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Abstract 

   The study aims on “violence against 
women” during marital life from a 
sociological point of view. 
Assumptions are based on the per-
spective of three theoretical views 
including Sources Theory, Learning 
Theory and Conflict theory. 
The study population includes aca-
demic and non-academic staff of Azad 
University of Tehran in 1387-1388. 
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 مقدمه

ها را  ترين و ارزشمندترين نقش   ها و مؤسسات اجتماعي، خانواده مهم     در بين تمامي نهادها و سازمان     
 . گذارنددارد و افراد از سوي آن گام به عرصه هستي مي

The sample size consists of 533 ma-
rried women, who were selected thr-
ough the year multistage cluster 
sampling? The results show that var-
iables such as woman decision making 
in important situations of life, women 
experience of observation violence in 
family of origine, men experience of 
violence in family of origine, women 
family support, women social-eco-
nomic status, and social-economic 
status differences between men and 
women have significant relationship 
with violence. However, there was no 
significant relationship between men 
family support and social-economic 
status and violence. Final results show 
that in these three groups the most 
violence rate against women is among 
non-academic and the least is among 
staff. Also higher social-economic 
status of women compared with their 
husbands is related to higher rates 
violence against wives.  
 
KeyWords: violence against women, 
violence experience, violence obser-
vation, social-economic status, marital 
life, family support. 
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 .  باشد مي  از زنان متأهل    نفر 533 نمونه برابر    حجم

آمار توصيفي و   (ها، در دو سطح     تجزيه و تحليل داده   
نتايج حاصله  .  انجام گرفته است   )  آمار استنباطي 

گيري زن در امور     نشان داد كه متغيرهاي تصميم      
مهم زندگي، تجربه و مشاهده خشونت زن در               

 در  خانواده پدري، تجربه و مشاهده خشونت مرد         
خانواده پدري، حمايت خانوادگي زن، پايگاه              
اقتصادي اجتماعي زن و تفاوت پايگاهي بين زن و           
مرد رابطه معناداري با خشونت دارند و بين حمايت          
خانوادگي مرد و پايگاه اقتصادي اجتماعي مرد و            

نتيجه كلي اين . خشونت رابطه معناداري وجود ندارد  
ر در ميان   است كه بيشترين خشونت از سوي همس       

كارگران و كمترين ميزان آن در ميان كارمندان            
 . برآورد شده است

 

ديدگي، خشونت عليه زنان،       خشونت :هاكليدواژه
گيري در امور مهم، مشاهده و تجربه               تصميم

خشونت، فراگيري خشونت، حمايت خانوادگي،          
 پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
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ساروخاني، (تواند ادعاي سالمتي كند اگر از خانواده سالم برخوردار نباشد             اي نمي به درستي جامعه  
كه كنند، در حالي  مردم عموماً خانواده را كانون آرامش و سازش و آسايش تصور مي              ).  11:  1375

 جوامعي با بافت سنتي     در.  ها و سوءتفاهم و تناقض فرهنگي است      خانواده محل برخورد عقايد، سليقه    
كنند تا به عنوان يك      و مذهبي به پديده خشونت عليه زنان به عنوان يك پديده روزمره نگاه مي                 

تا سه دهه قبل،    .  متأسفانه خشونت خانوادگي بخشي از تجربه بسياري از زنان است          .  بحران اجتماعي 
هايي ند و آن را خاص خانواده      كردشناسان، خشونت در خانواده را امري استثنائي قلمداد مي          جامعه
دانستند كه داراي مشكالت مادي، سطح فرهنگي پايين و شرايط بحراني مانند طالق بودند؛ اما                  مي

ها وجود دارد و معموالً    نتايج تحقيقات برخالف تصور رايج نشان داد كه خشونت در ميان همه خانواده            
توان گفت كه   در نتيجه مي  )  77  :1380عزازي،ا(قربانيان خشونت در خانواده، زنان و كودكان هستند         

هايي به ظاهر معمولي و       شوند، بلكه خانواده   دار به خشونت متوسل نمي      هاي مسئله تنها خانواده 
خشونت عليه زنان خاص يك طبقه اجتماعي نيست،          .  مطلوب نيز نسبت به اعضاي خود بدرفتارند        

متأسفانه با توجه   .  افتدامعه اتفاق مي  كتك زدن همسر يا شريك جنسي در همه قشرها و طبقات ج             
اي كه در زمينه خشونت عليه زنان انجام شده است در ايران به تعداد                     هاي گسترده به پژوهش 

ساختار جامعه و   « تحت عنوان     شهال اعزازي  از جمله مقاله   توان اشاره نمود  معدودي از مقاالت مي   

عي در مشخص كردن اهميت ساختار نابرابر        با توجه به ديدگاه فمينيستي س      كه  »خشونت عليه زنان  

 رهاي اقتصاد، قوانين، نيروهاي نظارتي جامعه و نهادهاي حمايتي جامعه دارد و ب                 قدرت در حوزه  
 كيدأ ت ،كندساختار جامعه كه مردان را تشويق به اعمال خشونت و زنان را وادار به تحمل آن مي                     

