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  بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خشونت عليه زنان

  )مطالعة شهرستان روانسر(

  

  2رحمت ميرزائي 1،فايزه محمدي

  

  )13/2/91 پذيرشخيتار، 18/1/89افتي درخيتار(

 
  چكيده 

 عوارض بيشترين با زنان عليه خشونت شكل ترين خانوادگي شايع خشونت

مطالعة حاضر بنا دارد به بررسي رابطة  است؛ لذا و اقتصادي رواني اجتماعي،
و برخي عوامل مؤثر بر آن ) خشونت عليه زنان در خانواده(بين همسرآزاري 

هدف اين تحقيق شناخت ميزان همسرآزاري و انواع خشونت  .بپردازد
براي بررسي برخي . است) استان كرمانشاه(شده عليه زنان در شهر روانسر  اعمال

ي مربوط به هويت فرهنگي، پدرساالري،  ها از عوامل مؤثر بر خشونت، نظريه
 قرار هاي جنسيتي مورد استفاده پذيري نقش هاي جامعه نسلي و شيوه انتقال بين

نامه در  پرسش ابزار كمك به و صورت پيمايشي به تحقيق اين. گرفته است
ها  سال از ازدواج آن كم يك  زنان متأهل شهر روانسر كه دست از نفر 200 مورد

 اجرا سيستماتيك و اي خوشه گيري روش نمونه از استفاده با و گذشته باشد

جامعة مورد نظر در ابعاد دهد خشونت در  هاي تحقيق نشان مي يافته. است شده
بيشترين ميزان خشونت رايج، خشونت رواني و خشونت . مختلف وجود دارد

نتايج تحقيق نشان . جنسي و كمترين ميزان خشونت، خشونت اقتصادي است
دهد كه بين تصور اقتدارگرايانة مرد از نقش خود و خشونت عليه زنان رابطة  مي

 كمك و همكاري شوهر در كارهاي داري وجود دارد و بين مستقيم و معني
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همچنين . داري مشاهده شد منزل با خشونت عليه زنان رابطة معكوس و معني
ها حاكي از آن است كه بين تجربة خشونت زن و مرد در خانوادة مبدأ و  يافته

  .داري وجود دارد خشونت عليه زنان رابطة مستقيم و معني
  

خشونت، نقش جنـسيتي، تـصور      خشونت، همسرآزاري، تجربة    : واژگان كليدي 
  .اقتدارگرايانه، تصور فرمانبردارانه

  

  مقدمه و بيان مسئله. 1

آميز و   كه خانواده به سبب وجود روابط صميمي، محبتشد پنداشته مي قبل ةتاحدود دو ده
عواطف بهترين مكان براي زندگي بزرگساالن و بهترين مكان براي رشد و شكوفايي عاطفي و 

دست آمده ه هايي ب با آنكه از وجود بدرفتاري و خشونت در خانواده آگاهي. تسجسماني افراد ا
ها كه مشكالت مادي   بخصوص آن،ها ند كه معدودي از خانوادهدبر شناسان گمان مي  جامعه،بود

ها كه در شرايط بحراني مانند طالق و  يني هستند يا آنيدارند و از نظر فرهنگي در سطح پا
اما نتايج تحقيقات مشخص كرد . زنند به بدرفتاري با اعضاي خود دست ميجدايي قرار دارند، 

 بلكه ،شوند دار به خشونت متوسل نمي هاي مسئله كه برخالف تصورات رايج تنها خانواده
 1380اعزازي، (رفتارند د اعضاي خود باظاهر معمولي يا مطلوب هستند هم ب هايي كه به خانواده

پذيري  پايدارترين نهادهاي اجتماعي است كه هويت انساني و جامعه خانواده نخستين و ).8 :الف
ها و هنجارهاي اجتماعي و همچنين انتقال  گيرد و موجب پذيرش ارزش فرد در آن شكل مي

هاي  يك از آسيب بدون شك، هيچ. الگوهاي روابط و تعامل به ساير نهادهاي اجتماعي است
بنابراين، وجود ). 11-12 :1379ساروخاني،(اشد اجتماعي نيست كه فارغ از تأثير خانواده ب

خشونت در الگوهاي خانوادگي موجب تسري آن به جامعه و تداوم الگوها و رفتارهاي خشن در 
ها مورد آزارهاي فيزيكي پدرشان قرار  هايي كه مادران آن بچه. مناسبات اجتماعي است

آميز به نسل بعدي قرار دارند  تگيرند در معرض خطر باالتري براي انتقال رفتارهاي خشون مي
كنند  زدن زنان خود مي شوهراني كه اقدام به كتك). 527: 1996شناسي امريكا،  انجمن روان(

آزاري  زن). 214: 1377روي،(اند  خوردن مادران از پدرانشان بوده در خانوادة پدري شاهد كتك
كند   را تهديد ميشود و نه فقط نسل حاضر بلكه نسل بعدي هم در طول نسل منتقل مي

شاهد خشونت والدين بودن در خانوادة (سابقة زدوخورد در والدين ). 68-69 :1376 نازپرور،(
رفتار خشن ). 75: 1378كالهي، (آزاري مؤثر است  بيشتر از مسائل محيطي در مسئلة زن) مبدأ

تحقيقات . دشو با زنان در تمام جوامع و كشورها و در همة سطوح اجتماعي و اقتصادي ديده مي
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تري هستند در معرض  دهد افرادي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي در سطوح پايين نشان مي
ترين عامل  مهم) 34: ب1999ساروخاني، (مشكالت اقتصادي . احتمال بيشتر خشونت قرار دارند

وسعت ) 1996شناسي امريكا،  انجمن روان(بر اساس آمارهاي جهاني . خشونت خانگي است
ومير و   و ناتواني ناشي از خشونت در ميان زناني كه در سنين باروري هستند، با مرگومير مرگ

هاي عفوني بيشتر  ها برابر و از تلفات ناشي از سوانح رانندگي و بيماري ناتواني ناشي از سرطان
 خشونت عليه زنان چنان فراگير و بدون مرز ةمسئل). 291-262: 1998هيس و ديگران، (است 

هاي دفاع از حقوق بشر را واداشته  ناادهاي جهاني نظير سازمان ملل متحد و سازماست كه نه
 كنفرانس حقوق بشر ةكه در قطعنام طوريه  ب،دن اين موضوع واكنش نشان ده دربرابراست كه

شده عليه زنان در   با اشاره به اشكال خشونت اعمال، در وين برگزار شد1997كه در سال 
بايد در نگرش مردان به زنان تغييراتي داده «كيد شده است كه أته ت اين نكر ب،سراسر جهان

 كار، ( زنان تجديدنظر كنند دربارةهاي خود شود و زنان به مردان ياري برسانند كه در برداشت
سوم تا  اند كه يك دهكرهاي اجتماعي در كشورهاي غربي ادعا  متخصصان آسيب). 18: 1380

هرچند ). 1997سازمان بهداشت جهاني،  (رندگي ميونت قرار دار مورد خش پنجم زنان خانه يك
ها  هاي حاصل از مطالعات كانادايي  يافته،حمايت اين ادعا وجود نداردبراي  يهاي مستند داده

 مرداني كه آشناي آنان دست اند به دوم زناني كه مورد مطالعه قرار گرفته  يكدده نشان مي
اند گزارش  ششم كساني كه به تازگي ازدواج كرده  و يكاند، قرار گرفتهخشونت تحت  اند بوده
اند كه در ازدواج  دوم آنان اظهار داشته  يك.اند اند كه مورد خشونت مردان خود قرار گرفته داده

خشونت عليه زنان در تمامي كشورهاي جهان  .)همان (اند قبلي قرباني خشونت خانگي بوده
يده است دي، تحصيل، درآمد و قوميت را درنور اجتماعةوجود دارد و مرزهاي فرهنگ، طبق

شده حكايت از آن  مطالعات انجام). 1383 به نقل از افتخار و همكاران، ؛25-42: 1381 نازپرور،(
هاي جسمي   درصد زنان خشونت فيزيكي و آسيب50 تا 20دارند كه در كشورهاي مختلف بين 

يا ناديده گرفته شده عليه زنان نسبتاً پنهان از آنجا كه تعداد ارتكاب خشونت  .اند را تجربه كرده
 كشورها ساير نيز مانند ما كشور در .توان به آمار موثقي از آن دست يافت سختي مي شود به مي

 در كاملي مطالعة اپيدميولوژيك تاكنون ولي است اجتماعي و معضلي زنان مسئله عليه خشونت

شهرستان  اجتماعي و فرهنگي شرايط به توجه با حال، هر به. است نگرفته صورت زمينه اين
سوءرفتار  از ناشي پيامدهاي و عوارض مورد در اين استان در تاكنون اينكه به نظر و روانسر

ثر بر خشونت ؤ پژوهش حاضر در پي بررسي علل و عوامل ماست، نشده انجام تحقيقي زنان عليه
بخشيدن به خشونت يا كاهش تا عواملي را كه در شدت است  عليه زنان در شهرستان روانسر

در  .ن در خانواده بپردازدآهمچنين به بررسي انواع خشونت و ميزان  و ثرند شناسايي كندؤآن م
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 ميزان و شدت -1 .االت زير مورد بررسي و تحقيق قرار گيردؤشود تا س اين پژوهش تالش مي
- 3 نسر چيست؟ انواع و اشكال خشونت رايج در روا- 2خشونت در شهر روانسر چقدر است؟ 

  عوامل اجتماعي مؤثر بر همسرآزاري كدام است؟
  

   مروري بر ادبيات موضوع-2

كه با استفاده » 1381همسرآزاري در شهر تهران در سال «عنوان در تحقيقي با» رنازپروبشير «
از روش ميداني و تكنيك گروه شاهد و ميداني انجام گرفته است، به بررسي عوامل مؤثر بر 

 دهد كه در متغيرهاي سن، نوع شغل، تحصيالت  پژوهش نشان مييها يافته. ردازدپ خشونت مي
 ولي در ،گروه نمونه وجود ندارد و داري بين گروه شاهد  ازدواج قبلي تفاوت معنية سابقو

 ةسابق( وضعيت خاص شوهر  ومتغيرهاي مربوط به وضعيت زندگي شوهر در دوران كودكي
از نتايج مهم  .داري بين دو گروه شاهد و نمونه وجود دارد عنيتفاوت م...) جرم، تعدد زوجات و

 ة فرهنگي در بروز پديد وهاي تربيتي اين پژوهش تأكيد بر نقش اساسي زمينهديگر 
خوردن  هاي خود شاهد كتك كه مرداني كه در كودكي در خانواده طوريه ب؛ همسرآزاري است
 ،كه همسر متعدد دارند  و كساني،مجرميت ةاند، شوهران معتاد و با سابق مادران خود بوده

  .آورند بيشتر به خشونت عليه زنان روي مي
ثير انواع روابط در خـانواده بـر خـشونت          أبررسي ت «عنوان  باپژوهشي  در  فرد   دهقانهمچنين  

