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Abstract
Introduction: Intimacy in a marital relationship is the process of connection, self-understanding, and self-disclosure in the presence of a
partner, which can be affected by different factors. This research aimed
to determine the relationship between abuse and violence in childhood
with marital intimacy among discordant couples.
Methods: The sample of this study was sixty discordant couples which
were selected using convenience sampling from the couples whom
were applicants of uncontested divorce in the courts of Qazvin city and
responded to the Iranian questionnaires of child abuse, child confrontation with domestic violence scale and couples intimacy. The data were
analyzed by The Pearson correlation coefficient and regression analysis.
Results: The results showed that there is a positive relationship between
abuse and violence in childhood and marital intimacy and abuse and
violence in childhood anticipates couples’ conflicts.(P≤.05)
Conclusions: It can be concluded that because abuse and violence in
childhood has a negative impact on the attachment level of people, it
decreases the individual trust, and therefore it decreases the marital
intimacy.
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واژگان كليدي

چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر تعیين رابطه بين آزارديدگي وخشونت دوران كودكي با
صميميت زناشويي در زوجين ناسازگار بود.

روش :نمونه عبارت بود از شصت زوج ناسازگار كه به روش نمونهگيري در

دسترس از بين زوجين متقاضي طالق توافقي دادگاههاي شهر قزوين انتخاب شدند وبه
پرسشنامهکودک آزاری در ایران و مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی ادلسون و

آزاردیدگی
دوران کودکی
خشونت
صمیمیت زناشویی

همکاران و صمیمیت زوجها اولیا و همکاران پاسخ دادند .دادهها با استفاده ازضریب
همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

نتایج :يافتهها نشان داد بين آزارديدگي و خشونت دوران كودكي با صميميت زناشويي

زوجين ناسازگار رابطه وجود دارد .وآزارديدگي و خشونت دوران كودكي ،ناسازگاري
زوجين را پيشبيني میکند)P>0/05(.

بحث و نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت آزارديدگي و خشونت دوران كودكي