بررسي وضعيت خشونت در     «وهشي تحت عنوان     پژچنين  هم.  )اينترنتي  :1383  اعزازي،(  دنمايمي

 توسط تقي آزادارمكي به صورت نظرسنجي در سطح شهر تهران انجام گرفته است و                 »جامعه تهران 

از ).  1379ارمكي،  (باشد كه آيا در جامعه خشونت وجود دارد؟           به دنبال دستيابي به اين هدف مي       
هاني بودن آن است و زنان به داليلي چون          هاي اصلي خشونت عليه زنان پن      جا كه يكي از ويژگي    آن

هاي مردم  آبرويي، گناه، حرف  عدم آگاهي، ترس از مواجهه با فقر، عدم پذيرش مجدد در خانواده، بي             
كنند يا به عبارتي تا خطر را كامالً          و ترس از دست دادن كودكان، مشكالت خود را گزارش نمي              

ارقام مشخصي درباره وضعيت خشونت عليه زنان        گشايند، آمار و    احساس نكنند لب به شكايت نمي      
 .در ايران وجود ندارد

طور كار رفته و به   خشونت عليه زنان در ايران همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه به                
چه كه مسلم است    آن).  1379:34كار،  (مشخص در دو حوزه خصوصي و عمومي اتفاق افتاده است             

باشد كه در برگيرنده    مي هاي ايراني  شكل خشونت عليه زنان در خانواده       ترينخشونت خانگي شايع  
، ...)ضربه زدن و هل دادن و        (چون حمالت فيزيكي     گرانه هم كليه رفتارهاي هجومي و سركوب      
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ممانعت از برقراري ارتباط با خانواده،         (، فشارهاي اجتماعي      ...)حمالت كالمي و   (حمالت رواني    
محروم كردن زن از پول، ممانعت از كار كردن در بيرون از منزل               (قتصادي  ، فشارهاي ا  ...)دوستان و 

اما ابعاد،  .  شودو تجاوز جنسي است كه از ناحيه افرادي كه با فرد ارتباط نزديك دارند، اعمال مي               ...)  و
 . باشدها متفاوت ميگستردگي و نوع خشونت در بين خانواده

هايي مطالعه   سعي شده، پديده خشونت در ميان خانواده        چه بيان شد در اين تحقيق      با توجه به آن   
رو ميزان و نوع خشونت و تأثير تفاوت پايگاه اقتصادي و             از اين .  باشندشود كه به ظاهر مطلوب مي      

 .اجتماعي زن در بين سه گروه شغلي مورد نظر سنجيده شده است
 

 روش

 و واحد تحليل در آن فرد        آيدتحقيق حاضر از لحاظ روش، يك تحقيق پيمايشي به حساب مي            
 .از لحاظ معيار زمان يك تحقيق مقطعي است. است
 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان و كارمندان زن دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهران                      
 كه بيش از    باشنددهند كه با توجه به موضوع تحقيق پاسخگويان شامل زنان متأهلي مي            تشكيل مي 

ها بر اساس آماري كه از هر واحد گرفته شد شامل            تعداد آن .  ها گذشته است  يك سال از ازدواج آن    
ها از طريق    انتخاب نمونه   در اين تحقيق    .باشدمي  كارگر 44 هيأت علمي و      522 كارمند،   1503
ل كوكران  براي محاسبه نمونه از فرمو      .  صورت گرفته است   اي  اي چند مرحله   گيري خوشه نمونه

 . استفاده گرديد
دليل سختي كار و همكاري نكردن تعدادي از پاسخگويان به      كه به   نفر برآورد گرديد   549حجم نمونه   

 . باشند، تقليل يافتمي   نفر كارگر31 نفر هيأت علمي و 191 نفر كارمند، 311 نفر كه شامل 533
 

 ابزار پژوهش

 سؤال، تشكيل شده،    149باشد كه از    خته مي ابزار سنجش در اين تحقيق پرسشنامه محقق سا         
 سؤال آن كه به صورت طيف       42.  آوري شده است  شامل سؤاالت باز و بسته و با روش حضوري جمع          

ها دهد و ديگر سؤال   ديدگي را مورد سنجش قرار مي      قسمتي طراحي گرديده متغير خشونت     5ليكرت  
رديده، براي آزمون ساير متغيرها طراحي       قسمتي طراحي گ   5كه اكثراً به صورت طيف ليكرت       )  گويه(

 .اندشده

���/ 
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در اين تحقيق   .  آيد از جمله اعتبار صوري و تحليل عامل        هاي مختلف بدست مي   اعتبار به صورت  
 هايها با معرف  شناسايي اعتبار شاخص  «منظور از اعتبار صوري     .  از هر دو نوع اعتبار استفاده شده است       

 ).129: 1377ساروخاني،  (»وران و كتب و يا تحقيقات ديگرپژوهش است از طريق مراجعه به دا

