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مقاله پژوهشی

چکیده
مقدمه :تضادهای بین سنت و خاص سنتهای قومی و مدرنیته برخی از مشکالت برگرفته از
خشونت خانگی را تشدید میکنند و تبعات منفی آن متوجه زنان و فرزندانشان میشود  .با
توجه به این مسأله ،هدف پژوهش ،طراحی بسته آموزشی چگونگی مقابله با خشونت همسران
و بررسی اثربخشی آموزش آن بر خشونت همسران و اشتیاق تحصیلی فرزندان بود.
رو  :روش پژوهش شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با دو گروه آزمایش و دو
گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان خشونت دیده و فرزندان آن ها در شهر
رفسنجان بود که از بین  53زن خشونت دیده که به یکی از مراکز مشاوره شهرستان
رفسنجان مراجعه کرده بودند 30 ،زن به همراه یکی از فرزن دانشان که با هم  60نفر را
تشکیل دادند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به روش نمونهگیری تصادفی ساده
در چهار گروه  15نفری و به عبارتی دو گروه آزمایش متشکل از زنان و فرزن دانشان و دو
گروه کنترل زنان و فرزندانشان جایگزین شدند .زنان ،پرسشنامه مقابله با خشونت خانگی
علیه زنان و فرزندان محسنیتبریزی ،کلدی و جوادیانزاده ( )1391و پرسشنامه درگیری
تحصیلی فردریکس ،بلومنفیلد ،و پاریس ( )2004را به عنوان پیشآزمون و پسآزمون تکمیل
کردند .برای مداخله ،بسته آموزشی محقق ساخته مقابله با خشونت همسران در  10جلسه
فقط روی زنان گروه آزمایش اجرا شد .دادهها توسط تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکووا) و
آزمون خیدو مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :آموزش مقابله با خشونت خانگی با استفاده از بسته آموزشی بر کاهش خشونت مرردان (0/05
>  )pو افزایش اشتیاق تحصیلی فرزندان ( )p = 0/0001اثربخشی معناداری دارد.
نتیجهگیری :بسته آموزشی قابلیت استفاده به عنوان یک پروتکل آموزشی را دارد و از آن
میتوان به عنوان یک ابزار در جهت کاهش خشونت خانگی مردان و بهبود اشتیاق تحصیلی
فرزندان بهره برد.
کلمات کلیدی :اشتیاق تحصیلی ،درگیری تحصیلی ،خشونت خانگی ،خشونت همسر
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Abstract
Introduction: The conflicts between tradition, specifically ethnic
traditions, and modernization enhance some obstacles derived from
domestic violence and its consequence is directed towards wives and
children. Regarding this matter, the purpose of the research was to
design an instructional package to cope with spousal domestic
violence and to investigate the effectiveness of the instruction on
spousal violence and children’s academic enthusiasm.
Method: The research method is semi-experimental of the pre-test
and post-test kind with two experimental groups plus two control
groups. From the 53 women who experienced violence and were
referred to one of the counseling centers in the city of Rafsanjan,
while using convenience sampling method, 30 of them along with
their children, constituting 60 individuals altogether, were selected;
and by using the simple random sampling method, they were
placed into four groups, 15 individuals in each group; in other
words, two experimental groups constituted of women and their
children and two control groups constituted of women and their
children. The women completed Mohseni Tabrizi, Kaldi, and
Javadianzadeh’s (2012) domestic violence against women
questionnaire and the children completed Fredricks, Blumenfeld,
and Paris’ (2004) academic engagement questionnaire as the pretest and the post-test. For the intervention, for 10 sessions, only the
experimental women group was exposed to the researcher made
instructional package of coping with spousal violence. Using the
Analysis of Covariance (ANCOVA) and the chi-squared test, the
data were analyzed.
Results: The instruction of coping with domestic violence shows a
significant effect on decreasing males’ violence (p < .05) and on
enhancing children’s academic enthusiasm (p < .0001).
Conclusion: The instructional package has the capability of being
used as an instructional protocol and it can be considered
beneficial as a tool to reduce males’ domestic violence and
promote children’s academic enthusiasm.
Keywords: academic enthusiasm, academic engagement,
domestic violence, spousal violence
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مقدمه
بسیاری از زنان صرفأ به خاطر زنبودنشان انوواع خشوونت را در سوح جامعوه و خوانواده تجربوه
ميکنند .شواهد پژوهشي در ایران نشان ميدهند که اساس روابو بوا زنوان در جامعوه و خوا
خانواده بر پایه تبعیض و نابرابری جنسیتي شکل گرفته (موسویوند و بگیوان )1399 ،و رفتارهوای
خشونتآمیز همسران پیوسته بر زنان اثرمنفي خود را داشته اسوت (یعقووبي هشوجین ،حسوني ،و
کاظمي .)1392 ،در خردهفرهنگها خشونت بیشتر دیده مويشوود .بوه طوور مثوال در شهرسوتان
رفسنجانِ کرمان ،از نظر فرهنگي گسست بین نسل جوان و خانوادهها به چشم ميخورد و باعو
شده که بر زنان و دختران از سوی خانوادههای مبتني بور نظوام خویشواوندی ،قووانین رسومي ،و
قوانین نانوشته غیررسمي فشارهای زیاد رواني -اجتماعي وارد شود .تضادهای موجود بوین سونت -
های قوی قومي و مدرنیته کشور و جهان ،زنان را در کنارآمدن با سنتهوای دیرینوه بوومي دچوار
مشکل کرده و گرایش زنان و دختوران بوه تحصویال بواا و مقاوموت خوانوادههوای سونتي در
نگهداشت سنتهای دیرینه فشارهای واردشده جامعه را بر زنان و دختوران تشودید نمووده اسوت.
برای دختران رفسنجاني گذر از دوره نوجواني به بزرگسالي به م عني ازدواج و پوذیر نقوشهوای
خویشاوندی ،انجام وظایف قالبي همسری و مادری ،انجوام کارهوای خانوه ،و صوبوری در مقابول
نامالیما (فکوهي و اوحدی ) 1391 ،و به عبارتي پوذیرفتن انوواع خشوونت و خشوونت خوانگي 1
است .مهداد ،ذاکرین ،و مهدیزادگان ( )1392معتقدند که مقاوموت موردان در نپوذیرفتن تغییورا
اجتماعي و داشتن مشکال شخصیتي روانرنجوری (میل به بروز خشوونت فیزیکوي ،کالموي و
کلي) از جمله عوامل بروز خشونت و تشدید آن هستند.
خشونت خانگي به درگیریهای افراد در محی خانه نسبت به هم از طریق سیليزدن ،پرتوا
لگد ،مشتزدن ،کشیدن یکدیگر ،هلدادن ،کوبیدن در ،بههمریختن میز یا سفره غوذا ،و شکسوتن
اشیای منزل تعریف ميشود (سااریفر و تبیک1389 ،؛ عليوردینیا ،ریاحي ،و اسفندیاری. ) 1389 ،
پژوهشهای بالیني گویای این واقعیت است که شد خشونت برخي مردان به حدی باا است که
صدما جبرانناپذیر رواني و جسمي بر همسر و فرزندان (آقاخاني و همکاران1391 ،؛ متز ،کلمت  ،و
ثونا  )2019 ،2از جمله بر کاهش اشتیاق تحصیلي  3آنان به جای ميگذارند (اهیم و بونپراکارن ،4
 .)2017منظور از اشتیاق تحصیلي ،همان درگیری تحصیلي به معنوي توال روانوي و رفتواری و
صرف وقت یادگیرنده در جهوت یوادگیری و درک یوا تسول بور محالو و دانوش علموي اسوت
(فردریکس ،بلومفیلد ،و پاریس 2004 ،5؛ کیم ،هانگ ،و سانگ  .)2019 ،6فردریکس ،بلومفیلد ،فریدل ،و

