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 چکیده
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 مسأله بیان و مقدمه

 تهوي د  كه است اجتماعی نهاد پايدارترين و نخستین ،خانواده

 پدذيرش  و گیدرد  مدی  شدکل  آن در فرد پذيری جامعه و انسانی

 و روابدط  الگوهدای  انتقدال  ،اجتمداعی  هنجارهدای  و ها ارزش

 بددون  .اسدت  شدده  سبب را اجتماعی نهادهای ساير به تعامل

 جددا  خدانواده  تدأثیر  از اجتمداعی  های آسیب از يک هیچ شک،

 انجدام  درسدتی  بده  را خود كاركرد هنگامی خانواده نهاد .نیستند

 ،6خشدونت  .نباشدد  آشدفتگی  و انینابسدام  دچدار  كده  دهدد  می

 يدا  خانگی خشونت .كند می تهديد را خانواده امنیت و سالمت

 خشدونت  شدکل  تدرين  شدايع  ،خانواده در 4زنان علیه خشونت

 خدانواده  اعضدای  از يکی خشنِ رفتار آن، در كه ستهاآن علیه

 معمدوالً ) خانواده اعضای از ديگر يکی به نسبت (مرد معموالً)

 (.(Swan & Sullivan, 2009: 942 است (زن

 هدر  :اسدت  كدرده  تعريف چنین را خشونت ملل، سازمان

 مبتندی  جنسدیت  اختالف بر كه است آمیزی خشونت عمل نوع

 نجامدد ابی زندان  روانی يا جنسی بدنی، رن  يا آسیب به و باشد

 وجدود  هدا  رند   و ها آسیب نوع اين به آن منجرشدن احتمال يا

 يدا  زورگدويی  اعمدال،  گونده  يدن ا بده  تهديد مانند باشد  داشته

 در يا عموم حضور در خواه آزادی، از خودسرانه سازی محروم

 عمدومی  مجمع 652/21 قطعنامه) دهد روی خصوصی زندگی

 (.1993 دسامبر 45

 جنسدیت  دلیل به زن كه است ای پديده زنان علیه خشونت

 را وی حدق  و زور اعمدال  او بده  (مدرد ) مخدالف  جنس خود،

 بدین  و خدانواده  چدارچو   در خشونت انچهچن .كند می ضايع

 نوع هر به و شود می تعبیر خانگی خشونت باشد، شوهر و زن

 يدا  روانی جنسی، جسمی، آسیب به كه رفتاری احتمال يا عمل

 گفتده  زندان  علیده  خشدونت  شدود،  منجدر  عذا  و محرومیت

 (.641 :6911 نهاوندی،) شود می

 يکدديگر،  بده  عالقمند افراد بین آمیز خشونت رفتار وجود

 ةبرپايد  گرفتده  شکل روابط و (عامه ادراكات) عمومی باور طبق

 مشدخص  را زندان  علیده  خشونت اهمیت ،صمیمیت و محبت
                                                      
1 violence 
2 violence against women 

 تدداوم  و جامعده  بده  خدانوادگی  الگوهای در خشونت .كند می

 سددرايت اجتمدداعی مناسددبات در خشددن رفتارهددای و الگوهددا

 یفیزيکد  رآزا پددر  طدرف  از آنهدا  مادران كه هايی بچه .يابد می

 رفتارهدای  انتقدال  بدرای  بیشدتری  خطدر  معدر   در ،اندد  شده

 آمريکا، شناسی روان انجمن) دارند قرار بعدی نسل به آمیز خشونت

 كنندد،  می خود زنان زدن كتک به اقدام كه شوهرانی .(147 :6331

 پدرانشدان  از مدادران  خدوردن  كتدک  شداهد  پددری  ةخانواد در

 منتقددل نسددل طددول در آزاری زن .(462 :6977 ،روی) انددد بددوده

 ،پدرور  نداز ) كندد  می تهديد را بعد نسل و حاضر نسل و شود می

 خشددونت شدداهد) والدددين در خددورد و زد ةسددابق .(13 :6971

 در محیطدی  مسدالل  از بیشدتر  ،(بودنمبدد   خدانوادة  در والدين

 .(71: 6971 ی،مكال) است مؤثر آزاری زن مسئلة

 اسدت   انسدان  اساسدی  هدای  انگیدزه  و نیازها از نیز امنیت

 و رود مدی  بدین  از انسدان  خاطرآرامش ،آن زوال با كه طوری به

 شدن مرتفع و گیرد می را آن جای ناآرامی و اضطرا  تشويش،

 چنانکده   اسدت  امنیت تأمین گرو در آدمی نیازهای از بسیاری

 را امنیدت  احسداس  نیازهدا،  مراتب سلسله در نیز 9مازلو آبراهام

 .دهد می قرار اولیه نیازهای ایارض از پس بالفاصله

 خدانگی  خشدونت  امدا   اسدت  چندبعدی ای پديده ،امنیت

 ايدن  و اند كرده تجربه را آن زنان اغلب كه است تلخی واقعیت

 كدداهش سدبب  و داشددته وجدود  تدداريخ طدول  در همددواره امدر 

 ،زمینده  ايدن  در زندان  امدروزه  .است شده زنان امنیت احساس

 خدانگی  خشدونت  هنوز اما  نددار بیشتری قانونی های حمايت

 قدانونی،  وضدعیت  در بهبدود  وجدود  بدا  زيرا است  راي  بسیار

 خددانگی خشددونت دچددار كدده) زنددان بددرای قددانون بدده توسددل

 پلددیس ،مددوارد بیشددتر در و اسددت دشددوار بسددیار (شددوند مددی

 اكتفدا  مشداجره  كردن آرام به و دهد می ترجیح را نکردن مداخله

 (.461 :6916 گیدنز،) كند می

 ةاسدتفاد  يعنی خطر رفع و خطر رفع يعنی امنیت واقع،در

 امنیدت،  كده  گرفدت  نتیجه چنین بايد بنابراين، فرصت  از بهینه

 منوط امنیت برقراری و دارد فرصت و تهديد اساسی عنصر دو

                                                      
3 Abraham Maslow 
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 23 (سال شهر میانه 12 -61مطالعة موردی زنان ) شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه تحلیل جامعه

 

 

 هاسدت  فرصدت  از بهینه گیری بهره و تهديد از نسبی رهايی به

 خصدو   بده  خدانواده  امنیدت  اساس، براين (.241 :6916 خلیلی،)

 خطرات از خانوادگی زندگی حريم حفظ از است عبارت زنان

 كده  تددابیری  بدا  خانوادگی زندگی سطح ارتقای و تهديدات و

 اينجدا  در .شدود  مدی  گرفتده  زنددگی  هدای  فرصدت  كسب برای

 در كده  شدود  مدی  گفتده  مخاطراتی كلیة به تهديدات و خطرات

 خدتالل ا خدانواده  آمیدز  محبت و صمیمی عاطفی، و گرم روابط

 بدین  از را آندان  میدان  همددلی  و نزديکی احساس و كند ايجاد

 از نگهددداری و حراسددت درواقددع، .(75 :6971 چلبددی،) بددرد مددی

 و عداطفی  گرم، روابط حفظ در ريشه خانواده، «مايی» احساس

 (.11 :6911 ساروخانی،) دارد افراد بین صمیمانه

 است عبارت زنان امنیت احساس تحقیق اين در همچنین

 در ينکده ا دربدارة  زندان  رواندی  و ذهندی  خاطر آرامش میزان از

 و احتمددالی خطددرات برابددر در چقدددر خددود روزمددرة زندددگی

 و 6كوينگتدون  .دارندد  مصدونیت  خانواده در آنها علیه خشونت

 جددرالم بدده عدداطفی واكددنش را امنیددت احسدداس ، 4تیلددور

 گیرندد  مدی  نظدر  در فیزيکی های آسیب و احتمالی بار خشونت

 در خشدونت  رشد روند به باتوجه (.49 :6936 همکداران،  و یطاهر)

 نقدش  ،اجتماعی زندگی های جنبه تمام به آن تسری و خانواده

 قدانونی  پزشدکان  اينکده  و زنددگی  ابعاد ةكلی در زنان محوری

 در حتدی  و شدده  مصددوم  زندان  از زيدادی  تعدداد  با روزه همه

 شدوند،  مدی  رو هروبد  تشدريح  تداالر  در آندان  اجساد با مواردی

 تأثیر .رسد می ناپذير اجتنا  نظر به آن علل و پديده اين بررسی

 ديگدر،  افراد بر و شود نمی محدود قربانی فردِ به تنها ،خشونت

 تدأثیر  .گدذارد  می تأثیر جامعه كل درنهايت و نهادها ،ها سازمان

 جامعده  در «9شدعاعی » طدور  بده  فرد يک بر آمیز خشونت اعمال

 بدا  ای پديدده  و گیرد برمیدر نیز را يگرد افراد و شود می پخش

 در را خشدونت  كده  آورد مدی  وجود به «2خشونت گردش» نام

 اعمدال  اثر در كه مهمی بسیار ويژگی .كند می همیشگی ،جامعه

                                                      
1 Covington 
2 Taylor 
3  radial 
4  roll violence 

 خشدونت  شددن  جداودانی  ةپديدد  خدورد  می چشم به خشونت

 قشدر  يدا  طبقه به منحصر ،پرخاشگری و خشونت ةپديد .است

 هدای  پايگداه  و قشدرها  طبقدات،  ةمد ه در بلکده   نیست خاصی

 (.6932 نژاد، نوابی) شود می ديده اجتماعی

واكنش افراد به خشونت به طدور عمدده شدامل پدذيرش     

 و ها نگرش زيرا .های حمايت كننده ازتجاوز بوده است نگرش

 و خشدونت  كدردن  گدزارش  در بزرگدی  تنش افراد، های واكنش

 مقابدل  در انقربانید  واكدنش  ندوع  در و كندد  مدی  ايجداد  تجاوز

 :Sheldon & Parent, 2002) است مؤثر نیز خشونت های تجربه

15.) 

