
٣٢ 

والدین علیه  خانگیبررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده با خشونت 
  فرزندان

  1ابوالقاسم حیدرآبادي
  2محمود یعقوبی دوست
  3بهروز شاهون وند

  1393/02/04 :تاریخ پذیرش

  1393/07/01 :تاریخ تصویب

  چکیده
 والدین علیه خانگیت حمایت اجتماعی ادراك شده با خشونرابطه بین  بررسی، پژوهش اینهدف از      

 جامعه آماري آن شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر. این مطالعه از نوع پیمایشی است .است فرزندان
نفر بود که با  384 حجم نمونه. بود 92-93مقطع دبیرستان و والدین آنها درشهر اهواز درسال تحصیلی 

اي چندمرحله اي  گیري خوشه یوه نمونهدر این تحقیق از ش .استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد
 و) 1995برنستاین، (ضربه  پرسشنامه کودك آزاري وابزار اندازه گیري شامل . استفاده شده است

براي تجزیه و تحلیل . استفاده شد) 1998 ،زیمت وهمکاران(بعدي ادراك حمایت اجتماعی پرسشنامه چند
وتحلیل  tآزمون همبستگی پیرسون، اف استاندارد،ها از شاخص هاي آماري درصد، میانگین، انحر داده

کل حمایت اجتماعی با خشونت بین ها نشان داد که  نتایج تجزیه وتحلیل داده. رگرسیون استفاده شد
از سوي  بین بعد حمایت اجتماعی .معنی داري وجود دارد فرزندان همبستگی منفی علیه والدینخانگی 

همچنین، بین . داري وجود داردلیه فرزندان همبستگی منفی معناعخویشاوندان با خشونت خانگی والدین 
فرزندان همبستگی منفی معنی  علیهدیگران مهم با خشونت خانگی والدین سوي  از بعد حمایت اجتماعی

فرزندان  علیهدوستان با خشونت خانگی والدین ازسوي  ولی بین بعد حمایت اجتماعی. داري وجود دارد
  . ري وجود نداردهمبستگی منفی معنی دا
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  مقدمه
نوجوانان یاد  خانه است که کودکان و در. باشد مین امنیت عاطفی فرد میأمحل ت 1خانواده

 خانواده مبناي تعامل بین فردي و در .دوست داشته شوند د تاگیرند که چگونه دیگران را دوست بدارن می
هرگاه والدین . شوند نوجوان به اهمیت روابط اجتماعی واقف می اساس رعایت حقوق افراد ،کودك و بر

گردد که افراد به جاي تفاهم به مقابله بپردازند که پیامد آن  موجب می خانواده با بحران مواجه شود،
. ارزشی و یا اقدام به خشونت خانگی علیه فرزندانشان گردد افسردگی بی طرد، ا،ممکن است به انزو

شادابی  سالمتی و زندگی، ریزد و یک معضل جهانی است که پیکر جامعه را فرو می 2خشونت خانگی
 خشونت علیه کودکان یکی از مسایل جدي تمامی جوامع معاصر است ).1997گلز، (کند افراد را تهدید می

هرچند یکی از مشخصات عمومی خشونت علیه کودکان درسراسر جهان  .)7-23: 2001وهمکاران،هالتز (
پنهان بودن آن ها از نظرها دربیشتر موارد است، به عبارت دیگر کودکان در مورد زندگی خشونت آمیز 

ه ها نشان می دهند که خشونت وبدرفتاري علی بررسی .)963-948: 2000جانسون،( خود حرفی نمی زنند
به عنوان یک مشکل اجتماعی جدي مطرح  فرزندان دربسیاري از کشورهاي جهان پدیده اي شایع بوده و

 ،کودکان نقش دارند عوامل زیادي در بروز خشونت خانگی علیه . )25: 2001کالرك وهمکاران،(است
روهاي دراین میان مشخص شده است که ابعاد حمایت اجتماعی به عنوان قویترین و نیرومندترین نی

زا می باشد که  مقابله اي براي رویارویی موفقیت آمیز وآسان افراد در زمان درگیري با شرایط تنش
هم  3حمایت اجتماعی میزان. )72: 2007ران ،الی وهمک(نماید  تحمل مشکالت را براي فرد تسهیل می

روانشناختی به موازات پذیري جسمی و  آسیب. تنش نقش دارد علیهپذیري و هم در مقابله افراد  آسیب در
مقابل  یابد، به این معنی که حمایت اجتماعی به عنوان سپري در کاهش حمایت اجتماعی افزایش می

کند، حمایت اجتماعی نه تنها طی دوره فشار روانی  دنیاي پیچیده کنونی عمل می هاي زندگی در آشفتگی
   .)355-349: 2007کاترونا،( ی باشدبلکه درمواقع آرامش نسبی نیز مفید م بسیار یاري کننده است،

دهد و اي رخ میها کودك و خانواده است و در هر جامعهخشونت علیه کودکان مشکل میلیون    
اثرات آن روي کودکان از هر نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی و مذهب چشمگیر است و آثار آن در تمام دوره 

ن در مراحل ابتدایی آدر خصوص ت صورت گرفته شود که تحقیقاه میولی مشاهد. رشدي فرد وجود دارد
 ماراوستی،(شوند مربوط به آن کامل نیست و بسیاري از موارد گزارش نمی هاي باشد وحتی گزارش می

) 2005(در سال ) (whoطبق آمار سازمان بهداشت جهانی ).1989؛استونسون، 2004؛شر وهمکاران،2000
) (UNICEF یونیسف .اندنواع کودك آزاري قرار گرفتهچهل میلیون کودك در سراسر جهان در معرض ا

کودك در اثر خشونت  فیزیکی وغفلت خبر 3500نیز در همین سال طی گزارشی از کشته شدن 

                                                
١. Family 
٢ . Domestic violence 
٣. social support 
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اي ناپسند است و در بسیاري از در هرحال کودك آزاري از هر نوعی که باشد در هر جامعه. است داده
  ).1065: 1998براون ،( ،)131:1382خوشابی،(د شود وعواقب قانونی دارکشورها جرم تلقی می

والدین آزاردهنده، اغلب خود قربانی . عوامل زیادي در بروز خشونت علیه کودکان نقش دارند   
شرایط زندگی پراسترس نظیر تراکم و فقر، انزواي اجتماعی، فقدان . اندسوءرفتار جنسی و جسمی بوده

یر باال برده و پذهاي آسیب دین، سطح استرس را در خانوادهنظام حمایتی و سوءمصرف مواد از سوي وال
این میان  در .)2003سادوك وکاپالن، ( دهد احتمال رفتار خشن و مسامحه را در مورد کودکان افزایش می

نیرومند ترین نیروهاي مقابله اي براي رویارویی موفقیت  ابعاد حمایت اجتماعی به عنوان قوي ترین و
یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده  .درزمان درگیري با شرایط تنش زا می باشد آمیز وآسان افراد

 سالمت که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد ودرسال هاي اخیر توجه فزاینده اي به دست آورده،
 تصوري و واقعی بعد دو هر که داند می بعدي چند مفهومی را اجتماعی حمایت .است 1حمایت اجتماعی

 احساس این یعنی اجتماعی حمایت که گفت بتوان شاید مجموع، در. )1385پور، علی( گیرد می بر در را
 ي هشبک یک به او که این و قائلند ارزش او براي دیگران و است دیگران توجه مورد شخص که

گاچل (مدنظر قرار دارد 2در تحقیق حاضر بعدحمایت اجتماعی ادراك شده  .است متعلق اجتماعی
که یکی از پیش بینی کننده هاي مهم سالمت روان است و این مفهوم به حمایت از  ).1998کاران،وهم