 200اي متـشكل از       كه با استفاده از روش پيمايشي در مـورد نمونـه          » 1383عليه زنان در سال     
اند انجام داد به بررسي       بودهساكن شهر تهران    و   داراي يك فرزند     كم  كه دست نفر از زنان متأهل     

هاي اين پژوهش نشان      يافته. رابطة بين روابط خانوادگي و خشونت عليه اين زنان پرداخته است          
بـا خـشونت عليـه      ) ، گفتماني   همكاري، همدلي، همفكري، همگامي   (دهد كه بين نوع روابط        مي

هاي جنسيتي      پذيري نقش    جامعه ةهمچنين بين شيو  . داري وجود دارد    ي منفي و معن   ةزنان رابط 
 ةدر خـانواد ) شـكل روابـط  (هاي خطرساز   دسترس زنان و زمينه   در  ها و منابع      زن و مرد، سرمايه   

 بـا   )كنـيم    و رشـد مـي     شـويم  عنوان پسر يا دختر متولد مـي       اي كه در آن به     يعني خانواده (مبدأ  
  . داري وجود دارد  معنيةخشونت عليه زنان رابط

ثر بر ميزان خشونت مردان نسبت به       ؤبررسي عوامل م  «ي تحت عنوان    يبگرضاپژوهش  تايج  ن
 ده اسـت  شـ  انجـام    1382در سال    كه با استفاده از روش پيمايشي        »هاي ايالمي   زنان در خانواده  

د،  خاسـتگاه توسـط مـر      ة خشونت در خـانواد    ة ميان تجربه و مشاهد    ةحاكي از معناداربودن رابط   
... هـا و  ميزان پايبندي مرد به اعتقادات مذهبي، ميزان دخالت خويـشاوندان مـرد در زنـدگي آن            

گيري زن در امور مهم زندگي با ميزان خشونت مردان عليـه زنـان                اما ميان ميزان تصميم    ،است
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 آمـاري از طـرف      ةر زنان جامع  بيشت دده  گيري كلي نشان مي     نتيجه .وجود ندارد  معناداري   ةرابط
هــا خــشونت  تــرين خــشونت در بــين آن انــد و شــايع سرانــشان مــورد خــشونت قــرار گرفتــههم

خـشونت عليـه    « پژوهشي تحت عنوان      در رئيسي سرتشنيزي همچنين  . رواني بوده است  ـ  روحي
كه بـا اسـتفاده از روش اسـنادي و          » 1380 در شهرستان كرد در سال       زنان و عوامل مؤثر بر آن     

 )زن و مـرد   ( زوج   162بررسي عوامل مؤثر بـر خـشونت از ديـدگاه           داده است به     انجام   پيمايشي
اقتدار مرد در و دهد بين شغل مرد، تحصيالت، نوع ازدواج   نتايج تحقيق نشان مي   . پرداخته است 

 امـا بـين تفـاوت سـني زوجـين و            ،داري وجـود دارد     معنـي  ةخانواده با خشونت عليه زنان رابط     
دهد متغيـر     هاي تحقيق نشان مي      همچنين يافته  .ست ا  مشاهده نشده  يدار  معني ةخشونت رابط 
  . مرد در خانواده بيشترين تأثير را در خشونت عليه زنان داردةاقتدار و سلط

پويايي اجتمـاعي خـشونت     : نداشتن سرپناه «ريچارد گلز در پژوهشي تحت عنوان       همچنين  
انجـام   نيـو همپـشاير    خانواده از طريق مصاحبه در دو شهر واقـع در      80 در مورد كه  » در ازدواج 

يعنـي خـشونت    ،  بررسي روند خشونت خانوادگي از طريق تحليل موقعيت خشونت        داده است به    
نتـايج ايـن پـژوهش      . ، پرداخته است  دهد  در چه زماني، كي و درچه شرايطي در خانواده رخ مي          

دادن آن بيـشتر در       مكـان رخ   ،دهـد    خشونت خانوادگي بيـشتر در منـزل رخ مـي          دهد  مينشان  
ـ            ؛  پزخانه و اتاق خواب است    آش  دوران  ةهمچنين عواملي ماننـد شـدت و تنـاوب خـشونت، تجرب

 زنـدگي  ةهاي بيرونـي در ادامـ   اجتماعي، نداشتن سرپناه و محدوديتـ كودكي، منابع اقتصادي  
  .)241: 1377، به نقل از روي،گلز( ثير داردأ پرتنش تةزن در خانواد

 در مـورد   1978 خـشونت والـدين را در سـال          ةهد اثرات مـشا   2 و جان هوبر   1پاتريك البريچ 
 تلفني مورد پـژوهش قـرار       ة مرد با استفاده از مصاحب     910 زن و    1092 تصادفي شامل    اي  هنمون

ـ    درصد 17هاي اين پژوهش نشان داد        يافته. دادند  مـردان و زنـان برخـورد و خـشونت           ة از نمون
دهد كه بين مشاهدة خشونت والدين       مينتايج اين پژوهش نشان     . ده بودند كروالدين را مشاهده    

داري وجود نـدارد، امـا بـين مـشاهدة خـشونت              هاي زنان رابطة معني     و نگرش افراد دربارة نقش    
بـر همـين    . دار وجـود دارد     اي معني     والدين و نگرش افراد به استفاده از خشونت عليه زنان رابطه          

ـ    در مقابل    ها شاهد خشونت پدر      آن اساس اگر  رسـيدند كـه      ه ايـن نتيجـه مـي      مادرشان بودند، ب
 بـودن   شنثير دارد و احتمـال خـ      أ بودن فرد در بزرگـسالي تـ       شنخ  خشونت والدين بر   ةمشاهد

 افـرادي كـه شـاهد خـشونت والـدين            در مقايسه بـا    افرادي كه شاهد خشونت والدينشان بودند     
  .)15-25: 1382 ،بگرضايي(نبودند بيشتر بود 

                                                 
1. Patrick Albrich   
2. Jan Huber  
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 تـوان نتيجـه     مـي   خشونت عليه زنان   ة در زمين  جي داخلي و خار    تحقيقات مختلف  ة مطالع از
تـوان بـا تحقيقـات بيـشتر          مـي  جزئي از كل واقعيت هستند و        ها دربارة خشونت     يافته كهگرفت  

اهميـت ايـن موضـوع      . هاي نظري كشف كـرد      تري از موضوع را به كمك چارچوب        زواياي پنهان 
 در  ايـن موضـوع    ها دربـارة   ژوهشتحقيقات و پ  شود كه بدانيم در ايران بيشتر         وقتي آشكارتر مي  

از .  يا بيشتر مربوط به تحقيق در مراكز قضايي يا بهزيستي است         شهرهاي بزرگ انجام شده است    
هـاي    فرهنـگ   تـر و داراي خـرده       اين رو، ضرورت انجام تحقيقات پيمايشي در شـهرهاي كوچـك          

  .كند تر از فرهنگ كل كشور ضرورت بيشتري پيدا مي سنتي
  

  تحقيق چارچوب نظري -3

   تعريف مفهومي خشونت-3-1

 خشونت به بررسي ةهاي زيادي در زمين  سال است كه گلز و استراوس مربوط بهاولين تعريف
يا رفتاري با قصد (با قصد و نيت آشكار است از ديد اين دو محقق، خشونت رفتاري . اند پرداخته

 1983در سال  1يلو. ديگربراي واردكردن آسيب فيزيكي به فرد ) و نيت پنهان اما قابل درك
شود كه نتايج  خشونت رفتاري آگاهانه در نظر گرفته مي «:خشونت را چنين تعريف كرده است

 2مگارژي. )24: الف1380 اعزازي،(» احتمالي آن ايجاد آسيب فيزيكي يا درد در فرد ديگر است
گرانه است كه خشونت به معناي اشكال افراطي رفتار پرخاش«: كند خشونت را چنين تعريف مي

خشونت را قصد  3كوك ).25 ،همان(» گردد هاي مشخص به قرباني مي احتماالً باعث آسيب
وي خشونت را به دو  .داند تخريب و مرگ مي استفاده از قدرت فيزيكي به منظور ايجاد آزار،

جاد آسيب براي اي )قانوني يا غيره(استفاده از قدرت يا اجبار  )الف: برد كار مي همعني ديگر نيز ب
عملي كه  )ب. هاي اخالقي يا اجتماعي الزم ارزشاي  مجموعهاز طريق دستوردادن به اطاعت از 

تعريف ديگر خشونت چنين  ).9: 1997 كوك،( هردو )ج . خشونت را تكذيب كند خشونت،عامل
رسان دانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام  توان عملي آسيب خشونت را مي«: است
فحاشي، تحقير، ( بلكه ممكن است ابعاد رواني ،ندارد) بدني( فيزيكي ةد و صرفاً جنبده مي

شكستن (و اقتصادي ) آزار و مزاحمت جنسي، تجاوز( جنسي ،)كردن فرد، داد و فرياد منزوي
 زير انواع توان به مي را خشونت .)50: 1378 ،پور درويش (.»هم به خود بگيرد...) وسايل خانه و

  :تقسيم كرد

                                                 
1. Yello 
2. Megargee  
3. Cook.s  
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 لگدزدن، بريدن، زدن، ضربه طريق از فرد به واردكردن صدمه شامل: جسماني خشونت. 1 

 كمربند، نظير اشيائي از استفاده نتيجة در تواند صدمات مي اين. است مشابه موارد و زدن سيلي

 رواني بدرفتاري يا عاطفي خشونت: عاطفي خشونت. 2. آيد به وجود چماق و تركة چوب

 حمله كودك ي اجتماعيها شايستگي خودپندارة به بزرگسال فرد آن در كه لفظي عنوان به

. شود مي برده كار به تحقيركردن يا تهديد اهانت، مانند الفاظي در كه است، شده تعريف كند مي
 براي كودك يك از تر، بزرگ يها بچه يا بزرگساالن اينكه است از عبارت: جنسي خشونت. 3

 تماس اشكال. باشد تماس بدون يا تماس با است همراه مكنم كه كنند استفاده جنسي ارضاي

 جنسي به طريق را بزرگسالي است كه كودك از تقاضاكردن يا كودك جنسي كردن لمس شامل

 مقابل در جنسي آالت قراردادن نمايش معرض در شامل نيز غيرتماسي اشكال .كند لمس

  ).7: 1381اقدم،  زاده لرسو(است  ...و از كودكان مستهجن هاي  عكس تهية يا كودك
  

  خشونت به مربوط يها  نظريه-3-2
نگـاه   اجتمـاع  و محلـه  خانواده، جمله از اجتماعي هاي متن به خشونت تبيين براي ها نظريه اين
انتخـاب   منـابع،  اجتمـاعي،  يـادگيري  چـون  عـواملي  اجتمـاعي،  پردازان نظريه ديد از .كنند مي

  .شود مي اشاره ها نظريه اين از برخي به ادامه در .است ربرخوردا خاصي اهميت از... و حسابگرانه
  

  اجتماعي يادگيري  نظرية-3-2-1

 اين .آموزند چگونه رفتاركردن را مي جامعه افراد با همنشيني اثر در افراد ديدگاه، اين براساس

