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بـا  ) لیتووسـناد مسـ  سـناد علّـی و ا  ا(هـاي ارتبـاطی   سـناد و ا) اضطرابی و اجتنابی(هاي دلبستگی ی رابطه سبکهدف پژوهش حاضر، بررس:چکیده
تجدید نظر شده تجارب در روابط نزدیـک  به پرسشنامهکننده به اورژانس اجتماعی شهر شیراز دیده مراجعهزن خشوت130. خشونت علیه زنان بود

)ECR-R( ،مقیاسطی سنادهاي ارتباا)RAM ( و پرسشنامه خشونت نسبت به زنان)VTWI (نشان داد که بـین هـر   نتایج پژوهش. ندپاسخ داد
دیدگی زنان رابطه مثبت و معنادار وجود با خشونت،سناد مسوولیتسناد علّی و ابین دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، ایک از متغیرهاي پیش

سـناد  سـناد علّـی و ا  بین دلبسـتگی اضـطرابی، دلبسـتگی اجتنـابی، ا    ندگانه نشان داد که متغیرهاي پیشهمچنین نتیجه تحلیل رگرسیون چ. دارد
توان نتیجه گرفت که تـرس فراگیـر از طـرد    هاي این پژوهش، میبر اساس یافته. کنندخشونت علیه زنان را تبیین می، بخشی از واریانس مسوولیت

گزینی از شوهر در افراد اجتنابی، تمرکز بـیش از حـد بـه    فراد اضطرابی، گریزان بودن از صمیمت و دوريو وابستگی بیش از حد به همسر در اشدن 
سنادهاي علّی و همچنین به دنبال مقصر بودن و سرزنش کردن همسر در زنان با اتوانـد  سنادهاي مسـوولیت مـی  رفتارهاي منفی همسر در زنان با ا

خشـونت علیـه  ي تواند به درمانگران جهت شناسایی عوامل موثر در  زمینـه نتایج پژوهش حاضر می.ود آوردخشونت علیه زنان را به وجهايزمینه
شـود، بلکـه زنـان و    زنان فقط محدود به نقـش مـردان نمـی   داد که به وجود آمدن خشونت علیههمچنین نتایج این پژوهش نشان . کندکمک زنان 

.دجاد این معضل دارنآنها نقش بسیاري در ایارتباطیهايویژگی
زنعلیه، خشونتمسوولیتدلبستگی، اسناد علّی، اسناد سبک:هاي کلیديواژه

Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship of attachment styles (anxiety and avoidance),
relational attributions (causal and responsibility attributions) with violence against women. From among all the female
violence victims referring to the social security center of Shiraz 130 women were selected through convenient sampling
method. They completed the Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire (ECR-R), the Relationship
Attribution Measure (RAM) and Violence Toward Women Inventory (VTWI). The data were analyzed using simple
correlation and multiple regression. The results revealed a significantly positive correlation between anxiety and
avoidance attachments, causal and responsibility Attributions and the violence exercised against women. The results of
multiple regression also showed that anxiety and avoidance attachments, causal and responsibility attributions explained
64 percent of the total variance in the violence exercised against women. According to the results, it can be said that a
pervasive fear of being rejected and an excessive dependence on a partner in anxious people, getting evasive about
intimacy and avoiding husband in avoidant people, an excessive concentration on the negative behavior of the partner by
the women with causal attributions, and seeking for blaming partner by the women with responsibility attributions can
bring about violence against women. The results of the current study can help the therapists to diagnose the effective
factors in violence against women. The results also showed that violence against women is not merely confined to men’s
role, but women and their relational characteristics play an influential role in this disorder.
Keywords: attachment styles, attribution, violence against women
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مقدمه
تـرین بنیـان جامعـه    اجتماع و اساسـی ه خانواده اولین هست

ریزي پیهر بنایی ارتباط مستقیم با بدون شک استحکام . است
به همین ترتیب استحکام و ثبـات جامعـه نیـز    .آن داردصحیح

همچون بنایی عظیم وابسته به استواري خانواده بوده و هر گونه 
آن موجـب اضـمحالل و فروریختگـی    کجی و سستی در بنـاي 

اهمیت خانواده از ایـن  ). 1389حسینی، (شود ان جامعه میکار
نه تنها محـیط مناسـبی بـراي همسـران بـه شـمار       رو است که

بـا  . هاي آینده را بر عهـده دارد تربیت نسله بلکه وظیف،آیدمی
هـاي متعـددي   ها در حال حاضر دچار آسیبخانواده،این وجود

اسـت  1زناشـویی خشـونت هـا تـرین آن هستند که یکی از مهـم 
اکثـر  ي مختلـف در  هاها و نتایج پژوهشرسانه). 1386طرزي، (

هـاي اخیـر   دهند که خشونت در سـال ي دنیا نشان میکشورها
بـه نقـل از   ؛2،1999اولوئس(تر شده است یافته و جديافزایش
کـه آن را بـه یکـی از    به طوري؛)1389زن و باقري،تیغعلمی،

مشکالت اساسی بهداشت همگانی، حقوق بشر و همچنین یکی 
، رماشـا وواکر(است هاي اجتماعی پنهان تبدیل کرده از آسیب

به عنـوان یـک معضـل اجتمـاعی     3خشونت خانوادگی).2010
ی و روانـی کوتـاه و بلندمـدت در    انعالوه بر ایجاد عوارض جسم

يناپـذیر موجب تبعات جبران،قربانی و همچنین تهدید خانواده
اسـترس فـرار از خانـه، اخـتالل    آزاري، همچون طـالق، کـودك  

بـه فـردي کـه خشـونت را     ، آسیب رساندن جـدي 4آسیبیپس
تواند میدر نهایت و شود،، و در مواردي قتل وي میایجاد کرده
بـه نقـل از   ؛ 5،1999گلـدینگ (را در پی داشته باشدخودکشی 
ــانیخســروي ــرد،و خاق ــتین و؛ 1389ف ــر، ماس در).2012یل

