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 چکیده

تواند صدمات کشورها وجود دارد. عدم توجه به این مشکل، می یخشونت علیه زنان و همسرآزاری، یکی از معضالت بهداشت روان در زنان است که در همه مقدمه:

 .جبران ناپذیری به سالمت روان مادران و کودکان وارد نماید

انجام شد. اطالعات مورد نیاز، با  6931-35های کرچگان شهرستان لنجان در سال ینفری از زنان متأهل منطقه 985 یمقطعی حاضر، در نمونه یمطالعه ها:روش

ه میزان خشونت و همچنین، سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نسبت به خشونت خانگی )همسرآزاری( و نامه شامل اطالعات مربوط باستفاده از دو پرسش
 .آوری گردیدهای ارتباطی آنان جمعمهارت

ی بود. رابطه بود؛ بر این اساس، اطالع زنان نسبت به موضوع همسرآزاری از حد متوسط بیشتر 12/7 ± 39/2ی آگاهی زنان نسبت به همسرآزاری نمره ها:یافته

(. خشونت کل و اجزای آن، با مهارت ارتباطی کل و مهارت P=  599/9میزان خشونت و یکسان یا متفاوت بودن سطح تحصیالت زوجین دیده نشد )داری میان معنی
ی مستقیم و با سطح ازخورد زنان رابطه(. همچنین، میزان خشونت فیزیکی با تعداد فرزندان و مهارت بP < 959/9داری داشت )ی معکوس و معنیکالمی رابطه

 .ی معکوس نشان دادتحصیالت شوهران و مهارت کالمی زنان، رابطه

نماید. بدیهی است که مهارت کالمی، یا حداقل به زمان بهتری موکول می کاهدبین زوجین را می یها و مشاجرههای ارتباطی، تنشاستفاده از مهارت گیری:نتیجه

تواند به کاهش های ارتباطی زنان، میدهد که تقویت مهارتحاضر، نشان می یهای مطالعهرترین روش در برقراری و مدیریت ارتباطات است. یافتهترین و مؤثعمده
 .های فیزیکی علیه آنان منجر شودخشونت، به ویژه خشونت

 زنان، همسرآزاری، شیوع ،خشونت واژگان کلیدی:

 
مجله . خانگی از سوی همسران بر خشونت ارتباطی زنان هایمهارت تأثیر .رکسانا سیده الدعواتیمستجاب، رستوگلشیری پ انصاری حوریه، ارجاع:

 6989-6987(:111) 95؛ 6931دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

به عنوان یک  مشک س مک مت عیکوم  و  زنان علیه امروزه، خشونت

جکا  شک ه های اننقض حقوق بشر مطرح امت که شامس موء امتفاده

 خشکونت رفک  یباش . بیانیکهعلیه زنان و دختران در طول زن گ  م 

زنان مازمان ملس، خشونت علیه زنان را به صورت زیکر عرریک   علیه

کن : اعیال خشونت بر مبنای جنسیت که بکه سمکیی یکا مماحیکت م 

فیمی  ، جنس  یا روان  نسبت به زنان منجکر شکود یکا احتیکال ایک  

ایک  اعیکال و  بکه عوان  شامس عه ی شته باش  که م ها وجود داسمیی

محرومیککت از سزادی بککه صککورت اجبککاری یککا اختیککاری در زنکک گ  

 ،هکاخشونت علیکه زنکان در خکانواده(. 1خصوص  یا اجتیاع  باش  )

ها حاک  از سن عری  ش س خشونت علیه سنان امت. نتایج بررم شای 

زنککان بککه دمککت امکت کککه احتیککال  ککر، و جککرح، عجککاوز و  تککس 

های بین  عهاجمع    ابلیت پیش .امت افراد هیسرانشان بیش از مایر

ها با روحیکه و اخک ق زنکان، بکر خشونت خانگ  و نامأنوس بودن سن

هکا عهکاجم یافمای . ام ان ادامکهها م حاصس از سن یعذا، و ش نجه

ان دیگکر و شکای  عکا مکا ی یای بکه هفتکهعلیه زنان در خانه، از هفتکه

 .(2-3) عا زمان مرگ زنان وجود داردو حت  متیادی 

خشونت در خانواده، می   امت جسکی ، روانک  و یکا جنسک  

 مقاله پژوهشی
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درص  از زنان در مرامر دنیا  ربان  عهاجم جسی   1۱-22بی  باش . 

زنان خشونت جسکی  را افشکا به طور مریول، هیسران خود هستن . 

