بزرسی ػًامل اجتماػی مؤثّز بز خطًوت ػلیٍ سوان در خاوًادٌ َای ضُز خًی

فیروز راد1

1

صالح مرزی2
تبسیخ پزیشش93/05/20 :
تبسیخ تػَیت93/10/20 :
چکیذٌ

خطًَت فلیِ صًبى اص اثقبد هختلف خسوی ،سٍاًی ،اختوبفی ،التػبدی ٍ خٌسی لبثل ثشسسی است ٍ اص
هطخػبت فوَهی خطًَت فل یِ صًبى پٌْبى ثَدى آى اص اًؾبس فوَهی است .دس ایي تحمیك سقی ضذُ
است ثِ ایي پشسص اسبسی پبسخ دادُ ضَد وِ فَاهل اختوبفی هشتجظ ثب سفتبسّبی خطًَت ثبس صٍخیي
وذاهٌذ؟
همبلِ حبضش ًتیدِ هغبلقِ ای تَغیفی ـ تحلیلی ثب سٍش پیوبیطی است .خبهقِ آهبسی هَسد هغبلقِ
پژٍّص صًبى هتأّل سبوي دس ضْش خَی (دس حذٍد ً 13468فش) ثَدُ ٍ حدن ًوًَِ ثب استفبدُ اص فشهَل
وَوشاى ثِ تقذاد ً 315فش ثشآٍسد ضذُ است.
ًتبیح ثِ دست آهذُ اص هغبلقِ ًطبى هی دّذ وِ هتغیشّبی هستمل ٍاسدُ ثش هذل لبدس است  56دسغذ
اص تغییشات هتغیش ٍاثستِ سا تجییي وٌذ .ثِ لحبػ همبیسِ ثیي اثقبد خطًَت ،خطًَت خٌسی ثبالتشیي
هیبًگیي ٍ خطًَت فیضیىی ووتشیي هیبًگیي سا داسا ثَدً .تیدِ ایٌىِ هیبًگیي خطًَت ول دس ثیي خبًَادُ
ّبی ضْش خَی دس حذ هغلَثی ًوی ثبضذ.
ياصگان کلیذی:خطًَت خبًَادگی ،خطًَت فلیِ صًبى ،فَاهل اختوبفی ـ التػبدی ،فَاهل فشٌّگی ـ
سٍاًی ،خَی.

-1استبدیبس گشٍُ فلَم اختوبفی داًطگبُ پیبم ًَ رrad-291@yahoo.com
 -2وبسضٌبس اسضذ سضتِ خبهقِ ضٌبسی ٍ دثیش آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستبى خَی
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مقذمٍ ي بیان مسألٍ

