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 بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان 

 های ساکن در شهر اردبیل  و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده
 

 2محمدیان دکتر حمیدرضا آقا*، 1دکتر محمد نریمانی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد2دانشیار دانشگاه اردبیل، 1  

 خالصه
 ها  د توجه پژوهشگران قرارگرفته است مساله اعمال خشونت در خانواده         های خانوادگی که امروزه مور       یکی از پدیده   :مقدمه

هـای سـاکن در شـهر اردبیـل و       میزان خشونت مردان علیه زنان در میـان خـانواده      هاست بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر دستیابی ب       
 .متغیرهای مرتبط با آن بوده است

ای چنـد     گیـری خوشـه      نمونـه   بـا روش  ) دارای زن و مـرد    (انواده   خـ  400 ، برای رسیدن بـه اهـداف مطالعـه        :ها مواد و روش  
آوری  یابی و همبستگی استفاده شده است و ابزارهـای جمـع   با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق زمینه        . ای انتخاب شدند    مرحله

 کمبریـل و ریجـی و       ورزی  های زیگموند و اسنیت برای سنجش اضـطراب و افسـردگی، آزمـون جـرأت               اطالعات نیز شامل آزمون   
 . سوالی آیزنگ و پرسشنامه محقق ساخته بوده است57آزمون 

درصد و خشـونت فیزیکـی در        30درصد، خشونت اجتماعی در    5/55دهد که خشونت روانی در         نتایج مطالعه نشان می    :نتایج
شـناختی چـون تحصـیالت بـانوان،          ی متغیرهای جمعیت  برخهمچنین خشونت مردان علیه زنان با       . ها وجود دارد    درصد خانواده  5/28

ورزی زنـان و مـردان        شناختی چون اضطراب، افسردگی جرأت       اجتماعی خانواده، میزان درآمد و سواد مردان و متغیرهای روان          هطبق
 .ارتباط دارد
بتواننـد بـا    های زندگی آشنا شـوند تـا         های کنار آمدن با چالش     ها با راه     است خانواده  ی با توجه به نتایج مطالعه ضرور      :بحث

 .کنترل خشم و اضطراب و افسردگی، آرامش را جایگزین خشونت و دیگر حاالت هیجانی در خانواده نمایند
 ، اردبیل، خانواده خشونت، پرخاشگری، خشم: کلیدیه هایواژ

 
 مقدمه

خانواده در حوزه مطالعه و تحقیق، یک واقعیت چند بعـدی           
 موضـوعات آن    ،که از ابعـاد مختلـف      طوریه  شود ب   شناخته می 

های خـانوادگی کـه امـروزه         یکی از پدیده  . قابل بررسی هستند  
شناسـان قـرار گرفتـه        شناسان و روان    مورد توجه محققان، جامعه   

اســت اعمــال خشــونت در خــانواده و یــا بــه اصــطالح معمــول  
 .خشونت مردان علیه زنان در خانواده است

 

 
 قصـد   در این مطالعه رفتاری است که با      منظور از خشونت    

و نیت آشـکار و یـا پنهـان بـرای وارد کـردن آسـیب فیزیکـی،                 
 ). 1(گیرد  روانی، اجتماعی به فرد دیگر صورت می

امــا خشــونت مــردان علیــه زنــان ابعــاد متعــددی را شــامل  
ــن راســتا مــی  مــی ــه خشــونت فیزیکــی   شــود کــه در ای ــوان ب               ت

  جـرح یعنی آسیب رساندن به اعضای بدن با کتـک، ضـرب و             (
                  ، خشـــونت روانـــی )بـــا اســـتفاده از دســـت یـــا ابـــزار دیگـــر 

خشـونت اجتمـاعی    ) تهدید، تحقیر، سرزنش کالمی، فحاشـی     (
کنترل رفتارهای زن، در انزوای اجتماعی قرار دادن، ممنوعیت (

 ).2(و خشونت جنسی اشاره نمود ) دیگرانبا ارتباط 

 ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی میدان آزادی –مشهد *
  8783008 -11: تلفن

