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Abstract
The purpose of the present research was to
determine the effect of men's emotional
intelligence on violence against women among
married couples in Tabas. The research method
was correlational. The population included all
married couples who had at least one year of
marital life in Tabas in 2014. From among them,
230 married couples (230 females and 230 males)
were randomly selected via multi-stage cluster
sampling from 5 areas of the city. Male partners
completed Emotional Intelligence Questionnaire
(Bradberry & Greaves, 2003) and female partners
completed Violence against Women Questionnaire
(Haj Yahia, 1999). The data were analyzed using
Pearson correlation and multi steps regression
analysis. The results showed that the components
of self-awareness, self-management, social awareness,
and relationship management had significant effect
on violence against women (P<0.01). Based on
these results, men with high emotional intelligence
impose less violent against their wives.
Keywords: emotional intelligence, violence against
women, Tabas city
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مقدمه
خشونت خانگی  ،مشکل شایع بهداشت عمومی در سراسر دنیا
است که کهود آزاري ،همسهرآزاري و بهدراراري نسهبت به
سالمند را در برمیگیرد؛ اما مهمررین نوع خشونت در خهانواد،،
خشونری است ک مردان با آن قدرت اجرماعی یا ایزیکی خهود
را بر زنان اعمال میکننهد (گیهدنز .)0337 ،2در ایهن خوهو
اولین بررسیها در مورد خشونت خانگی مربوط ب خشهونت
بدنی بود ،امها در طهول زمهان انهواع دیگهر خشهونت خهانگی
(روانی ،اقروادي ،اجرماعی و )...مورد توج جامع شناسهان و
روانشناسان قرار گرات (آبوت و واالس.)2110 ،9
بنهابر پهووه ههاي انجها شهد ،در ایهران ،به طهور کلهی
شونتهاي روانی مانند توهین ،اسرفاد ،از الفاظ رکیک ،تحقیهر
و غیر ،بی از خشهونتههاي جسهمی رواج دارد که آثهار آن
برخالف خشونت جسمی ب سرعت آشکار نمیشهود .بها وجهود
این ،در طوالنیمدت تأثیرات مخرب اراوانی در پی دارد .همچنین
در این بین ،قهر و کممحلی از هم شایعتر بود ،ب گونه اي که
 39درصد از آن رنج میبرند (احمدي و زنگن .)0989 ،
از طرف دیگر بدراراري با زنان ،خشونت و ضرب و شرم
و ایجاد اشارهاي روانی علی آنان موضوع جدیدي نیست .در
کشور ما ،از نیمۀ دو دهۀ  71تا به حهال ،ابعهاد ایهن پدیهد،
ب قدري گسررد ،شهد ،که به صهورت یهک مسهأل و آسهی
اجرماعی نمود پیدا کرد ،است .امهروز ،خشهونت علیه زنهان
مرزهاي ارهنگی ،تحویلی و شغلی را درنوردید ،،ب طوري ک
شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقهاطع
تحویلی و شغلی بود ،و با مراجعه به جرایهد کثیراالنرشهار،
دادگاههاي خانواد ،،مشاهدات تجربی و مروري بر اخبارههاي
رسمی و غیررسمی میتوان ب روند رشد ازاینهدۀ ایهن پدیهدۀ
پنهان در مناطق مخرلف کشور پی برد (خانی.)0983 ،
همچنین در مناطق مخرلف جامعۀ ما ب دلیل اینکه اساسها
خشونت علی زنان امري پنهان بود ،و شهدیدا از سهوي زن یها
خانوادۀ او کرمان میشود ،آمار دقیقی از پدیدۀ همسهرآزاري در
دست نیست .در ایران ،زنان بر اثر اشارهاي سنری ههزار سهال
ک دامن اي وسیع دارد ،یهاد گراره انهد که بخه عمهد،اي از
وضعیت خشونتبار زندگیِ خود را از دیگران بپوشهانند .آنهها
ب خوو  ،از مراجعه به مراکهز قضهایی و خهدماترسهانی
خودداري میکنند و هنگامی ل ب شکایت میگشایند و کمک
میطلبند ک تمامی امیدهاي خود را از دست داد ،باشند.