زنـان،  علیـه واکنش به شیوع باال و پیامـدهاي نـاگوار خشـونت    
.اندهاي این پدیده پرداختهبینبررسی پیشمطالعات فراوانی به 

کید ات6گراهاي افراد خشونتایی ویژگیشناسرها بپژوهشاکثر 
توانند در بـروز خشـونت علیـه    و از نقشی که زنان میاندداشته

توانـد  از عواملی کـه مـی  یکی . اندخود داشته باشند، غافل مانده

1. marital violence
2. Olweus, D.
3. domestic violence
4. posttraumatic stress disorder (PTSD)
5. Golding, J.
6. violent person

هـا آن7بسـتگی هـاي دل ساز خشونت علیه زنان شود، سبکزمینه
). 1997،ویسیاهیرن و د(است

ــ ــ8دلبســتگیه نظری پزشــک و توســط روان1970ه در ده
؛ بـه نقـل از   1980بـالبی،  (مطرح شـد  9درمانگري به نام بالبی

ــه،، )2013یوســمارهینی و جــان،  ــن نظری تحــولبراســاس ای
اي از بــر اســاس مجموعــهفــردی و شــناختیعــاطفاجتمــاعی، 

سبک دلبستگی به کیفیـت . دهدرخ میارتباطات با افراد خاص
شود که کودك در زمان نـاراحتی بـا   میاطالقعاطفیيپیوند

عتقد بود کـه کیفیـت   م) 1980(بالبی . کندمراقبانش ایجاد می
هـاي  گیـري مـدل  به شـکل فرد با مراقبان اولیه، مکررتعامالت 

ــدمــی10درونکــاري ــرض. انجام ــف ــدلبســتگی در ه نظری وردم
گیرنـد، ایـن   که در دوران کودکی شکل میدرونکاريهاي مدل

است که بسیار پایدار و باثبات بوده و به روابط دوران نوجوانی و 
هـا و  اي کـه تجـارب، ادراك  شـوند بـه گونـه   کشیده مـی جوانی 

مارچانــد، (کننــد رفتارهــاي فــرد را جهــت داده و هــدایت مــی
) 1384مهر،به نقل از خجسته؛1994(11زن و شیوراه). 2004

داننـد کـه خـود را در روابـط عاشـقانه      دلبستگی را نظامی مـی 
هـا سـه سـبک اصـلی دلبسـتگی      آن.دهدبزرگسالی نیز بروز می

و 13دوسـوگرا / ، مضـطرب 12ایمـن : کنندبزرگسالی را تعریف می
بزرگسالی با دلبستگی عاطفی سبک دلبستگی ایمن. 14اجتنابی

ر احتمـال دارد  یشـت بافراد دلبسته ایمن. شودایمن مشخص می
داشتنی و خوش مشرب بداننـد، قـادر باشـند    که خود را دوست

درماندگی خود را اعالم کنند و درخواست حمایت نماینـد و بـه   
له تعـدیل  اهاي منفی خود را در حل مساي احساسنحو سازنده

دوسـوگرا بـا وابسـته بـودن،     / برعکس، سـبک مضـطرب  . نمایند
. شـود ر روابط مشخص مـی ها دوسوگرا دمحتاج بودن و احساس

وسواس وسطح باالي اضطراب،ترین ویژگی افراد اضطرابیمهم
د او و تردید در مورد یا مشغولیت ذهنی در مور،در مورد همسر

7. attachment styles
8. attachment theory
9. Bowlby, J.
10. internal working model (IWM)
11. Hazan, C., & Shaver, P.
12. secure
13. anxious/ambivalent
14. avoidant
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مهـر،  بـه نقـل از خجسـته   ؛1988، 1کوباك وسیري(است خود 
).2002و لیونــگ، همــور؛1390عباســپور، کرایــی و کــوچکی، 

بی نیازي خود و ررگساالن با تکیه بتگی اجتنابی بزسبک دلبس
و ،پـذیري را انکـار  این افراد آسـیب . شودمشخص میاز دیگران 

کنند که نیازي بـه روابـط نزدیـک ندارنـد و تمایـل بـه       ادعا می
همچنین افـراد دلبسـته   . دهنداجتناب از صمیمیت را نشان می

دارنـد سرتوانایی کمی در بخشیدن هماجتنابی نگرش منفی و
وردن، ؛ 2009ت، دیویس، گـرین، ورتینگتـون و برادفیلـد،    برن(

متعـددي  هاي پژوهش. )2008لیورسیج، ووپیترز، بري، باروکل
اندپرداختههاي دلبستگی و خشونت رابطه بین سبکبه بررسی 

تگی و ارتکـاب  بین دلبسرابطهه که اغلب این مطالعات در حیط
ی و روي دلبسـتگ بـین نـاایمنی در   ه بیانگر رابطخشونت بوده و

به نقل از کنسـر  ؛1980بالبی، (هستندآوردن به انواع خشونت 
ــاندرز، داتـــون؛ 2002بوکـــواال، ؛ 1998و مـــک کنـــري،  ، سـ

یس، مک مـالین، واکتـر و   و؛ 1994، استارزومسکی و بارتولومیو
)2005هندرسون، بارتولومیو، ترینـک و کانـگ،   ؛ 2011ویکلر، 

هـاي  سـبک ه کـه در زمینـ  مطالعـات انـدکی   ولی با این وجـود 
نشـان  ،دلبستگی و مورد خشونت قرار گرفتن انجام شده اسـت 

دیدگیخشونتتواند با میسبک دلبستگی زنان نیزکه دهدمی
س و همکـاران مـا و دو)2004(بونـد و بونـد   ؛باشدمرتبطها آن
هاي هاي خود دریافتند که تفاوت در سبکپژوهشدر )2008(

مورد خشونت قرار گرفتن د عاملی برايتوانها میدلبستگی زوج
. باشدنازن

، شـود دیـدگی همـراه  تواند با خشـونت عامل دیگري که می
اسنادهاي منفی است که زنان در روابط بـا همسرشـان بـه کـار     