خبًَادُ ٍاحذی اختوبفی است وِ ثِ دلیل اّویت ٍ خبیگبُ ٍیژُاش اص دیشثبص هَسد تَخِ اًذیطوٌذاى
اختوبفی ثَدُ است .خبًَادُ عی دِّّبی اخیش ثِ اَضىبل هختلف ثب ثحشاى هَاخِ ثَدُ است ًؾیش ثحشاى
اسصشّب ،ثحشاى سٍاثظ ،ثحشاى گسستگی ٍ خطًَت ٍ  ...وِ ٍلَؿ سْن فؾیوی اص ایي چبلصّب هقغَف
ثِ صًبى است.
هتأسفبًِ یىی اص آسیتّبی هْوی وِ دس صهیٌِیِ اصدٍاج ٍ سٍاثظ ثیي صٍخیي وِ آثبس فشٌّگی ٍ اختوبفی
ٍ سٍاًطٌبسی هخشثی سا ثش ثبفت خبهقِ ٍ ًْبد خبًَادُ ٍاسد هیسبصد ٍ هیتَاًذ ثِ فٌَاى یه ثحشاى هغشح
ضَد افضایص آصاس ،پشخبضگشی ٍ خطًَت دس خبًَادُّبست .پذیذُ خطًَت خبًگی اثقبد ٍسیـتشی داسد ٍ دس
توبهی خَاهـ خبسی ٍ سبسی ثَدُ است ،عَسی وِ اهشٍصُ خطًَت فلیِ صًبى یىی اص هقضالت اختوبفی
ولیِیِ وطَسّبی دًیب ثِ حسبة هیآیذ .ایي هقضل اختوبفی دس وطَسّبی اسٍپبیی ٍ آهشیىبیی دس سی
تب سی ٍ پٌح دسغذ صًذگیّبی هطتشن گضاسش ضذُ است .دس حبل حبضش دس وطَس ایشاى ًیض هبًٌذ سبیش
وطَسّب خطًَت فلیِ صًبى هسألِ ٍ هقضل هْن اختوبفی است .هتخػػبى پضضىی لبًًَی دس ایشاى
سٍصّبی تقغیل ،سبفبت آخش ضت ٍ فػل تبثستبى سا ثیطتشیي صهبى هشاخقِ صًبى آصاس دیذُ ثِ هشاوض
پضضىی لبًًَی روش هیوٌٌذً( .بصپشٍس.)73 :1376 ،
ّوچٌیي دس ایي صهیٌِ دس ضْش خَی هبًٌذ سبیش ًمبط وطَس سفتبسّبی خطًَت آهیضی فلیِ صًبى دیذُ
هیضَد عَسی وِ دس عَل چٌذ سبل اخیش ثسیبسی اص پشًٍذُّبی دادگبّی ایي ضْش ثب خطًَتّبی
خبًگی هشتجظ ثَدُ است وِ خَد ًطبى اص گستشش ٍ افضایص تذسیدی ایي هسألِ هیثبضذ تب خبیی وِ هب
تمشیجبً ّش ّفتِ ضبّذ گضاسشّبیی تىبىدٌّذُ اص سَی دادستبًیً ،یشٍی اًتؾبهی ٍ یب سبیش هشاخـ ریسثظ
دس ایي خػَظ هیثبضین وِ دس سسبًِّبی خوقی هحلی هٌقىس هیضًَذ( .س.ن .ثِ گضاسشّبی
هأهَساى اًتؾبهی ٍ دادستبًی دس سسبًِّبی خوقی هحلی هثلّ :فتًِبهِ خَی ،اٍسیيً ،ذای خَی ٍ .)...
«خطًَت 1سفتبسی است وِ ثشای آسیتسسبًذى ثِ دیگشی سش هیصًذ ٍ داهٌِیِ آى اص تحمیش ٍ
تَّیي ،تدبٍص ٍ ضشة ٍ خشح تب تخشیت اهَال ٍ داسایی ٍ لتل گستشدُ است( ».غذیك سشٍستبًی:1387 ،
.)113
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ٍلَؿ خطًَت دس خبًَادُّب ًطبى اص یه پیبم داسد ٍ آى چیضی ًیست خض سضذ خطًَت دس خبهقِ.
ثب ثِ وبسگیشی سٍشّبی گًَبگَى تحمیك اعالفبت خبهقی دس هَسد خطًَت وست ضذُ است وِ ثش
خالف تػَسات لجلی ًطبى هیدّذ وِ خطًَت فیضیىی ،سٍاًی ٍ حتی تدبٍص خٌسی اٍالً :دس هیبى توبم
لطشّبی اختوبفی دیذُ هیضَد .ثبًیبً :ثشخالف تػَس فوَهی گستشدگی ثسیبس داسد (افضاصی:1376 ،
120ـ.)119
خطًَت فلیِ صًبى ثِ ّیچ ٍخِ خبظ خَاهـ فمت هبًذُ یب خَاهـ هسلوبى ًیست .دس پیطشفتِتشیي
وطَسّبی خْبى ،صًبى ٍ وَدوبى اص تجقبت ٍ فَاسؼ ًبضی اص خطًَت ثِ خػَظ دس صًذگی خبًَادگی
سًح هی ثشًذ ٍ آصاسّبی خسوی ٍ خٌسی ٍ سٍاًی ًِ تٌْب تٌذسستی ،سالهت فمل ،تقبدل فبعفی ٍ سٍاًی
آًْب سا ثِ خغش هیاًذاصد ثلىِ خبهقِ سا ًیض هتضشس هیسبصد.
خطًَت فلیِ صًبى دس خبًَادُ ّب هسألِ ای است خْبًی ٍ ثبصتبة آصاس صًبى دس خبهقِ ثیي الوللی ًیض
ٍسیـ ثَدُ است( .وبس14 :1380 ،ـ)13
دس ایشاى ًیض صًبى دس فضبی صًذگی پذسی صیش سلغِیِ پذس ،ثشادس ٍ ضَّشخَاّش ٍ  ...ثِ سش هی ثشًذ ٍ
دس فضبی صًذگی صًبضَیی صیش سلغِیِ ضَّش ٍ الَام اٍ ّستٌذ ،دس فضبی صًذگی ضغلی صیش سلغِیِ
سلیمِّبی هشدسبالس سؤسب ٍ هذیشاى هزوش سٍصگبس هیگزساًٌذ ٍ دس فضبی صًذگی اختوبفی صیش سلغِیِ
سٌتّبی صىستیض احسبس ًباهٌی هیوٌٌذ ثب ایي حبل چٌبى دس ثبفت رٌّی ٍ سفتبسی خَد ثِ خطًَت
تسلین ضذُاًذ وِ ووتش ٍاوٌص ًطبى هیدٌّذّ( .وبى)17 :
گضاسضْبی ًیشٍی اًتؾبهی ٍ سبیش سبصهبىّبی ًؾبستی هبًٌذ دادگبُّب حبوی اص سضذ سٍصافضٍى ایي
هسألِ دس ضْش خَی هیثبضذ ّش چٌذ وِ فمظ ثشخی اص هَاسد حبد خطًَتّبی خبًَادگی ایي ضْش دس
هغجَفبت اًقىبس هییبثٌذ.
ًوًَِّبی خٌبیتىبساًِای اص خطًَت فلیِ صًبى ٍ دختشاى سا دس خشیبى لتلّبیی دس ًمبط هختلف ضْش
ضبّذ ثَدُ ٍ ّستین تب خبیی وِ هسئٍَالى لضبیی ثِ وشّات ًبگضیش اص ّطذاس ٍ اخغبس ٍ پٌذ ٍ اًذسص
ضذُاًذ ٍ حتی گبّی اٍلبت دس تشیجَىّبی ًوبصخوقِ اثقبد فبخقِ سا ثِ ثحث گزاضتِاًذ.
ّذف ولی ایي تحمیك پشداختي ثِ خطًَت خبًگی ثش سٍی صًبى اص سَی هشداى ٍ ٍاوبٍی هفَْم
خطًَت دس هقٌبی ف بم آى ٍ ضٌبسبیی فَاهل اختوبفی هشتجظ ثب ثشٍص خطًَت دس خبًَادُ ّب هی ثبضذ.
ضٌبخت ساثغِ ی ثیي ًبوبهی صٍخیي دس اسضبی ًیبصّبی خَد ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطًَت آهیض دس خبًَادُ ،
ضٌبخت ساثغِ ی هیبى تدبسة حبغل اص دٍساى وَدوی صٍخیي ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطي دس خبًَادُ ٍ تقییي
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ا ستجبط ثیي ضیَُ ی ّوسش گضیٌی صٍخیي ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطًَت آهیض دس خبًَادُ اص اّذاف خضئی
تحمیك هی ثبضٌذ.
وظزیٍ واکامی ـ پزخاضگزی