. ها استفاده شد  پرسشنامه در اختيار تعدادي از اساتيد و كارشناسان امر قرار گرفت و از نظرات آن              
ها انجام  ها و كاراتر كردن داده    تحليل عامل براي همبستگي همه متغيرها با هم به منظور كاهش داده           

از كارگران، كارمندان، هيأت      نفر  51اي معادل    تحقيق مقدماتي با حجم نمونه      يك در ابتدا .  گيردمي
69/0 ديدگي زنان در جريان زندگي زناشويي برابر با         تحليل عامل متغير خشونت     .صورت گرفت علمي  

kmo=    000/0 و  Bartletts= هاي مورد نظر براي تحليل عاملي        دهد گويه باشد كه نشان مي     مي
تك ابعاد خشونت انجام داديم بارهاي عاملي در         كه تحليل عامل را براي تك      مانيز.  باشند مي مناسب

 نيز از   اعتمادجهت بررسي     .شوند و اين تأكيد بر چندبعدي بودن خشونت دارد          يك عامل جمع مي   
 ديدگي زنان خشونتهاي مربوط به همگني مقياس      خروجي  . استفاده شده است   ي كرونباخ آزمون آلفا 

با ديدگي  خشونتدهد كه آلفاي كرونباخ براي متغير       نشان مي  و    محاسبه شده است   spssافزار   نرم با
 .است% 96گويه برابر  42
 

 ها روش تجزيه و تحليل داده

در ابتدا از   .  گرفت صورت   »آمار استنباطي « و   »آمار توصيفي «ها در دو سطح      تجزيه و تحليل داده    

استفاده گرديد و بعد از اثبات نرمال بودن از              براي بررسي نرمال بودن جامعه           Explorآزمون
پيرسون براي  (ها   آزمون فرضيه   انتها، در    .ها استفاده شد   آمارهاي پارامتريك براي آزمون فرضيه      

) اي ـ اسمي بيش از دو حالت         براي متغيرهاي فاصله    Fاي و آزمون     اي ـ فاصله   متغيرهاي فاصله 
  .ستو تحليل مسير با تفسير بيان شده ارگرسيون 

 

����� ��	
� �� 

 .معناداري وجود دارد ي همبستگپايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زن و ميزان خشونت بين •
 به  .>001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با         %99با توجه به نتايج آزمون در فاصله اطمينان           

پايگاه (   دو متغير   بين و ميزان شدت رابطه   عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد            
بيانگر رابطه ضعيفي     باشد كه  مي  مثبت =141/0r  برابر با )  ديدگياجتماعي زن و خشونت   اقتصادي  

ها خشونت نسبت به آن   افزايش يابد،   پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان در خانواده           ه هر چ  يعني  است
ييد و فرضيه صفر رد      أيق ت در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحق          .  يابدنيز افزايش مي  

معناداري وجود    ي همبستگ پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زن و ميزان خشونت            بنابراين بين  ،شودمي
 . دارد
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 آزمون همبستگي :1جدول 

 ديدگيخشونت

 ضريب همبستگي سطح معناداري

 متغير وابسته

 متغير مستقل

 پايگاه اقتصادي اجتماعي زن 141/0**  001/0

 تفاوت پايگاه اقتصادي اجتماعي بين زن و مرد 312/0 001/0

 حمايت خانواده زن 321/0**  001/0

 تجربه و مشاهده خشونت زن در خانواده پدري 377/0** 001/0

 تجربه و مشاهده خشونت مرد در خانواده پدري 440/0** 001/0

 گيري در امور مهمتصميم 441/0** 001/0

 

 .مرد و ميزان خشونت همبستگي معناداري وجود داردبين تفاوت پايگاهي بين زن و  •
 به  .>001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با         %99با توجه به نتايج آزمون در فاصله اطمينان           

 =312/0r دو متغير     بين عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابطه             
 در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق             ،باشدميبيانگر رابطه نسبتاً متوسط      مثبت  

 ،بنابراين بين تفاوت پايگاهي بين زن و مرد و ميزان خشونت                .شودييد و فرضيه صفر رد مي       أت
 . همبستگي معناداري وجود دارد

 .معناداري وجود دارد ي همبستگحمايت خانواده زن و ميزان خشونت بين •
به   >001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با          %99اصله اطمينان   با توجه به نتايج آزمون در ف       

 =321/0r دو متغير     بين عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابطه             
خشونت افزايش يابد،   حمايت خانواده زن      ه هر چ  ، يعني باشدميبيانگر رابطه نسبتاً متوسط      مثبت  

ييد و  أدر مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحقيق ت            .  يابدزايش مي ها نيز اف  نسبت به آن  
معناداري   ي همبستگ ،حمايت خانواده زن و ميزان خشونت         بنابراين بين .  شودصفر رد مي  فرضيه  

 .وجود دارد
معناداري   ي همبستگ تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدري زن و ميزان خشونت           بين   •

 .   وجود دارد

 به  .>001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با         %99جه به نتايج آزمون در فاصله اطمينان         با تو 
 =377/0r دو متغير     بين عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابطه             