  .وروابطش با دیگران می نگرد منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط
 عاطفی، ي همقول چهار در را اجتماعی حمایت )1380( جهانی بهداشت سازمان اروپایی دفتر    
 حمایت به اجتماعی حمایت بندي طبقه در  است کرده بندي دسته انهیاب ارزش و ابزاري، اطالعاتی،
حمایت  .)1998گاچل وهمکاران،(اند کرده اشاره ابزاري و ،3 اجتماعی همراهی اطالعاتی، ارزشیابانه،

 می تواند در ،دربرابر پیامدهاي منفی بدرفتاري اجتماعی به عنوان یک سپر وعامل محافظت کننده
مقابله بهتر با شرایط خشونت آمیز وکاهش  هاي روانی قربانیان خشونت خانگی، لالبروز اختپیشگیري از

بوش :2005،تامپسون،لی ساندرز، 2005گودمن وداتون،(ثر باشدرفتاري درروابط زناشویی والدین مؤبد
ویا  واقعیاتی  زیست شناختی جامعه شناسان براین باورند که خشونت خانگی ،صرفاً .)2004وروزنبرگ،

 عوامل اجتماعی ،. شناختی نیستند ،بلکه به طورهم زمان،داراي ابعاد وماهیت اجتماعی نیز می باشدروان
وتداوم  دربروز ،شیوع ،:سالمتی ایفا نمایندو ارتقاي  توانند نقش مهمی درایجاد حفظ، همان طور که می

میزان آسیب پذیري افراد در به دیگر سخن،گرچه تردیدي نیست که. خشونت نیز داراي سهمی اساسی اند
له این است که میزان این أاما مس بیماري هاي روانی با یکدیگر تفاوت هاي زیستی و فردي دارند، علیه

تفاوت ها تحت تاثیر موقعیت اجتماعی و حتی مهمتر از آن، برداشتی که افراد از آن موقعیت بیش تر می 

                                                
١.Social Support 
٢ . Emotional perceived social support 
٣ . Social companionship 
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فرزندان اهمیت  علیهر بر خشونت خانگی ثتوجه به عوامل اجتماعی مؤرو،  ازاین ).1997کوکرین،(شود
  .راك ویا دریافت شده توسط افراد استحمایت اجتماعی ادیابد که یکی از مهمترین این عوامل، بسیار می

 سطح یابد، افزایش اجتماعی حمایت میزان چه هر اندکه کرده ثابت متعددي هاي پژوهش    
 حمایت داشتن به مشروط سالمتی داشتن نگاه، این از. سبالعک و کند می پیدا افزایش نیز سالمتی
 توسط شده فراهم منبع یک عنوان به را آن توان می مثال، براي ).1382  قدسی،( است اجتماعی
شولز ( نمود تعریف ازمنابع اي مبادله یک یا استرس، با مقابله براي امکاناتی عنوان به دیگران،
 همراهی، محبت، از برخورداري میزان را تماعیاج حمایت پژوهشگران، از برخی. )1،2004وشوارزر
 اعضاي نظیر دیگر هاي گروه یا افراد سوي از فرد توسط شده دریافت کمک و توجه، احترام، مراقبت،
 واقعیتی را اجتماعی حمایت برخی .)1988  سارافینو،( اند کرده تعریف مهم دیگران و دوستان، خانواده،

هاي اساس یافته بر ).1998ساراسون،(دانند می فرد تصور و ادراك از ناشی را آن دیگر، برخی و اجتماعی
کودکان  علیهتوجهی هاي حمایت هاي اجتماعی والدین منجر به آزار و بی، محدودیت)1993( 2بلسکی

هاي اجتماعی غیررسمی نظیر دوستان شود؛ بدرفتاري والدین فقط به سبب فقدان دسترسی به حمایتمی
 ها و نهادهاي رسمی حمایت اجتماعی نیز در این زمینه اثرگذارندبلکه سازمانو همسایگان نیست 

فرد  نیز معتقدند که حمایت اجتماعی همچون یک سپرحفاظتی، )1997(بارون وبرن  ).35: 1993بلسکی،(
نیز درپژوهش ) 1388(پناغی و همکاران .کند را درمقابل رفتارهاي درونی وتهدیدات بیرونی حفاظت می

درحمایت اجتماعی وسالمت روانی نمره پایینی کسب می کنند  یافتند که والدین آسیب دیده ،خود در
پناغی (واحتمال بروز رفتارهاي خشونت آمیز علیه فرزندانشان بیشتر از والدین عادي می باشد

ن معتقدند که حمایت اجتماعی والدین آسیب دیده به عنوا) 2004(دینان وهمکاران). 69: 1388وهمکاران،
: 3،2004وهمکاران یناند(ثر است ه درکاهش پیامدهاي خشونت خانگی مؤیک عامل محافظت کنند

واغلب پژوهش ها نشان می دهند که افزایش حمایت اجتماعی زنان آسیب دیده به عنوان یک  ).727
: 4،2005گودمن وهمکاران(ثر می باشد کاهش پیامدهاي خشونت خانگی مؤعامل محافظت کننده،در 

درکاهش آثار منفی ناشی ازخشونت مانند تنیدگی  ،هاي اجتماعی به کودکان وزنانارائه حمایت  ).311
  راجا، گیلبرت، ال باسل،(موثر است و بهبود کیفیت زندگی وارتقاي سالمت روانی را به همراه دارد

ه،النگ و وینگود،دي کلمنت ساالزار،:2004ن،شالوویلیامسومار الیوت، تاکر، ونزل،:2001فولنووفراي،
، پژوهشگران مهمترین اختالالت روانی ناشی از کمبود یافقدان حمایت مجموعدر  ).2004هرینگتون، 

تفاتی،  انزواطلبی، بی. گیري گوشه آمیز، اضطراب، بروز رفتارهاي خشونت افسردگی، "اجتماعی را شامل
اهش عزت نفس و ،کمحیطیهاي  اغتشاش ادراك، کاهش سرعت واکنش به محرك آشفتگی و ناامیدي،

امروزه شدت آثار فردي،  ).1373شفیعی قهفرخی،(دانند کنترل جریان جریانان زندگی می ناتوانی در
                                                
١ . Schulz &  Schwarzer 
٢ . Belsky 
٣ . Dinan et al 
٤ . Goodman et al 
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اجتماعی و خانوادگی خشونت علیه کودکان و اثرات گسترده و وسیع آن بر افکار عمومی، ضرورت بررسی 
والن ؤیرندگان اجتماعی، مسهمه جانبه آن را به عنوان یک اولویت می تواند در دستور کار تصمیم گ

با توجه به اهمیت نقش حمایت اجتماعی . سالمت روان و پژوهشگران مسائل روانی ـ اجتماعی قرار دهد
ال است سؤروي این پژوهش بر تمرکز اصلی دراین پژوهش  راهبردهاي مقابله اي بر خشونت خانگی، و

 شهر اهواز فرزندان  در علیهی والدین با خشونت خانوادگ ادراك شده اجتماعی ارتباط بین حمایت که
خانگی علیه خشونت  با ادراك شده حمایت اجتماعی ابعادبررسی رابطه بین هدف تحقیق  چگونه است؟

ادراك  حمایت اجتماعی ابعاد با) جسمی،عاطفی وغفلت(ابعاد خشونت خانگی و بررسی رابطه بین فرزندان
  .است شده

  
  پیشینه و مبانی نظري 

نشان داد که  "مل خانوادگی مرتبط با کودك آزاريعوا"عنوان تحقیقی با در) 1378(محمدخانی 
هاي اجتماعی وجود  گر از نظر دسترسی به حمایتدوگروه والدین آزارگر وغیر آزار تفاوت معناداري بین