 خلوت محیط در خانوادگی، خشونت كلی، بندی جمع در

 كه است افرادی بین عموماً و دهد می رخ خانواده خصوصی و

 پیوندد  هدم  بده  قدانونی  يدا  خدونی  ارتبداط  صمیمیت، سبب به

 روا زندان  بده  نسبت انمرد بیشتر، را ها خشونت اين .اند خورده

 مختلفدی  انواع به و (71-77 :6973 آقاخدانی،  و آقابیگلويی) اند داشته

 روانی مالی، كالمی، عاطفی، جنسی، فیزيکی، خشونت ازجمله

 .شوند می بندی طبقه اجتماعی و

 را هدا  خشدونت  ايدن  جامعده،  بر حاكم مردساالر باورهای

 و رنگ گاهی و دارد آن توجیه در سعی و داند می مرد طبیعتِ

 در چندان  باورهدا،  ايدن  .دهد می آن به ناموسی و اخالقی سیاق

 يدا  زن اگدر  كده  دواندده  ريشه كودكی از ايرانی زن و مرد ذهن

 و هدا  برچسب با كند مقاومت ها خشونت اين مقابل در دختری

 جنسان هم و اطرافیان كه شد خواهد رو روبه تر سخت احکامی

 ايراندی  هدای  خدانواده  فرهنگی های نگرش .دهند می او به خود

 هدای  درخواسدت  از فرزنددان  و زنان تبعیت و تحمل براساس

 و روزمدره  هدای  خشدونت  و اسدت  گرفتده  شکل پدر - شوهر

 بسدیاری  درنتیجده،  شدوند   مدی  گرفتده  نظدر  در تربیت محدود،

 نددارد   خود بر وارد ستم از دركی خشونت، تحت فرد اوقات،

 توجیده  مدردان  از بیشدتر  را موضدوع  اين زنان آنکه عجیب اما

 كده  اسدت  درحدالی  ايدن  .(Kathleen & Krause, 2015) كنند می

 ه،خدانواد  داخلدی  مدديران  زندان،  انکارناپدذير  نقش بر بسیاری

 از ديگر، جوامع زنان به نسبت ايرانی زن ترديد بی .دارند تأكید
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 تداريخی  ندابرابری  .است دور به ها فرسنگ خود واقعی جايگاه

 تغییراتدی  بدا  دارد، مدا  باورهای در ريشه كه هنگفر در مندرج

 سدازی،  جهدانی  و مدرنیتده  البتده ) مدرنیته ايران، انقال  ازقبیل

 و زندان  علیه مدرن های خشونت ابداع و ايجاد به نوعی به خود

 بده  ورود و فمینیسدتی  هدای  جندبش  ،(است شده منجر دختران

 همچنددان امددا  اسددت خددورده هددايی شددکاف جهددانی، جامعددة

 عنايت با ،بنابراين  (31-32 :6913 نژاد، دشتی و ارجمند) رجاستپاب

 مناسدبات  در میانده  چدون  شهری در پديده اين كه مهم اين به

 نیداز  يابدد،  مدی  بیشدتری  ظهور اجتماعی و فرهنگی خانوادگی،

 آن بدر  مؤثر فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی برای دوچندان

 .دارد

 بدافتی  فرهنگدی،  و یاقتصداد  اجتمداعی،  ازنظر میانه شهر

 اقتصدادی،  تغییدرات  وجدود  بدا  و دارد قدومی تی  و سدنتی  تقريباً

 كشدور  كل در اخیر های دهه در شده انجام فرهنگی و اجتماعی

 تسدلط  سنتی، نهادهای هنوز رسد می نظر به میانه، شهرستان و

 و دارنددد آن توابددع و شهرسددتان ايددن در بیشددتری حاكمیددت و

 رفتارهددای دربرگیرندددة و ممهدد اقتصددادی واحددد خددانواده،

 چنددین در .اسددت فرهنگددی و مددذهبی ،اجتمدداعی اقتصددادی،

 و مقدام  بده  نداشتن توجه پدرساالری  همچون عواملی شرايطی

 زندان  بیشتر سوادی بی مردان  آوربودن نان به اعتقاد زن  منزلت

 حدود میانه شهرستان 6935سال سرشماری به باتوجه) دار خانه

 پددايین درصددد  (اسددت %19 بددا ابددربر كدده بددوده نفددر 1455

 توانمنددی  هدای  زمینه زنان، اجتماعی و اقتصادی های مشاركت

 بدین  واقعدی  صدمیمیت  دارد احتمدال  و كند می تقويت را زنان

 آمیدز  خشدونت  رفتارهدای  افدزايش  با و دهد كاهش را زوجین

 پژوهش در .باشد همراه زنان ويژه به خانواده اعضای به نسبت

 میانده  شهرسدتان  در زنان علیه خشونت تیشناخ جامعه حاضر،

 بخشدیدن  شددت  با مرتبط عوامل تا است شده تحلیل و مطالعه

 میدزان  و خشدونت  اندواع  و شناسايی ،آن كاهش يا خشونت به

 اهداف تحقق درصدد پژوهش اين .شود بررسی خانواده در آن

 :است شده انجام ذيل

 در زندان  علیده  خشدونت  میزان بین رابطة میزان تعیین -6

 .خانواده محیط در آنان امنیت احساس میزان با میانه شهر

 مردسداالرانه  نگدرش  مانندد  عواملی میان رابطة تعیین -4

تحريدک رواندی و    ،اجتماعی و اقتصادی پايگاه ،(پدرساالری)

 علیده  شدوهر  خانواده خشونت و عصبی شوهر از سوی همسر

 .زنان علیه خانگی های خشونت اعمال میزان با زن

 پديددة  ايدن  كاهش برای راهبردهايی و راهکارها بیان -9

 زندان  امنیت ارتقای و پیشبرد و (زنان علیه خشونت) اجتماعی

 .خانواده محیط در
 

 تحقیق ادبیات

 خشدونت ) یخدانگ  خشدونت  یندة زم در شده انجام مطالعات از

 :شود می اشاره زير موارد به (زنان علیه

 عندوان  بدا  ای مقالده  در (6939) همکداران  و پور درخشان

 خشدونت  بنددرعباس،  در زندان  علیده  خدانگی  خشونت شیوع

 نشدان  نتداي   و هدا  يافتده  .اند كرده بررسی را آن انواع و خانگی

 .اندد  قرارگرفته خانگی خشونت مورد زنان از %34 كه دهند می

 %(12) رواندی  خشونت زنان اين علیه خشونت نوع ترين شايع

 جنسددی و یزيکددیف كالمددی، خشددونت و اسددت شددده ارزيددابی

 بعددی  هدای  رتبده  در %1/1 و %1/42 ،%96 مقدادير  با ترتیب به

 بدر  اثرگدذار  مهدم  عامدل  دو پدژوهش  ايدن  در .اندد  داشته قرار

 خدانواده  در همسر اعتیاد و تحصیالت سطح خانگی، خشونت

 .است شده بیان

 عندوان  بدا  ای مقالده  در (6934) همکداران  و فدرد  صداقتی

 خانواده در زنان علیه خشونت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی

 عوامددل ،(خددانواده در اقتددداری نظددام تددأثیر بددر تأكیددد بددا)

 هدای  يافته .اند كرده بررسی را پديده اين بر مؤثر شناختی جامعه

 مشداهدة  و تجربده  مردسداالرانه،  نگرش دهد می نشان پژوهش

 تدأثیر  قددرت  مندابع  نبدود  و سدنتی  اجتمداعی  نظدام  خشونت،

 رابطددة همچنددین و دارد زنددان علیدده ونتخشدد بددر معندداداری

 دسدت  بده  مختلدف  سنین و زنان علیه خشونت بین داری معنی

 .است آمده

 عنددوان بددا خددود مقالددة در (6936) میرزايددی و محمدددی
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 مطالعده ) زندان  علیده  خشونت بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی

 خشدونت ) همسدرآزاری  بین رابطة ،(روانسر شهرستان موردی

 .اندد  كدرده  بررسدی  را آن بدر  مدؤثر  عوامل خیبر و (زنان علیه

 خشدونت  و رواندی  خشدونت  دهندد  می نشان تحقیق های يافته

 كمتدرين  و اسدت  رايد   هدای  خشدونت  میزان بیشترين جنسی

 ايدن  گويای نتاي  همچنین .است اقتصادی خشونت آن، میزان

 خشدونت  و خود نقش از مرد اقتدارگرايانة تصور بین كه است

 .است داشته وجود معناداری و مستقیم رابطة زنان علیه

 عنددوان بددا را ای مقالدده (6913) نددژاد دشددتی و پددوش سددیاه

 علیده  خشدونت  بدر  مدؤثر  اقتصادی - اجتماعی عوامل بررسی

 فقدر  بدین  دهد می نشان نتاي  .اند داده انجام اهواز شهر در زنان

 ندابرابری  زوجات، تعدد مردان، اعتیاد نداشتن، اشتغال معیشتی،

 آمددن  پدايین  مدردان،  سدوادی  بی مردساالرانه، نگرش ،جنسیتی

 زندان  علیده  خدانوادگی  خشدونت  و جوانان در تحريک آستانة

 .دارد وجود معناداری رابطة

 تبیین عنوان با ای مقاله در (6913) همکاران و نیا علیوردی

 آزمدون  زنان، علیه خشونت به نسبت دختر دانشجويان نگرش

 دانشدجويان  نگدرش  جتمداعی، ا يدادگیری  هدای  ديدگاه تجربی

 گدواه  نتداي   .اند كرده بررسی را زنان ضد بر خشونت به نسبت

 1 بدین  از و اندد  تأيیدشدده  تحقیدق  های فرضیه تمامی كه است

 و تدرين  قدوی  (27/5) خشدونت  تجربدة  موجدود،  مستقل متغیر

 خشدونت  بده  نسبت نگرش (مستقیم) كنندة بینی پیش ترين مهم

 پدذيری  جامعده  متغیرهدای  ترتیب به آن از پس .است زنان علیه

 تنبیدده و پدداداش الگددوی ،(44/5) خشددونت مشدداهدة ،(49/5)

 بدر  را تدأثیر  بیشترين (66/5) جنس هم والد از تقلید و (62/5)

