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 چکیده

 یاسطه ازنان با توجه به نقش و یهعل یبا خشونت خانگ یرفتار یرابطه نظام ها ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

ل یابی با روش مد( یرآزمایشی)غ یفیاز نوع توص یانجام گرفت. روش پژوهش، طرح همبستگ یو تاب آور یخودکنترل

واقع شده  یکه مورد خشونت خانگ یزنان متاهل یهپژوهش، شامل کل ینا یآمار یباشد. جامعه  یممعادالت ساختاری  

که مورد  نفر زن 400 دسترسدر  یریباشد که با روش نمونه گ یم، مراجعه کرده اند یی تهراناند و به مراجع قضا

خشونت  ؛ینامه ها. ابزار مورد استفاده شامل پرسشندپژوهش انتخاب شد ینواقع شده اند به عنوان نمونه ا یگخشونت خان

( و CD-RISCکانر و دیویدسون ) یتاب آور یلسون،و -یگر یتی(، شخص2001) یحیی یزنان حاج یهعل یخانگ

معادالت  ییابمدل  یپژوهش از آمار استنباط یها یهفرض ی. جهت بررسمی باشد( 2004و همکاران ) یتانج یخودکنترل

 مدت ازدواج، سن، تحصیالت، حاکی از آن است که آزمون یجاستفاده شد. نتا ییدیتا یعامل یلو تحل یونرگرس ی،ساختار

نان مورد جنگ وگریز و فعال سازی بر خشونت خانگی علیه ز -، ویژگی های شخصیتی بازداری تاب آوری، خودکنترلی

 یر گذار است.تاث ی نیزبر تاب آور دکنترلیخو ینهمچنیر میگذارد و مطالعه تاث

  یرفتار ینظام ها  - یخودکنترل - یخشونت خانگ -ی تاب آور واژه ها: کلید

 

 

                                                      
 واحد جهاد دانشگاهی  عمومیروانشناسی  دانشجوی دکترای تخصصی  1
 ول()نویسنده مسئ یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسانعضو هیات علمی  2
 یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسانعضو هیات علمی  3
 یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انسانعضو هیات علمی  4



   1401 بهار، 54، شماره 14دوره پژوهش اجتماعی فصلنامه 

2 

 

 

 بیان مساله

خشونت همسر تا خشونت والدین علیه فرزندان است که شامل  ، دارای دایره وسیعیدرون خانواده درخشونت 

(، که در این تحقیق، اصطالح خشونت خانگی علیه زنان، استفاده شده 406، 2005، 1)السبرگ و هیزرا در بر می گیرد 

است تا مشخص شود که خشونت مورد نظر دارای صبغه جنسیتی است و از سوی مردان علیه زنان اعمال می شود 

ن ملل در قطعنامه مربوط به حذف پس از تالش های فعاالن حوزه زنان، سازما(. 97، 1390)علیوردی، ریاحی و فرهادی، 

هر گونه رفتار خشن "، خشونت علیه زنان را به طور کلی اینگونه تعریف کرده است :1993خشونت علیه زنان در سال 

وابسته به جنسیت، که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی یا رنج زنان شود؛ چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار 

در پیدایش  (.30، 1380)سازمان بهداشت جهانی،  "آزادی صورت گرفته و در جمع یا خفا رخ دهد یا سلب مطلق اختیار و

مطابق با نظریه ی شخصیتی  و بروز خشونت خانگی علیه زنان، می توان به عوامل احتمالی نظام های رفتاری اشاره نمود.

را کنترل می کنند )پاسکالیس و همکاران،  هیجانی رفتارهای که دارد وجود پستانداران مغز درگری، سه سیستم جداگانه 

(. همچنین غلبه و فعالیت هریک از این سیستم ها در فرد، منجر بحالت های هیجانی متفاوت، چون اضطراب، 83، 2005

 سه این می انگیزد. های رفتاری متفاوتی را بر می گردد و شیوه های رویارویی و واکنش خشم، زودانگیختگی و ترس

  )FFS(4 گریز و سیستم جنگو   )BIS(3رفتاری بازداری  سیستم ،2(BASرفتاری ) سازفعال سیستمل شام مسیست

 موجب را رفتار نزدیکی و فعال اجتنابی رفتارهای و است مثبت انگیزشی ساز رفتاری، سیستمیاست. سیستم فعال

سوی عملی که موجب  دستیابی به پاداش می شود، فعالیت نظام فعال ساز موجب رفتار تکانه ای شده فرد را به شود. می

تشویق می کند و بر می انگیزد بدون آن که فرد متوجه احتمال پیامدهای منفی آن باشد )ماریس، مسترز، دکانتر و 

 کرده پردازش را تهدید به مربوط که اطالعات است عصبی سیستم بازداری رفتاری، سیستمی(. 657، 2005، 5همکاران

 توجه و دهدمی افزایش را انگیختگی آورد،می عمل بازداری به رفتار ادامه و پیشروی از کند،می اندازیراه رااضطراب  و

نظام بازداری رفتاری فرد را نسبت به احتمال وقوع خطر یا تنبیه دهد. می سوق تهدید سوی به خطر عالئم به پاسخ را در

                                                      
1 -Ellsberg & Heise 
2 - Behavioural activation sistem 
3 - Behavioural inhibition system 
4 -Fight/Flight System 
5  -Muris , Meesters , Dekanter & Timmerman 
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کند در حالیکه نظام فعال ساز رفتاری به نشانه های پاداش حساس بوده، هشیار نگه داشته، رفتار اجتنابی را تسهیل می 

 محرك به پاسخ وگریز، در جنگ سیستم(. 111، 2007، 1فرد را درگیر رفتارهای گرایشی می کند )کاگان و همکاران

دو مولفه دهد. می آن نسبت به را ترس هیجان و سازدمی فعال را اجتناب و رفتار فرار غیرشرطی، و شرطی ناخوشایند

 2گراندینو ( 2000گری ) .گریز )فرار سریع از منبع تهدید(و رفتاری این سیستم عبارتند از: جنگ )پرخاشگری تدافعی( 

 بازداری و سیستم مثبت رفتاری با عواطف سازفعال سیستم مقیاس بین نمرات معناداری همبستگی (2008و همکاران )

 مختلف، متفاوت افراد در سیستمها این غلبه و میزان د،کنمی طرح( م2000گری )نشان دادند.  منفی رفتاری با عواطف

حساسیت نظام های بازداری  .و شخصیت، محصول رفتار است است افراد در شخصیتی هایتفاوت زیربنای امر این و است

بنابراین (. 85، 1994، 3ور و وایتو فعال سازی رفتاری در نظریه گری منعکس کننده تفاوتهای فردی می باشد )کار

تفاوت های فردی در نظام های رفتاری ممکن است بر نحوه واکنش همسران در مواجهه با مشکالت بین شخصی تاثیر 

(. برای مثال افرادی 613، 2010، 4بگذارد و رفتارهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد )جانسون، کیم، گیوانلی و کاگل

رفتاری حساس تری دارند، به دنبال بروز رنجش و دلخوری از ابراز رفتار کینه جویانه خودداری می  که سیستم بازداری

(. به 385، 2005، 5نمایند. از سوی دیگر فعالیت این نظام با بروز رفتار خصمانه و خشونت ارتباط دارد )اسمیتس و کاپنز

پرخاشگری خود را درون ریزی کرده و خشم زیادی را نسبت بیان دیگر، افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعالی دارند، 

(. 614، 2010به خود تجربه می کنند و کمتر اشتباه ها و خطاهای خود و دیگران را می بخشند )جانسون و همکاران، 

افرادی که سیستم فعال سازی رفتاری حساس تری دارند، عواطف مثبتی همچون امیدواری و شادمانی را تجربه کرده و 

 (.2004، 6از سوی دیگر برانگیختگی هیجانی همچون تمایالت پرخاشگرانه بیشتری را هم گزارش می کنند )کارور

درواقع خودکنترلی به توانایی نادیده  خودکنترلی نیز از جمله متغیرهایی است که در این پژوهش به آن پرداخته شد.

ها گرایش رفتاری ناخواسته و خودداری از اقدام بر روی آنهای درونی خود و همچنین به قطع گرفتن و یا تغییر واکنش

ی دارای خودتنظیمی بیشتری هستند و قدرت اراده باال،افراد دارای خودکنترلی  .(2004 و همکاران، 7اشاره دارد )تانگنی

                                                      
1 -Kagan, Reznick & Snidman  
2 - grandin 
3 -Carver & White  
4 - Johnson, Kim, Giovannelli & Cagle  
5 - Smits & Kuppens 
6 -Carver 
7 - tangney 
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همکاران و  1گیری و کنترل نگرانی دارای قدرت بیشتری هستند. خودکنترلی توسط هینربیشتری دارند و در تصمیم

و تاب آوری نیز به صورت مستقیم  شده است عنوان یک پتانسیل میانجی بین خودآگاهی و پرخاشگری ذکر( به2004)

ی ( معتقدند مردم با خودکنترلی باال بهتر قادر به نحوه95، 2006) 2واکر، مندوزا، واینته بر خشونت تاثیر می گذارد.

