
HIGHLIGHTS

1. Verbal violence is high among women.
2. Women having communication skills can 

be effective in reducing husband violence 
against them.

Article history:
Received:            November 24, 2021
Accepted:             November 24, 2021
Online Published:                    March 6, 2022

Keywords:
Domestic violence
Social skills
Forensic medicine

Investigating the Relationship Between Communication 
Skills and Domestic Violence Against Women

Research Article

Fatemeh Yarinasab1*  MA, Kamrooz Amini1  MD
1 Legal Medicine Research Center, Iranian Legal Medicine Organization, Tehran, Iran

*Correspondence to: Fatemeh Yarinasab, Email: Yarinasab.f@gmail.com

Iran J Forensic Med. 2022 Mar;27(4):246-253

ARTICLE  INFO ABSTRACT

How to cite: Yarinasab F, Amini K. Investigating the relationship between communication skills and domestic violence against women.  
Iran. Iran J Forensic Med. 2022;27(4):246-53.

Copyright © 2022  The Author(s); Published by Legal Medicine Research Center. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Volume 27, Issue 4, Winter 2022

Iranian  Journal of Forensic Medicine
journal homepage: www.sjfm.ir

Introduction: Communication problems are a central issue in 
communication approaches to the family. These approaches analyze 
the conflict between couples not in the form of two people, but as a 
dysfunctional relationship. This study aims to investigate the relationship 
between communication skills and domestic violence against women 
in Yasuj, Iran. 
Methods: This descriptive-analytical study was conducted by survey 
method. All women who were referred to the forensic medicine 
of Boyer-Ahmad city due to spousal abuse over six months in 2019 
were examined in a total number. Mohsen Tabrizi Domestic Violence 
Questionnaire and Queen Dam Communication Skills Questionnaire 
were employed to conduct the research. Data were analyzed by SPSS 
software.
Results: The present study indicated that that the average of domestic 
violence against women is high (3.53). The highest mean was for the 
verbal violence variable (3.83) and the lowest mean for sexual violence 
(2.56). The mean of the average communication skills is upward 
(3.43) and based on the analytical results, the relationship between 
communication skills and domestic violence is inversely related. There 
are four components of listening skills, emotional control, the ability to 
receive, and send messages, and a strong connection that significantly 
predict domestic violence.
Conclusion: Women's communication skills can be effective in 
reducing their spouse violence against them.
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مهارت های ارتباطی
پزشکی قانونی

ویژه نکات 
1. خشونت کالمی در بین زنان باالست.

2. برخ��ورداری زنان از مهارت های ارتباط��ی، می تواند در کاهش 
خشونت همسران علیه آنان مؤثر باشد.
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بررسی رابطه مهارت های ارتباطی بر خشونت خانگی در زنان

 مقاله پژوهشی
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مقدمه: مش��کالت ارتباطی، موضوعی محوری در رویکردهای ارتباطی نسبت به خانواده است.این 
رویکردها، تعارض بین زوجین را نه در قالب مش��کالت دو نفر، بلکه به عنوان یک رابطه ناکارآمد 
تحلیل می کنند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با خشونت خانگی در زنان 

شهر یاسوج انجام گرفت.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی تحلیلی به روش پیمایش انجام گرفت. کلیه زنانی که طی6 
ماه در س��ال 1398 به دلیل همس��رآزاری به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد ارجاع داده شده 
بودند، به صورت تمام ش��ماری مورد بررس��ی قرار گرفتند. به منظور انجام پژوهش از پرسش��نامه 
خش��ونت خانگی محسن تبریزی و پرسش��نامه مهارت  ارتباطی کوئین دام اس��تفاده شد. داده ها 

توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: حاکی از آن اس��ت که میانگین خش��ونت خانگی در زنان باالس��ت)3/53(. بیش��ترین 
میانگین برای متغیر خش��ونت کالمی)3/83( وکمترین میانگین مربوط به خشونت جنسی)2/56( 
است. میانگین مهارت های ارتباطی متوسط رو به باالست )3/43( و با استناد به نتایج تحلیلی بین 
مهارت های ارتباطی و خش��ونت خانگی رابطه معکوس و باالیی وجود دارد. 4 مؤلفه مهارت گوش 
دادن، کنترل عاطفی، توانایی دریافت و ارس��ال پیام، ارتباط توأم با قاطعیت هستند که به صورت 

معناداری خشونت خانگی را پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: برخورداری زنان از مهارت های ارتباطی، می تواند در کاهش خشونت همسران علیه 

آنان موثر باشد.

مقاله هاطالعات  چکید

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1400، صفحات 246 تا 253 

مقدمه
یکی از موضوعات مورد توجه در زمینه سالمت روان زنان، اثرات 
روان ش��ناختی و جامعه شناختی خش��ونت علیه زنان است. طبق 
تعریف س��ازمان جهانی بهداشت )WHO( خشونت عبارت است از 
»استفاده عمدی از قدرت بدنی، تهدید یا فعلی علیه خود، دیگری 
یا علیه گروه یا اجتماع که هر کدام به احتمال قوی به آسیب، مرگ 
و آسیب روانی منجر می شود« ]1[. خشونت در واقع نوعی آسیب 
اجتماعی پنهان اس��ت و در همه جوامع دیده می شود. این معضل 
اجتماعی زمینه س��از بروز دیگر مشکالت بهداشتی و اجتماعی در 

قربانیان آن به شمار می رود ]2[ که طیفی از رفتارهای بسیار تند 
و آس��یب زا تا عکس العمل های منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی 
را در بر دارد ]3 و 4[. خش��ونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی را 
شامل می شود که در این راستا می توان به خشونت فیزیکی، یعنی 
آس��یب رس��اندن به اعضای بدن با کتک، ضرب و جرح با استفاده 
ازدست یا ابزارهای دیگر، خشونت روانی )تهدید، تحقیر، سرزنش 
کالمی، فحاش��ی( خش��ونت اجتماعی )کنت��رل رفتارهای زن، در 
انزوای اجتماعی قرار دادن، ممنوعیت ارتباط با دیگران( و خشونت 
جنس��ی اشاره کرد ]5[. خش��ونت علیه زنان یک امر جهانی است 
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زیرا بر اس��اس گزارش های موجود از دیگر کش��ورهای جهان، 
شیوع همسرآزاری در ش��یلی 63 درصد، در کلمبیا 20درصد، 
در گینه نو 62درصد و آمریکا 35درصد است ]6[. در ایران نیز 
خشونت علیه همس��ران، غالباً از سال های نخست ازدواج آنها 
آغاز می ش��ود. در یاسوج 31/1درصد نمونه های مراجعه کننده 
به پزشک قانونی توسط همسر، 7/9درصد توسط برادر شوهر، 
3/1درصد توس��ط برادر و 0/9درصد توسط پدر مورد ضرب و 
جرح قرار گرفته بودند ]7[. در مطالعه میرزایی بیشترین میزان 

خشونت از نوع خشونت های کالمی-روانی است ]8[.
مش��کالت ارتباطی، موضوع��ی مح��وری در رویکردهای 
ارتباطی نس��بت به خانواده اس��ت. این رویکردها، تعارض بین 
زوجی��ن را، نه در قالب مش��کالت دو نف��ر، بلکه به عنوان یک 
رابطه ناکارآمد تحلیل می کنند. نظریه پردازان خانواده درمانی 
ارتباطی معتقدند منازعات اغلب دور باطلی را طی می کنند که 
تالش برای یافتن نقطه آغاز آن بی فایده اس��ت، زیرا هر یک از 
زوجین معتقدند آنچه می گویند یا انجام می دهند به سبب آن 
چیزی اس��ت که طرف مقابل انجام می ده��د یا می گوید ]9[. 
مهارت های ارتباطی، ابزاری در اختیار زوجین قرار می دهد که 
ب��ا آن بتوانند تعارض را ح��ل کنند و صمیمیتی را که موجب 
انطباق نیازهای زنان و مردان می ش��ود، افزایش داده و کیفیت 