به خاطر  صکور در واایفشکان خکود را  ،کنن . شای  برخ  از سناننی 

مایری  نیم از سزار بیشتر شوهرانشکان  و دانن مماوار  ر، و شتم م 

د یکس ه بکگکاه  عرمکن . به خاطر ع ف  افشای امرار خکانوادگ  مک 

کننکک . در برخکک  شککرمن گ  از مو ریتشککان از افشککای سن امتنککا  مکک 

در  .هیچ  انون  برای حیایت از زنان  ربان  وجکود نک ارد ،ازکشورها

ان ؛ شوهران بوده درص  زنان مورد سزار جسی  33-32ایاالت متح ه، 

ی بکارداری نیکم درص  زنکان در دوره 12-22به طوری که ای  امر در 

 .(4-2)وجود داشت 

 ی  فظک  مک او ،خشونت روان  یا احسام  شامس موء امکتفاده

اذیت و سزار، عه ی ، محرومیکت فیمی ک ، مکا   و امکتق ل ش صک  

احسام  ناشک  از عکوهی   یموء امتفاده ،ای از زنانامت. برای ع ه

فیمی ک   یعر از حیلکهم او  و عیل رد مستب انه شوهرانشان دردناك

اهش اطیینکان و خودبکاوری سنکان را کک ،چرا که چنی  رفتکاری ؛امت

عجاوز یکا درگیکری بکرای  یبا احتیال عجربه ،بسیاری از زنانده . م 

ی درص  از زنکان ایکاالت متحک ه 14-23. هستن  روهرهای  از سن روب

انک  و رو بودههبار در طول عیر خود با عجاوزی کامس روب ی  امری ا،

انک  خود کتک  خکورده درص  زنان در طول زن گ  از هیسر 33-22

مازمان به اشت جهان ، شیو  خشونت هیسکران علیکه زنکان را  .(۱)

 . (۱)درص  اع   نیوده امت  33

 یهکای پییایشک  دربکارهعکری  پکهوهشعری  و مهمی   از بمرگ

دفتکر امکور امکت ککه عومک   طرح  مل  خشونت علیه زنان در ایران،

مشارکت زنکان ریامکت جیهکوری  اجتیاع  وزارت کشور و مرکم امور

انجکا  شک ه  های طرح مل یافتهبر اماس . اجرا ش  ،امتان کشور 22در 

حک ا س خکود،  زن گ  مشتركدر طول ان  درص  زنان ایر ۱۱در کشور، 

میمان و انوا  خشکونت خکانگ   که ان ی  بار مورد خشونت  رار گرفته

بکرای  خشونت درص متفاوت امت؛ به طوری که های م تل  امتان در

 .(0)و باالعر از متوم  کشوری امت درص   1/03زنان عهران 

 دهک  ککه انجا  ش ه در امتان زنجکان، نشکان مک  ینتایج مطا ره

شکوهر خکود  از مویبار  1-3روزی از زنان مورد مطا ره،  درص  22

. مطا رکات مترک دی در ایکران و (0)ان  مورد  ر، و شتم  رار گرفته

مایر کشورها در خصوص خشونت علیه زنان انجا  شک ه امکت ککه 

گاه  دارای نتکایج متنا یک  در خصکوص عوامکس خطکر هسکتن . در 

و خشکونت گکمار  م  وجود ارعباط مستقیم بی   ها،برخ  پهوهش

ی مر کوس و یکا ش ه امت؛ در حا   که برخ  مطا رات دیگر، رابطه

و کریت مشکابه  در خصکوص . ان رابطه را گمار  کردهع   وجود 

. در برخک  (2-9)وجود دارد اشتغال زنان نیم و عحصی ت عأثیر میمان 

انک ، بیشکتر مکورد از مطا رات، زنان  ککه شکوهران سنکان ککارگر بکوده

ان ؛ در حا   که در مطا رات دیگر، میمان خشکونت خشونت وا   ش ه

ان  کار را باالعر گمار  کردهاعیال ش ه از موی مردان بازنشسته یا ب 

های  دیک ه در خصوص مایر متغیرهای جیریت  نیم عفاوت .(11-13)

 .(12) شودم 

افیکل  و از بی  انوا  خشکونت مکورد بررمک  در عحقیکک ملک 

عکر بکود روان  در بی  زنان اصفهان  شای  -هی اران، خشونت ک م 

عکری  سرا و هی اران، خشونت عاطف ، شکای ی کیوان. در مطا ره(13)