( 2004و همکاران ) 3خودکنترلی توسط هینر. ترندیابی به اهداف موفقزندگی مطابق با اهداف خود هستند و در دست

( به 11، 2008و همکاران ) 4شده است. گارنفسکی عنوان یک پتانسیل میانجی بین خودآگاهی و پرخاشگری ذکربه

این  اند؛ و بهرسان پرداختهخودگزارش دهی، خودکنترلی و پرخاشگری و رفتارهای خود آسیب بررسی تمرکز حواس،

اند که بین تمرکز حواس و خود گزارش دهی و خودکنترلی با پرخاشگری ارتباط منفی وجود دارد. ارتباط نتیجه رسیده

بررسی قرارگرفته است  مورد (2000) 5بین خود گزارش دهی و تمرکز حواس و کنترل خود توسط بولین، براون و رایان،

مستلزم نظارت مستمر فرد در برابر برخی اهداف یا استانداردهای مطلوب است اند که خودکنترلی  و به این نتیجه رسیده

خودکنترلی به معنای سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست برعکس،  .(142، 5201 ،6)آچتزیگر و همکاران

د است، روش و چیزی که مورد تأکی داشته باشیمخودکنترلی یعنی اینکه ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان 

. ازجمله فواید کنترل و تنظیم (123، 1999، 7که جریان تفکر را تسهیل کند )گلمن طوری ابراز احساسات است به

رغم دلسردی، جلوگیری از هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به

تواند برتاب آوری رغم فشارهای وارده است. بنابراین خودکنترلی می واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به

های عاطفی کمتر و تعادل عاطفی بیشتری را گزارش ی خودکنترلی باال ناراحتیساالن باتجربهگافراد مؤثر باشد. بزر

فی همراه است . در مقابل سطح کم خودکنترلی با مشکالت شدید رفتاری و عاط(45، 2000دهند )گرامسو، اینسکو،می

کمتر خشونت روانی و فیزیکی بیشتری )عدم توانایی برای  ،( و بزرگساالن دارای خودکنترلی76، 1994)فلدمن و وینبرگر،

اند از ازجمله عوامل تأثیرگذار بر خودکنترلی عبارت .(1998دهند )اواکمه، بازداری احساسات منفی( را نشان می

(. تنظیم 2008دهی، تمرکز حواس و تنظیم احساسات )گارنفسکی و همکاران، مدی، خودآگاهی و خود گزارش آخودکار

                                                      
1 - hinner 
2 -vaker , mendoza& ynte 
3 - hinner 
4 - karnofsky 
5 - bolin&ryan&braun 
6 - Achtziger, Hubert, Kenning, Raab & Reisch 
7 -Golman 
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تواند منجر زاست که از بروز شدت عواطف که میواقع نوعی تعادل بین شناخت و احساسات در مواقع تنش احساسات در

باشد  رگذاریتأث یرلتواند روی خودکنتآورد بنابراین یکی از عوامل زیستی که میبه خشونت  شود جلوگیری به عمل می

اند افراد برای اعمال خودکنترلی به مهار رفتار برای به تعویق های نظام رفتاری، است. بعضی از تحقیقات نشان دادهسیستم

ارتباط دارند اما در مورد  (BIS) یبازداری رفتار ستمیس پذیر نیاز دارند که این عوامل باها و رفتار انعطافانداختن لذت

ی کدام سیستم در چه میزانی از خودکنترلی نقش دارند سخنی ذکر ها و غلبهای از این سیستماینکه چه میزان و درجه

زا به میزانی از عواطف مثبت با توجه به تحقیقات ذکرشده افراد تاب آور نیز برای مقابله با شرایط استرس .نشده است

ی منفی و تنش و میزانی از کنترل و بازداری خود برای استقامت و مقاومت برای سازگاری با شرایط فهبرای کم کردن عاط

، بنابراین کندسازگاری با تغییرات و درجات مختلف خودکنترلی را تسهیل می ،آوریاسترس آمیز و دشوار نیاز دارند؛ تاب

های جدید بیشتر انطباق پذیری بیشتری دارند با موقعیتافرادی که انعطاف خودکنترلی بر تاب آوری تاثیرگذار است.

آوری دهند. افراد با تابی استرس و اضطراب به فعالیت ادامه میزا بدون تجربههای مختلف و تنشیابند و در موقعیتمی

ار زیادی خودکنترلی زمینه های مختلف تولید کنند که نیاز به مقد ای از رفتارهایی را دری گستردهتوانند مجموعهباال می

 ،مرتبط باشد یآوررسد یکی از متغیرهای دیگری که با تاببنابراین به نظر می  (.441، 2013، 1دارد )فرکاس  و همکاران

های منفی و افزایش رضایت از زندگی تأثیر آوری بر کاهش هیجانها تاباست. در برخی از پژوهش یرفتار ینظام ها

در مقابل حوادث سخت  کنند، احتماالدی که هیجانات مثبت را به میزان بیشتری تجربه میداشته است؛ بنابراین افرا

 ،آوری. تاب(3، 1392؛ به نقل از مؤمنی و علیخانی، 2005)زواترو، جانسون و دیویس،  ر هستندتر هستند و تاب آورتمقاوم

 این خودکنترلی بر تاب آوری تاثیرگذار است.، بنابرکندسازگاری با تغییرات و درجات مختلف خودکنترلی را تسهیل می

زا های مختلف و تنشیابند و در موقعیتهای جدید بیشتر انطباق میپذیری بیشتری دارند با موقعیتافرادی که انعطاف

 ای ازی گستردهتوانند مجموعهآوری باال میدهند. افراد با تابی استرس و اضطراب به فعالیت ادامه میبدون تجربه

، 2013، 2زمینه های مختلف تولید کنند که نیاز به مقدار زیادی خودکنترلی دارد )فرکاس  و همکاران رفتارهایی را در

 یدستاوردها یرو شتریدارند ب یشتریب یکه خودکنترل یکرده اند مردم شنهادی( پ2014) 3لبرتیچونگ و گ (.441

سخت بهتر  طیاجتناب کردن متمرکزند و در شرا یدارند و کمتر رو یشیگرا یرفتار کردیو رو شوندیمثبت متمرکز م

                                                      
1 - Farkas & Orosz 
2 - Farkas & Orosz 
3 -Chong & gilberg 
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 یو مشکالت فشار کمتر ندیآیپس مشکالت برم زصورت بهتر ا نیشوند و در ا ایمشکالت خود جو یرا برا یراه توانندیم

 ییباال یکه از خودکنترل ی(. درواقع افراد2015، 1انگیبرخوردارند )او یباالتر یآورو از تاب سازدیها وارد مبر آن

 یهاطهیح یدر برخ دیشد یزاتنش عیاز وقا یریشگیقدرت پ ینگرندهیو آ ریپذانعطاف یهیروح لیبرخوردارند به دل

طور که گفته همان (.42، 2014و همکاران،  2الیتون) برخوردارند یو مقاومت باالتر یآوراز تاب نیبنابرا ،را دارند یزندگ

توان میو های فردی ازجمله عواطف و احساسات است ی شخصیت گری نظام های رفتاری اساس تفاوتشد بر طبق نظریه

توانند در خودکنترلی و تاب آوری افراد نیز ای نظام های رفتاری عالوه بر اینکه با خشونت رابطه دارد میگونهگفت به

 .بر خشونت و کنترل آن نقش ایفا می کند نقش داشته باشند و همچنین این دو متغیر )خودکنترلی و تاب آوری(

 همواره یکی از جدی ترین مشکالت جهان در سراسر تاریخ بشر بوده است ،زنان هیعل یخشونت خانگ از طرفی

      میلیون نفر قربانی خشونت در دنیا برآورد  3/5تاحدی که ساالنه حدود  (،2093، 2010، 3)ساهین، بلوگلو و اونلمیز

 5. بر پایه گزارش منتشر شده سازمان جهانی بهداشت(618، 2005، 4وی، وگا، جاکوبز و جانسونمی شود )چن، را

(WHO( زنان بسیاری در آمریکای جنوبی ،)در  23درصد( و اروپا ) 13درصد(، ژاپن ) 49درصد(، آفریقا ) 49-61 )درصد

(. فراوانی 2008، 6هیز، واتس و کاریکامی گیرند )السبرگ، جانسون،  طول عمر خود مورد خشونت خانگی فیزیکی قرار