گلپرور  .وامل مستعدکننده آزار کودکان استوفقدان حمایت اجتماعی والدین، از دیگر ع. دارد
هاي روانی وروابط زناشویی ومعتادان وغیرمعتادان با  مقایسه وِیژگی"درتحقیقی با عنوان) 1380(ومولوي

خشونت هاي رفتاري در بین خانواده  نشان دادند که میزان پرخاشگري ،همسر آزاري و "همسران آنها
حمایت اجتماعی به عنوان  ودر این تحقیق مشخص شده است که ابعاد. هاي معتاد بیشتر است

زمان درگیري با شرایط  آسان افراد در میز وآ موفقیت اي براي رویارویی ترین نیروهاي مقابلهرومندنی
 )1382(رهبریان آقایی و ،جاللی .نماید باشد که تحمل مشکالت رابراي فرد تسهیل می میآمیز   خشونت

دریافتند که درگروه  "زنان داراي همسر معتاد بررسی میزان خشونت تجربه شده در" تحقیقی با عنوان در
 پناغی و .نامعتادان همبستگی میزان حمایت اجتماعی با خشونت تجربه شده رابطه منفی ومعنادار بود

نقش حمایت اجتماعی وراهبردهاي  :همسر آزاري وسالمت روانی"درتحقیقی با عنوان) 1387(همکاران
تر  انی نمره هاي پاییننشان دادند که زنان آزاردیده درحمایت اجتماعی وسالمت رو "مقابله

  . هاي باالتري کسب نموده اند اي نمره ودرراهبردهاي مقابله
تر  دهد که افرادي که درشبکه هاي حمایتی قرار دارند،کم نشان می )1998(سارافینو      

 و افراد فاقد چنین شبکه هاي حمایتی نشان می دهند علیهسالمت روانی بهتري را اند وعمدتاً افسرده
تحقیق خود اعتقاد دارد که  فینو درسارا .خانواده واطرافیان دارند علیهري وخشونت کمتري پرخاشگ

از این  افراد شده و سایر افرادمنجر به کاهش فشار روانی در خانواده و حمایت اجتماعی از جانب دوستان،
 در) 2005(همکاران استروبی و .)1998سارافینو،( گذارد ثیر میبر خشونت خانگی والدین تأ طریق

تحقیقاتشان گزارش کردند هرچه دریافت شخص از میزان حمایتی که از سوي دیگران دریافت می کند 
 علیهآمیز   کمتر دچار رفتارهاي خشونت باالتر باشد باشد به مان نسبت سالمت روانی باالتري  دارد و
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تحقیقات خود  در) 1387نجفی، به نقل از سهرابی و"1ویلز وکیلري )2005استروب،( شود اطرافیانش می
 خشونت عمل می کند و افسردگی و ،مقابل استرس نشان دادند حمایت اجتماعی به عنوان یک سپر در

. مهم است زندگی خشونت را تجربه می کنند، این حمایت می تواند به طور ویژه اي براي افرادي که در
خشونت  شدن بین قربانی کننده دیلتع متغیر عنوان به را نقش حمایت اجتماعی)2005( دروثی و ملیسا

 مطالعه مورد آمریکایی -یجوانان آفریقای بین در دیگر طرف از افسردگی اضطراب و و طرف یک از ها
 افرادي که از نشان داد) 2006(همکاران کلینبرگ ،کالرك و تحقیقات ).2005ملیسا و دروثی، ( دادند قرار

با احتمال بیشتري درمعرض خشونت خانگی قرار  گیرند حمایت عمومی وخانوادگی کمتري بهره می
واقع این مطالعه نشان داد کسانی که از حمایت اجتماعی باالي خانواده برخوردارند بودند از  در .گیرند می

تحقیق خود بیان  در) 1990(ساراسون وهمکاران .سایر افراد برخوردار هستند علیهبیشتري  2سالمت روانی
حمایت  حمایت خود ارزشمندي، ،حمایت شبکه اجتماعی ،نظیر حمایت عاطفیحمایت اجتماعی  کردند که

 هانگ و .ها کاهش دهد خانواده ورزي  را در تواند احتمال خشونت ابزاراي وحمایت اطالعاتی می
در تحقیق خود نشان دادند، در واقع دادن وگرفتن حمایت خانوادگی واجتماعی،از  )2005(3همکاران

مقابله وجلوگیري از اعمال خشونت خانگی مردان علیه همسرانشان وکودکانشان هاي   ترین روش عمده
  .است

 توجه با و یتی  استعلّعلیه فرزندان یک معلول چندکه خشونت خانگی والدین  جایی آن از    
بامیزان خشونت خانگی حمایت اجتماعی  تبیین ارتباط بین براي کاملی جامع و هنظری تاکنون که این به

 حمایت ابعاد تبیین و فهم جهت ترکیبی دیدگاهی نیازمند اتخاذ بنابراین در پژوهش حاضر شده،ن مطرح
  .هستیم کودکان علیهدر رابطه با خشونت خانوادگی  اجتماعی

سالمت  آسیب هاي اجتماعی و زمینه حمایت اجتماعی و ادبیات پژوهشی در به طورکلی،    
برسیستم هاي حمایت  گروه اول ، مطالعاتی که عمدتاً:یم کردروانی افراد را می توان به چند دسته تقس

مطالعاتی هستند که به سازه حمایت  گروه دوم،"واقعی دریافت شده از محیط فرد متمرکز شده اند عینی و
وي از چه میزان  حمایت  ،ین معنا که بر تصور ادراك یک شخصاجتماعی ادراك شده توجه دارند به ا

ادراك  و )عینی(نقش حمایت اجتماعی دریافت شده  ،دسته تحقیقات دو هر. اجتماعی برخوردار است
اعتقاد براي آن است  .اند یید نمودهوروحی را تأ افزایش سالمت جسمی درکاهش فشار روانی و)ذهنی(شده

،اعضاي اوالً:کند برخورداري با تنیدگی واسترس به فرد کمک می که حمایت اجتماعی به سه طریق در
حمایت ملموسی به شکل منابع مادي در اختیار یک  وستان وسایر افراد  می توانند مستقیماًد خانواده،

اعضاي شبکه  ،ثانیاً). قرض دادن پول،خرید مایحتاج زندگی ومواظب از کودکان(شخص قراردهند
ین فرد را از حمایت اطالعاتی خود برخوردار سازند وا ،اقدامات متنوعیاجتماعی می توانند با پیشنهاد 

                                                
١ . Wales & killry 
٢.  Mental Health 
٣ . Huang et al 
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این . استرس شده کمک کند می توانند به حل مشکلی که موجب تنیدگی ،خشونت و اقدامات متنوع،
به مشکل از دیدگاه جدیدي نگاه کند،افراد شبکه اجتماعی  پیشنهادها به شخص کمک می کند تا

ترم مح ارزش و با ،درخصوص این که او شخص مورد عالقه توانند با اطمینان بخشی دوباره به فرد، می
  ). 1378دیماتئو ،(است،از وي حمایت عاطفی به عمل آورند

برخورداري از حمایت اجتماعی  مطابق این مدل نظري، :ثیر مستقیم حمایت اجتماعیمدل تأ     
ثیر استرس وفشارهاي روانی صرف نظر از این که فرد تحت تأ حمایت اجتماعی،.براي سالمتی مفید است

اثرات سودمندي برسالمتی  از تجارب منفی زندگی پرهیز کند واین امر،باشد یا نه،باعث می شود فرد 
اثرات سودمند حمایت اجتماعی براي سالمتی افراد،تحت شرایط وموقعیت هاي پرتنش ویا آرام وکم . دارد

عنوان  می کنند افرادي  ثر ازاین مدل،مطالعات متأ ).1998سارافینو،(استرس ،یکسان ومشابه می باشد 
افراد فاقد  علیهسالمت روانی بهتري را  عمدتاً هاي حمایتی قرار دارند،کم تر افسرده اند و که درشبکه

