواره با قطعیت همراه است )حبیب پور 

 :163.) 

که پارامترهای  استاین  ی تحقیق مورد آزمون قرار گیرند. هدفها از تحقیق سعی شده است تا فرضیهاین  در

برآورد نماییم. بدین منظور سعی شده است تا با در نظر گرفتن سطح  ای ی نمونهها ز روی آمارهجمعیتی را ا

 استفاده گردد.  بیسنجش متغیرها از آزمون مناس

 

 

                                                           
1
 Inferential statistics 



 «سالمت روان »  رنوف برای متغیر وابستهمیاس -آزمون کولموگروف  (28 - ۴جدول )

 سالمت روان 

 تعداد

 گینمیان

 انحراف استاندارد

 اوتعدم تف

 تفاوت مثبت آزمون

 تفاوت منفی آزمون

 سطح معنی داری

381 

13/1 

999/1 

257/1 

267/1 – 

216/5 

111/1 

 

است که باید متغیر وابسته این  ی پارامتریک باید بدان توجه داشتها یکی از شرایطی که در استفاده از آزمون

کی از ی  استفاده گردد. آزمون فوق ارامتریکی ناپها صورت باید از آزموناین  دارای توزیع نرمال باشد، در غیر

باشد توزیع  Sig>0/05 را مشخص نماید، بدین صورت که اگرتواند نرمال بودن توزیع   مییی است که ها آزمون

 ی ناپارامتریک استفاده شود.ها نرمال بوده که باید از آزمونباشد توزیع غیر تر کوچکنرمال و اگر 

 11/1تر از در سطح کوچک 216/5 نوف ، مقدار به دست آمدهرمیاس -وگروف با توجه به خروجی آزمون کولم

عنی ی  .شود  مییید أ) توزیع نرمال نیست( تH1نان فرض میدرصد اط 99/1 دار است، پس باید گفت که بامعنی

مشاهده  یها داری بین فراوانیجامعه نرمال نبوده و تفاوت معنی توزیع صفت در بین نمونه با توزیع آن در بین

 وجود دارد. ی مورد انتظارها شده و فراوانی

نرمال بوده و غیر تحقیق دارای توزیعاین  آید متغیر وابسته در  میطوری که از جدول و اطالعات فوق بر همان

 ی ناپارامتریک استفاده گردد.ها باید از آزمون

 



 آزمون اسپیرمن( : 29 - ۴جدول )

 «ادگاه خانواده( رابطه وجود دارد.در دو مکان محل سکونت و د) متأهلنان و سالمت روان ز  میبین خشونت جس» 

  میخشونت جس سالمت روان آزمون اسپیرمن

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 سالمت روان

Sig (2 - tailed) 

N 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 **۱07۴2 

،۱۱۱ 

38۱ 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

  میخشونت جس

Sig (2 - tailed) 

N 

 **۱07۴2 

.۱۱۱ 

38۱ 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 سیر:تف

و سالمت روان    میبراساس خروجی به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ، بین خشونت جس

 Sig  0/000 =داری آن که برابر است باوجود دارد و با توجه به سطح معنی(     742/1دار )معنی ی رابطه

نان باالی میاست ، بنابراین با اط(  Sig 0/05 =قابل قبول )داری از سطح معنی تر کوچکمقدار این  باشد،  می

زاینده است. رابطه مثبت ، مستقیم و فاین  دار وجود دارد کهمعنی وان گفت: بین دو متغیر فوق رابطهت  می 99٪

هم نمره سالمت روان  میزانابد به همان ی  نسبت به زن افزایش   میخشونت جس میزان بدین معنی که هر قدر

  چه قدر نمره سالمت روان افزایشه باید متذکر شویم که هریابد و بالعکس. )البت  میافزایش  (GHQ نامه رسشپ)

توان گفت فرضیه فوق مورد تأیید قرار  می بنابراین (باشد  میابد نشان از وخیم شدن وضعیت سالمت روان فرد ی

  باشد.  میگیرد و شدت رابطه خوب   می

 گردد.  میرد  H0ض تأیید و فر H1 لذا فرض



 آزمون اسپیرمن( : 3۱ - ۴جدول )

 «) در دو مکان محل سکونت و دادگاه خانواده ( رابطه وجود دارد.  متأهلبین خشونت جنسی و سالمت روان زنان » 

 جنسیخشونت  سالمت روان آزمون اسپیرمن

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 سالمت روان

Sig (2 - tailed) 

N 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 **۱0729 

،۱۱۱ 

38۱ 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 جنسیخشونت 

Sig (2 - tailed) 

N 

 **۱0729 

.۱۱۱ 

38۱ 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 تفسیر:

و سالمت روان جنسی براساس خروجی به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ، بین خشونت 

 Sig  0/000 =ی آن که برابر است باداروجود دارد و با توجه به سطح معنی(     729/1دار )معنی ی رابطه

نان باالی میاست ، بنابراین با اط(  Sig 0/05 =داری قابل قبول )از سطح معنی تر کوچکمقدار این  باشد،  می

زاینده است. رابطه مثبت ، مستقیم و فاین  دار وجود دارد کهمعنی وان گفت: بین دو متغیر فوق رابطهت  می 99٪

هم نمره سالمت روان  میزانیابد به همان   نسبت به زن افزایش   ینسخشونت ج میزان بدین معنی که هر قدر

  چه قدر نمره سالمت روان افزایشه باید متذکر شویم که هریابد و بالعکس. )البت  میافزایش  (GHQ نامه پرسش)

فوق مورد تأیید قرار  توان گفت فرضیه می بنابراین (باشد  مییابد نشان از وخیم شدن وضعیت سالمت روان فرد 

 باشد.  میگیرد و شدت رابطه خوب   می

 گردد.  میرد  H0تأیید و فرض  H1 لذا فرض



 آزمون اسپیرمن( :  3۱-۴جدول )

 «در دو مکان محل سکونت و دادگاه خانواده( رابطه وجود دارد  متأهلبین خشونت اقتصادی و سالمت روان زنان » 

 جنسیخشونت  سالمت روان آزمون اسپیرمن

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 سالمت روان

Sig (2 - tailed) 

N 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 **۱0588 

،۱۱۱ 

38۱ 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 اقتصادیخشونت 

Sig (2 - tailed) 

N 

 **۱0588 

.۱۱۱ 

38۱ 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 تفسیر:

سالمت روان  واقتصادی براساس خروجی به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ، بین خشونت 

 Sig  0/000 =داری آن که برابر است باوجود دارد و با توجه به سطح معنی(     588/1دار )معنی ی رابطه

نان باالی میاست ، بنابراین با اط(  Sig 0/05 =داری قابل قبول )از سطح معنی تر کوچکمقدار این  باشد،  می

زاینده است. رابطه مثبت ، مستقیم و فاین  دار وجود دارد کهمعنی وان گفت: بین دو متغیر فوق رابطهت  می 99٪

هم نمره سالمت روان  میزانیابد به همان   نسبت به زن افزایش   اقتصادیخشونت  میزان بدین معنی که هر قدر

  ایشچه قدر نمره سالمت روان افزه باید متذکر شویم که هریابد و بالعکس. )البت  میافزایش  (GHQ نامه پرسش)

توان گفت فرضیه فوق مورد تأیید قرار  می بنابراین (باشد  مییابد نشان از وخیم شدن وضعیت سالمت روان فرد 

 باشد.  میگیرد و شدت رابطه خوب   می

 گردد.  میرد  H0تأیید و فرض  H1 لذا فرض



 آزمون اسپیرمن( :  32 -۴جدول ) 

 «دو مکان محل سکونت و دادگاه خانواده ( رابطه وجود دارد.  ) در متأهلبین خشونت روانی و سالمت روان زنان » 

 روانیخشونت  سالمت روان آزمون اسپیرمن

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 سالمت روان

Sig (2 - tailed) 

N 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 **۱0788 

،۱۱۱ 

38۱ 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

 روانیخشونت 

Sig (2 - tailed) 

N 

 **۱0788 

.۱۱۱ 

38۱ 

۱0۱۱۱ 

۱ 

38۱ 

 تفسیر:

و سالمت روان جنسی براساس خروجی به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ، بین خشونت 

 Sig  0/000 =داری آن که برابر است باوجود دارد و با توجه به سطح معنی(     788/1دار )معنی ی رابطه

نان باالی میاست ، بنابراین با اط(  Sig 0/05 =داری قابل قبول )از سطح معنی تر کوچکمقدار این  باشد،  می

زاینده است. رابطه مثبت ، مستقیم و فاین  دار وجود دارد کهمعنی وان گفت: بین دو متغیر فوق رابطهت  می 99٪

هم نمره سالمت روان  میزانیابد به همان   نسبت به زن افزایش   روانیخشونت  میزان بدین معنی که هر قدر

  چه قدر نمره سالمت روان افزایشه باید متذکر شویم که هریابد و بالعکس. )البت  میافزایش  (GHQ نامه پرسش)

توان گفت فرضیه فوق مورد تأیید قرار  می بنابراین (باشد  مییابد نشان از وخیم شدن وضعیت سالمت روان فرد 

 باشد.  میگیرد و شدت رابطه خوب   می

 ردد.گ  میرد  H0تأیید و فرض  H1 لذا فرض



م ای برای انواع خشونت با ابعاد سالمت روان، ضرایب همبستگی اسپیرمن را به دست آورده( 3)در پیوست شماره )

 م (.ای ک جدول نشان دادهی ک جدول به صورت اختصار دری که در

 :۱آزمون رگرسیون ترتیبی: 33 -۴جداول 

  عنیی  .اند ترتیبی سته در سطح سنجشاز متغیرهای واب در برخی از تحقیقات به خصوص پیمایشی، بسیاری

طبقات را بشناسیم. به عنوان  توانیم فاصله  میگاه نیر طبقات را رتبه بدهیم، اما هیچتوانیم مقاد میما  که این

ک ی  شان در خصوص. مردم نظراتشوند  میشدید  یف وسیعی از بسیار خفیف تا بسیارشامل ط ها مثال، بیماری

قبیل ، که این  ی دیگری ازها کنند و مثال  میلیکرت بیان  ای ک پیوستار پنج گزینهی  موضوع خاص را بر روی

کنیم. روش رگرسیون ترتیبی، که را شناسایی   بیمتغیر ترتیاین  ترین عوامل مؤثر برمهم قصد داریم ها طی آن

PLUMبه  SPSS 2زبان دستوریر د
اشد که در مورد ب  می   میافته مدل خطی عموی معروف است ، روش بسط 3

 (.754: 1388 صفری ، -رود ) حبیب پور   میبه کار   بیی طبقه بندی شده ترتیها داده

 نیز معروف است. 5است ، به اسم رگرسیون لجستیک ترتیبی 4گنی بر روش مک کوالکه مبت  بیرگرسیون ترتی

رود که متغیر وابسته در سطح   میترین انواع رگرسیون است و زمانی به کار کی از مهمی  نوع رگرسیوناین 

 را به  بیک متغیر وابسته ترتیی  سازد تا وابستگی  میامکان را فراهم این   بیباشد. رگرسیون ترتی  بیسنجش ترتی

 پیش بین( مدل سازی کنیم ) همان منبع (.ک سری متغیرهای مستقل )ی 

افته از ی وزن  بیغیر وابسته و ترکیک متی  است که مجموع مجذورات بیناین  ، سعی بر بیدر رگرسیون ترتی

دهند که   مینوع رگرسیون ، ضرایب رگرسیونی نشان این  ابد . دری  کاهش میزانمتغیرهای مستقل به حداقل 

  (.گذارد ) همان منبع می تأثیرچگونه تغییرات در متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

 

 
                                                           
1
 Ordinal Regression 

2
 syntax 

3
 Polytomous Universal model 

4
 McCullagh 

5
 Ordinal Logistic regression( OLR) 



PLUM - Ordinal Regression 

( را نشان ها عامل) طبقه بندی شده یک از متغیرهای طبقات هردر داخل  ها صد فراوانیجدول زیر تعداد و در

 دهد.  می

 خالصه پردازش شده متغیرها

  تعداد درصد فراوانی

7/38% 

5/۱5% 

3/۴۱% 

5/5% 

۱/۱6% 

9/38% 

9/33% 

5/۱۱% 

5/۱% 

5/5% 

6/36% 

2/23% 

7/29% 

5% 

۱۴7 

59 

۱53 

2۱ 

6۱ 

۱۴8 

۱29 

۴۱ 

2 

2۱ 

۱39 

88 

۱۱3 

۱9 

 سالمت روان  ترین حد            هیچ یا کم

 خفیف

 متوسط

 شدید

 خشونت اقتصادی                  هیچ وقت 

 به ندرت

 گاهی اوقات

 بیشتر اوقات

 همیشه

 خشونت روانی                  هیچ وقت    

 به ندرت

 گاهی اوقات

 بیشتر اوقات

 همیشه



2/29% 

9/32% 

6/3۱% 

۱/6% 

3/۱% 

۱/۱6% 

6/36% 

3/36% 

5/۱۱% 

5/۱% 

۱۱۱% 

 

 

۱۱۱ 

۱25 

۱2۱ 

23 

۱ 

6۱ 

۱36 

۱38 

۴۱ 

2 

38۱ 

۱5 

395 

 خشونت جسمی              هیچ وقت        

 به ندرت

 گاهی اوقات

 بیشتر اوقات

 همیشه

 خشونت جنسی                هیچ وقت     

 به ندرت

 گاهی اوقات

 بیشتر اوقات

 همیشه

Valid 

Missing 

Total 

 

در واقع آزمون نسبت احتمال مدل آزمون، این  دهد.  میج آزمون نسبت احتمال مدل را نشان جدول بعدی نتای