اسـناد  به طور کلی شـامل دو نـوع   2اسنادهاي ارتباطی. برندمی
بر جایگـاه  اي علّیاسناده. هستند4مسوولیتو اسنادهاي 3علّی

، پایداري و ثبات و کلی یا جهان)بیرونی-درونی(جایگاه اسناد 
بـر  مسـوولیت کـه اسـنادهاي   د دارد، در حالیشمول بودن تاکی

همســر خــاطی و یهعمــدي و آگاهانــه بــودن رفتــار، خودخــوا
بـر اسـاس ایـن    ). 2008واالك و سیال، (کند سرزنش تاکید می

1. Kobak, R. P., & Sceery, A.
2. relationship attributions
3. causal attributions
4. responsibility attributions

نبـال علـت رفتـار خـود و     ها آگاهانه و ناآگاهانه بـه د نظریه زوج
زیادي به تبیین رفتار یکدیگر دارند، اما ه دیگران هستند و عالق

ایـن طریـق   ها بخواهند از آید که زوجمشکل زمانی به وجود می
؛ بـه  1992، 5گـاتمن (به یکدیگر آسـیب برسـانند   ایا سهواعمد

شـواهد  6در خصوص همسـرآزاري ). 1384مهر، نقل از خجسته
تابعی ،هاي همسران به وقایع زندگیکه اسنادحاکی از آن است 

هایی ها به ویژه آنزوج. ویی آنان استاز رضایت و خشنودي زناش
مشکالت زناشـویی و  ندگی زناشویی زیادي دارند، غالباکه درما

هـا  شان را به خصـایص کلـی و باثبـات آن   رفتارهاي منفی همسر
انگیـزه  نسبت داده و رفتارهـاي همسرانشـان را تعمـدي، داراي    

هـاي  یکـی از پیامـد  . داننـد بدخواهانه و مسـتحق سـرزنش مـی   
اسنادهاي نامناسب، کاهش کیفیـت زناشـویی اسـت کـه خـود      

کـارنی، برادبـوري و   (مستقیمی با خشونت زناشویی دارد ه رابط
همچنـین پـژوهش   ).1384به نقل از همتی، ؛1995، 7فینچام
ی از رفتارهـاي  که ارزیـاب دادنشان ) 2010(و هواردوگلوهاالت

هـاي  اسـناد «منفی همسر بـه صـورت خودخواهانـه و تعمـدي     
وانی و تعارض را رضایت رابطه را کاهش و میزان فشار ر» منفی

هـاي  تواند منجر بـه بـروز رفتـار   در نهایت میودهدافزایش می
همپتـون و گـالوت،   (آمیـز در زنـدگی زناشـویی گـردد     خشونت
2003/1388 .(

هاي ارتبـاطی بـا بسـیاري از عوامـل     ناداسـ جایی کـه  از آن
، ویت زناشـویی رضـا و ساز خشونت مانند کاهش کیفیت زمینه

ف و کـوت،  ادمـک رایـت، مامودهاسـن،  تریملی، (ایجاد تعارض 
بـه نقـل از خجسـته مهـر و همکـاران،      ؛8،2003رمپل؛ 2008
ــارنی و برادبــ ؛1390 ــایزر، 2000ري، ک ــام و ؛1990؛ ک گراه

هــاالت و ؛2001ک نــولتی و کــارنی،  مــ؛  2006ی، لونــکو
و با توجـه بـه   ،هستندهمراه ) 2004هیلت، ؛2010لو، گهواردو

صورت نگرفتههاي قابل توجهی پژوهشدر این خصوص کهاین
بـین  ه هـاي پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـ     یکی از هـدف ،است

وهش پـژ . سـت اهـا آنعلیـه اسنادهاي ارتباطی زنان و خشـونت 
متغیرهـاي  اسـت کـه آیـا   والخ به ایـن سـ  حاضر به دنبال پاس

5. Gottman, J. M.
6. spouse abuse
7. Karney, B. R., Bradbury, T. N., & Fincham, F. D.
8. Remple, M. W.
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هاي ارتباطی که هاي دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و اسنادسبک
علیـه بـا خشـونت  ،هستندمسوولیتشامل اسناد علّی و اسناد 

؟داردرابطهزنان 
پژوهش به ایـن صـورت طراحـی    يهابر این اساس فرضیه

خشـونت  سبک دلبستگی اضطرابی زنـان بـا  ) فرضیه اول:شدند
سـبک دلبسـتگی   )فرضیه دوم.ها همبستگی مثبت داردآنعلیه

فرضیه . ها همبستگی مثبت داردآنعلیهاجتنابی زنان با خشونت 
هـا همبسـتگی مثبـت    آنعلیهاسناد علّی زنان با خشونت )سوم
هـا  آنعلیهزنان با خشونت مسوولیتاسناد ) فرضیه چهارم.دارد

گی هاي دلبسـت بین سبک) مفرضیه پنجدارد، مثبتهمبستگی
زنـان بـا   مسـوولیت سـناد  اعلّـی و  اضطرابی، اجتنـابی و اسـناد  

.چندگانه وجود دارده ها رابطآنعلیهخشونت

روش
پژوهشيروش اجراجامعه آماري، نمونه و 

هاي توصیفی از نوع طرحه در زمرحاضرطرح پژوهش
غیرهاي ن متبیه در این پژوهش رابط. گیردهمبستگی قرار می

دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، اسناد علّی و اسناد 
جامعه . دیدگی، مورد بررسی قرار گرفتبا خشونتمسوولیت

ه دیدزنان خشونتکلیهمورد مطالعه در این پژوهش 
تابستاناز در کننده به اورژانس اجتماعی شهر شیرمراجعه
گیري در ونهنفر به روش نم130ها بودند که از بین آن1392

تمامی راي بپیش از اجراي پژوهش، .دسترس انتخاب شد
به هاها و اطالعات آنه پاسخشد ککنندگان توضیح داده شرکت