 تجربه و مشاهده خشونت زن در خانواده          ه هر چ  يعنيباشد   متوسط مي  بيانگر رابطه نسبتاً  مثبت  
در مجموع با توجه به اطالعات        .  يابدها نيز افزايش مي    خشونت نسبت به آن    افزايش يابد،    پدري  

تجربه و مشاهده خشونت در       بين    بنابراين .شودييد و فرضيه صفر رد مي      أموجود فرضيه تحقيق ت    
 . ي معناداري وجود دارد همبستگخانواده پدري زن و ميزان خشونت
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نت در خانواده پدري همسر و ميزان خشونت همبستگي              تجربه و مشاهده خشو       بين •
 .                                    معناداري وجود دارد

به   .>001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با         %99با توجه به نتايج آزمون در فاصله اطمينان           
 =440/0r دو متغير     بين هعبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابط             

تجربه و مشاهده خشونت همسر يا مرد در خانواده            ه هر چ  يعنيباشد  متوسط مي بيانگر رابطه   مثبت  
در مجموع با توجه به      .  يابدها نسبت به همسرشان نيز افزايش مي        خشونت آن افزايش يابد،   پدري  

تجربه و مشاهده      اين بين  بنابر .شودييد و فرضيه صفر رد مي        أاطالعات موجود فرضيه تحقيق ت      
 .خشونت در خانواده پدري همسر و ميزان خشونت همبستگي معناداري وجود دارد

 همبستگي معناداري وجود     گيري زن در امور مهم زندگي و ميزان خشونت           تصميمبين   •
 .دارد

  به .>001/0Sig سطح معناداري آن برابر است با         %99با توجه به نتايج آزمون در فاصله اطمينان           
 =441/0r دو متغير     بين عبارت ديگر همبستگي معناداري بين دو متغير وجود دارد و ميزان شدت رابطه             

خشونت افزايش يابد،   گيري زن در امور مهم      تصميم  ه هر چ  يعنيباشد   متوسط مي  بيانگر رابطه   مثبت
ييد و  أيق ت در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضيه تحق          .  يابدها نيز افزايش مي    نسبت به آن  

 گيري زن در امور مهم زندگي و ميزان خشونت             تصميم بين     بنابراين .شودفرضيه صفر رد مي     
 .همبستگي معناداري وجود دارد

 .و ميزان خشونت تفاوت معناداري وجود دارد) كارگر، كارمند و هيأت علمي( بين سه گروه 
 

 

 آزمون تحليل واريانس : 2جدول 

Sig. F Ms df ss ترامنبع تغيي 

 گروهيبين 158/18697 2 57/9348

 001/0 گروهيدرون 76/187389 530 566/352
44/26 

 
 جمع 92/206086 532 

 

 Fجايي كه هدف در باال مشخص كردن تفاوت معناداري در بين سه گروه مي باشد از آزمون                     از آن 
 با سطح    Fج آزمون  نتاي .استفاده شد )  ANOVA(طرفه  يا تحليل واريانس يك      گروه مستقل  سه

كارگر، كارمند و هيأت      (در بين سه گروه   خشونت  دهد كه ميزان    نشان مي   >001/0Sigمعناداري  
شود و  ييد نمي أت   با توجه به اطالعات موجود فرضيه صفر        يعني تفاوت معناداري وجود دارد       )علمي

ها نيازمند آزمون   روهها در بين گ   در ادامه جهت دستيابي به تفاوت      .  شودييد مي أفرضيه پژوهشگر ت  
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 Levenتجربي بايد در ابتدا از آزمون         بنابراين جهت تعيين نوع آزمون پس       .  باشيمتجربي مي پس
 .استفاده شود

باشد در نتيجه بايد از       مي  معنادار >001/0Sig كه ميزان سطح معناداري آزمون ليون          اييجن آ از
 استفاده كرد تا پي     ،مدهآ كه در جدول بعدي      Post Hoc   يا ناهمگن    برابر نا هايهاي واريانس آزمون

 يعني آزمون ناهمگن    نترين آزمو جا از مهم  در اين .  هايي وجود دارد  ببريم كه تفاوت در بين چه گروه      
DunnettT3 تاستفاده شده اس. 

 

 

 

 آزمون تفاوت ميانگين در بين سه گروه مورد مطالعه: 3جدول 

 

. باشدها مي  كه براي تشخيص تفاوت معناداري در بين گروه         DunnettT3  با توجه به نتايج آزمون     
 كه با توجه    649/17رگران و كارمندان برابرست با       اختالف ميانگين بين كا    طبق نتايج در جدول باال    

يعني خشونت كارگران    .ها وجود دارد   تفاوت معناداري بين آن      =014/0sigي   سطح معنادار   به  
بيشتر از خشونت كارمندان است اما ميانگين خشونت بين كارگران و هيأت علمي برابر است با                       

 چنينهم  .تفاوت معناداري وجود ندارد       =568/0sig كه با توجه به سطح معناداري            97044/6
 سطح   توجه به   با كه    -67866/10كارمندان و هيأت علمي برابر است با            بين  ميانگين خشونت    

يعني خشونت كارمندان كمتر از خشونت هيأت         .  تفاوت معنادار وجود دارد      >001/0Sigريمعنادا
 .باشدعلمي مي

 

انجام شده  )  Enter(  مأمتغيري به شيوه تو   در اين تحقيق رگرسيون چند        :رگرسيون چندمتغيري 
گيري زن در امور مهم زندگي، تجربه و مشاهده خشونت در                تصميم :است كه متغيرهاي مستقل    

خانواده پدري زن، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدري مرد، فراگيري نقش جنسيتي، حمايت                

 ؟نافاصله اطمين% 95

 نكرانه پايي كرانه باال
Sig. 