 24/1/85:      تاریخ تایید24/8/84:  تاریخ وصول
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دکتر محمد نریمانی و همکار..........                                                           و بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان   
 

 مـردان علیـه زنـان در        دهد که خشونت    ها نشان می    بررسی
ها به میزان زیادی متأثر از عوامل روانی اجتماعی اسـت             خانواده

های مختلفی چون نظریـه کـارکردگرایی،         و در تبیین آن نظریه    
، نظریـه فمینیسـتی،     )تـنش، تضـاد   (های ساختار اجتمـاعی       نظریه

محیطـی و نظریـه       نظریه منـابع، نظریـه سیسـتمی، نظریـه زیسـت          
به طوری که کارکردگرایان .  وجود دارندناکامی ـ پرخاشگری 

در تبیین خشونت خانوادگی معتقدند که خانواده گروهی است         
که وجود عالیـق متفـاوت در ایـن گـروه نـاهمگون، سـبب بـه                 

ایـن تضـادها،   . شـود  وجود آمدن تضادهای آشکار یا پنهان مـی    
بـرد و     ها و کارکردهای مناسب خانوادگی را از بین مـی           ویژگی

ــر راه برداشــت در نتیجــه، ــا را از س ــد آنه ــع تضــادهای .  بای رف
 مــواردی، از راه  درخــانوادگی بــا اســتفاده از وســایل قــدرت و

 ).3(گردد پذیر می خشونت امکان
ــاعی    ــراث اجتم ــه فرهنگــی، فرهنــگ می ــدگاه نظری از دی

. گـذارد   گذشته است که بر رفتار کنونی و آینده انسان تأثیر می          
کننـد، در فرهنگـی    فتاری مـی  مردانی که با همسـران خـود بـدر        

 کننـد کـه در آن، حاکمیـت مـردان بسـیار بیشـتر از                 زندگی می 
خشـونت  ) تنش، تضاد (های ساختار اجتماعی      نظریه. زنان است 

 کنند که هر چه وقایع یـا موقعیـت          در خانواده را چنین تبیین می     
کننـد، بیشـتر باشـد،        آفرین که خانواده را تهدیـد مـی         های تنش 

آمیز در آن خـانواده  بیشـتر خواهـد            رفتار خشونت احتمال بروز   
نظـران نظریـه فمینیسـتی معتقدنـد کـه            همچنین صاحب ). 4(شد

خشونت در درون خانواده بیشتر اوقات از جانب مـردان نسـبت            
آنهـا معتقدنـد کـه دالیـل        . گیرد  به زنان و کودکان صورت می     

  در   پدرسـاالرانه   اصلی خشونت، وجـود سـاختارهای اقتـداری       
  ).5(عه استجام

 ویلیام کود، نظـام خـانواده، ماننـد هـر نظـام یـا واحـد                 بنا به نظر  
اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هر کس که بـه            

توانـد    منافع مهم خانواده بیشـتر از دیگـران دسترسـی دارد، مـی            
 ).6(وا دارد سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود

در نظـر گرفتـه     ) سیسـتمی (نظـامی    خـانواده    ،در نظریه سیستمی  
شود که دارای مرزهای بسته یا بـاز یـا قابـل نفـوذ بـا محـیط                    می

این مبادلـه، بـه صـورت بـازخورد منفـی یـا             . اطراف خود است  
گیرد و اهـداف نهفتـه در نظـام، بـر بـازخورد               مثبت صورت می  

مثالً ممکـن اسـت خشـونت در جهـت دسـتیابی بـه             . تأثیر دارند 
خشونت، از طریق راه و     . وسیله موثری باشد  هدف یا بقای نظام     

روشی که نظام درونی و بیرونی خـانواده بـه آن واکـنش نشـان               
  ).7(گیرد  دهد، تحت تأثیر قرار می می

پیروان نظریه زیست محیطی معتقدند اگر خانواده نتواند با         
به ویـژه   (محیط بیرونی ارتباط برقرار کند، امکان بروز خشونت         

بنـابراین زمـانی کـه رابطـه        . آیـد    وجـود مـی    ، بـه  )علیه کودکان 
متقابلی بین والدین ـ کودک، خانواده و محـیط وجـود نداشـته     