 غالب است مدعي باندورا .دارد اشاره ارتكاب خشونت در همساالن و خانواده نقش به ديدگاه

 و برگس. شود فراگرفته مي الگوسازي فرآيند خالل در و مشاهده طريق از انسان فتارهاير
 اساسي يها سازوكار و تقويت فرآيندهاي طريق از عمدتاً را كجروانه رفتار يادگيري نيز اكرس

 رفتاري نوع هر توقف يا ادامه معتقدند و دهند قرار مي توجه مورد تنبيه، و تشويق يعني آن،

شود و  انحرافي مي رفتارهاي ادامة موجب تشويق يعني دارد؛ مجازات يا تشويق هب بستگي
يابد  شود و تداوم مي مي آموخته ديگران با آميزش اثر در اجتماعي رفتارهاي همچون ساير

 تأثير تحت در زندگي افراد اعمال و رفتارها همة است معتقد نيز رد). 140: 1382رئيسي، (

 افراد بين روابط بر و است بنيادي اجتماعي امري تقليد گويد مي او. ند هستها نمونه و الگوها

 در فرد نخستين يها تجربه خانواده و محيط هرنشتاين و ويلسون). 2000رد، (است  حاكم

حساب  به) خشن( كجروانه رفتارهاي در مؤثر اجتماعي علل ترين مهم جمله از را مدرسه
 با را خشن رفتارهاي افراد گويد مي يادگيري نظرية«. )411: 1386سليمي و داوري، (آورند  مي
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 شود واقع تشويق مورد برعكس و نشود تنبيه رفتارها گونه اگر اين و گيرند مي ياد مشاهده

 پدرش بيند مي كه پسري مثال، براي ).9: 1977باندورا، ( »يابد ادامه مي و گردد مي تقويت

 خشونت بنابراين،. است زياد كتك بزند را سرشهم در آينده اينكه احتمال زند، مي را مادرش

 مردان و زنان هاي نقش درباب اعتقادات و هاي اجتماعي ارزش معرض در واسطة قرارگرفتن به

 باندورا همچنين. نگردد اعمال مناسب تنبيه شود كه مي تقويت زماني و شود مي گرفته ياد
و مشاهدات فرد انجام ) شويقتنبيه و ت(معتقد است فراگيري خشونت تحت شرايط مستقيم 

 ةست كه برپايا يادگيري اجتماعي عمدتاً ناشي از تجاربي ة پديد،از اين ديدگاه. پذيرد مي
باندورا، (گيرد   رفتار فرد ديگر و پيامدهاي آن شكل ميةيادگيري نيابتي و از طريق مشاهد

رند كه چگونه خشونت گي  والدين خود ياد مي از فرزندان،به اعتقاد باندورا). 25-24: 1372
 پدر و مادر در كودكي منجر به يادگيري رفتار ة بدرفتاري از ناحيةمشاهده و تجرب. ندبورز

تواند با كمك   شخص مي،بنابراين .شود آميز توسط مرد و آموختن تحمل توسط زن مي سلطه
 ياد ،هانهطور تصادفي و چه آگاه  چه ب، ديگرانةيند الگوسازي و به عبارت ديگر با مشاهدآفر

 مشترك هاي تحت تأثير عوامل متعددي از جمله سن، جنس و موقعيت الگو انتخاب. بگيرد
ها و هنجارهاي سالم باشد، فرد توانايي   مطابق با ارزشهبرگزيدالگوي گيرد و اگر  صورت مي

: 1377ساعتچي، ( كند هاي تهديدآميز را پيدا مي  طبيعي و موقعيتةتطابق با زندگي روزمر
 براي  است،همسرآزاريدرباب خشونت عليه زنان در خانواده يا  با توجه به اينكه پژوهش .)99

 يادگيري اجتماعي و شاهد ة فرد و چگونگي رفتار او از نظرية شناخت گذشتوبررسي اين پديده 
  . خشونت بودن فرد در خانواده استفاده خواهد شد

  

  اجتماعي كنترل نظرية -3-2-2
 به يا شود ضعيف اجتماع به فرد كه تعهدات افتد اتفاق مي زماني كاري هبز هيرشي، اعتقاد به

 هنجارهاي و ها ارزش قبول درجة وي نظر از). 12: 1381مشكاتي،  و مشكاتي(برود  بين از كلي

 بين نظر او، از. دارد بستگي اجتماعي نظام با ها آن پيوستگي ميزان به افراد طرف از جامعه

 متأثر نيز فرد اعتقادات و دارد وجود رابطه اخالقي مشروعيت به اعتقاد و اجتماعي نظام با پيوند

كاسته  اعتقادات شدت از ها پيوند اين شدن سست با. جامعه است و خانواده مدرسه، با پيوند از
 كه برشمرده به يكديگر جامعه افراد پيونددهندة عناصر عنوان به را عنصر چهار هيرشي. شود مي

  از اند عبارت عنصر چهار اين .شود مي جرم و خشونت به ارتكاب از جلوگيري موجب
 و قراردادي يها هدف به تعهد .2 جامعه و دوستان خانواده، خاطر به تعلق يا دلبستگي .1

 به فرد و باورهاي اعتقادات .4 روزمره هاي فعاليت در بودن درگير و مشاركت .3 جامعه مرسوم
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 گروه با فرد همنوايي است معتقد ركلس والتر). 141: 1382رئيسي، (اجتماعي  و اخالق قواعد

گروه  كنترل و فشار از صرفاً و نيست او دروني تمايل براساس و طبيعي امري جامعه و
 نيز كار بزه گروهي به فرد دلبستگي و تعلق كه شود او متذكر مي البته .گيرد سرچشمه مي

  ).405: 1386 ي،داور  و سليمي( دهد مي افزايش را او خشونت احتمال
 

  فشار  نظرية-3-2-3

 توانند مردم مي كه است ابزارهايي و اهداف بين تضاد از تابعي جرم اند مدعي فشار يها نظريه

 نظرية پيشگامان از دوركيم،. كنند استفاده ها آن از آن اهداف به رسيدن براي مشروع شيوة به

 ساز زمينه او، آنومي  نظر از .بندي كرد فرمول كجروي و جرم تبيين براي را آنومي  نظرية فشار،

 افراد وقتي است معتقد مرتن). 140: 1382رئيسي، (مختلف است  اجتماعي يها ناهنجاري

 نتيجه در و كنند فشار مي احساس باشند، نداشته مشروع ابزارهاي اهداف به رسيدن براي

 به واقع در و برگزينند ودخ اهداف به رسيدن براي را نامشروع و غيرقانوني يها است راه ممكن

ناكامي  عنوان با خود نظرية در نيز كوهن). 141: 1376گيدنز، (شوند  متوسل كاري بزه و جرم
عدم  را رفتارها اين منشأ و كند منسوب مي طبقات و اجتماعي پايگاه به را كجروي منزلتي، 

  مشكالت).433: 1386 داوري، و سليمي (داند  جامعه مي قبول مورد اهداف به دسترسي

 شود، خانواده مي در نگراني و فشار افزايش موجب درآمد معموالً كمبود بيكاري و اقتصادي،

 است خشونت ممكن طرفي، از. شود مي آميز خشونت رفتارهاي به منجر فشارها اين اوقات گاهي

 و هاي فقير خانواده دهد مي نشان تحقيقات. باشد فشارها اين با برخورد براي راهي خود

 هايي تنش و فشار به خاطر امر اين و كنند مي تجربه را بيشتري خانگي هاي خشونت درآمد كم

 البته ).1988 كالموس، و سلزر( شود مي ايجاد درآمد كمبود و فقر بيكاري،  موقعيتدر كه است

 باال و متوسط طبقات زيرا ماند، غافل اجتماعي طبقات ساير ميان در خشونت وجود از نبايد

فشار  نظرية به توجه با  بنابراين،.نمايند حاشا را ها آن يا كنند پنهان را مسائل اين قادرند بيشتر

 در پايين تحصيلي  و عملكرد ناكامي همسران، پايين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي گفت توان مي

  .دارند اي تأثير عمده خطرناك رفتارهاي و خشونت ارتكاب
  



 )مطالعة شهرستان روانسر( بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خشونت عليه زنان

110 

 

 منابع  نظرية-3-2-4

غالباً  كه كند مي تأكيد امر اين بر شد، مطرح گود ويليام توسط 1971 سال در كه عنظرية مناب
خانوادگي  روابط در ها آن برتري موجب امر همين و دارند دست در را اقتصادي منابع مردان

طرفي  از و اند وابسته خود همسران به عمدتاً اقتصادي منابع لحاظ به زنان آنكه حال .شود مي
رو  روبه اقتصادي مشكالت با كنند، ترك را مردان اگر دارند، برعهده را فرزندان زا مراقبت چون

ها  آن كه معناست اين به زنان وابستگي مانند مي باقي خشن روابط در اين رو از شد؛ خواهند
 .داشته باشند نفوذ و قدرت مردان بر توانند مي كمتر لذا و دارند دسترس در محدودي هاي راه

 انواع آزار و كند مي انتخاب را آزار باشد معموالً قدرت كنترل به دنبال زوجين از اگر يكي

 حال ... . و مالي هاي محدوديت ها، بچه آزار ساختن، منزوي ترس، تهديد، مانند مختلفي دارد؛

 وقتي و كنند مي تجربه را تضاد كمتر هستند مساوي منابع و قدرت لحاظ به كه هايي آنكه زوج

  .كنند مي خنثي را آن خشن غير هاي راه با آيد مي پيش هم تضاد
  

 جنسيتي پذيري جامعه  نظرية-3-2-5

 بـه   .كند   مرد بر زن ياد مي     ةعنوان عامل تداوم سلط    هاي جنسيتي به    پذيري نقش   دوبوار از جامعه  
اوت با الگوهاي نـابرابر كنـوني شـكل         فتوانست بسيار مت    اعتقاد وي، شخصيت دختران و زنان مي      

هـا و    گيري  و همان سخت   ها  ها از ابتدا با همان توقعات و پاداش          اينكه دختربچه  رشروط ب  م ،گيرد
 برخـورد   ة نحـو  .)11: 1382بستان،  (شوند     تربيت مي  انشدند كه برادرانش    ي تربيت مي  يها آزادي

هايي همچون پرخاشگري، موفقيـت، رقابـت، اتكـاي بـه            شود ويژگي   والدين با فرزندان باعث مي    
شـود كـه      ها توصـيه مـي      همچنين بيشتر به آن   . الل بيشتر از پسر مورد انتظار باشد      نفس و استق  

جـو   رود كه سازش كند، صلح  در عوض از دختر انتظار مي     .براي احقاق حق خود ايستادگي كنند     
كننده   مهربان و مراقبت    و باشد، اختالفات را نه با جنگ و جدال بلكه با صحبت حل و فصل كند              

كـردن   پـذيري جنـسيتي بـا نهادينـه        توان گفت جامعـه      مي ، بنابراين .)275 :1373 ،راس(باشد  
توانـد در حكـم       هاي آينده از سوي ديگر مي       نابرابري از يك سو و تداوم بخشيدن به آن در نسل          