خشونت علی زنان در تما ارایند زندگی آنان ه از کودکی تها
هنگا مرگ ه وجود دارد ب طوري ک  ،زنان ایرانی در اضهاي
زندگی پدري زیر سلطۀ پدر ،برادر ،شوهر خواهر و غیر ،ب سر
میبرند؛ در اضاي زندگی زناشویی زیر سلطۀ شوهر و اقوا او
هسرند؛ در اضاي زندگیِ شغلی زیر سلطۀ سلیق هاي مردساالر
رؤسا و مدیران مذکر ،روزگار میگذرانند و در اضهاي زنهدگیِ
اجرماعی نیز زیر سلطۀ سهنتههاي زنسهریز احسهاس نهاامنی
میکنند؛ با این حال ،چنان در باات ذهنی و راراري خود تسلیم
خشونت شد،اند ک کمرر واکن نشان میدهند (امینی.)0988 ،
نرایج مطالعۀ سازمان بهداشت جههانی 4در سهال  2117بهر
روي چندین کشور نشان میدهد ک از هر  5سال زندگی سالم
زنان 0 ،سال ب علت صدم  ،بیماري یا مرگ زودرس ناشهی از
خشونت از دست میرود .نرهایج مطالعه اي در آمریکها نشهان
میدهد ک سالیان بی از نیم میلیون مراجع ب بخ اورژانس
بیمارسرانها و یک میلیون معاینۀ سرپایی ب دنبال همسرآزاري
در آن کشور اتفاق میاارد .براسهاس یااره ههاي پیمهای ملهی
قربانی شدن زنان در آمریکا ،تقریبها از زنهان مهورد پهووه
نشان داد،اند ک در طول عمرشان از سوي شریک جنسی مورد
حمل یا تجاوز قرار گرار اند .شواهد و مدار نشان مهیدههد
ک در سالهاي اخیر خشهونت ههاي خهانوادگی ااهزای یااره ،
ب طوري ک در آمریکا میزان جرایم خشهونتآمیهز در خهانواد،
حدود  23درصد نسبت ب سایر محیطهاي اجرماعی بیشرر شد،
است .زنهان حهدود  85درصهد قربانیهان خشهونت خهانوادگی
هسههرند (مههرادي و زنههدي .)0983 ،در ایههران نیههز خشههونت
خانوادگی از همان سالهاي آغاز ازدواج شروع می شود .ب طهور
مثال در مواحب با زنانی ک ب مراکز مشاورۀ بهزیسری مراجعه
کرد ،بودند ،مشخص شد ک حدود  71درصهد از زنهان مهورد
خشههونت همسههران خههود قههرار گرارهه بودنههد و مشههاجرات
خانوادگی جزئی از زندگی روزمرۀ آنها بود و حری از زنان از
ش اول ازدوج شاهد خشونت بودند (اعزازي.)0989 ،
یکی از عواملی ک با اعمال خشونت علیه همسهر مهرتبط
است ،هوش هیجانی 5است .در خوهو ههوش هیجهانی و
تأثیرات آن بر کیفیهت زنهدگی ،مواقیهت شهغلی و تحوهیلی،
مقاومت در برابر اسررس ،سالمری و کیفیت روابط اجرماعی و
ازدواجی اخیرا پووه هاي گسررد،اي صهورت گراره اسهت.
این مطالعات از تأثیر هوش هیجانی بر مواقیت و شادکامی در
زندگی حکایت دارد (نلیس و همکاران )2113 ،3شواهد اراوان
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نشان میدهد ک زوجها در جامعهۀ امهروزي بهراي برقهراري و
حفظ روابط صمیمی و در احساسات از طرف همسرشان بها
مشکالت اراگیر و مرعددي روب رو هسهرند .بهدیهی اسهت که
کمبودهاي موجود در کفایتهاي عاطفی و هیجانی همسران در
کنار عوامل مرعدد دیگر ،تأثیرات نامطلوبی بر زنهدگی مشهرر
آنههها مههیگههذارد کهه مههیتههوان بهه کمبودهههایی در توانههایی
«خودآگاهی« ،»0خویشرنداري»« ،همدلی »2و «توانهایی تسهکین
دادن یکدیگر» اشار ،کرد .نرایج پووه ها نشهان مهیدههد که
«هوش هیجانی» ،توان تحمل تنیدگی و حل مشکالت روزان را
اازای میدهد و این مهارتهاي شخوی ارد را در مقابله بها
اشارهاي ناگهانی محیطی ،مواق مهیسهازد (محرابیهان.)2111،
بنابراین مردانی که ههوش هیجهانی بهاالیی دارنهد ،مهیتواننهد
احساسات خود را ب خوبی هدایت و بر هیجان خود غلب کنند.