 .است داشته زنان علیه خشونت به نسبت نگرش

 بدا  ای مقالده  در (2015) 6همکداران  و واندراندد  كريسدتین 

 در زندان  علیده  ونتخشد  و جامعده  اقتصدادی  وضدعیت  عنوان

 و درآمدد  بدین  اجتمداعی  و خدانگی  سدطو   روابط بنگالدش،

 تحلیدل  اندد   كدرده  بررسدی  را بنگالدش در زنان علیه خشونت

 از بخشدی  - زندان  بدا  مصاحبه از آمده دست به های داده از آنها

                                                      
1 Vanderende et al. 

 و زندان  بهداشدت  دربدارة  جهدانی  بهداشدت  سازمان مطالعات

 خطر با منفی رابطة ده،خانوا درآمد داد نشان -خانگی خشونت

 درآمدد  كم خانوادة در سکونت .دارد زنان علیه خشونت تجربة

 تجربدة  خطدر  بدا  ای رابطه كم، درآمد با ای جامعه در زندگی و

 رابطدة  در خانگی سطح از نتاي  اين .ندارد زنان علیه خشونت

 كندد  می حمايت بنگالدش در زنان علیه خشونت و درآمد بین

 .كند نمی حمايت نآ اجتماعی سطح از و

 چدرا  عندوان  بدا  ای مقالده  در (2015) 4همکاران و راوسك

 توجیده  مردان از بیشتر را متأهل زنان علیه خشونت اغلب زنان

 و زن سدالمتی  زنان علیه خشونت كه دارند می اعالم كنند؟ می

 موجده  دلیدل  يدافتن  میزان آنها .اندازد می خطر به را فرزندانش

 ارزيدابی  و مقايسده  را جدنس  دو رهد  در زندان  زدن كتک برای

 و منددابع و كددودكی تجربددة هددای تفدداوت آيددا كدده انددد كددرده

 يدا  كنندد  می توجیه را ها تفاوت اين سالی بزرگ های محدوديت

 همة در .شدند بررسی ويتنام در متأهل زن 199 و مرد 144 .نه

 زدن كتدک  بدرای  بهتدری  دلیل مردان به نسبت زنان ها، وضعیت

 در قرارگدرفتن  خشونت معر  در مردان، بین .بودند يافته زن

 زندان  در امدا  داشدت   رابطه زن زدن كتک توجیه با سالی بزرگ

 .داشت وجود منفی رابطة دو اين بین

 عندوان  با ای مقاله در نیز (2015) 9همکاران و سونگ هان

 عوامدل  نپدال،  در متأهدل  زندان  علیده  خشونت در مؤثر عوامل

 نتداي   .اند كرده بررسی را زنان علیه خشونت در مؤثر اجتماعی

 را خشدونت  گذشدته،  سدال  در جمعیدت  از %96/41 داد نشان

 اقتصدادی،  پدايین  وضعیت زنان، سوادی بی .بودند كرده تجربه

 بدا  گیری تصمیم در استقالل نبود و خانواده در خشونت سابقة

 خدانوادگی  سدابقة  درنظرگدرفتن  بدا  .داد نشدان  رابطه خشونت

 مدؤثر  عوامل فرزندان تعداد و شوهر ادسو سطح كه شد معلوم

 بیشدتر  كده  زنانی اجتماعی، سطح در .هستند خشونت بروز در

 و تدرای  منطقدة  زندان  گرفتندد  مدی  قدرار  خشدونت  معر  در

 ايدن  .بودندد  كاستی و نژادی های گروه به متعلق زنان همچنین

                                                      
2 Krause et al. 
3 Song et al. 
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 هدای  برنامده  ايجاد و خا  بافت سیاست اعمال به نیاز ها يافته

 را نپدال  در زندان  علیده  خشدونت  كدردن  كدم  برای گری مداخله

 .كرد می پیشنهاد

 خدانگی  خشدونت  عنوان با ای مقاله در (2015) 6كلمندی

 دربددارة تحقیقددات اسددت معتقددد كددوزوو، در زنددان علیدده

 جاندب  از خدانگی  های خشونت جنس، بر مبتنی های خشونت

 هدای  يافته .است بشر حقوق به مربوط و جدی موضوع مردان،

 ای نقشده  و پدرسداالری  فرهنگ /فقر دهد می نشان قیقتح اين

 هدايی  برنامده  نبود و اند شده توصیف محدود بسیار كه جنسیتی

 در و انفعدال  حالدت  در را آنهدا  زندان،  بده  بخشدی  سامان برای

 .است داده قرار خشونت معر 

 عندوان  بدا  ای مقالده  در (2009) 4همکداران  و كیم جايو 

 رواندی  سدالمت  روی بر آن تاثرا و خانوادگی خشونت وقوع

 بدر  زندان  علیه خشونت نقش جنوبی، كره در زنان اجتماعی و

 نشدان  نتاي  .اند كرده بررسی را آنها اجتماعی و روانی سالمت

 از جنسدی  فیزيکدی،  رواندی،  های خشونت وقوع میزان دهد می

 ،%1/43 ،%2/41 ترتیب به جنوبی كره زنان بین در شوهر جانب

 تجربدة  و مشداهده  بدین  معنداداری  رابطة همچنین .است 7/9%

 دسدت  بده  زندان  علیده  خشدونت  با پدری خانوادة در خشونت

 آنهدا  بدا  شوهرانشدان  كده  زنانی دهد می نشان نتاي  .است آمده

 را ای تجربه چنین كه زنانی به نسبت دارند، آمیز خشونت رفتار

 و اجتمدداعی عملکردهددای اخددتالل افسددردگی، انددد نداشددته

 .اند داشته تری پايین نفس عزت

 ايدن  تحقیدق  ايدن  تفداوت  ،شدده  انجام تحقیقات به باتوجه

 عوامدل  برخدی  و زندان  علیده  خشدونت  فقط ايران در كه است

 اسدت  شده سعی تحقیق اين در .است شده بررسی نآ بر مؤثر

 عوامدل  مطالعدة  و زندان  علیده  خشدونت  یشناخت جامعه تحلیل

 امنیدت  احسداس  بدر  آن انواع و خشونت تأثیر و آن بر اثرگذار

 ايدن  در امنیدت  احسداس  .شوند مطالعه خانواده محیط در زنان

 و (هدوي تی  مدالی،  جدانی، ) امنیدت  از بعدد  سه براساس تحقیق

 .شود یم سنجیده ذهنی صورت به

                                                      
1 Kelmendi 
2 Kim 

 نظری مبانی

 علیده  خشونت ،1993 سال در متحد ملل سازمان تعريف طبق

 جنسدیت  بده  وابسدته  خشن رفتار هرگونه از است عبارت زنان

 و مضدر  روانی يا جنسی جسمی، آسیب احتمال با يا آسیب كه

 خدانوادگی  هدای  خشدونت  .شدود  موجب را زنان رن  با همراه

 -6 :شدود  مدی  بنددی  طبقده  زيدر  اندواع  به (زنان علیه خشونت)

 زنددگی  حیطة در است ممکن خشونت اين :9جنسی خشونت

 الزام صورت به و بیفتد اتفاق خانوادگی و زناشويی خصوصی،

 حلقدة  در يکدديگر  بدا  محدارم  رابطدة  يدا  شدوهر  از تمکدین  هب

 -4  (921 :6916 كدار،  مهرانگیز) شود اعمال زن علیه خويشاوندی

 بدرای  فیزيکدی  اقدام نوعی درواقع (:فیزيکی) جسمی خشونت

 :6919 اعدزازی، ) همسدر  كدردن  كنترل يا ترساندن رساندن، آسیب

 شدرافت،  كده  آمیزی خشونت رفتار :2روانی خشونت -9  (169

 خشدونت  -2 كندد   مدی  دار خدشده  را زن نفس اعتمادبه و آبرو

 كددار نیددروی بدده زنددان جهددان، نقدداط از بسددیاری در :1مددالی

 از نخواهندد  خدانواده  مردان چنانچه و هستند ومواجب جیره بی

 مخداطره  بده  زندان  زنددگی  ادامدة  دهندد،  نشدان  سخاوتی خود

 ممنوعیدت  :1عیاجتما خشونت -1  (453 :6919 ،اعزازی) افتد می

 :عدداطفی خشددونت -1  خويشدداوندان و دوسددتان بددا مالقددات

 آقاخدانی،  و آقابیگلويی) فیزيولوژيک نیازهای برآوردن در كوتاهی

 گفتدار  در مرد كه خشنی رفتار :كالمی خشونت -7  (16 :6973

 .كند می آشکار زن به نسبت خود

 وجدود  كدالن  و میانده  خدرد،  سطح در مختلفی های نظريه

 خصدو   بده  خدانوادگی،  خشدونت  تشدريح  درصدد كه دارند

 كده  میانده  سدطح  های نظريه .آيند برمی زنان به نسبت خشونت

 خشدونت  پديددة  به اجتماعی شناسی روان انداز چشم از عموماً

 منبدع  را اجتمداعی  محیط با افراد تعامل كند، می نگاه زنان علیه

 بدا  مدرتبط  هدای  پدژوهش  از ای عمدده  بخش .داند می خشونت

 برپاية اجتماعی شناسی روان نگرش در خانگی خشونت زةحو

 خشدونت  نسلی میان انتقال يا يادگیری از كه است هايی فرضیه
                                                      
3 sexual violence 
4 phycological abuse 
5 financial brutality 
6 societal violence 
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 .كند می دفاع

 آلبددرت تحقیقددات مرهددون 6اجتمدداعی يددادگیری نظريددة

نده   ،نظريده  ايدن  براسداس  .(14 :6911 حضدوری، ) است (1977)