در نظریـه زیسـت     ).8(کنـد   باشد، خشونت امکان بروز پیـدا مـی       
 این اسـت کـه      می باشد محیطی، آن چه در ایجاد خشونت مهم        

دهنـد و شـبکه       تفسیرهای اجتماعی این عمل را مقبول نشان می       
برد نیز تعیین کننده میـزان         که خانواده در آن به سرمی      اجتماعی

نظریـه ناکـامی ـ پرخاشـگری بـر ایـن مبنـا        . بروز خشونت است
است که ناکامی، به خصوص زمانی که رفتار در جهت رسیدن           

گـردد کـه      مـی ) تحریکـی (به هدف نباشد، باعث ایجاد انگیـزه        
ن در ایـ . هدف آن صدمه زدن بـه افـراد یـا اشـیای دیگـر اسـت       

ــور پرخاشــگری     ــرایط محیطــی خــاص باعــث ظه           صــورت ش
 ). 9(شود می) سایق پرخاشگری(

های مـذکور مطالعـات متعـددی در مـورد            عالوه بر نظریه  
              . میــزان و علــل خشــونت مــردان علیــه زنــان انجــام شــده اســت 

کــه اعــزازی در مطالعــه خــود نشــان داده اســت کــه  طــوریه بـ 
در برگیرنـــده طیـــف ) همســـر آزاری(خشـــونت خـــانوادگی 

های متفاوت اجتماعی و اقتصادی      ای از افراد با ویژگی      گسترده
هایی که در آنهـا خشـونت رواج داشـته اسـت بـا        خانواده. است

هـای    توجه به عواملی مانند سواد، درآمـد و نـوع شـغل تفـاوت             
 ).10(فراوانی داشتند 

د  از دیگر عـواملی کـه در ایجـاد خشـونت دخالـت دارنـ              
هـای اجتمـاعی در مـورد خشـونت، نگـرش       توان به نگـرش   می

 نسبت به زنـان، نگـرش نسـبت بـه ازدواج و تشـکیل خـانواده و            
 ساختارمردانه رسانی،  کمک برای  رسمی  سازمان های ناتوانی
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و اجتمـاعی    ،اقتصـادی  هـای   حمایـت  سازمان های رسمی، نبود   
 ).9(اشاره کرد ... ناآگاهی زنان از امکانات و

کنـد کـه    گیری می    اعزازی  در مطالعه خود نتیجه      همچنین
که خود در زندگی شخصی قربانی خشونت خانوادگی         افرادی
اند و یا حتی شاهد رفتار خشن اعضـای خـانواده نسـبت بـه               بوده

اند در رابطه با دیگران دارای مشـکالت متعـددی            یکدیگر بوده 
 تمایـل بـه   هستند و در بعـد فـردی ایـن افـراد بیشـتر از دیگـران              

و از کـارایی پـایینی      . استفاده از موادمخدر و پرخاشگری دارند     
های کاری برخوردارند و در بعد اجتماعی، این افراد          در محیط 

 ).11(قادر به برقراری رابطه سالم با دیگران نیستند
تـوجهی بـه عواطـف زن،         بارون و پیرون  عواملی چون بی      

الکلـی، نادیـده    افراط در سیگار کشـیدن و مصـرف مشـروبات           
های زن و برخورد با زن به عنوان یـک موجـود             گرفتن دیدگاه 

فکـری و مسـخره نمـودن زن،     حقیر و نـادان، غفلـت از زن، بـی    
نزدیکی اجباری و یا درخواست زیـاده از حـد آن بـا خشـونت               

بررسی انجام شـده اعـزازی در ارتبـاط          ).7(مردان مرتبط است    
 نقش سطح تحصیالت، ،یبا عوامل اجتماعی ـ روانی پرخاشگر 

درآمــد، اشــتغال و بهداشــت فــردی را در اعمــال خشــونت در  
 ).12(داند  ها مؤثر می خانواده

تحقیق دیگـری توسـط اسـتراوس و همکـاران  بـا عنـوان               
انجـام  » های آمریکایی   خشونت در خانواده  : پشت درهای بسته  «