ازدواج و زندگی زناشویی یهک بااهت سرشهار از هیجهان
است .در ازدواجههایی که در آنهها همسهران بها یکهدیگر در
تعارض و تضاد باشند ،برانگیخرگیهاي هیجانی زیادتري دید،
میشود .ب عبارت دیگر ،بیشرر تعهارضهها و اخرالاهات بهین
همسران ب دلیل برانگیخرگیهاي هیجانی ب وجهود مهیآینهد.
همانطور ک ارزیابیهاي ایزیولوژیکی این موضهوع را نشهان
میدهند .پووهشگران دریاار اند ک ارتباط باثبات و معنهاداري
بین تفاوتهاي اردي در توانایی ابراز دقیق و صحیح هیجانها،
تشخیص هیجانها با شهاديههاي زنهدگی و روابهط زناشهویی
مطلوب وجود دارد .براي مثال نولر 9و همکاران نشان داد،اند
ک زوجهاي خرسند در مقایس با زوجهایی ک رابطۀ زناشویی
خوبی با هم ندارند ،احساس همدلی بیشهرري نسهبت به ههم
نشان میدهنهد و نسهبت به احساسهات یکهدیگر حساسهیت
بیشرري ب خرج میدهند .هم زوجههایی که از بها ههم بهودن
احساس خوشبخری میکنند و از زندگی خود راضی هسهرند و
هم زوجهایی ک با هم اخرالف دارند ،هر دو گرو ،تمایل دارند
تا هیجانی را ک در طهرف مقابهل نسهبت به خهود احسهاس
میکنند ،ب نحوي جبران و مقابل ب مثل کنند؛ ب خوهو در
زوجهایی که از ههم راضهی نیسهرند و انرظهارات نادرسهری از
یکدیگر دارند .این زوجها پیا هاي هیجانی خنثی یا نسبرا منفی
نسبت ب یکدیگر بهروز مهیدهنهد که سهب ایجهاد خشهم و
عوبانیت در هر دو ،نسبت ب طرف مقابل میشود (کیهاروچی،
اورگاس ،مایر )2114 ،4و نظر ب آنک هوش هیجانی ،توانهایی
در  ،توصیف ،دریاات و مهار هیجانها را در بر میگیرد و بها
توج ب اینک وقایع زندگی ممکن است مثبت یا منفی باشهند،
2. empathy
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وقایعی خوشایند و مسرتبخ چهون مواقیهت در به دسهت
آوردن شغلی خوب تا وقایعی مویبتبار چهون از دسهت دادن
عضوي از اعضهاي خهانواد ،و از دسهت دادن شهغلی مناسه ،
ماحول زندگی در نحوۀ برخورد با ههر یهک از ایهن وقهایع و
سازگار شدن با آنها است .با ایهن حهال برخهورداري از میهزان
بهین اي از هوش هیجانی کارگشاست و باعث صهرف کمرهرین
هزینۀ روانی در وقایع منفهی و کسه بیشهررین نفهع از وقهایع
مثبت میشود .در کل اارادي ک هوش هیجانی پایین دارند ،در
رویارویی با تن زاهاي زندگی ،سازگاري و انطباق ضعیفتري
خواهند داشت و در نریج بیشرر ب ااسردگی ،ناامیدي و دیگهر
پیامدهاي منفی زندگی مبرال میشهوند .بهر عکهس ااهرادي که
هوش هیجانی باالیی دارند ،سبک زندگی خهود را به گونه اي
ترتی میدهند ک پیامدهاي منفی کمرري را احساس میکننهد.
آنها همچنین در ایجاد و حفظ روابط کیفی باال مههارت دارنهد.
ب طور کلی هوش هیجانی با وقایع و پیامدهاي زنهدگی ارتبهاط
دارد و ب ااراد در اهم و پی بینی جنب هاي گونهاگون زنهدگی
روزمر ،کمک میکند (کیاروچی ،اورگاس ،مایر.)2113 ،
با توج ب پووه هاي پیشین ،پووهشی با این عنوان و بها
این نمون انجا نشد ،است ،اما پهووه ههاي اراوانهی رابطهۀ
هوش هیجانی را با رضایرمندي در زنهدگی زناشهویی و نقه
هوش هیجانی را در سالمت روان بررسی کرد،اند .رحمهانی و
قیوههريپههور ( )0983در پووهشههی ب ه بررسههی رابطهۀ هههوش
هیجانی با رضایرمندي زناشهویی در زوجههاي  91تها 51سهالۀ
شهر تهران پرداخرند و تجزی و تحلیل داد،ها نشان داد ک بهین
هوش هیجهانی و رضهایرمندي ارتبهاط معنهاداري وجهود دارد.