کای اسکوئر  ی باشد. آماره  میپارامترها در آن برابر با عدد صفر    میباشد که ضرایب تما  می( )نهایی( به مدل )صفر

صفری ،  -باشد ) حبیب پور   میی نمائی دو مدل صفر و نهای جدول، عبارت از تفاضل بین نسبت درستاین  در

 ست.ا 655/641کای اسکوئر برابر  ی مقدار آماره که در جدول زیر(.  758:  1388

گاه نتیجه باشد آن 15/1تر از داری مقدار کای اسکوئر کوچکجدول، اگر سطح معنیاین  برای تفسیر نتایج

نتایج جدول زیر (.  759:  1388صفری ، -پور ) حبیب  کند  میگیریم که مدل نهایی، مدل صفر را منتفی   می



-در سطح خطای کوچک(  655/641داری مقدار کای اسکوئر )عنی با توجه به معنیی  ن نتیجه دارد.مینشان از ه

این  نهایی توانسته مدل صفر را منتفی کند، به عبارتی ، بر اساس توان نتیجه گرفت که مدل  می،  11/1 تر از

قادرند   بیاست و متغیرهای مستقل به خو  بیک مدل مناسی  ی ببریم که مدل رگرسیونیتوانیم پ  مینتیجه 

 تبیین کنند. تغییرات وابسته را

 آزمون نسبت احتمال مدل

 داریسطح معنی درجه آزادی کای اسکوئر نسبت درست نمایی مدل

 مدل صفر

 مدل نهایی

655/641 

111/1 

 

655/641 

 

16 

 

111/1 

 

تا پی ببریم که چه  کند  میجدول به ما کمک این  دهد.  میآزمون نکوئی برازش را نشان جدول بعدی نتایج 

کای  ی جدول نتیجه دو آمارهاین  ک مدل خوب مناسب است.ی  مقدار نسبت درست نمائی برای بدست آوردن

آیا   پردازند که  میموضوع این  به آزمون ها آماره نای  دهد.  میاسکوئر پیرسون، و کای اسکوئر انحراف را نشان 

عنی ی  منفی هستند. ماهیتاً ها آمارهاین  ا خیر. بنابراین،ی  سازندناهم ی مشاهده شده با مدل برازش شدهها داده

نیست.   بیباشد، در آن صورت مدل رگرسیونی مدل مناس 15/1از  تر کوچکدو آماره این  داریاگر سطح معنی

گیریم که مقادیر متغیر وابسته و   میباشند در آن صورت نتیجه  15/1از  تر بزرگدو آماره این  اما اگر مقادیر

طبق نتایج (.  759:  1388صفری ،  -داریم ) حبیب پور  بیبا هم دارند و مدل خو  بیمتغیر مستقل تناسب خو

این  زاست ا 15/1از  تر بزرگپیرسون و انحراف  رکای اسکوئ ی داری نتیجه هر دو آمارهجدول ما ، سطح معنی

بینی رند تغییرات متغیر وابسته را پیشقاد  بیاست و متغیرهای مستقل به خو  بیرو، مدل رگرسیونی مدل مناس

 کنند.

 



 نتایج آزمون نکوئی برازش

 داریسطح معنی درجه آزادی کای اسکوئر 

 پیرسون

 انحراف

662/227 

589/215 

239 

239 

691/1 

942/1 

 

ضریب  میزانکردن  ، مشخصاند سیر نتایج تحلیل رگرسیونی با آن مواجهترین مشکلی که محققان در تفهمم

دقیق مقدار ضریب تعیین  ی محاسبه ) همانند رگرسیون لجستیک ( ، چون  بیتعیین است. در رگرسیون ترتی

تا مشخص گردد که متغیرهای مستقل  شود  میاستفاده  کاراین  ی دیگری برایها دشوار است، بنابراین از آماره

ضریب تعیین پزودو ی ها از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. جدول زیر آماره میزانتوانند تا تا چه   یم

در  ی ضریب تعیینها دهد که تقریب  میتعیین کاکس و نل، نیجل کرک و مک نادن ( را نشان  )شامل سه ضریب

ی ضریب تعیین ها آماره . مقادیرشوند  میه از آن استفاد  بیجا در رگرسیون ترتیاین  رگرسیون خطی هستند و در

دهد که نقش   میتر باشد، نشان نزدیک (1به ) ها آمارهاین  نوسان دارد و هر چه مقدار( 1( تا )1پزودو بین )

آزمون داللت بر نقش این  زیاد است و برعکس، مقادیر پایین ل در تبیین واریانس متغیر وابستهمتغیرهای مستق

 (. 761:  1388صفری ،  -دارد) حبیب پور  امراین  ا درضعیف و کم متغیره

دارد و به عبارتی،  کی  با عدد   میباتوجه به جدول، مقادیر هر سه آماره مربوط به ضریب تعیین پزودو فاصله ک

واریانس میزان این ین تر کمباالیی از واریانس پارامتر سالمت روان توسط مدل مورد نظر تبیین شده و  میزان

کنیم که در تحلیل   میجا باز هم اشاره این  . البته دراند دیگر پارامترهایی است که در مدل نیامده تأثیرتحت 

جدول مالحظه این  توان محاسبه کرد. بنابراین مقادیری که در  میرا ن ها آمارهاین  رگرسیون ترتیبی، مقدار

 (. 761:  1388صفری ،  -حبیب پور )ی و اصلییرند تا خود مقادیر واقعمقاداین  از ییها تنها تقریب شود  می

 



 ی ضریب تعیین پزودوها آماره

 کاکس و نل 

 نیجل کرک

 مک نادن

815/1 

899/1 

713/1 

 

ک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ی رگرسیونی هر تأثیر میزانترین جدول برای تفسیر جدول بعدی مهم

ی معنی ها ، آزمونها پارامتر، خطاهای انحراف استاندارد آنجدول برای برآوردهای این  سالمت روان است. در

داری اصلی، بر معنی تأکیدپارامترهای مدل به تفکیک آمده است. منتهی    مینان برای تمامیداری و فواصل اط

 (. 761:  1388صفری ،  -باشد ) حبیب پور   میبرآوردها و والد 

متغیر خشونت روانی ) در طبقات اول و دوم ( بر سالمت  رتأثی شود  میجدول مالحظه این  همان طور که در

 دار است.معنی 15/1روان در سطح خطای کوچک تر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برآوردهای پارامتر

سطح  %95نان یمفواصل اط

 داریمعنی
 والد درجه آزادی

خطاهای انحراف 

 استاندارد
  برآوردها

 حد پایین حد باال

-0.89 

.868 

3.213 

.348 

.725 

.580 

.461 

. 

-.822 

-1.061 

.611 

.834 

. 

1.885 

2.606 

2.553 

2.747 

. 

1.376 

1.394 

1.947 

2.039 

. 

-7.546 

-6.573 

-4.199 

-4.232 

-3.804 

-3.915 

-4.035 

. 

-2.908 

-2.834 

-.899 

-.498 

. 

-3.183 

-2.408 

-2.417 

-2.247 

. 

-2.215 

-2.119 

-1.476 

-1.441 

. 

.045 

.133 

.794 

.096 

.183 

.146 

.119 

. 

.000 

.000 

.709 

.621 

. 

.616 

.938 

.957 

.844 

. 

.647 

.686 

.787 

.736 

. 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

4.026 

2.257 

.068 

2.763 

1.775 

2.114 

2.428 

. 

12.282 

18.538 

.140 

.244 

. 

.252 

.006 

.003 

.038 

. 

.210 

.164 

.073 

.113 

. 

1.902 

1.898 

1.891 

1.168 

1.155 

1.147 

1.147 

. 

.532 

.452 

.385 

.340 

. 

1.293 

1.279 

1.268 

1.274 

. 

.916 

.896 

.873 

.888 

. 

-3.817 

-2.852 

-4.93 

-1.942 

-1.539 

-1.667 

-1.787 

   

-1.865 

-1947 

-.144 

.168 

   

-.649 

.099 

.068 

.250 

   

-.420 

-.363 

.236 

.299 

   

Three hold   [vvv29= 0] 

[vvv29= 1] 

[vvv29= 2] 

Location          [v24=1] 

[v24=2] 

[v24=3] 

[v24=4] 

[v24=5] 

[v23=1] 

[v23=2] 

[v23=3] 

[v23=4] 

[v23=5] 

[v21=1] 

[v21=2] 

[v21=3] 

[v21=4] 

[v21=5] 

[v22=1] 

[v22=2] 

[v22=3] 

[v22=4] 

[v22=5] 



Link function: Complementary  

Log-log.  

a. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

این آیا   تعیین کنیم تا کند  میآزمون به ما کمک این  دهد.  میجدول بعدی نتیجه آزمون خطوط موازی را نشان 

ا خیر. ی  ، معقول استاند همه طبقات متغیر و وابسته ثابت میاندر  Locationفرض صفر که مقادیر پارامترهای 

دهد. اولین مدل ، مدل فرضی صفر است که مدل   می مدل از آزمون خطوط موازی را نشاندول زیر نتیجه دو ج

از  Locationدهد تا مقادیر پارامترهای   میاست که اجازه    میمدل عمو رگرسیونی تحقیق ماست و مدل دوم ،

 دیگر متغیر وابسته سالمت روان متفاوت باشد. به طبقه ای طبقه

موقعی که مقدار کای اسکوئر  است.   میکای اسکوئر، تفاوت بین نسبت درست نمائی فرض صفر و مدل عموآماره 

 میاندر  Locationفرض را که مقادیر پارامترهای این  باشد، در آن صورت باید(  15/1 تر ازدار ) کوچکمعنی

 15/1 از تر بزرگکه مقدار کای اسکوئر  کنیم. در جدول شاهدیم میدرجات متغیر وابسته ثابت است را رد    میتما

تمام درجات متغیر  میاندر  Locationعنی مقادیر پارامترهای ی مکنی  میقبول  است بنابراین فرض صفر را

 است. وابسته ثابت

 آزمون خطوط موازی

 داریسطح معنی درجه آزادی کای اسکوئر نسبت درست نمایی مدل

 صفرفرض مدل 

 عمومیمدل 

111/1 

111/1 

 

111/1 
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111/1 

 

 

 



 آزمون تحلیل مسیر:  3۴ - ۴آزمون 

ات تأثیرمستقیم،  اتتأثیرتوانیم عالوه بر   میآماری است که به کمک آن  ی ک روش پیشرفتهی  تحلیل مسیر

ترین مزیتی که کنیم. بنابراین، مهم بر متغیر وابسته را نیز شناسایی ک از متغیرهای مستقلی مستقیم هرغیر

است که در روش تحلیل رگرسیون، این  ه از روش تحلیل مسیر نسبت به روش تحلیل رگرسیون دارد،استفاد

مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بودیم، اما در روش تحلیل مسیر، عالوه بر  تأثیرتنها قادر به شناسایی 

متغیر وابسته نیز وجود دارد.  قل برک از متغیرهای مستی مستقیم هرات غیرتأثیرمستقیم، امکان شناسایی  تأثیر

در حالی که در  یونی استاندارد شده مواجه هستیم.ن خاطر، در تحلیل مسیر، با چندین معادله خط رگرسمیه به

 (.514:  1388ی ، رصف -حبیب پور رگرسیونی استاندارد شده داشتیم )ک معادله خط ی  تحلیل رگرسیون، تنها

کنیم.   می( استفاده Beta) عنی بتای  مسیر، از ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای تفسیر نتایج جداول تحلیل

شده، نمودار عوامل مؤثر بر سالمت  ر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارددر مرحله اول جداول تحلیل مسیر، ب

 : (ده استآورده ش( 4تحلیل مسیر در پیوست شماره )  کنیم ) جداول کامل  میروان را به صورت زیر ترسیم 

 

 خشونت روانی

 سالمت روان زنان                                                       میخشونت جس

 خشونت جنسی

 

 

 

 

227/1  

239/1  

361/1  



در مرحله دوم جداول تحلیل مسیر، بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، نمودار عوامل مؤثر بر خشونت 

 نیم:ک  میروانی را به صورت زیر ترسیم 

 

 خشونت اقتصادی

 خشونت روانی                                                      میخشونت جس

 خشونت جنسی

مؤثر بر خشونت  ونی استاندارد شده، نمودار عواملدر مرحله سوم جداول تحلیل مسیر، بر اساس ضرایب رگرسی

 کنیم.  میرا به صورت زیر ترسیم    میجس

 

  ونت اقتصادیخش

  میخشونت جس                                                                       

 خشونت جنسی

مؤثر بر خشونت  ونی استاندارد شده، نمودار عواملدر مرحله چهارم جداول تحلیل مسیر، بر اساس ضرایب رگرسی

 کنیم.  میجنسی را به صورت زیر ترسیم 

 

 خشونت جنسی                                                            صادی خشونت اقت

 

 .صورت در خواهد آمداین  که مدل تحلیل مسیر در کل به

 

 

314/1  

264/1  

428/1  

265/1  

572/1  

513/1  



 مدل تحلیل مسیر: 3۴ - ۴نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشونت

 جنسی
 

 خشونت

 اقتصادی
 

 خشونت

 جسمی
 

 خشونت

 روانی
 

 سالمت

 روان زنان
 

265/1  
428/1  

227/1  

264/1  

572/1  

513/1  

314/1  361/1  

239/1  



 جمع بندی نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلف:

گذار بر متغیر  تأثیر متغیر مستقل 4تر شدن تفسیر نمودار مسیر، تأثیر منظور تلفیق نتایج و ساده جا بهاین  در