نو  خشونت علیه زنان اصفهان  گمار  ش  که ایک  خشکونت علیکه 

ی شکریرت و . مطا رکه(14)دار بیشکتری  شکیو  را داشکت زنان خانکه

هکای بینک  رگکهمنشئ  در شهر اصکفهان، نشکان داد ککه  ک رت پکیش

بینک  عکری  عامکس در پکیشسزاری هیسکران، مهکمش صیت  و ککودك

هکای . بکا عوجکه بکه عنکا ض(2)باشک  خشونت خانگ  علیه زنان مک 

ا  موجود در مطا رات پیشی  و هیچنی ، عر اد مح ود مطا رکات انجک

ش ه در امتان اصفهان در خصوص خشونت علیه زنان، به ویهه عک   

های ارعباط  بر میمان خشونت، هک   از انجکا  بررم  ارعباط مهارت

پهوهش حا ر، عریی  فراوان  خشونت خانگ  )هیسرسزاری( نسکبت 

 .به زنان و بررم  عوامس مؤثر بر سن بود

 

 هاروش

ن شهرمککتان  نجککان در کرچگککا یمقطرکک  در منطقککه یایکک  مطا رککه

های مکورد مطا رکه، بکه صکورت انجا  ش . نیونه 1394-92های مال

عصادف  ماده و از  یست خانوارهای عحت پوشش و دارای پرون ه در 

ها بر اماس شیاره برای ای  کار، پرون همرکم به اشت  انت ا، ش ن . 

عرک اد گذاری و با امتفاده از ج ول اع اد عصادف ، بکه مرعی و شیاره

مورد نیکاز، از طریکک  یعر اد نیونهها انت ا، ش . مورد نیاز از بی  سن

درص  جهت دمکتیاب  بکه  23فرمول حجم نیونه برای نسبت با شیو  

درص  در نظر گرفته ش  ککه  2بیشتری  حجم نیونه و اخت   برسورد 

ز نیونه برسورد گردی . ای  افراد، ا 322برابر با  32/3با خطای نو  اول 

بی  زنان ازدواج کرده، انت کا، و در صکورت عیایکس و پک  از اخکذ 

ر ایت سگاهانه، وارد مطا ره ش ن . زنان مطلقکه و بیکوه و زنکان  ککه 

بیشتر از شش ماه ج ا از هیسرشان زن گ  کرده بودنک ، وارد مطا رکه 

نامه یا بیشکتر از سن را درص  از پرمش 23نش ن . هیچنی ، افرادی که 

 ه بودن ، از مطا ره حذ  و با افراد ج ی  جایگمی  ش ن .ع ییس ن رد

سوری نامکه جیک اط عات مکورد نیکاز، بکا امکتفاده از دو پرمکش

اول، شکامس یک  ب کش مربکوط بکه اط عکات  ینامکهگردی . پرمش

دموگرافی  زنان و هیسکران سنکان، عرک اد فرزنک ان )دختکر و پسکر(، 

شغس و میکمان عحصکی ت  ی پ ری زنان،خشونت در خانواده یمابقه

هکای زنان و هیسران سنان و هیچنی ، م  هنگا  ازدواج و عر اد مال

مپری ش ه از ازدواج بود. ب ش دیگر، مربوط بکه مکنجش سگکاه  و 
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نگر  نسبت به خشونت خانگ  )هیسرسزاری( نسبت به زنان بود که 

عأیی  در مطا رات پیشی  مورد امتفاده  رار گرفته و روای  و پایای  سن 

بود ککه میکمان پایکای  سن را در  Cronbach's alphaش ه و دارای دو 

. (12) دادنشکان مک  ۱4/3و در  سیت نگکر   0۱9/3 سیت سگاه  

مکؤال وجکود  14عامس مرعب  با خشونت شامس  2سگاه   یدر حوزه

ش . مکؤاالت نگکر ، دانم پامخ داده م داشت که با بل ، خیر و نی 

عکا « ککام  م کا فم»از  ایگمینکه 2مؤال در مقیکاس  ی کرت  2شامس 

ش .  سیت مکو ، رربکا گری خشکونت پامخ داده م « کام  موافقم»