درصـد از افـراد نمونـه     16گرفته که براساس نتایج ایـن بررسـی         
سال انواع خشونت فیزیکـی را       اند که در طول یک      ر داشته اظها

اند که در طول      درصد زنان نیز اظهار نموده    38اند و     تجربه کرده 
 ).4( اند زندگی مشترکشان از جانب شوهر خشونت دیده

میلیـون  6/1دهـد کـه در آمریکـا           نشـان مـی    اتهمچنین تحقیقـ  
 ).14،13(خورند  همسر در هر سال از شوهران خود کتک می

درصـد آنهـا از      43دهـد کـه       نتیجه مطالعه امیر مرادی  نشان می      
درصــد آنهــا نیــز دارای  65برنــد و  افســردگی شــدید رنــج مــی

 ).11(نفس پائین هستند عزت
با توجه به مبانی نظری و ادبیات پژوهشی مـی تـوان گفـت کـه                

  درصد  خانواده ها خشونت  خانوادگی  مشاهده16حداقل در 

 
شـناختی و   های جامعـه   یده قابل تبیین با تئوری    شود و این پد     می

کـه هـر دو فاکتورهـای روانـی و           طوریه  ب. شناختی است   روان
حـال در   . کننـد   اجتماعی در بروز ایـن پدیـده ایفـای نقـش مـی            

 اولین هـدف مطالعـه      ،شد  مطالعه حاضر سه هدف اساسی دنبال       
هـای   این بود که میزان خشـونت مـردان علیـه زنـان در خـانواده              

کن در شهر اردبیل چقدر است و دومـین هـدف مطالعـه نیـز               سا
ها از کدام نـوع خشـونت خـانوادگی بیشـتر             این بود که خانواده   

هـا بـا چـه        پدیـده خشـونت در خـانواده      این کـه     و   ،برند  رنج می 
. شود   سومین هدف مطالعه محسوب می     ،متغیرهایی مرتبط است  

         ئین، متوسـط  پـا (آیا در بروز این پدیده طبقه اجتماعی خـانواده          
یـک از    کـدام . و میزان تحصیالت زن دخالت دارد یا نه       ) و باال 

ورزی،  متغیرهــای روانــی چــون اضــطراب، افســردگی، جــرأت
گرایی مرد و زن، ناکامی مرد، میزان سـواد           گرایی و برون    درون

ــزان درآمــد خــانواده و    ــین زن و مــرد، می مــرد، فاصــله ســنی ب
 . مردان علیه زنان ارتباط داردخودنمایی زن با میزان خشونت

 ها مواد و روش
هـای سـاکن در شـهر         جامعه آماری مطالعه حاضر خانواده    

خـانواده   400 بودند که از جامعه مـذکور        1382اردبیل در سال    
شـدند بـا روش       که حداقل از یک زن و یک مـرد تشـکیل مـی            

 طـوری ه  بـ . ای انتخاب شـدند     ای چند مرحله    گیری خوشه   نمونه
ردبیل به پنج منطقه تقسیم و از هر منطقه چهار خیابـان            که شهر ا  

صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر خیابان نیـز دو کوچـه    ه  ب
آوری اطالعات از   برای جمع . صورت تصادفی انتخاب شدند   ه  ب

 سوالی زیگموند و اسنیت برای سنجش افسـردگی و          14آزمون  
 سـوال   7سوال این آزمون افسردگی و       7. اضطراب استفاده شد  

ضـرایب پایـایی    . دهـد  دیگر اضطراب را مورد سنجش قرار می      
 91/0 و   76/0بازآزمایی و همسانی درونی این آزمون به ترتیب         

 سوالی اضطراب   7همچنین همبستگی   ). 15(گزارش شده است  
 7 و بـا     MMPI 72 /0این آزمون با آیتم پسیکاسـنتی آزمـون         

 MMPI مقیاس افسردگی آزمون اسنیت با مقیـاس افسـردگی        
 ). 16(باشد می69/0
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ورزی   ورزی از آزمـون جـرأت       همچنین بـرای سـنجش جـرأت      
 1975کمبریل و ریجی استفاده شده کـه ایـن آزمـون در سـال               

