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چكيده

زمينه و هدف: شناسایي عوامل تأثيرگذار بر خشونت هاي خانوادگي با توجه به تبعات بسيار سوء این قبيل خشونت ها، مي تواند  نقش مهمي را 
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هوش عاطفي و اجتماعي زنان قرباني خشونت خانگي و بهنجار، انجام شد.
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پژوهشی

مقدمه

ــتفاده رواني،  ــواهد پیامد  هاي سوءاس ــد ش ــونت1 و رش رواج زیاد خش
ــتي - رواني جدي  ــكي و بهداش ــي، پزش ــك خطر اجتماع ــمي، ی جس
ــه مي تواند  ــیار پیچیده ک ــت بس ــونت پدیده اي اس ایجاد مي کند. خش
ــونت  ــكال مختلفي را به خود گیرد از قبیل خش ــه خانواده اش در زمین
1. violence

ــونت  ــن. اما یكي از انواع متداول خش علیه کودک، مرد، زن و افراد مس
ــونت علیه زنان مي باشد.  ــران به ویژه خش ــونت بین همس خانگي، خش
ــتفاده روان شناختي و  ــامل: حمله فیزیكي، سوء اس ــونت همسر ش خش
ــت )1(. آمار سازمان جهاني بهداشت بیانگر آن است که 16تا  ارعاب اس
ــونت واقع مي شوند  ــریك زندگي خود مورد خش ــط ش 25% زنان توس
ــورهاي  ــعه یافته و 18 تا 67% زنان کش ــورهاي توس و 28% زنان درکش
ــزارش کرده اند )2(. در  ــار آزار بدني را گ ــعه حداقل یك ب درحال توس
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ــه زن یك نفر مورد ضرب و شتم همسر  ــر جهان حداقل از هر س سراس
ــان مي دهد که  ــرار مي گیرد )3(. تحقیقات صورت گرفته در ایران نش ق
دو عامل مهم تأثیرگذار بر خشونت خانگي سطح تحصیالت و اعتیاد در 
خانواده مي باشد )4،5(. هم چنین متغیرهاي جمعیت شناختي بارداري، 
ــر و  ــاالي فرزند، اعتیاد، بیكاري همس ــن، تحصیالت پایین، تعداد ب س
ــش بین در تجربه  ــكي به عنوان متغیر پی ــكالت روان پزش ابتال به مش
ــن  ــتند. به عالوه بارداري، تحصیالت و س انواع بدرفتاري ها مطرح هس
ــاالي فرزندان پیش بیني کننده این  ــن و بیكاري زن و نیز تعداد ب پایی
ــتند که فرد انواع بدرفتاري ها را در حد شدیدي تجربه مي کند )6(.  هس
ــونت خانگي  ــات انجام گرفته از جمله علل فردي خش ــاس تحقیق براس
ــوان بدني باالتر  ــتي )مانند هورمون هاي مردانه و ت ــاي زیس در جنبه ه
مردان( و روان شناختي )مانند تندخویي، دم دمي مزاجي، حالت انفعالي 