1. domestic violence
2. Metz, Calmet, & Thevenot
)3. academic aspiration (academic enthusiasm
4. Laeheem & Boonprakarn
5. Fredricks, Blumenfeld, & Paris
6. Kim, Hong, & Song
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پاریس  )2003( 1اشتیاق/درگیری تحصیلي را شامل تعامل فرد با محی در ابعاد شناختي ( 2توال
فرد در درک موضوع و حل چالشها) ،عاطفي ( 3داشتن احساسا مثبت و منفي فرد درباره محی
آموزشي) ،و رفتاری ( 4داشتن مشارکت در فعالیتهوای درسوي و ورزشوي) مويداننود .یافتوههوای
پژوهشي تأیید ميکنند که یکي از منایع تاثیرگذار اشتیاق تحصیلي فرزندان ،والدین هستند ( جیانو،
تاتل ،مرتن ،گالوس ،کاکس ،و شفر  .) 2018 ،5در نظریه یادگیری رشد اجتماعي ( 6نظریوه یوادگیری
مشاهدهای  )7فرزندان از طریق مشاهده رفتارهای والدین یاد ميگیرند که چگونه رفتار کنند (بندورا ،8
 )2018و والدین الگوهای رفتاری هستند که یادگیری رفتارهای نامناسو  ،اثور منفوي بور عالقوه
فرزندان به تحصیل به دنبال خواهد داشت (عليوردینیوا و همکواران .)1389 ،بنوابراین ،یکوي از
عوامل مهم که فرزندان را ميتواند از اشتیاق به تحصیل باز دارد ،خشونتهای مکرر خانگي اسوت
(میرزایي .)1393 ،مشاهده جو رواني -عاطفي وحشتناک این خانوادههوا و بوا نگواهي بوه زنودگي
خشونتبار آنها دیده ميشود کوه بسوته بوه شود خشوونت ،فرزنودان دچوار مشوکالتي مثول
پرخاشگری ،بيعالقگي به محی خانه ،افسردگي ،حتي رفتارهای نابهنجوار مثول دزدی و اعتیواد
(نیکدل و جاودانیان ،)1397 ،البته کاهش اشتیاق تحصیلي ،و در نهایت ترک تحصویل مويشووند
(خان ،برایس ،ساندرز ،و پالمتری  .) 2013 ،9بنابراین ،موفقیت هر کودکي در گرو اشتیاق و به عبارتي
درگیری تحصیلي اوست (پیرسون 2009 ،10؛ گنجي ،توکلي ،بنياسدی ،و اسودی .)1395 ،اشوتیاق
تحصیلي به کودک نشان ميدهد که چگونه در محی آموزشي رفتار کند ،چگونه احساس کنود ،و
چگونه به تفکر بپردازد (فوردریکس و همکواران2003 ،؛ فوردریکس و همکواران .)2004 ،اشوتیاق
تحصیلي بازتا اهداف آموزشي است که کودک برای خود تعیین ميکند و به او در انجوام کارهوا
نیرو ميبخشد (فریزر و گارگ .)2014 ،11
برای لیافتن پیشینه پژوهشي ،تا کنون در بیش از  100سایت نشریا علمي -پژوهشي و منابع
کتابخانهای جستجوهایي انجام شده است .در حوزه آموز مقابله با خشونت همسران واثربخشوي
آن بر اشتیاق تحصیلي فرزندان پژوهشي یافت نشد و بسته آموزشي که هدفش بررسي مقابلوه بوا
خشونت همسران باشد نیز ،یافت نشد .پژوهشهای یافتشده غیرمستقیم به پژوهش حاضر مرتب
ميشوند و به ناچار به آنها اشاره ميگردد :زارع شاهآبوادی و امینوي ( )1389و زارع شواهآبوادی و
ندرپور ( ) 1393نشان داد ند که خشونت خانگي بر آینده تحصیلي فرزندان تبعا منفي دارد  .فنگ 12
1. Fredricks, Blumenfeld, Friedel, & Paris
2. cognitive engagement
3. emotional engagement
4. behavior engagement
5. Giano, T uttle, Merten, Gallus, Cox, & Shreffler
6. social cognitive theory
7. observational learning theory
8. Bandura
9. Khan, Brice, Saunders, & Plumtree
10. Pearson
11. Fraser & Garg
12. Fang
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( )2016نشان داد که حمایت خانواده بر اشتیاق تحصیلي فرزندان اثر مستقیم دارد .اسالمي ،درتاج،
سعدیپور ،و داور ( )1395نتیجه گرفتند که حمایت خانواده هم چنین اثر غیرمستقیم بور اشوتیاق
تحصیلي فرزندان دارد .سایری ( ) 1395نشان داد که سبک زندگي خشونتآمیز بر کودکان عواقو
بسیار منفي دارد و باع گریز از مدرسه ،کاهش اشتیاق تحصیلي ،و ترک تحصیل مي گرد د  .کانو و