همچنین در مطالع اي یاراحمدیان و همکهاران ( )0931بها عنهوان
تأثیر آموزش هوش هیجهانی بهر سهازگاري زناشهویی زوجههاي
جوان ،ب این نریج رسیدند ک آمهوزش مههارتههاي زنهدگی و
هوش هیجانی تأثیر معناداري بر سازگاري زناشویی و مؤلفه ههاي
آن (رضایت دوتایی ،توااهق دوتهایی ،همبسهرگی دوتهایی و بیهان
محبتآمیز) در زوجهاي جوان دارد .بنهابراین ههوش هیجهانی در
رضایت زناشویی زوجین مؤثر است .در پووه دیگري ک رقیبی
و قر،چاهی در سال  0932با عنهوان بررسهی رابطهۀ بهین ههوش
هیجانی در زنان و مردان در شرف طالق و سازگار انجها دادنهد،
ب این نریج رسیدند ک هوش هیجانی در زوجهاي سازگار نسبت
ب زوجهاي در شرف طالق وضعیت بهرري دارد.
5
همچنین در پووهشی ک اورتس و توره آنهین ( ،)2118بها
هدف تأثیر هوش هیجانی بر سازگاري در زندگی  283زوج در
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نیجری انجا دادند ،نرایج نشان داد که مههارتههاي مهدیریت
هیجانی ،مههارتههاي حساسهیت هیجهانی و مههارت ارتبهاط
اجرماعی در زوجهاي سازگار ،باال بود ،است.
هالی ،یابیکو و بنین ،)2113( 0در پووهشهی که بها ههدف
بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و طالق انجها دادنهد ،نشهان
داد ک بین عامل هوش هیجانی و میزان طالق رابطۀ معنهاداري
وجود دارد .همچنین یاار هاي پهووه اسهمیت ،کیهاروچی و
هیون )2118( 2در نمون اي مشرمل بر  45زوج ،ب ایهن نریجه
رسیدند ک هوش هیجانی و رضایت از زندگی رابطهۀ مثبهت و
معناداري دارند.
بنابر پووه هاي مطرحشد ،هوش هیجانی تأثیر بسزایی در
زندگی زناشویی و رضهایت از زنهدگی دارد .بنهابراین در ایهن
پووه ارتباط این مرغیر با ابراز خشهونت (روانهی ،اقروهادي،
ایزیکی و جنسی) علی همسر در بین مردان ،مورد مطالع قهرار
میگیرد؛ چرا ک وجود مشکالت هیجانی نق مهمی در تهدید
سالمت روانی در آحاد جامع دارد و به سههم خهود سهالمت
روانی خانواد ،را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین با توجه به
عمومیت ،هزین و پیامدهایی ک خشهونت بها خهود به همهرا،
می آورد و با شناخت عامل هوش هیجهانیِ مهردان که ممکهن
است در اعمهال خشهونت دخیهل باشهد ،ضهرورت و اهمیهت
مطالعۀ آن روشن میشود .چرا ک با پووه دربارۀ این پدیهد،
میتوان از وجهود آن در جامعه آگها ،شهد ،نسهبت به مسهأل
شناخت پیدا کرد و با ارتقاي سطح آگهاهی مهرد مهیتهوان در
خوو کاه خشونت علی زنان گا هاي مؤثري برداشهت.
همچنین ،نرهایج حاصهل از ایهن پهووه در ارتقهاي و بهبهود
وضعیت زنان خشهونتدیهد ،مهؤثر اسهت و بهراي مجریهان و
دستانهدرکاران برنامه ریهزي اجرمهاعی نیهز اهمیهت و اایهدۀ
بسیاري دارد .چرا که وجهود خشهونت در خهانواد ،عهوارض
مخرب و همه گیهري در سهطح خهانواد ،و اجرمهاع دارد و در
نریج لزو توج ب زنان خشونتدیهد ،و تهدوین راهبردههاي
مناس ب منظور کاه آن ضروري ب نظر میرسد.
بدین منظور ارضی هاي زیر طرح شد:
0ه خودآگاهیِ مردان بر خشونت علی زنان تأثیر معناداري دارد.
2ه مدیریت رابط با دیگران در بین مهردان بهر خشهونت علیه
زنان تأثیر معناداري دارد.
9ه خودمدیریری مردان بر خشونت علی زنان تأثیر معناداري دارد.
2. Smith, Ciarrochi & Heavn
4. Haj – Yahia
6. Straus
8. Radenberg & Fantuzzo