 دهیم.  میوابسته سالمت روان زنان را به سه صورت نشان 

 :اند گذاشته تأثیربه صورت مستقیم بر متغیر سالمت روان  متغیرهایی که صرفاً -۱

بگذارد.  تأثیرروان  ته تنها به صورت مستقیم بر سالمتست که توانسمتغیر خشونت روانی، تنها متغیری بوده ا

بوده  361/1خشونت روانی برابر با  مستقیم متغیر تأثیر میزانمستقیم بر روی نداشته است. غیر تأثیربنابراین 

 361/1 میزان( تغییر، در متغیر خشونت روانی به ک واحد ) انحراف استانداردی  دهد به ازای  میاست که نشان 

 افت.ی واحد تغییر خواهد

 اند:گذاشته تأثیرمستقیم بر متغیر سالمت روان به صورت غیر متغیرهایی که صرفاً -2

 ی مستقیم و به واسطهه صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمتغیر خشونت اقتصادی تنها متغیری است که نه ب

 .اند گذاشته تأثیرمتغیرهای دیگر بر روی سالمت روان 

متغیرهای دیگر بر  ی مستقیم و با واسطهمستقیم، به صورت غیر تأثیرتغیرهایی که عالوه بر م -3

 :اند گذاشته تأثیرسالمت روان 

مستقیم بر سالمت روان به صورت مستقیم و هم به صورت غیرو خشونت جنسی هم    میدو متغیر خشونت جس

 .اند گذاشته تأثیر

 مستقیم و کل :گرسیونی ( مستقیم و غیرر تأثیرضرایب مسیر )  ی محاسبه ی نحوه

مربوط به انواع  قالب جدول، نتیجه که روش تحلیل مسیر را طی چندین مرحله اجرا کردیم، باید دراین  بعد از

 متغیر سالمت روان را نشان دهیم مستقیم، غیرمستقیم ، و هم مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر تأثیر

 (.532: 1388صفری ،  -) حبیب پور 

 



 مستقیم : تأثیرمحاسبه  -۱

این  رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است بنابراین، مقدار تأثیرمستقیم، در واقع همان ضریب  تأثیر

 (.532: 1388توان از خروجی تحلیل رگرسیون به دست آورد)حبیب پورصفری ،   میرا  تأثیر

 361/1سالمت روان:  مستقیم متغیر خشونت روانی بر تأثیر میزان

 227/1  بر سالمت روان:   میمستقیم متغیر خشونت جس تأثیر میزان

 239/1  یر خشونت جنسی بر سالمت روان:مستقیم متغ تأثیر میزان

 مستقیم :غیر تأثیرمحاسبه  -2

رهای مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، ابتدا باید تمام مسیای به دست آوردن مقدار تأثیر غیربر

ات را با تأثیراین   میمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در هم ضرب، و سپس ماحصل تماات غیرتأثیر

 (. 532: 1388صفری ،  -کنیم ) حبیب پور   میهم جمع 

 خشونت اقتصادی: تأثیرمحاسبه 

 وانسالمت ر                       خشونت جنسی              الف( خشونت اقتصادی

 خشونت روانی                  میخشونت جس                       خشونت جنسی               ب( خشونت اقتصادی

 سالمت روان

 روان تالمس                          شونت روانیخ                   خشونت جنسی               ج( خشونت اقتصادی

 روان سالمت                         میخشونت جس                   شونت جنسیخ               د( خشونت اقتصادی

 سالمت روان                         خشونت روانی                     میخشونت جس               ه( خشونت اقتصادی

 سالمت روان                       میخشونت جس              خشونت اقتصادی (و

 سالمت روان                        خشونت روانی               ز( خشونت اقتصادی

 



 

  239/1  513/1 121/1الف(.................................................................................................................... 

 144/1 361/1  428/1  572/1  513/1............................................................................................... ب(

 147/1 361/1  264/1  513/1...................................................................................................................  ج(

 165/1 227/1  572/1  513/1...................................................................................................................  د(

 141/1 361/1  428/1  265/1........................ ........................................................................................... ه(

  227/1  265/1 161/1...................................................................................................................  و(

  361/1  314/1 119/1......................................................... ز( ..........................................................

   119/1  161/1  141/1  165/1  147/1  144/1  121/1 485/1جمع کل: ..................

 مستقیم و غیر مستقیم : تأثیرمحاسبه  -3

 خشونت جنسی: تأثیرمحاسبه 

  361/1  428/1 154/1..................سالمت روان            خشونت روانی               میخشونت جس

 : میخشونت جس تأثیرمحاسبه 

 سالمت روان                    خشونت روانی                     میخشونت جسجنسی               ( خشونت الف

 سالمت روان                       روانی   خشونت جنسی               خشونت  ب(

 سالمت روان                        جسمیخشونت جنسی               ( خشونت ج

 188/1 361/1  428/1  572/1...................................................................................................................  ه(

  361/1  264/1 195/1...................................................................................................................  و(

  227/1  572/1 129/1 ز( ...................................................................................................................

  129/1  195/1  188/1 312/1جمع کل: .......................................................................



 کل: تأثیرمحاسبه 

دهد. برای   میمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته سالمت روان را نشان های مستقیم و غیرتأثیرمجموع 

هر متغیر مستقل را با هم جمع کنیم  های مستقیم و غیرمستقیمتأثیرمقدار کل، باید مقدار این  ردنبه دست آو

 (. 533:  1388صفری :  -) حبیب پور 

 

 

 روان بسته سالمتمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وامستقیم ، غیر تأثیر میزان :35 -۴جدول 

 متغیرها

 

 انواع تأثیر

 تأثیر کل ر غیرمستقیمتأثی تأثیر مستقیم

 36۱/۱ ------ 36۱/۱ خشونت روانی

 38۱/۱ ۱5۴/۱ 227/۱  میخشونت جس

 55۱/۱ 3۱2/۱ 239/۱ خشونت جنسی

 ۴85/۱ ۴85/۱ ------ خشونت اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجم

 نتیجه گیری و

 ارائه پیشنهادات

 استنتاج آماری : -5-۱

 و جداول توزیع فراوانی مشخص گردید که:ی آماری ها تحقیق با استفاده از روشاین  در

پاسخگویان محل  ی سنی زنان درها بیشترین فراوانی گروه :ی سنی زنانها در جدول توزیع فراوانی گروه

آماری و در پاسخگویان دادگاه  نمونه ٪9/17 ، که68ساله، با فراوانی  35تا  26سنی  ی سکونت، در فاصله

 ینتر کم و. شود  می شامل را آماری نمونه ٪3/21 ، که81ساله، با فراوانی  25تا  16سنی  ی خانواده، در فاصله

 ٪8/1 ، که7سال به باال با فراوانی  56 سنی ی فاصله در سکونت محل پاسخگویان در زنان، سنی گروه تعداد

 .شود  می شامل را آماری یها نمونه ٪3/1 زن که 1پاسخگویان دادگاه خانواده با فراوانی  در و آماری جامعه

پاسخگویان محل  بیشترین فراوانی اختالف سن زوجین در جدول توزیع فراوانی اختالف سن زوجین:

ین فراوانی اختالف سن در تر کمآماری و  نمونه ٪4/28 که 118سال با فراوانی  5تا  1سنی  ی سکونت، در فاصله

 باشد؛  می ٪3/1 که 1سال به باال با فراوانی  16گروه 

 112سال با فراوانی  5 تا 1سنی  ی راوانی اختالف سن زوجین پاسخگویان دادگاه خانواده، در فاصلهو بیشترین ف

 .باشد  می ٪5/1 که 2به باال با فراوانی  سال 16 گروه در سن اختالف فراوانی ینتر کم و آماری نمونه ٪5/29 که

 ی سکونت فاصله پاسخگویان محلبیشترین فراوانی در  در جدول توزیع فراوانی طول مدت ازدواج زوجین:

 زوج که 27سال به باال با فراوانی  21 گروه در فراوانی ینتر کم و آماری نمونه ٪4/12زوج، که  47سال،  5تا  1

 زوج، که 112سال،  5تا  1 ی فاصله خانواده دادگاه پاسخگویان در فراوانی بیشترین و ؛شود  می شامل را ٪ 1/7

 را ٪2/3 زوج که 12سال به باال با فراوانی  21گروه طول مدت ازدواج  ین فراوانی دررت کمنمونه آماری و  8/26٪

 .شود  می شامل



 بارکی ٪ 8/46زن که  178پاسخگویان محل سکونت با فراوانی  در جدول توزیع فراوانی دفعات ازدواج زنان:

 و بودند؛ کرده ازدواج بیشتر ای  دوبار ودش  می شامل را آماری نمونه ٪ 2/3 پاسخگو که 12 اما. بودند کرده ازدواج

 ٪3/5 پاسخگو که 21بار ازدواج کرده بودند. اما کی  % 7/44 زن که 171 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان در

 بیشتر ازدواج کرده بودند. ای  دوبار شدند  می شامل را آماری نمونه

کبار ی ٪45مرد که  171ویان محل سکونت با فراوانی پاسخگ در جدول توزیع فراوانی دفعات ازدواج مردان:

 در و بودند؛ کرده ازدواج بیشتر ای  دوبار شود  می شامل را آماری نمونه ٪ 5پاسخگو که  19ازدواج کرده بودند. اما 

 ٪5/11 پاسخگو که 41 اما. بودند کرده ازدواج بارکی  ٪ 5/39 مرد که 151 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان

 بیشتر ازدواج کرده بودند. ای  بار دو شدند  می شامل را آماری نمونه

  2سکونت با فراوانی  ی آماری پاسخگویان محلها در بین نمونه در جدول توزیع فراوانی داشتن هووی زنان:

گویان ی آماری پاسخها در بین نمونه نداشتند؛ هوو ٪5/49 عنیی  پاسخگو 188 اما اند داشته هوو ٪ 5/1 عنیی

 .نداشتند هوو ٪5/44 عنیی  پاسخگو 169اما  اند داشته هوو ٪ 5/5 عنیی  21دادگاه خانواده با فراوانی 

سکونت بیشترین فراوانی  ی آماری پاسخگویان محلها در بین نمونه در جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان:

فرزند و بیشتر بوده که با فراوانی  4در گروه  راوانیف ینتر کم و ، ٪ 6/16عنی ی  63فرزندی ، با فراوانی  2در گروه 

ی آماری پاسخگویان دادگاه خانواده، بیشترین ها بین نمونه ؛ درشود  مینمونه آماری را شامل  ٪ 5/4 که 17

فرزند و بیشتر بوده که با  4فراوانی در گروه  ینتر کم و ، ٪ 9/18 عنیی  72فراوانی  فرزندی، با 1فراوانی در گروه 

 .شود  می شامل را آماری نمونه ٪1/1 که 4فراوانی 

تحصیالت دانشگاهی  پاسخگویان محل سکونت در گروه در جدول توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی زنان:

 عنیی ، 12ین فراوانی تر کمسواد با نمونه آماری و در سطح تحصیالت بی % 3/21عنیی ،77با بیشترین فراوانی 

دادگاه خانواده در گروه تحصیالت دبیرستانی با بیشترین  پاسخگویان در و. شود  می شامل را آماری نمونه 2/3٪



 نمونه ٪6/6عنی ی ، 25ین فراوانی تر کمسواد با آماری و در سطح تحصیالت بی نمونه ٪5/15 عنیی  ، 59فراوانی 

 .شود  می شامل را آماری

تحصیالت  گروه ویان محل سکونت درپاسخگ در جدول توزیع فراوانی نوع مدرک تحصیلی مردان:

 فراوانی ینتر کم با سوادبی تحصیالت سطح در و آماری نمونه ٪ 8/21 عنیی ، 83دانشگاهی با بیشترین فراوانی 

دادگاه خانواده در گروه تحصیالت دبیرستانی با  . و در پاسخگویانشود  می شامل را آماری نمونه ٪3/1 عنیی  ،5

 6/2 عنیی ، 11ین فراوانی تر کمسواد با آماری و در سطح تحصیالت بی نمونه ٪ 6/16عنی ی ، 63بیشترین فراوانی 

 .شود  می % نمونه آماری را شامل

باشد که در   می دارانی در هر دو مکان، در گروه خانهبیشترین فراو :جدول توزیع فراوانی نوع شغل زناندر 

 ، که153 فراوانی با ، خانواده دادگاه پاسخگویان در و ٪4/28 که 118پاسخگویان محل سکونت با فراوانی 

 .شود  می شامل را 3/41٪

باشد که   میبیشترین فراوانی در هر دو مکان، در گروه شغل آزاد  در جدول توزیع فراوانی نوع شغل مردان:

 ، که 69نی دادگاه خانواده ، با فراوا پاسخگویان در و ٪9/22که  87در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی 

 .شود  می شامل را 2/18٪

بیشترین فراوانی در هر دو مکان، در گروه وضعیت  در جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی خانوار:

 در و ؛شود  می شامل را ،٪ 9/38که 148باشد که در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی   میاقتصادی خوب 

 .شود  می شامل را ،٪2/28که  117 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان

باشد   میمتوسط  ین فراوانی در هر دو مکان، در حدبیشتر :زنان  بیدر جدول توزیع فراوانی اعتقادات مذه

 ، که 128 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان در و ٪ 6/26، که 111که در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی 

 .شود  می شامل را 6/33٪



باشد   میبیشترین فراوانی در هر دو مکان، در حد متوسط  :مردان  بیتوزیع فراوانی اعتقادات مذه در جدول

 ، که 96 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان در و ٪ 6/26، که 111که در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی 

 .شود  می شامل را 3/25٪

 در و ٪5/1 که 2 در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی :خدردر جدول توزیع فراوانی اعتیاد مرد به مواد م