نگي ا كه در آن مرد    ،پذيري جنسيتي   طبق الگوي جامعه  . بسترهاي نابرابر جنسيتي شناخته شود    
انـد و در      جوداتي تـابع و مطيـع در سـاختار مردسـاالر خـانواده            شود، زنان مو    ارزش محسوب مي  

ابوت و  (هاي خصوصي خانواده محصورند و مردان در دنياي معمولي حضور و اشتغال دارند                حوزه
 جنسيت  هاي  پذيري در خانواده گرايش     يند جامعه آبر اساس اين نظريه، فر    ). 128: 1380واالس،  

شـدن    دهـد و باعـث دائمـي        را به فرزندان انتقال مي      و آن  دكن  ميزن و مرد را در خانواده دروني        
 آرام، مطيـع، منفعـل،      يچـرا كـه معمـوالً از زنـان تـصوير          . شود  بودن زن مي    مرد و مطيع   ةسلط
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م كرده اسـت    يرستتوانا و مصمم    ،  عاطفي و وابسته و از مردان تصويري مستقل، استوار، شايسته         
گـراي مـرد     در مقابـل نقـش سـلطه   رادن خـود  بـو  سنتي مطيع  زنان نقش ،و در چنين شرايطي   

 جوامع در معموالً و شود مي گرفته ياد كه است رفتاري خشونت ديدگاه، اين  مطابق.دنپذير مي

سـنتي   جنـسيتي  هـاي  است و واكنش طبيعي و مشروع ها آن عليه خشونت و مجبوركردن زنان
   .كند مي تشويق را خشونت

  

  نظرية هويت جنسي -3-2-6

داننـد و     شان يكي مي   معتقد است در جوامع غربي افراد هويتشان را با هويت جنسي          ميشل فوكو   
ها اين مفهـوم خـود جنـسي را بـه سراسـر               آن. آورند  خودشان را موجوداتي جنسي به شمار مي      

بدين معنا كه هر فردي براي آنكه بداند چگونه بايد          . دهند  شان پيوند مي    زندگي اخالقي و سنتي   
آورد كـه موجـودي از     از او چه انتظاري دارد، نخست الگـويي را در نظـر مـي           رفتار كند و جامعه   

از نظـر مايكـل كميـل نيـز مردانگـي           ). 80: 1382تـوكلي،   (جنس او بايد مطابق آن رفتار كند        
 ما با خودمان، با ديگران و با دنيايمان سـاخته           ةيند رابط آاست كه در فر      اي از مفاهيمي    مجموعه

جوشـد بلكـه      شناختي ما نمـي     گيري اجتماعي دارد و از ساختمان زيست       مردانگي شكل . شود  مي
  معتقد اسـت خـشونت جنـسيتي از سـه عامـل سرچـشمه              كميل). همان(  فرهنگ است  ةساخت

هـا از      آن ة مـردان و در برخـي مـوارد اسـتفاد          ةتناسب و ناعادالن    قدرت اجتماعي بي  . 1: گيرد  مي
بـراي حفـظ ايـن قـدرت يـا          ) ...ودشان، طبيعت برضد زنان و نيز برضد مردان ديگر، خ       (خشونت  

را  احساس سزاوار قدرت و امتياز بـودن كـه بيـشتر مـردان آن             . 2 .كم تقويت حس قدرت    دست
، كـه   مجازبودن اجتماعي و حقوقي و فرهنگي ارتكاب به خـشونت جنـسيتي           . 3 .كنند  تجربه مي 

  ).82-83،  همان( وجود دارد ي مردساالرها  فرهنگةهموبيش در  كم
  

  )پدرساالري(گري جنسي م ستةنظري -3-2-7
 قدرت ميان زن و مرد ة ناعادالنةي ستمگري جنسي موقعيت زنان را پيامد رابطها  نظريهةهم
اي كه طي آن، مردان كه منافعي عيني و بنيادي در نظارت، سوءاستفاده، انقياد  ، رابطهدانند مي

بر . سازند ان اين منافع را برآورده ميو سركوبي زنان دارند، از طريق اعمال ستم جنسي بر زن
شود  ميترين و فراگيرترين اشكال در سازمان جامعه عجين   عميقباالگوي ستمگري اين اساس، 

پدرساالري . شود دهد كه عموماً پدرساالري خوانده مي تشكيل  ميرا و ساختار تسلط بنيادي 
كه نقش  كسانيبه دهد و  رار مي مورد پرستش ق،ورزي باشد  كه همان خشونت،هويت مردانه را

: 1373حسيني،  شاه(دهد   قدرت و امتياز مي،گذارند كنند و به آن احترام مي مردانه اعمال مي
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ساختار پدرساالرانه، با خود الگوهايي از ذهنيت، قضاوت، ارزش و هنجار و رفتار را به وجود . )8
دادن، و در صورت اقتضا،   كه فرمانسازد دهد و اين امر را نهادينه مي آورد و انتقال مي مي

رود؛  بردن و تمكين انتظار مي شود و از زن فرمان درجاتي از خشونت طبيعي و متعارف تلقي مي
وآمد و كردار زن نماد حفظ كيان  اقتدار مردانه و نظارت دقيق او بر همة امور از جمله رفت

 اين نگرش، مسائل ناموسي از در. شود ها و قواعد آن شناخته مي خانواده و جامعه و ارزش
خانواده حريم . اهميت فراواني برخوردارند و ضمانت اجرايي آن در حاكميت مرد قرار دارد

شود و او است كه بايد در نقش سرپرست خانواده، اعضاي آن شامل  خصوصي مرد شناخته مي
   ). 45: 1985گلز، (را كنترل كند ) ويژه دختران به(همسر و فرزندان 

  

   نظرية فمينيستي- 3-2-8

م در  يغيرمـستق  يندهاي اجتماعي و اقتصادي مـستقيم و      آست كه فر   ا  اصلي اين نظريه اين    ايدة 
. كنـد  عمـل مـي    نظـم اجتمـاعي خـاص و سـاختار خـانوادگي پدرسـاالر          نوعيجهت حمايت از    

عليـه     تر قرار بگيرند و الگوي تاريخي خـشونت سيـستمي           پايين ها  شود زن   پدرساالري باعث مي  
 در خـشونت زناشـويي  اصـلي  علـت  از ايـن منظـر،   ). 1979 و اسـتراوس،   گلز(زنان شكل بگيرد    

عـالوه بـر ايـن،      .  اقتدارگرايانـة مردسـاالر اسـت       نظـم   قرار دارد كه نوعي     سنتي ةخانوادساختار  
 .دانند مرد به شكل آشكار و مشخص علت اصلي خشونت خانگي ميرا محققان فمينيست برتري  

 از بسياري جهـات انتقـاد از مردسـاالري           توسط مرد  زدن زن  ينيستي از كتك  تحليل فم  تجزيه و 
 ة تاريخي، پديد  اي  در بررسي  1دوباش و دوباش   ).841-825: 1990 ، و يودانيس  استراوس( است

 كه زنان   اند  دادهند و نشان    ا  هخورده را از دوران روشنگري در اروپا تا امروز تعقيب كرد           زنان كتك 
ري، هميشه از طريق استفاده از خشونت بدني تحت سـلطه و فرمـانبرداري              ي پدرساال ها  در نظام 

   ).77: الف1380اعزازي، (اند و هنوز هم قرار دارند  مردان قرار گرفته
  

  نظرية كاركردگرايي -3-2-9

 ةكنند نظر كاركردگرايان در مورد خشونت خانوادگي توجيهها،   برخالف نگرش فمينيست
ها و  گيرند كه در آن افرادي با جنسيت ه را گروهي در نظر ميها خانواد آن. خشونت است

برخالف ساير . نددار قرار يكديگرهاي سني متفاوت مدت طوالني در ارتباط نزديك با  گروه
گيرد، بلكه  مراتب براساس تخصص يا صالحيت و لياقت صورت نمي ها، در اين گروه سلسله گروه

 وجود عاليق متفاوت در اين گروه ناهمگون، . استبراساس جنسيت، سن و قدرت اقتصادي

                                                 
1. Dobash  &  Dobash 
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ها و كاركردهاي  اين تضادها، ويژگي. شود وجود آمدن تضادهاي آشكار يا پنهان ميه سبب ب
 ،رفع تضادهاي خانوادگياز اين رو، هر اقدام در راستاي . دنبر مناسب خانوادگي را از بين مي

اعزازي،  ( باشد، موجه و ضروري استنت استفاده از قدرت و در مواردي، از راه خشواگرچه با
رد پيدا بخشونت براي بقاي خانواده كاراز اين رو، در ديدگاه كاركردي، ). 69الف : 1380

عنوان پدر،   به،مثالً شوهر. دارندهاي بارزي  از اين ديدگاه، افراد در گروه خانواده نقش. كند مي
هريك . داري را برعهده دارد  خانهةر وظيفعنوان ماد شود و همسر به آور خانواده محسوب مي نان

 ، زندگي، بنا به مقتضيات و انتظارات نهادي ـ اجتماعيةهاي خانواده براي ادام از افراد گروه
گذاران اين   يكي از پايه،پارسونز ).56: 1368سيف، (كنند   خود را ايفا ميگوناگونهاي  نقش

 پدر را رئيس و مادر را مدير داخلي كند و كيد ميأهاي جنسيتي ت  بر تفكيك نقش،نظريه
  ).70-71: 1380،  باعزازي( داند خانواده مي

 روابط خانواده نشان داد كه ةهاي زناشويي و شبك همچنين تحقيقات بات در مورد نقش
هاي زناشويي از طرف شوهران و زنان به چشم   عمل به نقشة در نحومشهوديهاي  گوناگوني

اي وجود داشت كه در آن، زن  هاي مورد بررسي، خانواده االيه نمونهدر يكي از دو منته. خورد مي
 در .دادند و شوهر، بيشترين تعداد ممكن از وظايف مختلف را جدا و مستقل از يكديگر انجام مي

كه زن وظايف خاص خود را  طوريه  ب،برقرار بودخاصي  امور خانه و خانواده تقسيم كار ةادار
داد و اوقات فراغتشان را  يگر را كه مختص خودش بود انجام ميداشت و شوهر نيز كارهاي د

اي وجود داشت كه در آن، شوهر و  در منتهااليه ديگر اين بررسي، خانواده. كردند جدا سپري مي
هاي ممكن با هم سهيم بودند و بيشترين اوقات ممكن را در كنار هم  زن در بيشترين فعاليت

ند كه زن و شوهر بايد برابر باشند و تصميمات مهم را با هم كرد ها تأكيد مي آن. نددناگذر مي
، بات(االمكان به يكديگر كمك كنند  ترين امور خانه و خانواده حتي بگيرند و حتي در جزئي

 نوع دوم ة خانواد،تر باشد  روابط خانواده پراكندهةبات معتقد بود هرچه شبك). 53-254: 1373
  . كند هاي زناشويي كاهش پيدا مي نقشبيشتر احتمال بروز دارد و تفكيك 