زندگی خود را بهبود بخشند ]10[. 
مهارت ه��ای ارتباطی، توانایی های اختصاصی هس��تند که 
به افراد کمک می کنند ت��ا در پیام هایی که به صورت نمادین 
به شخص دیگر می رس��انند، باکفایت عمل کنند و احساسات 

مثبت و لذت بخشی در طرف مقابل ایجاد کنند ]11[.
خش��ونت و تضاد در خانواده امری تعاملی است و الگوهای 
تعاملی خاص ب��ه عنوان زمینه ای بالفصل برای خش��ونت در 
خانواده نقش اساس��ی ب��ازی می کند. کروز بر این باور اس��ت 
که کلید اساس��ی درک خشونت فیزیکی در خانواده را باید در 
فرآِیندهای تعاملی رفتار یافت. پیترسون هم الگوهای خشونت 
خانوادگی را در تعامالت روزمره نش��ان می دهد. او بر این باور 
است فرآِیندهایی که از وقایع تنفرزای پیش پا افتاده و بی ضرر 
ش��روع ش��ده اند، منجر به خش��ونت فیزیکی در میان اعضای 

خانواده خواهند ش��د ]12[. ایمون  به تضاد زناش��ویی اش��اره 
دارد و تعامالت مثبتی مثل مشارکت، تعامالت هدایت کننده و 
توافق زناش��ویی را در خشونت موثر می داند و بر این باور است 
که رفتارهای منف��ی مثل انتقاد از ه��م، می تواند باعث ایجاد 
خش��ونت در خانواده ش��ود ]13[، بنابراین اشخاصی كه فاقد 
دانش و مهارت الزم هستند دچ�ار آس�یب پ�ذیری ب�یشت�ری 
م�ی ش���وند. برخورداری از مهارت های مقابله ای )مهارت های 
زندگی( و داش��تن کلید منابع اصلی به آدم��ی این امك�ان را 
می ده�د ت�ا ب�ه بهت�رین روش موج�ود موان�ع را كن�ار زن�د و 
یك�ی از سودمندترین مهارت های مقابله ای مهارت های زندگی 
اس��ت ]14[. مطالعه و بررس��ی ب��ر روی مهارت های زندگی و 
همسرآزاری نش��ان داده که ایمنی در خانواده با آموختن و به 
کارگیری این مهارت ها در بین همسران، تفاهم در بین آنها را 
ب��اال برده و در نتیجه از میزان پرخاش��گری و نزاع کم خواهد 
شد ]15-18[. افرادی که از مهارت های زندگی کافی برخوردار 
نیستند، خشونت را از خود بروز می دهند که می توان از آن به 
عنوان همس��رآزاری نام برد ]17[. در مطالعه انصاری همکاران 
]15[، مهارت ارتباطی با میزان خشونت فیزیکی رابطه  معکوس 
نش��ان داد. امان��ی و لطافتی ]19[ در مطالعه خود نش��ان داد 
ک��ه آموزش گروهی مهارت ه��ای ارتباطی بر کاهش تعارضات 

زناشویی و مولفه های آن در زوجین تاثیر دارد.
طرح چنین مباحثی بیانگر این است که موضوع مهارت های 
ارتباطی به عنوان یک دغدغه در مس��ائل اجتماعی و بر رش��د 
رفتارهای مطلوب و س��ازنده افراد خانواده و از س��وی دیگر در 
کاهش خشونت و رفتارهای ناسازگار، می تواند تاثیرگذار باشد. 
براساس آمارهای رسمی پزشکی قانونی کشور، استان کهگیلویه 
و بویراحمد طی چند س��ال اخیر روند رو به رش��دی در زمینه 
همس��رآزاری داشته، به طوری که در س��ال 1398 نسبت به 
س��ال قبل از آن 9/6درصد رشد داشته است. طرح این مسئله 
در این اس��تان می تواند راه گشا باش��د، خصوصاً اینکه بررسی 
ارتباط مهارت های ارتباطی بر میزان خشونت در این منطقه نیز 
بسیار محدود بوده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، 
رسیدن به این سوال است که آگاهی مهارت های ارتباطی زنان 