   .چنین شبکه هاي حمایتی نشان می دهند
براي  براساس این مدل،حمایت اجتماعی صرفاً: ثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیرمدل تأ    

حمایت اجتماعی همانند  دراین حال،. ر دارند استرس قرا ثر است که تحت فشار روانی وافراد مفید ومؤ
زا را  سپري درمقابل ضربات ناشی از استرس ،عمل کرده ونقش تعدیل کننده آثار منفی حوادث استرس

 عنوان می کند حمایت اجتماعی، ،مدل ضربه گیري حمایت اجتماعی((ر،به تعبیري دیگ. کند بازي می
 فقدان حمایت دراین مدل،. گذارد ثیر میالمت روانی تأاسترس باال است برس هنگامی که سطح عمدتاً

حمایت  کم ،آسیب وخشونت را  لذا تحت شرایط استرس باال و ید،آ استرس زا به حمایت نمی ضرورتاً
  ).1382به نقل از قدسی،"2000سیم،(تحت شرایط استرس باال وحمایت زیاد تا یابد، افزایش می

فقدان یا کاهش درحمایت  ثیر مستقیم،ه در مدل تأه دومدل می توان گفت کبا مقایس      
دل ضربه گیر یا تأثیر غیر درحالی که در م ها واختالالت جسمی وروانی می شود، اجتماعی موجب آسیب

افزایش آن است که موجب بروز  ، فقدان یا کاهش حمایت اجتماعی به اضافه حضور استرس ومستقیم
 "  1985کوهن و ویلز ،(باشد یید هر دومدل مینشان دهنده تأشواهد موجود . چنین اختالفاتی می گردد

 درسالمت روان اجتماعی حمایت ثیرتأ فرضیه مورد در). 1998گاچل وهمکاران،:1385به نقل از علی پور
 گوناگون ابعاد نظریه این در .شود می استفاده نیز )1993(ساراسون نظریه از شده گفته نظریات بر عالوه

 شده ابعادگفته از سازي شاخص براي تحقیق عملیاتی تعریف در که شده اند خصمش اجتماعی حمایت
   .دانند می گانه پنج ابعاد داراي را اجتماعی مایتح)1993 (1همکاران و ساراسون .است شده استفاده

 با برخورد هنگام دیگران از گرفتن کمک در الزم مهارت داشتن :عاطفی حمایت -1
  .استه دشواري

  .است اجتماعی هاي شبکه در عضویت به دسترسی معناي به : اجتماعی هشبک حمایت-2
                                                
١ . Sarason et al 
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 او که بفهمانند وي به روانی فشارهاي یا دشواري ها در دیگران اینکه :خودارزشمندي حمایت -  3
  .شود چیره دشواري ها بر خود ویژه توانایی هاي گیري کار به با می تواند و است ارزشمند فردي

 گفته دشواري ها و سختی ها در خدماتی و مالی منابع به داشتن رسیدست :ابزاري حمایت -4
  .شود می

  .آورد دست به موقعیت درك براي را خود نیاز مورد اطالعات می تواند : اطالعاتی حمایت  -5
وهم  1نظریه کنترل اجتماعی هیرشی از جمله نظریه هاي کنترل است که هم کنترل درونی    

معتقد  هیرشی با الهام از دورکیم ، ).42: 1990دویس واستاس،(توجه می دهدرا مورد  2کنترل بیرونی
در نظریه ). 89: 1383محسنی تبریزي ،(است که رفتار انحرافی نتیجه پیوندهاي فرد با جامعه عادي است

میزان توجه  : 4دلبستگی.1:چهار عنصر براي پیوند فرد با جامعه یا دیگران ،عادي دیده شده است 3هیرشی
هاي  مجازات میزان همراهی پاداش ها و: 5تعهد.2ودیدگاه ها وتوقعات شان؛ ،علیه دیگرانساسیت فرد وح

میزان وقتی که فرد درفعالیت هاي عادي اجتماعی :6درگیر بودن .3اجتماعی با رفتار همنوا ونابهنجار افراد؛
میزان درونی کردن با میزان اعتبار هنجارهاي اجتماعی براي فرد ،:7باورداشتن .4کند؛ صرف می

هرعنصر  ).43: 1381؛مشکاتی ،1380؛سلیمی وداوري ،89: 1383محسنی تبریزي،(هنجارهاي اجتماعی
تازمانی که فردي با گروه هاي عادي جامعه ارتباط دارد،از  .یک حلقه ارتباط بین فرد وجامعه است

شد،احتمال منحرف شدن هنجارهاي اجتماعی پیروي می کند ولی اگر یک یا چند حلقه ارتباطی ضعیف 
   ).1381ممتاز،(افزایش می یابد

:فرضیات پژوهش عبارتند از         
با ) ، دوستان و دیگران مهماز سوي خویشاوندان(ادراك شده حمایت اجتماعی بین ابعاد -      

  .خشونت  خانگی علیه فرزندان رابطه وجود دارد
 علیه) غفلت عاطفی و جسمی،(خانگیابعاد خشونت  با ادراك شده حمایت اجتماعیبین  -  

  .فرزندان رابطه وجود دارد
  
  روش پژوهش    

                                                
١ . Internal Control 
٢ . External Control 
٣.  Hirschi 
٤.  Affection or Attachment 
٥. Commitment 
٦. Involvement  
٧. Beliefs 
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آموزان دخترمقطع  جامعه آماري آن شامل کلیه دانش. است 1این مطالعه از نوع پیمایشی     
نفر بود که با استفاده 384 حجم نمونه. بود 92-93دبیرستان و والدین آنها درشهر اهواز درسال تحصیلی 

استفاده شده   2اي چندمرحله اي گیري خوشه نمونه شیوه در این تحقیق از .کوکران محاسبه شد از فرمول
از هر مدرسه  مدرسه و 2گانه آموزش و پرورش شهر اهواز، از هر منطقه  8پس از انتخاب مناطق  .است

دك پرسشنامه کو و ،موزان به صورت تصادفی انتخاب شدهآ دانش کالس از 2کالس و در هر پایه 6
 از هریک به گذاري، شماره براساس همچنین .آوري گردید آزاري و ضربه بین آنها توزیع وجمع

 ودوروز تکمیل آنها والدین توسط که شود می کیدوتأ شود می داده آنها والدین ویژه پرسشنامه آموزان دانش
از دو روش استفاده براي اطمینان بیشتر از روایی وپایایی گویه هاي سنجش . گردد پرسشگر تحویل بعد
ادراك  روش اول محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ براي گویه هاي تشکیل دهنده حمایت اجتماعی"شد

نتایج نشان داد که ضریب آلفاي شدت ومحتواي آن درکل باالبوده که نشانگر پایایی ابزار . است بوده شده
هاي  سبه ضریب همبستگی گویهها محا روش دوم براي پی بردن به روایی و اعتبار گویه .سنجش است

ها نشان  نتایج بررسی. با این متغیرها بوده است فرزندپروري هاي شیوهمحتواي  تشکیل دهنده شدت و
همبستگی خیلی زیاد  ادراك شده حمایت اجتماعی ها باشدت ومحتواي داد که بین هرکدام از گویه

 40زار تحقیق ،ابتدا پرسشنامه برروي براي اعتبار صوري اب. وجود دارد %95درسطح معناداري باالي 
  .نفري اجرا شد وبراساس نتایج به دست آمده گویه هاي ابهام آمیز حذف شدند

در دو سطح آمار  SPSSها با استفاده از نرم افزار  بعد از تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان، داده
ل داده ها ازشاخص هاي آماري براي تجزیه وتحلی. توصیفی و آمار استنباطی مورد پردازش قرار گرفت