درصد( و در  2/41درصد(، در سودان ) 7/43درصد(، در ایران ) 2/62یک ساله خشونت فیزیکی علیه زنان در مصر )

درصد( زنان اردنی در طول زندگی مشترك خود، دست کم  2/31درصد( گزارش شده است و همچنین ) 7/25عربستان )

می تواند منجر  خشونت خانگی  (.81، 2009، 7ربه کرده اند )کالرك، بلوم، هیل و سیلورمنیکبار خشونت فیزیکی را تج

درصدی مشکالت سیستم عصبی مرکزی، اختالل در سالمت روانی و عاطفی، افزایش موارد اقدام به  70تا  50به افزایش 

. (589، 3200، 8مک میالن در زنان شود )واتهن و یضد اجتماع تیخودکشی، وابستگی به مواد و اختالالت شخص

 شیافزا پیامدهای نامطلوب خشونت خانگی علیه زنان، در دوران بارداری نیز شامل وزن گیری ناکافی در دوران بارداری،

                                                      
1 -Oiyang 
2 -layton 

3Sahin, Baloglu, & Ünalmis  
4 Chen, Rovi, Vega, Jacobes & Johnson 
5 World Health Organization 
6  Ellsberg, Jansen,Heise, Watts &Garcia 
7 Clark, Bloom, Hill & Silverman  
8 Wathen & MacMillan 
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، 1احتمال ضربه، مراقبتهای ناکافی دوران بارداری و تولد نوزاد کم وزن می باشد )پارکر، مک فارلنس، سویکن، سیلوا و رل

نت خانگی عالوه بر ایجاد مشکالت جسمی، روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز بار سنگینی را بر خشو (.60، 1999

. اشاعه رفتارهای خشونت بار در بین زوجین، در خانواده هایی که باید مورد (41، 2005، 2)موزانی جامعه تحمیل می کند

عضای خانواده را خدشه دار و در کارکردهای عمومی این وثوق و اعتماد سایر اعضا از جمله فرزندان باشند، اعتماد سایر ا

 زیزنان، بلکه خانواده و جوامع را ن تیسالمت، رفاه، حقوق و شخص و همچنین نه تنها خانواده ها اختالل ایجاد می کند

یی بنابراین ضروری است، رفتارهای خشونت آمیز زوجین و علل بروز رفتارها ؛کند یمواجه م دیبا تهد یبه طور جد

تا با برطرف کردن  (.458، 2006، 3همچون پرخاشگری، زیر پا گذاشتن مقررات خانواده ریشه یابی شود )جلینگ و اهرن

 عوامل به وجود آورنده آنها و تقویت عوامل بروز رفتارهای موثر، کارآمد، کارایی و اثربخشی خانواده افزایش یابد. 

 یهعل ینگبا خشونت خا یرفتار ینظام ها ینبل است که آیا بنابراین محقق به دنبال پاسخگویی به این سوا

قش سن، مدت نهمچنین در این پژوهش به و رابطه وجود دارد  یو تاب آور یخودکنترل یزنان با توجه به نقش واسطه ا

 علیه زنان بی تاثیر نیست می پردازد. خانگی ازدواج و تحصیالت که در خشونت 

 روش پژوهش

ع از لحاظ هدف از نو باشد یم یمعادالت ساختار یابیمدل با روش  یپژوهش حاضر، طرح همبستگ طرح

 های بنیادی، از لحاظ روش، توصیفی مقطعی و از لحاظ نتایج جز مطالعات همبستگی است.پژوهش

اب ت یلسون،و -یگر یتی(، شخص2001)  یحیی یزنان حاج یهعل یخشونت خانگ یپرسشنامه هادر این پژوهش از 

 ( استفاده شد. 2004و همکاران ) یتانج ی( و خودکنترلCD-RISCکانر و دیویدسون ) یآور

خرده مقیاس  4پرسش و  32این پرسشنامه شامل :  ( 2001)  ییحی یحاجخشونت خانگی علیه زنان پرسشنامه 

بوده و خشونت روانی را مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس  16تا  1است. خرده مقیاس اول شامل پرسش های 

بوده و خشونت فیزیکی را مورد سنجش قرار می دهد. خرده مقیاس سوم شامل پرسش  27تا  17دوم شامل پرسش های 

 32و  31خشونت جنسی را مود سنجش قرار می دهد و خرده مقیاس چهارم شامل  پرسش های  بوده و 30تا  28های 

                                                      
1Parker, McFarlane,Soeken, Silva &  Reel  
2 Mozane 
3 Jelinek & Ahearn 
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بوده و خشونت اقتصادی را مورد سنجش قرار می دهد. بر پایه نتایج حاصله از اولین زمینه یابی فلسطینی ها در مورد 

کرونباخ برای چهار عامل آزمون  زن انجام گرفت ضریب همسانی درونی یا آلفای 2410خشونت علیه زنان که در مورد 

. بدست آمد. پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان را خاقانی فر در دانشگاه /92. و /93.، /86.، /71حاج یحیی به ترتیب 

الزهرا ترجمه کرده است و اعتبار آن را استادان متخصص تایید کرده اند و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ را با 

( نیز 1393(. در پژوهش جعفریان و همکاران )71، 1385. به دست آمده است )خاقانی، /97نفری،  60نمونه استفاده از 

 89/0کرونباخ  یپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپا نیهمچن. بدست آمده است. /82با آلفای کرونباخ خشونت علیه زنان 

 د.محاسبه ش

( ساخته شده 1989بارت و در سال ) و لسونیو ،توسط گریاین پرسشنامه :  1ویلسون -پرسشنامه شخصیتی گری

و  جنگماده ای است که برای بررسی فعالیت هر یک از سیستم های فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و  120و  است

 ماده در نظر گرفته شده است. و برای هر یک از ماده های آن سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد 40گریز 

( ضرایب آلفای کرونباخ اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و 1989(. ویلسون و همکاران )1392شتیانی، )آ

و  71/0، 63/0، 59/0، 35/0، 68/0و برای زنان  65/0و  65/0، 61/0، 58/0، 61/0، 71/0گریز را به ترتیب برای مردان 

پرسشنامه از همبستگی آیزنگ، روایی  GWPQمیان مولفه های به دست آوردند. همچنین با استفاده از همبستگی  71/0

؛ به نقل از آشتیانی، 1378همگرایی آزمون را نشان دادند. این پرسشنامه توسط آزاد فالح، دادستان، اژه ای و موذنی )

و  65/0، 66/0، 61/0، 54/0، 6/0ضرایب آلفای کرونباخ مولفه ها به ترتیب  ونفری اجرا  211( در یک گروه 1392

 شد. محاسبه 83/0گزارش شده است. همچنین پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه 69/0

( جهت 2003این پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون ) :(RISC-CD) 2کانر و دیویدسونپرسشنامه تاب آوری 

( آن را برای استفاده در ایران انطباق داده است. 1384اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه شده که محمدی )

اطف تحمل عو /زیاعتماد به غرا -2ی، فردی استحکام شخص /یستگیشا -1مؤلفه  5 یداراد و گویه دار 25این پرسشنامه 

کامالً  0باشد که در مقیاس لیکرت بین ) یم تیمعنو -5 و  کنترل -4 منیروابط ا /راتییمثبت تغ رشیپذ -3ی منف

باشد. این مقیاس در ایران توسط می 0و حداقل  100ی شود. حداکثر نمرهگذاری میهمیشه درست( نمره 4نادرست( و )

                                                      
1 Gary-Wilson’s Personality Questionnaire 
2 Resilience conner & Davidson Inventory 
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آوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره ( هنجاریابی شده و برای تعیین پایایی مقیاس تاب1384محمدی )

محاسبه  78/0همچنین پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ .بدست آمده است. /89گرفته شده و ضریب پایایی 

 شد.

فای کرونباخ ( تهیه نمودند. با انجام پژوهشی، آل2004مکاران )این پرسشنامه را تانجی و ه :پرسشنامه خودکنترلی

ت در طیف پاسخ به سؤاال. گزارش نمودند 89/0گویه ای در دو نمونه تحقیقی  36برای مقیاس خودکنترلی فرم بلند 

 5یاد=شباهت خیلی ز 4، شباهت زیاد=3نظر=، بی2، کمی شباهت دارد=1ای از اصالً شباهت ندارد=درجه 5لیکرت 

ی کرونباخ آن خواهد بود. آلفا 180و بیشترین  36ی کل افراد درآزمون، در کمترین حالت درنظرگرفته شده است. نمره

 35و  34، 33، 32، 29،31، 28، 25، 23، 21، 20، 19، 17، 16، 14، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 4، 3، 2است. عبارت  89/0

گزارش شده  ./83رسشنامه در پژوهش حاجی نوروزی با الفای کرونباخ شود. پایایی این پگذاری میطور معکوس نمرهبه

  محاسبه شد. 89/0همچنین پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ است. 