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی بر خشونت خانگی در زنان
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چقدر است و چه رابطه ای با خشونت خانگی دارد؟

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی اس��ت 
که در س��ال 1398 و در پزش��کی قانونی شهرستان بویراحمد 
صورت گرفت. جامعه آماری شامل همه زنانی است که طی 6 
ماه اول س��ال 1398 به دلیل خشونت و همسرآزاری از طرف 
دادگستری و پاسگاه های انتظامی به پزشکی قانونی شهرستان 
بویراحمد ارجاع داده ش��ده بودند. ش��یوه نمونه گیری باتوجه 
به ماهیت جامعه آماری به صورت تمام ش��ماری و آس��ان و در 
دسترس است که مجموعاً 305 زن به عنوان نمونه وارد مطالعه 
ش��دند. معیار ورود، تمامی زنان ساکن یاسوج است که پرونده 
آنان به دلیل همس��رآزاری توسط پزش��ک تایید شده باشد و 
زنانی که از شهرس��تان های دیگر بودند و پرسش��نامه هایی که 

کامل تکمیل نشده بودند، از مطالعه حذف شدند. 
این مطالعه با روش پیمایش و با تکیه بر ابزار پرسش��نامه 
اس��تاندارد اطالعات جمع آوری ش��ده که ش��امل پرسشنامه 
خش��ونت خانگی، پرسش��نامه مهارت ارتباطی و مش��خصات 

دموگرافیک است. 
 پرسشنامه خشونت خانگی در سال 1391 توسط تبریزی 
و همکاران تدوین ش��د و شامل 26 س��وال با زیرمقیاس های 
خش��ونت روانی – کالمی )11(، خشونت فیزیکی)10 گویه(، 
خشونت جنسی)3 گویه( و خشونت اقتصادی)2( است. شیوه 
نمره دهی این پرسشنامه بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت به 
این صورت اس��ت که نمره 5 برای »همیش��ه«، 4 برای »اغلب 
اوق��ات، 3 برای »گاه��ی«، 2 برای »به ندرت« و 1 برای »هیچ 
وقت« در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ضریب آلفای کرونباخ کل 
سواالت در پژوهش تبریزی برابر با 0/83 به دست آمد که نشان 
می دهد پایایی س��واالت و گویه های پرسشنامه و مقیاس های 
مختلف آن در حد کافی اس��ت ]20[. همچنین ضریب آلفای 
کرونب��اخ در پژوهش حاضر در نمره کل مقیاس برابر با 0/8 به 

دست آمد. 
پرسش��نامه مهارت ارتباطی مهارت ارتباط��ی کوئین دام  

در س��ال 2004 تهیه ش��ده ک��ه دارای 34 )گویه( اس��ت که 
در 5 مقی��اس مهارت گوش دادن )6 س��وال(، توانایی دریافت 
و ارس��ال پیام )9 س��وال(، بینش نس��بت به فرآِیند ارتباط )5 
س��وال(، کنترل عاطفی )9 سوال( و ارتباط توأم با قاطعیت )5 
سوال( مورد بررسی قرار می گیرد و بر روی یک طیف لیکرت 5 
درجه ای از هرگز تا همیشه نمره 1 تا 5 در نظر گرفته می شود. 
برای س��نجش اعتبار آزمون مهارت های ارتباطی، با استفاده از 
روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که مقدار 
عددی آن برابر با 0/71 و حاکی از همس��انی درونی قابل قبول 
ای��ن آزمون بود. پایایی این پرسش��نامه در این پژوهش نیز از 
طری��ق آزمون الفای کرونباخ برابر 0/75 به دس��ت آمد ]21[. 
این پرسشنامه همچنین شامل مشخصات دموگرافیک همچون 
س��ن تحصیالت، مدت زمان ازدواج، ش��غل زن ، شغل همسر 