ــف اخالقي و اعتیاد( و علل تعامل میان  ــرآزار، ناکامي، ضع مردان همس
ــي مردانه در خانواده،  ــیت، اقتدارگرای فردي در جنبه هایي مانند جنس
ــكالت ارتباطي )مانند اسناد منفي، تعارض و  یادگیري اجتماعي و مش
بزهكاري( و علل اجتماعي و جنبه هاي اقتصادي )مانند بیكاري، مشاغل 
کارگري و درآمد کم( و علل فرهنگي )مانند پذیرش اجتماعي خشونت، 
پیش داوري نسبت به زنان( سهم قابل توجهي در بروز خشونت خانگي 
ــونت پیامد هاي نامطلوب بلندمدت براي بازماندگان  آن  دارند )7(. خش
ــونت نیز ادامه مي یابد:  به جا مي گذارد که حتي پس از اتمام دوره خش
ــتفاده بیشتر از  ــالمت، کیفیت پایین زندگي و اس وضعیت نامطلوب س
ــد. خشونت  ــونت مي باش ــتي- مراقبتي از عوارض خش خدمات بهداش
ــیب مستقیم ناشي از ضربه هاي جسمي به بهداشت روان و  عالوه بر آس
ــمي-  ــالمت جس اعتماد به نفس زنان نیز لطمه مي زند. عالوه بر این س
ــد، روابط خانوادگي و  ــازگاري آنان را کاهش مي ده ــي و قدرت س روان
ــیار وسیعي  ــتره بس اجتماعي آنان را از حال عادي خارج مي نماید وگس
ــود )8(.  ــتي را باعث مي ش ــاي اقتصادي، اجتماعي و بهداش از هزینه ه
قربانیان خشونت توسط همسر فشار رواني بیشتري را نسبت به کساني 
ــونت واقع نمي شوند تحمل مي کنند. مشكالت بهداشتي،  که مورد خش
ــردگي، ترس،  ــامل افس ــونت دارد که ش ــتگي زیاد با خش ــي وابس روان
ــي، تروما و سوء مصرف مواد است  اضطراب، عزت نفس پایین، خودکش
ــونت موجب احساس درماندگي  )1،3(. قرارگرفتن زنان در چرخه خش
ــده، توانایي تصمیم گیري را در آن ها کاهش مي دهد و باعث  در آن ها ش
ــروز عواطف منفي همچون  ــود )9(. گاهي افراد از ب ترس در آنها مي ش
ــان مي دهند. این عامل  ــم جلوگیري کرده و حتي خود را شاد نش خش
نشان  دهنده ي هوش عاطفي2 آن هاست )10(. هوش عاطفي به  عنوان 
ــردازش اطالعات  ــاي ذهني عمده در قلمرو پ ــه اي از توانایي ه مجموع
ــاس این رویكرد شناخت و عواطف  ــده  است. براس هیجاني3 تعریف  ش
ــتدالل انتزاعي  در تعامل با یكدیگر و هوش عاطفي به  منزله ي نوعي اس
ــد افراد را در  ــت. هوش عاطفي مي توان ــات اس درباره عواطف و احساس
برابر رفتارهاي انحرافي یا خشونت آمیز محافظت کند )11(. تفاوت هاي 
2. emotional intelligense
3. emotional information processing