  

   نظرية فرهنگ-3-2-10
اين نظريه بيان . كنندة همسرآزاري است هاي تبيين نظرية فرهنگ خشونت از ديگر نظريه

آزاري و سالمندآزاري  كند كه اساس انواع گوناگون رفتارهاي سوء مانند همسرآزاري، كودك مي
فرهنگ ميراث اجتماعي گذشته است كه بر رفتار  گاه،ديد اين از. گيرد وسيلة جامعه شكل مي به

آميز  خشونت دوباش و دوباش ارتباط مشخصي ميان رفتار .گذارد ثير ميأ انسان تةآيند كنوني و
مرداني كه با همسران خود بدرفتاري . اند  زنان و هنجارهاي اجتماعي يافته در مقابلمردان
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 از.  حاكميت مردان بسيار بيشتر از زنان استكنند كه در آن كنند، در فرهنگي زندگي مي مي
ثير پرخاشگري مردان، وجود حاكميت مردانه و فرمانبرداري أهاي ديگر اين فرهنگ، ت ويژگي

 داراي  حاكميت مردانه در جوامع پدرساالر، استفاده از قدرت براي ثبات،بنابراين. زنان است
افتد، براي استقرار آن از   به خطر ميدر برخي جوامع، زماني كه نظم اجتماعي. مشروعيت است

يعني اعمال خشونت براي بقاي نظم  اين شكل از نظارت اجتماعي،. شود خشونت استفاده مي
 اعزازي( گيرد صورت مي) خانواده( هم در سطح كالن و هم در سطح خرد ،اجتماعي در جامعه

  .)71: 1380، ب

  

  ها  نظرية انتقال بين نسل-3-2-11
يه، كه برپاية نظرية يادگيري اجتمـاعي اسـتوار اسـت، افـرادي كـه در هنگـام                  براساس اين نظر  

كننـد يـا شـاهد آن هـستند، بـه احتمـال زيـاد در                  خردسالي در خانواده خشونت را تجربه مـي       
 ة نظريـ  راسـاس بهمچنـين،   ). 1382شمس اسفندآبادي،   (كار خواهند گرفت      بزرگسالي آن را به   

نخست از طريق مـشاهده و سـپس از راه تقليـد صـورت     هاي جنسيتي  يادگيري نقش،  يادگيري
ها با جنسيت كودك متناسب اسـت بـه او پـاداش     والدين براي رفتاري كه به گمان آن  . گيرد  مي
. گذارنـد  هـا فـرق مـي    والدين و بزرگساالن ديگر در كنش متقابل با زن و مرد ميان آن             .دهند  مي

آمـوزد و يـاد       گيـرد مـي      كـه پـاداش مـي       را متناسب با رفتـاري      بودن »دختر«يا  » پسر«كودك  
ايـن نظريـه،     بنـابر . گيرد آن برچسب را به خود هم بزند و براي آن ارزش مثبت قائـل شـود                  مي

گيـرد و ايـن در سـن          هويت جنسيتي پس از جاافتادن رفتار مبتني بر نقش جنسيتي شكل مي           
  ).35 :1380گرت، ( دهد معيني رخ نمي
هاي هويـت جنـسي،       جه به اهداف تحقيق، مبتني بر نظريه      هاي اين پژوهش، با تو      اما فرضيه 

هـاي    پذيري نقش   ها، نظرية بات و نظرية جامعه       ها، نقش   پدرساالري، نظرية فرهنگي، انتقال نسل    
هـاي هويـت جنـسي، پدرسـاالري و              بـر اسـاس نظريـه      2و  1هاي    فرضيه. جنسيتي استوار است  

هـاي زناشـويي      قش پارسونز و نظرية نقـش      بر اساس نظرية كاركردي ن     3پذيري و فرضية      جامعه
نـسلي و يـادگيري اجتمـاعي بـراي      هـاي انتقـال بـين     همچنين، از نظريه  . بات تنظيم شده است   

  . استفاده شده است5 و 4فرضيات 
  

  فرضيات تحقيق
  .بين تصور اقتدارگرايانة مرد از نقش خود و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد. 1
  .انة زن از نقش خود و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردبين تصور فرمانبردار. 2
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  .هاي جنسيتي زن و مرد و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد بين ميزان تفكيك نقش. 3
  .بين تجربة خشونت زنان در خانواده و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد. 4
  .ابطه وجود داردبين تجربة خشونت مردان در خانواده و خشونت عليه زنان ر. 5
  

 روش تحقيق -4

 معين زماني مقطع يك در چون پيمايشي است و پژوهش شرايط كنترل نظر از پژوهش اين

 معرف نمونة جمعيت در مورد كه آنجا از. شود مقطعي تلقي مي اي مطالعه گرفته است صورت

قيق حاضر با تح. پهنانگر است تحقيقي شود فراهم ها داده پذيري قدرت تعميم تا گيرد مي انجام
 ةجامع. سنجد از نوع همبستگي است توجه به اينكه رابطة يك متغير با چند متغير ديگر را مي

 يك سال از ازدواج كم دستكه  استشهر روانسر  زنان متأهل ةآماري اين تحقيق شامل كلي
 حجم تعيين فرمول ها طبق باشد كه از بين آن  نفر مي4630ها شامل   و تعداد آنگذرد ها مي آن

 اي بوده چندمرحله اي گيري خوشه نمونه روش كه اند شده انتخاب نفر 200 كوكران حدود نمونة

اي، شهر روانسر به   خوشهگيري با استفاده از روش نمونهشدن حجم نمونه،  پس از مشخص. است
لحاظ اقتصادي و فرهنگي به سه منطقه تقسيم شد و از بين مناطق با استفاده از روش 

در  .ند شد پراي ها به صورت مصاحبه نامه  پرسشها انتخاب و  نمونه سيستماتيكريگي نمونه
اي همراه با  نامه  از تكنيك پرسشها آوري داده ها و جمع ضيهربررسي حاضر جهت بررسي ف

سواد بودند مصاحبه نيز  از آنجا كه تعداد زيادي از جامعة آماري بي(مصاحبه استفاده شده است 
 ابزار كه شكل اين به شد، استفاده صوري اعتبار روش از اعتبار ابزار، تأمين براي). انجام شد

 شده شناخته يها گروه تكنيك از همچنين .شد نقايص برطرف و ارائه نظران صاحب سنجش به

همچنين براي تعيين پايايي . شد نيز استفاده ها گويه و سؤاالت محتوايي اعتبار تعيين براي
  . است استفاده شده است82/0اي كرونباخ كه در اين تحقيق برابر با نامه از ضريب آلف پرسش

  

 ها تعريف مفاهيم و شاخص -5

   متغيرهاي مستقل-5-1

هـا بـه      سازي شدند و سپس در قالب سؤاالت و گويه          متغيرهاي مستقل براي سنجش ابتدا معرف     
متغيرهاي . داي و طيف ليكرت طراحي و به پاسخگويان داده شدن           گزينه  صورت سؤاالت دو و سه    

مستقل شامل تصور اقتدارگرايانة مرد از نقش خود، تصور فرمانبردارانة زن از نقش خود، تفكيك               
  .هاي جنسيتي زن و مرد و تجربة خشونت زن و مرد در خانواده است نقش
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كلية اعمالي كه نشان مردانگي و       :و نسبت به همسر     مرد از نقش خود    ةگرايان  تصور سلطه  •
گـرفتن در مـورد دخـل و خـرج            د، كه در اين تحقيق شامل اقتدار، تصميم       نقش سنتي مرد باش   

تر پنداشتن مردان در مقايسه با زنان، عدم موافقت با ادامة تحصيل زنـان و انجـام                   منزل، عقالني 
  .شود هايي است كه مردانه پنداشته مي كار

شـود كـه       مـي  كلية اعمالي را شامل   :  زن از نقش خود در مقابل شوهر       ةتصور فرمانبرداران  •
شـود، در ايـن       اين تصور كه توسـط جامعـه تعريـف مـي          . نشانة زنانگي و نقش سنتي زنان است      

شنوي داشتن، عاطفي و احساسي بـودن، صـبر و            تحقيق شامل صفاتي نظير مطيع بودن و حرف       
داري و  تحمل زياد داشتن و انجام كلية كارهاي مربـوط بـه نقـش جنـسيتي زن از جملـه خانـه        

  .استفرزندپروري 

 منظور انجام كارهايي است كـه بـا توجـه بـه             :و مرد در منزل   تفكيك نقش جنسيتي زن      •
كـردن   جمـع ،  نظافـت خانـه   مثـل    شـود؛   هاي جنسيتي زنانه يـا مردانـه تلقـي مـي            تعريف نقش 

، هـا   تـأمين هزينـه   ،  تعميـرات ،  غذا پخـتن  ،  خريد روزانه ،  لباس شستن ،  ظرف شستن ،  رختخواب

  ....  وپرداخت قبض آب و برق

پذيري در خانواده و با الگوپذيري از  يند جامعهآافراد طي فر: تجربة خشونت زن و مرد •
اين رفتارهاي . گيرند آميز را فرا مي  خشونت در خانواده، رفتارهاي خشونتةوالدين و مشاهد

هم باشد يا خود فرد از طرف يكي از در مقابل  پدر و مادر ةآميز ممكن است از ناحي خشونت
 در اين تحقيق اين تجربه شامل مشاهدة دعواي .آميز قرار گرفته باشد  اعمال خشونت تحتها آن

خوردن از برادر يا خواهر و  خوردن يا تحقيرشدن از طرف والدين، كتك پدر و مادر، كتك
 .شود خوردن مادر مي مشاهدة كتك

 
   متغير وابسته-5-2

، فيزيكـي   )عـاطفي (عـد روانـي      در اين پژوهش، متغير وابسته خشونت است كه شـامل چهـار ب            

  .، جنسي و اقتصادي است)جسمي(

منظـور از خـشونت روانـي در ايـن تحقيـق رفتارهـايي ماننـد                : خشونت رواني و عـاطفي     •
 تهديـد  ،تمسخر در جمع، تحقير وضعيت جسماني و ظـاهري، دشـنام و ناسـزا   دادوفرياد كردن،  

 قير از طريق انتقاد و سرزنش خـانواده       قرباني به استفاده از خشونت، تحقير اندام و ظاهر زن، تح          
كـردن زن بـه تنبلـي و          و دوستان، تهديد به طالق يا ازدواج مجدد، نگاه تحقيرآميز به زن، متهم            

  .گيري در كلية امور مربوط به خانواده است تفاوتي و تصميم بي
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زدن،  دادن، لگـدزدن، ضـربه     هـل منظور از اين نوع خـشونت       : خشونت فيزيكي يا جسمي    •
، كـارد چـوب، كابـل و وسـائل خطرنـاك مثـل            زدن، حملـه بـا        موي سر، سيلي   لباس و  كشيدن

  .است) شكستن دست و پا(مردگي و صدمات جدي  زدن در حد كبودي، خون كتك

جنسي ارتبـاط جنـسي بـدون تمايـل همـسر و ابـراز              منظور از خشونت     :خشونت جنسي  •