است. 
برای تجزیه و تحلیل داده ه��ا از روش های آمار توصیفی و 
آزمون های همبس��تگی پیرسون و رگرسیون داده ها با استفاده 
از نرم افزار SPSS ویرایش 19 تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها 
از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی 
از ج��داول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودارها و 
در آمار اس��تنباطی و تعیین همبستگی بین متغیرها از آزمون 

پیرسون )r( استفاده شد. 

یافته ها
یافته های توصیفی

همان طور که جدول 1 نشان می دهد، بیشترین فراوانی 170 
نفر )55/74 درصد( پاس��خگویان در رده س��نی 21 تا 30 سال 
است. بیش��ترین فراوانی 175 نفر )57/38 درصد( پاسخگویان 
در س��الهای ازدواج 1 تا 10 سال است. بیشترین فراوانی 123 
نفر )40/3 درصد( پاس��خگویان در تحصیالت دبیرستان است. 
بیشترین فراوانی 104 نفر )34/1 درصد( پاسخگویان تحصیالت 
همسر دبیرستان است. بیشترین فراوانی 260 نفر )85/2 درصد( 
پاسخگویان به خانه دار اشتغال داشتند. بیشترین فراوانی 161 

نفر )52/8 درصد( پاسخگویان شغل همسرشان آزاد است.
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همان ط��ور ک��ه ج��دول 2 نش��ان می دهد، ب��رای متغیر 
مهارت های ارتباط��ی )3/43(، کنترل عاطفی )3/36(، توانایی 
دریافت و ارس��ال پیام )3/46(، مهارت گ��وش دادن )3/56(، 
بینش نس��بت به آینده ارتباط )3/48(، ارتباط توأم با قاطعیت 
)3/29( اس��ت. بنابراین باتوجه به میانگین های محاسبه شده، 
متغی��ر مهارت گ��وش دادن و متغیر بینش نس��بت به آینده 
ارتباط، مهارت های ارتباطی، دارای میانگین زیاد هستند؛ یعنی 
بیش��ترین تجمع در امتیازهای حد زیاد است. کنترل عاطفی 
و ارتباط توأم با قاطعیت دارای میانگین متوس��ط است؛ یعنی 

بیشترین تجمع در امتیازهای حد وسط است.
میانگین خشونت خانگی )3/53( است. ترتیب امتیاز بندی 
میانگی��ن به ص��ورت )4/2-5، 3/4-4/2، 2/6-3/4، 1/8-2/6، 

1/8-1( اس��ت که به این ترتیب )خیلی زیاد، زیاد، متوس��ط، 
کم، خیلی کم( است. بنابراین با توجه به میانگین های محاسبه 
ش��ده، متغیر خشونت خانگی دارای میانگین زیاد است، یعنی 
بیشترین تجمع در امتیازهای حد زیاد است. بیشترین میانگین 
برای متغیر خشونت کالمی )3/83( و کمترین میانگین مربوط 

به خشونت جنسی )2/56( است )جدول 2(. 
نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین مهارت های ارتباطی 
با خشونت خانگی، خشونت کالمی، خشونت اقتصادی، خشونت 
فیزیکی و خشونت جنسی معنادار است )P>0/05(. به عبارتی 
هر چه مهارت های ارتباطی فرد باالتر باش��د، خشونت خانگی 
و ابعاد خشونت کالمی، خشونت اقتصادی، خشونت فیزیکی و 

خشونت جنسی کمتر است )جدول 3(.