ــونت آمیز مي تواند به وسیله تفاوت هاي افراد در  جنسیتي در رفتار خش
نوع ابراز خشم و قواعد عاطفي شرح داده شود )12(. افرادي که از لحاظ 
پردازش هیجاني از سبك هاي شناختي ضعیف تري مانند نشخوارگري، 
ــتفاده مي کنند، نسبت به سایر افراد،  فاجعه انگاري و مالمت خویش اس
ــیب پذیر مي باشند )13(. در یك  ــتر در برابر مشكالت هیجاني آس بیش
ــیله همسرانشان عصباني  ــونت خانوادگي اگر افراد به  وس موقعیت خش
ــتر احتمال دارد که با خودآگاهي به وسیله عواطفشان عمل  ــوند بیش ش
ــتر از افراد معمولي  ــیار بیش کنند )14(. افراد با بیان عاطفي پایین، بس
ــه داراي هوش  ــاني ک ــتفاده مي کنند، زیرا کس ــكي اس از خدمات پزش
ــانه هاي جسمي  ــتند، تنش هاي خود را به صورت نش عاطفي پایین هس
ــر همتراز هوش  ــوش عاطفي را خواه ــد )15(.گلمن ه ــان مي دهن نش
ــت که هوش بین فردي یا هوش  اجتماعي معرفي مي نماید. او معتقد اس
ــظ ارتباط هاي نزدیك در  ــي یعني مهارت عاطفي که براي حف اجتماع
ــت. این مهارت ها در  ــي اس ــغلي، اساس ــتي ها، ازدواج یا ارتباط ش دوس
ــود )16(. افراد  ــكوفا مي ش ــي جوانه مي زند و در طول زندگي ش کودک
ــان عمل نمي کنند. انتخاب بین این  که  در موقعیت هاي اجتماعي یكس
افراد در موقعیت هاي متفاوت پرخاشگري را انتخاب کنند، یا آرام بودن 
ــوش اجتماعي بیانگر این  ــوش اجتماعي آن ها دارد. ه ــتگي به ه را بس
ــت که افراد تا چه حد از قابلیت هاي مهارت هاي اجتماعي، پردازش  اس
ــات اجتماعي، آگاهي اجتماعي و مطلوبیت اجتماعي برخوردارند.  اطالع
ــن  رو هوش اجتماعي چهار مؤلفه دارد که عبارت اند از مهارت هاي  از ای
ــي اجتماعي و مطلوبیت  ــردازش اطالعات اجتماعي، آگاه اجتماعي، پ
ــار در موقعیت هاي متفاوت  ــد )17(. انتخاب نوع رفت اجتماعي مي باش
ــتگي دارد )18(. تفاوت هاي هوش عاطفي  ــه هوش اجتماعي افراد بس ب
ــونت و این که زنان  ــان قرباني خش ــان عادي و در زن ــي در زن و هیجان
ــد و چگونه از  ــش زاي زندگي چگونه عمل مي کنن ــاي تن در موقعیت ه
مهارت هاي اجتماعي استفاده مي نمایند و چگونه در برخورد با مشكالت 
ــان اطالعات محیطي را پردازش مي کنند  و دیگران خصوصاً همسرانش
ــبب بروز خشونت همسر علیه خودشان مي شوند  به نحوي که گاهي س
ــروز آن جلوگیري مي نمایند،  ــي با پردازش صحیح اطالعات از ب و گاه
سواالتي است که محقق سعي دارد در این تحقیق به آن ها پاسخ دهد. 