Std. 

Error 

فاوت ت

 هاميانگين
 شغل نوع شغل نوع

 كارمند 64910/17* 815117/5 014/0 0189/3 2793/32

 هيأت علمي 97044/6 93386/5 568/0 -8975/7 8384/21

 كارگر

 كارگر -64910/17* 815117/5 014/0 -2793/32 -0189/3

 هيأت علمي -67866/10* 72649/1 000/0 -8216/14 -5357/6

 كارمند

 كارگر -97044/6 93386/5 568/0 -8384/21 8975/7

 كارمند 67866/10* 72649/1 000/0 5357/6 8216/14

 هيأت علمي
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خشونت :   و متغير وابسته    تفاوت پايگاهي  خانوادگي توسط خانواده زن، پايگاه اقتصادي اجتماعي زن و        
 .باشندميديدگي زن توسط همسرش در خانواده 

 متغيربا  اين ميزاني است كه      .باشدمي  387/0   مقدار ضريب تعيين   بعد از بررسي هاي انجام شده     

 در مجموع در علوم انساني        ،شود توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي       ديدگي زنان خشونتميزان  
 .باشد مي378/0ضريب تعيين تعديل شده برابر  چنين مقدارهم بوده مناسبي تاًمقدار نسب

 

 

 

 آزمون تحليل واريانس يكطرفه : 4جدول 

Sig. F M S df Ss  

001/0a) 86/57 71/13425 5 588/67128 رگرسيون 

 پسمانده 5/107894 465 03/232  

 جمع 1/175023 470   

 

توان به جدول بعد   مي =000/0sig   با سطح معناداري   Fجدول آزمون   با توجه به معناداري نتيجه در       
 .ردبراي نوشتن فرمول رگرسيون رجوع ك

 

 

 

 ضرايب رگرسيون : 5جدول 

ضرايب 

استاندارد 

 شده

 ضرايب استاندارد نشده

Sig. t 

Beta Std.Error B 

 

 ضريب ثابت 917/20 77/4  38/4 001/0

 گيري در امور مهمصميمت 908/0 128/0 274/0 09/7 001/0

 تجربه و مشاهده خشونت زن 454/0 101/0 185/0 49/4 001/0

 تجربه و مشاهده خشونت مرد 373/0 077/0 213/0 84/4 001/0

 حمايت خانواده زن 258/0 067/0 151/0 87/3 001/0

 تفاوت پايگاه 808/0 161/0 191/0 02/5 001/0

 

 

 

Zy)  =185/0)  تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدري زن       +  (274/0)  گيري در امور مهم   تصميم +
تفاوت +  (151/0)  حمايت خانواده زن  +  (213/0)  مشاهده خشونت در خانواده پدري مرد       تجربه و   (

گيري  تصميم ثير را متغير  أ استاندارد بيشترين ت   يبا توجه به معادله خط      191/0)  پايگاه بين زن و مرد    
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گذاشته است و به مراتب سهم بيشتري در مقايسه         ديدگي زنان   خشونته   بر متغير وابست   در امور مهم  
تجربه و مشاهده خشونت       به ترتيب تفاوت پايگاهي بين زن و مرد و          ن آ پس از   .با ساير متغيرها دارد   

ثر ؤم حمايت خانوادگي زن،      و در خانواده پدري مرد و تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدري زن            
 .واقع شده است

 
 

 مدل تحليلي: 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ديدگي زنان مؤثر بوده، متغير       ترين متغيري كه بر ميزان خشونت        بر اساس مدل فوق، مهم      
توان ادعا نمود كه    لذا مي .   است 275/0گيري در امور مهم زندگي است كه داراي بتاي معادل           تصميم

 اشاره نموده،   »ديدگيخشونت« و   »گيري در امور مهم زندگي     تصميم« كه به بيان رابطه       فرضيه اي 

 .داشته است) در مقايسه با ديگر متغيرها(باالترين قدرت را در توضيح متغير وابسته 
اين .   تجربه و مشاهده خشونت در خانواده پدري مرد           :آخرين متغير تأثيرگذار، عبارت است از       

ميزان تأثير مستقيم اين متغير بر متغير وابسته،         .  گذاردديدگي تأثير مي  بر خشونت متغير از پنج راه     
 .09/0است با   و ميزان تأثير غيرمستقيم اين متغير بر متغير وابسته برابر214/0معادل 

