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  چکیده

هدف بررسی رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد  تحقیق حاضر با

خانواده در زنان انجام شد. جامعه آماري پژوهش را کلیه زنان شهر شاهین 

نفر بود که از بین آنان تعداد  67000شهر تشکیل می دادند که تعداد آنها 

نفر زنان خانه دار) به شیوه تصادفی  195نفر زنان شاغل و  198نفر ( 393

ه اي انتخاب و گروه نمونه را تشکیل دادند. ابزار جمع آوري چند مرحل

اطالعات شامل پرسشنامه هاي خشونت خانوادگی و پویائی درون خانواده 

)F.A.D بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل (

رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین خشونت جسمی، 

ت کالمی و خشونت جنسی با کارکرد خانواده خشونت عاطفی، خشون

). همچنین، نتایج P ≥ 01/0و  P ≥ 05/0رابطه منفی معناداري وجود دارد (

تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خشونت جنسی و کالمی قادر به 

  پیش بینی کارکرد خانواده می باشد. 
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  مقدمه

پدیدة خشونت در خانواده از جلوه هاي آشکار نقض حقوق انسانی است، که مخصوص 

جامعه و طبقۀ خاصی نبوده و هم اکنون در بسیاري از فرهنگهاي سراسر دنیا به صورت آسیب 

امروز زنان که عضو فردي، خانوادگی و اجتماعی مطرح می گردد. متأسفانه در دنیاي متمدن 

جامعۀ بزرگ انسانی اند، آشکارا و پنهان اشکال عمده خشونت و آزار را در شبکۀ ارتباطی 

خانواده و در تمام دوره هاي زندگی غمگنانه و به تلخی تجربه می کنند (فال، هووارد و 

  ).1381،ترجمه مهدیزادگان و باقرپور، 55فورد

ونت هاي مردان قرار دارند، آنها نه تنها قربانی در اکثر جوامع امروزي زنان در معرض خش

خشونت مردانه اند، بلکه ترس از رویاروئی با این خشونت بر سراسر زندگی آنان به شدت سایه 

). محیط خانوادگی و شبکۀ ارتباطی درون آن یکی از بسترهاي 1389افکنده است (مردانی، 

شونت جسمانی، خشونت کالمی، خشونت است، برخی موارد این خشونت ها عبارتند از خ

خشونت عاطفی، خشونت جنسی. خشونت خانگی آثار مخربی بر جو روان شناختی و عاطفی 

خانواده و اعضاي آن می گذارد و می تواند پیامدهاي مخربی بر ساختار خانواده به دنبال داشته 

می توان اشاره نمود. باشد. که به تأثیر این پیامدها بر کارکرد خانواده و سالمت روان خانواده 

) خشونت را هرگونه نگرشی، یا رفتاري که به آسیب فرد دیگري بینجامد تعریف 2010،) 56فال

نموده، و آسیب را به چهار شیوة عمده جسمی، کالمی، عاطفی و جنسی مورد بررسی قرار می 

  دهد.

یرد که از خشونت هاي خانوادگی معموالً از عوامل خطر چند گانه و پیچیده اي نشأت می گ

جمله عمده ترین این عوامل می توان به آسیب هاي روانشناختی زوج و زمینه هاي اجتماعی و 

). خشونت خانوادگی را می توان 1997، 57فرهنگی اشاره داشت (گورتنر، کوالن و جکوبسین

مجموعه اي از رفتارها معرفی کرد که فرد براي کنترل رفتارهاي فرد دیگر بدان متوسل می 

قربانیان خشونت خانوادگی که اکثر قریب به اتفاق آنها زنان هستند اغلب مورد تهدید شود. 

جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادي قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها 

صدمات زیانباري وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل امري بس دشوار و اغلب از 

  ).1995، 58پوشیده می ماند (شکتروگالنی چشم افراد بیرون خانواده

خانواده بدون شک بهترین سازمانی است که بستر ساز رفاه جسمی، روانی و اجتماعی و 

). مطالعه اپستین، 1390عامل رسیدن به تعادل فیزیکی است (بخشی پوررودسري و منصوري، 
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ده است که کارآیی ) پیرامون عملکرد و کارآیی خانواده نشان دا1983( 59بالدوین، و بیشاپ

خانواده بیشتر به ویژگی هاي نظام خانواده، شیوه هاي سیستمی و الگوهاي تبادلی بین اعضاء 

آن مربوط است و نه به ویژگی هاي درون روانی یکایک اعضاء خانواده (رجبی، چهاردولی و 

اي ) در مطالعه 1981( 60). وارینگ، دیویس، لی، گرییسی، برك و اسکازوچیو1386عطاري، 

دریافتند که نابسامانی ازدواج و عدم خشنودي در زندگی زناشوئی به طور معناداري با شیوع 

هیجانی در جمعیت عمومی رابطه دارد. در صورتی که ازدواج رضایت  –اختالالت عاطفی 

بخش باعث ارتقاء سالمت همسران و منابع رویدادهاي منفی زندگی و مشکالت روانشناختی 

   در آن ها می شود.

بعضی از پیامدهاي حاصل از اختالل در ازدواج عبارتند از: همبستگی مثبت بین تعارض 

). سطح پایین سالمت جهانی و مشکالت شغلی 1993 61زناشوئی و افسردگی (کوي و همکاران

). زوجین تمایل دارند که در زنجیره 621993(مارك من،رینک، فلوید، استانلی و کلمنت

را در روابط خصوصی شان حفظ کرده و توسعه بخشند در جریان ارتباط الگوي تعاملی خود 

موقعیت هاي تعارضی، این الگوهاي تعاملی می تواند هم مثبت و هم کاربردي باشد و ارتقاء 

روابط زناشویی به هنگام بروز استرس و تشدید تعارض یا منفی و یا غیر کاربردي باشد 

  ).2006، 63(کروالی

ر است که اگر ارزیابی افراد از خودشان و ذهنیتی که اغلب به ) بر این باو1991( 64فورستر

خودشان دادند، مثبت باشد، از سالمت و سازگاري بیشتري برخوردار هستند، لذا روانشناسی 

مثبت و سرمایه روانشناختی از جمله مسائلی است که صرفاً در محیط هاي سازمانی مورد توجه 

عی و خانوادگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. و بررسی قرار گرفته و در روابط اجتما

)، در تحقیق نشان دادند افرادي که خشونت هاي خانوادگی را 2010(65ساهین، تیمور و ارگین

)، در پژوهشی با 2011(66تجربه کرده اند ار افت کارکرد بیشتري برخوردارند. اتمن و آدنان

ع اشاره کردند که وجود خشونت عنوان مدیریت خشونت خانوادگی در مالزي به این موضو

هاي خانگی در بین خانواده ها موجب افت رضایت زناشوئی می شود و کارکرد هاي 
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) در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر خشونت 2010(67خانوادگی را کاهش می دهد. رسکو

علیه زنان نشان داد که اشتغال موجب رشد منابع اقتصادي در زنان می شود و به دنبال آن 

  خشونت هاي فیزیکی علیه آنان افزایش می یابد

) در پژوهش خود تحت عنوان علل و عوامل شیوع 2011(68آیدي، کورا، آندرادو اسکامیال

خشونت هاي خانگی اشاره نمودند که زنان خانه دار و کم درآمد بیشتر در معرض خشونت 

) 1385زادمهر (هاي خانوادگی قرار می گیرند. محمدخانی، رضایی دوگاهه، محمدي و آ

تحقیقی با عنوان شیوع الگوي خشونت خانوادگی، ارتکاب یا تجربه آن در مردان و زنان انجام 

دادند یافته ها نشان داد، مردان بیشتر از زنان مرتکب خشونت می شوند و در عین حال زنان 

شونت بیشتر قربانی خشونت بودند. از سوي دیگر زمان خشونت که با میانگین دفعات بروز خ

) در تحقیقی با عنوان تاثیر فرایند 1383اندازه گرفته شد در مردان بیشتر بود. مهدي زادگان (

مشاره گروهی با مردان خشونت گرا در خانواده نشان داد که به منظور کاهش خشونت هاي 

خانوادگی با استفاده از مشاره گروهی می توان نگرش افراد را نسبت به اعمال خشونت تغییر 