ثٌبثش فمیذُ هحممبًی چَى (دٍالسد ،دٍة ٍ دیگشاى )1993 :آًْبیی وِ دچبس ًبوبهی هیضًَذ ٍ هَسد
ثیافتٌبیی لشاس هیگیشًذ یب دس هقشؼ تْذیذ ّستٌذ سفتبسی پشخبضگشاًِ اص خَد ًطبى هیدٌّذ چشا وِ دس
ضشایظ ًبوبم وٌٌذُ ،پشخبضگشی یه پبسخ عجیقی ٍ تمشیجبً خَدوبس است .اگش ّذف هَسدًؾش فشد ثب هبًـ
ثشخَسد وٌذ ٍ پبداشّبی هَسد اًتؾبس ثِ دست ًیبیذ حبلت ًبوبهی ایدبد هیضَد ،حبلتی وِ پشخبضگشی سا
ثش هیاًگیضد ٍ سفتبس خطًَتآهیض یب پشخبضگشاًِ سا دس پی داسد .سفتبسّبی اخیش ّن هیتَاًٌذ ثِ سَی هٌجـ
ًبوبهی هقغَف ضًَذ ٍ ّن ثِ سَی ّذفّبی دیگشی خْت یبثٌذ وِ ثِ گًَِای ثب ًخستیي هٌجـ ًبوبهی
هشتجظ اًذ .دس غَست اٍل یقٌی ٍلتی آسیت سسبًذى ثِ لشثبًی هَسد ًؾش است اص پشخبضگشی خػوبًِ
غحجت هیضَد دس حبلی وِ دس هَسد دٍم وِ ثب اغغالح پشخبضگشی اثضاسی هطخع ضذُ است تٌْب
ّذف فشد ثشًٍشیضی پشخبضگشی ثب استفبدُ اص ّش سٍضی است.
ًبوبهی ّوَاسُ پشخبضگشی سا دس پی ًذاسد ٍ سفتبس پشخبضگشاًِ ًیض ّویطِ دس هَلقیتّبی ًبوبموٌٌذُ
ثشٍص ًویوٌذ .تدشثیبت ًطبى هیدٌّذ وِ افشاد ثِ ًبوبهی ٍ خطن ثِ گًَِّبی هتفبٍت پبسخ هیدٌّذ ٍ
پشخبضگشی تٌْب یىی اص پبسخّبی احتوبلی دس ثشاثش ًبوبهی است ٍ فشد هی تَاًذ پبسخّبی دیگشی هبًٌذ
وٌبس وطیذى خَد ،پبسخ ًذادى یب وَضص دس تغییش هَلقیت ثب اًتخبة ساُّبی هػبلحِآهیض سا ًیض فشا گیشد.
ثشوٍَیتض ثب اتخبر ایي سٍیآٍسد ٍ تأویذ ثش اّویت یبدگیشی ٍ ًمص تفبٍتّبی فشدی دس پبسخ ثِ ضشایظ
ًبوبموٌٌذًُ ،ؾشیِ ثبصًگشی ضذُ ًبوبهی ـ پشخبضگشی سا هغشح وشد .یىی اص هإلفِّبی اغلی فشضیِیِ
ثبصًگشی ضذُ ًبوبهی ـ پشخبضگشی ،هفَْم «اًتؾبس» است .ثٌبثشایي هفَْمٍ ،لتی سفتبسی وِ یه ّذف
خبظ سا دًجبل هیوٌذ ثِ ًتیدِ ًویسسذ ثِ احتوبل صیبد ًبوبهی ثِ ٍخَد هیآیذ .پس تحمك ًیبفتي اًتؾبس
یب پیصثیٌی فشد دس دستیبثی ثِ ّذف هَسدًؾش احسبس ًبوبهی سا ایدبد هیوٌذ .اص دیذگبُ ثشوٍَیتض ٍ
ّوىبساًص ٍلتی ًبوبهی ثِ پشخبضگشی هٌدش هیضَد وِ:
 1ـ هَاًقی دس ساُ دستیبثی ثِ ّذف هَسد ًؾش ثِ ٍخَد آیذ.
2ـ پیبهذّبی ًبوبهی فشد سا خطوگیي سبصد.
 3ـ حبلت خطن فشد صهیٌِ یب آهبدگی فول پشخبضگشاًِ سا ایدبد وٌذ.
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وظزیٍ چزخٍ خطًوت

1

ثش اسبس تئَسی یبدگیشی اختوبفی سفتبس اص دٍ عشیك آهَختِ هیضَد :یب اص عشیك پبداش دادُ ضذى ثِ
افوبلوبى آى سفتبس سا یبد هیگیشین (یبدگیشی اثضاسی) ،یب ایٌىِ سفتبس سا هطبّذُ هیوٌین یب اص اعشافیبًوبى
آى سا تملیذ هیوٌین (هذل سبصی) .هحممیي ایي اغل سا هغشح هیوٌٌذ وَدوبًی وِ هَسد خطًَت ٍالـ
هیضًَذ اص عشیك هذلسبصی ٍ یبدگیشی اثضاسی یبد هیگیشًذ وِ خطي ثبضٌذ ٍ ضبیذ خطًَت خَد سا دس
دٍساى ثضسگسبلی ًیض اداهِ دٌّذ .الگَی پشخبضگشی آهَختِ ضذُ ،فوذتبً تحت فٌَاى «چشخِ خطًَت» یب
اًتمبل ثیي ًسلی خطًَت هغشح هیضَد .ایي ًؾشیِ ثیبى هیوٌذ خطًَت دس ایي چشخِ اداهِ هییبثذ تب
ٍلتی وِ فَاهل تشهیوی ًؾیش حوبیتّبی اختوبفی ٍ وٌتشلّبی اختوبفی ٍاسد فول ضًَذ ٍ ایي چشخِ
سا لغـ وٌٌذً .مص حوبیتّبی اختوبفی دس لغـ چشخِ خطًَت ثذیي ًحَ هیتَاًذ ثبضذ وِ اٍالً :حوبیت
اختوبفی سجت وبّص فطبسّبی سٍاًی دس فشد خطي هی ضَد ٍ اص ایي عشیك دس وٌتشل خطًَت ًمص
هْوی ایفب هیوٌذ اص عشف دیگش سجت وٌتشل ثیطتش اص خبًت دٍستبى ،آضٌبیبى ٍ ثستگبى هیضَد ٍ فشد اص
ایي عشیك هیتَاًذ سفتبسّبی خبیگضیي خطًَت سا ثیبثذ( .سسَلصادُ الذم ٍ دیگشی20 :1381 ،ـ.)19
وظزیٍ کارکزدگزایی ي خطًوت