روش بررسي

ــه هوش  ــق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن که مقایس روش تحقی
عاطفي و اجتماعي در زنان قرباني خشونت خانگي و زنان بهنجار است، 
ــه اي از نوع مقطعي- توصیفي مي باشد. در این نوع تحقیق  علي- مقایس
ــت و معلولي بین متغیرها با  ــه احتمال یا امكان روابط عل ــدف مطالع ه
ــي دقیق داده ها براي یافتن  ــاهده نتایج حاصله و بررس ــتفاده از مش اس
ــت )19(. جامعه مورد مطالعه در  ــت و منطقي اس متغیرهاي علي درس
ــال 1392 در استان اردبیل در  ــتند که طي س این پژوهش، زناني هس
معرض خشونت همسر قرارگرفته اند و به نیروي انتظامي، دادگستري و 
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اداره کل پزشكي قانوني استان اردبیل مراجعه نموده اند.گروه کنترل یا 
ــط پژوهشگر انجام شد،  زنان بهنجار با توجه به انجام مصاحبه که توس
زناني بودند که از نظر روان شناختي سالم بوده، سابقه هیچ گونه بیماري 
ــناختي و یا تجربه خشونت خانوادگي را ذکر نمي کردند. در کل  روان ش
جلسات مصاحبه به آزمودني ها این اطمینان داده شد که تمام اطالعات 
ــورد تجزیه و تحلیل  ــورت محرمانه بوده و به صورت کلي م ــا به ص آنه
ــترس  ــرد. روش نمونه گیري در این پژوهش از نوع در دس ــرار مي گی ق
ــدند که مایل به همكاري  ــاني انتخاب ش ــد. نمونه ها از بین کس مي باش
ــونت  ــتفاده30 نفر از زناني بوده اند که مورد خش بودند. نمونه مورد اس
ــر قرارگرفته و به دادگاه خانواده، پزشكي قانوني و نیروي انتظامي  همس
ــدند  ــتان مراجعه نموده اند و گروه کنترل 30 نفراز زناني  انتخاب ش اس
ــتغال به کار، سن و محل سكونت با  که از نظر فرهنگي، تحصیالت، اش
گروه زنان آسیب دیده از خشونت، همسان بودند. در این پژوهش براي 
ــو استفاده  ــنجش هوش اجتماعي از مقیاس هوش اجتماعي ترومس س
ــیلورا، مارتین یوسن و داهل4 )20( ساخته  ــد. این مقیاس توسط س ش
شده است. این مقیاس یك ابزار خودگزارشي است که شامل 21 سؤال 
ــه خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعي، مهارت هاي  ــت و از س اس
ــت. ضرایب پایایي آلفا  ــده اس ــكیل ش اجتماعي و آگاهي اجتماعي تش
ــردازش اطالعات اجتماعي، مهارت اجتماعي  براي خرده مقیاس هاي پ
ــت.  ــده اس ــي اجتماعي به ترتیب 81%، 86% و 79% گزارش ش و آگاه
ــجویان دانشگاه تبریز به دست  رضایي )21( پایایي آزمون را روي دانش
آورده است. ضرایب پایایي آلفا براي کل مقیاس برابر 75% و براي خرده 
ــارت اجتماعي و آگاهي  ــات اجتماعي، مه ــاي پردازش اطالع مقیاس ه
ــت. هم چنین  ــده اس ــي به ترتیب  73%،66% و56% گزارش ش اجتماع
ــب بازآزمایي براي کل مقیاس 81% و براي خرده مقیاس هاي آن  ضرای
ــت. پایایي مقیاس در  ــده اس به ترتیب  81%،  86% و79%  گزارش ش
ــت. هم چنین براي سنجش هوش  ــت آمده اس این آزمون 79% به دس
ــتفاده شد.  عاطفي از مقیاس هوش عاطفي پترایدز- فارنهام5 )22( اس
ــنجي  ــش نامه هوش هیجاني پترایدز- فارنهام یك مقیاس خودس پرس
است که توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 ساخته شده است. بنا 
ــش نامه مي تواند افراد داراي  به گزارش پترایدز- فارنهام )22( این پرس
ــازه آن نیز  هوش هیجاني باال و پایین را به خوبي متمایز کند. روایي س
توسط سازندگان ابزار بررسي شده و تك عاملي بودن آن با روش تحلیل 
ــافي مورد تأیید قرار گرفته است. ضریب همساني دروني با  عامل اکتش
ــاي کرونباخ در نمونه اولیه با 102 نفر برابر با 0/86% گزارش  روش آلف
ــت. در پژوهش ها مؤلفان به یك ساختار عاملي سلسله مراتبي  شده اس
ــطح اول و چهار عامل سطح  )مرتبه دوم( با یك عامل هوش هیجاني س
ــف، بهره برداري  ــم و ارزیابي هیجان ها و عواط ــي، تنظی دوم )خوش بین
ــاني  ــت یافته اند. ضریب همس از هیجان ها و مهارت هاي اجتماعي( دس
ــده  ــي به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 0/89% گزارش ش درون
است. در ایران پایایي و روایي آزمون توسط احمدي ازغندي و همكاران 
4. Silvera, Martinussen, Dahl
5. petraides, Furenhams

ــي قرار گرفت. ضریب اعتبار همساني دروني با روش آلفاي  مورد بررس
ــخصه هاي آماري سوال برآورد شد. ضریب  ــتفاده از مش کرونباخ و با اس
ــد. طبق نتایج  ــبه ش ــار بازآزمایي با فاصله زماني یك هفته محاس اعتب
ــي 0/76 و ضریب بازآزمایي 0/71 تعیین  ــاني درون آزمون ضریب همس
ــورد تأیید قرار  ــري، تكرارپذیري مقیاس م ــد و همگوني، اعتمادپذی ش
ــد. داده ها با  ــبه ش ــت. پایایي مقیاس در این آزمون 0/70 محاس گرف
استفاده از نرم افزار آماري SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید. 