ویویان  )2001( 1به این نتیجه دست یافتند که خشونت خانگي بور آینوده تحصویلي فرزنودان أثور
واسحهای دارد .در پژوهش گراهوام -بورمن ،لیون  ،بانیوارد ،دوو ،و هواابو  )2007( 2نتوای بیوانگر
اثربخشي مداخله اجتماعمحور ( 3تأکید بر مسائل زیاد از جمله خانواده) بر بهبود نگر به تحصیل
کودکان آسی دیده خشونت خانگي بود .بوراسا  )2007( 4نشان داد که خشونت والدین تأثیرا منفي
بر رفتار تحصیلي فرزندان دارد .ادواردز ،نیل ،و رودنهیزر -استمپفلي  )2014( 5نشان دادند که اقداما
پیشگیرانه کاهش خشونت در خانواده برای پیشرفت تحصیلي فرزندان ضروری است .پوراوداک،
متیوز ،و جیمیسان  )2014( 6برنامهای جهت کاهش خشونت و خشونت خانگي خوا رده سوني
هفت تا  18سال در افریقای جنوبي اجرا کردند که نتای اثربخشي آن و پس از مدتي افزایش ثبت
نام در مدرسه و حضور در کوالس درس (کواهش غیبوت کالسوي) ،بهبوود یوادگیری ،دورههوای
طوانيتر حضور در مدرسه (ترک تحصیل کمتر) را نشان داد .اگور مووارد ذکور شوده بوه نحووی
شاخصهای اشتیاق/درگیری تحصیلي فرض شوند ،ميتوان نتیجه گرفوت کوه برناموه در کواهش
خشونت خانگي و افزایش اشتیاق تحصیلي کودکان اثربخش بوده است .فونتن  )2007( 7در برنامه ای
مشابه که توس دبیرخانه محالعا دبیرکل سازمان ملل متحد  8در مورد خشوونت علیوه کودکوان،
اتحادیه بینالمللي نجا کودکان  ،9صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسوف  )10و سوازمان جهواني
جنبش پیشاهنگي  11برای آموز خانواده و حمایت کودکان از خشونت خانگي اجورا شود ،نتوای
کاهش خشونت خانگي و افزایش اشتیاق به مدرسوه را در کودکوان نشوان داد (یونیسوف.)2021 ،
بلنچت -کوهن  )2009( 12نقل کرد که کمیسیون حقوق کودک  13یونیسف میزان خشونت خانگي را
بر همسران و کودکان  13تا  18سال را مورد ارزیابي قرار داد و برای آموز مداخلوههوایي فوراهم
کرد که بر کاهش خشونت خانگي و عالقمندی کودکان به کل فرایند آمووز  14اثوربخش بوود.
احمدی و سلیمان اختیاری ( )1389در پژوهشي به رو فراتحلیل و پرسون  )2019( 15بور اسواس
1. Cano & Vivian
2. Graham-Bermann, Lynch, Banyard, DeVoe, & Halabu
3. community-based intervention
4. Bourassa
5. Edwards, Neal, & Rodenhizer-Stämpfli
6. Proudlock, Mathews, & Jamieson
7. Fountain
8. Secretariat of the United Nations Secretary-General’s Study
9. International Save the Children Alliance
)10.United Nations Children's Fund (UNICEF
11. World Organisation of the Scout Movement
12. Blanchet-Cohen
13. Committee on the Rights of the Child
14. education
15. Persson
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نتای بانک دادههای اطالعاتي نتیجه گرفتند که در کل مداخلهها در کواهش خشوونت خوانگي و
کاهش ترک مدرسه کودکان اثربخشي داشته است.
در پژوهش حاضر بر اساس گزار زنان ،همسرانشوان اعتقواد بوه رجووع بوه مراکوز مشواوره
نداشتند .بنا به نظر روحي ،جزایری ،فاتحيزاده ،و اعتمادی ( ،)1396در مواجهه با مقاومت به ناچار
باید تغییر از جان همسران زن روی همسوران مورد صوور پوذیرد .تقدیسوي ،لحیفوي ،افکواری،
دستورپور ،استبصاری ،و جمالزاده ( )1391و رهکشای ( ) 1395نیز باور دارند که آمووز و آگواهي
زنان در پیشگیری خشونت مؤثر است .لهاک و اسدی ( )1399هم چنین تأکید دارند که برای حل و
یا اجتنا از یک مشکل بزرگ ،نیاز به آگاهيهای اولیه و توال هوای خوانواده و مدرسوه اسوت.
بنابراین ،برای اجرای پژوهش ،ازم بود با توجه به نیازهای خا فرهنگي مردم رفسنجان بسوته
آموزشي تدوین شود که توسو آن مشوارکتکننودگان را آمووز و موورد ارزیوابي داد .نیکودل و