 یریو حجم نمونه و روش نمونه گ یجامعه آمار

اند و به دهواقع ش یکه مورد خشونت خانگ شهر تهران بودند زنان متاهل یهشامل کل یقتحق ینا یجامعه آمار

 اند. مراجعه کرده 1396یی در تابستان مراجع قضا

بر اساس در مدل معادالت ساختاری مناسب با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه  ی حجم نمونهبرای محاسبه

افزایش توان لذا با توجه به تعداد پارامترهای این مدل و نیز به منظور (، 2010، 1)کالین شودپارامترها محاسبه می

خطای استاندارد  بر همین اساس نفر انتخاب شد. 400کنندگان اندازه نمونه آماری و مدیریت افت احتمالی شرکت

ها نرمال نبوده یا کجی داشته شود. زمانی که توزیع دادههای بزرگ محاسبه مینمونه بر پایه مفروضه SEMبرنامه 

در دسترس با روش نمونه گیری به این ترتیب  (.1387یاز است )هومن، های نمونه با حجم بزرگتر مورد نباشد گروه

به عنوان نمونه این  بودند مراجعه کننده کردهیی واقع شده و به مراجع قضا یمورد خشونت خانگکه  نفر زن 400

  انتخاب شد.پژوهش 

                                                      
1 Kline, R, B. 
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 فرضیه ها

 فرضیه کلی

 رابطه ر تهراندر زنان متاهل شه یآورو تاب یزنان به واسطه خودکنترل یهعل یبا خشونت خانگ یرفتار یهانظام

 معنادار دارد.

 فرضیه های جزئی

 رابطه وجود دارد.زنان مورد مطالعه  یهعل یبر خشونت خانگ یتاب آوربین 

 رابطه وجود دارد.زنان مورد مطالعه  یهعل یخشونت خانگ اب یخودکنترلبین 

 رابطه وجود دارد.زنان مورد مطالعه  یهعل یخشونت خانگ اب یبازدار یتیشخص یژگیوبین 

 دارد. معنادار رابطه زنان مورد مطالعه یهعل یخشونت خانگ اب سازیفعال یتیشخص بین ویژگی

 دارد. معنادار رابطه زنان مورد مطالعه یهعل یخشونت خانگ اب جنگ و گریز یتیشخص بین ویژگی

 نقش میانجیگری دارد. زنان مورد مطالعه یهعل یخشونت خانگ و رفتاریهای تاب آوری در رابطه بین نظام

 نقش میانجیگری دارد. زنان مورد مطالعه یهعل یخشونت خانگ و های رفتاریخودکنترلی در رابطه بین نظام

 یافته های پژوهش

 ییدیتا یعامل یلو تحل یونرگرس ی،معادالت ساختار یابیآزمون مدل در این پژوهش جهت فرضیه های تحقیق از 

 استفاده شد که نتایج آن در زیر قابل مشاهده است.

 نمونه آماری شاخص مرکزی و پراکندگی توزیع نمرات متغیرهای پژوهش

 پژوهش یرهاینمرات متغ عیتوز یو پراکندگ یشاخص مرکز-4 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر

 14/9 34/84 خشونت خانگی علیه زنان

 78/7 56/39 تاب آوری

 77/9 65/87 خودکنترلی

 65/5 31/34 ویژگی شخصیتی بازداری

 80/6 72/39 ویژگی شخصیتی جنگ وگریز

 72/7 72/40 ویژگی شخصیتی فعال سازی
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 ساختاری مدل برازش

 پنهان متغیرهای تنها و ندارد کاری )متغیرهای آشکار( سواالت به گیری، اندازه های مدل خالف بر ساختاری مدل

 .گرددمی بررسی آنها میان روابط با همراه

 

 برازش مدل ساختاری پژوهش-4نمودار 

 

t-val )مقادیرt داری معنی ضرایب ues ) 

 ضرایب ترین معیار، اساسی و اولین که شود می استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

t داری معنی t مقادیر همان یا  -values مدل در متغیر بین ی رابطه سنجش برای معیار ترین ابتدایی .باشد می        

 رابطه صحت از نشان شود، بیشتر 1.96 از اعداد این مقدار که صورتی در. است t داری معنی اعداد ساختاری(، )بخش

فقط  اعداد که داشت توجه باید البته. است 0.95 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه تایید در نتیجه و متغیرها بین ی

 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه شدت و دهند می نشان را رابطه صحت
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 ( t-values )مقادیرt داری معنی ضرایب-5نمودار 

این  و باشدمی0.95 از بیشتر تحقیق فرضیات به رابطه مربوط 9برای همه  T-Value مقدار فوق، شکل به توجه با

 .است مدل برازش نسبتاً مناسب معنای به این .است شده تایید ها رابطه

 T-Valueمقادیر -5جدول 

 T-Value روابط

 4.47 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. سن

 3.24 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. تحصیالت

 3.18 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. مدت ازدواج 

 2.91 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. تاب آوری

 4.31 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. خودکنترلی 

 1.98 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. ویژگی شخصیتی بازداری 

 4.80 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. ویژگی شخصیتی جنگ وگریز 

 5.17 بر خشونت خانگی علیه زنان مورد مطالعه تاثیر می گذارد. ویژگی شخصیتی فعال سازی 

 4.85 بر تاب آوری تاثیر می گذارد. خودکنترلی
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( 96/1)0.95 از بیشتر تحقیق فرضیات به رابطه مربوط 9همه  برای T-Value مقدار -5نتایج جدول  به توجه با

برای بیان مقبولیت مدل از شاخص  .است مدل برازش نسبتاً مناسب معنای به این .است شده تایید ها این رابطه و باشدمی

لویس، شاخص های تطبیقی و مجذور کامل -بونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، توکر-هنجار شده بنتلرهای برازش 

 قابل بررسی می باشد. 6استفاده شده است که نتایج بدست آمده از مدل در جدول 

ساختاری پژوهششاخص های برازش مدل -6جدول   

 نوع شاخص معادل فارسی میزان استاندارد برازش مدل نتیجه

91/0 مطلوب  >90/0 بونت-شاخص برازش هنجار شده بنتلر   NFI 

86/0 مطلوب  >90/0  RFI شاخص برازش نسبی 

00/1 مطلوب  >90/0  IFI شاخص برازش افزایشی 

00/1 مطلوب  >90/0 لویس-شاخص برازش توکر   TLI 

00/1 مطلوب  >90/0  CFI شاخص برازش تطبیقی 

92/0 مطلوب  >90/0  GFI شاخص نیکویی برازش 

000/0 مطلوب  <05/0  RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

666/0 مطلوب  <2  CMIN/DF نسبت کای دو به درجه آزادی 

00/1 مطلوب  > 05/0  p-value سطح معناداری 

 

هستند  9/0مشاهده می کنید، اکثر شاخص های برازش تطبیقی مدل تدوین شده باالتر از 6همانطور که در جدول 

می باشد که مناسب است. لذا  0001/0و برابر  05/0کمتر از  RMSEAو این نشان دهنده پذیرش مدل است. شاخص 

 و مستقیم بررسی  اثرات7در جدول  می باشد. در کل با توجه به کلیه شاخص ها مدل کلی از برازش مناسبی برخوردار

 مشاهده می شود. زنان علیه خانگی خشونت بر متغیرهای پژوهش مستقیم غیر
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 زنان علیه خانگی خشونت برپژوهش  متغیرهای اثرات مستقیم و غیر مستقیم-7جدول 

 اثر کلی اثرغیر مستقیم اثر مستقیم شاخص

 -232/0 - -232/0 سن

 -129/0 - -129/0 تحصیالت

 -192/0 - -192/0 مدت ازدواج

 -167/0 - -167/0 تاب آوری

 -249/0 -035/0 -214/0 خودکنترلی

 -079/0 - -079/0 ویژگی شخصیتی بازداری

 200/0 - 200/0 ویژگی شخصیتی جنگ وگریز

 199/0 - 199/0 ویژگی شخصیتی فعال سازی

 زنان هیعل یخشونت خانگاثر کلی را بر  نیشتریبی خودکنترل مستقیم وسن بیشترین اثر  7با توجه به نتایج جدول 

 دارد.
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 نتیجه گیری کلی

  یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یپژوهش نشان داد که سن بر خشونت خانگ ینا های یافته یحاصل از بررس یجنتا

سن بر  ":  یهفرض ینبنابرا بود دار یزنان معن یهعل یسن بر خشونت خانگ یرگذاریتاث 8گذارد. با توجه به جدول  یم

(، 1393) یرزاییپژوهش م یجپژوهش با نتا یافته ینشد. ا ییدتأ "گذارد یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یخشونت خانگ