  .نارضايتي از رابطة زناشويي به صورت تحقيرآميز است

 كـه از     است يآميز خشونتهاي  رفتارمنظور از خشونت اقتصادي كلية      :  اقتصادي خشونت •
و بـرآورده نكـردن نيازهـاي       ندادن خرجـي    گيرد و شامل      سوي مرد در مقابل همسر صورت مي      

 و  مخارج زن     كنترل دائمي  ،هاي مالي از زن      سوءاستفاده مالي زن در صورت داشتن درآمد كافي،      
 .ابق ميل مرد استوادار كردن زن به رفتار مط

 
  هاي تحقيق  يافته-6

  ) خشونت عليه زنان ابعادمربوط به(هاي توصيفي   يافته-6-1

 .شدند وارد مطالعه به پژوهش بودند شرايط داراي كه متأهل  زن200 پژوهش مدت طي مجموع، در
 18ها  آن و ميانگين سن زمان ازدواج بود 56تا  18 سني محدودة  سال با33 ها سني نمونه ميانگين

 درصد راهنمايي و 14 درصد ابتدايي، 32سواد،   درصد بي21از نظر تحصيالت . سال برآورد شد
 درصد پاسخگويان در روستا و 5/59.  بودند درصد داراي تحصيالت دانشگاهي5/7متوسطه، و تنها 

وستا توان گفت خاستگاه اجتماعي پاسخگويان ر اند، يعني مي  درصد در شهر به دنيا آمده5/40
 درصد به صورت 18اند و فقط  ازدواج كرده)  درصد5/78(شيوة سنتي  ها به بيشتر آن. بوده است

دار هستند و  خانه)  درصد5/87(اغلب زنان . اند انتخابي و از طريق آشنايي قبلي ازدواج كرده
 درصد در مشاغل دفتري و كارمندي 6اند و از اين تعداد نيز تنها   درصد شاغل5/12تنها 

تنها در مشاغل كارمندي .  هزار تومان است127000ها  ميانگين درآمد آن. كارند مشغول به
بنابراين، .  هزار تومان است280000است كه زنان درآمد بااليي دارند و باالترين درآمد نيز 

 5/64درخصوص وضعيت مسكن نيز . توان گفت زنان جامعة آماري استقالل اقتصادي ندارند مي
 درصد در منزل 5/35اند و  ويان در منزل مسكوني شخصي سكونت داشتهدرصد پاسخگ

دهد ميانگين سن شوهران پاسخگويان نيز برابر  مطالعات نشان مي. اند استيجاري ساكن بوده
.  سال از ميانگين سن خود پاسخگويان بيشتر است6 است كه 81 تا 21 سال با محدودة 95/39

 درصد 5/7سواد،  ها بي  درصد آن14گر اين است كه درخصوص تحصيالت شوهران نتايج بيان
ها  يافته.  درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بودند17 درصد راهنمايي و متوسطه و 5/61ابتدايي 

اند و اين نشان   درصد در شهر به دنيا آمده5/20 درصد شوهران در روستا و 5/79دهد  نشان مي
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درخصوص وضعيت . شأ روستايي بيشتري هستنددهد شوهران در مقايسه با زنان داراي من مي
  .ها شغل غيردولتي داشتند  درصد آن72ها شغل دولتي و   درصد آن28شغلي شوهران نيز 

  
  براساس شاخص آنو كل  ، فيزيكي، جنسي، اقتصادي توزيع ميزان دفعات بروز خشونت رواني.1 جدول

  نت كلخشو  اقتصاديخشونت  خشونت جنسي  خشونت فيزيكي  خشونت رواني  

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  طبقات

  0/9  18  0/74  148  0/43  86 5/71 143 0/12 24 هرگز

  0/51  102  5/8  17  5/9  19  5/20 41  0/55 110  بار2-1

  5/28  57  5/3  7  0/7  14 0/3 6 0/20 40  بار4-3

  0/6  12  5/5  11  5/18  37 0/1 2 5/9 19  بار6-5

  0/3  6  5/3  7  5/1  3 5/2 5 5/1 3  بار8-7

 بار و 9

 بيشتر
4 0/2 3 5/1 41  5/20  10  0/5  5  5/2  

  100  200  100  200  100  200 100 200 100 200 جمع

  ميانگين

انحراف 

  معيار

37  

24  

23  

32  

42  

41  

19  

33  

30  

22/24  

  
 به .اند رار نگرفته پاسخگويان هرگز مورد خشونت ق از درصد9 تنها دهد  نشان مي1جدول 
هاي جدول  يافته. اند  درصد از پاسخگويان مورد خشونت همسرشان قرار گرفته91 ،عبارت ديگر

 و 42دهد بيشترين ميانگين خشونت به ترتيب مربوط به خشونت جنسي با ميانگين  نشان مي
 و 23  است و كمترين نوع خشونت به خشونت فيزيكي با ميانگين37خشونت رواني با ميانگين 

بيشترين نوع خشونت از نظر شدت مربوط به .  مربوط است19خشونت اقتصادي با ميانگين 
 بار مورد خشونت 9 درصد از پاسخگويان بيش از 5/20خشونت جنسي است، به طوري كه 

 ، خشونت رواني كمتر است ازگرچه ميزان خشونت فيزيكيهمچنين، ا. اند جنسي قرار گرفته
 چندين مورد شكستگي و دررفتگي دست، يك ه است،ي كه صورت گرفتهاي باتوجه به مصاحبه

مورد پارگي پرده صماخ و يك مورد ريختن آب جوش بر سر زن وجود داشت كه نشان از شدت 
طور   همان. كه به سمت كم تمايل دارد است30خشونت كل ميانگين شاخص . استخشونت 
مورد مطالعه با وجود حساسيت موضوع دهد، خشونت در جامعة  هاي پژوهش نشان مي كه يافته

. شان در ابعاد مختلف وجود دارد و عدم تمايل پاسخگويان به بازگوكردن حقايق تلخ زندگي
نامه در بعضي موارد زنان حتماً بايد از شوهرانشان در  حتي هنگام مصاحبه يا پركردن پرسش

اين . داد ار را به آنان نميگرفتند و گاه شوهر اجازة اين ك ها اجازه مي مورد پاسخ به پرسش
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بنابراين، . مسئله خود گواه نوعي خشونت و عدم استقالل زن از شوهر در اين منطقه است
كه در گذشتة نه چندان دور بيشتر (توان نتيجه گرفت كه اگرچه ميزان خشونت فيزيكي  مي

 البته .كمتر شده، خشونت رواني يا عاطفي و همچنين خشونت جنسي بيشتر شده است) بوده
گردد كه  در مورد خشونت جنسي بايد گفت اين امر بيشتر به نگرش زنان به اين مسئله برمي

توان نتيجه  از اين رو، مي. احتماالً در گذشته هم وجود داشته و به زنان امروز منتقل شده است
  .  گرفت كه خشونت جنسي در گذشته نيز زياد بوده است

   
  براساس شاخص آن  زن از نقش خودةتصور فرمانبردارانارگرايانة مرد از نقش خود و تصور اقتدتوزيع ميزان . 2جدول 

  درصد  فراواني    درصد  فراواني    

  0/0  0  0/0  0   مخالفكامالً

  5/1  3  5/5  11  مخالف

  5/28  57  0/27  54  بينابين

  5/50  101  5/55  111  موافق

  5/19  39  0/12  24   موافقكامالً

تصور 

اقتدارگرايانه 

مرد از نقش 

  خود

  100  200  جمع

تصور فرمانبردارانه زن از 

  نقش خود

200  100  

  ميانگين

  انحراف معيار
55            21    

56  

21  

  
عنوان مرد موافق يا   درصد از مردان با نقش جنسيتي خود به67دهد   نشان مي2جدول 

 درصد از زنان جامعة 70 و كامالً موافق هستند؛ يعني همان تصور اقتدارگرايانه از نقش خود؛
. تحقيق با نقش فرمانبردارانة خود يا تصور از نقش جنسيتي خود موافق يا كامالً موافق هستند

هاي زنانه و مردانه   است و ميزان تفكيك نقش سنتي آماري كامالًةدهد جامع اين امر نشان مي
  .باالست
  



 )مطالعة شهرستان روانسر( بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خشونت عليه زنان

120 

 

  ر انجام كارهاي منزلهاي جنسيتي د توزيع فراواني درصدي تفكيك نقش. 3جدول 

  هر دو  همسر  پاسخگو  فرزندان  ها گويه
مادر و 

  دختر

همه 

  با هم

درصد

  كل

  100  5/1  0/15  0/4  5/0  0/72  0/7  ظافت خانهن -1

  100  0/1  0/3  5/13  0/5  0/77  5/0   آماده كردن صبحانه-2

  100  5/1  0/9  0/8  0/1  5/69  0/11   جمع كردن رختخواب-3

  100  5/1  0/12  0/4  0/0  5/67  0/15   ظرف شستن-4

  100  5/1  0/13  5/2  5/0  0/74  5/8   لباس شستن-5

  100  5/3  5/2  0/16  5/54  5/18  0/5   خريد روزانه-6

  100  0/1  5/6  0/7  0/2  5/76  0/7   غذا پختن-7

  100  5/1  0/0  0/3  5/79  5/3  0/9   تعميرات-8

  100  0/4  0/0  0/9  0/84  0/2  0/1  ها  تأمين هزينه-9

ض آب و پرداخت قب- 10

  و برق
5/10  5/10  0/71  5/4  5/1  0/2  100  

  
ر نقش تزنان بيش؛ يعني استامري طبيعي ها  تفكيك نقش دهد  نشان مي3جدول آمارهاي 

كردن  داري مثل نظافت خانه، آماده كنند و انجام وظايف مربوط به خانه داري را ايفا مي خانه
شوهر و همكاري و كمك است   زنانة لباس شستن و غذاپختن به عهد،ظرف شستن، صبحانه

كنند تا  ميهمكاري با مادرها  همچنين، بيشتر دخترها. در انجام اين امور بسيار كم است
 كه از كودكي به گردد،  برميهاي جنسيتي پذيري نقش  كه اين مسئله هم به جامعه،پسرها

انة بازتوليد شود و اين امر نش ميي مردانه محول ها ي زنانه و به پسران نقشها دختران نقش
 در .در جوامع كوچك و سنتي است) هاي سنتي يا نقش(هاي جنسيتي مردانه و زنانه  نقش
 تعميرات ، خريد روزانه، نظيرگردد  كارهاي بيرون از منزل يا كارهايي كه مردانه تلقي مي،عوض
 و استر  مرد خانه يا فرزندان پسةبه عهد... ض آب و برق ووها و پرداخت قب  تأمين هزينه،منزل
براساس . دن كه شوهر يا فرزندانشان در منزل نباشپردازند ميبه اين كارها    هنگامي فقطزنان

آوري،  داري را به عهده دارند و مردان نقش نان داري و بچه زنان نقش خانهفوق،  آمارهاي جدول
كنند كه  يفا مييي را اها اند و بيشتر نقش پذير شده كه آنان جامعهگردد  برمياي  شيوه و اين به
 همچنين، خود زنان دوباره همان .عنوان نقش زنانه يا نقش مردانه تعريف كرده است جامعه به