جاودانیان ( ) 1397به استناد یافتههای سازمان بهداشت جهاني و سایر پژوهشگران در سح جهوان
بح و استدال ميکنند و بر این نکته اتفاق نظر دارند که خشونت خانگي علیه زنان بیشتر یک
معضل جهاني است تا رفتارهای فرهنگي خا جغرافیایي یا منحقهای .این نویسوندگان معتقدنود
که این نوع مردان در هر منحقه از دنیا که هستند ،رفتارهای مشابه خشونتآمیز و الگوهای خا
فکری دارند که سب استمرار خشونت آنها ميگردد .پرسون ( )2019تأکید دارد که والدین باید به
فرزندانشان کمک کنند تا بتوانند حق و حقوق انساني خود را حفظ کنند .یونیسف ()2021 ،2006
اعالم کرده است که هر کودکي در سح جهان باید از حقوق طبیعي از جمله از داشتن خانوادهای
خو برخوردار باشد و ازم است که همه کودکان از مواجهشدن با خشونت محافظت و پشوتیباني
گردند .بنابراین ،احساس ميشد که ازم است عالوه بر نیاز فرهنگي بومي شهر رفسونجان بسوته
آموزشي طراحي شود که در صوور اثوربخشبوودن آن ،بتووان بوا انودک تغییورا محتووایي در
بسترهای مختلف مذهبي فرهنگي در جوامع مختلف آن را اجرا کرد.
حال ،با توجه به پیشینه و نیاز به بسته آموزشي ،هدف اصلي پژوهش پاسخ به این سؤال بوود
که آیا آموز زنان در مقابله با خشونت همسران با استفاده از بسته آموزشي پژوهشگرسواخته بور
کاهش خشونت همسرانشان و افزایش اشتیاق تحصیلي فرزندان اثربخشي دارد؟
روش
رو پژوهش شبهآزمایشي (پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه آزمایش و کنترل) بود .جامعه آماری شامل
 53زن خشونتدیده مراجعهکننده به یکي از مراکز مشاوره رفسنجان بود که  30نفر از آنها و فرزندان آن -
ها ( 30فرزند) به رو نمونهگیری در دسترس با توجه به مالکهای ورود به آزمایش انتخا و ب ه رو
نمونهگیری تصادفي ساده در چهار گروه  15نفری (دو گروه آزمایش :زنان آموز دیده و فرزندان آنها؛ دو
گروه کنترل :زنان آموز ندیده و فرزندان آنها) جایگزین شدند.
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ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان :پرسشنامه توس محسني تبریوزی ،کلودی ،و
جوادیانزاده ( )1391با جمعیتشناختي ( ،)10- 1و مقیاسهوای همسورآزاری ( ،)36- 11باورهوای
مردساارانه ( ،)65- 37سنت ،باورهای خانوادگي ،و یادگیری خشوونت ( ) 71 - 66در  71سوؤال بوا
نمرهگذاری در مقیاس پن تایي لیکر از کامالً موافق ( )5تا کامالً مخالف ( )1با نمره کلوي 240
تدوین شد .با استفاده از آلفای کرونباخ پایایي ابوزار را سوازندگان (محسوني تبریوزی و همکواران،
 ،0/83 )1391پژوهشگران دیگری نظیر آقاخواني و همکواران ( ،0/81 )1391پووردل و عبواسپوور
( ،0/81 )1397و شفی عي و قدوسي ( 0/80 )1398اعالم و بعالوه روایي ابوزار را محلوو گوزار
کردند .در پژوهش حاضر ،پایایي پرسشونامه بوا اسوتفاده آلفوای کرونبواخ  0/88و روایوي صووری
(صاح نظران ) آن مناس بدست آمد.
ب) پرسشنامه درگیری تحصیلی :پرسشونامه توسو فوردریکس و همکواران ( )2004ابوداع شود .نموره -
گذاری با  15گویه پن تایي لیکر از همیشه ( )1توا هرگوز ( )5و نموره کلوي  75اسوت .نموره پوایین شواخص اشوتیاق
اندک و نمره باا شاخص اشتیاق زیاد است .پرسشونامه سوه مقیواس درگیوری رفتواری ( ،)4-1درگیوری عواطفي (-5
 ،)10و درگیری شناختي ( )15-11را دارد .سوازندگان ابوزار ،روایوي محتووایي پرسشونامه را محلوو و ضوری پایوایي را
به رو آلفای کرانباخ  0/86گزار کردند .در پژوهش حاضر نموره کول پرسشونامه مود نظور قورار گرفوت .در ایوران،
طالبي ،زارع ،رستگار ،و حسنپوور ( )1393آن را ترجموه و روایوي صووری را تأییود و پایوایي را بوه رو آلفوای کرونبواخ