وبسوشدگشایبى دس هَسد خطًَت خبًَادگی دس ٍالـ تَخیِوٌٌذُ خطًَت ّستٌذ .آًْب خبًَادُ سا گشٍّی
دس ًؾش هیگیشًذ وِ دس آى افشادی ثب خٌسیتّب ٍ گشٍُّبی سٌی هتفبٍت هذتی عَالًی دس استجبط ًضدیه
ثب ّن لشاس هیگیشًذ .ثشخالف سبیش گشٍُ ّب دس ایي گشٍُ سلسلِ هشاتت ثش اسبس تخػع ،غالحیت ٍ
لیبلت غَست ًویگیشد ثلىِ ثش اسبس خٌسیت ،سي ٍ لذست التػبدی ٍ ٍخَد فالیك هتفبٍت دس ایي
گشٍُ ًبّوگَى سجت ثِ ٍخَدآهذى تضبدّبی آضىبس ٍ یب پٌْبى هیضَد .ایي تضبدّبٍ ،یژگیّب ٍ
وبسوشدّبی هٌبست خبًَادگی سا اص ثیي هیثشد ٍ دس ًتیدِ ثبیذ آًْب سا اص سش ساُ ثشداضت .سفـ تضبدّبی
خبًَادگی ثب استفبدُ اص ٍسبیل لذست دس هَاسدی اص ساُ خطًَت اهىبىپزیش است .دس ایي حبلت خطًَت
سجت عجیقیضذى صًذگی سٍصهشُ هیضَد ٍ خبًَادُ ثِ وبسوشدّبی اسبسی خَد هیپشداصد وِ دس آى
هسئٍَلیّت صًبى اًدبمدادى ٍؽبیف خبًَادگی ٍ هسئٍَلیّت اغلی هشداى ثشلشاسی استجبط ثب خْبى خبسج ٍ
ًبىآٍسی است .پبسسًَض ثش تفىیه ًمصّبی خٌسیتی تأویذ هیوٌذ ٍ پذس سا سئیس ٍ هبدس سا هذیش داخلی
خبًَادُ هیداًذ .دس ایي هفَْم خطًَت ثشای ثمبی خبًَادُ وبسثشد پیذا هیوٌذ .صیشا ثشای هثبل هشدی وِ
- The Cycle of Violence Theory
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دس هحیظ ضغلی افتوبد ثِ ًفس ٍ اسصش الصم سا وست ًویوٌذ دس غَست ٍخَد تقبسؼ دس خبًَادُ ثِ
خطًَت هتقبدل 1دست هیصًذ ٍ اص ایي عشیك ضخػیت خَد سا تأییذ هیوٌذ ٍ ثِ احتوبل صیبد دس اثش سفتبس
خطًَت آهیض اٍ تضبد خبًَادگی ثِ پبیبى ثشسذ ٍ هشد هَلقیت خَد سا دس خبًَادُ حفؼ هیوٌذ ٍ هی تَاًذ
دیگشاى سا ًیض تحت سلغِ خَد لشاس دّذ .ثٌبثشایي خطًَت هتقبدل وِ خبهقِ ًیض آى سا تحول هیوٌذ ثِ
هٌضلِیِ سَپبح اعویٌبى فول هیوٌذ صیشا دس خطًَت هتقبدل احسبسبت فشد ثِ غَست آصاد ثِ ًوبیص دس
هی آیذ ٍ ثْتش اص آى است وِ احسبسبت خَد سا حجس وٌذ ٍ ًبگْبى هٌفدش گشدد( .افضاصی.)209 :1380 ،
جمغ بىذی مباوی وظزی پضيَص

ثش عجك ًؾشیِ ًبوبهی ٍ پشخبضگشی آًْبیی وِ دچبس ًبوبهی هیضًَذ سفتبس پشخبضگشاًِ اص خَد ًطبى
هیدٌّذ ،چشا وِ دس ضشایظ ًبوبم وٌٌذُ ،پشخبضگشی یه پبسخ عجیقی ٍ تمشیجبً خَدوبس است .تدشثیبت
ًطبى دادُ وِ افشاد ثِ ًبوبهی ثِ گًَِّبی هختلف پبسخ هیدٌّذ ٍ پشخبضگشی تٌْب یىی اص پبسخّبی
احتوبلی دس ثشاثش ًبوبهی است.
یىی اص هإلفِ ّبی اغلی فشضیِ ًبوبهی ٍ پشخبضگشی هفَْم اًتؾبس است .ثٌبثشایي هفَْم ٍلتی سفتبسی
وِ یه ّذف خبظ سا دًجبل هیوٌذ ٍ ثِ ًتیدِ ًوی سسذ ثِ احتوبل صیبد حبلت ًبوبهی ثِ ٍخَد هیآیذ.
ثش اسبس ًؾشیِ چشخِ خطًَت وَدوبًی وِ هَسد خطًَت ٍالـ هیضًَذ اص عشیك هذلسبصی ٍ
یبدگیشی اثضاسی یبد هی گیشًذ وِ خطي ثبضٌذ ٍ ضبیذ خطًَت خَد سا دس دٍساى ثضسگسبلی ًیض اداهِ دٌّذ.
الگَی پشخبضگشی آهَختِضذُ ،فوذتبً تحت فٌَاى «چشخِیِ خطًَت» ،یب اًتمبل ثیي ًسلی خطًَت
هغشح هیضَد .ایي ًؾشیِ ثیبى هی وٌذ خطًَت دس ایي چشخِ اداهِ هییبثذ تب ٍلتی وِ فَاهل تشهیوی
ًؾیش حوبیتّبی اختوبفی ٍ وٌتشلّبی اختوبفی ٍاسد فول ضًَذ ٍ ایي چشخِ سا لغـ وٌٌذ.
وبسوشدگشایبى خبًَادُ سا گشٍّی دس ًؾش هیگیشًذ وِ دس آى افشادی ثب خٌسیتّب ٍ گشٍُّبی سٌی
هتفبٍت هذتی عَالًی ثب یىذیگش استجبط داسًذ .دس ایي گشٍُ سلسلِ هشاتت ثش اسبس خٌسیت ،سي ٍ لذست
التػبدی ٍ ٍخَد فالیك هتفبٍت سجت ثِ ٍخَدآهذى تضبدّبی آضىبس ٍ یب پٌْبى هیضَد .ایي تضبدّب،
ٍیژگیّب ٍ وبسوشدّبی هٌبست خبًَادگی سا اص ثیي هیثشد ٍ دس ًتیدِ ثبیذ آًْب سا اص سش ساُ ثشداضت .سفـ
تضبدّبی خبًَادگی ثب استفبدُ اص ٍسبیل لذست ٍ دس هَاسدی اص ساُ خطًَت اهىبىپزیش است.
ـ ثیي ًبوبهی صٍخیي دس اسضبی ًیبصّبی خَد ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطًَت ثبس آًْب ساثغِ ٍخَد داسد.
- Moderate Violence
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ـ سفتبسّبی خطًَتثبس صٍخیي ثب تَخِ ثِ تدبسة حبغل اص دٍساى وَدوی آًْب هتفبٍت است.
ـ سفتبسّبی خطًَت ثبس صٍخیي ثب تَخِ ثِ ضیَُیِ ّوسشگضیٌی آًْب هتفبٍت است.
ابشار ي ريش

خبهقِ آهبسی ایي عشح ولیِ صًبى هتأّل سبوي دس ضْش خَی ثَدُ است وِ ثش اسبس سشضوبسی
فوَهی ًفَس ٍ هسىي ٍ ثشآٍسدّبی سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس دس سبل  1385ثِ تقذاد
ً 13468فش هی ثبضذ.

(هٌجـ فشهبًذاسی خَی).