و صرفا براي انجام ماندباقی میکامال محرمانهها،پرسشنامه
انحراف و میانگین .گیردشی مورد استفاده قرار مییک کار پژوه
با 54/8و 43/32به ترتیب دگان کننشرکتی استاندارد سن

. بودسال 64تا 16دامنه 

سنجشابزار
مقیاس تجدید نظر شده تجارب در روابط نزدیک 

)ECR-R(. مقیاس تجدید نظر شده تجارب در روابط

دلبستگی بزرگساالن است، ه ترین پرسشنامکه جدید1نزدیک
ر، مهبه نقل از خجسته؛ 2000(2توسط فرالی، والر و برینان

مقیاس تجارب در ه ساخته شد که نسخه تجدیدنظر شد) 1384
د نهفتهابعاهاي این مقیاسدوهر.است) ECR(روابط نزدیک 

د زیربناي ساختار شوکه تصور میرااضطراب و اجتناب
مقیاس تجدید نظر شده گیرند، ولی اندازه می، دلبستگی است

کند و یاطالعات بیشتري فراهم متجارب در روابط نزدیک
مقیاس تجدید نظر شده در این پژوهش از  . تر استدقیق

مقیاس زیراي که داراي دوماده36تجارب در روابط نزدیک 
) ماده18(و دلبستگی اجتنابی ) ماده18(دلبستگی اضطرابی 

بعد اضطرابی این پرسشنامه میزان ایمنی و . است، استفاده شد
اغلب : براي مثال(ناایمنی فرد از حضور و پاسخگویی همسر

و بعد ) نگران این هستم که همسرم نخواهد با من بماند
ی فرد را از نزدیک و ناایمن) راحت بودن(میزان ایمنی ،اجتنابی

وقتی همسرم خیلی به : مثال(گیرد اندازه میشدن به همسر
نامه گذاري این پرسشنمره). شومشود آشفته میمن نزدیک می

7ا ت) مخالفکامال(1از لیکرتايدرجه7روي یک طیف 
ه براي به دست آوردن نمر. شودانجام می) موافقکامال(

یک از هاي فرد در هرجمع نمره،دلبستگی اضطرابی و اجتنابی
تقسیم ) هر مقیاستاالوتعداد س(18بر عدد ها،مقیاس

مهر، ، به نقل از خجسته2005(3در پژوهش فرالی.شودمی
بیشتر از این پرسشنامه، همبستگی4بازآزماییپایایی ) 1384

اي نشان داد و مقادیر آلفاي هفته8را در طول یک دوره 70/0
براي 5پاسخ- پرسشه کرونباخ با استفاده از روش نظری

گزارش شده 90/0هاي اضطرابی و اجتنابی باالتر از مقیاس
با ضرایب پایایی این پرسشنامه را) 1384(مهر خجسته. است

هاي عادي و متقاضی طالق در روش آلفاي کرونباخ براي زوج
وي همچنین روایی. محاسبه کرد89/0تا 80/0دامنه بین 

تجدید نظر شده تجارب در روابط مقیاسمزمانه6مالکی

1. The Experiences in Close Relationships-Revised
Questionnaire (ECR-R)
2. Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A.
3. Fraley, R. C.
4. test-retest reliability
5. Item Response Theory (IRT)
6. criterion validity
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را با استفاده از همبسته نمودن با قسمت دوم مقیاس نزدیک 
بی و عنی بخش اضطرای) 1990(زن و شیور ااي هسه مقوله

و همکارانمهرهمچنین خجسته. دار گزارش کردااجتنابی، معن
را با استفاده ECR-Rدر پژوهش خود ضرایب پایایی ) 1390(

و 85/0هاي اضطرابی از آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس
در پژوهش حاضر براي بررسی . گزارش نمودند83/0اجتنابی 

. نباخ استفاده شداین مقیاس از روش آلفاي کرو1ضریب پایایی
هاي مقیاسضریب پایایی با استفاده از روش مذکور براي خرده

.محاسبه گردید89/0و اجتنابی 93/0اضطرابی 
2مقیاس اسناد ارتباطی.)RAM(مقیاس اسناد ارتباطی 

به بررسی، توضیح و تبیین رفتارهاي همسران اختصاص دارد و 
این مقیاس . دهدمیدالیل مشکالت موجود بین آنان را توضیح

مهر، به نقل از خجسته؛1992(3ريینچام و برادبتوسط ف
24تهیه شده و فرم اصلی آن داراي ) 1389غفاري و کرایی، 

در . سنجدرا میمسوولیتکه دو بعد اسناد علّی و استسوال 
سوالی این مقیاس استفاده شد 6پژوهش حاضر از فرم کوتاه 

اینکه شوهرم از من : مثال(د علّی سوال آن مربوط به بع3که 
و ) گذاردمان نیز اثر میهاي زندگیکند بر دیگر جنبهانتقاد می

شوهرم به خاطر : مثال(مسوولیتسوال آن مربوط به بعد 3
گذاري این نمره. است) انتقاد از من سزاوار سرزنش است

کامال(1اي از درجه6روي یک طیف لیکرت پرسشنامه 
نمره باال در بعد . گیردصورت می) کامال موافقم(6تا ) مخالفم

ها تمایل زیادي دارند، نشان دهد که زوجاسناد علّی نشان می
دهند که چه چیزي یا چه کسی باعث مشکل شده است، 

دهد که نشان میمسوولیتکه نمره باال در بعد اسناد درحالی
خواهانه ها تمایل دارند که رفتارهاي دیگري را عمدي، خودزوج

).1391خجسته مهر، قنواتیان و رجبی، (و مقصر جلوه بدهند
مقیاس اسناد پایایی فرم کوتاه )2002(و همکارانفینچام

) آلفاي کرونباخ(4را با استفاده از روش همسانی درونیارتباطی 
78/0و 82/0به ترتیب مسوولیتبراي ابعاد علّی و ) کرونباخ