(، درخشانپور و 1393و همکاران ) یمحتشم، (1393) یرزایی(، م1384موحد و همکاران )، (1383) یو گروس یاحمد

 یعزنان در خانواده شا یهخشونت عل یا یتوان گفت، خشونت خانگ یم یینباشد. جهت تب ی( همسو م1393) همکاران

از آن است که احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان توسط همسرانشان  یحاک یجآنان است. نتا یهشکل خشونت عل ینتر

اما توجه به آن به عنوان  یستن یدجد یا یدهپد ی(. خشونت خانوادگ48، 1383 ی،است )اعزاز یگریاز هر کس د یشب

زنان و  یهخشونت عل یدهکه در مورد پد یتوجه بلقا یبا توجه به گزارش ها یناست. بنابرا یدجد یاجتماع یمسئله ا

 یو گروس ی. به عنوان مثال احمدمی باشد یخشونت خانگ یشترب یضرورت بررسکه نشان از دارد  دوجو یهمسرآزار

محسوس وجود دارد.  یبه گونه ا یتیجنس یپژوهش نشان دادند که در منطقه کرمان نابرابر یها هیافت( در 1383)

 یریخانواده، جامعه پذ یدر خانواده سن زن و مرد، محل سکونت، تعداد اعضا یتیجنس رابریعوامل موثر بر ناب ینمهمتر

 یشپژوهش نشان داد با افزا ینبود. در ا یتیجنس یقالب یدو عقا یمردساالر یئولوژیدا یتی،نقش جنس یفایا یتی،جنس

کاهش و  یگرید یکی، یشبا افزا اردرابطه معکوس وجود د یردو متغ ینا ینب یعنی یابد یکاهش م یسن، خشونت خانگ

( کامال متناقض 1380) یزیسرنشن یسی( ورئ1393) یپژوهش اصالت یافتهاما در  یابد یم یشافزا یگرید یکی،با کاهش 

پژوهش  یدر برخ یبه کاهش خشونت و حت یگرخشونت و در موارد د یشبه افزا یسن در موارد یشت. افزاو ناهمسو اس

نوع  یالت،شغل مرد، تحص یندهد ب ی( نشان م1380) یزیسرنشن یسیارتباط با خشونت دانسته شده است. رئ یها ب

و خشونت رابطه  ینسن زوج یندارد. اما بوجود  یزنان رابطه معنادار یهازدواج، اقتدار مرد در خانواده با خشونت عل

در زنان مراجعه به مراکز  یخشونت خانگ یتوضع یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1393) یرزاییمشاهده نشده است. م

 یزانرود م یباشد که به تناسب سن که باال م یم 27تا  25 ینزنان سن ینخشونت در ب یزانم یننشان داد باالتر ییقضا

 کند.  یم    یداخشونت کاهش پ

یر    زنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یالتپژوهش نشان داد که تحص ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

 ":  یهفرض ینبنابرا بود. دار یزنان معن یهعل یبر خشونت خانگ یالتتحص یرگذاریتاث 9گذارد. با توجه به جدول  یم
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 یمحتشم یپژوهش ها یجنتا با یافتهن یشد. ا ییدتأ "گذارد. یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یالتتحص

 یقیتحق یط یندارد. برود و گر ی( همخوان1393درخشانپور و همکاران )و ( 1384(، موحد و همکاران )1393و همکاران )

 یاربس یمطالعه انجام گرفته و امر کشور مورد 71کشور از  57نشان دادند که ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان در 

زنان و  یمانند حقوق مساو یو فرهنگ یاجتماع یاز نگرش ها یکه پاره ا یشده است در حال یم لقیت یجمعمول و را

خشونت نسبت به زنان در همه کشورها  یفرهنگ یجگردد. ترو یم یزنان باعث کاهش احتمال وقوع زن آزار یالتتحص

مطرح  یدر مورد خشونت و سالمت هانیج یکند. گزارش ها یتفاوت م یگر،گ به فرهنگ دفرهن یکو از  یستن یکسان

 یباشد. به عنوان مثال، محتشم یاثرگذار بر خشونت م یاسیو س یاقتصاد ی،فرهنگ ی،کند که ابعاد متفاوت اجتماع یم

در زنان مراجعه کننده به مراکز  یعوامل مرتبط با مقابله با خشونت خانگ یکه به بررس ی(، در پژوهش1393و همکاران )

و نگرش نسبت به مقابله  یالتتحص یزانم ینپژوهش نشان داد ب ینا های یافتهشهر تهران پرداختند در  یقانون یپزشک

 یمعن یهمبستگ ینسبت به مقابله با خشونت خانگ یتاهل و هنجارهای ذهن یتوضع ینب ینو همچن یبا خشونت خانگ

موثر بر نگرش زنان نسبت  یاجتماع دی( در خصوص عوامل اقتصا1384ش موحد و همکاران )وجود دارد. در پژوه یدار

 یتزنان، وضع یالتتحص یزانم یرهایمتغ ینب ینشان داد که رابطه معنادار یقتحق یجنتا یتیجنس یها یبه نابرابر

شوهر و نوع شغل و درآمد شوهر،  یالتاشتغال مادر، تحص یتپدر و مادر، وضع یالتتحص یزاناشتغال، نوع شغل زنان، م

توان  یمطالعه م ینا یها د    یافته وجود دارد. بر اساس  یتیجنس یها یبا نگرش زنان نسبت به نابرابر ینو درآمد والد

مناسبات موجود در جامعه و  ییررا در تغ یعمده ا یرزنان و مادران آنان تاث یالتچون اشتغال و تحص یگفت که عوامل

ابعاد متفاوت نگرش زنان نسبت  یکاآمر جامعه( در مطالعه خود در 2003جوان ) ینهمراه داشته است. همچنخانواده به 

زنان، اشتغال و  یالتسطح تحص یشکه افزا یافتدست  یجهنت یندهد و به ا یمورد مطالعه قرار م یتیبه شکاف جنس

در  یتیجنس یو رشد آگاه یشزنان و افزا یسنت ینقش ها یدر دگرگون ییبه سزا یربخش تاث ییرها یرشد جنبش ها

 یدهشونت انجامخو هم به کاهش  یشها هم به افزا یبررس یزنان بر طبق داده ها یباال یالتاست. تحص شتهآنها دا ینب

است و  یافتهزنان کاهش  یهعل یمردان خشونت خانگ یالتتحص یشپژوهش نشان داد، با افزا یافته یناست اما در هم

زنان  یهعل یکمتر باشد، خشونت خانگ مرد یالتهرچه تحص یا یالتکاهش تحص یا یعنیکند  یصدق م یزبرعکس آن ن

 است.  یافته یشافزا یزن
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 یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یپژوهش نشان داد که مدت ازدواج بر خشونت خانگ ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

 ":  یهفرض ینبنابرا بود. دار یزنان معن یهعل یدواج بر خشونت خانگمدت از یرگذاریتاث10گذارد. با توجه به جدول  یم

 ینتوان گفت، در ا یم تبیین جهت. شد ییدتأ "گذارد. یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یمدت ازدواج بر خشونت خانگ

 یافتهزنان کاهش  یهخشونت عل یزبه مراتب ن یابد یشافزا یعنیشود  یشترپژوهش نشان داد هر چه مدت زمان ازدواج ب

 یجبا نتا یافته ینداشته است. ا یشافزا یززنان ن یهاست و هرچه مدت ازدواج کمتر باشد به همان نسبت خشونت عل

باشد.  ی( هم سو م1، 1393( درخشانپور و همکاران )1389) یو آقاجان یگلویی( و آقاب1380) یزیسرنشن یسیپژوهش رئ

 یمردان یلهکه مورد مطالعه قرار گرفته اند به وس یدوم زنان یکدهد که  ینشان م ییحاصل از مطالعات کانادا یها یافته

ازدواج کرده اند گزارش داده اند که مورد  یکه به تازگ یششم کسان یکآنان بوده خشونت را تجربه نموده اند،  یکه آشنا

 یسیبوده اند. رئ یخشونت خانگ یقربان یدوم آنان اظهار داشته اند که در ازدواج قبل یکخشونت مردان خود قرار گرفته و 

 انزن یهنوع ازدواج، اقتدار مرد در خانواده با خشونت عل یالت،شغل مرد، تحص یندهد ب ی( نشان م1380) یزیسرنشن

ود گزارش نمودند آزار همسر غالبا در خ یها یافته یج( در نتا1389) یو آقاجان یگلوییوجود دارد. آقاب یرابطه معنادار

استفاده از مشت و لگد و در دو سوم  یزیکیروش اعمال خشونت ف یعترینشود شا یمشترك شروع م یزندگ یهاول یسالها

 استفاده شده است. یزعالوه بر مشت و لگد از آالت ضرب و جرح ن یموارد همسرآزار

یر    زنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یکه تاب آورپژوهش نشان داد  ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