باشد و مقیاس سـواالت        سوال می  40است و دارای     شده ساخته
 ای بوده و پایایی آزمون نیـز بـا اسـتفاده از آلفـای               نیز پنج درجه  

گرایـی    برای سنجش برون  ). 17(باشد   می 75/0کرونباخ در حد    
ــون   و درون ــردان از آزم ــان و م  ســوالی آیزنــگ 57گرایــی زن

        ). 18(باشـد      مـی  80/0استفاده شده است و پایـایی ایـن آزمـون           
های استاندارد از پرسشـنامه محقـق سـاخته          در کنار این آزمون   

 میزان خشـونت    زیابی  که در آن جهت ار    نیز استفاده شده است     
در خانواده، خودنمایی زن و بعضی متغیرهای روانـی اجتمـاعی           

  ای  سـوال پرسشـنامه    25بنـدی در قالـب        هـای درجـه    مقیاس از
 روایی صوری این پرسشنامه از      برای ارزیابی .است استفاده شده 

سنج استفاده شده است و پایایی آن با اسـتفاده            نظر سه نفر روان   
 .دست آمده استه  ب73/0ونباخ در حد از آزمون آلفای کر

  
 

با توجه به اهداف مطالعه و ماهیت موضوع از روش توصـیفی و     
آوری  کـه شـیوه جمـع    ضـمن آن . همبستگی استفاده شده است   

هـا و     انفرادی و در محل سکونت آزمودنی     به صورت   اطالعات  
. وسیله کارشناسان رشته علـوم تربیتـی صـورت گرفتـه اسـت       ه  ب

هـا از آزمـون تحلیـل واریـانس یـک             مـاری داده  برای تحلیـل آ   
 .عاملی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

 نتایج
ه ئـ صورت فشرده در قالب سـه جـدول ارا  ه نتایج مطالعه ب  

 نخست به انواع خشـونت از نظـر میـزان و          در جدول . شده است 
 نتـایج مطالعـه بـا       2در جدول شماره    .  شده است  پرداخته شدت

تحلیــل واریــانس یــک عــاملی ارایــه شــده اســت و  اســتفاده از 
بینی    متغیر پیش  18  ارتباط    3آخرین جدول یعنی جدول شماره      

ــانواده    ــونت در خـ ــی خشـ ــالک یعنـ ــر مـ ــا متغیـ ــده را بـ                      کننـ
 .دهد نشان می

 
  میزان و شدت انواع خشونت مردان علیه زنان -1جدول 

 شدت میزان
 انواع خشونت زیاد خیلی زیاد کم کم خیلی خیر بله
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

خشونت روانی، 
 کالمی

 

 
222 
 

 
5/55 

 

 
178 

 

 
5/44 

 
66 
 

 
30 

 
51 

 
23 

 
49 

 
1/22 

 
56 

 
2/25 

 
 تماعی اجخشونت

 
 
128 

 
32 

 
272 

 
68 

 
49 

 
4/38 

 
35 

 
3/27 

 
25 

 
5/19 

 
19 

 
8/14 

 
 خشونت فیزیکی

 
14 

 
5/28 

 
286 

 
5/71 

 
45 

 
5/39 

 
35 

 
7/30 

 
15 

 
2/13 

 
18 

 
8/17 

 
 2 1 4 2 8 4 86 42 8/87 351 2/12 49 خشونت جنسی

 
دهـد کـه میـزان     نتایج موجود در جدول شماره یـک نشـان مـی     

ــی در   32درصــد، خشــونت اجتمــاعی در   5/55خشــونت روان
درصـد و خشـونت جنسـی        5/28درصد و خشونت فیزیکی در      

شـود، کـه      مردان علیه زنان مشاهده می    از طرف   درصد  2/12در  
از میان چهار نوع خشونت، بیشترین فراوانی را خشونت روانـی            