4ه آگاهیِ اجرماعی مردان بر خشونت علی زنان تأثیر معناداري دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعه و نمونۀ آماري :ایهن پهووه از نهوع
مطالعۀ همبسرگی بود .جامعۀ آمهاري پهووه را همهۀ زنهان و
مردان مرأهل شهر طبس در سال  39تشکیل میداد .حجم نمون
با اسرفاد ،از ضری همبسرگی مطالعات قبلهی  291پرسشهنام
مشخص شد .از آنجا ک واحد تحلیهل زوج بهود 291 ،زوج و
درنهایت 431پرسشنام در نر اازار  SPSSتحلیل شد .بنهابراین
 291پرسشنامۀ خشونت علی زنهان را زنهان و  291پرسشهنامۀ
هوش هیجانی را همسران آنها پاسخ دادند .روش نمون گیهري،
خوش اي چندمرحل اي بود ،ب این ترتی ک ابردا از بین مناطق
شهر طبس  5منطق ب تناس جمعیت ،ب طور توادای انرخاب
و از بین این مناطق ب صورت توادای چند خیابان و درنهایهت
از بین پال ها ب صورت توهادای واحهدهاي تحلیهل انرخهاب
شدند و در صورتی ک مال ههاي ورود را داشهرند ،در نمونه
جاي گرار و در غیهر ایهن صهورت پهال توهادای دیگهري
جایگزین میشد.
مال هاي ورود آزمودنیها ب پووه  ،عبهارت بودنهد از:
0ه زوجین مرأهل ک حداقل سابقۀ یک سال زندگی مشرر را
داشر باشند( .در دورۀ نامزدي و مرارک نباشند) 2ه اههل شههر
طبس باشند9 .ه حداقل سواد خواندن و نوشرن را داشر باشند.
همچنین مال هاي خروج آزمودنیها از پووه عبارت بودند
از0 :ه رضایت ندادن و تمایل نداشرن براي شرکت در پووه
2ه انوراف آزمودنی پس از پاسخدهی ب پرس ها و تقاضهاي
آزمودنی مبنی بهر اینکه داد،ههای در پهووه شهرکت داد،
نشوند9 .ه داشرن اخرالل ذهنی بارز و مشهود (قابهل مشهاهد)،
4ه داشرن معلولیت جسمانی.
ابزار سنجش
مقیاس سنجش خشونت علیه زنان  :بهراي بررسهی خشهونت
علی زنان از پرسشنامۀ سنج خشونت نسبت ب زنان حهاجی
یحیی )2110( 4اسرفاد ،شد ،است که ایهن پرسشهنام از چنهد
پرسشههنامۀ دیگههر از جمله پرسشههنامۀ مقیههاس شههیوۀ تعههارض
( 5 )CTSاشرراوس ،)0381( 3پرسشنامۀ خشونت روانشناخری
8
زنان تولمن ،)0331( 7سنج همسرآزاري رادنبري و اانروزو
3