 بودند. مخدر مواد به معتاد مردان ٪ 9/7 که 31 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان

 در و ٪ 5/11 که 41در پاسخگویان محل سکونت با فراوانی  در جدول توزیع فراوانی سیگار کشیدن مرد :

 .بودند سیگاری مردان ٪3/26 که 111 اوانیفر با خانواده دادگاه پاسخگویان

 که 42فراوانی  در پاسخگویان محل سکونت با منقول به اسم زن :در جدول توزیع فراوانی اموال غیر

منقولی را به اسم باشد، اموال غیر  می زنان ٪7/3 که 14 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان در و زنان 1/11٪

 .اند خود دارا بوده

 زنان ٪2/4 که 16 پاسخگویان محل سکونت با فراوانی در ول توزیع فراوانی اجباری بودن ازدواج زن:در جد

 .اند ازدواج اجباری داشته زنان باشد،  می ٪ 8/11 که 41 فراوانی با خانواده دادگاه پاسخگویان در و

 ی ت در گزینهسکون در بین پاسخگویان محل : میدر جدول توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت جس

هیچ  "و  "شهمیه"ی ها  ی فراوانی در گزینه ینتر کم و باشد  می ٪7/28که  119با بیشترین فراوانی  "هیچ وقت"

با بیشترین فراوانی  "گاهی اوقات" ی باشند است. در بین پاسخگویان دادگاه خانواده در گزینه  میکه صفر  "وقت

 .است باشد،  می ٪3/1 که 1ین فراوانی تر کم "هشمیه" ی باشد و در گزینه می ٪ 5/31که  116

به " ی در بین پاسخگویان محل سکونت در گزینه در جدول توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت روانی :

باشد   میکه صفر  "شهمیه" ی فراوانی در گزینه ینتر کم و باشد  می ٪3/36 که  138با بیشترین فراوانی  "ندرت 

 ٪9/28 که  111با بیشترین فراوانی  "بیشتر اوقات" ی گزینه ن دادگاه خانواده دراست. در بین پاسخگویا

 باشد است.  میین فراوانی که صفر تر کمبا  " وقت  هیچ" ی گزینه در و باشد  می



به " ی سکونت در گزینه در بین پاسخگویان محل در جدول توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت جنسی :

و  "بیشتر اوقات  "ی ها ی در گزینه فراوانی ینتر کم و باشد  می ٪ 31که  114فراوانی با بیشترین  "ندرت 

با بیشترین  "گاهی اوقات" ی باشند است. در بین پاسخگویان دادگاه خانواده در گزینه  میکه صفر  "شهیمه"

 باشد است.  می ین فراوانی که صفرتر کمبا  "هیچ وقت " ی گزینه در و باشد  می ٪4/32 که 123فراوانی 

 ی سکونت در گزینه در بین پاسخگویان محل در جدول توزیع فراوانی متغیر مستقل خشونت اقتصادی :

که صفر  "شهمیه" ی فراوانی در گزینه ینتر کم و باشد  می ٪1/27که  113با بیشترین فراوانی  "به ندرت "

 که 116با بیشترین فراوانی  "گاهی اوقات " ی گزینه باشد است، و در بین پاسخگویان دادگاه خانواده در  می

 باشد  می % 5/1 که 2ین فراوانی تر کمکه هر دو با  "هیچ وقت "و  "شه میه" یها ی گزینه در و باشد  می 9/27٪

 .است

 ی در بین پاسخگویان محل سکونت در گزینه ی جسمانیها در جدول توزیع فراوانی متغیر وابسته نشانه

 "شدید  " ی ین فراوانی در گزینهتر کم و باشد  می ٪ 1/41که  156با بیشترین فراوانی  "حد ین تر کما ی  هیچ"

 که 121با بیشترین فراوانی  "متوسط  " ی خانواده در گزینه باشد است، و در بین پاسخگویان دادگاه  میکه صفر 

 .است باشد  می ٪5/1 که 2ین فراوانی تر کم "ین حد تر کما ی  هیچ " ی گزینه در و باشد  می ٪ 6/13

 ی محل سکونت در گزینه در بین پاسخگویان خوابی: بیدر جدول توزیع فراوانی متغیر وابسته اضطراب و 

 " شدید " ی گزینه در فراوانی ینتر کم و باشد  می ٪8/41که  155با بیشترین فراوانی  "ین حد تر کما ی  هیچ "

با  "متوسط  " ی است، و در بین پاسخگویان دادگاه خانواده در گزینه دباش  می ٪3/1 که 1 فراوانی ینتر کم با که

 باشد  می صفر فراوانی ینتر کم با " حد ینتر کم ای  هیچ " ی گزینه در و باشد  می ٪3/31که  115بیشترین فراوانی 

 است.

ل سکونت در پاسخگویان مح در بین در جدول توزیع فراوانی متغیر وابسته اختالل در عملکرد اجتماعی:

 " ی گزینه در فراوانی ینتر کم و باشد  می ٪ 1/36 که 137با بیشترین فراوانی  "ین حد تر کما ی  هیچ " ی گزینه



 فراوانی بیشترین با " متوسط " ی گزینه در خانواده دادگاه پاسخگویان بین در و است، باشد  می صفر که " شدید

 .است باشد  می صفر که " حد ینتر کم ای  هیچ " ی گزینه در یفراوان ینتر کم و باشد  می ٪ 2/33که  126

ا ی هیچ " ی در گزینه در بین پاسخگویان محل سکونت در جدول توزیع فراوانی متغیر وابسته افسردگی:

 صفر که " شدید " ی گزینه در فراوانی ینتر کم و باشد  می ٪7/43 که 166با بیشترین فراوانی  "ین حد تر کم

 ٪ 6/26که  111 فراوانی بیشترین با "متوسط" ی گزینه در خانواده دادگاه پاسخگویان بین در و است، باشد  می

 داشتند و 7که هر دو فراوانی  "ین حد تر کما ی  هیچ "و  "شدید  "ی ها  یگزینه در فراوانی ینتر کم و باشد  می

 است. باشد  می ٪ 8/3

  هیچ " ی سکونت در گزینه در بین پاسخگویان محل روان: در جدول توزیع فراوانی متغیر وابسته سالمت

 صفر که " شدید " ی گزینه در فراوانی ینتر کم و باشد  می ٪3/38 که  147با بیشترین فراوانی  "ین حد تر کما ی

 ٪5/39 که  151با بیشترین فراوانی  "متوسط  " ی خانواده در گزینه دادگاه پاسخگویان بین در و است، باشد  می

 باشد، است.  میکه صفر  "ین حد تر کما ی  هیچ " ی فراوانی در گزینه ینتر کم و باشد  می

 

ضریب همبستگی  ی آماری ) آزمونها ی تحقیق از روشها نرمال بودن توزیع، برای آزمون فرضیهبه دلیل غیر

ها در ک از روشی رتوضیحات مربوط به ه و تحلیل مسیر ( استفاده شده است که  بیاسپیرمن، رگرسیون ترتی

 فصل قبل آمده است.

ک از متغیرها با متغیر ی داری هرآزمون رگرسیون ترتیبی، سطح معنی بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن و

، خشونت روانی، خشونت جنسی و  میجس وابسته مورد سنجش قرار گرفته که تمام متغیرهای مستقل ) خشونت

مت روان زنان ( دارای رابطه معنی داری بودند که نتایج آن به شرح زیر با متغیر وابسته ) سال (خشونت اقتصادی

 باشد:  می



)متغیر مستقل( و سالمت روان زنان )متغیر وابسته(   میضریب همبستگی اسپیرمن بین خشونت جس :۱فرضیه 

 رتأثیبه دست آمد. و در تحلیل مسیر، ضریب  742/1 ، ضریب همبستگی٪99نان یممحاسبه شد که با اط

به دست  154/1 مستقیم، و به صورت غیر227/1به صورت مستقیم بر سالمت روان   میرگرسیونی خشونت جس

بر سالمت روان محاسبه شده  381/1 میزانبه    میرگرسیونی خشونت جس تأثیرآمده است که در کل ضریب 

 است.

متغیر وابسته( ) روان زنانمتغیر مستقل( و سالمت )ضریب همبستگی اسپیرمن بین خشونت روانی  :2فرضیه 

به دست آمد. و در تحلیل مسیر خشونت روانی فقط / . 788، ضریب همبستگی  ٪99نان میمحاسبه شد که با اط

رگرسیونی  تأثیرمستقیم نداشته است، و ضریب غیر تأثیرگذاشته و  تأثیربه صورت مستقیم بر سالمت روان 

و    میات مستقیم خشونت جستأثیر میاناست. و در محاسبه شده  361/1خشونت روانی بر سالمت روان 

مستقیم خشونت روانی بر  تأثیرمستقیم بر سالمت روان زنان دارند،  تأثیرخشونت روانی و خشونت جنسی که 

 باشد.  میسالمت روان زنان از همه بیشتر 

)متغیر وابسته( زنان  جنسی )متغیر مستقل( و سالمت روانضریب همبستگی اسپیرمن بین خشونت  :3فرضیه 

 تأثیربه دست آمد. و در تحلیل مسیر، ضریب  729/1 ، ضریب همبستگی ٪99نان میمحاسبه شد که با اط

به دست آمده  312/1 مستقیم غیر صورت به و ، سی به صورت مستقیم بر سالمت روانرگرسیونی خشونت جن

 سالمت روان محاسبه شده است. بر 551/1  میزانرگرسیونی خشونت جنسی به  تأثیراست که در کل ضریب 

زنان )متغیر  صادی )متغیر مستقل( و سالمت روانضریب همبستگی اسپیرمن بین خشونت اقت :۴فرضیه 

به دست آمد. و در تحلیل مسیر خشونت  588/1 ، ضریب همبستگی٪99نان میوابسته( محاسبه شد که با اط

 تأثیرمستقیم نداشته است، و ضریب  تأثیرگذاشته و  تأثیراقتصادی فقط به صورت غیر مستقیم بر سالمت روان 

 محاسبه شده است. 485/1 رگرسیونی خشونت اقتصادی بر سالمت روان
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، خشونت جنسی،  میی خانوادگی )خشونت جسها که از استنتاج آماری مالحظه کردید، خشونتهمان طوری

رابطه دارد. و شدت آزمون  متأهل ت روان زنانعلیه زنان، با سالم خشونت روانی و خشونت اقتصادی (، در خانه

 ای گر واقعیتی بزرگ و مسألهبیاناین  است؛ و ، در حد متوسط و خوب به دست آمدهروابطاین  همبستگی

 باشد.  میاجتماعی در جامعه کنونی ما 

 که درج تئوریکی اشاره کرد: به طوریتوان به استنتا  میی پژوهش که مورد اثبات قرار گرفت ها بر مبنای فرضیه

کنیم. در رابطه   میاشاره  ها به آن جا اجماالًاین  م، که درای پردازان زیادی سود جستهتحقیق از نظریات نظریهاین 

بلکه در مجموع  اند ک نوع خشونت خاص اشاره نکردهی  نظریات بهاین  با نظریات خشونت باید متذکر شویم که،

 کنند.  مینت خانوادگی اشاره به خشونت و خشو

 ای ادگیری مشاهدهی  ادگیری خشونت با مشاهده خشونت است. نظریهی  ترین نظریات،یکی از آشناترین و پذیرفته

آورد زیرا کودکی که   مینکته است که خشونت، خشونت به بار این  مؤید 1973و الگویی آلبرت بندورا در 

گیرد که بعدها   میاد ی  اده، جامعه، تلویزیون و ... در مقابل خود دارد،الگوهای رفتاری پرخاشگری را در خانو

پرخاشگری، عزت نفس  چون ترس، اضطراب، افسردگی، خشم و خصومت، رفتاری مشابه را نشان دهد. مواردی

 هدو نامناسب همه در اثر مورد خشونت قرار گرفتن و شا  بیاجتماعی، انزوا و رفتارهی خود تخری پایین، جدایی

ی به وجود آمده در ها ویژگی نای  که(.  27:  1386جوادیان ،  -) ربانی  آیند  میخشونت بودن در افراد به وجود 

 ی انسان سالم نیست.ها آیند، که ویژگی  میخشونت در فرد پدید  تأثیرانسان تحت 

ت رأمت روان شناختی توان وجار از سالفرد برخورد انسان سالم و فرد دارای سالمت روان از دیدگاه آلفرد آدلر:

عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد، جذاب و شاداب و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. از 

، روابط خانوادگی ها اقدام به رفع آن اهداف خودش آگاه و مطمئن و خوشبین است و پذیرای اشکاالت خود و

ترین هدف شناسد. غایی  میبه درستی  ها را در خانواده و در گروه دارد و جایگاه خودش  بیو مطلو  میمیص



ل میعالقه اجتماعی و  ها است. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن« خویشتن»شخصیت سالم 

چیرگی بیشتر بر  حقارت خود دارد و به دنبال غلبه به مشارکت اجتماعی است. سعی در کاستن بیشتر عقده

 (.45:  1374:  میست )خدارحیجراتی ا بی

گیرند و رفتار و روان   میقرار  تأثیرمسأله اشاره دارند که فرد قربانی خشونت، تحت این  به نظریات خشونت اکثراً

ا تغییر ی  یابد و  میزندگی کاهش  اش را برای، هدف و انگیزهشود  می، فرد قربانی منزوی کند  میفرد تغییر 

، از اجتماع دوری شود  میآید، دچار حاالت ترس، اضطراب، و افسردگی   میربانی پایین ، عزت نفس فرد قکند  می