ها  گردد كه خانواده دهند، كه البته بخشي از آن به ارزشي بازمي ها را به فرزندانشان ياد مي نقش
. دهند ان را انجام مياند و معموالً دختران حتي كارهاي شخصي برادرانش براي فرزند ذكور قائل

 كند همسرشان در بيرون از خانه كار ميچون كردند   مي بسياري از زنان اظهارها در مصاحبه
بعضي از زنان معتقد بودند انجام كارهاي . نيز كمك كند منزل  كارهاينبايد انتظار داشت كه در
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ي اگر مردها هم منزل يا به قول خودشان كارهاي زنانه براي مرد زشت و ناپسند است و حت
ي ها تفكيك نقشگفت توان  مياز اين رو، . شوند ها را انجام دهند مانعشان مي بخواهند اين كار

اي از  شده در پاره  موضوعات مطرح.سطح بااليي وجود دارداين منطقه در زنانه و مردانه در 
 نشان دارد؛ هاي جنسيتي زن و مرد در خانواده هاي مربوط به خشونت از يادگيري نقش نظريه

شود تصور  اين امر سبب مي. گيرند كه چگونه به نقش خود نگاه كنند يعني زن و مرد ياد مي
عنوان فردي قدرتمند، توانا و خردمند باشد و زن تصوري منفعل، عاطفي و  مرد از نقش خود به

 بر اعمال به منظور بررسي اين تصورات دوگانه و تأثير آن. دار از خود داشته باشد صبور و خانه
خشونت از طرف مرد و پذيرش خشونت از جانب زن، خشونت و ابعاد مختلف آن مورد بررسي 

  .   اند قرار گرفته
  

  )مربوط به علل خشونت عليه زنان(هاي تحليلي   يافته-6-2

  هاي جنسيتي با خشونت پذيري نقش بررسي رابطة بين شيوة جامعه. 1

ـ  بـين متغيـر تـ     ،  4هـاي جـدول       اس يافته براس تـصوري  (ن از نقـش خـود       نـا  ز ةصور فرمانبرداران
داري وجـود     و معني   معكوس همبستگي عليه آنان جنسي و خشونت كلي     و خشونت   ) پذير سلطه
 خـشونت   و خـشونت فيزيكـي   اما بين تصور زنان از نقش جنسيتي خود و خشونت روانـي،         .دارد

تـصور فرمانبردارانـه از      تي و پذيرش نقش سن  . نداردداري وجود     معني ة رابط ها   آن اقتصادي عليه 
طور سنتي خـشونت مـرد      ه  ب ها باال باشد و     پذيرش خشونت در آن   حد  شود    نقش خود سبب مي   

هـا    كـه بـسياري از آن      حـاكي از آن بـود        هـا   مصاحبهاظهارات زنان در    . تلقي شود امري طبيعي   
به  .دانند مي مردان   ةزدن شوهر را امري طبيعي و خاص هم        عصبانيت، داد و فرياد و حتي سيلي      

داري اسـت، زيـرا       توان گفت تصور زنان از نقش خود بيشتر مادري تـوأم بـا خانـه                طور كلي، مي  
هـا    درصـد از آن 88دانستند؛  آوري مي تر و داراي نقش نان     ها مردان را عقالني      درصد از آن   5/59

 جنبـة مهـم از      دانستند كه دو    نيز صبر و تحمل در زندگي را براي زنان بيشتر از مردان الزم مي             
بين متغير تصور مردان از نقش جنسيتي       دهد    ها نشان مي    همچنين يافته . تصور نقش زنانه است   

 خـشونت كلـي    و خشونت رواني، خشونت جنسي، خشونت اقتصادي و       ) تصور اقتدارگرايانه (خود  
قش  اگر تصور مردان از ن     ،به عبارت ديگر  . داري وجود دارد   عليه زنان همبستگي مستقيم و معني     

. آميز آنان عليه همسرانشان افزايش خواهـد يافـت          ميزان اعمال خشونت   ،خود اقتدارگرايانه باشد  
بـين متغيـر كمـك و همكـاري شـوهر در انجـام        هاي اين جدول،      همچنين، براساس ديگر يافته   

بـا خـشونت روانـي، خـشونت جنـسي،          ) هاي جنـسيتي زن و مـرد       تفكيك نقش (كارهاي منزل   
بـه  . داري وجـود دارد    ونت كلي عليه زنان همبستگي معكـوس و معنـي         خشونت اقتصادي و خش   
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 ميـزان اعمـال     ، در انجام امور مختلـف بيـشتر باشـد         ها  آميختگي نقش   هرچه درهم  ،عبارت ديگر 
ولـي بـين كمـك شـوهر در         . آميز شوهر عليه همسرش كاهش خواهد يافت و بـالعكس          خشونت

 هرچنـد   نـدارد، داري وجـود     مبستگي معنـي  انجام كارهاي خانه و خشونت فيزيكي عليه زنان ه        
  . استآمده معكوس  دست هضريب ب

  
 مبدأ ةهاي جنسيتي زن و مرد در خانواد پذيري نقش  جامعهة ضرايب همبستگي پيرسون بين شيو.4 جدول

  با شاخص و ابعاد خشونت در خانواده) پدري(

       متغير وابسته

  متغير مستقل

  خشونت

  رواني

  خشونت

  جسمي

  خشونت

  سيجن

  خشونت

  اقتصادي

  خشونت

  كل

تصور فرمانبردارانه زن از 

  نقش خود در خانواده

123/0 -=r 

084/0=s 

006/0-=r  

936/0=s  

002/0 -=r  

004/0=s  

037/0 -=r  

607/0=s  

152/0 -=r  

003/0=s  

گرايانه مرد از  تصور سلطه

  نقش خود در خانواده

348/0=r  

000/0=s  

265/0=r  

000/0=s  

203/0=r  

004/0=s  

314/0=r  

000/0=s  

369/0=r  

000/0=s  

هاي جنسيتي  تفكيك نقش

  زن و مرد در خانواده

291/0 -=r  

000/0=s  

100/0 -=r  

159/0=s  

147/0 -=r  

038/0=s  

181/0 -=r  

010/0=s  

262/0-=r  

000/0=s  

  

  بررسي رابطة بين تجربة خشونت و خشونت عليه زنان. 2

وقـت شـاهد خـشونت يـا          ن هـيچ   درصد از زنـا    5/10دهد، تنها      نشان مي  5طور كه جدول      همان
 درصد  29اند و     گاه مورد خشونت يا شاهد خشونت بوده         درصد گاه  60اند و     تجربة خشونت نبوده  

 5/26. اخـتالف دارد    هـا در مـورد مـردان كمـي            اما اين درصد  . اند  هميشه تجربة خشونت داشته   
گـاه     درصـد گـاه    52 اند و   وقت شاهد خشونت نبوده يا تجربة خشونت نداشته         ها هيچ   درصد از آن  

 درصد هميشه تجربـة خـشونت داشـته يـا شـاهد آن       5/21اند و     مورد خشونت يا شاهد آن بوده     
  .اند بوده

  
  خانواده براساس شاخص آن مرد در  خشونت زن وةميزان دفعات تجربفراواني توزيع . 5جدول 

  درصد  فراواني    درصد  فراواني  طبقات  

  5/26  53  5/10  21  وقت هيچ

  0/52  104  5/60  121  گاه گاه

  5/21  43  0/29  58  هميشه

تجربه 

  خشونت زن

  100  200  جمع

به خشونت تجر

  مرد

200  100  

  ميانگين

  انحراف معيار

38  

22  
  

22  

23  
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 ة خشونت زنان در خانواد    ةداري بين تجرب    همبستگي مستقيم و معني   ،  6 جدولاما بر اساس    
بـه عبـارت    . ني و خشونت كلي وجود دارد      خشونت فيزيكي، خشونت روا    ،مبدأ و خشونت جنسي   

 ميـزان    اسـت،   پدري بيشتر بـوده    ة خشونت زنان در دوران كودكي در خانواد       ة هرچه تجرب  ،ديگر
 ة خشونت زنان در خانواد    ةاما بين تجرب  . بيشتر بوده است  در خانوادة خود    خشونت عليه آنان نيز     

 بنـابراين، تجربـة خـشونت در        .داري وجود نداشـته اسـت       معني ةمبدأ و خشونت اقتصادي رابط    
. شود زنان خشونت را امـري طبيعـي بداننـد           شود و باعث مي     خانواده سبب پذيرش خشونت مي    

 مبدأ و خـشونت     ةخانواد  خشونت مردان در   ةبين متغير تجرب  هاي اين تحقيق      همچنين در يافته  
كـردن    تجربـه  تـوان گفـت      يعني مي  .داري مشاهده نشده است     معني ةعليه زنان در خانواده رابط    

 ةهـا عليـه همسرانـشان رابطـ         آميز آن  خشونت در دوران كودكي توسط مردان با اعمال خشونت        
 شاهد  5ل   در جدو  .است و اين امر براي هر چهار بعد خشونت عليه زنان صادق             داري ندارد   معني
 كه  ساختار خانوادگي،  ر د ،توان گفت    مي از اين رو،  . از زنان هستيم   درصد    5/89 خشونت   ةتجرب

 خشونت در خانواده و اعمال ةبين تجربهستند، شاهد انواع خشونت  و هم مردان    زنان در آن هم  
  .خشونت از طرف مردان و پذيرش و تحمل خشونت از طرف زنان رابطه وجود دارد

  

 خشونت همسر پاسخگو در دوران ة خشونت پاسخگو و تجربةضرايب همبستگي پيرسون بين تجرب. 6جدول 

  خص و ابعاد خشونت در خانوادهكودكي با شا

  متغير وابسته  

  متغير مستقل

  خشونت

  رواني

  خشونت

  فيزيكي

  خشونت

  جنسي

  خشونت

  اقتصادي

  خشونت

  كل

زنان در خشونت تجربه 

  )پدري(خانواده مبدأ 

251/0=r 

000/0=s 

136/0=r  

050/0=s  

223/0=r  

001/0=s  

045/0=r 

528/0=s  

243/0=r  

001/0=s  

 تجربه خشونت مردان در

  )پدري( مبدأ هخانواد

038/0=r  

590/0=s  

126/0=r  

075/0=s  

095/0=r  

180/0=s  

037/0=r  

601/0=s  

079/0=r  

264/0=s  

  

  گيري نتيجه

 مختلف يها رشته انديشمندان توجه مورد اي اجتماعي مسئله و پديده عنوان به جرم و خشونت

 اين و اند داده قرار بررسي مورد مختلف زواياي از را اين پديده آنان از هركدام .است گرفته قرار

 شده تأكيد عوامل اجتماعي بر بيشتر تحقيق اين در. است شده گوناگون يها بندي دسته موجب

وبيش در جامعة  نتايج تحقيق حاكي از آن است كه همة ابعاد خشونت عليه زنان كم. است
عه مربوط به بيشترين ميزان خشونت رايج در جامعة مورد مطال. آماري وجود داشته است