بهعلت تاثيري كه به ميزان دلبستگي افراد دارد ميزان اعتماد فرد را كاهش داده و اين
موضوع سبب كاهش صميميت زناشويي میشود.
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مقدمه
ازدواج و تشــکیل خانواده بهعنوان یکی از مراحل زندگی اســت که همواره بهعنوان یکی از مناســک اجتماعی مورد
تاکید بوده و پاسخگوی نیازهای عاطفی افراد است )1(.در جوامع امروزی احساس تعلق خاطر ،نیاز به داشتن یک همراه
و همدم در زندگی برای برآوردن نیازهای روانشناختی ،و داشتن رابطه صمیمی از انگیزههای تشکیل خانواده است)2(.
پژوهشگران حیطه خشــونت خانوادگی معتقدند که فرهنگ و ساختار بعضی خانوادهها شرایط الزم را برای بهکارگیری
خشــونت علیه زنان و کودکان فراهم میآورد .زندگی روزمره خانوادگی ،تضادها و مســائل فراوانی را دامن میزند که
بهجز خانوادههایی که مسائلشــان را از طریق گفتگو حل میکنند ،در اکثر خانوادهها حرف آخر را فرد قویتر میزند و
اگر حرف او کارگر نیافتد ،برای تثبیت موقعیت خود دست به خشونت میزند)3(.
در واقع صميميت زمينه بنيادي را در جهت رضايت و نارضايتي فرد از زندگي فراهم میکند ،چرا كه تعهد زوجين به رابطه
استحكام ميبخشد و بهطور مثبت با سازگاري زناشويي همراه است .عنصر مشترك در اكثر روابط آشفته اين است كه زوجين
نيازهاي صميميت يكديگر را برآورده نميكنند ،لذا بايد روشي را احيا كرد كه در آن صميميت در رابطه افزايش يابد)4(.
عوامل متعددی ممکن اســت صمیمیت زناشــویی را کاهش دهند .یکی از این عوامل ،مواجهه با خشــونت خانوادگی،
بهویژه در دوران کودکی اســت .شــواهد بالینی و متون تجربی به تاثیر بلند مدت تروماهای بین فردی دوران کودکی بر
روابط زوجین تاکید دارند .تجربه اولیه خشونت و بدرفتاری تاثیر خاصی بر توانایی بعدی در ادامه روابط رضایت بخش
و صمیمی دارد .شــیوع تجربه خشونت جســمی و جنسی یا غفلت یا مشاهده خشونت در دوران کودکی در ایالت کبک
آمریکا ســی و پنج درصد اســت .در جمعیت بالینی پنجاه و شــش درصد زنان و سی و هفت درصد مردان که به خاطر
مشکالت جنسی یا زوجی مراجعه کردهاند گزارش کردهاند که در کودکی مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتهاند)5(.
بررســیها و تجارب بالینی نشــان دادهاند که در جامعه معاصر ،زوجها مسائل شــدید را هنگام برقراری و حفظ روابط
صمیمانه و ارضای انتظارها و نیازهای یک دیگر تجربه میکنند .ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و
روانی در جریان ازدواج ،یک مهارت و هنر است که عالوه بر سالمت روانی و تجارب سالم اولیه به داشتن نگرشهای
منطقی و کسب مهارتها و انجام وظایف خاصی نیاز دارد .بنابراين نارضايتي زن و شوهر از يكديگر و ازهمگسيختگي
كانون گرم خانوادهها و تاثير سو اين جدايي بر افراد آن ،نياز به رسيدگي و رفع اين مساله را مطرح ميكند)6(.
در افرادی که در دوران کودکی مورد خشــونت و آزار قرار میگیرند ،بهدلیل آسیبها و جراحات روانشناختی حاصل
از ســو رفتار ،طرحوارههایی شکل میگیرد که رابطه زناشویی بعدی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .روابط صمیمی و
پایدار و به دور از خشونت با کودکان و شریک زندگی ،نقش مهمی در سالمت روانی و جسمانی دارد و جنبه مهمی از
زندگی زناشویی است که مطالعه علمی آن از دهه  1990آغاز شده است)7(.
صميميت در روابط زناشــويي ،بهصورت الگوي رفتاري بســيار مهمي مفهومسازي شــده است كه جنبههاي عاطفي-
هيجاني و اجتماعي نيرومندي دارد و بر پايه پذيرش ،رضايت خاطر و عشــق شــكل ميگيرد .روانشناســان صميميت را
توانايي برقراري ارتباط با ديگري و بيان عواطف تعريف ميكنند و آن را حق مسلم و از حالتهاي طبيعي انسان ميدانند.
فــردي كه ميزان صميميت باالتري را در روابط تجربه ميكند ،قادر اســت خود را به شــيوه مطلوبتري در روابط عرضه
كند و نيازهاي خود را به شكل م ثورتري به شريك و همسر خود ابراز نمايد .صمیمیت زناشویی بهشدت با کیفیت زندگی
زناشویی رابطه دارد و اغلب بهعنوان یکی از نیازهای روانشناختی اساسی و از خصیصههای مهم ارتباط زناشویی است
که بر سالمت روان ،افسردگی ،افزایش شادی و سازگاری زناشویی نقش مهمی ایفا مینماید.
