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مقدمه :هم سر آزاری به عنوان روندی از بدکارکردی خانواده ،يک آسیب پنهاني و تهديد جدی علیه
سالمت رواني زنان مطرح ميباشد .از اين رو ،هدف پژوهش حاضر ،پیش بیني پذيرش همسر آزاری
در زنان بر اساس دو متغیر تصوير تن و درماندگي آموخته شده ميباشد.
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پژوهش انتخاب شدند گرفتند که با استفاده از پرسشنامه همسرآزاری قهاری و همكاران (،)6442
پرسشنامه تصوير تن فیشر ( ،)1894و پرسشنامه درماندگي آموخته شده سلیگمن ( )1891با استفاده از
رگرسیون همزمان مورد ارزيابي قرار گرفتند.
نتایج :نتايج آزمون نشان داد که درماندگي آموختهشده %63 ،از واريانس همسر آزاری و متغیر
تصوير تن % 1/3 ،از واريانس همسر آزاری را پیشبیني ميکند .به عبارت ديگر ميتوان گفت ،هر
چقدر درماندگي آموخته شده در فرد بیشتر باشد ،پذيرش همسر آزاری در فرد باال ميرود.
نتیجه گیری :هر يک از اين متغیرها ميتواند نقش بزرگي در پذيرش همسر آزاری در زنان داشته
باشد و زنان با داشتن هر يک از اين مقیاسها ممكن است بیشتر در معرض آسیب قرار داشته باشند.
لذا ،با توجه به نقش هر يک از متغیرها در همسر آزاری ميتوان در جهت پیشگیری از اين معضل در
مداخله و درمان و حتي مشاورههای پیش از ازدواج از آن بهره برد.
کلمات کلیدی :همسر آزاری ،درماندگي آموخته شده ،تصوير تن انگاره.
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مقدمه