های تحريدک   القهای فطری معطوف به خشونت و نه س انگیزه

 بلکده  شده ناشی از ناكامی ريشده پرخاشدگری انسدان اسدت     

 از -6 :كنندد  مدی  پرخداش  همدديگر  بده  زيدر  داليدل  به ها انسان

 -4  اندد  گرفته ياد را پرخاشگری های واكنش گذشته، تجربیات

 اند داشته گوناگون پاداش انتظار پرخاشگرانه اعمال انجام برای

 را آنهدا  خاصدی  اجتمداعی  يطشدرا  -9  آورندد  مدی  دست به يا

 نظريدة  (.6974 بانددورا، ) دهدد  مدی  سدوق  پرخاشدگری  سدمت  به

 يدا  و مشداهده  با رفتار فراگیری كند می بیان اجتماعی يادگیری

 يادگیری الگوی انتخا  و آيد می دست به رفتار مستقیم تجربة

 ديگدر  هدای  جنبده  و موقعیدت  جدنس،  سدن،  مانندد  عواملی به

 باندورا نظريه، اين در .(477 :6973 ،النكداپ ) دارد بستگی مشترک

 تأكید تقلید و مشاهده با خشونت يادگیری و فراگیری روند به

 .(Bndura, 1975) كند می

 بدا  عموماً كه خانواده در قدرت منابع و نقش تغییرپذيری

 آيدد،  می وجود به زنان برای تحصیلی و شغلی های زمینه ايجاد

 .شدود  می منجر زنان علیه خشونت به كه است عواملی ديگر از

 2گدود  ويلیدام  .آورد مدی  میدان  بده  را 9مندابع  نظريدة  بحث، اين

 مطدر   خشدونت  دربدارة  را منابع نظرية كه بود كسی نخستین

 سلسدله  ديگدری  اجتماعی نظام هر مانند خانواده او ازنظر .كرد

 از بیشدتر  خانواده مهم منابع به كس هر و دارد اقتدار از مراتبی

 بدرای  فعالیدت  بده  را اعضا ديگر باشد، داشته سیدستر ديگران

 مندابع  هرچده  نظريده،  اين براساس .كند می مجبور خود اهداف

 قددرت  اعمال به ديگران از كمتر باشد، بیشتر افراد دسترس در

 متعددد  مندابع  زيدرا  زندد   مدی  دست فیزيکی خشونت روش به

 دیافرا اما هستند  قدرت اعمال به قادر آن با كه دارند ديگری

 اسدتفاده  بدنی زور از دارند اجتماعی و اقتصادی پايین رتبة كه

                                                      
1 social learning theory 
2 Bndura 
3
 resource theory

4 Good 

 بده  رسدیدن  بدرای  اختیارشدان،  در مندابعِ  سداير  زيدرا  كنند  می

 ,Hoffman et al., 1994: 131-146) اسددت ناكددافی اهدافشددان

Anderson & Bushman, 2004: 27-54.) يک نظريه، اين براساس 

 و دارد وجدود  نوادهخدا  در مندابع  و قددرت  بدین  آشکار رابطة

 رفتدار  بدر  تسلط و نفوذ برای عنصر يک بالقوة توانايی قدرت،

 (.14 :6911 ،حضوری) شود می تعريف ديگری

 زنددان علیدده خشددونت اسددت معتقددد 1فمینیسددتی ديدددگاه

 سداختار  و فرهندگ  در ريشده  خدانگی،  خشدونت  خصدو   به

 در زنان و كند می تشويق را پدرساالری كه دارد جامعه سیاسی

 Blanca & et) گیرندد  مدی  قرار مردان سلطة زير صمیمی ابطرو

al., 2004: 239- 240). شددن  اجتماعی و مرد تسلط ديدگاه، اين 

 كندد  می بیان و داند می خشونت منشأ را قدرت از استفاده برای

 ندابرابری  و مدرد  تسدلط  و پدرسداالری  نتاي  خانگی خشونت

  (.Zavala, 2007: 8) است جنسی

 بدا  رابطه در آنها فرودست وضعیت از زنان علیه خشونت

 در آن تبیین و شود می ناشی پدرساالر خانوادگی نظام و مردان

 تضداد  و پايگداهی  ناسدازگاری  اجتمداعی،  يادگیری های نظريه

 معنادار پدرساالر فرهنگی ساختارهای چارچو  در تنها منابع،

 رتعبید  بده  را پدرسداالرانه  اقتدداری  سداختارهای  اگر اما است 

 اشدکال  بدا  ناچدار  بده  سدلطه  اين بدانیم، (گفتمانی سلطه) فوكو

 .(611 :6917 ضمیران،) شود می رو روبه مقاومت از متعددی

 در تقريبداً  و اسدت  اجتمداعی  صدورت  يدک  ،پدرساالری

 قددرت  مندابع  بیشدترين  مدردان  زيرا  دارد وجود جهان سراسر

 كنندد  می بسی  زنان بر نظارت اعمال برای را جسمانی و مادی

 مندابع  باشدد  حداكم  جسدمانی  و مادی قدرت اين كه هنگامی و

 بده  نیدز  عداطفی  و حقوقی عقیدتی، قدرت مانند ،قدرت ديگر

 از دفداع  ةحربد  آخدرين  جسدمانی  خشونت .شوند می برده كار

 بدرای  هدا  گدروه  و اشخا  بین روابط در كه است پدرساالری

 زنان گروهی و فردی مقاومت برابر در پدرساالری از حفاظت

 درهرحدال  .(236 – 211 :6919 ريتدزر، ) شدود  می برده كار به غالباً

 زنان امنیت احساس كه است عواملی ازجمله خانگی خشونت

                                                      
5
 feminist theory 
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 كده  ازآنجدايی  .دهدد  می قرار خطر معر  در خانه محیط در را

 خداطر  آسدايش  برای مقدس پناهگاهی منزلة به خانواده همواره

 بدا  لغوی ازنظر انگیخ خشونت ،شود می تلقی انسان آرامش و

 ،خشدونت  زيدرا  نددارد   همخدوانی  خدانواده  از مفهومی چنین

 در را خويشداوندی  از آمدده  دست به امنیت و خانه آرام تصوير

 (.424-493: 6936 واالس، و آبوت) شکند می هم

 تدداوم  عامدل  را جنسیتی های نقش پذيری جامعه ،6دوبوار

 ابتدا از ها دختربچه راگ وی، اعتقاد به .داند می زن بر مرد سلطة

 تربیدت  هايی آزادی و ها سختگیری ،ها پاداش ،توقعات همان با

 و دختدران  شخصدیت  شددند،  تربیدت  برادرانشان كه شدند می

 فدت گر می شکل كنونی نابرابر الگوهای با متفاوت بسیار زنان،

 شدود  مدی  باعدث  فرزنددان  بدا  والددين  رفتار .(66 :6914 بسدتان، )

 بده  اتکدای  رقابدت،  موفقیدت،  رخاشدگری، پ مانند هايی ويژگی

 بده  بیشدتر  همچنین برود  انتظار بیشتر پسر از استقالل و نفس

 .كنندد  ايسدتادگی  خود حق احقاق برای كه شود می توصیه آنها

 جدو  صدلح  كندد،  سدازش  كده  رود می انتظار دختر از عو  در

 جدال و جنگ ،كند فصل و حل صحبت با را اختالفات ،باشد

 بندابراين،   (471 :6971 ،راس) باشد مهربان و كننده مراقبت ،نکند

 بخشیدن تداوم و نابرابری كردن نهادينه با جنسیتی پذيری جامعه

 جنسدیتی  ندابرابر  بسدترهای  حکم در ،آينده های نسل در آن به

 (.641 :6936 واالس، و بوتآ) شود می شناخته

 مدوقعیتی  امنیدت،  :كندد  می تعريف چنین را امنیت گیدنز،

 بده  يدا  شده مقابله خا  خطرهای رشته يک با آن در كه است

 در كده  هدايی  یسداز  مفهدوم  از يکی .است شده رسانده حداقل

 از چلبدی  یچهاربعدد  بنددی  تقسدیم  شدده،  انجدام  امنیت حوزة

 بدرای  عدام  و افضدل  علقده  چهدار  است معتقد او .است امنیت

 علقده  :شدوند  مدی  تفکیدک  هدم  از آنهدا  كده  دارد وجدود  انسان

 و طداهری ) امنیتدی  علقده  و اجتماعی علقه مادی، علقه شناختی،

 و هدفمندد  موجودی انسان امنیتی، علقه در .(42 :6936 همکاران،

 در خدود  صیانت و آرامش حفظ برای و است مضطر  بالقوه

 اهدداف  تحقدق  درصدد اجتماعی، و اثباتی های محیط با ارتباط

                                                      
1 De Beauvoir 

 گرفتده  نظدر  در اساسی بعد چهار امنیتی علقه برای .است خود

 فکدری  و گروهی جانی، مالی، امنیت :از عبارتند كه است شده

 بدده امنیددت، بحددث در گیددنز  (.22-21 :6935 همکدداران، و شدیخی )

 عبدارت  وجدودی  امنیدت  كندد   می اشاره وجودی امنیت مفهوم

 سدطح  در هايی پاسخ دراختیارداشتن يعنی بودن، ايمن» از است

 هددای پرسددش بعضددی بددرای عملددی خودآگدداهی و ناخودآگدداه

 مطدر   نحوی به خود عمر طی آدمیان همة كه بنیادين وجودی

 كه گردد برمی اطمینانی به اصطال  اين يگر،د عبارت به .اند كرده

 هدای  محیط دوام و خود هوي ت تشخیص تداوم به ها آدم بیشتر

 كند می بیان وی .دارند كنش ،خود اطراف در مادی و اجتماعی

هدايی در سدطح    داشدتن پاسدخ   ايمدن بدودن يعندی در اختیدار    »

هددای  ناخودآگدداه و خودآگدداهی عملددی بددرای بعضددی پرسددش

وجودی بنیادين كه همه آدمیان طی عمر خود به نحوی مطر  

گردد كه  ديگر اين اصطال  به اطمینانی برمی عبارت به .اند كرده

هدای   ها به تداوم تشخیص هويت خود و دوام محیط بیشتر آدم

-14:6971 گیددنز، ) «اطراف خوددارنداجتماعی و مادی كنش در 

16.) 