، فرد دچار انزوا و رفتارهای شود  میاست که فرد در عملکرد اجتماعیش دچار اختالل این  گربیاناین  گزیند و  می

است که در فرد این  گربیان این که شود  میعوامل باعث ضعف و سستی و بیماری این  ، وشود  می  بیخود تخری

 . میباشد نه عوامل جس  میکه ناشی از عوامل روحی و روانی فرد  شود  میی جسمانی پدیدار ها نشانه

اجتماعی و افسردگی  خوابی، اختالل در عملکرد بیی جسمانی، اضطراب و ها در آخر باید متذکر شویم که نشانه

مورد بررسی قرار گرفتند و  خشونت در خانه GHQ – 28 نامه پرسشباشند که در   میهمه از ابعاد سالمت روان 

گیرد و   میقرار  تأثیرسالمت روان زنان تحت  میزانمساله بودند که با افزایش علیه زنان، این  گرتمام نتایج بیان

 آید.  میپایین 
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ر زنان میمرگ و  و   میی جسها بیماری ک دلیل عمده مشکالت وی  ک بوده ومیاند  ک مشکلی  خشونت خانگی

زن بودن بسادگی زنان  ها اغلب فرهنگ (. در Heise L.L. et al, 1994در هر فرهنگی در جهان است )  تقریباً

دهند ارتباط   میکه شواهد نشان دهد. دیگر آن  میقرار    میرا در معرض به مخاطره افتادن خشونت جس

مورد از این  ی درتر کمچند اطالعات ی روانی وجود دارد: هرها بتال به بیماریبین خشونت خانگی و ا   میمستقی

باشد. از نظر تاریخی خشونت خانگی به   میتوسعه به کشورهای صنعتی جهان در دسترس  کشورهای در حال

 خصوصی در خانه عنوان تضییع حقوق بشر زنان مد نظر قرار گرفته است ولی چون توسط نزدیکان و در زندگی



ی ها خشونت خانگی به عنوان موضوع گردد. بنابراین مسأله  میافتد خارج از دامنه حقوق بشر محسوب   میاتفاق 

 .Fischbach R. 1997)  شوند  میقابل قبول، تحمل  ه است و به عنوان الگوهای فرهنگیشخصی تعریف شد

and Herbert B 41:  1385احمدی و همکاران،  ( ) به نقل از .) 

مشکل است. پس از تشخیص مورد خشونت خانگی باید خدمات این  ری خشونت خانگی اولین گام در رفعغربالگ

روشن است که غربالگری و ارجاع و  وه را در قربانی کاهش داد. البتهالزم به وی ارائه گردد تا بتوان خطرات بالق

جامعه باید برای    میتی نیاز دارد و تمای بهداشها مراقبت یها موارد به بیش از مکاناین  ارائه خدمات مناسب در

صحیح از امکانات و منابع موجود جامعه در حمایت از   بیک ارزیای باید برای امراین  ارائه خدمات درگیر شوند.

( ) به نقل از احمدی و  Ruth L. 1997قربانیان و افراد در معرض خطر و دیگر افراد جامعه صورت گیرد) 

 (.41:  1385همکاران، 

انجام شده،  رح کردن خشونت خانوادگی در جامعهمط زمینهیی که در ها و کوشش ها در آمریکا فعالیت

این  درصد از آمریکاییان 11 ، تنها1976یی در نگرش اجتماعی به وجود آورده است. اگر در سال ها دگرگونی

اعزازی : )ش فوق رسیده بودند به نگر ها آن 91٪، 1983کردند، در سال   میپدیده را در جامعه خود مهم تلقی 

1387  :213.)  

بود که نه تنها بر وجود خشونت در خانواده، که این  ی خشونت انجام شد،ها بررسی زمینهکه در    میکار بسیار مه

، شود  میکدیگر تلقی ی  ا رفتار معمولی زن و شوهر نسبت بهی  ی تربیتی والدینها در بسیاری موارد جزئی از روش

ات آشکار و پنهان تأثیرخانواده مشخص گردید، بلکه حتی بر  ی اعمال خشونت در درونها و جنبه شد تأکید

 ک محدوده کامالًی جامعه تأکید گردید و مشخص شد که چگونه رفتاری که در اعمال خشونت خانوادگی در

 معه است. افرادجا « میعمو» ی ها گیرد، دارای نتایجی برای محدوده  میمانند خانواده انجام  «خصوصی»

خشونت را  های خود، انواعمند بودند، در اثر فعالیتبردن خشونت عالقه میانمتخصص و افرادی که به از 

طریق قانونی و هم از طریق  ، هم ازها مشخص و گستردگی و پخش آن را در جامعه تعیین کرده و برای قربانی

این  موضوع بود که به قربانیان خشونتاین  بر تأکید نکته، تریناجتماعی، امکانات حمایتی فراهم آوردند. اما مهم



 حت خشونت قرار بگیرد و قبح اعمالانسانی، به هیچ دلیلی نباید در خانواده ت مسئله تفهیم شود که هیچ

گمان کنند به سبب رفتار  و کودکان، نوجوانان و زنان نبایدگردد   میخشونت، تنها به فرد عامل خشونت بر 

 (.213:  1387، مستحق چنین رفتاری هستند )اعزازی : اند انجام داده ناپسندی که

کنند، تحت خشونت و   میی شوهران خود اطاعت نها درخواستیا ا هچون زنان کتک خورده از محدودیت معموالً

ی دودیت از جانب شوهر به صورتشویم که اعمال مح  میتر، متوجه گیرند، با نگاهی دقیق  میبد رفتاری قرار 

ی ممنوعیت ها محدودیت ترین رایجکی از ی  گیرد.  میمنطقی و به عنوان محدودیت آزادی فردی صورت غیر

دالیلی که اغلب نیز منطقی  مالقات زن با افراد خانواده خود است. باید توجه داشت که شوهر، اجازه ندارد به

برخوردارند منع کند )  خود او نیز از آنجامعه و منجمله ، که همه افراد  میهمسر خود را از حقوق عمو نیست،

 (.213 - 214:  1387اعزازی : 

همان حقوقی در نظر بگیریم  ک از اعضای خانواده را، بدون توجه به سن، جنس و پایگاه اجتماعی دارایی باید هر

،  میی عموها و کسب آزادی ها ها برای رسیدن به آنشورها وجود دارد. قوانینی که ملتکه در قوانین اساسی ک

کسانی گردند، هم شرایط اجتماعی، امکاناتی برای ی  تا کلیه افراد جامعه هم دارای حقوق اند مبارزه و تالش کرده

 در جهت آزادی افراد در جامعه طرح شده است   میبه وجود آورد. اگر قوانین عمو ها رشد، شکوفایی و تکامل آن

نباید برای پایان  تحمل کرد و دیگر« خانواده»ی خصوصی ها قوانین را در محدودهاین  توان نقض  میدیگر ن

بخشیدن به مشکل خشونت خانوادگی، از افراد قربانی تقاضای انطباق و تحمل داشت، زیرا همان طور که 

تحقیقات مشخص کرده است. هر چه فرد قربانی برای انطباق خود با خشونت در خانواده بکوشد، شدت خشونت 

 (.214: 1387 یابد )اعزازی :  میت افزایش و دفعات اعمال خشون

 برد. بخشی از میانرفتارهایی را از  جاد کننده چنینای برای کمرنگ کردن رفتارهای خشن در جامعه باید عوامل

برای را  زمینهکردن فشارهای اقتصادی و اجتماعی از افراد، عهده نهادهای مسئول است که با کمتالش، به این 

فراهم کنند و از سوی دیگر، تالش در جهت رشد و تکامل شخصیتی و روحی،  ترتر و منطقیرفتارهای متعادل 



 1383ید: ها ی رفتارهای خشن خود به عهده دارد ) شیبلیها است که هر فرد برای کاستن جنبه ای وظیفه

:432.) 

خود از بین  د بهخشونت در خانواده جنایتی علیه زن و تجاوز به حقوق انسانی اوست و بنابراین هرگز خو

نیاز دارند، تا عزت نفس و اعتماد به  گران و مشاورانرود. زنان خشونت دیده، به خدمات طوالنی روان درمان  مین

 (. 432: 1383ید: ها  نفس خود را جایگزین احساس حقارت و درماندگی کنند)شیبلی

حل کند. به هر  تواند آن را  مین الًمسائل زنان کتک خورده پیچیده است و هیچ اقدام منحصر به فردی احتما

حل فراهم ک راهی  باشند.  میخاص  یها حال برخی از مسائل زنان کتک خورده خاص هستند و مستلزم راه حل

کی از ی توانند به آن پناه ببرند )  میبرای زنان مکانی امنی است که  ها خانهاین  ی پناهگاهی است.ها ساختن خانه

مشاوره و  مند شوند، و احتماالًکسانی که در اطرافشان هستند بهرهاز حمایت  و فوری ترین نیازهاست(،

یی ها و مشاوره ای و مشاوره فراحرفه ها گاهپناهاین  جاست کهاین  قانونی دریافت کنند. جالب توجه یها راهنمایی

ید: ها  ورده است ) شیبلیخزترین درمان برای زنان کتکمی، موفقیت آشود  میساالن دریافت که از سوی گروه هم

1383  :432 .) 

به قدری مهم است که  ی فوریها خدمات اجتماعی نیز برای برخورد با مسئله کتک خوردن زنان الزم است. تلفن

زند و قربانی و کودکان   میفردی که کتک  برای ای بتواند کمک فوری دریافت کند. به عالوه ، خدمات مشاوره

 1383ید: ها برای زنان کتک خورده مفید باشد. شیبلی باید ر حقوق زنان، خصوصاًالزم است. درمانگر طرفدا

:432 .) 

ا ی  زنی که در کاراته برخی از متخصصان توصیف شده است، آموزش دفاع از خود برای زنان کتک خورده توسط

مندانه الت او جرأترا خنثی کند و از حم تواند قدرت بیشتر همسر خود  میی دیگر خبره است ها برخی از ورزش

 (. 432: 1383ید، ها  جلوگیری کند) شیبلی

قانونی امریکایی خانه  است که نظاماین  که وجود دارد ای ک مسئلهی  دارد. اهمیتاصالحات قانونی و پلیسی نیز 

ی که در به هیچ وجه ندارد. پلیس ها امور آن شمارد و تمایلی به مداخله کردن در  میو خانواده را مقدس و محترم 



. مأموران پلیس اغلب کند  میگویی تجاوز به حرمت خانواده ، به طریقیکند  میدخالت « خانوادگی»کشمکش 

که مأمور واقع شاهد حمله بوده این  مایل نیستند شوهری را که ضرب و شتم کرده است را دستگیر کنند، مگر

 (.432:  1383 ید،ها ) شیبلی شود  میه خبردار پس از واقع معموالًباشده که به ندرت چنین است، چرا که پلیس 

خشونت خانوادگی را  قانون منع و پیشگیری از 1984دوار کننده در میداشت اادی  کی  کنگره آمریکا، بر اساس

اختصاص داد. خشونت خانوادگی امروزه در تمام  را برای قربانیان خشونت خانوادگییی ها تصویب کرد، که بودجه

 (.432:  1383 .ید،ها  ریکا جرم است ) شیبلیالت آمای  پنجاه

زدن زن کلی، کتک پذیری سنتی باقی است. به طوری جنسیتی و جامعهها رادها حداقل، برای نقشای  برخی از

کردن از آنچه زن شوهری با تبعیت قش مردانه است. و تحمل کردن چنیناز تسلط داشتن و ارضای ن ای شیوه

پذیری و آموزش برای عهی جنسیتی، جامها بنابراین، اصالحات در نقش اهنگی دارد.آن تربیت شده است هم برای

 (. 433 :1383ید ، ها  وضعیت ضروری است )شیبلین ای  رفع کامل

ی تاریخی مشخص کرده، خشونت در خانواده وجود داشته و ها همان طور که نتایج تحقیقات گوناگون و بررسی

افراد  ی ارائه حقوق انسانی به کلیه ران معاصر، برای اولین بار امکانا در دودر حال حاضر نیز وجود دارد. تنه

سالمت جسمانی و روانی به سر برند و رشد کنند و  طریق، افراد جامعه هم دراین  جامعه فراهم آمده است تا از

در برابر اعضای خود که خانواده کارکرد خود را جامعه شوند. برای آن دوران بزرگسالی افراد مفیدی برایهم در 

دخالت به این  دخالت دولت در جهت بهبود شرایط زندگی خانوادگی ضروری است. انجام دهد، دقیقاً  بیبه خو

حمایت از  رسانی، پشتیبانی وه نیست، بلکه بیشتر به معنای کمکمجرم شناختن بعضی افراد خانواد معنای

توان از خانواده   میزمانی  انجام دهند. بنابراین، تنها  بیبه خوست تا در نهایت، بتوانند وظیفه خود را ها خانواده

مورد آگاهی به این  خشونت انجام گیرد، از ی الزم در مورد اعمالها ران سخن گفت که بررسیای  مطلوب در

 (.213:  1387ارائه گردد) اعزازی ،  ها جامعه به خانوده ی دولت وها زمان با آن، کمکد و همیآ  دست

توان گفت   میبطور کلی  مطالعهاین  ی تحقیقات متعدد انجام شده و در راستای نتایج حاصله ازها افتهی  اینبنابر

 نمود:  تأکیدهای انجام شده در رفع مشکل خشونت همسر باید به موارد زیر که تالش



 خانگی خشونت غربالگری -الف

 حمایت از قربانیان -ب 

 پلیس آموزش و قانونی اصالحات - ج

 شوندگان مرتکب از پیشگیری یها برنامه - د

 (. 42:  1385ی درمانی برای مرتکبین خشونت ) احمدی و همکاران، ها برنامه -ه 

 به طور خالصه:

مطلب که خشونت  نای  حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی خود و درک ی آگاهی دادن به افراد جامعه، در باره -

 ، بلکه تجاوز به حقوق انسانی اوست.در خانواده نه تنها جنایت علیه زن

 آموزش دفاع از خود برای زنان کتک خورده. -

دادن اختصاص منع و پیشگیری از خشونت خانوادگی، واصالحات قانونی و پلیسی ، و تصویب قانون  -

 یی برای قربانیان خشونت خانوادگی.ها بودجه

 وضعیت.این  ی رفع کاملپذیری و آموزش برای جنسیتی، جامعهها اصالحات در نقش -

 جامعه. کردن رفتارهای خشن دربرای کمرنگکننده چنین رفتارهایی، جادای بردن عوامل میاناز  -

شناسان و وکالی زن ،روانی گروهی با زنان، مشاورانها باره و نیز مشاورهاین  ی پژوهشی درها فعال شدن گروه -

 .جنایت انسانیاین  مبارزه با تلویزیونی برایزگردهای مینارها و میصورت گیرد و برگزار کردن س

اری کنند ی های کمک به بحران آنان راقربانیان خشونت باید از پشتیبانی آنی و ضروری برخوردار باشند و گروه -

 ها و ... بهره مند سازند.و از امکاناتی نظیر خطوط تلفنی بحران، پناهگاه

 .نی به دیگر خشونت دیدگانرسایت قربانیان به عنوان داوطلب کمکترب -

 ی مالی به قربانیان.ها یی برای کمکها جاد فرصتای  -

 ی خدماتی مشاوره، برای کمک دراز مدت به قربانیان.ها گسترش شبکه -



 آموزش و پرورش و مشاوره برای مردان. -

 ( پیشنهادات کاربردی:الف

کشور آمریکای  11خشونت داخل خانواده در افته به ی مدر رابطه با مدل رویکرد ادغا PAHOمطالعه سازمان 

ی ها جاد شبکه اجتماعی ارائه مراقبت و حمایت از زنان کتک خورده و خانوادهای  ای  التین نشان داد که توسعه

 باشد:  میاز طریق موارد ذیل امکان پذیر  ها آن

 .متون آموزشی برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، پلیس و سیستم قضایی -

روی  ها زارهای تحلیل موقعیت: از جمله برای شناسایی کسانی که زنان قربانی خشونت برای کمک به آناب -

 آورد.  می

 رسانیسیستم اطالع -

 ی ملیها تبلیغات رسانه -

 کنندهمطالب آگاه -

 ها ی مراقبتها و پروتکل   میهنجارهای عمو -

: Pan American health)(2111ا در معرض خطر ی  ی حمایتی زنان کتک خوردهها گروه -

organization ،(. 41:  1385)به نقل از احمدی و همکاران 

کاهش خشونت علیه  ی ابتکاری و نوینی در نقاط مختلف جهان به منظورها در حال حاضر مداخالت و سیاست

ی ها سازمان   میامورد نیاز است که تم  میافته و منسجی مک رویکرد ادغای  هنوزاین  زنان وجود دارد. با وجود

رویکرد منسجم باید شامل این  به تحول پایدار اجتماعی گردهم آورد.  بی، ملی و بین المللی را در دستیا میمرد

 .Fischbach R. 1997و مؤسسات آموزش همگانی باشد )  ها ، رسانهها ی حقوقی و پزشکی، دولتها حرفه

and Herbert B  ،42:  1385( به نقل از احمدی و همکاران .) 

 



 ( پیشنهادات پژوهشی:ب

ی متعدد ها و عقاید اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد. بررسی ها در ارزش قاًمیاست که ع ای خشونت خانگی تجربه

نکته حائز این  دارند. تأکیدی مختلف ها بر تنوع و تفسیرهای مختلف در اشکال و پیامدهای آن در فرهنگ

چهارچوب فرهنگی جغرافیایی خاص معنی شده و شکل آن  گی در هرگونه که خشونت خاناست؛ همان اهمیت

چوب محلی شکل مناسب آن در چهار ای ی مداخلهها گونه نیز استراتژیهمان ، بهشود  میمشخص و منشعب 

 (. 41:  1385احمدی و همکاران، )هیچ رویکرد واحدی در همه جا برای استفاده وجود ندارد.  گیرند و  می

صورت  " متأهل خانگی و وضعیت سالمت روان مردان خشونت "یی در رابطه با ها که پژوهش دشو  میپیشنهاد 

به دست آمده، مورد مقایسه قرار گیرد. و از آنجا که  متأهلپذیرد و با نتیجه مطالعاتی که در مورد زنان 

 یط خانواده صورت گرفتهاز دیدگاه جامعه شناختی در مح ها کی در مورد وضعیت افراد و روابط آناند  یها بررسی

کمک به بهبودی روابط محیط خانه، که با روابط اجتماعی افراد در جامعه  است، به منظور کسب دانش بیشتر و

 رسد.  میحیطه ضروری به نظر این  ی بیشتری درها رابطه دارد، پژوهش

ره خشونت در خانواده، حقوق ی ملی و بین المللی درباها و سرانجام مذاکره و تبادل نظر و تجربه، در کنفرانس

ی ها نارها و کنفرانسمیی بین المللی و برگزاری سها نامهقتبشر، زنان و کودکان و تصویب قوانین ملی و مواف

جاد امنیت، تفاهم ای  برای ای آموزشی، تربیتی و مشاوره خشونت در خانواده، گسترش خدمات زمینهدر  ای منطقه

عضل ماین  ی پیشگیری و رویارویی باها ویانه در خانواده و اجتماع از جمله راهجز و صلحمیزیستی مسالمت آو هم

 خانوادگی در جوامع بشری امروز است. انسانی و

 ی تحقیق:ها محدودیت -5-3

ترین پژوهش مهم نای جامعه آماری زیادی دارند با مشکالتی مواجه هستند که در معموالًتحقیقات پیمایشی که 

 د از :عبارتن ها محدودیت

 بود. ها آزمودنی کسان نبودن سطح تحصیالت و شغل در دو گروهی ی پژوهش حاضر،ها کی از محدودیتی  -



داده شدند امکان  ، بیمار تشخیص میسالمت عمو نامه پرسشیی که، با توجه ها آزمودنی که این  محدودیت دوم -

برای تأیید تشخیص، به  ها ارجاع آن ، واه به آزمودنی ها نامه پرسشگزارش وضعیت سالمت روان، بعد بررسی 

ی ها در بررسی موارد شود. ضمناًاین  ندهیآ  مطالعات که برای شود  میپزشک فراهم نبود. بنابراین پیشنهاد روان

 بیشتری را خواهد داشت. گونه مطالعات، نتایج بسیاریاین  کیفی در

ن اداره دادگستری شهر اصفهان بود، که باعث شد محدودیت دیگر محدودیت زمان و امکانات ، و همکاری نکرد -

تحقیق را به انجام این  شود، تا بتوانیم ان با زحمات و مشقات فراوان کاملمکاین  یها ی آزمودنیها نامه پرسش

 برسانیم.
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     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 



 د؟ای ک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شدهی  ازآیا   -4/26

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 د؟ای زده شدها وحشتی  هراسان و ای ک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کنندهی  ازآیا   -5/26

     □ بیشتر از حد معمول ریباًتق -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 است؟ جام هر کاری از توانایی شما خارجد که انای ک ماه گذشته تا به امروز متوجه شدهی  ازآیا   -6/26

     □ حد معمولبیشتر از  تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 هستید و دلشوره دارید؟ بیمدت عص   مید که در تماای ک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهی  ازآیا   -7/26

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

  

 د خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ای ک ماه گذشته تا به امروز توانستهی  ازآیا   -1/27

     □ از حد معمول ترکم -ج                     □ معمول مثل -ب                        □بیشتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولد ماز ح ترخیلی کم -د

 نمایید؟ ه وقت بیشتری را صرف انجام کارهاک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده کی  ازآیا   -2/27

     □ از حد معمول ترطوالنی -ج                     □ معمول مثل -ب                     □بهتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولاز حد م تربه مراتب طوالنی -د

 

 



 دهید؟  میانجام   بید که کارها را به خوای ک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کردهی  ازآیا   -3/27

     □ از حد معمول ترکم -ج                     □ معمول در حد -ب                     □بهتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولاز حد م تربه مراتب کم -د

 کنید؟  میک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت ی  ازآیا   -4/27

                     □ معمول مثل -ب                                         □تر هستم  راضی –الف 

 □تر راضی هستم به مراتب کم -د                        □راضی هستم از حد معمول ترکم -ج 

 د که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟ای ک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهی  ازآیا   -5/27

     □ از حد معمول ترکم -ج                     □ معمول مثل -ب                        □بیشتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولاز حد م ترخیلی کم -د

 د؟ای گیری درباره مسایل را داشتهممیماه گذشته تا به امروز توانایی تصک ی  ازآیا   -6/27

     □ از حد معمول ترکم -ج                     □ معمول مثل -ب                        □بیشتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولاز حد م ترخیلی کم -د

 ی روزمره زندگی لذت ببرید؟ها د از فعالیتای هک ماه گذشته تا به امروز قادر بودی  ازآیا   -7/27

     □ از حد معمول ترکم -ج                     □ معمول مثل -ب                        □بیشتر از حد معمول   –الف 

 □ عمولاز حد م ترخیلی کم -د

 

 ستید؟ارزشی ه بیکه شخص  دای کرده فکر امروز به تا گذشته ماه کی  ازآیا   –1/28

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 د کننده است؟یمانا د که زندگی کامالًای از ماه گذشته تا به امروز احساس کردهآیا   -2/28

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 



 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 د که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟ای ک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهی  ازآیا   -3/28

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 د که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟ای مساله فکر کردهاین  ک ماه گذشته تا به امروز بهی  ازآیا   -4/28

     □ به ذهنم خطور کرده است -ج                      □ کنمفکر نمی -ب                           □قطعاً نه   –الف 

 □ قطعاً بله -د

توانید کاری   مین د که چون اعصابتان خراب است دیگرای کردهک ماه گذشته تا به امروز احساس ی  ازآیا   -5/28

 انجام دهید؟

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

زندگی این  از شر کاش مرده بودید و کالً ای  د کهای نتیجه رسیدهاین  ک ماه گذشته تا به امروز بهی  ازآیا   -6/28

 شدید؟  میخالص 

     □ بیشتر از حد معمول تقریباً -ج                      □ معمولدر حد  -ب                           □  اصال –الف 

 □ عمولبه مراتب بیشتر از حد م -د

 فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگی خاتمه دهید؟این  ک ماه گذشته تا به امروزی ازآیا   -7/28

     □به ذهنم خطور کرده است  -ج                      □کنم فکر نمی -ب                           □قطعاً نه   –الف 

 □قطعاً بله  -د

 د و خشونت خانوادگی اگر توضیح ، انتقادای سواالتی که جواب داده زمینهپاسخگوی محترم خواهشمندم در  -29

  ا پیشنهادی دارید بیان بفرمایید.ی 

 «نهایت سپاسگزاریم بیاز پاسخگویی شما »



 (:2پیوست شماره )

 »  میخشونت جس» ی متغیر مستقل ها املی گویهتحلیل ع

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.870 

 

1.336E 

3 

15 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 ضرب و شتم

 سیلی

گذشته دفعات ناشی از ضرب و جرح در سال  

 قصد خفه کردن

 یا مشت  ضربه زدن با شیء

 آسیب وارد کردن با چاقو

 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.790 

.783 

.751 

.531 

.744 

.172 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



Total Variance Explained 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.870 

 

1.336E 

3 

15 

.000 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

62.852 62.852 3.771 62.852 

78.453 

87.247 

92.659 

96.874 

100.000 

62.852 

15.601 

8.795 

5.411 

4.215 

3.126 

3.771 

.936 

.528 

.325 

.253 

.188 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Component Matrix
a
 

 Component 

1 

 ضرب و شتم

 سیلی

گذشته دفعات ناشی از ضرب و جرح در سال  

 قصد خفه کردن

 یا مشت  ضربه زدن با شیء

 آسیب وارد کردن با چاقو

 

.889 

.885 

.867 

.728 

.863 

.415 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «شونت جنسیخ» ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.755 

 

432.22 

0 

6 

.000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 زش جنسی ناخواستهمیآ

 زش جنسی غیر عادیمیآ

 جنسی زشمیت زن هنگام آآزار و اذی

زش میهنگام آ اهمیت دادن به ارضاء زن

 جنسی

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.711 

.576 

.729 

.378 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 



Total Variance Explained 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

 زش جنسی ناخواستهمیآ

 زش جنسی غیر عادیمیآ

 جنسی زشمیآزار و اذیت زن هنگام آ

زش میهنگام آ اهمیت دادن به ارضاء زن

  جنسی

.843 

.759 

.854 

.615 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

59.823 59.823 2.393 59.823 

78.710 

91.231 

100.000 

59.823 

18.887 

12.521 

8.769 

2.393 

.755 

.501 

.351 

1 

2 

3 

4 



 «خشونت روانی » ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.964 

 

5.248E 

3 

120 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 تهدید به مرگ

 یا ازدواج مجدد  تهدید به طالق

 ترس از شوهر

 عصبانیت شوهر لیلترس از حرف زدن به د

 امنی در خانهاحساس نا

 داشتن به زن کنترل کردن رفتار و شک

با دوستان و ت ممانعت از گذراندن اوقات فراغ

 آشنایان

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

.250 

.650 

.648 

.463 

.710 

.677 

.710 

 