که از اين دست ويژگيها ميتوان به درماندگي آموخته شده و

خانواده به عنوان نهاد اجتماعي ،پايه و اساس ارتباط انساني را

تصوير تن انگاره نسبت به خودشان اشاره کرد(.)3

شكل ميدهد .ايفای نقش مناسب خانواده در اجتماع ،به کیفیت

پذيرش خشونت زناشويي از سمت زنان ميتواند به درماندگي

پیوند ازدواج میان زوج تشكیلدهنده آن يعني زن و شوهر

آموخته شده فرد در اثر شكستهای گوناگون در جهت تغییر

بستگي دارد  .زنان بیش از نیمي از جامعه انساني را تشكیل

شرايط منجر شود .درماندگي آموخته شده درماندگي در معنای

ميدهند ،اما اجحافها و تبعیضهايي که در طول تاريخ زندگي

کلي به مفهوم درک کنترل ناپذير بودن رويدادها طبق نظريه

انسان بر زنان روا داشته شده است آنان را چونان نیمه خاموش

درماندگي آموخته شده سلیگمن است (.)0

جهان مطرح ساخته است .همسر آزاری يا خشونت خانوادگي به

اسالوين ( )1399در تعريف خود بیان ميدارد نوع شديد اجتناب

عنوان روندی از بدکارکردی خانواده يک آسیب پنهاني و

از شكست ،درماندگي آموخته شده است که در اين حالت فرد

تهديد جدی علیه سالمت رواني 0زنان مطرح ميباشد(.)1

تصور ميکند صرف نظر از کاری که انجام ميدهد محكوم به

تا حدود چهار دهه قبل پديده خشونت خانگي به طور خاص

شكست است .درماندگي آموخته شده ميتواند با توجیه کردن

بررسي نشده بود و با وجود اينكه از دير باز خشونت در خانواده

دروني و شكست ارتباط داشته باشد .فرضیه درماندگي آموخته

وجود داشته و محققان نسبت به آن آگاهي داشتهاند اين نوع

شده بیان میدارد که يادگیری با تشكیل ارتباط بین پاسخ و فرار و

خشونت استثنايي و در شرايط بحراني خانواده نظیر طالق،

خاتمه شوک تداخل مييابد .اين يادگیری بعداً انگیزه کوشش

جدايي ،فقر مالي تصور ميشده است .از اوايل دهه  94میالدی

برای فرار يا تغییر شرايط را کاهش ميدهد (.)2،4

نگاه پژوهشگران متوجه اين پديده شد و با انجام بررسيهای

طبق اين نظريه درماندگي آموخته شده در ابتدا هنگامي رخ

گوناگون سعي در شناخت آن نمودند .اولین بررسيها در

ميدهد که فرد موقعیتي را برای فشار و چالش نامطلوب درک

خصوص خشونت فیزيكي بود و بعد در طول زمان خشونت

کند .بنابراين فرد اعمال بالقوهای را برای دستكاری موقعیت

رواني ،اقتصادی و اجتماعي نیز مورد بررسي قرار گرفت ( .)3بنا

شناسايي ميکند تا آن را کم چالشتر ،کم فشارتر و يا

به گزارش سازمان بهداشت جهاني خشونت علیه زنان پديدهای

مطلوبتر سازد .پس از اينكه فرد کوششهای ناموفقي در متاثر

جهان شمول است که در کشورهای آسیايي ،آفريقايي و

ساختن محیط در جهت پیامد مورد نظرش داشت استقالل پاسخ

آمريكای التین نیز گزارش شده است پژوهشها میزان همسر

از پیامد را ميآموزد .اين استقالل پاسخ از پیامد فرض کلیدی

آزاری برخي کشورها را بدين شرح گزارش دادهاند :مصر،%30

در نظريه درماندگي آموخته شده است( .)2پژوهش داستال

اتیوپي  ،%04نیجريه  ،%31آفريقای جنوبي  ،%13شیلي ،%61

( )6413در خصوص زندگي کیفي زنان بمبئي نشان ميدهد %34

فیلیپین ،%62ترکیه  ،%49تايلند .%64

از اين زنان کتک خوردن از همسرانشان را طبیعي و خود را

پیشگیری از همسر آزاری يا درمان آن نیازمند شناسايي عواملي

محق آن ميدانستهاند چرا که ممكن است در انجام امور محوله

است که در شكل گیری آن موثر ميباشند و بدون شناخت علل

نظیر غذای خوب ،مراقبت از کودک و ...کوتاهي يا قصوری

نميتوان در خصوص اين مقوله چه در فرد قرباني و چه در

انجام داده باشند(.)9

شخص همسر آزار رويكردی در درمان آن پیش گرفت از جمله

تصوير تن از ديگر مفروضههای اين پژوهش است که تصور

عواملي که بر پذيرش همسر آزاری در زنان نقش دارد

ميشود ميتواند از طريق عزت نفس پايین و عدم اعتماد به نفس

ويژگيهای شخصیت زنان به عنوان فرد آسیب ديده ميباشد

بر پذيرش همسر آزاری تاثیر گذار باشد .از جمله مسائلي است
که قبالً کمتر به آن پرداخته شده است تن انگاره است .تن

ويژه نامه  ،1سال 62
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انگاره بیانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افكاری

نموده است .اين گزارش نشان ميدهد)1 :جنوب آسیا باالترين

است که ميتواند تغییر دهنده رفتار او در شرايط گوناگون در

میزان مرگ و میر زنان و کودکان دختر را دارا است )6 .آسیا

جهت مثبت يا منفي باشد ( .)9تن انگاره از  3مفهوم اساس

دارای باالترين نرخ ازدواج با کودکان است )3 .باالترين میزان

واقعیت بدن يعني فرد همانگونه که هست ،بدن ايده آل يعني

شیوع همسر آزاری در بین جوامع را دارا است (.)19

بدني که فرد آرزومند آن است و بدن نمايشي يعني بدني که فرد

لذا ،با عنايت به مطالب فوق ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین نقش

نمايش ميدهد ،تشكیل شده است(.)8

درماندگي آموخته شده و تصوير تن انگاره در پیش بیني

اصطالح بد شكل هراسي نخستین بار توسط مورسلي يک

پذيرش همسر آزاری در زنان ميباشد.