كند كه ما برای زيستن و گذراندن عمر خدود   وی بیان می

پنداريم كده بدر    معموالً مسالل و موضوعاتی را مسلم قطعی می

ها جستجو و تعمق متفکدران و فیلسدوفان در برابدر     اساس قرن

های شکاكانه تا  نخواهد آورد و طراوت و اصالت خدود   نگاه

 امدر،  اين به باتوجه .(16-14 :6971 گیدنز،) ت خواهد دادرا از دس

 دسدت  بده  زنددگی  از تعداريفی  به اعتماد با كه وجودی امنیت

 گیرد، می سامان آن برمبنای انسان هستی و هوي ت و است آمده

 وجدودی  امنیدت  گیدنز، اعتقاد به .است روانی و درونی امنیتی

 بنیددادی تمدداداع برپايددة و اسددت شددده ريددزی پايدده خددانواده در

 والددين  دريد   بدی  محبت و لطف آن منشأ كه يابد می استحکام

 بده  بخشدی  سدامان  برای را خانواده وجود او .است مادر يژهو به

 داندد   نمدی  كافی شرط ولی داند می الزم كودک وجودی امنیت

 و گدرم  روابدط  از برخدورداری  بدرای  ندا   ارتبداط  از چنانکه

 شرط را آن و كند می ياد انسان زندگی مراحل ساير در عاطفی

 تمدام  در انسدان  بندابراين،   داندد  می وجودی امنیت برای كافی
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 11 (سال شهر میانه 12 -61مطالعة موردی زنان ) شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه تحلیل جامعه

 

 

 و اسدت  خدويش  وجودی امنیت تکوين پی در زندگی مراحل

 يابدد  مدی  ادامده  دوستان سپس و خانواده با تولد بدو از امر اين

 احسداس  نوع يک فردی، امنیت احساس .(14-19 :6971 گیدنز،)

 كه هايی انسان رو، ازاين .آورد می وجود به را اجتماعی حمايت

 آرامدش  بدا  كنندد،  می امنیت احساس اجتماعی و فردی ازلحاظ

 آنهدا  موفقیدت  امکدان  و اندد  كدرده  دنبال را خود اهداف خاطر

 هدای  نظريده  از شده انتخا  یرهایمتغ براساس .يابد می افزايش

 نظری چارچو  ساختن برای موضوع، ماهیت به باتوجه و باال

 اجتمداعی   يدادگیری  منابع  های يهنظر تركیبی الگوی از یقتحق

 هدايی  يده نظر و ینیسدتی فم هدای  يده نظر جنسیتی  يریپذ جامعه

 الگدوی  .اسدت  شده گرفته بهره گیدنز، ديدگاه از امنیت دربارة

 .شود یم اراله زير شر  به تحقیق نظری

 

 مرتبط عوامل                                             خانگی خشونت                                        خانه در زنان امنیت احساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (نگارنده) تحقیق تحلیلی الگوی -8 شکل

  

 تددرين مهددم حاضددر، تحقیددق تحلیددل الگددوی بدده باتوجدده

 :است شده بیان ذيل در تحقیق اين های فرضیه

 

 تحقیق یها هیفرض

 میدزان  و (پدرسداالری  يدلولوژیا) مردساالرانه نگرش بین -6

 .دارد وجود رابطه زنان علیه خشونت

 خشدونت  میدزان  و زندان  اجتمداعی  و اقتصادی پايگاه بین -4

 .دارد وجود رابطه آنها علیه

 میدزان  و مبدد   خدانواده  در خشدونت  مشاهدة و تجربه بین -9

 .دارد وجود رابطه زنان علیه خشونت

 خشدونت  میدزان  و زن جانب از شوهر روانی تحريک بین -2

 .دارد وجود رابطه آنها علیه

 و تجربدده پدرسدداالری،) تحقیددق مسددتقل متغیرهددای بددین -1

 و اقتصدادی  پايگداه  و شوهر روانی تحريک خشونت، مشاهدة

 و مسددتقیم رابطددة زنددان علیدده خشددونت میددزان و (اجتمدداعی

 .دارد وجود غیرمستقیم

 در آنهدا  جدانی  امنیت احساس با زنان علیه خشونت میزان -1

 .دارد رابطه خانه محیط

 در آنهدا  مدالی  امنیدت  احساس با زنان علیه خشونت میزان -7

 .دارد رابطه خانه محیط

 در آنهدا  هوي تی امنیت احساس با زنان علیه خشونت میزان -1

 .دارد رابطه خانه محیط

 در آنهدا  (كدل ) امنیت احساس با زنان علیه خشونت میزان -3

 .دارد رابطه خانه محیط

 (پدرساالری) مردساالرانه نگرش
 

 مبد  خانواده در خشونت مشاهده و تجربه
 

 زنان اجتماعی و اقتصادی پايگاه
 

 جنسیتی پذيری جامعه

 

 جسمی خشونت
 

 جنسی خشونت
 

 روانی خشونت
 

 كالمی خشونت
 

 مالی خشونت
 

 اجتماعی خشونت
 

 عاطفی خشونت

 جانی امنیت
 

 مالی امنیت
 

 هويتی امنیت
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 یشناس روش

 شدده  اسدتفاده  كداربردی  نوع از پیمايش روش تحقیق، اين در

 كده  اسدت  متأهدل  و سدال  12 تا 61 زنان آماری، جامعة .است

 شدهر  سداكن  و باشدد  گذشدته  ازدواجشان از سال کي حداقل

 ،(6935) مسدکن  و نفوس سرشماری آخرين طبق .باشند میانه

 حجدم  و ودهبد  نفدر  27343 شدده  مطالعه جامعة افراد كل تعداد

 شدده  انتخا  نفر 916 برابر كوكران، فرمول از استفاده با نمونه

 ای خوشدده گیددری نموندده روش از پددژوهش ايددن در .اسددت

 افرادی نمونه، تعداد به باتوجه .است شده استفاده ای چندمرحله

 صدورت  بده  شدهر  مختلدف  هدای  محلده  از نمونه جمعیت برای

 از اسدتفاده  بدا  نهدا آ از الزم اطالعدات  و شده انتخا  تصادفی

 شدده  یآور جمع (ساخته محقق) ای مصاحبه نامة پرسش تکنیک

  .است

 91 نمونة يک در نامه پرسش تکمیل از پس تحقیق اين در

 مقیدداس كرونبدداخ آلفددای ضددريب احتسددا  بدده اقدددام نفددری

 مجددد  و حدذف  نامناسدب،  های گويه و است شده نامه پرسش

 آمدار  براسداس  گويان خپاس های يافته .است شده انجام محاسبه

 و spss22 افددزار نددرم از اسددتفاده بددا و اسددتنباطی و توصددیفی

 بدرای ) ساده خطی رگرسیون پیرسون، ضريب مانند هايی آماره

رگرسیون خطی چند متغیره  و (يکديگر بر رهایمتغ تأثیر تحلیل

 .كار رفته استه ب( برای تحلیل مسیر)

 – یاقتصدداد پايگدداه شدداخص تحقیددق، ايددن در همچنددین

 تحصدیالت  متغیدر  سده  تركیدب  از شده یبررس نمونة اجتماعیِ

 درآمد و (مادر و پدر آزمودنی،) شغل ،(مادر و پدر آزمودنی،)

 تحصیل های سال میزان تحصیالت، .است شده ساخته خانواده

 بندی تقسیم طبقه 1 در دانشگاهی تا سواد بی از و است رسمی

 نیدز  شدغل  متغیر و طبقه 1 در خانواده رلیس درآمد .است شده

 بنددی  دسدته  طبقده  1 در ... و غیردولتدی  آزاد، دولتی، براساس

هدای سده متغیدر درآمدد،      درنهايت بدا جمدع نمدره    .است شده

در اين  (5/79)تحصیالت و شغل ضريب آلفا كرونباخ برابر با 

گويده بدا    7شده برای  امتیاز كسب .مده استآدست ه تحقیق ب

و  7حدداقل  ) 1تدا   6ويده از  احتسا  طیف امتیازها بده هدر گ  

در اين تحقیق امتیاز پاسخگويان برابدر   .بوده است( 91حداكثر 

 دامندة  بندابراين، آمده اسدت،   دست به 94و حداكثر  7با حداقل 

 .است متغیر 7-94 بین و 41 برابر تغییرات

 

 متغیرها كردن یاتیعمل نديفرا

 ،UNG انجمدن  :مفهدومی  تعريدف  :زندان  علیده  خشونت متغیر

 كرده تعريف آمیزی خشونت عمل هر به را زنان علیه ونتخش

كه نتیجه آن صدمه جسمی، جنسی و ذهنی بدوده اسدت     است

كه با رن  زنان به وسیله تهديد يا تحمیل محرومیت اجباری يا 

اختیاری از آزادی در زندگی فدردی و اجتمداعی همدراه بدوده     

 .است

 خشدونت  ازقبیدل  هدايی  مؤلفه متغیر، اين :عملیاتی تعريف

 .دارد اجتماعی و روانی كالمی، مالی، عاطفی، جنسی، جسمی،

 
 زنان علیه خشونت متغیر یها شاخص عملیاتی مفهوم -8 جدول

 ها گويه تعريف تحقیق وابسته متغیر

 روانی خشونت
 شدرافت،  كده  آمیزی خشونت رفتار
 را زن نفددس  بدده اعتمدداد و آبددرو
 كند می دار خدشه

 ترک تا طوالنی مدت به نزدن حرف قبیل از خود همسر با مختلف های لشک به مردان قهركردن -6
 همیشه برای گاهی و متمادی مدت به منزل
 خود همسر از ناروا انتقاد و درپی پی های گیری بهانه -4
 آشنايان و دوستان جمع در همسر تمسخر -9
 اشیا كردن پرتا  به تهديد يا زدن كتک به تهديد -2
 مجدد ازدواج و طالق به تهديد -1
 دارد عالقه آنها به همسر كه اشخاصی رساندنِ آسیب به تهديد -1
 ديگر زنان يا مادر خواهر، درخصو  همسر حسادت حس تحريک -7
 همسر سر بر دادوفريادزدن -1
 ديگر مردان نزد در خود همسر تحقیر -3
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 مالی خشونت

 كدده اسدت  آمیدزی  خشدونت  رفتدار 
 و دارندد  مدی  روا زندان  علیه مردان
 از نخواهنددد خددانواده مددردان اگددر
 مدادی  نکدی مت در سدخاوتی  خود
 زنددگی  ادامده  دهندد،  نشدان  زنان
 مخداطره  به درآمد بدون زنان برای
 .افتد می

 .كند می كنترل را منزل مخارج گونة وسواس مرد، -6
 فرزندان و همسر قراردادن مالی مضیقة در و كافی پول و خرجی ندادن -4
 خانواده انداز پس و درآمد به رهمس نداشتن دسترسی -9
 همسر درآمد و حقوق اجباری دريافت -2
 اموالش فروش به همسر مجبوركردن -1
 همسر شخصی وسايل به رسانی آسیب -1
 بدهد ايشان به وجهی شوهر اينکه بدون پدر منزل به طوالنی مدت برای خود همسر فرستادن -7

 جسدددمی خشدددونت
 (فیزيکی)

 یبدددرا فیزيکدددی اقددددام ندددوعی
 يدددا ترسددداندن رسددداندن، آسدددیب
 همسر كردن كنترل

 زدن سیلی -6
 كردن پرت و دادن هل -4
 بدن به زدن مشت و لگدزدن -9
 همسر موهای كشیدن و انداختن چنگ -2
 ... و شالق كمربند، با زن زدن كتک -1
 ديگر جسمانی آسیب نوع هر يا زن بدن كبودی وپا، دست شکستن -1
 .اوست زدن كتک از ناشی كه تانبیمارس در زن شدن بستری -7
 زن رساندن قتل به و كشتن به تهديد -1