گیري روایی به منظور اندازه .میانگین،انحراف استاندارد،همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد
نمونه مورد نظر تکمیل و از طریق آلفاي کرونباخ،  پرسشنامه توسط 40پرسشنامه ابتدا تعداد  هاي ؤالس

و پرسشنامه  CTQ)(  پرسشنامه کودك آزاري وضربهابزار سنجش،  .محاسبه شدها  پرسشضریب روایی 
براي سنجش حمایت اجتماعی عاطفی در  .می باشد )زیمت وهمکاران(چندبعدي ادراك حمایت اجتماعی

که اولین ) 1998(ی ادراك شده زیمت وهمکاران بعدي حمایت عاطفین پژوهش با اقتباس از مقیاس چندا
ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه  و ،ترجمه شده است ابی وهنجاری) 1385(بار توسط جوشن لو وهمکاران

و دیگران مهم  دوستان، ،نجش این حمایت از طرف خویشاوندانمی باشدکه به منظور س %92شده آن 
گویه در سه بعد خویشان 12این مقیاس در قالب طیف لیکرت طراحی شده و متشکل از. استفاده گردید

به منظور تعیین . گویه مستقل می باشد4ابعاد سه گانه داراي ،دوستان ودیگران مهم است که هر یک از
پایایی پرسشنامه ازروش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي سه بعد ادراك حمایت اجتماعی به 

و حمایت  65/0 حمایت دوستان ،84/0 حمایت خویشاوندان، 81/0،کل حمایت اجتماعی عاطفی :ترتیب

                                                
١ survey 
٢ Multi-stage cluster sampling 
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 ،91/0آزاري یب پایایی به روش آلفاي کرونباخ به ترتیب،کل کودكضر .دست آمد هب 75/0دیگران مهم 
  .به دست آمد75/0غفلت جسمی و 70/0غفلت عاطفی ،85/0خشونت جسمی ،87/0خشونت عاطفی 

  
  یافته هاي پژوهش

دهد که میانگین و انحراف استاندارد سن دانش آموز به ترتیب  نشان می هاي توصیفی یافته    
و پایه تحصیلی  98/5و  21/40، سن مادر به ترتیب 44/7و  63/46در به ترتیب ،  سن پ98/0و  01/16

درصد از  1/27درصد از دانش آموزان پایه دوم  و  2/37درصد از دانش آموزان پایه اول،  7/35 به ترتیب
درصد زن  5/61کنندگان مرد و تدرصد از شرک 5/38در نمونه والدین  .باشنددانش آموزان پایه سوم می

 .باشنددرصد دختر می 9/65کنندگان پسر و درصد از شرکت 1/34همچنین، در نمونه دانش آموزان . است
 9/4درصد دیپلم ، 5/31راهنمایی و  درصد 24درصد ابتدایی، 4/22درصد از پدران بیسواد ، 3/8به ترتیب 

  :ت زیر استبه صور هاي استنباطی یافته. درصد لیسانس و باالتر بوده اند 9/8 فوق دیپلم و
فرزندان  علیهبین حمایت اجتماعی عاطفی ادراك شده با خشونت خانگی والدین : فرضیه اول    

  .رابطه معنی داري وجود دارد
  فرزندان علیهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کل حمایت  اجتماعی و خشونت خانگی . 1جدول 

متغیر 
  مستقل

خشونت خانگی والدین علیه ( متغیر وابسته
  )فرزندان

ت
  )n(عداد 

ضریب 
  )r(همبستگی 

سطح 
  )p(معنی داري 

حما
  یت اجتماعی

3
84  

414/0-  001/0  

 نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین کل حمایت اجتماعی با خشونت والدین
  ).p=001/0و  r=-414/0(فرزندان همبستگی منفی معنی داري وجود دارد  علیه

والدین خانگی عد حمایت اجتماعی از سوي خویشاوندان با میزان خشونت بین ب: 2-1فرضیه     
حمایت اجتماعی از سوي بیان این که هرچه میزان  با .فرزندان رابطه معنی داري وجود دارد علیه

 علیهمیزان خشونت خانگی اعمال شده والدین  ،کمتر باشداز سوي دیگران مهم  دوستان و خویشاوندان،
  .بنابراین فرضیه فوق تایید می شود .یدا می کندپ افزایشفرزندان 

  فرزندان علیهو خشونت خانگی  خویشاونداننتایج آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت . 2جدول 
متغیر 

 مستقل
خشونت خانگی والدین علیه ( متغیر وابسته

)فرزندان  

(عداد  n( 
ضریب 

(همبستگی  r( 
سطح 

(معنی داري  p( 
حمای

 84 ت خویشاوندان
37/0 -  001/0  

فرزندان همبستگی منفی معنی داري  علیهوالدین  خانگی بین بعد حمایت خویشاوندان با خشونت
کمتر حمایت اجتماعی از سوي خویشاوندان یعنی هرچه میزان  ).p=001/0و  r=-37/0(وجود دارد 

  .پیدا می کند افزایش نیز فرزندان علیه،میزان خشونت خانگی والدین باشد
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به نظر می رسد بین بعد حمایت اجتماعی از سوي دوستان با خشونت والدین : 2-2 فرضیه    
افزایش حمایت اجتماعی از سوي دوستان یعنی هرچه میزان . فرزندان رابطه معنی داري وجود دارد علیه

ولی بین بعد حمایت دوستان با  .فرزندان کاهش پیدا می کند علیهیابد ،میزان خشونت خانگی والدین 
  .فرزندان همبستگی منفی معنی داري وجود ندارد علیهنت خانگی والدین خشو

  فرزندان علیهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت دوستان و خشونت خانگی . 3جدول 
م

  تغیر مستقل
 علیهخشونت خانگی والدین ( متغیر وابسته

  )دختران

  )n(عداد 
ضریب 

  )r(همبستگی 
سطح 

  )p(معنی داري 
ح
  84  مایت دوستان

165/0
-  

002/0  

والدین خانگی بین بعد حمایت اجتماعی از سوي دیگران مهم با میزان خشونت : 2-3فرضیه     
حمایت اجتماعی از سوي دیگران بابیان این که هرچه میزان . فرزندان رابطه معنی داري وجود دارد علیه
  .پیدا می کند افزایشدان فرزن علیهمیزان خشونت خانگی والدین  ،باشد کمترمهم 

  فرزندان علیهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین حمایت دیگران مهم و خشونت خانگی . 4جدول
متغیر 

 مستقل
والدین علیه  خانگی خشونت( متغیر وابسته

) فرزندان  
ت

(عداد  n( 
ضریب 

(همبستگی  r( 
سطح 

(معنی داري  p( 
حمایت 

 دیگران مهم
3

84 
39/0 -  001/0  

داري علیه فرزندان همبستگی منفی معناحمایت دیگران مهم با خشونت خانگی والدین بین بعد 
  .،کلیه فرضیات تحقیق تأیید می شوند2-2بنابراین بجز فرضیه ). p=001/0و  r=-39/0(وجود دارد 

 جسمی،(خشونت خانگی ابعاد باحمایت اجتماعی عاطفی ادراك شده بین میزان  :دوم فرضیه
 کاهش یابد،حمایت اجتماعی ، هرچه میزان بدین صورت .رابطه وجود دارد فرزندان علیه) غفلت عاطفی،

 .علیه فرزندان نیز افزایش می یابدخشونت خانگی 
 
  

 علیه )جسمی،عاطفی،غفلت(خشونت خانگیابعاد با ادراك شده حمایت اجتماعینتایج همبستگی پیرسون بین  .5جدول
  فرزندان