خیکر، بکه »هکای مؤال با گمینه 23امتفاده از بود که شیو  خشونت با 

 ش .گیری م ان ازه« ن رت، گهگاه ، ارلی روزها و هر روز

 هککای ارعبککاط  و شککامس دو ، در مککورد مهککارت ینامککهپرمککش

اب ا  گردیک ه و دارای  1993در مال Bartonمؤال بود که عوم   12

د ککه هکر های ک م ، شنی اری و بازخورد بومقیاس مهارت مه خرده

داشت. هکر چکه  1-2مؤال بودن  و هر مؤال، امتیاز بی   ۱ی  دارای 

، بیانگر ای  بود ش مجیو  امتیازهای ش ص در ی  مهارت باالعر م 

کنک . روایک  و که ش ص از سن مهارت ارعباط ، بیشکتر امکتفاده مک 

رئیسک   یدر مطا ره Bartonهای ارعباط  مهارت ینامهپایای  پرمش

 .(2)ان عأیی  ش ه امت و هی ار

 23ی نسک ه SPSS افکمارنکر از امکتفاده  هکا بکاعجمیه و عحلیس داده

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY)  . سمکار انجکا  شک

 ای و عوصککیف ، شککامس عرکک اد و درصکک  بککرای متغیرهککای رمککته

 2χانحرا  مریار بکرای متغیرهکای پیومکته بکود. از سزمکون  ±میانگی  

ای و از  کریی برای بررمک  ارعبکاط بکی  متغیرهکای امکی  و رعبکه

مکتفاده برای ارزیاب  ارعباط بی  دو متغیر کیک  ا Pearsonهیبستگ  

ش . بررم  ارعباط بی  متغیرهای مستقس و پامخ مورد نظر، با امکتفاده 

صکککورت گرفکککت. در عیکککام   Backward multiple regressionاز 

داری و به صورت دو طرفکه به عنوان مطح مرن  P < 323/3ها، سزمون

 .در نظر گرفته ش 

 

 هاافتهی

بککود. اط عککات نفککر  322عرکک اد افککراد وارد شکک ه در عحلیککس نهککای ، 

سم ه امت. از بی  ایک   1جیریت  ای  افراد و هیسران سنان در ج ول 

درص  از زوجی ، ی  ازدواج داشتن . هیچنکی ، میکانگی   2/9۱افراد، 

به دمت سمک ؛ بکه  22/2 ± 23/1انحرا  مریار عر اد فرزن ان برابر  ±

 درصک  2/11ها، دارای ح ا س ی  فرزنک  و ی خانوادهطوری که هیه

 فرزنکک  بودنکک . از بککی  ایکک  زنککان،  2هککا، دارای بککیش از از خککانواده

ی خشکونت را داشکتن . ی پ ری خود عجربکهدرص  در خانواده ۱/33

سیا هیسکرعان از »درص  زنان در پامخ ای  پرمش که  3/22هیچنی ، 

سمیکم بکا شکیا داشکته ابت ای زن گ  مشترك عا کنکون رفتکار خشکونت

ه در طول زن گ  مشکترك خکود خشکونت را ، ااهار داشتن  ک«امت؟

مراجرکه بکه  یدرص  از ایک  افکراد، دارای مکابقه 2/4ان . عجربه کرده

هکای نامهپمش  بر اثر خشونت بودن . با ای  حال، در پامخ به پرمش

درص  از زنان  2/09خشونت فیمی   و ریر فیمی  ، مش ص ش  که 

  ؛ بکه طکوری ککه انکسمیکم از مکوی هیسکر بکودهمورد رفتار خشونت

درص  از زنکان،  2/44درص  زنان شاه  خشونت ریر فیمی   و  3/09

 ان .شاه  خشونت فیمی   هیسر خود بوده

 

 (n=  583مربوط به زنان و همسران آنان )جمعیتی . اطالعات 1جدول 

 Pمقدار  همسران زنان 

 < 001/0 (23-86) 06/43 ± 93/11 (18-30) 65/33 ± 09/11 سن

 - - (11-39) 31/21 ± 54/4 گام ازدواجسن هن

 - - (1-52) 13/16 ± 40/12 زمان سپری شده از زندگی مشترک

 - 0/3 - کاربی شغل

 - 6/90 دارخانه

 9/13 5/5 کارمند

 1/35 9/3 شغل آزاد

 - 6/2 3/8 سوادبی تحصیالت

 9/16 9/13 ابتدایی

 2/32 4/23 راهنمایی

 3/33 39 دیپلم

 5/5 3/5 کاردانی

 2/5 3/5 کارشناسی

 باشن .بیشینه( و برای متغیرهای امی  به صورت درص  م -انحرا  مریار )کیینه ±اع اد برای متغیرهای کی  به صورت میانگی  
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 Backward multiple regression. ارتباط بین خشونت علیه زنان و مهارت ارتباطی کل و سایر عوامل انتخاب شده در گام نهایی 2جدول 

 Pمقدار  tمقدار  خطای معیار ضریب انواع خشونت

 خشونت کل
19/0  =2R ،13/0 =2R تعدیل شده 

 <001/0 16/8 58/3 2/29 عرض از مبدأ
 090/0 68/1 09/0 16/0 سن هنگام ازدواج
 058/0 -90/1 43/0 -91/0 سطح تحصیالت

 035/0 -11/2 52/0 -09/1 سطح تحصیالت همسر
 002/0 10/3 30/0 95/0 تعداد فرزندان

 036/0 11/2 05/1 21/2 همسر با شغل آزاد
 خشونت فیزیکی

18/0  =2R ،13/0 =2R تعدیل شده 

 < 001/0 55/14 19/1 43/13 عرض از مبدأ
 054/0 -93/1 16/0 -31/3 سطح تحصیالت 

 006/0 -38/2 13/0 -48/0 سطح تحصیالت همسر
 068/0 83/1 09/0 13/0 تعداد فرزندان
 046/0 -00/2 020/0 -04/0 مهارت کل