 جنسی خشونت

 زندگی حیطة در خشونت نوع اين
 خدانوادگی  و زناشويی خصوصی،

 بده  الزام صورت به و افتد می اتفاق
 با محارم رابطة يا شوهر از تمکین

 خويشدداوندی حلقددة در يکددديگر
 شود می اعمال زن علیه

 جنین سقط به نز مجبوركردن -6
 زن میل برخالف جنسی ارتباط برقراری -4
 غیرمتعارف جنسی روابط به اجبار -9
 .شود می زن ناراحتی باعث جنسی تماس هنگام در كه اعمالی انجام -2

 اجتماعی خشونت

 رشدددد از ممانعدددت بدددا مردهدددا
 گسدددترش ،تحصدددیل اجتمددداعی،
 روابددط و فکددری هددای فعالیددت
 از را وی خددود، همسددر اجتمدداعی

 و اهدداف  حقدوق،  بده  يافتن دست
 و دارنددد بددازمی خددود آرزوهددای
 انجمدداد و ماندددگی عقددب موجددب
 .شوند می وی فکری

  .شود خود بستگان و دوستان با زن معاشرت مانع شوهر -6
 زن كاركردن از جلوگیری -4
 ... و تفريحی فضاهای به همسرش رفتن از مرد ممانعت -9
 خانه در زن كردن حبس -2
 زن روی خانه تلفن دنكر قطع -1
 تحصیل ادامه با رابطه در محدوديت ايجاد -1
 فامیلی ارتباطات در محدوديت ايجاد -7

 عاطفی خشونت

 كالمی رفتارهای ،عاطفی خشونت
 همسددر ةزورگوياندد غیركالمددی و

 ديدده  بددن  در آنهدا  ابراز كه است
 طدی  كده  اسدت  یفرايند .شود نمی
 جانددب از روانددی ازنظددر فددرد آن

 تددريجی  صورت به رديگ شخصی
 .شود می آسیب دچار

 همسر به دارم دوستت ازقبیل مرد آمیز محبت كلمات نکردن بیان -6
 مشترک زندگی از مردان خستگی اظهار -4
  زن اين انتخا  در اجبار اظهار -9
 همسر از مداوم انتقاد -2
 .بکشد زن رخ به را خود خواهر و مادر های قابلیت مرد -1
 زن پخت دست از مداوم انتقاد -1
 .بیند می مرا ضعف نقاط فقط همسرم كه زن در حس اين وجودآمدن به -7
 ... و داری بچه آشپزی، مثالً خانه، در زن های فعالیت تمسخر و تحقیر -1

 كالمی خشونت

 رفتددار آزاردهنددده، هددای حددرف
 .شدود  مدی  محسدو   آمیز خشونت
 و آزاردهنددده هددای حددرف ايددن

 رتصددو بدده معمددوالً ناخوشددايند
 تمسدخر،  تحقیدر،  تند، لحن ناسزا،
 ممکدن  كه است ... و استهزا تشر،
 فیزيکدی  خانگی خشونت به است
 .شود منجر خانه چارچو  در

 وی بستگان و زن به فحاشی -6
 زن برای ناشايست القا  بکاربردن -4
 زن حضور در خود دوستان با نزاكت از دور شوخی -9
 كار محل و عمومی كناما در زنان با نزاكت از دور شوخی -2
 .باشند شنونده ناگزير نیز زنان كه ای گونه به غیراخالقی هايی داستان بیان -1
 نیستی ها زن بقیه مثل چرا نزن، احمقانه حرف فهمی، نمی تو مانند جمالتی گفتن -1
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 تحقیق مستقل یرهایمتغ عملیاتی مفهوم -2 جدول
 ها گويه تعريف مستقل متغیرهای

 انهمردساالر نگرش
 (پدرساالری) مرد

 يعندی  اسدت،  پدرسداالری  با مترادف
 آن در كده  ای جامعده  حتی و خانواده

 .كند می حکومت مرد

 .باشد داشته شنوی حرف بايد شوهرش از زن -6
 .است خانه از بیرون كاركردن و كردن تحصیل از تر شايسته كدبانوبودن و همسر زن، برای -4
 .باشد خانواده در يینها گیرندة تصمیم مرد است بهتر -9
 .است شوهرداری زن، وظیفة ترين مهم -2
 .بزند كتک را او دارد حق مرد شوهرش، از زن نافرمانی درصورت -1
 .است مرد با فرزندآوری دربارة گیری تصمیم -1
 .آيد برمی مرد عهدة از تنها خانواده مالی مديريت -7
 .دهد طالق را زنش تواند می بخواهد دلش موقع هر مرد -1
 .باشد او تابع بايد زن و است شوهر با سکونت محل تعیین -3
 .ندارد اشکال خواندن صیغه درصورت باشد، داشته ارتباط ديگری زن با متأهل مرد اگر -65
 .ندارند آن در نقشی زنان و است مرد به مربوط اقتصادی امور و منزل بیرون كارهای -66
 .است الزم مرد يک با رتمشو زن جانب از گیری تصمیم هر در -64

 و اقتصددادی پايگدداه
 اجتماعی

 يدددا اشدددخا  مجموعددده شدددامل
 واحددد يددک كدده اسددت هددايی گددروه

 حسدا   به مراتب سلسله در اجتماعی
 .آيند می

 چیست؟ شما شغل -6
 چیست؟ شما پدر شغل -4
 شما؟ مادر شغل -9
 است؟ چقدر شما خانوادة درآمد -2
 چیست؟ شما پدر تحصیالت -1
 چیست؟ شما مادر تحصیالت -1
 است؟ میزانی چه به شما خود تحصیالت -7

 از روانددی تحريددک
 زن سوی

 قربددانی كدده زنددی از اسددت عبددارت
 زمیندة  خدودش  است، شده خشونت
 خشدونت  اعمدال  و تحريک يا ظهور

 .كند فراهم را

 ای مسئله هر برای شوهر از مداوم های ايرادگیری -6
 زياد های چشمی وهم چشم -4
 شوهر با لجبازی -9
 كشیدن شوهر رخ به را خود فامیل -2
 شوهر جزلی رفتارهای كنترل -1
 بستگان ساير شوهر با خود شوهر مقايسة -1

 مشدداهدة و تجربدده
 خانوادة در خشونت
 شوهری

 دوران طدددی كددده آزاری هرگونددده
 اعمدال  فرد به نسبت والدين كودكی،
 و كداری  كتدک  شداهد  يدا  است كرده
 رشمداد  بده  نسدبت  پددر  احترامی بی
 .است بوده

 

 است؟ كرده احترامی بی و توهین شما همسر به خانواده اعضای -6
 است؟ كرده بدنی تنبیه را او شما همسر خانوادة -4
 اند؟ كرده قهر و اخم او با و زده دادوفرياد او سر بر شما همسر والدين -9
 است؟ كرده احترامی بی و توهین شوهرتان مادر به نسبت شوهرتان پدر-2
 است؟ كرده بیرون خانه از را او و زده دادوفرياد شوهرتان مادر سر بر شوهرتان درپ-1
 است؟ بوده اش خانواده در خشونت و والدينش كاری كتک شاهد همسرتان -1

 

 رواندی  گیدری  جهدت  و ذهنیدت  نوعی نیز امنیت احساس

 رويدادها بروز و حضور تأثیرگذاری به نسبت شهروندان مثبت

 .اسدت  آتدی  و فعلی شرايط در (تهديدات) نیتیام ضد وقايع و

 امنیدت  گیری اندازه برای .است ای پیچیده و سازه متغیر امنیت،

 برمبندای  شده ساخته مقیاس آن، ابعاد و كل در خانواده در زنان

 پديدة امنیت، اصوالً زيرا شد  تنظیم امنیت از پاسخگو دريافت

 بدرای  حقیدق، ت ايدن  در دلیدل  همین به .است احساسی و ادراكی

 هدای  شداخص  بده  تنهدا  آن، هدای  گونده  و زنان امنیت سنجش

 خدانواده  افدراد  با امنیت احساس زمان هم و نشده اكتفا بیرونی

 .است شده مالحظه نیز
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 زنان امنیت وابسته متغیر عملیاتی مفهوم -3 جدول

 وابسته متغیر
 زنان امنیت احساس )

 (خانه در
 ها گويه تعريف

 جانی امنیت

 و جسدم  تضمین يعنی
 مقابددل در افددراد جددان

 هايی آسیب و خطرات
 حیدات  ادامدة  مدانع  كه
 .شود آنان

 .كنیم می حل را مسالل مشاجره بدون و تفاهم با بلکه ندارد، وجود انسانی سلطة من خانوادة در -6
 .ندارم كافی امنیت كنم می احساس همسرم حضورنداشتن درصورت -4
 .نکردم كاری كتک و دعوا شوهرم با حال تابه -9
 .داند می ولؤمس را خود فرزندان، و من سالمتی به نسبت من همسر -2
 .دارم جانی امنیت احساس هستم تنها منزل در همسرم با كه هنگامی -1
 .است نکرده پرتا  من به چیزی شوهرم حال تابه -1

 مالی امنیت
 از اسددددت عبددددارت
 هددای دارايددی تضددمین

 فرد

 مدن  از (معندوی  مدادی، ) طريقدی  هدر  به آن با متناسب شوهرم دهم، می انجام خانه در كه كاری برابر در -6
 .كند می تشکر

 .دهد می قرار اختیارم در دارم نیاز كه امکاناتی و پول مقداری همسرم مقررشده، موعد و نیاز درمواقع -4
 .است منطقی و عادالنه دارد خانه در من كارهای انجام از شوهرم كه انتظاری -9
 .نیست خانه بیرون در من كاركردن مخالف عنوان هیچ به شوهرم -2
 .ندارد نظری من پول و حقوق به نسبت همسرم و دارم مادی استقالل خانه در كامالً من -1
 .است خودم با نیز آنها كردن خرج اختیار و ندارد من بانکی های حسا  بر تسلطی شوهرم -1

 هوي تی امنیت

 شاخص هوي ت، حفظ
 اسدت  امنیت از مهمی

 افدراد  تدک  تک برای و
 و حفدظ  امکان جامعه،
 از دسدددته آن تدددداوم
 را وجوهی و ها ارزش

 كده  آورد مدی  وجود به
 يکدددديگر از را آنهدددا
 .كند می متمايز

 زيدادی  مشدکالت  وجدود  باعدث  ايرانی های خانواده در غربی فرهنگی ناصحیح الگوهای از برخی رواج -6
 .است شده زنان برای
 همسدر  هوي ت به نسبت مردان اعتناشدن بی باعث مردان در دينی های ارزش به گرايش كاهش من نظر به -4

 .شود می خود
 شوهر و زن بین ويژه به خانواده اعضای بین تفاهم كاهش -9
 ايرانی زن هوي ت رفتن سؤال زير -2

 

 صدوری  اعتبدار  روش از نیز نامه پرسش اعتبار تعیین برای

 متخصصدان  و اسداتید  كده  صدورت  نبددي  اسدت   شده استفاده

 روايدی  .اندد  كدرده  تأيیدد  را سداخته  محقدق  نامة پرسش مربوط،

 افدزار  ندرم  در كرونباخ آلفای تکنیک از استفاده براساس تحقیق

Spss22 اسدت  بدوده  مطلدوبی  حد در ها شاخص تمامی برای. 