 0/77گزار کردند .این ابزار بوه نوام اشوتیاق تحصویلي نیوز معوروف اسوت .پایوایي پرسشونامه را عباسوي ،درگواهي،
پیرانوي ،و بنیوادی ( ،0/72 )1394گنجوي و همکواران ( ،0/79 )1395و مالئووي ،حجوازی ،یوسوفي افراشوته ،و مروتووي
( 0/83 )1398و روایي آن را نیز محلو گزار کردهانود .در پوژوهش حاضور پایوایي بوه رو آلفوای کرونبواخ  0/72و
روایي محتوایي ابزار محلو بدست آمدند.
شیوه اجرا
ابتدا بسته آموزشي مقابله با خشونت همسران توس پژوهشگر (نفر اول مقاله) با توجه به ویژگي های
فرهنگي رفسنجان زیر نظر اساتید راهنما و مشاور تدوین و توس پژوهشگر اجرا شد .روایي م حتوایي
بسته توس صاح نظران و پیشنهادهای آنان اعمال و اشکااا برطرف گردید و در نهایت روایوي
محتوایي بسته محلو بدست آمد .برای تعیین پایایي بسته ،اثربخشي آن در گروه آزمایشي زنان اجرا و
نتای با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفت .پژوهش از بخش روانشناسي دانشگاه دارای کد اخالق به
شماره  E.A.00.01.22.01دریافت نموده است .در تمام مراحل اجرا سعي شد که مالحظوا
اخالقي به این شرح رعایت شوند :اهداف پژوهش برای مشارکتکنندگان بیان و اطمینان داده شد که
برای شرکت و یا خروج از آزمایش اختیار کامل دارند؛ تأکید شد که همه اطالعا و گفتمانهوای
جلسا محرمانه است؛ به مشارکتکنندگاني که تمایل به دریافت نتای پژوهش داشتند  ،نتای اعالم
شد؛ و نتای به مرکزی که در آن پژوهش اجرا شد ،ارائه گردید.
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قبل از اجرای عملي پژوهش با هماهنگي با مدیریت یکي از مراکز مشاوره ابتدا رضایت مشارکت -
کنندگان در شرکت در پژوهش به صور کتبي جل شد .پرسشنامه مقابله با خشونت خانگي علیه زنان
توس زنان و پرسشنامه درگیری تحصیلي توس فرزندانشان (در صور داشتن بیش از یک فرزند توس
فرزند بزرگتر) به عنوان ابزار غربالگری و پیشآزمون تکمیل شدند .زناني که مالکهای ورود کس نمره
حداقل  60و یا بیشتر در پرسشنامه خشونت خانگي علیه زنان  ،صاح فرزند مدرسه ای ،و تمایل به
مشارکت در پژوهش و جلسا آموزشي را داشتند ،در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .مالک -
های خروج از آموز نداشتن تمایل به همکاری به هر دلیل و داشتن حتي یک جلسه غیبت در کالس -
های آموزشي بودند .آموز فق در گروه آزمایش در  10جلسه برگزار شد .در پایان آموز  ،پرسشنامه ها
مجدد به عنوان پسآزمون روی زنان و فرزندانشان در دو گروه اجرا شدند.
رده سني زنان دو گروه از  27تا  55سال با میانگین سني ( 34/90گروه آزمایش  34/90و گروه کنترل
 )36/2بود .تحصیال زنان در گروه آزمایش  3نفر زیر دیپلم ( 4 ،)%10نفر دیپلم ( 3 ،) %13/33نفر فوق
دیپلم ( 4 ،)%10نفر کارشناسي ( 1 ،)%13/33نفر کارشناسي ارشد ( )%3/34بود .تحصیال زنان در گروه
کنترل  2نفر زیر دیپلم ( 6 ،)%6/66نفر دیپلم ( 2 )%20/00نفر فوق دیپلم ( ،)%6/66و  5نفر کارشناسي
( ) 16%/68بود .رده سني فرزندان از  8تا  15با میانگین سني  12/70سال (گروه آزمایش  11 / 70و گروه
کنترل  )12/00بودند .در گروه آزمایش  7پسر یا ( 46/67از هر کالس سوم ،ششم ،و نهم  1نفر و از هر
کالس چهارم و پنجم  2نفر) و  8دختر یا ( %53/33از کالس سوم 3 :نفر ،از هر کالس پنجم و هشتم 1
نفر ،و از کالس ششم  3نفر) بودند .در گروه کنترل  9پسر یا ( %60از هر کالس دوم ،سوم ،هفتم ،و نهم 1
نفر ،از کالس پنجم  2نفر ،و از کالس ششم  3نفر) و  6دختر یا ( %40از کالس سوم  2نفر ،از کالس
پنجم  3نفر ،و از کالس هشتم  1نفر) بودند.
جلسات آموزش
خالصه محتوای جلسا بسته آموزشي در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1بسته آموزشی پژوهشگرساخته مقابله با خشونت همسر
جلسه