روانپزشک ايتالیايي برای توصیف عاليم اختالل بدشكلي بدن

روش کار

استفاده شد(.)14
علت مشكالت تصوير بدن پیچیده است و شامل تاثیر پذيری از
شرايط فرهنگي– خانوادگي و تجارب بین فردی به همان اندازه
ويژگيهای فیزيكي و واقعي فرد است ( )14،11اين دسته بندی
را در سه سطح( ،عوامل اجتماعي) :مقايسه ظاهر فیزيكي خود با
ديگران( -عوامل زيستي) :ترکیب بندی و شرايط بلوغ( -عوامل
شناختي) :شامل عزت نفس و خودپنداره ،مطرح ميکنند .عزت
نفس به عنوان يكي از مهمترين عوامل در سطح فاکتورهای
روان شناختي حداقل از دو طريق ميتواند بر رضايت تن انگاره
فرد تأثیر بگذارد وقتي که فرد احساس مثبت عمومي در مورد
خودش دارد مطمئناً درمورد ظاهر فیزيكي و اندامش نیز احساس
خوبي خواهد داشت و در وهله دوم فردی که عزت نفس بااليي
دارد کمتر تحت تاثیر فشار معیارهای اجتماعي و تبلیغات
رسانهای برای داشتن احساس زيبايي خواهد بود(.)16،13
با عنابت به مطالب فوق ،اگرچه که خشونت مبتني بر جنسیت در
تمامي جوامع و به اشكال گوناگون ديده ميشود( .)10در ايران
بسیاری از آسیبهای اجتماعي در ارتباط با خانواده است،
هرچند در آمارهای رسمي ايران ،به آمـار خشـونت علیـه زنـان
اشـارهای نشده است ،پژوهشها نشانگر دامنـه گسـتردهای از
خشـونت علیه زنان است( .)14با توجه به اهمیت خانواده
ضرورت پرداختن به يكي از مشكالت مهم آن يعني خشونت
خانگي که پیامدی چون نابساماني خانواده را محتمال به همراه
خواهد داشت موجه مينمايد (.)12
گزارش اخیر بانک جهاني تحت عنوان "خشونت علیه زنان و
دختران" جامعترين خشونتهای جنسي را در آسیا گزارش

طرح مورد استفاده در اين پژوهش به لحاظ روش توصیفي از
نوع پس رويدادی و همبستگي ميباشد .جامعه آماری اين
پژوهش را زنان مراجعه کننده به پزشكي قانوني و دادسراها با
طرح شكايت از همسرازاری در فاصله زماني  2ماه از تاريخ يكم
اسفندماه سال  82تا يكم شهريور ماه سال  89تشكیل دادند که
 044زن با روش نمونه گیری و در دسترس برای شرکت در
پژوهش انتخاب شدند .پس از ريزش نتايج  394آزمودني مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت (نتايج  64آزمودني به علت مخدوش
بودن پرسشنامهها از تحلیل خارج شد.
مالک ورود به پژوهش ،زنان دارای حداقل سن  19سال ،زناني
که حداقل يكبار برای مسألهی همسر آزاری به يكي از
ارگانهای جامعه مورد نظر مراجعه کرده باشند؛ حداقل  3سال
از زندگي مشترک آنها گذشته باشد و برای طالق اقدامي
نكرده باشند ،شیوه ازدواج عقد دائم باشد و تمايل به شرکت در
پژوهش داشته باشند .معیار خروج آنها نیز ناقص پر نمودن
پرسشنامهها يا عدم تمايل آنها به ادامه همكاری در پژوهش
بود.
ابزار پژوهش
-1پرسشنامه همسر آزاری قهاری و همكاران ()6442
اين پرسشنامه 00گويه دارد که  64گويه آن شامل بدرفتاریهای
رواني14 ،گويه آن بدرفتاری جسماني و  10گويه آن بدرفتاری
جنسي را ميسنجد .قهاری و همكاران اين ابزار را بر اساس
معیارهای تشخیصي مطرح شده در منابع روان پزشكي و روان
شناسي بالیني انستیتو روان پزشكي تهران ساختند و ضريب
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آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 4/86و ضريب باز آزمايي 4/89