يافته ها

ــال بود.  ــرکت کنندگان در این مطالعه بین 58-14 س ــني ش دامنه س
 )M= 27/83(ــني دو گروه زنان قرباني خشونت خانگي بین میانگین س
 .)P= 0/04( ــت و افراد عادي )M= 27/60( تفاوت معني دار وجود نداش
از هرگروه از زنان قرباني خشونت و عادي 6 نفر )10%( بي سواد، 4 نفر 
ــي، 24 نفر )40%( دیپلم، 2  ــي، 7 نفر )11/7%( راهنمای )6/7%( ابتدای
ــانس داشتند. از بین کل  نفر )3/3%( فوق دیپلم و 7 نفر )28/3%( لیس
آزمودني ها 46 نفر )76/7%( خانه دار و 11 نفر)18/3%( کارمند و 3 نفر 
)0/5%( کارگر بودند. 54 نفر )90%( از بین کل آزمودني ها ساکن شهر 
ــاکن مناطق روستایي بودند. از بین کل گروه 16 نفر  و 6 نفر )10%( س
ــر کم درآمد، 32 نفر )53/3%( درآمد متوسط و 12  )26/7%( جزو قش
نفر )20%( داراي درآمد باالي یك میلیون تومان بودند. میانگین مدت 
ــال و گروه  ــونت خانگي برابر )M= %8/23( س ازدواج گروه قرباني خش
عادي برابر )M= %7/86( سال بود. میانگین تعداد فرزندان گروه قرباني 

خشونت خانگي )M= %2/50) و گروه عادي برابر )M= 2/38( بود.
ــروه زنان قرباني  ــتاندارد نمرات دو گ ــدول 1، میانگین و انحراف اس ج

خشونت و بهنجار را در هوش عاطفي و اجتماعي نشان مي دهد. 
ــي فرض  ــان مي دهد. جهت بررس ــج آزمون لون را نش ــدول 2، نتای ج
برابري واریانس هاي هوش عاطفي و هوش اجتماعي در گروه هاي مورد 
ــتفاده شد. نتایج آزمون لون نشان مي دهد که  مطالعه از آزمون لون اس
ــي در دو گروه با یكدیگر  ــوش عاطفي و هوش اجتماع ــاي ه واریانس ه

تفاوت معني داري ندارند. 
جدول 3 نشان مي دهد که بین دو گروه زنان قرباني خشونت و بهنجار 
ــا در هوش اجتماعي  ــوش عاطفي تفاوت معني دار وجود دارد، ام در ه
ــه جدول 3 با  ــد. با توجه ب ــاهده نش ــه تفاوت معني داري مش هیچگون

ج��دول 1: ميانگين و انحراف اس��تاندارد نم��رات گروه ها در 
هوش اجتماعي و هوش عاطفي

گروه قرباني خشونت گروه عادي
متغیرها

SD M SD M

20/00 109/90 20/26 94/13 هوش عاطفي
10/35 89/93 10/98 95/26 هوش اجتماعي

علي خالق خواه و همکاران
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ــتفاده از آلفاي میزان شده بن فروني )0/017( زنان قرباني خشونت  اس
ــبت به زنان بهنجار در هوش عاطفي )F= 9/19 و df = 1 و 0/004  نس
 F= 3/74( تفاوت آماري معني داري داشته، اما در هوش اجتماعي )P=

و df= 1 و p= 0/058 ( تفاوت آماري معني داري با هم ندارد. این عامل 
ــونت خانگي از نظر هوش  ــت که زنان قرباني خش ــان دهنده آن اس نش
ــر هوش اجتماعي  ــته، اما از نظ ــي با گروه زنان بهنجار فرق داش عاطف

هیچ گونه تفاوتي ندارند. 

بحث و نتيجه گيري 

ــه هوش اجتماعي و عاطفي زنان قرباني  هدف از پژوهش حاضر مقایس
ــان داد که  ــونت خانگي و زنان بهنجار بود. نتایج پژوهش حاضرنش خش
ــان بهنجار از نظر هوش عاطفي  ــونت خانگي و زن بین زنان قرباني خش
ــته و هوش عاطفي گروه زنان قرباني  تفاوت آماري معناداري وجود داش
ــتر بوده، اما از نظر هوش اجتماعي  ــونت نسبت به گروه عادي بیش خش
ــدي بر یافته هاي  ــد. نتایج پژوهش حاضر تأیی ــا یكدیگر تفاوتي ندارن ب
ــي و اجتماعي  ــي بر تاثیر هوش عاطف ــكاران )23( مبن Gower  و هم