  و خشونت را کاهش داد.    داد

) نشان داد که رابطه معناداري بین 1388نتایج تحقیق فروزنده، دریس، دل آرام و ترابی (

پرخاشگري و ابعاد مختلف کارکرد خانواده مانند حل مشکل، ارتباط، نقش ها و کارکرد کلی 

شر یا ).از آنجایی که خشونت هاي خانوادگی مخصوص یک قP>05/0خانواده وجود داشت (

یک منطقه خاص نبوده و تمامی طبقات جامعه را در بر می گیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و 

اجتماعی ناشی از خشونت هاي خانوادگی مصون نیست و به طور کلی باید گفت خشونت 

  هاي خانوادگی به کار و اقتصاد خانواده لطمه وارد 

می کند، درآمد سرانه را کاهش می دهد و رفاه و نشاط فردي را از اعضاي خانواده سلب می 

کند و با تخریب وضایع کردن نیروي انسانی، در اقتصاد و اجتماع تاثیر عمیق و سوء بر جا می 

گذارد، بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد 

شهر شاهین شهر می باشد که براي دستیابی به این هدف فرضیه هاي زیر  خانواده در زنان

  تدوین گردید. 

  

  جامعه آماري و روش نمونه گیري

تشکیل داده اند که طبق  1391جامعه آماري را کلیه ي زنان شهر شاهین شهر در بهار سال 

فر بود که از ن 67000آمار شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر تعداد زنان شاهین شهر حدود 

از زنان خانه دار) به شیوه تصادفی چندمرحله  195از زنان شاغل و  198نفر( 393بین آنها تعداد 
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اي انتخاب و گروه نمونه را تشکیل دادند. بدین ترتیب که ابتدا از بین سازمان هاي شهر شاهین 

ونه انتخاب و سازمان مشخص و از بین زنان شاغل در این سازمان ها گروه نم 10شهر تعداد 

مورد آزمون قرار گرفتند و براي جمع آوري اطالعات زنان خانه دار نیز با مراجعه حضوري به 

درب منازل و همچنین از بین زنان مراجعه کننده به مراکز فرهنگی و تفریحی شهر شاهین شهر 

رفت و با اخذ اجازه و کسب تمایل براي حضور در تحقیق، پرسشنامه ها در اختیارشان قرار گ

  توسط آنان تکمیل گردید.

  

  ابزارهاي پژوهش

خشونت خانوادگی در این پژوهش با استفاده از یک  پرسشنامه خشونت خانوادگی: -1

) پاسخ داده می 5تا هر روز = 1درجه اي (هرگز =  5سوالی که بر مقیاس  42مقیاس 

شود مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه ابعاد مختلف خشونت(خشونت 

جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کالمی و خشونت جنسی) را به صورت جداگانه 

مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه توسط مهدیزادگان و آتش پور و براي اولین 

بار جهت استفاده در این پژوهش طراحی و ساخته شده است و براي اولین بار در این 

حاضر جهت تعیین روایی سازه این  پژوهش مورد استفاده قرار گفته است. در تحقیق

 42برروي  70با چرخش از نوع واریماکس 69پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی

پرسش این پرسشنامه انجام گرفت که چهار عامل خشونت جسمی، خشونت عاطفی، 

خشونت کالمی و خشونت جنسی استخراج گردید. نتیجه این تحلیل عاملی با سنجه 

 1936/ 2309و با آزمون کروت بارتلت برابر  0/ 84( برابر KMOن ( کیزر، میر و اولکی

)001/0 ≤ P  به دست آمد. ضرایب آلفاي کرونباخ مربوط به هر یک از ابعاد این (

 ) این ضرایب بیان شده است.1پرسشنامه بررسی و در جدول  (

71پرسشنامه  ): F .A .Dپرسشنامه پویائی درون خانواده ( -2
F .A .D  60یک پرسشنامه 

سؤالی است که براي سنجیدن کارکرد (کارایی) خانواده توسط اپستین، بالدوین، و 

 1بیشاپ بر مبناي الگوي مک مستر تدوین شده است و بر اساس یک مقیاس لیکرتی (
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) پاسخ داده می شود. این پرسشنامه در تحقیقات زیادي مورد استفاده قرار گرفته 4الی 