حیطههای خاص درماندگي آموخته شده در افراد کارايي بااليي

گزارش کردند (.)19

دارد که با مصاحبه قابل تشخیص نیست حداقل نمره فرد  69و

 -6پرسشنامه تصوير تن فیشر؛ )18 (1894دارای  02ماده است،

حداکثر آن  694ميباشد .که نمره باالتر نشان دهنده درماندگي

کسب نمره  02در اين آزمون نشان دهنده اختالل و نمره باالتر از

آموخته شده بیشتر ميباشد .پايايي ضريب آلفای کرونباخ

 02عدم اختالل را نشان ميدهد ،حیطههای مورد سنجش در اين

محاسبه شده  %99بود .جهت تحلیل ويژگيهای جمعیت

آزمون شامل سر و صورت با  16ماده ،اندامهای فوقاني شامل 14

شناختي نمونه مورد نظر از پارامترهای آمار توصیفي و آمار

ماده و اندامهای تحتاني شامل  2ماده است 19 .ماده ديگر نگرش

استنباطي جهت آزمون فرضیات تحقیق ،از آزمون تحلیل

آزمودني را نسبت به ويژگيهای کلي بدن ميسنجد .اعتبار اين

رگرسیون استفاده شده است.

آزمون توسط يزدانجو ( )1398در ايران مورد بررسي قرار

یافتهها

گرفته است( ،)19که ضريب همبستگي محاسبه شده آزمون
 4/90ميباشد.

طبق نتايج بدست آمده
اکثرآزمودنيها ( )%02/3در طبقه سني  62 -34سال قرار داشتند،

-3پرسشنامه درماندگی آموخته شده؛ اين مقیاس که بر

ونیز حدود ( 1-14)%29/6سال از مدت زمان ازدواجشان

اساس نظريه سلیگمن و تیازديل ( )1891توسط کوينلس و

ميگذرد .ونیز ( )%48/9دارای  1تا  6فرزند بودند و بیشتر

نیلسون ( )1899ايجاد شده است افراد در مورد  69گزاره

شرکتکنندگان ( )%00/9دارای مدرک تحصیلي ديپلم بودند.

موقعیت خود را بر اساس يک طیف از يک تا ده مشخص
ميکنند .مشخص شده است اين ابزار برای روشن ساختن
جدول -1میانگین وانحراف معیار همسر آزای،درخود ماندگي،تصويرتن
متغیر

میانگین

انحراف معیار

همسرآزاری

69/88

13/00

درخودماندگي

12/08

49/12

تصوير تن

13/42

19/33

در ادامه جهت بررسي فرضیههای تحقیق پیش فرضهای آزمون

متغیرهای نرمال بدست آمد .البته برای احراز اين پیشفرض از

آماری رگرسیون انجام شد ،به اين ترتیب مقدار معناداری

آزمون آماری لوين استفاده شد ،که سطح معناداری آزمون لوين

آزمون کالموگروف اسمیرنوف بیشتر از  4/44به دست آمد و

برای تمام متغیرهای بزرگتر از  4/44است ،پس واريانس

کجي و کشیدگي در بازه  ±6است ،بنابراين توزيع تمام

متغیرها در تمام سطوح آن برابر است.