خشــونت خانوادگی عبارت اســت از :رفتارهای هجومی و ســرکوبگرانه از جمله حمالت فیزیکی(جسمی) ،جنسی و
روانی و همچنین اعمال فشار اقتصادی توسط هر فرد بالغ و جوان نسبت فردی که با او ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد.
آنچه در وقایع مرتبط با خشونت خانوادگی ناگوار است حضور کودکان در هنگام رخ داد آن است .هر ساله بین سیزده
تا هجده میلیون کودک حداقل یکبار در معرض خشونت میان والدین خود بودهاند.
اکثر پژوهشــگران درباره تعریف کودکان در معرض خشــونت خانوادگی تقریبا اتفاق نظــر دارند که زمانی میتوان این
اصطالح را بهکار برد که کودک در خانه خشــونت میان والدین را دیده ،شــنیده یا مســتقیما در معرض آن قرار گرفته یا
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روش
جامعهآمــاری این پژوهش توصیفی-همبســتگی عبارت بود از کلیه زوجین متقاضی طالق توافقی که در ســال  94به
دادگستری استان قزوین مراجعه نموده و متقاضی طالق توافقی بودند .از بین زوجین ناسازگار شصت زوج(صد و بیست
نفر) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
معیارهای ورود به پژوهش :نداشتن بیماری روانی ،دارا بودن سالمت جسمی و نداشتن اعتیاد.
ابزار پژوهش
مقیاس مواجهه کودک با خشــونت خانگی ادلسون و همکاران ( )CEDVنســخه ایرانی :این مقیاس درجه مواجهه با اشکال
مختلف خشونت در کودکان از ابعاد مختلف (مواجهه با خشونت پدر علیه مادر ،مواجهه با خشونت در محله یا مدرسه،
مواجهه با مشاجره والدین ،درگیری کودک در خشونت والدین ،خشونت بزرگساالن علیه کودک ،مواجهه با عوامل خطرزای
زندگی ،مواجهه با خشونت از طریق استفاده از فناوریهای تصویری خشونتبار) اندازهگیری میکند .این پرسشنامه دارای
ســی ســئوال و هدف آن اندازهگیری درجه مواجهه با اشکال مختلف خشــونت در کودکان از ابعاد مختلف است)13(.
در یک پژوهش ،روايي و پايايي اين پرسشــنامه مورد آزمايش قرار گرفته اســت .اجراي همزمان اين مقياس با پرسشنامه
خشونت جسمي والدين حاكي از روايي همگراي قابل قبول اين مقياس است .همچنين براي پايايي آن از ضريب آلفاي
كرونباخ اســتفاده شــد و مقدار  0/86براي اين پرسشــنامه بهدســت آمد كه حاكي از پايايي خوب اين مقياس است .این
پرسشنامه بهصورت لیکرت از هرگز یک تا تقریبا همیشه چهار نمرهگذاری شده است)14(.
پرسشنامه کودک آزاری ایرانی :برای سنجش میزان آزار دیدگی دوران کودکی از این پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه
از پرسشــنامه غربالگری کودکآزاری ( )ICASTبرگرفته شــده اســت .این پرسشنامه بیست و شــش سئوال و سه خرده
مقیاس ،کودکآزاری عاطفی و فیزیکی و غفلت دارد.
در پژوهشهای صورت گرفته ،روايي و پايايي اين پرسشــنامه مورد آزمايش قرار گرفته اســت .براي پايايي اين مقياس
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پیامدهای ناخوشایند ناشی از خشــونتهای فیزیکی و جنسی اعمال
شده علیه مراقب خود را تجربه کرده باشد)8(.
بهدلیل اهمیت و نقش تجربه خشــونت در دوران کودکی ،خشــونت
خانوادگی امروزه مورد توجه قرارگرفته است .در اکثر موارد خشونت
در میان خانوادهها و در چهارچوب روابط نزدیک زناشــویی گزارش
شــده اســت .امروزه میدانیم که اثرات خشــونت فقط به قربانیان آن
محدود نمیشــود بلکه شاهدان آن را نیز در بر میگیرد .کودکان شاهد
خشــونت ،قربانیان خاموش یا نامرئی خشونت هســتند .والدین اغلب
تصور میکنند که کودکان آنها به آن میزان از رشــد عقلی نرسیدهاند
کــه آنچه را میبینند بهذهن بســپارند .در صورتی که برخی بررســيها
نشــان داده است ،کودکان حتی در یک ســالگی به شکل غیرکالمی
اثرات مواجهه با خشونت میان والدین خود را بهصورت آشفتگیهای
خواب ،آشــفتگیهای خلقی نشــان میدهند .بد رفتاری با کودکان با
شماری از نشانههای جسمی در دوران بزرگسالی نیز مرتبط است)9(.
در اغلب كشــورها كودك آزاري از ســوي والدين يا ديگران مشكل
اجتماعي و بهداشتي است كه ميتواند صدمات جدي به كودكان وارد
كرده حتي موجب مرگ ايشان گردد)10(.
صمیمیت در رابطه همســران فرایندی تعاملی اســت که هسته اصلی
آن شــناخت ،فهم و پذیرش فرد مقابل ،همدلی با احســاسهای او و