دس ایي تحمیك ٍاحذ آهبسی یه صى هی ثبضذ.
اًتخبة ًوًَِ ثش حست حدن یب ّوبى ثِ اختػبس ( )PPSثَدُ وِ ًَفی ًوًَِ گیشی خَضِ ای چٌذ
هشحلِ ای ثِ ًبم ًوًَِ گیشی هتٌبست ثب حدن هی ثبضذ وِ تَأم ثب سٍش تػبدفی سبدُ غَست گشفتِ
است .حدن ًوًَِ ثب استفبدُ اص فشهَل وَوشاى ثِ تقذاد ً 315فش ثشآٍسد ضذُ است ٍ خوـ آٍسی اعالفبت
ثِ سٍش پیوبیطی ثب استفبدُ اص اثضاس پشسطٌبهِ ثِ غَست تػبدفی اص صًبى هتأّل سبوي دس ضْش خَی
اًدبم پزیشفتِ است.
دس همبلِ حبضش سِ ضبخع ًبوبهی دس اسضبی ًیبصّب ،تدبسة حبغل اص دٍساى وَدوی ٍ ضیَُ یِ
ّوسشگضیٌی ثِ فٌَاى هإلفِ ّبی اغلی ٍ هإثش دس ثشٍص خطًَت خبًَادگی هَسد هغبلقِ لشاس گشفت ٍ
فَاهل هإثّش ثش آًْب هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت.
ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُّب ثِ فشاخَس سغح سٌدص هتغیشّب اص آهبسُّب ٍ تىٌیهّبی آهبسی هتفبٍت
استفبدُ ضذُ است .دس هَسد سبصُیِ خطًَت اص سٍش تحلیل فبهلی اوتطبفی استفبدُ گشدیذّ .وچٌیي
ثب تَخِ ثِ هبّیت فشضیِّب وِ ثِ هغبلقِیِ سٍاثظ هشثَط است اص آصهَىّبی ّوجستگی استفبدُ ضذ.
ثشای سٌدص هتغیشّبی ووّی اص تىٌیهّبیی هبًٌذ تحلیل دٍهتغیشُ ٍ آصهَى ( t-testتفبٍت
هیبًگیيّب) ٍ آًبلیض ٍاسیبًس یه عشفِ ( ٍ )ANOVAضشیت ّوجستگی پیشسَى ( )rاستفبدُ ضذُ
است ٍ دس تحلیلّبی چٌذ هتغیشُ اص آصهَىّبیی ًؾیش سگشسیَى خغی ٍ چٌذ هتغیشُ استفبدُ گشدیذ .ثب
تَخِ ثِ تَصیـ دادُّب ٍ تقذاد ٍ ًَؿ هتغیشّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی  SPSSتدضیِ ٍ تحلیل
دادُّب غَست گشفت ٍ ثشای تَغیف هتغیشّبی ویفی (اسوی ٍ ستجِای) اص ضبخعّبی گشایص ثِ
هشوض ٍ پشاوٌذگی ،خذاٍلً ،وَداسّب ،دسغذّبی ًسجی ،فشاٍاًیّب ٍ هیبًگیي استفبدُ ضذ.
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ـ ثشای فشضیِ اٍل چَى هتغیشّبی ًبوبهی صٍخیي دس اسضبی صٍخیي ٍ خطًَت ّشدٍ فبغلِ ای هی
ثبضٌذ اص ضشیت ّوجستگی ( )rاستفبدُ ضذُ است.
ـ ثشای فشضیِ دٍم اص آصهَى ( t-testتفبٍت هیبًگیيّب) استفبدُ ضذُ چَى تدبسة حبغل اص دٍساى
وَدوی اسوی دٍ حبلتِ ٍ خطًَت فبغلِ ای هی ثبضذ.
ـ ثشای فشضیِ سَم اص آصهَى ( t-testتفبٍت هیبًگیيّب) استفبدُ ضذُ صیشا ضیَُ ّوسش گضیٌی دس
ایي تحمیك اسوی دٍ حبلتِ ٍ خطًَت فبغلِ ای است.
یافتٍ َا

دس ثخص اٍل تَغیف اعالفبت هشثَط ثِ ٍیژگی ّبی فشدی ،اختوبفی ٍ التػبدی صًبى هتأّل هَسد
تَخِ ٍالـ ضذ.
دس ثخص دٍم هتغیشّبی هشثَط ثِ اًَاؿ خطًَت ثب استفبدُ اص تحلیل هسیش ٍ سگشسیَى هَسد تحلیل
لشاس گشفت.
ٍ ثبالخشُ دس ثخص سَم دس ًتیدِ گیشی ثش اسبس یبفتِ ّبی تحمیك ثِ سإال ّبی تحمیك پبسخ
دادُ ضذ ٍ دس ًْبیت ساّىبسّب ٍ پیطٌْبدّبی وبسثشدی دس خَس تحمیك هغشح ضذ.
ـ اص ول ًوًَِ آهبسی ثیص اص  81دسغذ  44سبل یب ووتش اص آى سي داضتٌذ.
ـ  36/5دسغذ اص صًبى هتأّل داسای دٍ فشصًذ ثَدًذ.
ـ  48/6دسغذ اص آًبى داسای هله ضخػی ثَدُ ٍ ثمیِ فبلذ هله ضخػی ّستٌذ.
ـ  35/6دسغذ ثب ثیطتشیي فشاٍاًی داسای هذسن تحػیلی دیپلن ثَدُ اًذ.
ـ  29/8دسغذ اص ّوسش صًبى هتأّل داسای هذسن تحػیلی دیپلن ثَدُ اًذ.
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 مقایسٍ میشان بزيس خطًوت در خاوًادٌ بز اساط بزخًرد فیشیکی پاسخگًیان در ديران کًدکی بااػضای دیگز خاوًادٌ

ثش عجك ًتبیح خذٍل چَى سغح هقٌبداسی اص سغح آصهَى وَچىتش هیثبضذ  0/030 > 0/05فشؼ
ثشاثشی هیبًگیيّب سد هیضَد .لزا هیتَاى گفت ثشخَسد فیضیىی پبسخگَیبى دس دٍساى وَدوی ثب دیگش
افضبی خبًَادُ دس ثشٍص سفتبسّبی خطًَت ثبس آًْب هإثّش هی ثبضذ.
شاخص َاي آماري
برخًرد

خطاي استاودارد مياوگيه

اوحراف معيار

مياوگيه

تعداد

/03209

/34855

3/2250

118

بلٍ

/02597

/36455

3/2675

197

خير

فيسيكي
خشًوت كل

جذيل شمارٌ  :1آزمًن  t-testبرای مقایسٍ میسان بريز خشًوت در خاوًادٌ بر اساس برخًرد فیسیکی پاسخگًیان در ديران
کًدکی با اعضای دیگر خاوًادٌ
خشًوت كل
با فرض وابرابري يارياوس