 " : یهفرض ینبنابرا بود. دار یزنان معن یهعل یبر خشونت خانگ یتاب آور یرگذاریتاث 11گذارد. با توجه به جدول  یم

به سالم  یلعبارت است از تما آوریتاب. شد  ییدتأ "گذارد. یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یتاب آور

 یداریتنها پا یآور(. تاب2015؛ به نقل از اسله و همکاران، 2013لچمن، ی،سخت است )کاتن، بر یطماندن تحت شرا یباق

بلکه شرکت فعال و  یست،خطرناك ن یطبا شرا یاروییدر رو یانفعال یو حالت یدکنندهتهد یطشرا یا هایبدر برابر آس

خطرناك است  یطدر شرا یروان یستیتعادل ز یفرد در برقرار یتوانمند یآورخود است. تاب رامونییپ یطسازنده در مح

 شدهیفسخت تعر یطماندن در شرا یبه قو یلعنوان تمابه یآور(. تاب1393؛ به نقل از بشارت، 2003یویدسون،)کانر و د

 ییکرد که توانا یفتعر یریپذمقاوم و انعطاف یفرد عنوانبه توانیفرد تاب آور را م یگرد ی(. از سو2015است )اسله،  

(. 1999برون،  ی،و مشکالت را دارد )بزمز، بلکن یها از همه نوع تروما، فاجعه، بحران شخصو غلبه بر چالش تریعبهبود سر

 یروان یها یبوآس رداو خطر ابتال به رفتار مشکل یعنوان بازگشتن از سخترا به یآور( تاب1994و آرونکومار ) یمرمنز
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 یاپو روندیک ی،آور(. تاب2015و همکاران،   ی؛ به نقل ازآتااو2006. )راتر، کندیم یفتعر یدهاها و تهدتحت چالش یحت

ناسازگار  یگرد یتممکن است در موقع یت،موقع یکرفتار سازگارانه در  یک یعنیثابت  یتوضع یکاست، نه  ینامیکو د

 ینکه چند هایییتاست و در موقع یطیمح یبا فاکتورها یذات یتیشخص هاییژگیو املمحصول تع یرمتغ ینباشد، ا

 ین(. بنابرا1392 یری،؛ به نقل جزا2002 یو،باشد )کرنول یآموختن تواندیاست و م تریچیدهفاکتور وجود دارد، پ یسکر

 یکمتر یاز خشونت خانگ ارندد یباالتر یکه تاب آور یتوان گفت افراد یم ینو جهت تب یپژوهش یافته ینطبق هم

 .یندنما یاستفاده م یشترب یاست از خشونت خانگ یینآنها پا یکه تاب آور یکنند و برعکس افراد یاستفاده م

. با از نتایج یافته دیگر این پژوهش است گذارد یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یخودکنترل

 ":  یهفرض ین. بنابراباشد یم دار یزنان معن یهعل یبر خشونت خانگ یخودکنترل یرگذاریتاث 12توجه به جدول 

گرفتن و  یدهناد ییبه توانا ودکنترلیشد. خ ییدتأ "گذارد یم یرزنان مورد مطالعه تاث یهعل یبر خشونت خانگ یخودکنترل

ها اشاره دارد آن یم بر رواز اقدا یناخواسته و خوددار یرفتار یشبه قطع گرا ینخود و همچن یدرون یهاواکنش ییرتغ یا

 یشتریب یهستند و قدرت اراده یشتریب یمیخودتنظ یباال، دارا یخودکنترل ی(. افراد دارا2004و همکاران،   ی)تانگن

( 2004و همکاران )  ینرتوسط ه یهستند. خودکنترل یشتریقدرت ب یدارا یو کنترل نگران گیرییمدارند و در تصم

بر خشونت  یمبه صورت مستق یزن یذکر شده است و تاب آور یو پرخاشگر یخودآگاه ینب یانجیم یلپتانس یکعنوان به

ما  ینکها یعنی یبرعکس، خودکنترل یستن اساتو احس یجاناتسرکوب کردن ه یبه معنا یگذارد. خودکنترل یم یرتاث

، روش ابراز احساسات است است یدکه مورد تأک یزیو چ یمابراز احساساتمان داشته باش یچگونگ یانتخاب برا یک

 یختگیکنترل سطوح برانگ یجاناته یمکنترل و تنظ ید(. ازجمله فوا1999کند )گلمن،  یلتفکر را تسه یانجر کهیطوربه

و عملکرد  یکاز واکنش مخرب در مقابل تحر یریجلوگ ی،رغم دلسردبه حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به یبرا

 یافراد مؤثر باشد. بزرگساالن باتجربه یبرتاب آور تواندیم یخودکنترل ینوارده است. بنابرا یرغم فشارها به یحصح

(. در 45، 2000ینسکو،)گرامسو، ا دهندیرا گزارش م یشتریب اطفیکمتر و تعادل ع یعاطف هاییباال ناراحت یخودکنترل

( و بزرگساالن 76، 1994ینبرگر،)فلدمن و و همراه است یو عاطف یرفتار یدبا مشکالت شد یمقابل سطح کم خودکنترل

 دهندیم ان( را نشیاحساسات منف یبازدار یبرا یی)عدم توانا یشتریب یزیکیو ف یکمتر خشونت روان ی،خودکنترل یدارا

 ی،و خود گزارش ده یخودآگاه ی،اند از خودکارآمدعبارت یبر خودکنترل یرگذار(. ازجمله عوامل تأث1998)اواکمه، 

شناخت و  ینتعادل ب یاحساسات در واقع نوع یم(. تنظ2008و همکاران،  یاحساسات )گارنفسک یمواس و تنظتمرکز ح
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. آوردیبه عمل م یریمنجر به خشونت  شود جلوگ تواندیکه م واطفزاست که از بروز شدت ع احساسات در مواقع تنش

مثبت  یدستاوردها یرو یشتردارند ب یشتریب یکه خودکنترل یکرده اند مردم یشنهاد( پ2014)  یلبرتچونگ و گ

توانند یسخت بهتر م یطاجتناب کردن متمرکزند و در شرا یدارند و کمتر رو یشیگرا یرفتار یکردو رو شوندیمتمرکز م

ها بر آن یو مشکالت فشار کمتر آیندیصورت بهتر از پس مشکالت برم ینشوند و در ا یامشکالت خود جو یرا برا یراه

برخوردارند به  ییباال یکه از خودکنترل ی(. درواقع افراد2015،  یانگبرخوردارند )او یباالتر یآورو از تاب سازدیوارد م

را دارند،  یزندگ هاییطهح یدر برخ یدشد یزاتنش یعاز وقا یشگیریقدرت پ ینگردهینو آ یرپذانعطاف ییهروح یلدل

و همکاران  یسمقاله توسط تا یک(. در42، 2014و همکاران،   یتونبرخوردارند )ال یو مقاومت باالتر یآوراز تاب ینبنابرا

 یخودکنترل ییفهدو وظ ینب یباعث شود وقت تواندیمثبت م یوخونشان داده اند که خلق ی( راجع به خودکنترل2007)

برخوردار  یخودکنترل یبرا هاتیظرف یافراد ممکن است از بعض یبرود. اگرچه همه یناز ب یتضاد وجود دارد فشار روان

( استدالل 2009) ینهاراستا س یندر معرض از دست دادن باشند. در ا یهاز بق یشترها ممکن است باز آن یباشند، اما بعض

گردد که  ینممکن است منجر به ا یاحساسات منف یاورد،ب یینرا پا یممکن است خودکنترل یاحساسات منف هکرد ک

باشد )ورد و  یآغازگر از دست دادن خودکنترل تواندیمسئله م ینخود تمرکز کنند و ا یالت عاطفح یبر رو یشترافراد ب

 یانرژ یاقدرت و  شکلیکبه  یهاست که شب یمحدود بعبر منا یمتک ی(. خودکنترل2014همکاران، یرو؛ اوزدم2000مان، 

 یادامه یدوباره به فرد برا ییزهانگ یجادا یبرا یابینوع باز یکو  شودیم یهتخل یبا هر چالش و انتخاب یانرژ یناست. ا

که  دو خشونت رابطه معکوس وجود دار یخودکنترل ینتوان گفت ب یم ییناست. جهت تب یازو اهداف موردنظر ن یرمس

و  یمرابطه مستق یردو متغ ینا ینکمتر خواهد شد و ب  یزن یگرید یکی،و با کاهش  یشترب یزن یگرید یکی یشبا افزا

 مشاهده شده است. یدارمعنا

زنان  یهعل یبر خشونت خانگ یبازدار یتیشخص یژگیپژوهش نشان داد که و ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