قدرشناســی از دیدگاه بیهمتای وی نسبت
به جهــان اســت .صمیمیت بهعنــوان یک
نیاز اساســی در انسان مفهومسازی میشود.
صمیمیت نیاز واقعی اســت که رشــتههای
تحولی خاصــی دارد و از نیازی بنیادیتر به
نام دلبستگی نشــات میگیرد .آشفتگیهای
شــدید در ایجاد دلبســتگی مــادر و نوزاد
یا ناتوانی در شــکلگیری دلبســتگی ســالم
در دوران کودکــی به هر دلیلی که هســت،
پیامدهای ناگواری برای رشــد دلبستگی در
زندگی آینده دارد)11(.
مفهــوم صميميت و نزديكي از نظر بيشــتر
درمانگران ،اساس چالش در روابط زناشويي
و از پيشبينــي كنندههاي عمده موفقيت در
درمانهاي زناشويي است )12(.در مجموع،
بر اســاس آنچه گفته شــد هــدف پژوهش
بررسی رابطه آزاردیدگی و خشونت دوران
کودکی بــا صمیمیت زناشــویی در زوجین
ناسازگار بود.

مجتبی امیری مجد و همکاران

یافته ها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای اصلی مورد پژوهش در جدول شماره یک بیان شده است.
بهمنظور آزمون نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون كولموگروف اسميرنف استفاده شد .يافتهها نشان داد ،توزيع دادههاي
کليه متغيرها (خشــونت دوران كودكي ،كودك آزاري و صميميت زناشــويي) نرمال هســتند چون سطح معنيداري كليه
متغيرها از آلفاي پنج صدم بزرگتراست)P<0/05(.
جدول شماره دو نشان داد بين آزار ديدگي و صميميت زناشويي در زوجين ناسازگار رابطه وجود دارد)r =0/302 ،sig =0001(.
همچنین جدول شــماره دو نشان میدهد بين خشــونت دوران كودكي و صميميت زناشويي درزوجين ناسازگار رابطه
وجود داشته است)r =0/239،sig =0/009(.
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از ضريب آلفاي كرونباخ اســتفاده شــد .و
مقــدار  0/97براي اين پرسشــنامه بهدســت
آمد كه حاكي از پايايــي خوب اين مقياس
اســت .پايايــي ابــزار پژوهــش در پژوهش
حاضــر به شــيوه ضريب همبســتگي درون
خوشــهاي و به روش آلفاي كرونباخ بررسي
شــد .ســئوالهای این پرسشــنامه بهصورت
طیــف چهــار گزینهای(همیشــه ،گاهــی
اوقات ،بهندرت و اصال) اســت .هر سئوال
درطیف لیکرت به صــورت چهارگزینهای
از همیشــه(نمره چهار) تــا اصال(نمره یک)
پاســخ داده میشــود .نمــره فــرد از طریق
جمع نمرات گزینهها بهدســت میآید)15(.
پرسشــنامه صمیمیت زوجین :برای ســنجش
میــزان صمیمیت زوجها از اســتفاده شــد.
این پرسشــنامه شامل هشــتاد و هفت سئوال
و دارای نــه خردهمقیاس اســت که عبارتند
از :صمیمیــت هیجانــی ،صمیمیت عقالنی،
صمیمیت جســمانی ،صمیمیــت اجتماعی-
تفریحــی ،صمیمیــت ارتباطــی ،صمیمیت
معنوی(مذهبی) ،صمیمیت روانشــناختی،
صمیمیت جنسی و صمیمیت کلی .پرسشنامه
صمیمیت زوجها روی ســی نفــر از والدین
دانشآمــوزان یکی از دبســتانهای دخترانه
شهر اصفهان انجام شــده است .برای تعیین
روایــی ســئوالها از روش همبســتگی هر
ســئوال با نمــره کل آزمون اســتفاده شــد.
ســئوالهایی که ضریب همبســتگی آنها با
نمره کل معنادار نبود ،همچنین ســئوالهایی
که در سطح پنج صدم معنادار بودند ،حذف