 توهین کردن به زن در جمع

 رفتن محدود کردن زن برای بیرون

 تلفن محدود کردن زن در استفاده از

 با بد اخالقی با زن حرف زدن

 زن یا مسخره کردن  تحقیر

 نسبت به زن هانی کردندآزار دادن و بد

 داد زدن سر زن

 ل و رغبتمی وادار کردن به کاری بر خالف

از جانب  وفایی بیمتهم شدن به خیانت و 

 همسر

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.681 

.629 

.716 

.701 

.757 

.742 

.656 

.640 

.609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Variance Explained 

 

 

 

 

 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

63.988 63.988 10.238 63.988 

69.451 

74.303 

78.551 

81.517 

84.140 

86.425 

88.565 

90.425 

92.138 

93.682 

95.188 

96.578 

97.761 

98.908 

100.000 

63.988 

5.463 

4.852 

4.248 

2.966 

2.623 

2.285 

2.141 

1.860 

1.712 

1.544 

1.505 

1.390 

1.183 

1.146 

1.092 

10.238 

.874 

.776 

.680 

.475 

.420 

.366 

.343 

.298 

.274 

.247 

.241 

.222 

.189 

.183 

.175 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



Total Variance Explained 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

63.988 63.988 10.238 63.988 

69.451 

74.303 

78.551 

81.517 

84.140 

86.425 

88.565 

90.425 

92.138 

93.682 

95.188 

96.578 

97.761 

98.908 

63.988 

5.463 

4.852 

4.248 

2.966 

2.623 

2.285 

2.141 

1.860 

1.712 

1.544 

1.505 

1.390 

1.183 

1.146 

10.238 

.874 

.776 

.680 

.475 

.420 

.366 

.343 

.298 

.274 

.247 

.241 

.222 

.189 

.183 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Component Matrix
a
 

 Component 

1 

 تهدید به مرگ

 یا ازدواج مجدد  تهدید به طالق

 ترس از شوهر

 عصبانیت شوهر رس از حرف زدن به دلیلت

 امنی در خانهاحساس نا

 داشتن به زن کنترل کردن رفتار و شک

با دوستان و ت ممانعت از گذراندن اوقات فراغ

 آشنایان

 توهین کردن به زن در جمع

 رفتن محدود کردن زن برای بیرون

 تلفن محدود کردن زن در استفاده از

 با بد اخالقی با زن حرف زدن

 یا مسخره کردن زن  قیرتح

 نسبت به زن هانی کردندآزار دادن و بد

 داد زدن سر زن

 ل و رغبتمی وادار کردن به کاری بر خالف

از جانب  وفایی بیمتهم شدن به خیانت و 

  همسر

.500 

.806 

.805 

.680 

.843 

.823 

.843 

 

.825 

.793 

.846 

.837 

.870 

.861 

.810 

.800 

.780 

 



Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

 

 

 «خشونت اقتصادی » ی متغیر مستقل ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.801 

 

623.59 

7 

15 

.000 

 

 

 

 

 

 

 



Communalities 

 Initial Extraction 

 خساست

 زندگی کنترل وسواس گونه مخارج

 نعت برای کار بیرون از منزلمما

 دریافت اجباری حقوق زن

 همسر و فرزندان نیازهای ضروری تأمینعدم 

 دارایی همسر یا سرقت اموال و  سوء استفاده

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.681 

.658 

.547 

.810 

.684 

.577 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Total Variance Explained 

Extraction Method: 

Principal Component Analysis. 

Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

 خساست

 زندگی کنترل وسواس گونه مخارج

 نعت برای کار بیرون از منزلمما

 دریافت اجباری حقوق زن

 همسر و فرزندان نیازهای ضروری تأمینعدم 

 ردارایی همس یا سرقت اموال و  سوء استفاده

.825 

.793 

.535 

-.069 

.824 

.742 

.021 

.172 

-.510 

.897 

.073 

.163 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

Rotation Sums of 

Squared  Loadings 
Extraction Sums of 

Squared  Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumul

ativ e 

% 

% of  

Varian

ce 
Total 

Cumul

ativ e 

% 

% of  

Varian

ce 
Total Cumula

tiv e % 

% of  

Varian

ce 
Total 

45.785 

65.956 

45.785 

20.170 

2.747 

1.210 

47.160 

65.956 

47.160 

18.796 

2.830 

1.128 

 

47.160 

65.956 

77.297 

87.050 

94.042 

100.000 

47.160 

18.796 

11.342 

9.753 

6.992 

5.958 

2.830 

1.128 

.680 

.585 

.420 

.357 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Rotated Component Matrix
a 

 Component 

1 2 

 خساست

 زندگی کنترل وسواس گونه مخارج

 نعت برای کار بیرون از منزلمما

 اجباری حقوق زن دریافت

 همسر و فرزندان نیازهای ضروری تأمینعدم 

 دارایی همسر یا سرقت اموال و  سوء استفاده

.810 

.811 

.410 

.131 

.820 

.760 

.161 

.007 

.616 

-.890 

.110 

.004 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 

2 

.975 

.220 

.220 

-.975 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

 

 



 «سالمت روان  »ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.971 

 

7.702E3 

 

378 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 احساس خوب و سالم بودن

 نیاز به داروی تقویتی

 ضعف و سستی

 احساس بیماربودن

 سردرد داشتن

 شود  میکه فشاری به سرتان وارد  این  احساس

 شود  مییا سرد   که بدنتان داغ و این  احساس

 بر اثر نگرانی  بیخوا بی

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.469 

.617 

.565 

.597 

.574 

.610 

.562 

.549 



 ها بیدار شدن وسط خواب شب

 تحت فشار بودن حس دائماً

 عصبانی و بد خلق شدن

 یا وحشت زده شدن  بدون دلیل هراسان

 است جام هر کاری از توانایی شما خارجاید که ان متوجه شده

 دارید هستید و دلشوره  بیکه در تمام مدت عص این  احساس

 را مشغول و سرگرم نگه دارید وداید خ توانسته

 اتفاق افتاده وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید

 دهید  میانجام   بیاید که کارها را به خو احساس کرده

 کنید  میی انجام کارها احساس رضایت  از نحوه

 عهده دارید که نقش مفیدی در انجام کارها به اید احساس کرده

 دای مسائل را داشته ی م گیری دربارهمیتوانایی تص

 ببرید ی زندگی لذت های روزمره اید از فعالیت قادر بوده

 ارزشی هستید بیکه شخص  این  احساس

 کننده استدمیانا که زندگی کامالً این  احساس

 که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد این  احساس

 خودکشی بزنید مسأله که ممکن است دست بهاین  فکر کردن به

 کاری انجام دهید توانید  میکه چون اعصابتان خراب است ن نای  احساس

 زندگی خالص شدناین  آرزوی مرگ داشتن و از شر

 فکر خاتمه دادن به زندگی

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.573 

.547 

.529 

.584 

.581 

.596 

.510 

.579 

.559 

.674 

.680 

.665 

.562 

.573 

.593 

.609 

.660 

.607 

.636 

.590 



 

Total Variance Explained 

Rotation Sums of 

Squared  Loadings 
Extraction Sums of 

Squared  Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumul

ativ e 

% 

% of  

Varian

ce 
Total 

Cumul

ativ e 

% 

% of  

Varian

ce 
Total Cumula

tiv e % 

% of  

Varian

ce 
Total 

32.472 

58.747 

32.472 

26.276 

9.092 

7.357 

55.150 

58.747 

55.150 

3.598 

15.442 

1.007 

55.150 

58.747 

62.091 

64.943 

67.660 

70.167 

72.522 

74.641 

76.627 

78.511 

80.324 

82.073 

83.702 

85.268 

86.755 

88.152 

89.512 

90.768 

91.985 

93.133 

55.150 

3.598 

3.344 

2.852 

2.716 

2.507 

2.355 

2.119 

1.986 

1.885 

1.813 

1.749 

1.629 

1.566 

1.487 

1.397 

1.359 

1.256 

1.217 

1.148 

15.442 

1.007 

.936 

.799 

.761 

.702 

.659 

.593 

.556 

.528 

.508 

.490 

.456 

.439 

.416 

.391 

.381 

.352 

.341 

.321 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Extraction Method:Principal 

Component Analysis. 

 

Component Matrix
a 

 
Component 

1 2 

 احساس خوب و سالم بودن

 نیاز به داروی تقویتی

 ضعف و سستی

 احساس بیماربودن

 سردرد داشتن

 شود  میکه فشاری به سرتان وارد  این  احساس

 شود  مییا سرد   که بدنتان داغ و این  ساساح

 بر اثر نگرانی  بیخوا بی

 ها بیدار شدن وسط خواب شب

.684 

.782 

.751 

.772 

.752 

.776 

.728 

.735 

.749 

.021 

-.071 

-.037 

.008 

.089 

-.092 

-.181 

-.096 

-.107 

94.156 

95.128 

96.084 

97.013 

97.889 

98.674 

99.356 

100.000 

1.023 

.971 

.957 

.928 

.876 

.786 

.682 

.644 

.286 

.272 

.268 

.260 

.245 

.220 

.191 

.180 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 



 تحت فشار بودن حس دائماً

 عصبانی و بد خلق شدن

 یا وحشت زده شدن  بدون دلیل هراسان

 است جام هر کاری از توانایی شما خارجاید که ان متوجه شده

 دارید ستید و دلشورهه  بیکه در تمام مدت عص این  احساس

 ود را مشغول و سرگرم نگه داریداید خ توانسته

 اتفاق افتاده وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید

 دهید  میانجام   بیاید که کارها را به خو احساس کرده

 کنید  میی انجام کارها احساس رضایت  از نحوه

 ه داریدعهد که نقش مفیدی در انجام کارها به اید احساس کرده

 دای ی مسائل را داشته م گیری دربارهمیتوانایی تص

 ببرید ی زندگی لذت های روزمره اید از فعالیت قادر بوده

 ارزشی هستید بیکه شخص  این  احساس

 کننده استدمیانا که زندگی کامالً این  احساس

 که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد این  احساس

 خودکشی بزنید ن است دست بهمسأله که ممکاین  فکر کردن به

 کاری انجام دهید توانید  میکه چون اعصابتان خراب است ن این  احساس

 زندگی خالص شدناین  آرزوی مرگ داشتن و از شر

 فکر خاتمه دادن به زندگی

.739 

.724 

.761 

.758 

.769 

.680 

.761 

.724 

.719 

.759 

.713 

.696 

.756 

.767 

.760 

.733 

.756 

.765 

.709 

-.014 

.067 

-.070 

-.074 

-.064 

.217 

.015 

.187 

.396 

.322 

.396 

.278 

.041 

.072 

-.177 

-.350 

-.186 

-.226 

-.297 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 



Rotated Component Matrix
a 

 
Component 

1 2 

 احساس خوب و سالم بودن

 نیاز به داروی تقویتی

 ضعف و سستی

 احساس بیماربودن

 سردرد داشتن

 شود  میکه فشاری به سرتان وارد  این  احساس

 شود  مییا سرد   که بدنتان داغ و این  احساس

 بر اثر نگرانی  بیخوا بی

 ها ر شدن وسط خواب شببیدا

 تحت فشار بودن حس دائماً

 عصبانی و بد خلق شدن

 یا وحشت زده شدن  بدون دلیل هراسان

 است جام هر کاری از توانایی شما خارجاید که ان متوجه شده

 دارید هستید و دلشوره  بیکه در تمام مدت عص این  احساس

 ود را مشغول و سرگرم نگه داریداید خ توانسته

 افتاده وقت بیشتری را صرف انجام کارها نماییداتفاق 

 دهید  میانجام   بیاید که کارها را به خو احساس کرده

 

.498 

.633 

.586 

.573 

.504 

.641 

.665 

.614 

.632 

.563 

.498 

.616 

.617 

.618 

.365 

.559 

.417 

.470 

.465 

.471 

.519 

.565 

.446 

.347 

.416 

.417 

.480 

.531 

.453 

.448 

.462 

.614 

.515 

.620 



 کنید  میی انجام کارها احساس رضایت  از نحوه

 عهده دارید که نقش مفیدی در انجام کارها به اید احساس کرده

 دای ی مسائل را داشته م گیری دربارهمیتوانایی تص

 ببرید ی زندگی لذت های روزمره از فعالیت اید قادر بوده

 ارزشی هستید بیکه شخص  این  احساس

 کننده استدمیانا که زندگی کامالً این  احساس

 که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد این  احساس

 خودکشی بزنید مسأله که ممکن است دست بهاین  فکر کردن به

 کاری انجام دهید وانیدت  میکه چون اعصابتان خراب است ن این  احساس

 زندگی خالص شدناین  آرزوی مرگ داشتن و از شر

 فکر خاتمه دادن به زندگی

.276 

.355 

.271 

.336 

.539 

.526 

.686 

.781 

.690 

.722 

.727 

.773 

.744 

.769 

.670 

.532 

.562 

.372 

.225 

.362 

.338 

.248 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 

2 

.748 

-.663 

.663 

.748 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 



 «ی جسمانی ها نشانه» ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.917 

 

1.398E3 

 

21 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 احساس خوب و سالم بودن

 نیاز به داروی تقویتی

 ضعف و سستی

 احساس بیمار بودن

 سردرد داشتن

 شودمیکه فشاری به سرتان وارد  این  احساس

 شود  مییا سرد   که بدنتان داغ و این  احساس

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.533 

.666 

.656 

.681 

.638 

.666 

.574 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 Total Variance Explained 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