 متغیدر  بدرای  نباخوكر آلفای جدول براساس تحقیق كل روايی

 دهنددة  نشدان  كده  شدده  71/5 برابر مستقل یرهایمتغ و وابسته

 از اسددتفاده دلیددل بدده همچنددین .اسددت خددو  ثبددات و پايددايی

 مردساالرانه، نگرش زنان، امنیت زنان، علیه خشونت یها سازه

 شدوهر،  رواندی  تحريدک  شاخص و خشونت مشاهدة و تجربه

 .اسدت  آمدده  ذيدل  در (یا سدازه  اعتبدار ) یعامل تحلیل گزارش

 یهدا  شداخص  بدرای  kMO آزمون مقدار ،زير جدول به باتوجه

 نگرش شاخص ،(736/5) امنیت ،(796/5) زنان علیه خشونت

 رواندی  تحريک ،(165) خشونت تجربة ،(124/5) مردساالرانه

 بدده (752/5) یاجتمداع  و اقتصددادی پايگداه  و (114/5) شدوهر 

 ةهمد  در هدا  داده شدود  مدی  گیدری  نتیجده  و اسدت  آمدده  دست

 نتیجدة  و يابندد  مدی  لید تقل  بنیادی عوامل تعدادی به ها شاخص

 سدطح  در شدده  بدرده  ندام  سدازة  شش هر در نیز بارتلت آزمون

 دهدد  مدی  نشدان  و اسدت  دار یمعند  56/5 از تدر  كوچک خطای

 بدین  .سدت ین واحدد  و همدانی  ها گويه بین همبستگی ماتريس

 وجدود  خدوبی  و متوسط همبستگی عامل، هر داخل های گويه

 عامدل  هدای  گويده  بدا  عامل يک های گويه بین همچنین و دارد

 دهنددة  نشدان  كده  شدود  ینم مشاهده همبستگی گونه چیه ديگر

 .است تحقیق در ها سازه اين اعتبار
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 تحقیق یها سازه عاملی تحلیل گزارش و وابسته یرهایمتغ و مستقل یرهایمتغ كرونباخ آلفای ضريب -5 جدول

 معناداری احتمال بارتلت (KMO) عاملی بار كرونباخ آلفای مقدار گويه تعداد متغیرها
 555/5 394/1562 796/5 71/5 23 (كل) زنان علیه خشونت
 - - - 16/5 3 روانی خشونت
 - - - 77/5 7 اجتماعی خشونت
 - - - 73/5 1 جسمی خشونت
 - - - 76/5 2 جنسی خشونت
 - - - 71/5 1 عاطفی خشونت
 - - - 79/5 1 كالمی خشونت
 - - - 73/5 7 مالی خشونت
 555/5 291/396 124/5 17/5 64 مردساالرانه نگرش
 555/5 392/126 752/5 79/5 7 اجتماعی و اقتصادی پايگاه
 555/5 471/295 165/5 76/5 1 خشونت مشاهده و تجربه

 شددوهر  روانددی  تحريددک 
 زن وسیله به

1 74/5 114/5 119/369 555/5 

 555/5 799/4296 736/5 71/5 61 (كل) امنیت
 - - - 73/5 1 جانی امنیت
 - - - 71/5 1 مالی امنیت
 - - - 74/5 2 هويتی امنیت

 

 نتايج های يافته

 توصیفی تحلیل

 يداری  بده  توصدیفی  آمار یها شاخص بین از حاضر تحقیق در

 نتداي   رهدا یمتغ میدانگین  نسدبی،  درصدد  فراوانی، یها شاخص

 نيتدر  مهم تحقیق، اين در .است آمده دست به یتوجه  درخور

 از كه است بوده شغل و تحصیالت درآمد، ،سن یا نهیزم متغیر

 اجتمداعی  و اقتصدادی  پايگداه  شداخص  متغیر، سه اين تركیب

 گدروه  برحسدب  گويان پاسخ فراوانی توزيع .است شده ساخته

 ذيدل  جددول  در آنها اجتماعی و اقتصادی پايگاه سطح و سنی

 .است آمده

 
 یا نهیزم یرهایمتغ فراوانی توزيع -4 جدول

 سن
 كمتدرين  و سدال  41 تا 61 سنی گروه در فراوانی نيشتریب

 سال 15 تا 21 سنی گروه در فراوانی

 و متوسدط  سدطح  در درصد 1/11 باال، پايگاه درصد 4/41 اجتماعی و اقتصادی پايگاه

 پايین اجتماعی و اقتصادی پايگاه سطح در درصد 4/61
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 16 (سال شهر میانه 12 -61مطالعة موردی زنان ) شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه تحلیل جامعه

 

 

 خشونت انواع و خشونت متغیر برحسب انگوي پاسخ فراوانی درصد توزيع -6 جدول

 یرهامتغ
 تعداد

 گويه

 كم متوسط زياد
 میانگین

 انحراف

 معیار

 ةشد كسب امتیاز

 ها گويه

 حداكثر حداقل درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی

 99 7 14/5 26/46 2/64 15 4/13 471 2/61 19 7 مالی خشونت

 25 64 5/6 34/41 7/7 96 3/76 413 2/45 16 1 جسمی خشونت

 45 2 59/6 19/66 5/61 74 7/11 441 9/41 16 2 جنسی خشونت

 91 65 74/5 14/45 6/63 11 2/17 476 2/69 12 7 اجتماعی خشونت

 93 61 533/9 75/47 3/61 11 5 5 6/16 941 1 عاطفی خشونت

 41 1 52/4 16/49 2/1 1 6/92 697 1/13 493 1 كالمی خشونت

 21 66 51/9 12/41 1/9 61 7/11 442 1/25 624 3 روانی خشونت

 زنان علیه خشونت

 (كل)

23 943 1/16 21 3/66 2 9/1 79/619 57/62 11 495 

 

 برحسددب را گويددان پاسددخ فراوانددی توزيددع بدداال، جدددول

 به باتوجه .دهد می نشان آن ابعاد و زنان علیه خشونت شاخص

 مجمددوع  دزانمید  كندد  مدی  بیان نخسدت نگاه در آن، های يافته

 نسددبتاً  سددطح  در گويدان  پاسدخ  بین زنان علیه خشونت یرمتغ

 خشونت یرهایمتغ مجمدوع میدزان همچنین است  بوده بااليی

 زيداد،  قسدمت  در آنها مقدار به باتوجه روانی و كالمی عاطفی،

 ايدن  دهدد  می نشان كه است 1/25 ،1/13 ،6/16 برابر ترتیب به

 ندوع  تدرين  يد  را (رواندی  و كالمدی  عداطفی، ) ها خشونت نوع

 .است منطقه اين زنان بین خشونت

 
 آن ابعاد و خانه در زنان امنیت احساس متغیر برحسب گويان پاسخ فراوانی درصد توزيع -7 جدول

 تعداد یرهامتغ

 گويه

 كم متوسط زياد

 میانگین
 انحراف

 معیار

 ةشد كسب امتیاز

 ها يه گو

 حداكثر حداقل ددرص فروانی درصد فروانی درصد فروانی 

 41 3 67/6 56/61 1/97 622 7/91 691 1/41 33 1 جانی امنیت

 41 7 56/6 65/67  4/97 629 1/99 695 7/91 651 1 مالی امنیت

 61 3 6/6 59/65 6/91 627 6/91 691 1/41 33 2 هويتی امنیت

 73 63 97/66 11/24 1/94 696 1/22 613 1/44 36 61 (كل) امنیت احساس

 

 برحسددب را گويددان پاسددخ فراوانددی توزيددع بدداال، دولجدد

 بده  باتوجده  و دهدد  مدی  نشدان  آن ابعداد  و زنان امنیت شاخص

 محیط در زنان امنیت یرمتغ مجمدوع میدزان كند می بیان ها يافته

 پدايین  بده  رو متوسط نسدبتاً سدطح در گويان پاسخ بین خانواده

 ندوع  دو زا كمتدر  هدوي تی  امنیدت  میزان ،1 جدول مطابق .است

 .است ديگر
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 مستقل یرهایمتغ برحسب گويان پاسخ فراوانی درصد توزيع -1 جدول

 یرهامتغ
 تعداد
 گويه

 كم متوسط زياد
 میانگین

 انحراف
 معیار

 شده كسب امتیاز
 ها گويه

 حداكثر حداقل درصد فروانی درصد فروانی درصد فروانی
 11 64 26/6 12/97 2/96 667 6/46 16 1/27 619 64 پدرساالری
 مشددداهدة و تجربددده
 خشونت

1 679 3/22 615 25 11 6/61 31/45 23/6 1 95 

 و اقتصدددادی پايگددداه
 اجتماعی

7 656 4/41 465 1/11 75 4/61 27/44 62/6 7 94 

 شدوهر  روانی تحريک
 زن یلهوس به

1 15 7/45 13 6/49 464 4/11 29/62 46/6 61 95 

 

 در مردسداالرانه  هدای  شنگر میزان كند می بیان باال جدول

 بدااليی  نسدبتاً  سطح در (میانه در ساكن) زنان اين های خانواده

 خدانوادة  در خشونت مشاهدة و تجربه متغیر دربارة .دارد قرار

 طور به خود های خانواده در زنان اين شوهران بیشتر پدرشوهر،

 در گويان پاسخ فراوانی .اند بوده والدين خشونت شاهد مستقیم

 از بدیش  دهدد  مدی  نشدان  نیز اجتماعی و اقتصادی ايگاهپ متغیر

 1/11) متوسدطی  اجتمداعی  و اقتصدادی  پايگداه  زندان،  از نیمی

 وسدیله  بده  شدوهر  رواندی  تحريدک  متغیر دربارة .دارند (درصد

 در (درصدد  4/11) گويان پاسخ از نیمی از بیش نیز خود همسر

 .اند كرده گزارش كم سطح

 