گردید .هشتاد و هفت ســئوال که در سطح حداقل یک صدم با نمره
کل همبستگی داشتند ،انتخاب شدند .بهمنظور بررسی روایی همزمان
پرسشنامه صمیمیت زناشویی از مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون 1983
استفاده شده است .نتایج نشان داد که همبستگی بین آزمون صمیمیت
زناشــویی اولیا و مقیاس صمیمیت واکر و تامپســون  1983برابر با نود
و دو صدم اســت که در ســطح یک صدم معنادار اســت،P>0/01(.
 )r= 0/92همچنیــن میانگین و انحراف معیار در پرسشــنامه صمیمیت
زناشــویی اولیــا بهترتیــب 307/80و 58/75و در مقیــاس صمیمیت
واکــر و تامپســون  1983بهترتیــب 5/24و 1/05بهدســت آمد)16(.
برای تعیین پایایی آزمون از آلفای کرانباخ استفاده شده است .ضریب
اعتبار پرسشــنامه از طریق محاســبه ضریب آلفا98/58گزارش شــده
است .پايايي ابزار پژوهش در پژوهش حاضر به شيوه همساني دروني و
به روش آلفاي كرونباخ بررسي شد .مقادير پايايي بهدست آمده از نظر
آماري قابل قبول است ،كه نشان ميدهد سئوالهای ابزار پژوهش از
همســاني دروني قابل قبولي برخوردار اســت و صفت مورد نظر را با
دقت خوبي اندازه گرفته است16(.و)17
قبل از شرکت دادن آزمودنیها در پژوهش ،اطالعات الزم درمورد
اهــداف ،طول مدت پژوهــش و نحوه همکاري در طــول مطالعه به
بيمار و همراه او داده شــد .پس از کســب رضايت کتبي آگاهانه از
آنــان ،بهعنوان واحد مورد پژوهش انتخاب شــدند .همچنین به افراد
و مراکز مورد پژوهش اين اطمينان داده شــد که اطالعات گردآوري
شــده ،محرمانه تلقي شــده و نتايج براي هر بيمار محفوظ خواهد ماند.
در پایان به آزمودنیهای مورد پژوهش اين اطمينان داده شــد که در
هــر مرحلهاي از کار در صورت عدم تمايــل ميتوانند از دور مطالعه
خارج شوند ،و شماره تلفني جهت تماس دراختيار همه قرار داده شد
تا درصورت نياز بتوانند ســئواالت و مشــکالت خود را با پژوهشگر
درميــان بگذارند .پس از تکمیل فراینــد جمعآوری دادهها ،دادهها با
اســتفاده ازضریب همبستگی پیرســون وتحلیل رگرسیون مورد تحلیل
قرار گرفتند.
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کودک آزاری فیزیکی افزایش یابد صمیمیت
هیجانی کاهش مییابد .این یافته همســو با
یافتههای بالبي در نظريه دلبســتگي اســت.
به نظر میرســد روابط اجتماعي طي پاســخ
به نيازهاي زيستشــناختي و روانشــناختي
والدین و كودك پديد ميآيند .اگر اطرافيان
از کودک مراقبت كنند و در كنارش بمانند،
درنتيجــه عمده كنــش متقابل بيــن مادر و
كــودك ،بهوجود آمــدن نوعي دلبســتگي
عاطفي بين فرزند و مادر است)7(.
صميميت عاطفي نيازمند برقراري ارتباط و
سهيم شدن با تمامي احساسات همسر است.
اين احساســات هم شــامل احساسات مثبت
و هم شــامل احساســات منفي است .قواعد
نانوشته ،بايدها و نبايدهايي كه همسران در اثر
فرايند تحول خود در خانواده اصلي خود ياد
گرفتهاند و طبق آن عمل ميكنند در اين نوع
صميميت تاثيرگذار خواهد بود .اگر برخي
همســران اجــازه ندهند بــه راحتي عواطف
بيــان شــوند ،در چنين حالتي ممكن اســت
طيف وســيعي از عواطــف بهصورت كامل
بيان نشــوند .اگر فرد در فرایند دلبستگی به
نیازهایش توجه نشــود ،در فرایند صمیمیت
به راحتی نخواهد توانست به نیازهای طرف
مقابل توجه نماید)6(.
نتایج پژوهش حاضر نشانداد که خشونت
دوران کودکــی بــا صمیمیت زناشــویی در
زوجیــن ناســازگار رابطــه دارد.ايــن يافته
همســو با يافتههاي پژوهشهایی اســت كه
نشــان میدهد بد رفتاریهای دورانکودکی
بــا برخی تشــخیصهای روانپزشــکی نظیر
افســردگی ،اختــاالت اضطرابــی و اختالل
استرس پس از سانحه ارتباط دارد و يافتههاي
اســپرینگر و همکاران و سیلورن و همکاران
را تاييد ميكند يافتههاي آنان نشــان داد ،سو
رفتار فیزیکــی در دوران کودکی به افزایش
افســردگی ،اضطراب ،خشم ،نشانههای بدنی
و تشخیصهای پزشــکی میانجامد .زنان و
مردان میانسالی که در کودکی در معرض سو