جدول  -2تجزیه مجذورات مدل رگرسیوني نقش درماندگي آموختهشده در پیش بینی همسر آزاری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

DF

میانگین مجذورات

F

P

رگرسیون

28669/11

1

28669/16

110/99

4/444

باقیمانده

669943/21

399

246/22

کل

689431/93

398
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نتايج نشان داد که درماندگي آموختهشده %63 ،از واريانس همسر

تجزيه مجذورات در جدول ( )6تفاوت معنادار مجذورات مدل

آزاری را پیشبیني ميکند که مقدار ضعیفي است ولي به لحاظ

رگرسیون از باقیماندهها را نشان ميدهد(=110/99 ، p =4/444

آماری معنادار است( .) R2=4/63 ، = β4/09 ،p=4/444همچنین

.)F1,378

جدول  -3تجزيه مجذورات مدل رگرسیوني نقش تصوير تن در پیشبیني همسر آزاری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

DF

میانگین مجذورات

F

P

رگرسیون

3810/28

1

3810/28

4/42

4/464

باقیمانده

681908/33

399

990/10

کل

684920/43

398

نتايج نشان داد که تصوير تن %1/3 ،از واريانس همسر آزاری را

تجزيه مجذورات در جدول  3تفاوت معنادار میانگین مجذورات

پیشبیني ميکند که مقدار ناچیزی است ولي به لحاظ آماری

رگرسیون از باقیماندهها را نشان ميدهد(، p=4/464

معنادار است( .) R2 =4/413 ، β =-4/16 ،p=4/464همچنین

.)F1,378 =4/42

بحث ونتیجه گیری

توانايي تغییر شرايط خشونت را ندارند و چه بسا در صورت

تبعیضهايي که در طول تاريخ زندگي انسان بر زنان روا داشته
شده است آنان را چونان نیمه خاموش جهان مطرح ساخته است.
همسر آزاری يا خشونت خانوادگي به عنوان روندی از
بدکارکردی خانواده يک آسیب پنهاني و تهديد جدی علیه
سالمت رواني زنان مطرح ميباشد .لذا مطالعه حاضر به بررسي
عوامل موثر در اين مسئله پرداخته است.
بطوریکه نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که درماندگي
آموختهشده %63 ،از واريانس همسر آزاری را پیشبیني
ميکند،که به عبارت ديگر ميتوان تا حدودی پیش بیني کرد
که هر چقدر درماندگي آموخته شده در فرد بیشتر باشد ،پذيرش
همسر آزاری در فرد باال ميرود .با توجه به اينكه ،درماندگي
آموخته شده به توانايي کنترل ذهني رويدادها اشاره دارد،
شخص درمانده اعتقاد دارد که رويدادها غیر قابل کنترل هستند.
با گذشت زمان و با قرار گرفتن در معرض محیطهای غیر قابل
کنترل فرد انتظاری را پرورش ميدهد که به موجب آن افراد
باور ميکنند پیامدها به کل از اعمال آنها مستقل هستند .وقتي
اين انتظارات حالت بدبینانه ميگیرند فرد به سختي ميتواند ياد
بگیرد که پاسخ جديد ميتواند بر پیامدها تأثیر بگذارد .اين
گرايش بدبینانه اصول در يادگیری وابستگي پاسخ-پیامد آتي
اختالل ايجاد ميکند يا آن را کند ميسازد( .)0در نتیجه زنان
خشونت ديده به مرور زمان به اين يادگیری خواهند رسید که