1. Holley, Yabikau & Benin
3. Violence Against Women Scale
5. Conflict Tactics Scale
7. Tolman

 / 38دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

( ،)0335شاخص همسرآزاري هودسون و مک بنراش)0380( 0
و پرسشنامۀ رارارههاي خشهونری شهپارد و کیهل بهل)0332( 2
اقرباس شد ،است .پرسشنامۀ سنج خشونت علی زنان شامل
 92پرس و  4خرد،مقیهاس اسهت .خهرد،مقیهاس اول شهامل
پرس هاي  0تا  03بود ،و خشونت روانهی را مهورد سهنج
قرار میدهد .خرد،مقیاس دو شامل پرس هاي  07تا  27بود،
و خشونت ایزیکی را مورد سنج قرار میدههد .خهرد،مقیهاس
سو شامل پرس هاي  28تا  91بود ،و خشونت جنسی را مهورد
سنج قرار میدهد .خرد،مقیاس چهار شامل پرس هاي  90و
 92بود ،و خشونت اقروادي را مورد سنج قرار میدهد.
بر پایۀ نرایج حاصل از اولین زمین یابی السطینیها در مورد
خشونت علی زنان ک در مورد  2401زن انجا گرات ،ضری
همسانی درونی یا آلفاي کرونباخ براي چهار عامل آزمون حاج
یحیههی ب ه ترتی ه  1/39 ،1/83 ،1/70و  1/32ب ه دسههت آمههد.
پرسشنامۀ سنج خشونت علی زنهان را میرهرا خاقهانیاهر در
دانشههگا ،الزهههرا ترجم ه کههرد ،اسههت و اعربههار آن را اسههرادان
مرخوص تأیید کرد ،اند و ضری همسهانی درونهی یها آلفهاي
کرونباخ آن نیز با اسرفاد ،از نمونۀ  31نفري  1/37ب دست آمد،
است (خاقانیار.)0985 ،
در این پووه نیز آلفاي کرونباخ خشونت علی زنان 1/82
ب دست آمد ک با توج ب اینک مقدار ضری ب دست آمد ،از
1/7بیشرر است ،پایایی این ابزار قابل قبول اسهت .دو نمونه از
پرس هاي پرسشنام « :سهعی کهرد ،از طریهق پهرس و جهو و
تعقی کردن ،رارار شما را کنررل کند»« .علی رغم درآمد کهاای
نیاز شما را برآورد ،نکرد ،است».
مقیاس هوش هیجاني :3این آزمون داراي  28ماد ،است ک به 5
مقیاس هوش هیجانی کلی ،خودآگاهی ،خهود مهدیریری ،آگهاهی
اجرماعی و مدیریت روابط ،تقسیم میشود .این آزمون را برادبري
و گریوز 4در سال  2115ساخر اند .هنجاریابی ایهن پرسشهنام در
ایههران را «گنجههی و همکههاران» ( )0984انجهها داد،انههد و آلفههاي
کرونباخ براي چهار عامل خودآگهاهی  ،1/79خودمهدیریری ،1/87
آگاهی اجرماعی  ،1/78مدیریت روابط  1/73و نمهرۀ کهل ههوش
هیجانی  1/3است .همچنین در گرو 84 ،نفري دیگري ( 45پسر و
 93دخرر) ،آزمون اجرا شد ،و ضری اعربار آن با اسرفاد ،از آلفاي
کرونباخ بهراي گروهههاي پسهران و دخرهران و کهل گهرو1/88 ،
ب دست آمد ،است .براي تعیین روایی ،این آزمون ب همرا ،آزمون
هوش هیجانی باره آن در یک گرو 37 ،نفري اجرا شد ک ضری
همبسرگی  1/38در سطح  1/33معنیدار بود.
2. Shepard & kill bill
4. Travis Bradberry & Jean Greaves

مقدار ضری همسانی درونی یها آلفهاي کرونبهاخ در ایهن
پهووه بههراي چهههار عامهل خودآگههاهی  ،1/88خودمههدیریری
 ،1/87آگاهی اجرماعی  ،1/85مدیریت رابط  1/83و نمرۀ کهل
هوش هیجانی 1/88به دسهت آمهد .دو نمونه از پرسه ههاي
پرسشنام « :ب تواناییهاي خهود اعرمهاد داریهد« .».احساسهات
دیگران را در میکنید».
روش اجرا و تحلیل
براي انجا این پووه  291 ،پرسشنامۀ ههوش هیجهانی بهراي
مردان و  291پرسشنامۀ خشونت بهراي زنهان در بهین مرهأهالن
شهر طبس توزیع شد .با توجه به روش نمونه گیهري از ههر
منطق  43منزل انرخاب و با مراجع ب در منهازل پرسشهنام هها
تکمیل شد .در تحلیل داد،ها از آزمون رگرسیون چندمرغیر ،به
کمک نر اازار  SPSSنسخۀ  03اسرفاد ،شد.
نتایج
در این پووه تعداد  291زوج شرکت داشرند ک حداقل سهن
مردان مورد مطالع  21سال و حداکثر  35سال بود ،سهن زنهان
نیز در محدودۀ  05تا  31سال بود .ب منظهور ارتبهاط مرغیرههاي
جمعیتشناخری از آزمون پیرسون اسرفاد ،شد (جدول .)0
جدول 9د بررسي رابطۀ متغیرهاي جمعیتشناختي
با خشونت علیه زنان
متغیر
مدت ازدواج