رفتار فیزیکی بودهاند به لحاظ سالمت روانی و فیزیکی در مقایسه با
گروه گواه وضعیت بدتری دارند5(.و)17
نتایج نشــان داد ،مواجهه با خشــونت پدر علیه مــادر با صمیمیت
هیجانــی ،صمیمیت روانشــناختی و کلــی رابطه مثبــت دارد .اين
يافته همســو با يافتههاي پژوهشهایی اســت که نشان میدهند زنان
بزرگســالی که در دوران کودکی شاهد خشونت خانوادگی بودهاند در
مقایســه با گروه گواه پریشانی بیشتر و سازگاری اجتماعی کمتری از
خود نشــان دادهاند .مواجهه با مشاجره والدین با صمیمیت هیجانی و
تمام ابعاد صمیمیت رابطه مثبت دارد .اين يافته همسو با يافتههاي شاو
و كراوس و گودين است .اثرات خشونت فقط به قربانیان آن محدود
نشده بلکه شاهدان آن را نیز در بر میگیرد5(.و)6
يافتههــاي جانبــي ديگر نشــان داد مواجهــه با خشــونت در محله
با صمیمیت جســمانی و کل مقیــاس رابطه مثبــت دارد .اين يافته با
يافتههاي پژوهش ماندال و زالوســکی همســو اســت .آثار طوالنی
مدت و کوتاه مدت خشــونت بســتگی به عوامــل متعددی دارد که
شامل سن ،آسیبپذیری کودک ،مدت زمان تداوم خشونت ،شدت
خشونت ،میزان دسترسی کودک به حمایتهای دیگر دارد18(.و)19
برخی پژوهشها نشــان میدهند عوامل محافظت کننده نقش مهمی
در کاهش خشونت خانوادگی دارند)20(.
نتایــج پژوهش حاضر نشــان داد کــه متغيرهاي خشــونت دوران
كودكــي وآزار ديدگي در مجمــوع دوازده درصــد واریانس متغیر
صميميت زناشويي زوجين ناسازگار را تبیین میکند .در نهایت مقادیر
تبیینکنندگی متغیرهاي خشونت دوران كودكي وآزار ديدگي را تایید
میکنــد .مقادیر مربوط به بتای مولفه خشــونت دوران كودكي نشــان
میدهــد چنانچه يــك واحد متغير خشــونت دوران كودكي افزايش
يابد به مقدار بیســت درصد صميميت زناشــويي زوجين ناســازگار
تغيير مييابــد .همچنين مقادیــر مربوط به بتای مولفــه آزار ديدگي
نشــان میدهد ،چنانچه يك واحد متغيــرآزار ديدگي افزايش يابد به
مقدار سی درصد صميميت زناشويي زوجين ناسازگار تغيير مييابد.
نتايج حاكي از اين است كه متغير كودك آزاري از پيشبينيكنندگي
رگرسيوني باالتري نســبت به متغير خشونت دوران كودكي برخوردار
است.
محدودیتها
دادههاي پژوهش بهوســيله پرسشــنامههاي خودسنجي جمعآوري
شــده اســت و احتمال دارد پاسخ آزمودنيها ســوگيري داشته باشد.
يافتههاي پژوهش براي زوجين ناســازگار قزوين قابل تعميم اســت و
بايد از تعميم آن به گروههاي ديگر اجتناب شود .تردید در صداقت
پاسخدهندگان و اینکه آیا پاسخدهندگان به پرسشها صادقانه جواب
دادهاند یا ســعی کردهاند خودشان را بهتر نشــان دهند .پرسشنامه در
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رابطه آزاردیدگی و خشونت دوران کودکی با صمیمیت زناشویی در زوجین ناسازگار
تدوین و اجرا شود تا از بروز خشونت خانوادگی
کودکان.و پیامدهای منفی آن پیشــگیری شود
آزاردیدهتحتدرمانهایروانشناختیکارآمد
قرار گیرند تا در بزرگسالی بتوانند روابط سازنده
و صمیمانهای با همســر و فرزندان خود برقرار
.کنند

.بحرانيترين لحظات زندگي فردي زوجين ناسازگار اجراي شده است
شــرايط هيجاني حاكم بر دادگاه نیز ممكن است بر شيوه پاسخدهي
.تاثيرگذار بوده باشد
پیشنهادات
پیشنهاد میشود برنامههای غربالگری برای شناسایی زودهنگام خشونت
 برنامههایی برای آموزش شیوههای نوین فرزند پروری.خانوادگی انجام شود
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