 خشونت غیر فیزیکی

15/0  =2R ،14/0 =2R تعدیل شده 

 < 001/0 09/5 54/2 95/12 عرض از مبدأ
 011/0 53/2 03/0 18/0 سن هنگام ازدواج

 004/0 -92/2 32/0 -96/0 سطح تحصیالت همسر
 051/0 95/1 39/0 54/1 همسر با شغل آزاد

 < 001/0 45/4 20/0 91/0 تعداد فرزندان
 کار هستن .ی مرج  برای شغس هیسران، افراد ب رمته

 

بککود.  ۱2/0 ± 93/2متومکک  سگککاه  زنککان نسککبت بککه هیسککرسزاری، 

 نگکککر  بکککه مو کککو  هیسکککرسزاری،  یمتومککک  نیکککرههیچنکککی ، 

، خشکونت فیمی ک  نیمو  بود. عوامس مؤثر بر خشونت کس 24/33 ± 24/2

 Backward multiple regressionبا امکتفاده از به عف ی  ریر فیمی    و

کس مهارت ارعباط  بکه عنکوان  ی(. در ای  م ل، نیره2بررم  ش  )ج ول 

ککس  یی  متغیر در نظر گرفته ش  و نتایج نشان داد ککه بکا افکمایش نیکره

 شود.های ارعباط ، از میمان خشونت فیمی   کامته م مهارت

مهکارت  یگانکهمه های، میمان عأثیر هر ی  از گمینه3در ج ول 

ارعباط  یرنک  ک مک ، شکنی اری و بکازخورد بکر روی خشکونت، بکه 

 صورت ج اگانه سم ه امت. 

 

 Backward multiple regression. ارتباط بین خشونت علیه زنان و اجزای مهارت ارتباطی و سایر عوامل انتخاب شده در گام نهایی 5جدول 

 Pمقدار  tمقدار  خطای معیار ضریب واع خشونتان

 خشونت کل
22/0  =2R ،20/0 =2R تعدیل شده 

 < 001/0 91/5 44/4 26/26 عرض از مبدأ
 058/0 90/1 09/0 13/0 سن

 080/0 -35/1 10/0 -13/0 های سپری شده از ازدواجسال
 011/0 -56/2 43/0 -20/1 سطح تحصیالت همسر

 090/0 69/1 03/1 82/1 همسر با شغل آزاد
 004/0 92/2 40/0 16/1 تعداد فرزندان
 < 001/0 93/3 08/0 -32/0 مهارت کالمی

 06/0 84/1 12/0 22/0 مهارت بازخورد
 خشونت فیزیکی

22/0  =2R ،21/0 =2R تعدیل شده 
 < 001/0 01/15 93/0 65/14 عرض از مبدا

 < 001/0 -86/3 14/0 -55/0 سطح تحصیالت همسر
 002/0 15/3 08/0 25/0 تعداد فرزندان
 < 001/0 -08/5 02/0 -13/0 مهارت کالمی

 044/0 03/2 04/0 08/0 مهارت بازخورد
 خشونت غیر فیزیکی

13/0  =2R ،16/0 =2R تعدیل شده 
 < 001/0 49/3 28/2 09/13 عرض از مبدأ

 013/0 49/2 03/0 13/0 سن هنگام ازدواج
 003/0 -32/2 32/0 -88/0  سطح تحصیالت همسر

 < 001/0 24/4 19/0 84/0 تعداد فرزندان
 003/0 -01/3 058/0 -13/0 مهارت کالمی
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 مهری همسران. ارتباط بین انجام اعمال بر خالف میل توسط زنان جهت پرهیز از خشونت و بی4جدول 