. به کردندسمحابراي زنان85/0و 84/0براي مردان و 

1. reliability coefficient
2. Relationship Attribution Measurement (RAM)
3. Fincham, F. D., & Bradbury, T. N.
4. internal consistency

ضرایب پایایی این مقیاس را ) 1389(و همکارانمهرخجسته
به مسوولیتبا استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي ابعاد علّی و 

ها همچنین ضرایب آن. محاسبه کردند83/0و 69/0یب ترت
مقیاس سوال خرده 10با رااین مقیاس5روایی همزمان

،)ENRICH(6ناشویی انریچارتباطات در پرسشنامه رضایت ز
58/0و 42/0به ترتیب مسوولیتبراي بعد علّی و بعد 

)001/0p در پژوهش حاضر براي بررسی . به دست آوردند)>
. این مقیاس از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدضریب پایایی

و 73/0ضریب پایایی با استفاده از روش مذکور براي بعد علّی 
.دست آمدبه78/0مسوولیتبراي بعد 

ه پرسشنام.)VTWI(زنان علیهخشونت ه پرسشنام
به نقل از ؛ 1999(8حاج یحییتوسط 7زنانعلیهخشونت 

این پرسشنامه توسط . ساخته شد)1391اعتصامی پور، 
و روایی صوري و شدترجمه ) 1383(فردخاقانیو خسروي

. ید قرار گرفتایمورد تمحتوایی آن توسط اساتید متخصص 
زنان شامل چهار عامل و مشتمل بر علیه خشونته رسشنامپ

براي سنجش ) 1- 16هاي الوس(عامل اول . ماده است32
براي سنجش ) 17- 27هاي لواس(، عامل دوم 9خشونت روانی

براي ) 28- 30هايسوال(عامل سوم ،10خشونت فیزیکی
) 31و 32هاي الوس(و عامل چهارم 11سنجش خشونت جنسی

ه شده به یهاي اراپاسخ. است12شونت اقتصاديبراي سنجش خ
ايدرجه3هر یک از مواد این پرسشنامه در یک مقیاس 

گیرد، قرار می) 3=؛ دوبار یا بیشتر2=بار؛ یک1=هرگز(
، و براي 96تا 32نمرات این پرسشنامه بین ه بنابراین دامن

، 33تا 11، خشونت فیزیکی بین 48تا 16خشونت روانی بین 
6تا 2خشونت اقتصادي بین و 9تا 3خشونت جنسی بین 

استفاده زنان علیهکل خشونت ه نمرازدر این پژوهش.است
.شد

5. concurrent validity
6. Enriching and Nurturing Relationship Issues
Communication and Happiness (ENRICH)
7. Violence Toward Women Inventory (VTWI)
8. Hajyahi, M.
9. mental violence
10. physical violence
11. sexual violence
12. economic violence
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براي به ) 1391؛ به نقل از اعتصامی پور، 1999(حاج یحیی 
دست آوردن پایایی این پرسشنامه، از روش آلفاي کرونباخ 

، خشونت 71/0براي خشونت روانی را استفاده کرد و نتایج آن
92/0و خشونت اقتصادي 93/0، خشونت جنسی 86/0فیزیکی 
وي پایایی مطلوب این پرسشنامه ه مطالعه که نتیجکردگزارش 

کل این ه در پژوهشی دیگر پایایی نمر. دهدرا نشان می
،نفري60پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ در نمونه 

همچنین پایایی ). 1391پور، اعتصامی(محاسبه گردید 97/0
با ) 1389(غضنفري پژوهشکل این پرسشنامه در ه نمر

ضریب . گزارش شده است89/0استفاده از آلفاي کرونباخ 

زنان با استفاده از علیهخشونته کل پرسشنامه نمرپایایی
91/0نفري پژوهش حاضر، 130ه روش آلفاي کرونباخ در نمون
نی قوي این مقیاس همسانی دروه محاسبه شد که نشان دهند

.است

هایافته
رهاي دلبستگیمتغیمیانگین و انحراف استاندارد1جدول

و مسوولیتاضطرابی، دلبستگی اجتنابی، اسناد علّی و اسناد 
.دهدنشان میزنان راعلیهخشونت

1جدول 
ت علیه زنانو خشونمسوولیتاد علّی و اسناد رهاي دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، اسنمیانگین و انحراف استاندارد متغی

حداکثر نمره حداقل نمره SD M متغیر
118 30 58/27 23/78 دلبستگی اضطرابی
117 38 22 60/71 دلبستگی اجتنابی
18 5 24/3 91/13 سناد علّیا
18 6 56/3 57/13 مسوولیتسناد ا
96 37 44/13 84/73 زنانعلیهخشونت 

اول تا يهافرضیهبررسی هاي مربوط به هیافت2جدول
هاي جدول، براساس داده.دهدپژوهش را نشان میچهارم 
) اضطرابی، اجتنابی(هاي دلبستگی علیه زنان با سبکخشونت

رابطه مثبت و معنادار ) علّی و مسوولیت(و اسنادهاي ارتباطی 
. ندوشیید میاپژوهش تاول تا چهارمي هادارد، بنابراین فرضیه

ضریب همبستگی بین دلبستگی اضطرابی، اسناد علّی و اسناد 
71/0و 67/0، 51/0مسوولیت با خشونت علیه زنان به ترتیب 

001/0pاست که همگی در سطح  دار هستند، معنا>
همچنین ضریب همبستگی بین دلبستگی اجتنابی با خشونت 

05/0pاست که در سطح 20/0زنان علیه  .استدارمعنا>

2جدول 
زنان خشونت علیه با مسوولیتدلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، اسناد علّی و اسناد ضرایب همبستگی بین متغیرهاي

Pزنانعلیهخشونت رمتغی

51/0001/0*دلبستگی اضطرابی
20/0020/0**اجتنابیگیدلبست

67/0001/0*اسناد علّی
71/0001/0*مسوولیتاسناد 

05/0<p**01/0<p*

مشخص 3در جدول پنجمه نتایج حاصل از بررسی فرضی
شود، طبق مشاهده می3که در جدول گونههمان.شده است