با فرض برابري يارياوس

َا

َا

/023

آمارٌF

آزمًن برابري يارياوس َا

/880

سطح معىي داري

-1/030

-1/018

آمارٌt

255/162

آزمًن برابري مياوگيه َا

313

درجات آزادي

/304

/030

سطح معىي داري

-/04251

-/04251

تفاضل مياوگيه َا

/04128

/04175

-/12381

-/12466

كران پاييه

فاصلٍ اطميىان براي تفاضل

/03878

/03963

كران باال

مياوگيه َا

خطاي استاودارد تفاضل مياوگيه َا

 مقایسٍ میشان بزيس خطًوت در خاوًادٌ بز اساط وًع تىبیٍضذن پاسخگًیان در ديران کًدکی تًسطيالذیه

ثش اسبس ًتبیح خذٍل چَى سغح هقٌبداسی اص ســغح آصهَى وَچــىتــش است ()0/039 > 0/05
لزا فشؼ ثشاثشی هیبًگیيّب سد هیضَد .ثِ فجبست دیگش تٌجیِضذى پبسخگَیبى دس دٍساى وَدوی اص سَی
ٍالذیي دس ثشٍص سفتبسّبی خطًَتثبس آًْب هإثش است ٍ هیتَاى فشؼ غفش سا سد وشد.
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شاخص َاي آماري
خطاي استاودارد مياوگيه

اوحراف معيار

مياوگيه

تعداد

تىبيٍ كًدكي پدريمادر

/02988

/37799

3/2106

160

بلٍ

/02679

/33353

3/2939

155

خير

خشًوت كل

جذيل شمارٌ :2آزمًن  t-testبرای مقایسٍ میسان بريز خشًوت در خاوًادٌ بر اساس وًع تىبیٍ شذن پاسخگًیان در ديران کًدکی
تًسط يالذیه
خشًوت كل
با فرض وا برابري يارياوس

با فرض برابري يارياوس َا

َا
1/874

آمارٌF

/172

سطح معىي داري

-2/074

-2/070

آمارٌt

310/325

313

درجات آزادي

/039

/039

سطح معىي داري

-/08325

-/08325

تفاضل مياوگيه َا

/04013

/04021

-/16221

-/16237

كران پاييه

-/00428

-/00412

كران باال

آزمًن برابري
يارياوس َا
آزمًن برابري مياوگيه
َا

خطاي استاودارد تفاضل مياوگيه َا
فاصلٍ اطميىان براي تفاضل مياوگيه َا

 3مقایسٍ میشان بزيس خطًوت در خاوًادٌ بز اساط وشاع يالذیه پاسخگًیان با یکذیگز در ديران
کًدکی

چَى سغح هقٌبداسی آصهَى  0/062هی ثبضذ وِ ایي همذاس اص  0/05ثیطتش هی ثبضذ (< 0/05
 )0/062لزا فشؼ ثشاثشی هیبًگیيّب سا هی پزیشین ٍ فشؼ غفش سا ًوی تَاى سد وشد .ثِ فجبست دیگش ًضاؿ
ٍالذیي پبسخگَیبى ثب یىذیگش دس دٍساى وَدوی دس ثشٍص سفتبسّبی خطًَتثبس آًْب تأثیشی ًذاسد.
دس ول هیتَاى گفت تدشثِ هستمین خطًَت دس دٍساى وَدوی ثب ثشٍص سفتبسّبی خطًَتثبس آًْب دس
ثضسگسبلی ساثغِ هقٌیداس داضتِ است ٍلی تدشثِ غیشهستمین خطًَت ساثغِ هقٌیداس ًذاضتِ است.
شاخص َاي آماري
خطاي استاودارد مياوگيه

اوحراف معيار

مياوگيه

تعداد

دعًاي يالديه درحضًرشما

/02601

/36779

3/2865

200

بلٍ

/03126

/33519

3/1909

115

خير
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جذيل شمارٌ : 3آزمًن  t-testبرای مقایسٍ میسان بريز خشًوت در خاوًادٌ بر اساس وساع يالذیه پاسخگًیان با یکذیگر در ديران
کًدکی
خشونت كل
با فرض وا برابري

با فرض برابري يارياوس َا

يارياوس َا
/302

آمارٌF

/583

سطح معىي داري

2/352

2/294

آمارٌt

256/152

313

درجات آزادي

/019

/062

سطح معىي داري

/09563

/09563

تفاضل مياوگيه َا

/04066

/04169

/01556

/01360

كران پاييه

/17570

/17766

كران باال

آزمًن برابري يارياوس َا

آزمًن برابري مياوگيه َا

خطاي استاودارد تفاضل مياوگيه َا
فاصلٍ اطميىان براي تفاضل مياوگيه َا

 -مقایسٍ میشان بزيس خطًوت در خاوًادٌ بز اساط ضیًٌیِ َمسزگشیىی

چَى سغح هقٌبداسی آصهَى  0/000هی ثبضذ وِ اص همذاس  0/05ووتش هیثبضذ ( )0/000 > 0/05لزا
فشؼ ثشاثشی هیبًگیيّب سد هیضَد .ایي ثذاى هقٌبست وِ ضیَُیِ ّوسشگضیٌی دس ثشٍص سفتبسّبی
خطًَتثبس صٍخیي هإثش هیثبضذ .لزا هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ خطًَت دس ثیي افشادی وِ ثِ عَس
اختیبسی ّوسشگضیٌی وشدُاًذ ثب افشادی وِ ثب اخجبس تي ثِ اصدٍاج دادُاًذ اختالف هقٌبداسی ٍخَد داسد .ثِ
فجبست دیگش افشادی وِ ثِ غَست اخجبسی اصدٍاج ًوَدُاًذ سغح ثبالتشی اص خطًَت سا تدشثِ وشدُاًذ.
شاخص َاي آماري
اوحراف معيار مياوگيه

اوحراف معيار

مياوگيه

تعداد

آشىايي َمسر

/02427

/32200

3/3307

176

اجباري

/03209

/37835

3/1514

139

اختياري
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جذيل ضمارٌ  : 4آسمًن  t-testبزای مقایسٍ میشان بزيس خطًوت در خاوًادٌ بر اساس شیًٌیِ َمسرگسیىی
خشًوت كل