متغیر
فراوانی )درصد(

متغیر
فراوانی )درصد(

سال های ازدواجسن
)57/38(1 تا 10 سال27 )8/85(زیر 20 سال

)26/88(11 تا 20 سال170 )55/74(21 تا 30 سال
)11/15(21 تا 30 سال88 )28/86(31 تا 40 سال
)4/59(31 سال به باال20 )6/55(41 تا 50 سال
500 سال به باال
تحصیالت همسرتحصیالت زن

7 )2/3(بی سواد18 )5/9(بی سواد
20 )6/6(ابتدایی24 )7/9(ابتدایی

38 )12/5(راهنمایی44 )14/4(راهنمایی
104 )34/1(دبیرستان123 )40/3(دبیرستان
38 )12/5(فوق دیپلم18 )5/9(فوق دیپلم
63 )20/7(لیسانس59 )19/3(لیسانس

35 )11/5(فوق لیسانس19 )6/2(فوق لیسانس
شغل همسرشغل زن
64 )21(کارمند25 )8/2(کارمند
25 )8/2(کارگر14 )4/6(آزاد

161 )52/8(آزاد260 )85/2(خانه دار

6 )2(موارد دیگر
49 )16/1(بیکار

)2( 6

▼جدول1. توصیف متغیرهای زمینه ای

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی بر خشونت خانگی در زنان
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بحث
هدف از این پژوهش بررس��ی مهارت های ارتباطی و تاثیر 
آن بر روی خشونت خانگی در بین زنان خشونت دیدة ارجاعی 
به پزشکی قانونی یاسوج بود. یافته های مطالعه حاضر، بر تاثیر 
متغیر مهارت های ارتباطی بر میزان و انوع خشونت خانگی در 
زنان خش��ونت دیده تاکید می کند. همچنین نتایج نش��ان داد 
خشونت کالمی و روانی بیش��تر از سایر خشونت های تحمیل 
ش��ده به این زنان بود. نتایج این پژوه��ش با با نتایج پژوهش 
انص��اری و همکاران ]15[، جابری و هم��کاران ]16[، لطیفی 
و همکاران ]18[، دلس��وزخاکی و همکاران ]22[، الکساندر  و 

همکاران ]23[ و وارینگ و کلون ]24[ همسو است. 
در تبیین این یافته ها می توان گفت که تقویت مهارت های 
ارتباطی همسران، می تواند به کاهش خشونت، به ویژه خشونت 
کالمی منجر شود. بدیهی است که مهارت کالمی، عمده ترین و 
موثرترین روش در برقراری و مدیریت ارتباطات است و همین 
امر ممکن اس��ت کیفیت رابطه بین زوجین را ارتقا ببخشد. از 
طرفی برخورداری از مهارت های ارتباطی قوی تر، باعث کاهش 
استرس روزمره و آرامش بخشی و افزایش اعتماد به نفس زن در 
ارتباط ش��جاعانه و موثر او با همسر هنگام درخواست نیازهای 
عاطفی خود بدون هیچ تنش��ی می شود. از طرف دیگر آگاهی 

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

مهارت های ارتباطی

3/463/69توانایی دریافت و ارسال پیام

3/364/71کنترل عاطفی

3/564/08مهارت گوش دادن

3/482/20بینش نسبت به آینده ارتباط

3/293/28ارتباط توأم با قاطعیت

3/435/06نمره کل

خشونت خانگی

3/834/825خشونت کالمی

3/226/023خشونت اقتصادی

3/698/291خشونت فیزیکی

2/564/249خشونت جنسی

3/536/301نمره کل

▼جدول2. نمره بندی پرسشنامه های خشونت خانگی و مهارت ارتباطی

متغیر
خشونت جنسیخشونت فیزیکیخشونت اقتصادیخشونت کالمیخشونت خانگی

RP-valueRP-valueRP-valuerP-valueRP-value

0/002**0/316-0/000**0/231-0/000**0/382-0/000**0/403-0/000**0/402-مهارت های ارتباطی