نتایج حاصل از رگرسیون با روش گام به گام ضریب همبستگی 
هاي دلبستگی اضطرابی، دلبستگی چندمتغیري براي ویژگی
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لیت با خشونت علیه زنان سنادهاي علّی و مسوواجتنابی و ا
است که در سطحRS=64/0و MR=80برابر با

001/0p پژوهش پنجمبنابراین فرضیه.هستندمعنادار >

) RS(همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین . دشویید میات
علیه زنان توسط درصد واریانس خشونت64مشخص شد که 

.بین قابل تبیین استمتغیرهاي پیش

3جدول 
)به روش گام به گام(علیه زنان، اسناد علّی، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی با خشونت مسوولیتیب همبستگی چندگانه بین اسناد اضر

MRRSبینمتغیر پیش

Fنسبت 

pاحتمال 

)(ضرایب رگرسیون 
سناد علّیسناد مسوولیتادلبستگی اضطرابیبیدلبستگی اجتناا

اسناد مسوولیت
71/0

51/092/131=F

001/0p <

71/0=
49/11=t

001/0=p

F=75/057/023/81اسناد علّی

001/0p <

46/0=
41/5=t

001/0=p

34/0=
94/3=t

001/0=p

F=77/059/071/58دلبستگی اجتنابی

001/0p <

43/0=
09/5=t

001/0=p

36/0=
25/4=t

001/0=p

14/0=
56/2=t

012/0=p

F=80/064/076/54دلبستگی اضطرابی

001/0p <

34/0=
07/4=t

001/0=p

23/0=
69/2=t

008/0=p

31/0=
71/4=t

001/0=p

34/0=
3/4=t

001/0=p

بحث
سخ به این سوال بود که آیا هدف از پژوهش حاضر پا

و ،اجتنابیوهاي دلبستگی اضطرابیمتغیرهاي سبک
هاي ارتباطی که شامل اسناد علّی و اسناد مسوولیت اسناد

که ها نشان دادیافته؟رابطه دارندعلیه زنان ، با خشونتهستند
مثبته رابطزنانعلیهین دلبستگی اضطرابی و خشونت ب

با نتایج به حاضر پژوهش نتایج حاصل از . وجود داردردامعنا
ویس یداهیرن و ،)2010(ابري هاياز پژوهشدست آمده 

،)2008(و همکاران دوماس،)2004(و بوندبوند،)1997(
و همکاران هیگینبوتامو )2005(و همکارانهندرسون

گفت افراد توانمییافتهتبیین این در .مطابقت دارد)2007(
هایی مانند بستگی اضطرابی داراي ویژگیهاي دلبا سبک

ها را شدیدا در کانشوري هستند که آنتخاصم، تردید، تعارض و ت
هاي رفتارهاي نابهنجار در موقعیتبروزمعرض درگیري و 

؛ میکولینسر، 1994کسیدي و برلین، (دهد زا قرار میتنش

در پایین بوده و 1حرمت خودهمچنین این افراد داراي . )1998
به . ندارندلهابط اجتماعی خود با دیگران توانایی حل مسروادر 

ه زمیناز طرفیهاي دلبستگی اضطرابی ان با سبکزنعبارتی،
آورند به وجود میرگیري را در روابط با همسر خودتعارض و د

له ندارند که بتوانند مشکل به احل مسهايمهارتاز طرفی و
ها جلوگیري درگیريه تعارض و و از ادام، وجود آمده را حل

تواند منجر به برانگیخته شدن وجود چنین شرایطی می. ندنک
یکی .شودمرددنبال آن اعمال خشونت از سوي و به همسر،

ترس ،هاي دلبستگی اضطرابیدیگر از ویژگی زنان با سبک
. فراگیر از طرد شدن و وابستگی بیش از حد به همسر است

ن اعتماد چندانی به همسر خود این زنا،هاعالوه بر این ویژگی
ندارند و سعی در کنترل کردن و زیر نظر گرفتن رفتارهاي 

چنین شرایطی در ). 2002و لیونگ، همور(د دارنهمسر خود
کند همسرش زیاد به او وابسته است و او را مرد که احساس می

کند، کند و همچنین رفتارهاي او را زیاد کنترل میمحدود می

1. self-esteem

وولیتاسناد مس
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براي مقابله با چنین هاي منفی العملعکسادياحتمال زیبه 
. دهدمینشان رفتارهایی

این است که یافته مذکورهاي احتمالییکی دیگر از تبیین
نی با سبک زنان با سبک دلبستگی اضطرابی داراي همسرا

س و دوما؛ 2004، بوند و بوند(د دلبستگی اجتنابی هستن
هاي دلبستگی بککه این گونه تفاوت در س)2008، همکاران

آمدن خشونت در روابط زناشویی تواند عاملی براي به وجودمی
براي مثال زنان داراي سبک دلبستگی اضطرابی به . ها باشدآن

خواهند نسبت به دوست داشته همسر خود وابسته بوده و می
در مقابل مردان با دلبستگی ؛مطمئن شونداوشدن از جانب
شدن و ابراز احساس ندارند و آن را اي به نزدیکاجتنابی عالقه

تضاد بین نیاز زن به نزدیک شدن و اطمینان در . کنندانکار می
تواند و نیاز مرد به فاصله و جدایی عاطفی می،رابطه زناشویی

رفتارهاي عاملی براي استفاده مردان از خشونت براي رهایی از
).2008، س و همکاراندوما(گونه همسر باشدوابسته
بین دلبستگی رابطهه در زمینهاي پژوهش حاضرفتهیا

دو متغیر زنان نشان داد که بین اینعلیهاجتنابی با خشونت
نتایج حاصل از آزمون این . وجود داردداررابطه مثبت معنا

پژوهشهاي انجام شده قبلی از قبیلفرضیه با نتایج پژوهش
و همکارانهندرسون،)1997(ویس دیاهیرن و ، )2010(ابري 