بافرض

خريجي جديل آزمًن  tبراي بررسي يجًد خشًوت در خاوًادٌ َا

بافرض برابري يارياوس َا

وابرابري
يارياوس َا
F

8/159

آزمًن برابري يارياوس َا

/005

سطح معىي داري

4/455

4/540

t

271/085

آزمًن برايري مياوگيه َا

313

درجٍ آزادي

/000

/000

سطح معىي داري ديطرفٍ

/17924

/17924

تفاضل مياوگيه َا

/04024

/03949

/10003

/10155

حدپاييه

فاصلٍ اطميىان  59درصد براي

/25846

/25693

حدباال

تفاضل مياوگيه َا

خطاي استاودارد تفاضل

جذيل شمارٌ  : 5میاوگیه خشًوت کل بر اساس شیًٌ َمسر گسیىی
مياوگيه

خشًوت كل
شيًٌ َمسر گسيىي
اجباري

3/1911

اختياري

3/3333

توضیح ً :تبیح خذٍل ًطبى هی دّذ وِ ثیطتشیي هیبًگیي خطًَت هشثَط ثِ ضیَُ ی ّوسش گضیٌی
اختیبسی هی ثبضذ.
 همبستگی بین ناکامی زوجین در ارضای نیازها و بروز خشونت در خانوادههمذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثیي ًبوبهی دس اسضبی ًیبصّب ٍ خطًَت ول  0/468ثِ دست آهذُ
وِ دس سغح  0/05هقٌبداس هیثبضذ ،لزا ثب اعویٌبى  95دسغذ فشضیِ تأییذ هیضَد ٍ چَى ضشیت
ّوجستگی هثجت ٍ هقٌبداس هیثبضذ لزا هیتَاى گفت ثیي ًبوبهی افشاد دس اسضبی ًیبصّب ٍ ثشٍص سفتبسّبی
خطًَتثبس آًْب ساثغِ ٍخَد داسد .ثِ فجبست دیگش ثب افضایص ًبوبهی دس اسضبی ًیبصّب خطًَت هشداى ًسجت
ثِ صًبى افضایص هییبثذ.
جذيل شمارٌ َ : 6مبستگی بیه واکامی در ارضای ویازَا ي بريز خشًوت در خاوًادٌ
واكامي در ارضاي ويازَا

خشًوت كل

/468

1

ضريب َمبستگي پيرسًن

/000

سطح معىي داري

315

315

تعداد

1

/468

ضريب َمبستگي پيرسًن

/000

سطح معىي داري

315

تعداد

315

خشًوت كل
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آسمًن فزض میاوگیه خطًوت کل

همذاس آهبسی آصهَى  12/449هیثبضذ وِ ثب تَخِ ثِ سغح هقٌی داسی  0/000ثِ دست آهذُ ًطبى
هیدّذ هیبًگیي ثشاثش ( 3هشص تػوینگیشی) ًیست (یب اص  3وَچىتش است یب ثضسگتش) ٍ چَى تفبضل
هیبًگیيّب همذاس هثجتی سا ًطبى هیدّذ ( )0/25159لزا ثیبًگش سغح ثبالتشی اص خطًَت هیثبضذ .ثِ
فجبست دیگش هیتَاى گفت صًبى هتأّل ضْشستبى خَی دس هقشؼ خطًَت لشاس داسًذ.
شاخص َاي آماري
اوحراف معيارمياوگيه

اوحراف معيار

مياوگيه

تعداد

/02021

/35867

3/2516

315

خشًوت كل

جذيل شمارٌ  : 7آزمًن فرض میاوگیه خشًوت کل
مرزتصميم گيري =3
فاصلٍ اطميىان  59درصد براي تفاضل مياوگيه َا
حدباال

حدپاييه

/2913

/2118

تفاضل مياوگيه َا

سطح معىي داري

درجٍ آزادي

t

ديطرفٍ
/000

/25159

314

12/449

خشًوت كل

بحث ي وتیجٍ گیزی

آًچِ گزضت حبغل ًگبّی وَتبُ ٍ هختػش ثِ صًذگی سٍصهشُ تقذادی اص صًبى هتأّل سبوي دس ضْش
خَی ثَدُ است وِ صًذگی سا دس سختی ٍ ضشایظ ًبگَاس سپشی هی وٌٌذ لزا هطىل آًبى ثذٍى ضه
هسألِ ای اختوبفی است وِ ثبیذ ثشای سفـ ٍ حل آى تذاثیشی اًذیطیذُ ضَدّ .ویي هغبلقِ وَتبُ ٍ گزسا
ًیض تَاًست تب حذی هطىالت ایي عجمِ ی آسیت پزیش سا دسیبثذ ٍ ایي خَد گَاُ ثش فوك هسبئل ٍ
هطىالتی است وِ ایي صًبى ثب آًْب هَاخِ ّستٌذ  ،هی ثبضٌذ.
اص ًتبیح ٍ یبفتِ ّبی تحمیك ثش هی آیذ وِ اٍلیي ٍ ثضسگتشیي هسألِ ایي صًبى هسألِ خطًَتّبی
خبًَادگی هی ثبضذ.
هیبًگیي خطًَت ول دس ثیي افشاد هَسد هغبلقِ اص خبهقِ یِ آهبسی  3/2516هی ثبضذ وِ ثِ ًؾش هی
سسذ دس حبلت ولی خطًَت دس ثیي خبًَادُ ّبی ضْشستبى خَی دس حذ هغلَثی ًوی ثبضذ(.ثش اسبس
هقیبس آصهَى فشؼ هیبًگیي ّب).
ًتبیح حبغل حبوی اص آى است وِ تفبٍت هقٌی داسی ثیي هیبًگیي تدشثِ هستمین خطًَت ثب تدشثِ
غیشهستمین خطًَت ٍخَد داسد .یقٌی هیبًگیي تدشثِ هستمین خطًَت ثِ عَس هقٌی داس ثیطتش اص تدشثِ
غیشهستمین خطًَت است .ایي ثذاى هقٌی است وِ تدشثِ هستمین خطًَت دس دٍساى وَدوی دس ثشٍص
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سفتبسّبی خطـــــًَت ثبس آًْب دس ثضسگسبلی هإثش است .دس خػــــَظ ضیَُیِ ّوسشگضیٌی چَى
ســـــغح هقٌی داسی آصهَى اص همــــذاس  0/05ووتش هی ثبضـــذ ( )0/000 > 0/05لزا فشؼ ثشاثشی
هیبًگیي ّب سد هیضَد .ایي ثذاى هقٌبست وِ ضیَُ یِ ّوسشگضیٌی اخجبسی دس ثشٍص سفتبسّبی خطًَت ثبس
صٍخیي هإثش است.
ّوچٌیي دس هَسد ًبوبهی صٍخیي دس اسضبی ًیبصّبی خَد ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطًَت آهیض چَى همذاس
ضشیت ّوجستگی  0/468ثب سغح هقٌی داسی  0/000ثَدُ لزا ثب اعویٌبى  95دسغذ هیتَاى گفت ثیي
ًبوبهی افشاد دس اسضبی ًیبصّب ٍ ثشٍص سفتبسّبی خطًَت ثبس آًْب ساثغِ ٍخَد داسد یقٌی ثب افضایص ًبوبهی
دس اسضبی ًیبصّب خطًَت ًیض دس افشاد افضایص هی یبثذ.
پیطىُاد َای تحقیق