 Pمقدار  همیشه اغلب اوقت گاهی اوقات به ندرت هیچ وقت تحصیالت

 م کارها بر خالف میل برای پرهیز از خشونت و بدرفتاری همسرانجا

 1 5 11 2 9 سوادبی

001/0 > 

 1 4 20 20 19 ابتدایی

 1 4 31 26 22 راهنمایی

 0 3 19 40 32 دیپلم

 0 2 1 4 14 کاردانی

 0 0 0 0 15 کارشناسی

 مهری همسرانجام کارها بر خالف میل برای پرهیز از بی

 1 5 11 2 9 سوادبی

001/0 > 

 1 4 19 20 20 ابتدایی

 1 4 28 23 24 راهنمایی

 0 0 21 39 34 دیپلم

 0 2 1 5 13 کاردانی

 0 0 0 1 14 کارشناسی

 دهن .اع اد داخس ج ول، عر اد را نشان م 

 
عری  مهارت ارعباط  در بر اماس ای  ج ول، مهارت ک م ، مهم

اط بی  انجا  اعیال بکر خک   میکس کاهش میمان خشونت امت. ارعب

 4مهری هیسران در جک ول عوم  زنان جهت پرهیم از خشونت و ب 

ارایه ش ه امت. ای  ج ول، حاک  از سن امت ککه بکا افکمایش میکمان 

کارهای بر خ   میلشکان کامکته عحصی ت، میمان ا  ا  زنان به انجا  

مکوادعر بکرای مکرده، نسبت بکه زنکان ککشود. هیچنی ، زنان عحصیسم 

مهری شوهرانشان، عیایل  نسبت به انجا  کارها بر خ   میس کاهش ب 

دهن . ای  در حا   امت که شغس زنان، عأثیری در میکمان خود نشان نی 

 ، 2χ=  33/13انجکا  اعیکال خک   عیایککس جهکت پرهیکم از خشککونت )

2  =df  113/3و  =P)  2=  93/13مهککری شککوهر )و یککا پرهیککم از بککχ،  

2  =df  323/3و  =P) .ن اشت 

ی سگکاه  و نگکر  در بی  خشونت و نیره ارعباطنتایج بررم  

رم  میمان خشونت، به ویهه خشکونت سم ه امت. به نظر م  2ج ول 

ی سگکاه  بکاالعری برخوردارنک ، ریر فیمی ک  در زنکان  ککه از نیکره

یاب .  ریی هیبستگ  بی  خشونت کس، خشونت فیمی   افمایش م 

و خشونت ریر فیمی   و مطح عحصکی ت خکود افکراد و هیچنکی ، 

 کرایی  یمطح عحصی ت هیسران منف  بود؛ به طکورری ککه هیکه

بود. متوم  میمان خشکونت  P < 331/3و  -33/3هیبستگ  کیتر از 

بککی  هیسککران بککا مککطح عحصککی ت ی سککان و هیسککران بککا مککطح 

(. P=  233/3داری نشکان نک اد )عحصی ت متفکاوت، اخکت   مرنک 

سمیکم از مکوی مهارت ارعباط  باالعر، باعث کاهش رفتارهای خشونت

عری  مهارت ارعباط  شود که در ای  بی ، مهارت ک م  مهمهیسر م 

در رامتای ککاهش خشکونت اعکم از فیمی ک  و ریکر فیمی ک  امکت 

(. خشکونت ککس و اجکمای سن، بکا مهکارت ارعبکاط  ککس و ۱)ج ول 

 داری دارد مر کککککوس و مرنککککک  یمهککککارت ک مککککک  رابطککککه

(323/3 > P). 

 

 بحث

در ای  عحقیک، عوامس مؤثر بر میمان هیسرسزاری اعیال ش ه بکر زنکان 

عکوان نتیجکه ی، مک با عوجه به میانگی  نیرهمورد ارزیاب   رار گرفت. 

گرفت که اط   زنان نسبت به مو کو  هیسکرسزاری، بکاالعر از حک  

ده  که مطح عحصی ت هیسکر، م نتایج مطا ره نشان متوم  امت. 

عکری  عوامکس مکؤثر بکر مهارت ک م  زنان و عر اد فرزنک ان، از مهکم

 باش .خشونت علیه زنان از موی شوهران سنان م 

 

 . ارتباط بین میزان آگاهی و نگرش زنان و خشونت علیه آنان3جدول 

 خشونت غیر فیزیکی خشونت فیزیکی خشونت کل 

 Pمقدار  Pearsonضریب همبستگی  Pمقدار  Pearsonضریب همبستگی  Pمقدار  Pearsonضریب همبستگی  

 003/0 140/0 054/0 101/0 009/0 133/0 ی آگاهینمره

 200/0 064/0 029/0 111/0 095/0 085/0 ی نگرشنمره
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 های ارتباطی زنان و خشونت علیه آنان. ارتباط بین مهارت6جدول 

هوای انوواع ماارت

 ارتباطی
 ماارت بازخورد ماارت شنیدن ماارت کالمی ت کلماار

ضریب همبستگی  خشونت
Pearson 

ضریب همبستگی  Pمقدار 
Pearson 

ضریب همبستگی  Pمقدار 
Pearson 

مقدار 
P 

ضریب همبستگی 
Pearson 

 Pمقدار 

 560/0 -029/0 060/0 096/0 < 001/0 -239/0 001/0 -133/0 خشونت کل

 590/0 -023/0 040/0 100/0 < 001/0 -310/0 < 001/0 -190/0 خشونت فیزیکی

 590/0 -020/0 100/0 080/0 < 001/0 -230/0 004/0 -140/0 خشونت غیر فیزیکی

 