ضریب  متغیر
 همبستگی

سط
يادارح معن  

خشون
 ت عاطفی

51/0 -  001
/0  

خشون
 ت جسمی

43/0 -  001
/0  

غفلت 
 عاطفی

40/0 -  001
/0  

- 43/0غفلت   001
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0/ جسمی  

با خشونت  ادراك شده آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین بعد حمایت اجتماعی
نتیجه آزمون همبستگی ). p=001/0و  r=-51/0(عاطفی همبستگی منفی معنی داري وجود دارد 

پیرسون نشان می دهد که بین حمایت اجتماعی با خشونت جسمی همبستگی منفی معنی داري وجود 
بین حمایت اجتماعی با غفلت عاطفی همبستگی منفی معنی داري وجود ). p=001/0و  r=-43/0(دارد 
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین حمایت اجتماعی ). p=001/0و  r=-40/0(دارد 

  ). p=001/0و  r=-271/0(همبستگی منفی معنی داري وجود دارد  فرزندان علیهغفلت جسمی  با
  همزمان روش به رگرسیون آماري هايرگرسیون و مشخصه مدل يخالصه: 6جدول 

     
  
  
    

خانگی والدین خشونت  باحمایت اجتماعی  گی چندگانه براي ترکیب خطی متغیرهمبستب ضری
فرزندان به  علیهواریانس مربوط به خشونت والدین  .معنادار است =005/0pفرزندان در سطح  علیه

دست آمده از تحلیل مسیر پژوهش مشخص  هبا توجه به نتایج ب. شودي متغیر پیش بین تبیین میوسیله
تبیین  ثیر را در، بیشترین تأبعدحمایت دیگران مهم ،حمایت اجتماعیردد ازبین متغیرهاي ابعاد میزان گمی

  . متغیر وابسته داشته است
  

  گیريیجهتنو بحث
خشونت خانگی علیه کودکان امروزه از جمله آسیب هاي اجتماعی شایع در جامعه به شمار     

یکی از . ها را فراهم آورده است سالمت خانواده ریزان امور رنامهب والن وؤمس ها، می آیدکه نگرانی خانواده
 عاطفی همراه و هاي اجتماعی و فته است بررسی حمایتهایی که مورد توجه محققان قرار گر حیطه

وتحقیقات بسیاري درنقاط مختلف جهان نشان از آن دارند که  "وابسته با خشونت خانگی است
 .کند بهزیستی روانی هدایت می فرد را به سالمتی جسمی و ،لوبحمایت اجتماعی مطبرخورداري از 

هاي  در برابر آسیب))سپر((نشان داد حمایت اجتماعی مانند یک  )2005(استروب وهمکاران تحقیقات
این رو می توان انتظار داشت سطح بهینه  از .استرس هاي زندگی عمل می کند روانی وجسمانی و

معتقد است  )1988(لی  همچنین .سالمت روان ارتباط داشته باشدحمایت اجتماعی با افزایش سطح 
ها،  رساند در هنگام مواجهه با دشواري ن فردي به فرد دیگر کمک میطی آ حمایت اجتماعی که در

شده وآسیب پذیري والدین در جامعه و خانواده را کاهش وسالمت )استرس(موجب کاهش اثر فشار روانی 
حاکی از این بود که حمایت اجتماعی نظیر  )1993(ساراسون وهمکاران حقیقاتت .بخشد روان را ارتقا می

حمایت اطالعاتی می  حمایت ابزاري و حمایت عاطفی، حمایت شبکه اجتماعی،حمایت خود ارزشمندي،
اذعان دارد در واقع دادن و گرفتن  )2005(هونگ .تواند احتمال خشونت ورزي با والدین را کاهش دهد

نام متغیر                             B B
eta 

tP

بعدحمایت  
 دیگران مهم

4
3/0-  

1
65/0 -  

9
5/2-  

0
5/0<  



1392 زمستان ،نهممطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره سی و   
 

٤٤ 
 

جلوگیري از اعمال خشونت علیه کودکان  ی واجتماعی ، از عمده ترین روش هاي مقابله وحمایت خانوادگ
با توجه به آنکه هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراك شده با خشونت . است

آمده از  دست با استناد به یافته هاي به. فرزندان  در شهر اهواز صورت گرفته است علیهخانوادگی والدین 
  :نتایج داده ها به تبیین فرضیه هاي پژوهشی پرداخته می شود

فرزندان  علیهنتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی عاطفی ادراك شده با خشونت والدین 
همبستگی معناداري وجود دارد یعنی فقدان حمایت اجتماعی والدین  باعث افزایش خشونت علیه فرزندان 

است که )1384به نقل از میر سمیعی، ,1993تایلور،(هاي  ق حاضر مطابق با یافتهیافته هاي تحقی. شود می
نشان داد، حمایت اجتماعی یکی از قوي ترین پیش بینی کننده هاي خشونت خانگی می باشد، به 
صورتی که هرچه شبکه حمایت اجتماعی والدین بهتر وگسترده تر باشد، میزان سالمت روانی نیز بیشتر 

به یکدیگر وبالخص فرزندانشان کمتر  بتقیقت بروز رفتارهاي خشونت آمیز والدین نسشود ودرح می
اختالل در  درحقیقت حمایت اجتماعی به عنوان یک حایل یا میانجی بین استرس هاي زندگی و. باشد می

هاي تحقیق نشان داد که سالمتی روانی والدین با افزایش ادراك و تصور  یافته .تندرستی عمل می کند
اشخاص (آنان از میزان حمایت اجتماعی دریافتی از سوي خویشاوندان ،همسایگان ودیگران مهم 

،وضعیت مطلوب تري پیدا می کند وبا کاهش منابع حمایتی ،سالمت روان  آن ها به خطر می افتد )خاص
ا نتایج این یافته مطابق ب. یابد نیز توسط آنها افزایش می آمیز وبروز وظهور رفتارهاي خشن وخشونت

بخشی پور و همکاران  ،)1382(، بخشانی و همکاران)1380(آزاد"هاي انجام شده از جمله پژوهش
می باشد که حاکی از آن بودند که حمایت اجتماعی ادراك شده  )2005(پیتر ووالندمن ):2003(اوکونرا ؛)1384(
ت  آن ناشی از خشونت از خطرا یا دریافت مقادیرشده ،می تواند موجب بهبود سالمت روان شود و و

):  1993(بلسکی ) :1986(موس این یافته ها همسو با نتایج تحقیقات .خانگی بطورچشمگیري بکاهد
والدینی که حمایت اجتماعی  که نشان دادند، بود )1378(و محمدخانی) 1385(صبحائی ) :1972(گالس

ي خشونت آمیز علیه فرزندانشان الزم رادردریافت نمی کنند، به احتمال باالتري به سمت بروز رفتارها
  .خواهند رفت ومیزان بهبود  نیز دراین گروه به دلیل دریافت نکردن حمایت اجتماعی پایین تر است

یافته هاي تحقیق حاضر نشانگر این واقعیت است که متغیر جامعه شناختی حمایت اجتماعی     
ازجمله مهمترین این . برخوردار ند در تحلیل خشونت خانگی والدین علیه کودکان از اهمیت بسزایی

ادراك شده  حمایت اجتماعی کید زیادي شده است،ر چارچوب نظري تحقیق نیز بر آن تأمتغیرها که د
عاطفی آنها هم در داخل خانواده وهم در بیرون از خانواده نقش اصلی در  حمایت چگونگی. والدین است

  . فا می کندفرزندانشان ای علیهمیزان خشونت ودرگیرهاي آنها 
فرزندان همبستگی منفی  علیهبین بعد حمایت خویشاوندان با خشونت خانگی والدین * 

  .داري وجود دارد معنی
تحقیقات زیادي اذعان دارند که حمایت اجتماعی از جانب خویشاوندان منجر به داشتند حس     