1ـ تسشیـ دس فشآیٌذ سسیذگی ثِ دادخَاستّبی صًبى دس هَسد خطًَتّبی خبًَادگی فلیِ آًبى تَسظ
دادگبُّب.
2ـ اعالؿسسبًی ثِ آحبد خبهقِ دس هَسد اًَاؿ خشاین خبًَادگی ،فَالت استىبة خشم ٍ  . . .وِ اص عشیك
سسبًِّبی خوقی افن اص هغجَفبت ،غذا ٍسیوب ٍ  . . .هیتَاًذ غَست گیشد.
3ـ پیطٌْبد هی ضَد دس داًطگبُ ّب ثِ فٌَاى یىی اص دسٍس فوَهی دس هَسد خبًَادُ ٍ ّوسش گضیٌی ٍ
ضشایظ ّوسش گضیٌی اختػبظ یبثذ.
پیطىُاد َایی بزای تحقیقات آتی

1ـ ثشسسی پذیذُ خطًَت خبًَادگی اص هٌؾش ضَّشاى.
 -2تأثیش پذیذُ خطًَت خبًگی ثشسٍی تشثیت فشصًذاى.
 -3ثشسسی ساثغِ فمش ٍ خطًَت خبًگی.
مىابغ ي مأخذ

-1آثَت ،حٍ ٍ .االس ،ن ،)1385( ،.خبهقِضٌبسی صًبى ،تشخوِ :هٌیژُ ًدن فشالی ،تْشاىً ،طش ًی،
چبح چْبسم.
 -2افضاصی ،ش ،)1380( ،.خطًَت خبًَادگی (صًبى وتهخَسدُ) ،تْشاىً ،طش سبلی.
 -3افضاصی ،ش ،)1376( ،.خبهقِضٌبسی خبًَادُ ،تْشاىً ،طش سٍضٌگشاى ٍ هغبلقبت صًبى.
 -4ادیجی ٍ دیگشاى ،حً ،)1383( ،.ؾشیِّبی خبهقِضٌبسی ،تْشاى ،اًتطبسات داًژُ ،چبح سَم.
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 -5دادستبى ،ح ،)1382( ،.سٍاىضٌبسی خٌبیی ،تْشاى ،اًتطبسات سوت.
 -6سٍی ،م ،)1377( ،.صًبى وتهخَسدُ ،تشخوِ :هْذی لشاچِداغی ،تْشاىً ،طش فلوی.
 -7سبسٍخبًی ،ة ،)1375( ،.دسآهذی ثش دایشُالوقبسف فلَماختوبفی ،تْشاى ،خلذ اٍل ،اًتطبسات
ویْبى.
 -8سبسٍخبًی ،ة ،)1377( ،.دسآهذی ثش دایشُ الوقبسف فلَماختوبفی ،تْشاى ،خلذ دٍم ،اًتطبسات
ویْبى.
 -9سلیوی ،ؿ ٍ .داٍسی ،م ،)1380( ،.خبهقِضٌبسی ودشٍی ،لنً ،طش پژٍّطىذُ حَصُ ٍ داًطگبُ.
 -10ضبیبى هْش ،ؿ ،)1377( ،.دائشُالوقبسف تغجیمی فلَماختوبفی (وتبة اٍل) ،تْشاى ،خلذ اٍل،
اًتطبسات ویْبى.
 -11ضبیبى هْش ،ؿ ،)1379( ،.دائشُالوقبسف تغجیمی فلَماختوبفی (وتبة دٍم) ،تْشاى ،خلذ دٍم،
اًتطبسات ویْبى.
 -12ضیخی ،م ،)1387( ،.خبهقِضٌبسی صًبى ٍ خبًَادُ ،تْشاى ،ضشوت سْبهی اًتطبس ،چبح دٍم.
 -13غذیك سشٍستبًی  ،س،1387،.آسیت ضٌبسی اختوبفی (خبهقِ ضٌبسی اًحشافبت اختوبفی )،
تْشاى ،اًتطبسات سوت  ،چبح چْبسم
 -14وبس ،م ،) 1380( ،.پژٍّطی دسثبسُ خطًَت فلیِ صًبى دس ایشاى ،تْشاى ،اًتطبسات سٍضٌگشاى ٍ
هغبلقبت صًبى ،چبح دٍم.
 -15وَئي ،ة ،)1372( ،.هجبًی خبهقِضٌبسی ،تشخوِ :غالهقجبس تَسلی ،تْشاى ،اًتطبسات سوت.
 -16هٌبدی ،م ،)1385( ،.خبهقِضٌبسی خبًَادُ (تحلیل سٍصهشگی ٍ فضبی دسٍى خبًَادُ) ،تْشاى،
ًطش داًژُ.
 -17سسَل صادُ الذم ،ظ ٍ .چلجی ،م« :)1381( ،.آثبس ًؾن ٍ تضبد خبًَادُ ثش خطًَت فلیِ صًبى»،
هدلِ خبهقِضٌبسی ایشاى ،دٍسُ چْبسم ،ضوبسُ 2.
 -18هَالٍسدی ،ش« :)1378( ،.فلل ٍ سیطِّبی خـطًَـت فلیِ صًبى» ،هدلِ حمَق صًبى ،ضـوبسُ
10
ً -19بصپشٍس ،ة« ،)1376( ،.ثشسسی هَاسد صى (ّوسش) آصاسی دس هشاوض پضضه لبًًَی» ،پبیبىًبهِیِ
دٍسُیِ تخػػی پضضىی لبًًَی ،تْشاى ،داًطگبُ فلَم پضضىی تْشاى.
)23- Abbott, P. A and Wallace, C., (1), “The Family” in P. Brown and R. Sparks (Eds
After Thatcher: Social Policy, Politics and Society, Milton Keynes: Open University Press.
22-Dobash, R. E. & Dobash, R. P., (1), Violence against wives New York.
22-KooP, C. E. Gundbxy. G. D., (12), violence in America: Apublic Health Emergency,
JAMA.
22-Oxford dictionary of low., (1), Oxford University, fourth edition.
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