محتوای جلسه

1
2
3

تعریف خشونت و خشونت خانگي و تأثیر بر فرزندان
انواع خشونتها علیه زنان :فیزیکي و کالمي ،جنسي ،محرومیت ،و حقوقي
پرداختن به اِعمال محدودیتها توس مردان نسبت به زنان و ارائه آمار خشونت خانگي

4
5
6
7

توضی رفتارهایي که خبر از خشونتهای بیشتر در آینده ميدهند (علل خشونت)
باورهای غل در مورد خشونت علیه زنان
اهمیت موضوع و ارائه راه کارهای پیشگیرانه مقابله در خروج از بحران خشونت
ادامه راه کارهای پیشگیرانه نظیرمدیریت اطرافیان و دوستان همسر ،مقابله به مثل نکردن.

8
9
10

آموز آرامسازی
ادامه راه کارهای مقابله با خشونت
ادامه راه کارهای مقابله با خشونت ،خالصه و نتیجهگیری از جلسههای آموزشي ،و برگزاری پس آزمون
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برای تحلیل دادهها از آمار توصیفي (میانگین  ،1انحراف معیار  ،2کجي  ،3و کشیدگي  )4و از آموار
استنباطي (تحلیل کوواریانس یک راهه  5و آزمون خيدو  )6به کمک SPSSنسخه  18استفاده شد.
پیش از تحلیل ،مفروضههای تحلیل کوواریانس نظیر نرمال بوودن دادههوا (آزموون کولمووگروف -
اسمیرنوف  ،)7همگني واریانسها ( 8آزمون لوین  ،)9و همگني شی خ رگرسیون ( 10تعامل  11پیش -
آزمون اشتیاق تحصیلي با خشونت همسران در مرحله پس آزمون) بررسي و از رعایت آن ها اطمینان
حاصل شد.
یافتهها
در جدول  ،2توزیع نمرههای خشونت همسر و اشتیاق تحصیلي و ارائه شده است.
جدول  .2مقادیر شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش n = 60
متغیر

گروه
آزمایش

خشونت همسر
کنترل
آزمایش
اشتیاق تحصیلي
کنترل

آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پس آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

M
91/06
65/86
90/86
90/26
35/46
51/73
34/80
34/73

SD
28/73
26/78
17/68
17/41
6/32
4/83
6/00
6/40

کجی

کشیدگی

- 0/098
0/53
0/06
- 0/008
- 0/05
0/58
- 0/009
0/11

- 0/74
0/04
- 0/70
- 0/74
- 1/56
1/12
- 1/52
- 1/58

بر اساس جدول  ،2خشونت همسر ،گروه آزمایش در پویشآزموون دارای میوانگین  91/06بوا
انحراف معیار  ) M = 91/06 ،SD = 28/73( 28/73و در پوسآزموون دارای میوانگین  65/86بوا
انحراف معیار  ) M = 65/86 ،SD = 26/78( 26/78اسوت .گوروه کنتورل در پویشآزموون دارای
میوانگین  90/86بوا انحوراف معیوار  ) M = 90/86 ،SD = 17/68( 17/68و در پوسآزموون دارای
میانگین  90/26با انحراف معیار  ) M = 90/26 ،SD = 17/41( 17/41است.
بر اساس همین جدول ،اشتیاق تحصیلي فرزندان ،گروه آزمایش در پیشآزمون دارای میانگین
 35/46بوا انحوراف معیوار  ) M = 35/46 ،SD = 6/32( 6/32و در پوسآزموون دارای میووانگین
1. mean
2. standadrd deviation
3. skewness
4. kurtisis
)5. one-way analysis of covariance (ANCOVA
6. chi-square test
7. Kolmogorov–Smirnov test
8. homogeneity of variance test
9. Levene's test
10. homogeneity of slope regression
11. intercept
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 51/73با انحراف معیار  )M = 51/73 ،SD = 4/83( 4/83است  .گوروه کنتورل در پویشآزموون
دارای میانگین  34/80با انحراف معیوار  ) M = 34/80 ،SD = 6/00( 6/00و در پوسآزموون دارای
میانگین  34/73با انحراف معیار  ) M = 34/73 ،SD = 6/40( 6/40است.
نتیجه بررسي اثربخشي بسته آموزشي مقابله با خشونت بر حس میزان خشوونت خوانگي در
جدول  ،3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون خی دو بین گروههای آزمایش و کنترل بر حسب خشونت خانگی
اشتیاق تحصیلی
ابعاد

گروه

آزمایش
کنترل

پایین

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

Fc
2
7
0
0

متوس
%
13/4
46/7
0
0

Fc
11
7
14
15

باا
%
73/3
46/7
93/3
100

Fc
2
1
1
0

%
13/4
6/7
6/7
0

X2

df

/58
19

6

sig .

0/003
p > 0/05

در جدول  ،3نسبت خشونت خانگي همسران مرد در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه
کنترل است .بنابراین ،آموز بر کاهش میزان خشونت آنان اثور دارد و باعو کواهش خشوونت
همسران ميشود (.)X2 = 19/58 ،df = 6 ،p > 0/05
در جدول  ،4نتای تحلیل کوواریانس تک متغیری در مقایسه گروهها در اشتیاق تحصیلي ارائه
شده است.
جدول  .4تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه گروه ها در متغیر وابسته اشتیاق تحصیلی
متغیر
خشونت
همسران
گروهها

sig .

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجمو ع مجذورا

F

226/57

1

226/57

8/50

0/005

239/95

3

79/98

3/002

0/038

در جدول  ،4بین میانگین نمرا پسآزمون اشتیاق تحصیلي پس از حذف اثر پیشآزمون تفاو
معناداری وجود دارد .میانگین نمرا پسآزمون گروه آزمایش به طور معناداری در اشتیاق تحصیلي
بیش از گروه کنترل است .بنابراین ،آموز سب افزایش اشتیاق تحصیلي در پسآزمون شده است
(.)F1,3 ،p = 0/005 ،F = 8/50
در جدول  5مقایسه دو به دو گروهها آورده شده است.
10

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و سوم ،پاییز 1400
جدول  .5مقایسه دو به دو گروهها در متغیر مستقل اشتیاق تحصیلی
گروه

پیشآزمون
آزمایش

پسآزمون
آزمایش

پیشآزمون
کنترل

پسآزمون
کنترل

ابعاد

پس آزمون
آزمایش
پیش آزمون
کنترل
پس آزمون
کنترل
پیش آزمون -
آزمایش
پیش آزمون
کنترل
پس آزمون
کنترل
پیش آزمون
آزمایش
پس آزمون
آزمایش
پس آزمون
کنترل
پیش آزمون
آزمایش
پس آزمون
آزمایش
پیش آزمون
کنترل

میانگین
تعدیل
شده

تفاوت
میانگینها

تفاوت
خطای
معیار

sig.