 درصد و كمترين ميزان خشونت مربوط 76 و 88خشونت رواني و خشونت جنسي به ترتيب با 
 درصد است، اما از نظر شدت و ميزان خشونت، خشونت جنسي 26به خشونت اقتصادي با 
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 است و ميانگين خشونت رواني 42ميانگين خشونت جنسي . بيشتر از خشونت رواني بوده است
اي مانند جامعة مورد مطالعه امري خصوصي   مسئلة جنسي در جوامع سنتياز آنجا كه. 37

توان گفت ميانگين خشونت جنسي  شود كه زنان تمايلي به بازگوكردن آن ندارند، مي تلقي مي
توانيم بگوييم  بودن آن را در نظر بگيريم مي نشان از خشونت متوسط دارد و اگر مسئلة خصوصي

دهد ميزان و شدت خشونت در شهر  ها نشان مي يافته.  داردخشونت جنسي درحد زياد وجود
اين آمار .  بوده است29 و ميانة آن 30روانسر درحد متوسط است، به طوري كه ميانگين آن 

سوم پاسخگويان مورد مطالعه تحت يكي از انواع خشونت قرار  حاكي از آن است كه يك
واده امري خصوصي و پنهان است و افراد اند و با توجه به اينكه مسئلة خشونت در خان گرفته

توان گفت ميزان خشونت كم نشان از خشونت متوسط  تمايلي به بازگوكردن حقايق ندارند، مي
دهد كه خشونت در  اين نشان مي. دارد و ميزان خشونت متوسط نشان از خشونت زياد دارد

  . روانسر در حد متوسط وجود دارد
 هاي پذيري در خانواده گرايش يند جامعهآ، فرتيپذيري جنسي ة جامعهبر اساس نظري

دهد و باعث  را به فرزندان انتقال مي جنسيت زن و مرد را در خانواده دروني كرده و آن
 آرام، مطيع، يچرا كه معموالً از زنان تصوير. شود بودن زن مي  مرد و مطيعةشدن سلط دائمي

بر همين اساس، نتايج اين . تكرده اسعاطفي و از مردان تصويري مستقل، توانا و مصمم رسم 
دهد هرچه تصور فرمانبردارانة زن از نقش خود بيشتر باشد، ميزان خشونت كل  تحقيق نشان مي

گردد به پذيرش خشونت توسط زنان؛ يعني هرچه زنان بيشتر  اين مسئله برمي. يابد كاهش مي
. ه آنان كمتر خواهد شدپوشي كنند، ميزان خشونت علي شده عليه خود چشم از خشونت اعمال

ورزي باشد مورد پرستش قرار  هويت مردانه را كه همان خشونتهمچنين نظرية پدرساالري، 
گذارند قدرت و امتياز  كنند و به آن احترام مي كه نقش مردانه اعمال مي كسانيبه دهد و  مي
تي از خشونت مرد دادن و در صورت اقتضا درجا كند كه فرمان  و اين امر را نهادينه ميدبخش مي

رود؛ اقتدار مردانه و  شود و از زن فرمان بردن و تمكين انتظار مي طبيعي و متعارف تلقي  مي
وآمد و كردار زن نماد حفظ كيان خانواده و جامعه و  نظارت دقيق او بر همة امور از جمله رفت

دهد  تحقيق نشان ميبنابراين، براساس اين نظريه، نتايج . شود ها و قواعد آن شناخته مي ارزش
علت كاهش خشونت در جامعة مورد مطالعه اين است كه تصور فرمانبردارانه باالست و پذيرش 

همچنين براساس اين نظريه فرضية ديگر تحقيق كه حاكي از . آن هم به همين علت است
شان ها ن زيرا يافته. شود داشتن تصور اقتدارگرايانة مرد و رابطة آن با خشونت است تأييد مي

گرايانة مرد از نقش خود در خانواده و خشونت در ابعاد مختلف رواني،  دهد بين تصور سلطه مي
داري وجود دارد؛ يعني  جسمي، جنسي و اقتصادي و خشونت كلي رابطة مستقيم و معني
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شود كه با  افزايش تصور اقتدارگرايانة مرد از نقش خود باعث افزايش خشونت در خانواده مي
  .فرد و رئيسي مطابقت دارد قانتحقيقات ده

هر فردي براي آنكه بداند چگونه بايد رفتار كند و جامعه از براساس نظرية هويت جنسي نيز 
آورد كه موجودي از جنس او بايد مطابق آن  او چه انتظاري دارد، نخست الگويي را در نظر مي

 ما با ةيند رابطآ كه در فراست  اي از مفاهيمي  از نظر كميل نيز مردانگي مجموعه.رفتار كند
گيري اجتماعي دارد و از  شكلي مردانگ. شود ميخودمان، با ديگران و با دنيايمان ساخته 

بنابراين، براساس اين نظريه، .  فرهنگ استة بلكه ساخت،جوشد شناختي ما نمي ساختمان زيست
ور فرمانبردارانة زن نتايج تحقيق حاضر نيز حاكي از آن است كه تصور اقتدارگرايانة مرد و تص

  .ساختة فرهنگ است
عنوان پدر،   به،شوهر. نددارهاي بارزي  ، افراد در گروه خانواده نقش كاركردياز ديدگاه

هريك . داري را برعهده دارد  خانهةعنوان مادر وظيف شود و همسر به آور خانواده محسوب مي نان
 هاي  نقش،و انتظارات نهادي ـ اجتماعي زندگي، بنا به مقتضيات ةاز افراد خانواده براي ادام

 و درنتيجه خانواده داراي تعادل است و اگر خشونتي اعمال شود كنند  خود را ايفا ميگوناگون
براساس نتايج اين . دهد متعادل است، در حالي كه نتايج اين تحقيق خالف آن را نشان مي

شونت در ابعاد رواني، جنسي، هاي جنسيتي زن و مرد در خانواده و خ تحقيق، بين تفكيك نقش
داري وجود دارد؛ يعني هرچه كمك و همكاري  اقتصادي و خشونت كلي رابطة معكوس و معني

شوهر در انجام كارهاي منزل كمتر بوده، ميزان خشونت عليه زن افزايش يافته است و هرچه 
فته است؛ ها بين زوجين كمتر بوده، خشونت عليه زن كاهش يا همكاري بيشتر و تفكيك نقش

اي از نقش زنانه و  رنگ شدن تصورات كليشه هاي جنسيتي باعث كم يعني عدم تفكيك نقش
  .شود مردانه  مي

هاي زناشويي و شبكة روابط خانواده با نتايج  همچنين تحقيقات بات در مورد تفكيك نقش
 زن و هاي زناشويي كمتر باشد و بات معتقد است هرچه تفكيك نقش. اين تحقيق مطابقت دارد

شوهر وظايف مختلف را به طور مشترك انجام دهند، خانواده داراي تعادل بيشتري خواهد بود و 
  .برعكس

 فرآيند خالل در و مشاهده طريق از انسان رفتارهاي غالب يادگيري براساس نظرية

  يادگيري اجتماعي عمدتاً ناشي از تجاربية پديد،از اين ديدگاه. شوند  مي فراگرفته الگوسازي
 ، به اعتقاد باندورا.گيرد  رفتار فرد ديگر و پيامدهاي آن شكل مية كه از طريق مشاهداست

نسلي  بر اساس نظرية انتقال بين. ندبورزگيرند كه چگونه خشونت   والدين خود ياد مي ازفرزندان
نيز، كه برپاية نظرية يادگيري اجتماعي استوار است، افرادي كه در خردسالي خشونت را در 
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كار خواهند  كنند يا شاهد آن هستند، به احتمال زياد در بزرگسالي آن را به نواده تجربه ميخا
دهد بين تجربة خشونت زن در خانوادة مبدأ با خشونت  نتايج تحقيق حاضر هم نشان مي. گرفت

داري وجود دارد، ولي بين تجربة  رواني، فيزيكي، جنسي و خشونت كلي رابطة مستقيم و معني
اما نتايج . داري وجود ندارد رد در خانوادة مبدأ با خشونت و ابعاد آن رابطة معنيخشونت م

فرد، گلز، پاتريك آلبريچ و جان هوبر  پور، دهقان تحقيقات نازپرور، بگرضايي، اسفندآبادي و امامي
دار بودن رابطة ميان تجربه و مشاهدة خشونت در خانوادة مبدأ با ميزان خشونت  حاكي از معني

   .ه زنان بوده است كه با نتايج تحقيق حاضر مغايرت داردعلي

  

  كارها پيشنهادات و ارائة راه

رسد انجـام اقـدامات كـاربردي در          شده و نتايج اين تحقيق، به نظر مي         با توجه به مطالعات انجام    
  :موارد زير  به كاهش ميزان همسرآزاري و خشونت در خانواده كمك كند

هاي آموزشي از سنين كـودكي و         رهاي فرهنگي با استفاده از كتاب     ها و باو   تغيير نگرش . الف
طـور كـه نتـايج        همـان . ويژه رسانة ملي تا بزرگـسالي       هاي ارتباط جمعي و به      با استفاده از رسانه   

هايـشان در آينـده و در زنـدگي          پـذيري زن و مـرد در نقـش          دهد، شيوة جامعه    تحقيق نشان مي  
معة تحقيق يكي از عوامل اصلي اعمال خشونت توسط مـرد و            زناشويي تأثير زيادي دارد و در جا      

هـاي جنـسيتي مـرد و زن دربـاب            از اين رو، الزم است نگرش     . پذيرش خشونت توسط زن است    
مخـصوصاً از   ( هاي آموزشي و از طريق رسانه         هاي خود از دوران كودكي با استفاده از كتاب          نقش

اي  هـاي آموزشـي مـشاوره       ها و همچنين كارگـاه      هو روزنام ) هاي تلويزوني   ها و سريال    طريق فيلم 
براي انجام اين كار، همة نهادهاي ذيربط از جمله آموزش و پـرورش، رسـانة ملـي و                  . تغيير كند 

وزارت ارشاد و نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد اين امر را جدي بگيرند و براي رفـع آن                    
شناسي به تنظـيم      شناسي و جامعه    ظران روان ن  به كمك كارشناسان علوم مربوط از جمله صاحب       

هاي شغلي بيشتر براي زنان در بيـرون از خانـه             همچنين، ايجاد فرصت  . و تدوين برنامه بپردازند   
 و مراقبـت از      به اموري مانند استقالل مالي زن از همسر خود، همكاري مـرد در كارهـاي خانـه                

اقدامات فوق، همه به كاهش     . خواهد شد فرزندان و بهترشدن سطح زندگي و رفاه خانواده منجر          
هـايي كـه     دهد در خانواده    كند، زيرا نتايج تحقيق نشان مي       خشونت عليه زنان در خانه كمك مي      

تقسيم كار بين زوجين وجود دارد يا زن در بيرون از خانه اشتغال دارد يا داراي اسـتقالل مـالي                    
  .بيشتري است خشونت عليه او كمتر است
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