) با استفاده از 1378ورد تأئید می باشد. این پرسشنامه توسط ثنائی ( است و روائی آن م

واالس و با مقیاس قدرت متمایز سازي اعضاي  -مقیاس رضایت زناشویی الك

خانواده هاي بالینی و خانواده هاي غیر بالینی، در هر هفت خرده مقیاس خود، داراي 

یی این پرسشنامه توسط ثنائی روایی همزمان و پیش بین مطلوبی گزارش شده است. پایا

) با استفاده روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و خرده مقیاس هاي آن به 1378( 

گزارش شده است.  73/0و  38/0، 61/0، 42/0، 63/0، 67/0، 66/0، 91/0ترتیب فوق 

) ضریب آلفاي کرونباخ کلی 1390همچنین، بیرامی، هاشمی، عالئی و عبداللهی (

گزارش کرده اند. در تحقیق حاضر پایائی این پرسشنامه از طریق  98/0پرسشنامه را 

  به دست آمد. 70/0آلفاي کرونباخ سنجیده شده است که مقدار آلفاي آن برابر با 

  

  یافته هاي پژوهش

: بین خشونت خانوادگی (خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کالمی و 1فرضیه 

  خشونت جنسی) با کارکرد خانواده رابطه معنادار وجود دارد. 

  ضرایب همبستگی بین متغیر هاي پژوهش ارایه شده است. 2در جدول 

مشاهده می شود، بین خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت  2چنانکه در جدول 

و  P ≥ 05/0کالمی و خشونت جنسی با کارکرد خانواده رابطه منفی معناداري وجود دارد (

01/0 ≤ P .(  

: بین خشونت خانوادگی (خشونت جسمی، خشونت عاطفی، خشونت کالمی و 2فرضیه 

  رابطه ترکیبی(چندگانه) معنادار وجود دارد.خشونت جنسی) با کارکرد خانواده 

   



شود بین ابعاد خشونت خانوادگی و کارکرد خانواده ) مشاهده می3همانگونه که در جدول (

که نشان دهنده همپوشانی  R). مجذور p>01/0به شیوه گام به گام رابطه وجود دارد (

درصد از نمرات  10درصد و در گام دوم  9دهد که در گام اول هاست نشان میواریانس

اند و تغییرات کارکرد خانواده از آنها خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده همپوشی داشته

  شود. ناشی می

خانوادگی طی دو گام، دهد، از بین ابعاد خشونت ) نشان می4همانطور که نتایج جدول (

بین کارکرد ) پیشt=05/2و  p>05/0) و خشونت کالمی (t=85/4و  p>01/0خشونت جنسی (

اند. ضریب بتا نشان میدهد که با افزایش یک واحد نمره برحسب انحراف معیار به خانواده بوده

کارکرد  واحد نمره از 257/0و  304/0خشونت جنسی در گام اول و دوم، به ترتیب به میزان 

شود. در گام دوم با اضافه شدن یک واحد نمره بر حسب انحراف معیار به خانواده کاسته می

واحد نمره بر حسب انحراف معیار از کارکرد خانواده کاسته  109/0خشونت کالمی به میزان 

  می شود. 

  

  بحث و نتیجه گیري

خانوادگی با کارکرد  بر اساس یافته هاي حاصل از این پژوهش  بین تمامی ابعاد خشونت

). به عبارت دیگر افزایش خشونت P ≥ 01/0خانواده رابطه منفی و معناداري وجود دارد (



موجب کاهش کارکرد خانواده می شود. لذا فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. این 

) همسو بوده است. 2003)، و لمی (1388فروزنده، دریس، دل آرام و ترابی ( هايها با یافتهیافته

در تبیین نتایج بدست آمده باید بیان نمود که کارکرد خانواده به توانایی اعضاي خانواده در 

ماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، همبستگی بین اعضاء و موفقیت در اعمال ه