سطح اطمینان 0/95
حدپایین

حد باال

52/50

*- 17/31

2/31

0/0001

- 23/65

- 10/96

34/53

0/65

2/15

1

- 5/23

6/55

34/49

0/70

2/15

1

- 5/19

6/59

35/19

*17/31

2/31

0/0001

10/96

23/65

34/53

*17/96

2/31

0/0001

11/63

24/30

34/49

*18/01

2/30

0/0001

11/69

24/32

35/19

- 0/658

2/15

1

- 6/55

5/23

52/50

*- 17/96

2/31

0/0001

- 24/30

- 11/63

34/49

0/04

2/15

1

- 5/85

5/93

35/19

0/70

2/15

1

- 6/59

5/19

52/50

*18/01

2/30

0/0001

- 24/32

- 11/69

34/53

0/04

2/15

1

- 5/93

5/85

در جدول  ،5نمرا گروه آزمایش در پسآزمون تفاو معناداری با نمرا پیشآزمون و پسآزمون
گروه کنترل دارد .تفاو میانگین پسآزمون گروه آزمایش با پیشآزمون گروه آزمایش ( ) 17/31سح
معناداری را نشان ميدهد ( .)p = 0/0001یعني عملکرد افراد بعد از آموز در پسآزموون بهبوود
یافته است .تفاو پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل با تفاو میانگین ( ) 17/96و ( ) 18/01نشان
ميدهد که آموز موج افزایش اشتیاق تحصیلي گروه آزمایش شده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر طراحي بسته آموزشي مقابله با خشونت همسران و بررسي اثربخشوي آن بور
اشتیاق تحصیلي فرزندان بود .برای بررسي دقیقتر اثربخشي آموز  ،به هر متغیر جداگانه پرداخته
ميشود.
آموز مقابله با خشونت همسران (مرد) بر کاهش خشونت همسران اثربخشي دارد .این یافته
با یافتههای احمدی و سلیمان اختیاری ( ) 1389در مورد فراتحلیول اثربخشوي رو هوای آمووز
کاهش خشونت ،تقدیسي و همکاران ( ) 1391در مورد خودکارآمدی و خشونت خانگي ،فونتن ( ) 2007
در مورد آموز خانواده و حمایت کودکان ،پراوداک و همکاران ( ) 2014در مورد برناموه آمووز
کاهش خشونت ،بلنچت -کوهن ( ) 2009در مورد مداخله کاهش خشونت خانگي ،و پرسون () 2019
در مورد بانکهای اطالعاتي خشونت خانگي هم خواني دارد .این یافته این گونه تبیوین مويشوود:
آموز بر افزایش میزان آگاهي خانوادهها و خوا زنوان در پویشگیوری از خشوونت تواثیر دارد
(تقدیسي و همکاران1391 ،؛ رهکشای .)1395 ،با آموز رو های مقابله با خشونت مردان موي -
توان ب ه زنان خشونت دیده کمک کرد تا در مواجهه با خشم همسرشان ،خشونت متقابول خوود را
کنترل کنند و از بروز رفتارهای خشونت آمیز همسرشان جلوگیری و یا آن را کاهش دهنود .انجوام
رو هایي نظیر اجتنا از مقابله به مثل ،صحبت و گفتگوی پس از آرامش ،اسوتفاده از جموال
مثبت ،درخواست کمک و راهنمایي از بزرگان خوانواده ،و مراجعوه بوه مراکوز مشواوره رو هوای
مقابلهای موثر و کارآمد است (سااریفر و تبیک .)1389 ،آموز زنان و کمک به آنها در کنترل
خشم همسرانشان باع ميگردد که توانمندیهای رواني اجتماعي آنها افزایش یابد و قادر شووند
بر افکار و ا حساسا خود تسل داشته باشند .یادگیری و آگاهي زنان به مردان کمک موي کنود توا
این دسته از مردان یاد بگیرند بر خشم خود غلبه یابند و این توانایي را کس کننود کوه از زنودگي
خود لذ برند و از آن ارزیابي مثبتي داشته باشند .آموز مهار کنترل خشم ،یوادگیری آگاهانوه
راهکارهای پیشگیرانه ،و یادگیری راه کارهای مقابله بوا خشوونت کموک موي کننود توا در نهایوت
خشونت خانگي کاهش یابد (لهاک و اسدی.)1399 ،
آموز مقابله با خشونت بر اشتیاق تحصیلي فرزندان اثربخشوي مثبوت دارد .ایون یافتوه بوا
یافتههای زارع شاهآبادی و امیني ( ) 1389در مورد خشونت خانگي و قومیت ،زارع شاهآبادی و ندرپور
( ) 1393در مورد تجربه خشونت در دوران کودکي ،کانو و ویویان ( ) 2001در مورد عوامل استرسزای
مرتب با خشونت خانگي ،فونتن ( ) 2007در مورد آموز خانواده و حمایت کودکان ،بلنچت -کوهن
( ) 2009در مورد مداخله کاهش خشونت خانگي ،گراهام -برمن و همکاران ( )2007در مورد نگر
کودکان در معرض خشونت خوانگي ،ادواردز و همکواران ( )2014در موورد اقوداما پویشگیرانوه
کاهش خشونت ،پراوداک و همکاران ( ) 2014در مورد برنامه آموز کاهش خشونت ،هم خوواني
دارد .این یافته این گونه تبیین ميشود :کودکاني که مستقیم و یا غیرمستقیم در معرض خشوونت
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والدین قرار دارند نسبت به سایر کودکان عالیم عاطفي و رفتارهای نامناس اجتماعي نشان موي -