 ،)25( Castillo ،)24( Louvain درکاهش ارتكاب به خشونت و مطالعه
 ،)27( Leyman و De Readt ،)26( Mccloskey ، Noblett،Coccaro

نریماني )13(، بهرامي و جوکار )15( و  Flynn و Graham )28( مبني 
بر این که هوش عاطفي در نوع برخورد افراد در برابر خشونت تأثیر دارد 
ــد. براساس اصل کنش ها و واکنش ها وقتي عملي بدون واکنش  مي باش
ــت مدتي یا به مرحله سرکوبي  ــویق رخ دهد بعد از گذش تحریك و تش
ــد و از بین مي رود و یا در همان مرحله و بدون گرایش به تغییر  مي رس
ــي از طبقات پایین در جمع مورد تحقیر و  ــي مي ماند. مثاًل وقتي زن باق
توهین قرار مي گیرد در صورت مقابله به مثل، با واکنش شدیدتر همسر 
خود که همانا خشونت فیزیكي است مواجه مي شود، در غیر این صورت 
ــد، اما زنان طبقات  ــه همان تحقیر خاتمه مي یاب ــونت ب نوع اعمال خش

مرفه و تحصیل کرده و برخوردار از منزلت اجتماعي باال به دلیل آمادگي 
ــبت به حقوق خود کمتر در برابر خشونت خاموش مي مانند و  کامل نس
به انواع واکنش ها و از جمله تهدید و یا اقدام به طالق متوسل مي شوند. 
ــي در این پژوهش اکثراً در تالش براي جداشدن  زنان گروه مورد بررس
و احقاق حقوق شرعي خود بودند. از جمله پیش بیني کننده هاي قوي 
ــن پایین  ــونت هاي خانگي علیه زنان تحصیالت پایین و س در بروز خش
ــت )4، 5، 6، 29 ،30( که در این پژوهش  ــده اس ــكاري زن یاد ش و بی
ــته و  ــا بیش از 70% از آزمودني ها تحصیالت باالي دیپلم را داش تقریب
ــني در هر دو گروه 27 سال بوده که این امر نشان مي دهد  میانگین س
ــونت خانگي با توجه به تحصیالت و سن در برابر  زنان گروه قرباني خش
ــونت همسر از مراجع قانوني استفاده نموده و مشكل خود را از این  خش
ــد. نتایج پژوهش حاضر مبني بر این که هوش  طریق پیگیري مي کردن
ــونت علیه زنان تأثیر دارد با یافته هاي محمدیان  اجتماعي در بروز خش
 )18( Osterman و Bjorkqvist و )32( Gidycz و Orchowski و )31(
ــاني که از هوش  ــق نظریه  Goleman )16( کس ــت مي کند. طب مطابق
اجتماعي باالتري برخوردارند بهتر هیجانات و احساسات خود را کنترل 
ــونت جلوگیري مي نمایند. گودرزي در تحقیق خود  کرده و از بروز خش
به این نتیجه رسید که افرادي که از هوش اجتماعي باالیي برخوردارند 
ــتفاده کنند تا  ــماني خود اس ــد از تمام قدرت مغزي و جس ــد بتوانن بای
ــرار کنند. هوش اجتماعي باید بتواند  ــد با بقیه ارتباط موثري برق بتوانن
ــتباهات دریابد )21(. این که  ــار آمدن را دراوج درگیري ها و اش هنرکن
زنان قرباني خشونت با گروه بهنجار از نظر هوش اجتماعي فرق ندارند، 
ــت که زنان قرباني خشونت مانند گروه عادي از  ــاید به این دلیل اس ش
ــتند و این امر سبب شده است تا آن ها  ــبي برخوردار هس هوش متناس
ــان مي گذرد، به این  بعد از یك دوره کوتاه  مدت که از زندگي مشترکش
ــزي جز ضرر و زیان براي آن ها  ــند که ادامه این زندگي چی نتیجه برس
ــوند. البته این امكان  ــته و آینده خوبي را براي خود متصور نمي ش نداش
ــتند،  ــه زناني که از هوش اجتماعي باالیي برخوردار هس ــود دارد ک وج
ــه دنبال راه حل هاي گوناگون  ــكالت را پیدا کرده و ب توان مقابله با مش
ــي از راه حل هاي ممكن  ــه یك ــند، ک ــكالت باش ــراي عبور از این مش ب
ــي وضعیت زندگي  ــز قانوني و تقاضاي بررس ــد مراجعه به مراک مي توان
ــت بهترین راه براي حل مشكل نباشد، اما قطعاً  ــد. ممكن اس آن ها باش
ــونت در این  ــت. گروه زنان قرباني خش ــي از راه حل هاي ممكن اس یك
ــرده و با روابط اجتماعي باال بودند که در  پژوهش اکثراً افراد تحصیل ک
ــا کمال میل همكاري نموده و به تمام  ــش نامه ب طي مراحل اجراي پرس
ــتدالل هاي  ــت جواب مي دادند. اکثر آن ها با اس ــؤاالت پژوهش با دق س