الگوهاي انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد، اجراي مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با 

هدف حفاظت از کل سیستم خانواده مربوط است و هرگونه تغییر در آن می تواند بر سالمت 

). همچنین همانگونه که 1383گذار باشد(کدیور، اسالمی و فراهانی، اعضاي خانواده اثر 

)، در پژوهشی با عنوان مدیریت خشونت خانوادگی در مالزي به این 2011اوتمن و آدنان (

موضوع اشاره کرده اند که وجود خشونت هاي خانگی در بین خانواده ها موجب افت رضایت 

ا کاهش می دهد. از سوي دیگر هرگونه زناشوئی می شود و کارکرد هاي خانوادگی ر

انحرافی در سالمت اعضاي خانواده می تواند موجب بر هم خوردن کارکرد خانواده گردد. 

بنابراین وجود رابطه منفی بدست آمده بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده هم علمی و 

فتار خصمانه و همراه با هم منطقی می باشد، زیرا که خشونت در تمامی ابعاد اشاره به نوعی ر

زور است که خواسته اي را به دیگران تحمیل می کند و زمانی که بین اعضاي خانواده 

خشونت وجود داشته باشد، به دنبال  آن کارکرد خانواده نیز دچار اختالل شده و کاهش می 

  یابد.  

ي پژوهش نشان داد همچنین یافته دیگر این پژوهش مبنی بر وجود رابطه چند گانه بین متغیر ها

بین که  از بین ابعاد خشونت خانوادگی طی دو گام، خشونت جنسی و خشونت کالمی پیش

اند. ضریب بتا نشان داده که با افزایش یک واحد نمره کارکرد خانواده در جهت منفی بوده

و  304/0برحسب انحراف معیار به خشونت جنسی در گام اول و دوم، به ترتیب به میزان 

شود. در گام دوم با اضافه شدن یک واحد واحد نمره از کارکرد خانواده کاسته می 257/0

واحد نمره بر حسب انحراف  109/0نمره بر حسب انحراف معیار به خشونت کالمی به میزان 

ها با معیار از کارکرد خانواده کاسته می شود.بنابراین فرضیه دوم تأیید گردید. این یافته

) و ساهین، تیمور و ارگین 2001)، لمی (1388نده، دریس، دل آرام و ترابی (فروز هايیافته

)همسو بوده است. در تبیین نتایج بدست آمده باید بیان نمود که همانگونه که 2010(

رکیک  و اداء الفاظو لفظی، فحاشی) اشاره نموده است، خشونت هاي کالمی 1384آقابابایی(

صدازدن طرف مقابل بانام هاي زشت و ناموزون و یا دشنام و است، و در مراحل نازل تر به 

این موارد ممکن است، زمینه ي بروز خشونت هاي بدنی وجسمی شود، کهناسزا و... منتهی می

را فراهم کند و در نهایت در روابط میان همسران اختالل ایجاد کند؛ حال آنکه کارکرد 

گی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، خانواده به توانایی اعضاي خانواده در هماهن

همبستگی بین اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهاي انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد، 



اجراي مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده مربوط است 

د، به تضادهاي موجود و زمانی که افراد نسبت به همدیگر از خشونت کالمی استفاده می کنن

میان خود دامن می زنند و به دنبال آن کارکرد خانواده افت پیدا می کند. این امر در مورد 

خشونت هاي جنسی و تاثیري که بر کارکرد خانواده می گذارد نیز صادق است. همچنین، در 

مهمترین تبیین این یافته که چرا  از میان چهار بعد خشونت، خشونت جنسی و خشونت کالمی 

بین در کارکرد خانواده است، میتوان چنین بیان نمود که خشونت جنسی و خشونت پیش

کالمی رخدادي است که غالبا در حریم خانواده اتفاق می افتد و آثار و نشانه هاي عینی براي 

اثبات چنین خشونت ها از نظر قانونی و حقوقی امري بسیار دشوار خواهد بود و بنابراین رخداد 

کال خشونت هاي یاد شده بیشتر از دو شکل دیگر خشونت یعنی، خشونت جسمی و اش

  خشونت عاطفی است .
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