زنان  یهعل یبر خشونت خانگ یبازدار یتیشخص یژگیو یرگذاریتاث13گذارد. با توجه به جدول  یم یرمورد مطالعه تاث

 "گذارد. یم یرتاث عهزنان مورد مطال یهعل یبر خشونت خانگ یبازدار یتیشخص یژگیو ":  یهفرض ینبنابرا بود. دار یمعن

را پردازش کرده و اضطراب را  یداست که اطالعات مربوط به تهد یعصب یستمیس ی،رفتار یبازدار سیستم. شد ییدتأ

و توجه را در پاسخ به  دهدیم یشرا افزا یختگیانگ آورد،یو ادامه رفتار بازداری به عمل م یشرویاز پ کند،یم یاندازراه

نگه  یارهش یهتنب یافرد را نسبت به احتمال وقوع خطر  یرفتار ی. نظام بازداردهدیسوق م یدتهد یسوعالئم خطر به
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پاداش حساس بوده، فرد را  یبه نشانه ها ینظام فعال ساز رفتار یکهکند در حال یم یلرا تسه یداشته، رفتار اجتناب

و  BAS یباال یتگفته شد حساس رکه(. همانطو111، 2007کند )کاگان و همکاران ،  یم یشیاگر یرفتارها یردرگ

BIS رابطه معکوس وجود  یردو متغ ینا ینتوان گفت ب یم یینجهت تب شودیم یمنجر به عواطف و احساسات منف

( در 1390و همکاران ) یاکبر( هم سو است.  به عنوان مثال 1390و همکاران ) یپژوهش اکبر یجبا نتا یافته یندارد. ا

مقابله  یافراد از سبک ها یندهند ا یرا نشان م یکمتر BAS یتو فعال یشترب BIS یتفعال هک ینشان داد افراد یجنتا

 ینگرش خصمانه و خشم درون یز،خشم انگ یها یتموقع یختگی،کنند و خشم انگ یاستفاده م یشترمدار ب یجانه یا

 کنند.  یرا تجربه م یشتریب

 یهعل یبر خشونت خانگ یزجنگ و گر یتیشخص یژگیپژوهش نشان داد که و ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

 یبر خشونت خانگ یزجنگ و گر یتیشخص یژگیو یرگذاریتاث 14گذارد. با توجه به جدول  یم یرزنان مورد مطالعه تاث

زنان مورد مطالعه  یهعل یبر خشونت خانگ یزجنگ و گر یتیشخص یژگیو ":  یهفرض ینبنابرا بود. دار یزنان معن یهعل

رفتار فرار و اجتناب  یرشرطی،و غ یشرط ینددر پاسخ به محرك ناخوشا یز،وگرجنگ  یستمشد. س ییدتأ "گذارد. یم یرتاث

 یعبارتند از: جنگ )پرخاشگر یستمس ینا ی. دو مولفه رفتاردهدیترس را به آن نسبت م یجانو ه سازدیرا فعال م

 وجود دارد. یمرابطه مستق یردو متغ ینا ینتوان گفت ب یم یین(. جهت تبیداز منبع تهد یع)فرار سر یز( و گریتدافع

زنان مورد  یهعل یبر خشونت خانگ یفعال ساز یتیشخص یژگیپژوهش نشان داد که و ینا دیگر نتایج یافته یبررس در

 یهعل یبر خشونت خانگ یفعال ساز یتیشخص یژگیو یرگذاریتاث یجه، نت4-15گذارد. با توجه به جدول  یم یرمطالعه تاث

 یم یرمورد مطالعه تاث نانز یهعل یبر خشونت خانگ یفعال ساز یتیشخص یژگیو ":  یهفرض ینبنابرا بود. دار یزنان معن

را  یکیفعال و رفتار نزد یمثبت است و رفتارهای اجتناب یزشیانگ یستمیس ی،ساز رفتارفعال یستمشد.  س ییدتأ "گذارد.

به پاداش  یابیکه موجب  دست یعمل یشده فرد را به سو ینظام فعال ساز موجب رفتار تکانه ا یت. فعالشودیموجب م

مسترز،  یس،آن باشد )مار یمنف یامدهایبدون آن که فرد متوجه احتمال پ یزدانگ یکند و بر م یم یقشود، تشو یم

منجر به عواطف و احساسات  BISو  BAS یباال یت(. همانطورکه گفته شد حساس657، 2005دکانتر و همکاران ، 

 ی( هم سو است. موسو1389و همکاران ) ی( موسو1390و همکاران ) یپژوهش اکبر یجبا نتا یافته ین. اشودیم یمنف

 یجانیه یبا مشکالت رفتار یرفتار یو فعال ساز یرابطه نظام بازدار یرا با عنوان بررس ی( پژوهش1389و همکاران )
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تواند به عنوان عوامل  یو فعال ساز، م یبازدار ینظام ها یربنایز یشناخت یستآوردند، عوامل ز یجانجام دادند. در نتا

 باشد. یجانیو ه یکننده مشکالت رفتار ینیب یشکننده و پ یینتب

گذارد. با توجه به  یم یرتاث یآور بر تاب یپژوهش نشان داد که خودکنترل ینا یگرد یافته یجنتا یدر بررس

مورد مطالعه  یبر تاب آور یخودکنترل ":  یهفرض ین. بنابرادار بود یمعن یبر تاب آور یخودکنترل یرگذاریتاث 16جدول 

 ینبنابرا کند،یم یلرا تسه نترلیو درجات مختلف خودک ییراتبا تغ یسازگار ی،آورشد. تاب ییدتأ "گذارد. یم یرتاث

انطباق  یشترب یدجد هاییتدارند با موقع یشتریب یریپذکه انعطاف یاست. افراد یرگذارتاث یبر تاب آور یخودکنترل

 یآور. افراد با تابدهندیادامه م یتاسترس و اضطراب به فعال یزا بدون تجربهمختلف و تنش هاییتو در موقع یابندیم

 یخودکنترل یادیبه مقدار ز یازکنند که ن یدمختلف تول یها ینهدر زم را ییاز رفتارها یاگسترده یتوانند مجموعهیباال م

 یترضا یشو افزا یمنف هاییجانبر کاهش ه یآورها تاباز پژوهش ی(. در برخ441، 2013دارد )فرکاس  و همکاران ، 

احتماال در مقابل  کنند،یتجربه م یشتریب یزانجانات مثبت را به میکه ه یافراد ینداشته است؛ بنابرا یرتأث یاز زندگ

، 1392 یخانی،و عل ی؛ به نقل از مؤمن2005 یویس،تر هستند و تاب آورتر هستند )زواترو، جانسون و دحوادث سخت مقاوم

3.) 

در هر پژوهشی محدودیت جزء جدانشدنی آن به حساب می آید. علی رغم تالش در جهت به حداقل رساندن 

ند تبیین نتایج پژوهش را با محدودیت مواجه نماید که عبارت است از محدود بودن توامحدودیت ها برخی از موارد می

که تعمیم مراجعه کننده کرده اند؛  ییواقع شده اند و به مراجع قضا یکه مورد خشونت خانگ یزنان متاهلجامعه آماری به 

 .ز پرسشنامه استفاده شده استوابسته فقط ا یرهایمتغ یبرا یریابزار اندازه گکند، پذیری نتایج را محدود می

و همچنین از جمله محدودیتهای در این پژوهش مربوط به سن است. پیشنهاد می شود با توجه به محدود بودن نمونه 

آماری، در پژوهش های آتی، نمونه های وسیعتر از زنان مورد بررسی قرار گیرند. از سایر ابزارهای اندازه گیری از جمله 

یز استفاده شود و همچنین پیشنهاد می شود آموزش های الزم درخصوص مهارتهای زندگی و آشنایی مشاهده و مصاحبه ن

مددکاران اجتماعی، روان شناسان و مشاوران،  و حفاظت از حقوق خود بیاموزند. امید است نتایج این پژوهش مورد استفاده

 قرار گیرد.همچنین پژوهشگران و محققین 
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 فهرست منابع

نامه  یانزنان در افراد متاهل ساکن شهر اهواز، پا یهعل یعوامل موثر بر خشونت خانگ ی(. بررس1393.) یینگل آ یلی،اسماع

 واحد اهواز. یارشد دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس

شاخص  ی(. بررس1392فاطمه .) ی،اعظم، کمال و استبصار ین؛محمدحس یسی،تقد یه؛مرض یفی،محمد اسحاق؛ لط افکاری،

 یراپزشکیشهر گرگان، مجله دانشکده پ ینیامداد خم یتهدر مقابله با خشونت در زنان تحت پوشش کم ینمندتوا یها

 .32-41، 1، شماره7تهران، دوره یدانشگاه علوم پزشک

 -یمغز یها یستمس ی،اضطراب، افسردگ یسه(. مقا1390.) ینبز یمی،عباس و عظ ی،پور رودسر یبخش یم؛ابراه اکبری،