 95، ميانگين خشونت در بين كارگران برابر است با           از تحقيق حاضر  برحسب نتايج بدست آمده     
. باشد باشد خشونت در حد متوسط مي       210 تا   42توانسته بين   منه نمرات كه مي   كه با توجه به دا     
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 كه اين ميانگين با توجه به دامنه نمرات در           22/78ميانگين خشونت در بين كارمندان برابر است با          
 كه با توجه به     90/88باشد و ميانگين خشونت در بين افراد هيأت علمي برابر است با               حد پايين مي  

 . باشدمرات در حد متوسط ميدامنه ن
 درصد  7/35 درصد پاسخگويان هيأت علمي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باال دارند،                     3/72

 درصد داراي پايگاه پايين و بسيار         9/38پاسخگويان كارمند پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي متوسط،           
 . درصد پاسخگويان كارگر داراي پايگاه بسيار پايين8/96پايين و 
شود داراي همسراني با    ها اعمال مي  كساني كه خشونت بااليي از طرف همسرشان بر آن         %  8/41

درصد داراي پايگاه اقتصادي و اجتماعي       %  25متوسط و   %  3/33پايگاه اقتصادي و اجتماعي پايين،       
رود دهنده اين نكته است كه هرچه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باال مي                اين نشان .  بااليي هستند 

. شود كه حتي در پايگاه باال نيز خشونت در حد كم وجود دارد              كمتر شده ولي مشاهده مي     خشونت
اي را به فقرا،    توان بروز چنين واقعه   ورز در سطوح گوناگون قرار داشته و هرگز نمي         شوهران خشونت 

 .سواد محدود دانستطبقات كارگر و افراد كم
شود داراي پايگاه اقتصادي    ها اعمال مي   آن كساني كه خشونت باال از طرف همسرشان بر        %  5/38

در .  باشنددرصد داراي پايگاه اقتصادي و اجتماعي باال مي       %  5/38متوسط و   %  1/23و اجتماعي پايين،    
هايي شوند بلكه خانواده  دار به خشونت متوسل نمي    هايي مسئله توان گفت كه تنها خانواده    نتيجه مي 

تند، نسبت به اعضاي خود بدرفتارند و اين مسئله در ميان             كه به ظاهر معمولي يا مطلوب نيز هس         
توان گرفت آن است،    نتيجه ديگري كه مي   .  ها چه قشر پايين و متوسط و باال وجود دارد         همه خانواده 

 . ها داراي خشونت كمتري هستندافرادي كه داراي پايگاه متوسطي هستند نسبت به ديگر پايگاه
ها كارمند  آن%  7/46شود كارگر،   ها اعمال مي  متوسطي بر آن   درصد پاسخگويان كه خشونت      7/5
از طرف همسرشان بر    يي   كه خشونت باال   يانيپاسخگو%  5/38.  درصد هيأت علمي هستند   %  6/47و  
 تيأ درصد ه  5/61 وجود ندارد و     ادي كارمندان خشونت ز   ني در ب  ،باشنديشود كارگر م  يها اعمال م  آن
باشد كه خشونت  به صورت پنهان در تمام قشرها وجود             اال مي و اين تأييد سخنان ب      هستند   يعلم

نتيجه كلي كه از اين     .  شودهاي به ظاهر معمولي خشونت در حد متوسط ديده مي          دارد و در خانواده   
توان گرفت اين است كه كارمندان نسبت به كارگران و هيأت علمي زندگي بهتري دارند و                 جدول مي 

 .شودعمال ميها اخشونت كمتري نسبت به آن
مورد طور كلي   هكه ميزان خشونت در بين سه گروه مورد مطالعه ب           در اين تحقيق عالوه بر اين      

در جامعه مورد   نيز  )  رواني، اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي    ( ميزان هر نوع خشونت      قرار گرفت، بررسي  
ونت رواني در    كه خش  حاصل شد  و بر اساس آزمون كروسكال واليس اين نتيجه            گرفتهبررسي قرار   
باشد و بعد از آن كارگران قرار دارند و در            ت علمي بيشتر از كارمندان و كارگران مي         أبين افراد هي  

 .باشندنهايت  آن كارمندان مي
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دهد كه خشونت اجتماعي در بين كارگران بيشتر از دو           ميانگين خشونت اجتماعي نيز نشان مي     
چنين خشونت اقتصادي    هم . نهايت كارمندان قرار دارند     در ،ت علمي أگروه ديگر است و بعد از آن هي       

ت علمي و در نهايت كارمندان      أباشد و بعد هي   و فيزيكي در بين كارگران بيشتر از دو گروه ديگر مي           
طور كلي در بين كارمندان كمتر از         ه  توان از بحث باال نتيجه گرفت كه خشونت ب           مي.  قرار دارند 

 .تت علمي اسأكارگران و افراد هي
 

 بحث

ها در  ديدگي آن مطالعه حاضر به بررسي تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زنان بر ميزان خشونت             
هاي مختلف  ديدگي زنان در پايگاه   پردازد تا از اين طريق ميزان خشونت       جريان زندگي زناشويي مي   