خشونت علیه زنان، که گاه  به عنوان رفتار مریول و پذیرفته شک ه 

گردد، ی   از مش  ت امام  در به اشت روان و حقوق بشر علق  م 

رود که پیامک های سن، کودککان جوام  به شیار م  ها وفرهنگ یدر کلیه

. عک وه بکر سمکیی جسکی ، (4، 14، 1۱)مکازد خانواده را نیم متأثر مک 

خشونت در طوالن  م ت با عث افکمایش مشک  ع  نظیکر درد مکمم ، 

 .(10)گردد ناعوان  جسی ، افسردگ  و اعتیاد م 

 متومکک  شککیو  خشککونت علیککه زنککان در کشککورهای م تلکک ، بککی  

در مطا رات پیشی ، متوم  شکیو   .(12)درص  برسورد ش ه امت  ۱3-13

 ی حا ککر، حکک ود و در مطا رککه (19)درصکک   ۱۱خشککونت در کشککور، 

 در زنکان ککرج، شکیو  هیسکرسزاری  یادرص  برسورد شک . در مطا رکه 23

ی . از ای  رو، شیو  خشکونت در منطقکه(۱)درص  گمار  ش ه امت  20

. بکا باش ای  عحقیک نسبت به متوم  کشوری، بسیار باال م  یمورد مطا ره

درصک ی( و  3/22خوان  بی  خودااهاری زنان )خشونت عوجه به ع   هم

درصکک ی(،  2/09نت )خشککونت ی خشککونامککهنتککایج حاصککس از پرمککش

شود که زنان عرری  و سگکاه  درمکت  نسکبت بکه خشکونت مش ص م 

هیسران خکود ن ارنک  و ایک  امکر،  کرورت ا ک ا  جک ی در خصکوص 

کارهای ککاهش مازی و عوانین مازی زنان نسبت به ای  مو و  و راهسگاه

 مازد.عر م سن را پررنگ

مس مکؤثری بکر ککاهش در مطا رات پیشی ، م  زنان به عنوان عا

خشونت علیه سنان مطرح ش ه امت؛ به طوری که میکمان خشکونت بکا 

یاب . ای  امر، می   امت به شناخت ککم افمایش م  زنان کاهش م 

زوجی  از ی  یگر و ن اشت  عجربکه و مهکارت ارعبکاط ککاف  مربکوط 

داری بککا خشککونت . در ایکک  مطا رککه، مکک ، ارعبککاط مرنکک (23)باشکک  

ی مسکتقیی  بکا هیسران نشان نک اد، امکا مک  هنگکا  ازدواج، رابطکه

خشونت ریر فیمی   داشت. زنکان  ککه هنگکا  ازدواج مک  بکاالعری 

 شون .دارن ، با خشونت بیشتری از موی هیسران خود مواجه م 

ا رات، نابرابری مطح عحصکی ت زوجکی  را عکامل  بکرای برخ  مط

ی حا کر، هکای مطا رکه. با ای  حال، یافتکه(۱، 21)دانن  بروز خشونت م 

مهککری و خوشککه یایج مطا رککهنتککای را عأییکک  ن ککرد. وجککود چنککی  رابطککه

هی اران، حاک  از وجود ارعباط مستقیم بی  مطح عحصکی ت شکوهران و 

خشونت بود؛ در حا   که زنان با مطح عحصی ت باالعر، شکاه  خشکونت 

( و 21س اخککان  و هی ککاران ) ی. هیچنککی ، مطا رککه(۱)کیتککری بودنکک  

ی مر ککوس بککی  ، حککاک  از رابطککه(22)هیچنککی ، فککروزان و هی ککاران 

حا کر، مکطح  یدر مطا رکهخشونت و مکطح عحصکی ت زنکان امکت. 

داری با میمان خشونت هیسران نشان ن اد، امکا عحصی ت زنان ارعباط مرن 

سمیکم کیتکری خشونت شوهران  که مطح عحصی ت باالعری داشتن ، رفتار

س اخکان  و  یدهنک  ککه بکا نتکایج مطا رکهنسبت به هیسران خود نشان م 

 ( هیسو امت. 21هی اران )