 ی،علوم رفتار یقاتتحق یرمبتال،اسم و افراد غ یماریخشم و خصومت در افراد مبتال به ب ی،مقابله ا یسبک ها ی،رفتار

 .ینامه اختالالت روان تن یژه، و5، شماره9دوره

 یبآس یشزنان، مقاله ارائه شده در هما یهبر خشونت عل یو اجتماع ینقش عوامل خانوادگ ی(. بررس1386.) یحیی امینی،

 .یالممنطقه غرب کشور ا یتماعاج یها

مواجهه با  یزانم ی(. بررس1388.) یراسم ی،معصومه و انصار ی،جواهر ی؛محمدعل یادگاری، ی،مهد ی،نوروز ین؛حس انصاری،

هرمزگان  ی، مجله پزشک1388و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل شهر زاهدان در سال  یو جنس یروان یزیکی،خشونت ف

 .491-499سال شانزدهم، شماره ششم، ص 

 تهران: انتشارات بعثت. ی،شناخت ی(. آزمون ها1392.) یرضاعل  آشتیانی،

 یانپا یزد،شهر  ییدانش آموزان دختر و پسر دوره راهنما یعوامل موثر در پرخاشگر یسه(. مقا1382.) یهساز، مرض پورچیت

 مدرس. یتشگاه تربدان ی،آموزش یریتارشد مد ینامه کارشناس

مردان بر خشونت  یجانیهوش ه یرتاث ی(. بررس1393.) یرمضانعل ی،و قادر یحهمل ی،منصور؛ عرش ی،فتح یبه؛ط یان،جعفر 

 .76-83، صص 4، شماره16سال  ی،کاربرد یمتاهل، دانش و پژوهش در روان شناس ینزوج ینزنان در ب یهعل

در زنان سرپرست  یآورو ارتباط آن با تاب یدر خودکنترل یرفتار یمغز هاییستم(. نقش س1394زهرا .) ی،نوروز حاجی

 .یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس یانخانوار، پا

رساندن ب همسر در زنان مورد  یو آس یبه افکار خودکش یلهمسرآزاری با تما ۀرابط ی(. بررس1385.) یمفر، مر یخاقان 

 دانشگا، الزهرا. ی،و اقتصاد یعلوم اجتماع ۀارشد دانشکد  ینامه کارشناس انیخشونت قرار گرفته شهر تهران، پا
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 .یجهاد دانشگاه ی،آمار ی(. روش ها1390مونا .) خالداری،

، 5 یپژوهش زنان، دوره یتی،جنس هاییشهکل یرشپذ یزانموثر بر م ی(، عوامل اجتماع1386. )یلمحمد اسماع ریاحی،

 1 یشماره

 یانجیگربه خشونت: نقش م یشبا گرا یت(. رابطه عوامل شخص1390.) یصرق ی،زهره و ملک ی،احمدآباد ی؛عل ی،محمد زاده

 .24-40(، ص17)1، شماره5سال ی،کاربرد یفصلنامه روانشناس یت،هو یها یگاهپا

.، یزددانشگاه  یاناز نظر دانشجو یتیجنس یتصورات قالب یدوگانگ یین(. تب1387.) یهزک یمانی،اکبر و سل ی،شاه آباد زارع

 . 398-369(، 41) یازدهمسال  ی،رفاه اجتماع یپژوهش یفصلنامه علم

 .یستهران : تند یا،ن یپارس یدفر و سع یعیزنان، ترجمه شهرام رف یه(. خشونت عل1380بهداشت .) یجهان سازمان

 نشراگاه.. یدر علوم رفتار یقتحق ی(. روش ها1381،الهه .) یو بازرگان ،عباس و حجاز سرمد،زهره

 یپژوهش یزنان، فصلنامه علم یانطالق در م یزاننقش خشونت بر م ی(. بررس1392.) یعل یان،برز یو قنبر یزاده، عل سیف

 .3زن و جامعه، سال چهارم، شماره

 (، تهران : سمت.یانحرافات اجتماع ی)جامعه شناس یاجتماع یشناس یب(. آس1386رحمت اهلل .) ی،سروستان صدیق

زنان : مدل  یهخشونت شوهران عل یاجتماع یل(. تحل1390محمود .) ی،و فرهاد یلمحمد اسماع یاحی،اکبر؛ ر ،یان علیوردی

 .127-95، صص 2سال دوم، شماره یران،ا یمسائل اجتماع ی،تجرب یو آزمون ینظر

خشونت در  یامدهایو پ یندهاعوامل، فرا یفیک ی(. بررس1391محمد و رنجبر، فاطمه .) ی،شجاع یاخبار ی؛عل فخاری،

 .88-95، ص 3، شماره34دوره  یز،تبر یدانشگاه علوم پزشک یاز تجربه زنان ، مجله پزشک یمبتن یخانواده، دانش

 یرامونپ یمورد مطالعه شهر کرمان و روستاها یتی،جنس یبر نابرابر یقالب یباورها یرتاث ی(. بررس1384.) یدهسع گروسی،

 .یرازدانشگاه ش یدانشکده علوم اجتماع ی،جامعه شناس یدکتر ینامه کارشناس یانآن. پا

عوامل مرتبط  ی( بررس1393دخت .) ینآرم ی،و احمد یدمجد، حم یعلو یه؛آس ی،جعفر یده؛فر یغمایی، یله؛جم محتشمی،

، 3سالمت دوره  یارتقا یریتشهر تهران، مد یقانون یدر زنان مراجعه کننده به مراکز پزشک یبا مقابله با خشونت خانگ

 .54 -64، 2شماره
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 ی(. بررس1389.) یساپر یان،فاطمه و فرنود یگی،ب یلبخش، محمدرضا، اسماع یاضف یدرضا؛پوراعتماد، حم یسا؛پر موسوی،

، 9دوره ی،علوم رفتار یقاتدر نوجوانان بهنجار، تحق یجانیه یبا مشکالت رفتار یو فعال ساز رفتار یرابطه نظام بازدار

 .3شماره

با استرس، اضطراب و  یآورخود و تاب یزیافتگی(. رابطه عملکرد خانواده، تما1392. )یمصطف یخانی،خدامراد.، عل منی،مؤ

 .19-1، 2خانواده، سال سوم، شماره  یدرماندر زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان یافسردگ

در خانواده. مجله  ینماد یتیجنس یدر نابرابر یعوامل اجتماع یرتاث ی(. بررس1386.) یالل ی،و احمد ینعبدالحس نبوی،

 .59-82، صص 8. شمارهیرانا یجامعه شناس

 .38(. مسائل زنان تا چه حد و به چه معنا مهم است ؟ مجله زنان، شماره1376.) یژهمن ی،عراق نجم

 فرهنگ. یکانتشارات پ: تهران یدر پژوهش رفتار یریچندمتغ یداده ها یل(. تحل1387.) یدرعلیح هومن،

 . تهران: انتشارات سمت.یزرلبا کاربرد نرم افزار ل یمعادالت ساختار یابی(. مدل 1387.) یدرعلیح هومن،
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The Relationship between Behavioral Systems and Domestic Violence Against 

Women with the Intermediate Role of Self-Control and Resilience 

Bahman Shafiei Sashanbeh1,Mehdi Feiz2, Ali Akbar Suleimani3 

Abstract 

   This study aimed to identify the relationship between behavioral systems and domestic 

violence against women with regard to the mediating role of self-control and resilience. 

The research method is descriptive (non-experimental) correlation design. The statistical 

population of this study includes all married women who have been subjected to domestic 

violence and referred to judicial authorities. The sample size is 400 women who have 

been subjected to domestic violence and referred to judicial authorities. The donor was 

selected as the sample of this study. The instruments used were Domestic Violence 

Questionnaires against Haji Yahya (2001), Gray-Wilson Personality, Conner & Davidson 

Resilience (CD-RISC), and Tanji et al. (2004). Inferential statistics of structural equation 

modeling, regression and confirmatory factor analysis were used to investigate the 

research hypotheses. The results of the first hypothesis test show that age affects the 

domestic violence against the studied women; the second hypothesis test results show that 

education affects the domestic violence against the women studied; the results of the third 

hypothesis test show that the duration of marriage affects the domestic violence. Against 

the women studied; fourth hypothesis test results showed; resilience affects domestic 

violence against women; fifth hypothesis test results indicated; self-control affects 

domestic violence against women; hypothesis test results Sixth, the personality trait of 

deterrence over domestic violence against Moore women Study affects; Hypothesis test 

results show that personality traits of war and escape affect domestic violence against 

women studied; Hypothesis eight test results show activation personality traits affect 

domestic violence against women, as well as results Tests of the ninth hypothesis showed 

that self-control affects resilience. 
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