 . مورد ارزيابي قرار گيرد
د بودند كه شوهران از خشونت به عنوان         ابراين و گلس در نظريه ناسازگاري پايگاهي خود معتق         
هايي اطالعات بدست آمده در پژوهش     .  كنندابزاري براي حفظ پايگاه انتسابي خودشان استفاده مي         

نشان دادند، تفاوت پايگاهي بين     )  1382(، بگرضايي   )1380(، محمد زنگنه    )1997(مانند اندرسون   
در پژوهش خود بر اين     )  1379(تاحي مفرح   اما ف .  باشدزن و مرد عامل مهمي در بروز خشونت مي          

باشند و نكته اشاره كرد كه زناني كه داراي پايگاه باالتري هستند از آزادي عمل بيشتري برخوردار مي              
تري دارند غالباً   شوند ولي زناني كه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي پايين         خشونت كمتري را متحمل مي    
 .نددانبار ميخود را متحمل زندگي خشونت

ترين يافته پژوهش حاضر مبتني بر تأييد نظريات ابراين و گلس است و نشان                 در حالي كه مهم   
ها وجود دارد، حتي خشونت بين افراد هيأت علمي با خشونت              دهد كه خشونت در تمام پايگاه      مي

گروه چنين خشونت رواني در افراد هيأت علمي بيشتر از دو            هم.  كندافراد كارگر تفاوت چنداني نمي    
رواني، اجتماعي، اقتصادي،    (باشند كه از ميزان خشونت         باشد و تنها افراد كارمند مي        ديگر مي 
 .كمتري نسبت به دو گروه ديگر برخوردارند) فيزيكي

هاي فوق بدست آمد رابطه معناداري بين تفاوت          نتيجه ديگر پژوهش حاضر كه به دنبال يافته         
بدين معنا كه هرچه    .  دهدديدگي را نشان مي   د و خشونت  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بين زن و مر         

پايگاه زن نسبت به همسرش باالتر باشد مرد براي حفظ قدرت خود در خانواده از خشونت به عنوان                    
در جامعه آماري مورد مطالعه كارمندان نسبت به دو گروه ديگر خشونت              .  كنديك ابزار استفاده مي   
تواند به دليل همسان همسري بيشتر اين گروه شغلي           ع مي شوند اين موضو  كمتري را متحمل مي    
چنين فرضيه مربوط به      هم.  ها يعني كارگران و اعضاي هيأت علمي باشد           نسبت به ساير گروه     

 مهم زندگي و حمايت خانوادگي رابطه معناداري با خشونت دارد و خود مهر                 گيري در امور  تصميم
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جا كه زنان عضو هيأت علمي از پايگاه باالتري            كلي از آن   به طور .  باشدهاي باال مي  تأييدي بر گفته  
 .باشند، بيش از كارمندان زن مورد خشونت قرار مي گيرندنسبت به همسران خود برخوردار مي

دهد زناني كه در كودكي     هاي پژوهش حاضر در زمينه تجربه و مشاهده خشونت نشان مي            يافته
اند در زندگي زناشويي اين امر را به عنوان يك عرف قبول             خود خشونت را تجربه و يا مشاهده كرده        

اند يا خود   گشايند و مرداني كه شاهد خشونت پدر عليه مادر خود بوده          كنند و لب به شكايت نمي     مي
اي براي  اند نيز به احتمال زياد خشونت را فرا گرفته و از آن به عنوان وسيله               مورد خشونت واقع شده   
اين  موضوع   .  دهندكنند و همسران خود را مورد خشونت قرار مي        ه استفاده مي  اثبات قدرت در خانواد   

) 1380(، محمد زنگنه     )1981(، البرايج و جان هوبر         )1377ماريا روي،    (هاي ديگر    در پژوهش 
توان بر اساس نظريه يادگيري مي    .  نيز تأييد شده است   )  1384(و محسن مارابي    )  1382(بگرضايي  

شود و يادگيري خشونت خانوادگي از طريق مشاهده        ه نسل ديگر منتقل مي    گفت خشونت از نسلي ب    
البته ).  61-62،  1380:  اعزازي(و تجربه خشونت باعث انجام دادن رفتار خشن در خانواده خواهد شد             

شوند در بزرگسالي    گر بزرگ مي   هاي خشونت بايد خاطر نشان كرد، همه افرادي كه در خانواده             
دهند اما وجود خشونت در خانواده، خطر وقوع خشونت در           از خود نشان نمي   آميز  رفتارهاي خشونت 

 و  »ديدگيخشونت«در نهايت بايد اشاره كرد كه بين متغير ميزان           .  دهدبزرگسالي را نيز افزايش مي    

 اقتصادي ـ اجتماعي  بين زن و مرد، حمايت           متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي زن، تفاوت پايگاه       
، تجربه و مشاهده خشونت زن در خانواده پدري، تجربه و مشاهده خشونت مرد در خانواده                 خانواد زن 