  .تر در آن می شودتعلق به جامعه،خوش بین بودن درمورد آن، پذیرش آن میل به مشارکت بیش
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پژوهش هاي زیادي نشان داده اند که حمایت خویشاوندان به عنوان  خویشاونداندر بعد حمایت 
در یک مطالعه طولی )1998(مک کونین وهمکاران .سپري درمقابل افکار و رفتارهاي خشونت عمل کند

د بد خانواده به ویژه حمایت اند به این نتیجه رسیدند که کارکر که برروي نوجوانان امریکایی انجام داده
  .ن وحوادث منفی زندگی با رفتارهاي خشونت همبستگی مثبت معنادار داردیهیجانی پای
داري  همبستگی منفی معنی والدین علیه فرزندان خانگی بین بعد حمایت دوستان با خشونت*    
  .وجود ندارد

ط با دوستان منجر به کاهش دربعد حمایت دوستان یافته ها حاکی از این است که داشتن رواب
زویک و : 2001آنتی وهمکاران،(فرزندان خود می گردد علیهافکار مربوط به خشونت خانگی 

حمایت ). 1992مرتون وهمکاران،: 1997کاگان و همکاران،: 1996بین،گاتز وهمکاران،: 2001همکاران،
فلدمان (می دهد دوستان اثرات منفی حاصل از فشار خانواده وافسردگی و اضطراب را کاهش

نظر  می رسد دربعد حمایت دوستان در فضاي صمیمی  به ).2006سون وهمکاران ،: 1998وهمکاران،
  . خانواده هاي خوزستانی هنوز منبع ارزشمندي براي حمایت اجتماعی محسوب نمی گردد

فرزندان همبستگی  علیههمچنین، بین بعد حمایت دیگران مهم با خشونت خانگی والدین *    
  .،کلیه فرضیات تحقیق تأیید می شوند2-2بنابراین بجز فرضیه . منفی معناداري وجود دارد

در بعد حمایت دیگران مهم نیز یافته ها نشان می دهد که حمایت دیگران مهم می تواند به 
یک مشاور مجرب واز این  عنوان یک عامل محافظت کننده عمل نماید،به عنوان مثال یک همسر خوب،

توانند در مواقع بحرانی به یاري فرد شتافته و با ارایه حمایت هاي  عاطفی وروانی وي از کشیده  قبیل می
بدین معنی که والدینی که میزان  ).2001شروهمکاران،(شدن به سوي رفتارهاي خشونت خانگی بازدارند

صور می کردند، هاي باالتري از حمایت اجتماعی را از طرف خویشاوندان، همسایگان و دیگران ادراك و ت
. از سالمت روانی مطلوب تري برخوردار بوده اند و کمتر دچار رفتاري خشونت آمیز در خانواده می شدند

این مطالعه نیز مطابق با نظریه انسجام اجتماعی وحمایت اجتماعی دورکیم می باشد که بر این باور است 
سب، شرایطی را فراهم می کند که به که انسجام اجتماعی از طریق فراهم آوردن حمایت اجتماعی منا

میزان تمایل وعالقه خانواده (نشان داد که میزان جامعه پذیريیافته ها  .گردد سالمت روان افراد منجر می
هایی که  درمیان  خانواده) به برقراري ارتباط با محیط بیرون از خانه و تمایل به روابط اجتماعی با دیگران

این  رسد به نظر می. باشد هاي مرتکب خشونت می دهاارند بیشتر از خانوخشونت کمتر به فرزندانشان د
ثر است چرا که دسترسی ی درکاهش اقدام به خشونت خانگی مؤهاي اجتماع عامل از طریق جلب حمایت

این امر در پژوهش . تحمل شرایط فشارزا را راحت تر می کند هاي عاطفی و عملی از اطرافیان، به حمایت
هنري وهمکاران : 1995کینگ وهمکاران، : 1998فلدمان وهمکاران ، "ه عنوان مثالهاي متعددي ب

  .نشان داده شده است 2000گرین و همکاران ،: 1993،
همسایگان  با بیان اینکه هرچه دریافت والدین از میزان حمایت هاي اجتماعی از سوي خویشان،

ایش یافته وکمتر به بروز رفتارهاي خشونت ودوستان باالتر باشد به همان نسبت سالمت روانی آنها افز
میزان حمایت  نشان می دهد ، 2007کاترونا ، یافته هاي تحقیق. آمیز علیه فرزندان خود دست می زنند



1392 زمستان ،نهممطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره سی و   
 

٤٦ 
 

آسیب هاي جسمی و روانی به . خشونت نقش دارد علیهاجتماعی هم درآسیب پذیري وهم درمقابله افراد 
این معنی که حمایت اجتماعی به عنوان سپري در مقابل  موازات کاهش حمایت اجتماعی می یابد، به

حمایت اجتماعی نه تنها طی دوره شارژ . هاي زندگی در دنیاي پیچیده کنونی عمل می کند آشفتگی
  .بلکه درمواقع آرامش نسبی نیز مفید می باشد روانی بسیار یاري کننده است،

با  عاطفی ادراك شده مایت اجتماعیبعد ح یافته هاي تحقیق  نشان می دهد که بین از طرفی*
. داري وجود دارد هاي عاطفی،جسمی، غفلت عاطفی و غفلت جسمی همبستگی منفی معنی خشونت

نشان دادند که افزایش حمایت اجتماعی زنان  2004ونزل وهمکاران ،: 2005گودمن وبوهلیگ ، تحقیقات
منفی خشونت جسمی و روانی خانگی  آزاردیده به عنوان یک عامل محافظت کننده، در کاهش پیامدهاي

 1983میشل وهادسون ، یافته هاي پژوهش حاضر همسو با تحقیقات .ثر استمؤ آنها علیه فرزندانشان
که اذعان داشتند والدین مورد خشونت با تجربه حمایت اجتماعی مثبت از سوي نهادها و دوستان باشد  می

تمامی تحقیقات  .بله اي رفتاري فعال استفاده کنند، احتمال بیشتري وجود دارد که از راهبردهاي مقا
لذکر با تایید نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ضعف در سیستم حمایت اجتماعی کودکان ا فوق

، پیامدهاي منفی از جمله کاهش سالمت روانی را به دنبال دارد که با تقویت حمایت هاي زاردیدهآ
  . را کاهش داد اجتماعی از آنان می توان این پیامدها

با توجه به یافته هاي پژوهش و مباحثی که از نظر گذشت می توان نتایج پژوهش حاضر را به 
آرمان خانوادگی دراقدام  ابراز وجود،جامعه پذیري و میزان همبستگی خانوادگی،:این شرح بیان نمود

میزان "اند افرادي است که اقدام به خشونت نداشته تر از کنندگان به خشونت پایین
دگی دراقدام کنندگان به خشونت باالتر از یعقالنی و درهم تن-هاي فرهنگی ،گسستگی،گرایشتعارض

خانوادگی وخویشان، (اشکال مختلف آن حمایت اجتماعی در"افرادي است که اقدام به خشونت نداشته اند
با توجه . ر می رونداز عوامل محافظت کننده در برابر رفتارهاي خشونت آمیز به شما) دوستان وفرد خاص

گردد از بین متغیرهاي ابعاد میزان حمایت دست آمده ازتحلیل مسیر پژوهش مشخص می هبه نتایج ب
 والدین علیهخشونت خانگی (، بیشترین تاثیر را درتبیین متغیر وابستهبعدحمایت دیگران مهم اجتماعی،
  .داشته است) فرزندان

یت ولّؤت پیشین، در پایان پیشنهاد می شود که مستوجه به نتایج پژوهش حاضر ومطالعا با   
افزایش حمایت اجتماعی  بهداشت کشور اقدامات پیشگیرانه اي درجهت کاهش خشونت علیه کودکان و