در . سو استهم)2007(و همکارانهیگینبوتامو)2005(
هاي زنان با ویژگیشاید بتوان گفتیافتهاین بیینراستاي ت

ند ااجتنابی در دوران کودکی خود از جانب والدینشان طرد شده
کسیدي و شیور، (ها شده استو ابراز عواطف کمی نسبت به آن

گزین لی داراي رفتارهاي دوريدر بزرگسايچنین افراد. )1999
تنابی و تدافعی بوده و نسبت به روابط نزدیک به صورت اج

ها از ایجاد روابط صمیمانه و نزدیک گریزان آن. دهندپاسخ می
ل یسر خود ارزش چندانی قاهستند و براي روابط زناشویی و هم

. )1385عیدي و خانجانی، (گیرندرا نادیده میويشوند و نمی
اجتنابی سبک دلبستگی ها از سوي زنان با تارین رفمجموع ا
همسرشعاطفی و جنسیشود که زن به نیازهايباعث می

کند که یاحساس ممرددر چنین شرایطی . تفاوت باشدبی
ود و همسرش شنمیتامین با همسرش هطابدر رنیازهایش 

از مرددارد کهوجود احتمال زیادي .چندان پذیراي او نیست
عالوه بر این افراد .تفاوتی را تالفی کندشونت این بیطریق خ

دلبسته اجتنابی نگرش منفی و توانایی کمی در بخشیدن 
همسر خود در زندگی دارند و در اکثر مواقع به دنبال 

). 2009،و همکارانبرنت(هستنداز همسر خود جوییانتقام
ک زنان با سبجویی دربخشش و انتقامهاي مانند عدمویژگی

.پاسخ داده شودتواند با خشونت همسران دلبستگی اجتنابی می
نشان )مسوولیتاسناد علّی و (اسنادهاي ارتباطی بررسی 

علیهبا خشونت مسوولیتبین اسنادهاي علّی و هبطارداد که
نتایج حاصل از آزمون این کهدار استزنان مثبت و معنا

پژوهش قبلی از قبیل هاي انجام شدهها با نتایج پژوهشفرضیه
. همخوانی دارد) 1384(همتیو ) 2008(واالك و سیال، 

هاي ارتباطی به دو توان بر اساس اسناددیدگی را میخشونت
که اسنادهاي ارتباطی با عوامل اول این. صورت کلی تبیین کرد

ساز خشونت مانند کاهش رضایت و کیفیت زناشویی، زمینه
. فرسودگی زناشویی همراه هستندایجاد تعارض، سرخوردگی و

نادیده گرفتن رفتارهاي مثبت و ی مانند یهاویژگیکهایندوم
بزرگ جلوه دادن رفتارهاي منفی همسر، عمدي تلقی کردن 

ابط و در نهایت رفتارهاي منفی، به دنبال مقصر بودن در رو
تواند مردان را به انجام میزنانتوسطسرزنش کردن همسر

هاي صورت اکثر پژوهش. آمیز ترغیب کندنترفتارهاي خشو
ثیر آن را بر کاهش رضایت اته در زمینه اسنادهاي ارتباطی تگرف

؛ 2000ري، کارنی و برادب(د ندهو کیفیت زناشویی نشان می
هاالت و ؛ 2001نولتی و کارنی، ؛ مک2006ی، لونگراهام و کو

مانید زانهاي متعددي نشان دادهپژوهش.)2010لو، گهواردو
ها از زندگی و یا حتی رضایت کلی آنهاکه رضایت یکی از زوج

آید یابد، خشونت در روابط زناشویی به وجود میمیکاهش 
واالك و سیال، ؛2003/1388؛ همپتون و گالوت، 1384همتی، (

یکی از دالیل به ادامه زندگی مشترك عدم تمایل . )2008
.احتمالی مطرح در این زمینه است

یههایی کـه بـه اسـنادد   د زوجدارمیاظهار) 2004(هیلت 
هـاي سـازنده   پردازنـد، از روش منفی در روابط بـا یکـدیگر مـی   
شـان برخـوردار   هـا در زنـدگی  کمتري براي برخورد بـا تعـارض  

) 2008(و همکـاران  همچنین نتایج پـژوهش تریملـی  . هستند
کننــد و هــایی کــه همسرانشــان را ســرزنش مــینشــان داد، زن

احتمـال  در معـرض گیرنـد، را به عهده نمیتمشکالتمسوولی
هـا سر و تشدید تعارض براي آنگري متقابل از جانب همسرزنش
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توان بیان کرد افرادي کـه از  د؛ بنابراین به طور کلی میندارقرار
هـاي سـازنده   از روشنه تنهاکنند اسنادهاي منفی استفاده می

شان را به انهمسره، بلکراي حل تعارض برخوردار هستندکمی ب
، شودرض میکنند که منجر به تشدید تعارفتارهایی تحریک می

خود احتمال درگیـري و  ه در نهایت افزایش این تعارض به نوبو
عالوه بر این برخی از . بردها را نسبت به یکدیگر باال میهجوم آن
هــاي ارتبــاطی اســناده هــاي صــورت گرفتــه در زمینــپــژوهش

،و همکـاران فینچـام ؛ 1391تیـان و رجبـی،   مهر، قنواخجسته(
زنـانی کـه از   دنـ دهنشـان مـی  ) 2006؛ فینچام و هـال، 2002
شـت کمتـري در   کننـد، داراي گذ هاي منفی استفاده مـی اسناد

گونه افـراد اگـر رفتـار یـا     این.شان هستندروابط خود با همسران
انتقام منفی و خطایی از جانب همسرشان ببینند به دنبال عمل

توانـد بـا   زن مـی ا در هاین ویژگیوجود.تالفی کردن هستندو
به این دلیل که شوهر ،دشوخشونت از سوي همسر همراه بروز 

گیـري  کند زنش از هر رفتار منفی او به دنبال انتقاماحساس می
. و تالفی کردن است

،کننـد در روابطشان استفاده میعلّی از اسنادهاي که زنانی
. دهندشان از خود نشان نمیانبا همسررابطهدرانعطاف چندانی 