هـا اظهـار      درصد خـانواده   38تنها  . خود اختصاص داده است   ه  ب
هیچ نوع خشونتی را از طرف همسرانشان دریافـت         که  اند    داشته
 کهباشـد   درصد مـی   5/71ان خشونت فیزیکی     اما فقد  ،اند  نکرده

 .مشاهده انواع دیگر خشونت این نسبت را تغییر داده است
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  در میان چهار گروه از زنان با توجه به تحصیالت و طبقات اجتماعی آنها اردبیلیمقایسه میزان خشونت مردان علیه زنان -2جدول 
  با استفاده از تحلیل واریانس یک عاملی

  متغیرهای
میانگین  درجه آزادی جمع مربعات منابع تغییر مستقل

 داری معنی F مربعات

 تحصیالت زنان
 ها بین گروه

 ها گروه درون
 مجموع

159/1719 
22/20591 

381/22310 

5 
393 
398 

83/343 
395/52 

562/6 000/0* 

طبقات اجتماعی 
پائین، متوسط، (

 )باال

 ها بین گروه
 ها گروه درون

 مجموع

204/1360 
677/12429 
88/13789 

2 
298 
300 

112/680 
710/41 

30/16 000/0* 

 .باشد ها می دار بودن تفاوت میانگین  عالمت ستاره نمایانگر معنی           
 

 2که از جدول شـماره       طوری هماندر رابطه با تحصیالت زنان      
. باشد  دار می    معنی 56/6دست آمده یعنی    ه   ب Fشود    مالحظه می 

صـورت دو   ه  ها ب  توجه به مقایسه میانگین گروه    که با    طوریه  ب
شود که بـا       مشاهده می  LSDبه دو با استفاده از آزمون تعقیبی        
 میـزان خشـونت مـردان علیـه     ،باال رفتن میزان تحصـیالت زنـان      

میزان خشونت مردان علیه زنان در میان    . زنان کاهش یافته است   
ر دارنـد در    تـ   هایی که زنان تحصیالت راهنمایی و پائین        خانواده

دیپلم و لیسـانس   شان در حد فوق مقایسه با زنانی که تحصیالت   
 .باشند میترداری باال  صورت معنیه باشند ب  باالتر مییا

 F دهـد کـه     نشان می2همچنین نتایج موجود درجدول شماره 
ــ ــده  ه ب ــت آم ــاعی    دس ــات اجتم ــا طبق ــه ب ــطح در رابط                    در س
نی خشونت در خانواده با طبقـه اجتمـاعی          یع ،دار است   معنی% 5

ــانواده ــونت     خ ــزان خش ــانگین می ــه می ــاط دارد و مقایس ــا ارتب ه
ــان    خــانواده ــزان خشــونت در می ــانگر آن اســت کــه می هــا نمای
هـای     باالتر از خـانواده    ،های دارای طبقه اجتماعی پائین      خانواده

باشد اما میـزان خشـونت        دارای طبقه اجتماعی متوسط و باال می      
داری  های طبقات متوسـط و بـاال تفـاوت معنـی       میان خانواده  در

 .ندارد
  در اردبیل  متغیرهای روانی اجتماعی مرتبط با خشونت مردان علیه زنان-3جدول 

بینی  متغیرهای پیش میزان خشونت میزان خشونت
 داری معنی همبستگی کننده

بینی  متغیرهای پیش
 داری معنی همبستگی کننده

 86/0 009/0 گرایی زن برون *000/0 25/0 اضطراب زن
 *03/0 -11/0 گرایی مرد برون *000/0 33/0 اضطراب مرد

 005/0 14/0 گرایی زن درون 62/0 025/0 طلبی زن  جرأت
 *000/0 18/0 گرایی مرد  درون *02/0 11/0 افسردگی زن
 *000/0 56/0 ناکامی مرد *000/0 31/0 میزان سواد زن
 55/0 -30/0 فاصله سنی بین زن و مرد *000/0 33/0 افسردگی مرد
 *000/0 -35/0 میزان درآمد *000/0 -30/0 میزان سواد مرد

 *006/0 15/0 خودنمایی زن *03/0 12/0 طلبی مرد  جرأت
 .باشد  می05/0دار بودن ارتباط متغیرها در سطح   عالمت ستاره نمایانگر معنی