ککار، رفتارهککای گفتکه، شکوهران بک ی پیشهیچنکی ، در مطا رکه

حا کر،  یدادن ، اما در مطا رکهسمیم بیشتری از خود نشان م خشونت

کار به سزار هیسکر خکود افراد ب  افرادی که شغس سزاد داشتن ، بیشتر از

طلبک  ان . ای  امر، می   امت به د یس ح    رت و ملطها  ا  کرده

ایجاد ش ه در مردان دارای شغس سزاد باش . هیچنی ، ای  امکر می ک  

امت به د یس ع   مطابقت میمان درسم  با درسم  مورد انتظار در افکراد 

علکت د یکک، نیازمنک  با شغس سزاد به وجکود سمک ه باشک  ککه کشک  

 های بیشتری امت.بررم 

های هیچ ی  از مطا رات پیشی  در ایران، به بررم  عأثیر مهارت

ان . در ایک  مطا رکه، برخک  از ارعباط  بر خشونت علیه زنان نپرداخته

هکای ارعبکاط  عوامس مؤثر بر خشونت علیه زنان با عأکیک  بکر مهکارت

مورد مطا ره، پیشکنهاد  یجامره بررم  ش ن . با عوجه به مح ود بودن

عر که شامس ا شار م تلک  شود مطا رات مشابه  در مقیاس بمرگم 

از نواح  شهری و رومتای  صورت پذیرد. هیچنی ، در نظکر گکرفت  

عوان  بکه شنام  و ارعباط ، م های روانمایر عوامس ا تصادی و مؤ فه

ککردن  عر ش ن مو و ، کش  ارعبکاط بکی  عوامکس، مشک صروش 

های منامکی بکه سموز  یهای پرخطر و اع اذ ع ابیر و ارایهزیرگروه

 ای  افراد، یاری نیای .

عککر، باعککث کککاهش هککای ارعبککاط   ککویبرخککورداری از مهککارت

شود. امتفاده ب ش  نسب  به هیسران م های روزمره و سرامشامترس

یکا  کاهک بکی  زوجکی  را م  یهکا و مشکاجرهها، عکنشاز ای  مهارت

نیایک . از ایک  رو، احتیکال بکروز ح ا س به زمان بهتری موککول مک 

در اجتیکا   رودسمیم از موی مردان، که احتیال مک رفتارهای خشونت

یابک . و اطرافیان خود به عنوان امری مترار  علق  شکود، ککاهش مک 
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عکری  و مکؤثرعری  رو  در ب یه  امت ککه مهکارت ک مک ، عیک ه

حا کر، نشکان  یهای مطا رهرعباطات امت. یافتهبر راری و م یریت ا

عوانک  بکه ککاهش های ارعباط  هیسران، م ده  که عقویت مهارتم 

 های فیمی   منجر شود.خشونت، به ویهه خشونت

های ارعبکاط ، بکه گیری نهای  ای  که برخورداری زنان از مهارتنتیجه

علیه سنکان مکؤثر عوان  در کاهش خشونت هیسران ویهه مهارت ک م ، م 

باش . شایسته امت ع وه بر انجا  مطا رات بیشکتر جهکت شکناخت مکایر 

 یعوامس، مسؤو ی  به اشت و م مت، عقویت سگاه  و هیچنی ، عومکره

 .های سموزش  مورد عوجه  رار دهن های ارعباط  زنان را در برنامهمهارت

 

 تشکر و قدردانی

کرچگان و  ،برنجگان به اشتهای خانهبهورزان  و از شرکت کنن گان

 -  و خک مات به اشکت دانشگاه علو  پمش  ازو هیچنی ، سباد صادق

 .گرددهای ما   مپامگماری م درمان  اصفهان بابت حیایت
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The Effect of Women’s Communication Skills on Domestic Violence 

 
Hourieh Ansari1, Parastoo Golshiri2, Seyedeh Roxana Mostajaboldavati3 

 

Abstract 

Background: Violence against women as domestic violence is a mental health problem in women, present in all 

countries. Overlooking this problem could entail irremediable harms to mother and child health.  

Methods: This cross-sectional study was conducted on 385 married women from Karchagan-Lenjan, Iran, during 

2015-2016. Needed information were gathered via using two questionnaires involving violence dimension and 

measurements on knowledge, attitude, and action of women toward domestic violence and their communication 

skills, as well. 

Findings: Mean score (SD) of women’s knowledge toward domestic violence was 7.62 ± 2.90 and was higher 

than average. No significant difference was seen between mean extent of violence in couples with equal level of 

education and couples with different levels of education (P = 0.500). Total violence and its components had 

reverse significant association with total communication skills and verbal skills (P < 0.050). In addition, physical 

violence among husbands had direct association with number of children and feedback skills and reverse 

association with husbands’ level of education of and verbal skill. 

Conclusion: Using communication skills could lower couple contention or, at least, defer it to a better time. 

Obviously, verbal skill is the most important and effective way in establishing and management of relations. Our 

findings show that improving the communication skills in women could reduce the violence, especially physical 

violence, against them. 
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