0/003**0/170-0/0870/130-0/000**0/279-0/000**0/284-0/000**0/235-توانایی دریافت و ارسال پیام

0/000**0/303-0/130**0/272-0/000**0/314-0/000**0/349-0/000**0/371-کنترل عاطفی

0/000**0/413-0/130**0/405-0/000**0/472-0/000**0/551-0/000**0/559-مهارت گوش دادن

0/0950/099-0/0210/717-0/000**0/211-0/042*0/117-0/039*0/118-بینش نسبت به فرآیند ارتباط

0/010*0/147-0/0120/0110/850*0/144-0/014*0/141-0/023*0/130-ارتباط توأم با قاطعیت

▼جدول3. رابطه بین مهارت های ارتباطی و انواع خشونت

یاری نسب  و امینی
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زوجین از طبیعی بودن اختالف ها و تفاوت های زن و ش��وهر و 
نگریس��تن به تعارض به عنوان یک مسئله و چالش برای حل 
کردن و نه یک عام��ل تهدید کننده و مخرب می تواند در حل 

اختالفات آنها کمک به سزایی داشته باشد.
 همچنین استفاده از این مهارت ها، موجب کاهش تنش ها 
و مش��اجره بی��ن زوجین در جمع و یا میهمانی ها می ش��ود یا 
حداقل ح��ل آن را به زمان بهتری موک��ول می کند که باعث 
تعامل بیش��تر بین زوجین می ش��ود. از ای��ن رو، احتمال بروز 
رفتارهای خش��ونت آمیز از سوی مردان که احتمال می رود در 
اجتم��اع و اطرافیان خود به عنوان امری متعارف تلقی ش��ود، 

کاهش می یابد. 
بنابرای��ن می ت��وان گف��ت هدای��ت زوجین ب��ه آموختن 
مهارت ه��ای زندگ��ی موجب شناس��ایی تعارض ه��ای مخرب 
در روابط آنها می ش��ود که می توانند بر اس��اس این آموخته ها 
بهترین ش��یوه را برای برخورد در این ش��رایط به کار برند که 
موجب ارتباط موفق بین همس��ران و بروز احساسات و عواطف 
صحی��ح بین خود ش��وند و در نتیجه موجب کاهش رفتارهای 

خشونت آمیز شود.

نتیجه گیری
بر اس��اس نتایج، خش��ونت کالمی در بین زنان باالس��ت. 
برخ��ورداری زنان از مهارت ه��ای ارتباطی، می تواند در کاهش 

خشونت همسران علیه آنان موثر باشد. 

تشکر و قدردانی: این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی »بررسی میزان 
آگاهی و ش��ناخت زنان در مهارت های ارتباطی و تأثیر آن بر خشونت 
خانگی و احساس امنیت اجتماعی در زنان خشونت دیده شهر یاسوج« 
اس��ت. نویسندگان این پژوهش از تمامی مش��ارکت کنندگانی که در 
اجرای این تحقیق کمک کردند و همچنین از مرکز تحقیقات انتظامی 
اس��تان و اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد نهایت 

تشکر و قدردانی را دارد. 
تأییدیه اخالقی: پژوهش با تایید پزش��کی قانونی و با حفظ اس��رار 

شرکت کنندگان انجام گرفته است.
تعارض منافع: بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد.

س�هم نویس�ندگان: فاطمه یاری نسب )نویس��نده اول( جمع آوری 
داده ه��ا، تحلیلگ��ر و نگارنده روش بررس��ی و یافته ه��ا )50 درصد(؛ 
دکتر کامروز امینی )نویس��نده دوم(، نگارنده مقدمه، نگارنده بحث و 

نتیجه گیری )50 درصد(.
منابع مالی: پژوهش حاضر با حمایت مالی مرکز تحقیقات کاربردی 

فرماندهی استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است.
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