شـود از     ه مـی   مالحظـ  3که از جدول شـماره       طوری همان
 متغیر با میزان خشونت مردان      13بینی کننده      متغیر پیش  18میان  

 .علیه زنان در خانواده ارتباط دارد

ترین همبسـتگی بـین ناکـامی مـرد بـا میـزان               که قوی  طوریه   ب
 یعنـی میـزان همبسـتگی       ،شـود   خشونت در خانواده مشاهده می    

 . باشد  می56/0
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ستگی معکوس داشته و در     ه دوم میزان درآمد همب    مرتبدر  
ــزان    ــا می گــام ســوم و چهــارم اضــطراب و افســردگی مــردان ب

بـین میـزان    . خشونت آنها در خـانواده همبسـتگی مسـتقیم دارد         
ــا میــزان   ســواد مــردان و زنــان و فاصــله ســنی بــین زن و مــرد ب

ضـمن  . شـود   دار مشاهده مـی     خشونت همبستگی معکوس معنی   
یی زن و اضطراب زنـان      گرایی مرد و زن، خودنما      آن که درون  

و افسردگی زنان بـا میـزان خشـونت مـردان رابطـه مسـتقیم امـا                 
گرایـی مـرد بـا میـزان خشـونت مـردان علیـه زنـان رابطـه                    برون

 .معکوس دارد
 بحث

یکی از سواالت اصلی مطالعه حاضـر ایـن بـوده اسـت کـه               
. میزان شیوع خشونت مردان علیه زنان در خانواده چقـدر اسـت           

درصــد  7/55شــان داد کــه خشــونت روانــی در نتیجــه مطالعــه ن
  شـود و درگـام دوم خشـونت اجتمـاعی           ها مشاهده مـی     خانواده

ها این نوع خشـونت   درصد آزمودنی 32که  طوریه  قرار دارد ب  
کنند و خشونت فیزیکی در وهلـه سـوم قـرار داد          را گزارش می  

و آخرین نوع خشونت از نوع جنسی اسـت کـه           ). درصد5/28(
شود اما فقدان هـیچ نـوع         ها گزارش می    خانوادهدرصد  5/12در  

ایـن یافتـه بـا      . درصـد بـوده اسـت      38خشونت مردان علیه زنان     
نتیجه مطالعه اشتراوس همخوانی دارد چون در ایـن مطالعـه نیـز         

               درصـــد گـــزارش 28میــزان خشـــونت فیزیکـــی در خــانواده   
 ).4(شده است

ود این بود کـه     سوال دیگری که در مطالعه حاضر مطرح ب       
خشونت مردان علیه زنان آیا با طبقه اجتماعی و تحصـیالت زن            

دست آمده نمایانگر آن است کـه میـزان         ه   نتایج ب  ؟ارتباط دارد 
خشونت خانوادگی با باال رفتن میزان تحصـیالت زنـان کـاهش       

که خشونت در خـانواده      ضمن آن . دهد  داری را نشان می   ی  معن
که خشونت در میان     طوریه  ست ب با طبقه اجتماعی هم مرتبط ا     

هـای    های دارای طبقه اجتماعی پائین بـاالتر از خـانواده           خانواده
اما میزان خشـونت در  . دارای طبقه اجتماعی متوسط و باال است 

داری را    های طبقات متوسـط و بـاال تفـاوت معنـی            میان خانواده 
 . دهد نشان نمی

شـتری دارد   این یافته با نتایج مطالعه سخاوت  همخوانی بی        
که در مطالعه سخاوت نیز نشـان داده شـده اسـت کـه          طوریه  ب

سطح تحصیالت زنان، درآمد خانواده بر میزان خشونت مـردان          
شاید بتوان در تبیین پـائین بـودن میـزان          . گذارد  علیه زنان اثرمی  

هایی که زنان تحصیالت بـاالیی   خشونت خانوادگی در خانواده 
آگاهی و توانـایی    ،ی همسـر  دارند چنین گفت که تحصیل بـاال      