ت و غیرقابــل تغییــر در مــورد هــاي ســخایــن افــراد از فرضــیه
کـه رفتارهـاي   طـوري هاي منفی همسر استفاده کرده بـه  رفتار

دهنـد و رفتـار مطلـوب    آمیز جلوه میاغراقرامنفی همسرشان
به ؛1990، 1فینچام، برادبوري و اسکات(گیرند وي را نادیده می

ن در نظـر نگـرفت  . )1390نقل از شریفی، کارسـولی و بشـلیده،   
د کـه مـرد   شـو رفتارهاي مثبت شـوهر از سـوي زن باعـث مـی    

بـراي انجـام   شو قـدرت ،براي تغییرهایشاحساس کند توانایی
طبق ؛ و نادیده گرفته شده استرفتارهاي مثبت از جانب همسر

توانـایی الزم  خود را فاقـد سر همزمانی که زنی،نظریه تحریک
کند زمینه مورد خشونت قرار گرفتن را براي براي تغییر خطاب 

خسـروي، رقیبـی و نیـک مـنش،     (خود بـه وجـود آورده اسـت   
در زنـدگی  مسـوولیت همچنین زنانی که از اسنادهاي . )1391

کنند، اغلب به دنبال این هسـتند کـه   زناشویی خود استفاده می
شان را پیـدا کـرده و بـا    وابطرفتارهاي منفی موجود در رمقصر

شـان بـه سـرزنش    ادن همسـران عمدي خواندن و مقصر جلوه د

1. Fincham, F. D., Bradbury, T. N., & Scott, C. K.

و مهــر؛ خجســته2008واالك و ســیال، (هــا بپردازنــدکــردن آن
رفتارهاي زن به خصوص سرزنش کـردن  این )1391همکاران،

و همچنـین اعتمـاد و اقتـدار   توانـد امیـدواري، اراده   شوهر مـی 
ي که مرد از زندگی با همسر خـود  ورهمسر را از بین ببرد به ط

یوس شده و احتمال زیادي دارد که از رفتارهاي خصـمانه در  ام
.نمایداستفاده زنبا شروابط

که هر چهار نشان دادبررسی فرضیه پنجم،نتایج حاصل از
اجتنابی، اسناد دلبستگی دلبستگی اضطرابی، (بینمتغیر پیش

را زنان علیهاریانس خشونتبخشی از و)مسوولیتسناد اعلّی و
توان به مهمترین میمذکور تبیین نتیجهبراي. کنندتبیین می

ه تواند زمینبین که میهاي هر یک از متغیرهاي پیشویژگی
ترس . دیدگی براي زنان را به وجود آورد، اشاره کردخشونت

فراگیر از طرد شدن و وابستگی بیش از حد به همسر در افراد 
ریزان بودن از صمیمت و دوري گزینی بیش از اضطرابی، گ

اجتنابی، تمرکز بیش با سبک دلبستگیاندازه از شوهر در افراد
به دنبال ، و ر زنان با اسنادهاي علّیرفتارهاي منفی دراز حد ب

سنادهاي مقصر بودن و سرزنش کردن همسر در افراد با ا
براي زنان تواند زمینه مورد خشونت قرار گرفتن رامیمسوولیت

.به وجود آورد
است آنآماري ترین محدودیت پژوهش حاضر جامعه عمده

پیشنهاد بود،شهر شیراز ه دیدبه زنان خشونتمحدودکه 
ها، پذیري یافتهتعمیمه د جهت افزایش گسترشومی

محدود.دانجام شورتوسیعهايدر نمونههاي مشابهیپژوهش
گرفتن تواند منجر به نادیده مینبودن نمونه پژوهش به زنا

هاي آتیشود در پژوهشیشنهاد میپبنابراین شود،مردان نقش 
هاي جهت تکمیل اطالعات بیشتر، از نمونه مردان یا نمونه

شود که پیشنهاد میهمچنین.استفاده گرددنیز زوجی 
تواند از جانب زنان سایر عوامل ارتباطی را که می،پژوهشگران

. ها را به وجود آورد، بررسی کنندخشونت علیه آنهايزمینه
هاي ی برنامهحاتواند با هدف طراین پژوهش میهايیافته

هاي روشدر موردزنان یهآموزشی جهت ارتقاي سطح آگا
.شان مورد استفاده قرار گیردتعامل مناسب با همسران

از طریق جلسات و سنادهاي زوجینبازآموزي اهمچنین 
سنادها ها با مفهوم اشود که زوجباعث میآموزشی،هايکارگاه

و نقشی که اشان دارند، سنادي در روابطسنادها و خطاهاي ا
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تري استفاده سنادهاي مثبتآشنا شوند و سعی کنند که از ا
عالوه .روابطشان به حداقل برساننددر را خطر خشونت تاکنند 

درمانگرها و زوجتواند به هاي پژوهش حاضر میبر این یافته

در ساز خشونتمینهشناسان در زمینه شناسایی عوامل زجامعه
.کندمککخانواده
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.  163- 174، مقاالت دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

بررسی رضایت زناشویی در ). 1385. (ز، و خانجانی، .ر، عیدي
پژوهشی - فصلنامه علمی. هاي مختلف دلبستگیسبک

.165-2،191،روانشناسی دانشگاه تبریز
عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در ). 1389. (غضنفري، ف

پژوهشی دانشگاه علوم - فصلنامه علمی. استان لرستان
.5- 2،11، پزشکی لرستان

پیشگیري (خشونت خانواده ). 2003. (گالوت، تو ، .همپتون، ر
. 1388، جمه داود کربالیی و محمد میگونیتر).و درمان

.انتشارات آفرینش: تهران
: عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان). 1384. (همتی، ر

فصلنامه علمی پژوهشی . هاي تهرانیمطالعه موردي خانواده
.228- 12،257ی، رفاه اجتماع
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