سن زن

خشونت علیه زنان
ضریب همبستگي پیرسون

-8/93

سطح معناداري

8/880

ضریب همبستگي پیرسون

-8/93

سطح معناداري

8/84

براساس جدول  ،0بین مهدت ازدواج و سهن زن بها مرغیهر
خشونت علی زنان ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد .سایر
مرغیرها (سن مرد ،تحویالت زن و مرد و تفاوت سهنی) رابطهۀ
معناداري را با خشونت علی زنان نشان ندادند.
براي تعیین اثر مؤلف هاي هوش هیجانی و مرغیرهاي مهدت
ازدواج و سن زن ،از رگرسیون چندمرغیر ،اسرفاد ،شد (جهدول.)2
1. Hudson & Mac bntash
3. Emotional Intelligence Scale
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جدول 2د نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي پیشبیني خشونت علیه زنان
متغیرهاي پیشبین

b
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B

9

خودآگاهي

-8/91

8/84

-8/30

2

خودمدیریتي

-8/89

8/83

3

آگاهي اجتماعي

-8/81

8/84

4

مدیریت رابطه با دیگران

- 8 /9

8/84

-8/23

0

مدت ازدواج

8/80

8/82

8/93

7

سن زن

-8/86

8/89

-8/91

6

R

8/39

3

R2

8/98

1

F

3/78

* P<1/15

*
*

-8/92

**

-8/96

**

*

t

p

- 0 /3

8/84

-2/21

8/82

- 9 /2

8/889

- 2 /6

8/880

8/79

8/03

-0/49

8/82

**P<1/10

در جدول  ،2نرایج تحلیل رگرسیون همزمان نشهان داد که
مرغیرهاي خودآگاهی ،خودمدیریری ،مدیریت رابط با دیگهران،
آگاهی اجرماعی مردان و سن زن پی بینیکنند ،خشونت علیه
زنان است ( .)P<1/10بنابراین تمامی مؤلف هاي هوش هیجهانی
بر خشونت علی زنان اثر معناداري دارند و ارضی هاي پووه
تأیید می شوند .همچنین سن زن نیز پی بینهیکننهدۀ خشهونت
علی زنان ب این صورت ک با اازای سن زنان خشونت علیه
آنها از طرف همسر کاسر میشود (.)P<1/10
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پووه بررسی تهأثیر ههوش هیجهانی مهردان بهر
خشونت آنها علی همسر بود ک نرایج نشان داد هوش هیجهانی
مردان بر اعمال خشونت آنها علی همسر تهأثیر معنهاداري دارد.
همچنین نرایج تحلیل رگرسیون نشهان داد که ههوش هیجهانی
پی بینیکنندۀ معناداري براي خشونت علیه زنهان اسهت و بها
توج ب مقدار برا این تأثیر منفی اسهت ،یعنهی ههوش هیجهانی
مردان باعث کاه خشونت علی زنان میشود .ایهن یااره بها
نرایج پووه هاي رحمهانی و قیوهريپهور ( ،)0983رقیبهی و
قر،چاهی ( ،)0932یاراحمدیان ( ،)0931اورتس و تورهه آنهین
( ،)2118هالی ،یهابیکو و بنهین ( )2113همخهوانی دارد .نرهایج
پووه هاي این پووهشگران نشان داد که ههوش هیجهانی در
سازگاري و رضایرمندي زناشویی تأثیر بسزایی دارد و باعث