 دهـد ضـمن آن      ها افـزایش مـی     آنها را در استفاده از این روش      
هـای دارای سـطح اجتمـاعی و اقتصـادی پـائین              که در خـانواده   

تواند یک رفتار جبرانی باشـد کـه در مقابـل             وجود خشونت می  
زنـد    سـر مـی    تنش و تضاد موجود در خانواده از طـرف مـردان          

)10،2.( 
دیگر در مطالعه حاضر این بود کـه چـه          سوال مطرح شده    

متغیرهای روانی اجتماعی با میـزان خشـونت مـردان علیـه زنـان              
نتایج مطالعه نمایـانگر آن اسـت کـه متغیـر میـزان             . مرتبط است 

ه بـ . ناکامی مرد باالترین همبستگی را با خشـونت خـانواده دارد      
 ـ پرخاشگری را مـورد تائیـد       که این یافته، نظریه ناکامی     طوری

که در ایـن فرضـیه بـه خصـوص زمـانی کـه               دهد چون   قرار می 
رفتار در جهت رسیدن به هدف نباشـد باعـث ایجـاد انگیـزه در            

در کنار متغیرهای فوق میزان درآمد خانواده       ). 2(شود    افراد می 
و میزان سواد مرد با خشونت خانوادگی ارتبـاط معکـوس دارد             

کـه خشـونت    دهـد     که مطالعه اعـزازی نیـز نشـان مـی          طوریه  ب
خانوادگی با سواد و نوع شغل زنـان و درآمـد خـانواده ارتبـاط               

 ). 10(داری دارد معنی
در تبیین ارتباط بین متغیرهای فوق شاید بتوان گفـت کـه            

 خـانواده بـاز     ءشکوفایی را بـرای اعضـا      تحصیالت باال راه خود   
            بــر یــافتن هــای تحصــیل کــرده بــا آگــاهی  کنــد و خــانواده مــی
های کنار آمدن با تعارضات در روابـط نزدیـک، خشـونت             راه

در خــانواده را کمرنــگ کــرده و موقــع مواجــه شــدن بــا موانــع 
های معقول چـون حـل مسـاله کمـک            بیرونی یا درونی از شیوه    

 عامـل ناکـامی بـه خـاطر موانـع           در بسیاری از مـوارد    . گیرند  می
 . بیرونی است و درآمد کمتر یکی از موانع بیرونی است
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 باشـد احتمـال      خاطر همین وقتـی درآمـد خـانواده کـم         ه  ب
البتـه خشـونت    . بروز خشونت در خانواده نیز بیشتر خواهـد بـود         

ــتقیم     ــاط مس ــز ارتب ــرد نی ــردگی زن و م ــا افس ــانواده ب               .دارد خ
 درصـد از  4دهـد     که مطالعه امیر مرادی نیز نشـان مـی         طوریه  ب

انـد از     ن خـود قـرار گرفتـه      زنانی که مورد اذیت و آزار شـوهرا       
خلـق پـائین مـرد یـا زن یـا حتـی             . برند  افسردگی شدید رنج می   

اضطراب باالی زن و مـرد یـک عامـل درونـی اسـت کـه مـانع                  
شـود کـه      مـی  رسیدن اعضای خانواده به اهـداف موردنظرشـان       

  ). 11( خشونت در خانواده خواهد بود ،پیامد آن

 
 

رده پـائین بـودن     های افراد مضطرب و افس      یکی از ویژگی  
که در مطالعه امیـر مـرادی  دیـده           طوریه  نفس آنهاست ب    عزت
                  در معـــرض خشـــونتی کـــهزنـــاناز درصـــد  65 ،شـــود مـــی

               .بــوده انــد برخورداری تــر نفــس پــائین از عــزت انــد قرارگرفتــه
ــزت  ــین ع ــطراب و     و هم ــردان، اض ــان و م ــائین در زن ــس پ نف
جاست که مـردان بـرای       کند و این    تشدید می  راافسردگی آنها   

حل معقول و منطقی مشکالت بـاالخص مسـایل خـانوادگی از            
  ).11(گیرند  های مبتنی بر هیجان یعنی خشونت کمک می شیوه
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