 ب و سالم بودناحساس خو

 نیاز به داروی تقویتی

 ضعف و سستی

 احساس بیمار بودن

 سردرد داشتن

 شودمیکه فشاری به سرتان وارد  این  احساس

که بدنتان داغ و این  احساس شود  مییا سرد     

.730 

.816 

.810 

.825 

.799 

.816 

.757 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

63.053 63.053 4.414 63.053 

71.269 

78.198 

84.896 

90.922 

95.980 

100.000 

63.053 

8.217 

6.928 

6.698 

6.026 

5.058 

4.020 

4.414 

.575 

.485 

.469 

.422 

.354 

.281 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 » بیخوا بیاضطراب و » ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.892 

 

1.459E3 

 

21 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 بر اثر نگرانی بیخوا بی

 هابیدار شدن وسط خواب شب

 تحت فشار بودن حس دائماً

 عصبانی و بد خلق شدن

 زده شدنا وحشتی  بدون دلیل هراسان

جام هر کاری از توانایی اید که ان متوجه شده

 است شما خارج

هستید و  بیعص در تمام مدت که این  احساس

 دارید دلشوره

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

1.000 

 

.616 

.674 

.629 

.594 

.660 

.617 

 

.626 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



Total Variance Explained 

 Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

 بر اثر نگرانی بیخوا یب

 هابیدار شدن وسط خواب شب

 تحت فشار بودن حس دائماً

 عصبانی و بد خلق شدن

 زده شدنا وحشتی  بدون دلیل هراسان

جام هر کاری از توانایی اید که ان متوجه شده

 است شما خارج

هستید و  بیعص در تمام مدت که این  احساس

دارید دلشوره  

.785 

.821 

.793 

.771 

.813 

.785 

 

.791 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

63.089 63.089 4.416 63.089 

72.369 

80.372 

86.279 

91.899 

96.527 

100.000 

63.089 

9.280 

8.004 

5.907 

5.620 

4.628 

3.473 

4.416 

.650 

.560 

.413 

.393 

.324 

.243 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 «اختالل در عملکرد اجتماعی »ی متغیر وابسته ها تحلیل عاملی گویه

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.872 

 

1.432E 

3 

21 

.000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

 نگه دارید اید خود را مشغول و سرگرم توانسته

 انجام کارها نمایید اتفاق افتاده وقت بیشتری را صرف

 دهید  میانجام   بیخو د که کارها را بهای احساس کرده

 دکنی  میرضایت  انجام کارها احساس ی از نحوه

انجام کارها به  د که نقش مفیدی درای احساس کرده

 عهده دارید

 اید مسائل را داشته ی گیری دربارهممیتوانایی تص

 ی زندگی لذت ببریدهای روزمره اید از فعالیت قادر بوده

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

1.000 

1.000 

.553 

.607 

.593 

.674 

.680 

 

.639 

.580 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



Total Variance Explained 

 Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

 نگه دارید اید خود را مشغول و سرگرم توانسته

 انجام کارها نمایید ری را صرفاتفاق افتاده وقت بیشت

 دهید  میانجام   بیخو د که کارها را بهای احساس کرده

 کنید  میرضایت  انجام کارها احساس ی از نحوه

 انجام کارها به عهده دارید د که نقش مفیدی درای احساس کرده

 اید مسائل را داشته ی گیری دربارهممیتوانایی تص

ی زندگی لذت ببرید وزمرههای ر اید از فعالیت قادر بوده  

.744 

.779 

.770 

.821 

.824 

.800 

.761 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

61.802 61.802 4.326 61.802 

71.895 

80.302 

87.321 

92.139 

96.607 

100.000 

61.802 

10.094 

8.406 

7.019 

4.818 

4.468 

3.393 

4.326 

.707 

.588 

.491 

.337 

.313 

.237 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 Rotated Component Matrix(a)a. Only one component was extracted. 

The solution cannot be rotated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «افسردگی »ی متغیر وابسته ها لیل عاملی گویهتح

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of       Approx. Chi-  

Sphericity                          Square 

                                                Df 

                                                Sig. 

.882 

 

1.645E 

3 

21 

.000 

Communalities 

 Initial Extraction 

 ارزشی هستید بیکه شخص  این  احساس

 است د کنندهمیانا که زندگی کامالً این  احساس

 را ندارد زندگی ارزش زنده بودن که این  احساس

دست به  مسأله که ممکن استن ای فکر کردن به

 خودکشی بزنید

توانید   میاست ن چون اعصابتان خراب که این  احساس

 کاری انجام دهید

 خالص شدن زندگیاین  آرزوی مرگ داشتن و از شر

 فکر خاتمه دادن به زندگی

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

1.000 

.617 

.631 

.654 

.652 

 

.666 

 

.686 

.617 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



Total Variance Explained 

 Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 

 ارزشی هستید بیکه شخص  این  احساس

 است د کنندهمیانا گی کامالًکه زند این  احساس

 را ندارد زندگی ارزش زنده بودن که این  احساس

دست به خودکشی  مسأله که ممکن استاین  فکر کردن به

 بزنید

توانید کاری   میاست ن چون اعصابتان خراب که این  احساس

 انجام دهید

.786 

.794 

.809 

.808 

 

.816 

 

Extraction Sums of Squared  

Loadings Initial Eigenvalues Com

pone

nt 
Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total Cumulativ 

e % 
% of  

Variance Total 

64.631 64.631 4.524 64.631 

76.152 

82.872 

88.620 

93.147 

96.756 

100.000 

64.631 

11.521 

6.719 

5.748 

4.527 

3.609 

3.244 

4.524 

.806 

.470 

.402 

.317 

.253 

.227 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 خالص شدن زندگیاین  آرزوی مرگ داشتن و از شر

 فکر خاتمه دادن به زندگی

.828 

.785 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 

 (a)a. Only one component was extracted. 

The solution Rotated Component Matrix cannot be rotated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (:3پیوست شماره )

 رایب همبستگی بین متغیرهای مستقل و ابعاد متغیر وابستهجدول ض

 متغیرهای مستقل 

خشونت 

 جسمی

خشونت 

 جنسی

خشونت  خشونت روانی

 اقتصادی

متغیرهای 

 وابسته

 

711/1** های جسمانینشانه  **718/1  **756/1  **589/1  

686/1** خوابیاضطراب و بی  **694/1  **756/1  **564/1  

 اختالل در عملکرد

 اجتماعی
**683/1  **664/1  **722/1  **532/1  

711/1** افسردگی  **681/1  **734/1  **555/1  

742/1** سالمت روان  **729/1  **788/1  **588/1  

۱۱/۱ ** 

نرمال بوده، پس غیر« سالمت روان» رنوف برای متغیر وابسته میاس -نتیجه آزمون کولموگروف  که این با توجه به

 میانضرایب همبستگی اسپیرمن را در  (7م. و در جدول شماره )ای امتریک استفاده کردهی ناپارها از آزمون

ه خرد 4کنیم همبستگی معناداری بین انواع خشونت و میم. که مشاهده ای متغیرهای مستقل و وابسته آورده

 است. ووجود دارد و شدت رابطه در سطح متوسط و خوب به دست آمده  مقیاس سالمت روان و سالمت روان

با افزایش انواع خشونت در محیط خانه نسبت به زنان، نمره سالمت روانی فرد افزایش  دهد که  مینشان این 

روان فرد  ، سالمتنامه این پرسش عنی با افزایش نمرهی ، GHQ-28 نامه پرسشو با توجه به نمره گذاری  یابد  می

 رود.  می به سوی وخامت پیش

 



 (:۴پیوست شماره )

 مسیر:تحلیل 

 جدول خالصه مدل

 گینمیان معیار اشتباه تعدیل شده تعیین ضریب ضریب تعیین همبستگی ضریب مدل

۱ 8۱5/۱ 6۴9/۱ 6۴5/۱ 595/۱ 

 

 

 مدل رگرسیون تأثیرجدول ضرایب 

 ۱مدل 
مجموعه 

 درجات
 درجه آزادی

گین میان

 مربعات
 Fآزمون 

معنی  سطح

 داری

 رگرسیون

 تبیین نشده

۱3۱/2۴5 

8۱6/۱32 

۴ 

375 

283/6۱ 

35۴/۱ 

۱۴3/۱73 ۱۱۱/۱ 

    379 937/377 کل

 

 

 

 

 

 



 مدل تبیین کننده تأثیرجدول ضرایب 

 1مدل 

 ضرایب استاندارد نشده

ضریب بتا 

رگرسیون 

 Bاستاندارد شده 

 tآزمون
سطح معنی 

 داری

 ضرایب

 رگرسیون

 جزیی

 

 اشتباه استاندارد

مقدار 

 ثابت

 خشونت

 اقتصادی

 خشونت

 روانی

 خشونت

  میجس

 خشونت

 جنسی

266/۱- 

۱88/۱ 

3۴5/۱ 

2۴5/۱ 

265/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۴6/۱ 

۱57/۱ 

۱56/۱ 

۱52/۱ 

- 

۱79/۱ 

36۱/۱ 

227/۱ 

239/۱ 

526/۱2- 

9۱۴/۱ 

۱۱2/6 

352/۴ 

۱۱8/5 

۱۱۱/۱ 

۱56/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

 

 

 

 



 جدول خالصه مدل

 گینمیان معیار اشتباه تعدیل شده تعیین ضریب ضریب تعیین همبستگی ضریب مدل

۱ 85۴/۱ 729/۱ 727/۱ 5۴3/۱ 

 

 

 جدول ضرایب تأثیر مدل رگرسیون

 ۱مدل 
مجموعه 

 درجات
 درجه آزادی

گین میان

 مربعات
 Fآزمون 

معنی  سطح

 داری

 رگرسیون

 تبیین نشده

728/298 

9۱۴/۱۱۱ 

3 

376 

576/99 

295/۱ 

596/337 ۱۱۱/۱ 

    379 632/۴۱9 کل

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده

 1مدل 

 ضرایب استاندارد نشده

ضریب بتا 

رگرسیون 

 Bاستاندارد شده 

 tآزمون
سطح معنی 

 داری

 ضرایب

 رگرسیون

 جزیی

 

 اشتباه استاندارد

مقدار 

 ثابت

 خشونت

 اقتصادی

 خشونت

  میجس

 خشونت

 جنسی

296/۱ 

352/۱ 

۴82/۱ 

3۱5/۱ 

۱9۱/۱ 

۱38/۱ 

۱۴5/۱ 

۱۴5/۱ 

- 

3۱۴/۱ 

۴28/۱ 

26۴/۱ 

255/3 

275/9 

7۱2/۱۱ 

8۴2/6 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

 

 

 

 

 

 



 جدول خالصه مدل

 گینمیان معیار اشتباه تعدیل شده تعیین ضریب ضریب تعیین همبستگی ضریب مدل

۱ 7۴۱/۱ 55۱/۱ 5۴7/۱ 62۱/۱ 

 

 

 جدول ضرایب تأثیر مدل رگرسیون

 ۱مدل 
مجموعه 

 درجات
 درجه آزادی

گین میان

 مربعات
 Fآزمون 

معنی  سطح

 داری

 یونرگرس

 تبیین نشده

57۴/۱77 

57۴/۱۴5 

2 

377 

787/88 

386/۱ 

936/229 ۱۱۱/۱ 

    379 ۱۴7/323 کل

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده

 1مدل 

 ضرایب استاندارد نشده

ضریب بتا 

رگرسیون 

 Bاستاندارد شده 

 tآزمون
سطح معنی 

 داری

 ضرایب

 رگرسیون

 جزیی

 

 اشتباه استاندارد

مقدار 

 ثابت

 خشونت

 اقتصادی

 خشونت

 جنسی

۱73/۱ 

272/۱ 

587/۱ 

۱۱۴/۱ 

۱۴۱/۱ 

۱۴۱/۱ 

- 

265/۱ 

572/۱ 

698/۱ 

6۱7/6 

3۱۱/۱۴ 

۴86/۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول خالصه مدل

 گینمیان معیار اشتباه تعدیل شده تعیین ضریب ضریب تعیین همبستگی ضریب مدل

۱ 5۱3/۱ 253/۱ 25۱/۱ 779/۱ 

 

 

 جدول ضرایب تأثیر مدل رگرسیون

 ۱مدل 
مجموعه 

 درجات
 درجه آزادی

گین میان

 مربعات
 Fآزمون 

معنی  سطح

 داری

 یونرگرس

 تبیین نشده

5۴9/77 

533/229 

۱ 

378 

5۴9/77 

6۱7/۱ 

7۱۱/۱27 ۱۱۱/۱ 

    379 ۱82/3۱7 کل

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده

 1مدل 

 ضرایب استاندارد نشده

ضریب بتا 

رگرسیون 

 Bاستاندارد شده 

 tآزمون
سطح معنی 

 داری

 ضرایب

 رگرسیون

 جزیی

 

 اشتباه استاندارد

مقدار 

 ثابت

 خشونت

 اقتصادی

 

2۱7/۱ 

5۱۴/۱ 

۱۱۴/۱ 

۱۴5/۱ 

- 

5۱3/۱ 

638/۱۱ 

3۱۱/۱۱ 

۱۱۱/۱ 

۱۱۱/۱ 
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 سال دوم - 6نامه نوآوری آموزشی شماره فصل "روابط انسانی در مدرسه



، نشر ارسباران ،  حیی ، تهرانی -سید محمدی  "بهداشت روانی " (1388راتوس، اسپنسر ) -نوید، جفری (  54

 ول.پاییز چاپ ا

 -داغی، فرخ  قره –مهاجر، فیروزه  "فمینیستیی ها فرهنگ نظریه " (1382م، مگی و گمبل، سارا )ها ( 55

 خراسانی، نوشین ، نشر توسعه ، تهران.
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