دهند (عليوردی نیا و همکاران .)1389 ،بنابراین ،حمایت خانواده رابحه مثبت و مستقیمي با اشتیاق
تحصیلي فرزندان دارد و اثر این عامل بیش از آثوار اقتصوادی و اجتمواعي اسوت (فنوگ.)2016 ،
آشکارا اقداما پیشگیرانه کاهش خشونت در خانواده برای سالمت رواني فرزندان و کس نگر
مثبت آنها به پیشرفت و شوق به تحصیل ضروری است و این امر با شناسایي و طراحوي رو -
های مواجهه با خشونت محقق ميشود (احمدی و سولیمان اختیواری1389 ،؛ ادواردز و همکواران،
2014؛ پرسون .)2019 ،بنابراین ،مسائل و مشکال خانواده ميتوانود بوه شکسوت در تحصویل و
تعلیم و تربیت منجر شود و دانشآموزان با جو خانوادگي ناکارآمد را از نظور عملکورد تحصویلي در
وضعیت بدی قرار دهند (تقدیسي و همکاران .)1391 ،حمایت ،آموز  ،برخورداری از عدالت در خانه و
جامعه ،داشتن یک خانواده خو و برخورداری از چتر حمایتي والدین ،و داشتن مدرسه ایمن همه به
کودک کمک ميکنند تا او بتواند خو رشد کند ،به بالندگي مناسبي دست یابد ،قادر شود در بزرگسالي
تبدیل به فردی مفید و سالم گردد ،و توانایي این را داشته باشد که بتواند هنجارهای محلو اجتماعي
جامعها را پذیرا باشد (بلنچت -کوهن2009 ،؛ یونیسف.)2021 ،2006 ،
در کل نتیجه گرفته ميشود که آموز با استفاده از بسته آموزشي پژوهشگرساخته در کاهش
خشونت همسران (مرد) و افزایش اشتیاق تحصیلي فرزندانشان نقش مثبتي دارد و از آن مويتووان
در جهت کاهش مشکال تحصیلي و هم چنین افزایش اشتیاق تحصیلي بهره برد .محدودیتهای
پژوهش عبار بودند از کنترل نکردن سح تحصیال  ،وضعیت اجتمواعي و اقتصوادی والودین و
تاثیر ندادن آنها در فرایند آموز بود .دیگر محدودیت اجرا در یک مؤسسه خا  ،اجرا فق روی
زنان ،و تاثیر ندادن جنسیت و مقحع تحصیلي فرزندان در روند اجرای آموز بود .ابوزار گوردآوری
محدود به پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشي دارد .به همین دلیل ممکن است در اطالعوا بوه
دست آمده سوگیری ایجاد شده باشد .پیشنهاد ميشوود کوه پوژوهشهوای مشوابه بوا توجوه بوه
تحصیال  ،وضعیت اجتماعي و اقتصادی والدین ،و مقحع تحصیلي فرزنودان در شوهرهای دیگور
کشور نیز انجام شود .عالوه بر استفاده از پرسشنامه از سایر ابزارها خا مصاحبه نیز استفاده شود
و نقش جنسیت فرزندان به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرار گیرد .در ضمن این که جلسهها
آموزشي خا آموز مردان برگزار و اثربخشوي آن موورد پوژوهش قورار گوردد .ازم اسوت کوه
انجمن و یا گروهي از زنان خشونت دیده تشکیل و با برگزاری کارگواه ،جلسوا مونظم در طوول
هفته به صور خودمحور و بدون حضور مشاور و یوا کارشوناس ،تنهوا بوا اسوتفاده از تجربیوا و
پیشنهادا خود افراد برگزار شود و رسانهها (روزنامه ،رادیوو ،تلویزیوون ،و )...بوا تمرکوز بیشوتر بور
موضوع خشونت خانگي پرداخته و با مقابله با آن معضل خشونت خانگي را حذف و یا به حوداقل
ممکن برسانند.
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 آقاخاني ،نادر؛ ،افتخاری ،علي؛ زارعي خیرآباد ،عباس؛ موسوی ،احسان؛ ،دلیرراد ،محمد؛ پرند،مریم؛ اقتدار ،سامرم؛ و رهبر ،نرگس ( .) 1391بررسي انواع خشونت شوهران علیه زنان و توأثیر
عوامل مختلف در میزان بروز آنها در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان ارومیوه
در سال  .90- 91مجله علمي پزشکي قانوني.69- 78 ،)2- 3(18 ،
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در پیش بیني خشونت خانگي زوجین .رویش روان شناسي..89- 96 ،)10(8 ،
طالبي ،سعید؛ زارع ،حسین؛ رستگار ،احمد؛ و حسنپور ،امین ( .) 1393ساختار عاملي مقیاس
درگیری تحصیلي فریدریکس (شناختي ،رفتاری و انگیزشي) .پژوهش در نظامهوای آموزشوي،
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عباسي ،مسلم؛ درگاهي ،شهریار؛ پیراني ،ذبی ؛ و بنیادی ،فرزانوه ( .) 1394نقشتعلل ورزی و
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عليوردینیا ،اکبر؛ ریاحي ،محمداسوماعیل؛ و اسوفندیاری ،فاطموه ( .)1389تبیوین نگور
دانشجویان دختر نسبت به خشونت علیه زنوان :آزموون تجربوي دیودگاه یوادگیری اجتمواعي.
مسائل اجتماعي ایران.131- 103 ،)1 (1 ،
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