مقاومت شرايط سختتر خواهد شد .لذا نوعي باور را در خود
پرورش دهند که بر مبنای آن ايستادگي برای تغییر بيفايده تلقي
شده و تسلیم شرايط ميشوند .اين همان باور درماندگي است.
در ادامه نتايج نشان داد ،که تصوير تن %1/3 ،از واريانس همسر
آزاری را پیشبیني ميکند و تاحدودی ميتوان تصوير تن
انگاره منفي را در پذيرش همسر آزاری در زنان توجیه کند.
همانطور که در نظريه شي انگاری اظهار ميکند ،جامعه زنان را
وادار ميکند بر اساس ظاهرشان به خودشان نگاه کرده و در
جامعه قضاوت شوند ( .)9در نتیجه عزت نفس ،اعتماد به نفس و
خود انگاره زنان در معرض قضاوت جامعه قرار ميگیرد و اين
موضوع مي تواند سبب بسط به رابطه با شريک جنسي قرار گیرد
و باعث پرورش تفكر تصوير بدني منفي گردد و با پذيرش
اينكه (من مغاير با استانداردهای جامعه هستم ،پس ناقص هستم)
مي تواند منجر به تن دادن به خشونت در رابطه با شريک جنسي
تلقي شود .همچنین علت مشكالت تصوير بدن پیچیده است و
شامل تأثیر پذيری از شرايط فرهنگي –خانوادگي و تجارب بین
فردی به همان اندازه ويژگيهای فیزيكي و واقعي فرد
است( .)14اينكه خانواده و همسر و در کل ديگر مهمهای
اطراف زنان تا چه حد بر معیارهای يک جامعه برای زيبا بودن و
مورد قبول بودن تأکید داشته و اين باور را به فرد منتقل ميکنند.
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بدرفتاری واقع شدن در اين افراد صدمات جبران ناپذيری را به

نقش بسیار بزرگي در پذيرش فرد از آنچه که هست و تعريف

 نتايج پژوهش حاکي از آن است که.آنها وارد ميکند

.)16( زيبايي و اعتماد به نفس را دربر خواهد داشت

متغیرهای درماندگي آموخته شده و تصوير تن ميتواند همسر

 مورد بد رفتاری واقع شدن، مطالعه حاضر نشان ميدهد،همچنین

 بنابر اين هر يک از اين متغیرها.آزاری در زنان پیش بیني کند

 هچنین مصاحبه.در بعد عاطفي و جنسي بیشترين شیوع را دارد

ميتواند نقش بزرگي در پذيرش همسر آزاری در زنان داشته

با اين افراد نشان ميداد که آزار جنسي در اين زنان به دلیل عدم

باشد و زنان با داشتن هر يک از اين مقیاسها ممكن است بیشتر

پشتوانه قانوني شیوع بسیار بااليي دارد تا جايي که راهي برای

.در معرض آسیب قرار داشته باشند

.گرفتن تمكین زن و تهديد وی برای تحمل ساير خشونتهاست

مطالعه حاضر مستخرج از پايان نامه دانشجويي مقطع کارشناسي

 عدم حمايت از جانب خانواده و از،ترس از خشونت بیشتر

.ارشد ميباشد

دست دادن فرزندان از جمله مواردی است که موجب ميشود

تاییدیه های اخالقی

زنان با وجود آزارهای بسیار زياد توان اقدام قانوني را نداشته

ايـن مطالعـه در شـورای پژوهشـي دانشگاه آزاد واحد قوچان
.تايید شد

 همچنین مطالعه حاضر نشان ميدهد که شیوع باالی همسر.باشند
آزاری در زنان مراجعه کننده به پزشكي قانوني عالوه بر
صدمات فیزيكي و آسیبهای جدی ميتواند بر سالمت روان
اين افراد نیز تأثیر گذار باشد و در نهايت ميتوان گفت مورد
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Abstract
Introduction: wife abuse as a dysfunctional procedures, it is the matter of
concern as hidden damage and serious fulmination against women.
Therefore the aim of this study is prediction of acceptance wife abuse based
on helplessness, and body image on women.
Methods: The design used in this study is a descriptive post-event and
correlation study. The statistical population of this study consisted of women
referring to forensic medicine within 6 months from Esfand 96 to Shahrivar
97, among which 400 women were selected by convenience sampling
method. Data were analyzed using concurrent regression.
Results: The result showed that helplessness %23 and body image %1/3 can
predict the variance of wife abuse. In the other words the more helplessness
adoption of spouse abuse in person rises.
Conclusion: Therefore each of these variables can play a main role in
accepting wife abuse in women and the women with these personality may
be more vulnerable to damage, so considering the role of each variable in
wife abuse it can be used to prevent this problem in intervention and
treatment even premarital counseling.
Key words: Wife abuse, Helplessness, Body image