بهبود توانایی ااراد در در احساسهات یکهدیگر و به تبهع آن
باعث کاه میزان خشونت روانی ،اقروادي ،جسمی و جنسی
در خانواد ،میشود.
از دیگر نرایج پووه تأثیر معنادار سهن زن در پهی بینهی
خشونت علی زنان بود .از آنجا ک این رابط معکوس و معنادار
بود ،زنان در سنین پایینتر خشونت بیشهرري از طهرف همسهر
تجرب کرد ،و با اازای سن زن از خشونت علی وي از طهرف
همسر کاسر می شود .در اوایل ازدواج (سن کم زنان) زوجهین
ب دلیل شناخت ناکاای از یکدیگر و نداشرن مهارتهاي کهاای
براي ایفاي نق همسر با مشکل روبه رو شهد ،و به احرمهال
بیشرري با همسرآزاري همرا ،است .این یاارۀ پووه با نرهایج
مطالعههات ربههانی و جوادیههان ( ،)0984اسههالملو و بوشهههري
( ،)0983شعبانی و دیگران ( )0987همسو است .این مطالعهات
نیز رابطۀ معکوس و معناداري را بین سن زن و خشونت علیه
وي گزارش کرد،اند.
مردانی ک هوش هیجانی باالیی دارند ،در در هیجانهاي
مثبت و منفی خود و همسرشان توانا هسهرند ،توانهایی همهدلی
دارند ،مسؤولیتپذیرند و در برابهر مشهکالت زنهدگی صهبر و
تحمل دارند و قادرند در مواقع خشهم و ناکهامی بهر خودشهان
غلب کنند .مردان داراي ههوش هیجهانی بهاال توانهایی تنظهیم و
شناخت هیجانهاي خود مانند دلههر ،،عوهبانیت و چگهونگی
مدیریت کردن این موقعیتها را دارند و ب طبع بهرر میتواننهد
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با موقعیتهاي دشوار روحی کنار بیاینهد و خشهونت کمرهر یها
هیچ نوع خشونری را علی همسر ابراز نمی کنند .در تعاملههاي
پر از تن و تعارض زندگی زناشویی ،حری شوهرانی ک بسیار
مقاو و شکیبا هسرند ،احساس درهم شکسر شدن مهیکننهد و
در مقابل عالیم جسمانی و منفی شهدیدي (ماننهد انقباضهات و
دردهاي معد ،،اازای ضربان قل  ،تعریق کف دست ،سهردرد
و )...ک آنان را تهدید میکنهد ،احسهاس نهاتوانی ،اضهطراب و
دسرپاچگی میکنند .در چنهین شهرایطی ،مهردان ممکهن اسهت
ب صورت خودکار و غیرارادي خشمگین شوند .روي همرار و
براساس یاار هاي مطالعهات انجها شهد ،بهر روي تعامهلههاي
زندگی زناشویی ،ارض میشود که اگهر زوجهین از عواطهف
همسرانشان آگا ،شوند و بروانند عواطفشان را ب صورتی واضح
و آشکار ب یکدیگر اطالع دهند و ابراز نمایند ،زنهدگی بهرهري
خواهند داشت .براي این کار الز اسهت تها نسهبت به علهل،
جوان و پیامدهاي عواطفشان بر زندگی زناشویی خهود آگها،
شوند .زوجهاي شاد و خوشبخت نسبت ب زوجهاي ناسازگار،
هم در اظهار و ابراز عواطهف و ههم در اسهرنباط ،تشهخیص و
دریاات عواطف ،عملکرد بهرري از خود نشان میدهند .عهالو،
بر خشونت ایزیکی ،مردان میتوانند با خودآگهاهی و مهدیریت
روابط ،از خشونت روانی و خشونت اقروادي نیهز بکاهنهد .در
نریج مردان از تحقیر و تهدید همسر ،سرزن خانوادۀ همسهر
و انرقاد و بیاعرنایی ب وي نیز میتواننهد بها تکیه بهر ااهزای
مسؤولیت اجرماعی ،کنررل تکانه هها و تحمهل تهن هها دوري
کنند .شناخت احساسات ،ضعف ها و توانایی ها در غلب و مهار
خشم نق مؤثري دارد (گلمن.)0982 ،0
در این پووه محهدودیتههایی نیهز بهراي پووهشهگران
وجود داشت ،از جمل اینک این پووه بر روي مرأهالن شهر
طبس انجا گرار و ممکن است در شهر دیگر با ارهنگ دیگر
نروان این نرایج را تعمیم داد .همکاري نکردن بسهیاري از ااهراد
براي شرکت در پووه و تکمیل نکردن کامل پرسشنام ها نیز
محدودیت دیگر پووه بود .همچنین پیشنهاد میشود که در
پووه هاي آتی از ابزارهاي هوش هیجانی بها تعهداد مؤلفه و
خرد،مقیاس بیشرر اسرفاد ،شود تها نرهایج دقیهقتهر و کامهلتهر
ب دست آید.
تشکر و قدردانی
از تمامی زوجها شرکتکننهد ،در پهووه که در انجها ایهن
پووه همکاري کردند ،کمال تشکر و قدردانی را دار .
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