مالك هاي  علیهباال بردن سطح آگاهی افراد جامعه  براي کودکان و زنان آسیب دیده را فراهم نماید و با
زنان  آموزش مهارت هاي مقابله اي و حل مساله به کودکان و کودك آزاري، کسب حمایت اجتماعی و

همچنین با توجه به . ثري جهت حفظ و تداوم نهاد خانواده و سالمت کودکان بردارندسیب دیده ،گام مؤآ
یافته هاي تحقیق به نظر  می رسد بعد حمایت دوستان در فضاي صمیمی خانواده هاي خوزستانی که 

گردد، اطالع رسانی و فرهنگ سازي  براي حمایت اجتماعی والدین محسوب میتواند منبع ارزشمندي  می
بین بودن در  حمایت اجتماعی مناسب از جانب خانواده منجر به داشتن حس تعلق به جامعه، خوش .شود

  .مورد آن، پذیرش آن و میل به مشارکت بیشتر در آن می شود
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 روان سالمت ي هحوز مجریان و گذاران یاستس تا گردد می پیشنهاد تحقیق، نتایج به عنایت با  
 حمایت میزان افزایش به که بپردازند اي عملی هاي سیاست طراحی به(والدین میان در ویژه به

 در روان سالمت موضوع به ویژه توجهی تا در و دینی باورهاي تقویت و)شده دریافت و ادراك یاجتماع
 نفس، عزت نظیر؛ ارزشمندي منابع به تا گردد مبذول تر ناجتماع پایی طبقات افراد و دختران و زنان بین

 کمک آنان روان سالمتیارتقاء یا و بهبود به بتواند که گردند مجهز زندگی هاي مهارت و آگاهی و دانش
دار بین خشونت خانگی وحمایت اجتماعی در این تحقیق پیشنهاد  همچنین با توجه به رابطه معنی .نماید

مین حمایت جهت تأهاي آموزشی و توزیع جزوات آموزشی در  با برگزاري کارگاه شود مراکز مشاوره می
  .روانی متناسب با دانشجویان اقدام کنند-اطالعاتی و حمایت روحی

  
  منابع 

  منابع فارسی
  .انتشارات سمت:تهران.جامعه شناسی انحرافات،) 1384( باحمدي،حبی -
حمایت  نقش: همسرآزاري وسالمت روانی،)1387(یوسفیآبادي،زهره،قهاري ،شهربانو،احمد، ،لیلیپناغی -

  .80-69: صص ،)17( 5 شماره .روانشناسی تحولی ایرانی مجله. استراتژي هاي مقابله اجتماعی و
. بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان داراي همسر معتاد)1385(جاللی،د،آقایی،رهبریان،ج -

  .28- 5، صص11رهتابستان و پاییز، شما .نشریه مطالعات زنان
، بوشهر صنعت در حمایت اجتماعی سالمت روان و ارتباط بین)1388(،پیمانفریدنیا ،،احمدحاجبی -

  .74-67صص ،12 شماره .طب جنوب مجله
تهران،  .مجله رفاه اجتماعی، گزارش یک مورد سوءاستفاده جنسی، )1382(خوشابی، کتایون  -

  .131-140،صص7دانشگاه علوم بهزیستی، شماره
،تحقیق درارتقاي سالمت،ترجمه سعید پارسی نیا ودیگران )1380(دفتراروپایی سازمان جهانی بهداشت -

   .،تهران،دفتر ارتباطات وآموزش بهداشت
 دوم، جلد ودیگران، اصل موسوي مهدي ترجمه .سالمت روانشناسی ، ) 1378 (رابین.ام دیماتئو، -

  .سمت انتشارات تهران، اول، چاپ
فصلنامه ،تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طالق، )1386(سماعیل و همکارانریاحی،محمد ا -

  .109-140صص ،3،ش5دوره .پژوهش زنان
ي دکتر شهرام رفیعی و مهندس به ترجمه .خشونت علیه زنان،) 2005(سازمان جهانی بهداشت  -

  .نشر تندیس. انجمن آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت خانواده. نیاسعید پارسی
 ).1387.(مکارانه وترجمه سید علی احمدي ابهري .روانشناسی سالمت،)2002(پ .سارافینو،ادوارد -

  . انتشارات رشد:تهران
  .نشر حوزه ودانشگاه:تهران.جامعه شناسی کجروي،)1380(سلیمی ،علی،داوري،محمد -
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شناسی مصرف مواد بررسی شیوع  ،)1386( فلسفی نژاد،محمد رضا ،، صدیقهجاه ترقی. فرامرز، سهرابی -
 سالمت روانی در گزارش نهایی، 86-1385دردانشجویان دانشگاه هاي دولتی درسال تحصیلی 

  .تحقیقات وفناوري وزارت علوم تحت دانشگاه دانشجویان
،مقایسه رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده با سالمت روان )1387(ترابی وهمکاران.شایان،ن،ا -

نجمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان ،تهران ،دفتر مرکزي دردانشجویان،مجموعه مقاالت پ
  .175مشاوره صص

،سال بهداشت جهان نشریه،حمایت اجتماعی وبهداشت روانی،)1373(شفیعی قهفرجی،فرخ -  
  .16-14صص، هشتم،شماره اول 

 مدل بررسی المس افراد در بدن ایمنی هاي شاخص با اجتماعی حمایت ارتباط ،)1385( احمد پور، علی -
  .134-139،صص12شماره .رفتار و اندیشه بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله کلی، تأثیر

پزشکی، علوم رفتاري و خالصه روان، )1376(سادوك، بنیامین و گرب، جک . کاپالن، هارولد-
  .تهران، انتشارات شهر آب. اهللا پورافکاريجلد اول، ترجمه نصرت. پزشکی بالینیروان

ترجمه بهمن نجاریان ،چاپ اول .مبانی اجتماعی بیماري هاي روانی ،)1376(کوکرین ،ریموند-
  ،تهران،انتشارات رشد

خوي  غالمرضا دکتر ترجمه .تندرستی شناسی روان زمینه)1377(دیگران و جی رابرت گاچل،-
  .رضوي قدس آستان انتشارات تهران، نژاد،

وِیژگی هاي روانی وروابط زناشویی ومعتادان وغیرمعتادان ،مقایسه )1380(گلپرور،محسن ومولوي،حسین-
  .1-20،صصشماره هفتم.درروانشناسی فصلنامه دانش وپژوهش با همسران آنها،

 ).جامعه شناسی مبانی روانشناسی اجتماعی و(وندالیسم، )1383(محسنی تبریزي،علیرضا -
  .نشر آن:تهران

شناختی کودکان آزاردیده، هاي رواننواع، ویژگیکودك آزاري، شیوع و ا)1378(محمدخانی، پروانه -
تهران، دانشگاه عالمه . انشناسی تربیتیورنامه دکتري پایان. عمومی والدینکیفیت زندگی و سالمت 

  .طباطبایی
 .ل درونی وبیرونی خانواده بر بزهکاري نوجوانانم،تاثیر عوا)1381(مشکاتی،محمد رضا،زهراالسادات  -

  .25-3، صص4)2.(رانمجله جامعه شناسی ای
 .شرکت سهامی انتشار:تهران.انحرافات اجتماعی،نظریه ها ودیدگاه ها،)1381(ممتاز، فریده -

 سالمت روانی و حمایت اجتماعی اعتماد به نفس، رابطه بین بررسی)1385( مرضیه میرسمیعی، -
   .ه عالمه طباطباییدانشگا ،انشناسیور ارشد کارشناسینامه پایان، اضطراب امتحان با آموزان دانش

  
  منابع انگلیسی
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