گيري در امور مهم زندگي، همبستگي معناداري وجود داشته و اين ضرايب در سطح                 پدري، تصميم 
 . باشندمي% 95اطمينان 

باشد باال مي بر خالف تصورات موجود كه حاكي از كاهش خشونت در پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي                
ورز كنيم كه حتي در پايگاه باال نيز خشونت به ميزان كم وجود دارد و شوهران خشونت                 مشاهده مي 

اما چيزي كه مشهود است اين است، افرادي كه داراي پايگاه متوسطي            .  در سطوح گوناگون قرار دارند    
تمامي ابعاد  خشونت در   شوند و ميزان    ها خشونت كمتري را متحمل مي     هستند نسبت به ديگر پايگاه    

نكته .  باشدنسبت به افراد هيأت علمي و كارگر كمتر مي         )  فيزيكي، رواني، اقتصادي و اجتماعي     (آن  
كه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي به تنهايي تأثيري بر خشونت ندارد، اين تفاوت                    شايان توجه اين   

هايي كه زن و     خانواده.  ودشپايگاهي بين زن و مرد است كه باعث تشديد خشونت در خانواده مي                
به طور كلي در    .  شودها ديده مي  شوهر از نظر پايگاهي با هم همسان هستند خشونت كمتري بين آن           

جامعه مورد بررسي ديده شد كه كارمندان نسبت به كارگران و هيأت علمي كمتر مورد خشونت قرار                  
 .گيرندمي
 

 

 /��� /...شناختي تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي درمطالعه جامعه                               

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


454 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'( % / �����)*/+�,��-  ./00/

 منابع

  هاي اجتماعي مؤسسه مطالعات و پژوهش   :   تهران .ها و آينده  نيا تهران، نگر  نگري مردم آينده).  1379  (.آزاد ارمكي، ت   
 .دانشگاه تهران

 .نشر سالي: تهران.  زنان كتك خوردهـخشونت خانوادگي ).  1380. (اعزازي، ش
 )1925، ليتاريخ انتشار به زبان اص. (نشر رهگشا: شيراز). ماهر. ترجمه ف (نظريه يادگيري اجتماعي).  1373. (باندورا، آ

مطالعه موردي شهرستان : ثر بر ميزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده        ؤبررسي عوامل م  ).  1382.  (بگرضايي، پ 
 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهرانپايان. ايالم
 .انتشارات سمت: تهران. شناسيهاي جامعهنظريه).  1379. (ع. توسلي، غ
 . 50-54، )8(56مجله زنان،  . شوندچرا مردان به اعمال خشونت عليه زنان ترغيب مي ). 1378. (پور، مدرويش

 )1948 ،تاريخ انتشار به زبان اصلي. (نشر علمي: تهران). داغيقراچه. ترجمه م (خوردهزنان كتك). 1377. (روي، م
مطالعه موردي شهر   :   عليه زنان در خانواده    شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران      بررسي جامعه ).  1380.  (زنگنه، م 
 .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، شيرازپايان. بوشهر

 .نشر سروش: تهران. شناسي خانوادهاي بر جامعهمقدمه).  1375. (ساروخاني، ب
 .نشر شب تاب: تهران. هاشناسي سازمانجامعه). 1378. (صبوري، م

نامه كارشناسي ارشد،   پايان.  هاي تهراني وضعيت خشونت نسبت به زنان در خانواده       بررسي  ).  1379.  (فتاحي مفرح، م  
 .دانشگاه تهران، تهران

 .56-59، 28مجله سالم ، . بد رفتاري با زنان). 1375. (زاده، فقاسم
 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: تهران. پژوهشي دربارة خشونت عليه زنان در ايران). 1379. (كار، م
  .)1987 تاريخ انتشار به زبان اصلي،. (نشر ني: تهران ). صبوري. ترجمه م  (شناسيجامعه). 1378. (گيدنز، آ
نامه كارشناسي  پايان.  ثر بر خشونت عليه زنان در شهرستان كامياران         ؤبررسي عوامل خانوادگي م   ).  1384.  (مارابي، م 

 .ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران
 . انتشارات برگ زيتون: تهران. حمايت از زنان در برابر خشونت سياسي جنايي انگلستان). 1380. (ممعتمدي مهر، 

تاريخ انتشار به   .  (نشر ني :  تهران).  نايبي.  ترجمه ه   (هاي اجتماعي راهنماي سنجش در پژو هش    ).  1380.  (س.  ميلر، د 
 )1913زبان اصلي،

 

Anderson, K.(1997). Gender, status, and domestic violence. Journal of Marriage and 

Family, 59(30), 655-669. 
Good, W.  J.  (1971). Force and violence in the family. Journal of Marriage and Family, 

3(4), 29. 
Ulbrich, P., & Huber, J. (1981). Observing parental violence: Distribution and effects.  

Journal of Marriage and Family, 43(3), 623-631.       
Van Hasselt. V. B. Morrison, R. L., Bellack, A. S., Hersen, M. (1987). Handbook of 

family violence. New York: Plenum press.   

 
 

���/ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