جدول2: نتايج آزمون لون جهت بررس��ي پيش فرض برابري 
واريانس��هاي هوش اجتماعي و ه��وش عاطفي در 

گروه ها

سطح معني داري df2 df1 F متغیرها
0/523 58 1 0/414 هوش عاطفي
0/286 58 1 1/159 هوش اجتماعي

جدول3: نتايج جدول تحليل واريانس چندمتغيره در گروه هاي مورد مطالعه در هوش اجتماعي و هوش عاطفي

ضريب اتا سطح معني داري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغیرها
0/137 0/004 9/19 3728 1 3728 هوش عاطفي
0/061 0/058 3/74 426/66 1 426/66 هوش اجتماعي

مقایسه هوش عاطفي و اجتماعي در زنان قرباني خشونت خانگي و زنان بهنجار
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ــت از خود و رفتار خود دفاع مي کردند. این افراد در سایر مكان ها  درس
ــته و به  عنوان یك  ــالمي با دیگران داش به  عنوان کارمند اکثراً روابط س
کارمند در پست هایي قرار داشتند که نیاز به هوش اجتماعي باال داشت. 
اگر این افراد هوش اجتماعي خوبي نداشتند، قطعاً در پست هاي اداري 
ــده و قادر به ادامه کار نبودند از محدودیت هاي  ــكل ش خود دچار مش
ــمار کم آزمودني ها بود که تعمیم یافته هاي پژوهش را   این پژوهش، ش

محدود مي سازد.

تقدیر و تشكر
ــتري و نیروي  ــكي قانوني و دادگس ــازمان پزش ــئولین محترم س از مس
انتظامي کل استان اردبیل و کلیه افرادي که امكان اجراي این پژوهش 

را فراهم کردند، قدرداني مي نماییم.
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Abstract

Background: Violence against women has very bad persistent effects on victims, therefore recognizing of risk 
factors is very important. This study was carried out to compare emotional and social intelligence of normal and 
victims of violence women.

Methods: The present study was based on a causal-comparative of cross-sectional. Statistical society of this 
research included victims of violence women in Ardabil city that had gone to forensic medicine and judiciary and 
police force of state during 2013. Among these women, 30 that were willing to cooperate, were considered as the 
sample. Also 30 individuals were selected by sampling method of ordinary women in Ardabil. Tools for data collection 
were considered Tromso Social Intelligence Scale to assess social intelligence, and petrides and Furnhams Emotional 
Intelligence Scale for measuring emotional intelligence of samples. To analysis of data, descriptive statistics (Average, 
Standard deviation) and Multivariate Analysis of Variance test (manova) were used.

Findings: The results showed that there was a significant difference among women who were victims of domestic 
violence, in terms of emotional intelligence, but no differences were observed in terms of social intelligence. 

Conclusion: This study shows that high emotional intelligence not only prevents and social violence, but also 
their high position, cause right behaviors in time of violent. Therefore, it seems that training and strengthening  of 
emotional and social intelligence can have a preventively effects on rate of violence against women.
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