 تحقیق فرضیات آزمون

 شدده،  یبررسد  اصدلی  متغیرهدای  سدنجش  سدطح  كده  يیازآنجا

 پیرسدون  همبسدتگی  آزمدون  از بندابراين،  است  دهبو یا فاصله

 ی،مردسداالر  نگرش) مستقل یرهایمتغ بین رابطة بررسی برای

 و خشدونت  مشداهدة  و تجربده  اجتمداعی،  و اقتصدادی  پايگاه

 زندان   علیده  خشدونت  وابسدتة  متغیدر   (شدوهر  روانی تحريک

 از هريددک اثددر میددزان مطالعدده) چندددمتغیره رگرسددیون آزمددون

 مسدیر  تحلیدل  نمدودار  و (وابسدته  متغیدر  بدر  مستقل یرهایمتغ

 خشدونت  متغیر تأثیر مطالعة برای همچنین .است شده استفاده

 مدالی  جانی،) بعد سه و آنان امنیت احساس متغیر بر زنان علیه

 رهیدددومتغ /سدداده خطددی رگرسددیون آزمددون از آن، (هددوي تی و

 .است شده استفاده

 
 تحقیق اصلی یرهایمتغ بین پیرسون همبستگی ضريب -9 جدول

 معناداری سطح رابطه شدت وابسته متغیر مستقل متغیر
 555/5 13/5 زنان علیه خشونت میزان مردساالرانه نگرش
 555/5 91/5 زنان علیه خشونت میزان اجتماعی اقتصادی پايگاه
 555/5 93/5 زنان یهعل خشونت میزان خشونت مشاهده و تجربه

 وسدیله  بده  شدوهر  رواندی  تحريک
 همسر

 555/5 26/5 زنان علیه خشونت میزان

 

 نشان همبستگی ضريب آزمون نتاي  باال، جدول به باتوجه

 شدده  تأيیدد  تحقیدق  فرضدیة  مدذكور،  موارد تمامی در دهد می

 خشونت شاخص با ها شاخص از كدام هر كه معنا بدين است،

 .اندد  داشته مختلف شدت با و مستقیم معنادار، رابطة زنان علیه

 خشددونت و مردسدداالرانه نگددرش بددین رابطددة اول، فرضددیة در

 آن شددت  و مسدتقیم  ،مثبدت  رابطده  جهت .است شده بررسی

 ها خانواده بین یمردساالر یها نگرش افزايش يعنی  است زياد

 در .يابدد  یم افزايش خانواده آن در زنان علیه خشونت میزان و
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 و زندان  اجتماعی و اقتصادی پايگاه بین همبستگی دوم، فرضیة

 ارزيدابی  مستقیمی و متوسط شدت با آنها علیه خشونت میزان

 متغیدر  دو بدین  همبسدتگی  میدزان  سدوم،  فرضیة در .است شده

 میدزان  و پدرشدوهری  خدانوادة  در خشدونت  مشاهدة و تجربه

 در .اسدت  شدده  ارزيابی متوسط و مستقیم زنان، علیه خشونت

 رواندی  تحريدک  متغیر دو بین همبستگی میزان چهارم، ضیةفر

 زندان،  علیده  خشدونت  میدزان  و خدود  همسدر  وسدیله  به شوهر

 مفهدوم  بددين  .اسدت  شده ارزيابی باال به رو متوسط و مستقیم

 متغیدر  در نوسان ايجاد باعث مستقل یرهایمتغ در تغییرات كه

 .شد خواهد (زنان علیه خشونت) وابسته

 
 خانه در زنان امنیت احساس متغیر و خشونت انواع بین پیرسون همبستگی بضري -81 جدول

 معناداری سطح رابطه شدت وابسته متغیر مستقل متغیر
 56/5 -61/5 امنیت احساس مالی خشونت
 556/5 -53/5 امنیت احساس جسمی خشونت
 555/5 -41/5 امنیت احساس جنسی خشونت
 551/5 -49/5 امنیت احساس اجتماعی خشونت
 555/5 -11/5 امنیت احساس عاطفی خشونت
 554/5 -99/5 امنیت احساس كالمی خشونت
 59/5 -41/5 امنیت احساس روانی خشونت

 

 مدالی، ) خشدونت  ابعداد  تمامی بین رابطة باال، جدول با مطابق

 بددا (روانددی و كالمددی اجتمدداعی، جنسددی، عدداطفی، جسددمی،

بده طددور   و منفدی  خدانواده،  محددیط در زندان  امنیدت  احسداس 

معکوس بوده و بدا ضدرايب شددت رابطده متفداوت و سدطح       

 .دست آمده استه ب 51/5و  56/5تر از  معنادری كوچک

 بدین  علّدی  رابطدة  بررسدی  بدرای  تحلیل، الگوی به باتوجه

 جدانی، ) آن ابعداد  و خانده  محدیط  در زنان امنیت وابستة متغیر

 مدون آز و زندان  علیده  خشونت مستقل متغیر و (هوي تی و مالی

 از اسدتفاده  بدا  شدود  می سعی بخش اين در تحقیق، های یهفرض

 بدین  علّدی  روابدط  یدره، متغ دو سدادة  خطدی  رگرسدیون  تحلیل

 .شود تبیین متغیرها

 
 امنیت احساس وابسته متغیر و خشونت یرمتغ سادة خطی رگرسیون -88 جدول

 متغیر
 مستقل

 متغیر
 B وابسته

 خطای
 معیار

 R معناداری T بتا
R 

 معناداری F دهش يلتعد

 خشدددونت
 زنان علیه

 امنیددددددت
 جانی

16/6 61/5 93/5 932/1 555/5 93/5 611/5 211/75 555/5 

 خشدددونت
 زنان علیه

 مالی امنیت
15/6 61/5 26/5 72/1 555/5 26/5 611/5 93/71 555/5 

 خشدددونت
 زنان علیه

 امنیددددددت
 هوي تی

17/6 63/5 91/5 59/1 555/5 91/5 629/5 112/12 555/5 

 خشدددونت
 زنان علیه

 احسددداس 
 كل امنیت

35/6 69/5 13/5 41/62 555/5 13/5 921/5 241/692 555/5 

 

 احسداس  بدر  خشدونت  یرتدأث  بررسی در باال، جدول به باتوجه

 بتدای  يبضدر  مقددار  بدا  رگرسدیونی  الگدوی  در آن كل امنیت

 وابسدته  متغیدر  یخدوب  بده  مستقل، متغیر كه است گفتنی ،13/5

 خطدی  رگرسدیون  در كده  يیازآنجدا  .ستا كرده تبیین را امنیت
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 است، يکسان (R) چندگانه همبستگی مقدار با بتا مقدار ساده،

 علیده  خشدونت  افدزايش  با .است شده نظر صرف آن تحلیل از

 كداهش  امنیدت  ابعداد  همدة  در آنها امنیت احساس میزان زنان،

مشاهده شده در جدول امنیت مدالی   با توجه به مقادير يابد یم

 .ثیر را برجای گذاشته استأبیشترين ت

 كل امنیت احساس برای كه شده يلتعد R مقدار به باتوجه

 از %1/92 زنددان علیدده خشددونت متغیددر اسددت، 921/5 برابددر

 در همچندین  .است كرده تبیین را زنان امنیت احساس تغییرات

 مالی جانی، امنیت احساس بر زنان علیه خشونت یرتأث بررسی

 ،91/5 و 26/5 ،93/5 ترتیدب  بده  تدای ب مقدادير  بدا  نیز هوي تی و

 تبیدین  را امنیت احساس ابعاد از يک هر یخوب به مستقل متغیر

 امنیت احساس برای شده، يلتعد R مقدار به باتوجه .است كرده

 (629/5) ي تیهو امنیت و (611/5) یمال امنیت ،(611/5) یجان

 زندان،  علیده  خشدونت  متغیدر  درنتیجده،  اسدت   آمده دست به

 و %1/61 ،%1/61 میدزان  بده  ترتیدب  بده  را ابعداد  اين از هريک

 .است كرده تبیین 9/62%

 .دهندد  یمد  نشان را رگرسیون اصلی نتاي  زير های جدول

 نگدرش ) مسدتقل  متغیرهدای  تدأثیر  میدزان  شددت  تحلیل برای

 مشداهدة  و تجربده  اجتمداعی،  و اقتصدادی  پايگاه ،مردساالرانه

 خشدونت ) ابسدته و متغیر بر (شوهر روانی تحريک و خشونت

 جددول،  يدن ا در .اسدت  شدده  استفاده نتاي  اين از (زنان علیه

 بدودن  بدزرگ  و كند یم بیان را متغیرها نسبی اهمیت بتا ضريب

 مشدخص  وابسدته  متغیدر  پیشگويی در را آن تأثیر و اهمیت بتا

 .كند یم

 
 وابسته متغیر و مستقل متغیر یها شاخص ةچندمتغیر خطی رگرسیون -82 جدول

 مستقل رهایمتغی
 شده یارمع ضرايب نشده یارمع ضرايب

t 
 سطح

 بتا معیار خطای B معناداری

 555/5 111/62 157/5 664/5 19/6 مردساالرانه نگرش

 555/5 342/2 679/5 621/5 76/5 اجتماعی و اقتصادی پايگاه

 555/5 343/1 965/5 699/5 61/6 خشونت مشاهدة و تجربه

 555/5 254/1 442/5 697/5 17/5 شوهر روانی تحريک

 

 مسدتقل  متغیدر  چند خطی رگرسیون باال، جدول های يافته

 (Enter) زمدان  هم روش از كه دهد یم نشان را وابسته متغیر و

 نگددرش) مسددتقل متغیددر چهددار بددین از .اسددت شددده اسددتفاده

 و اقتصدادی  پايگداه  خشدونت،  مشداهدة  و تجربده  ی،مردساالر

 الگددوی در موجددود (شددوهر روانددی تحريددک و اجتمدداعی

 مشاهدة و تجربه متغیر و مردساالرانه نگرش متغیر رگرسیونی،

 متغیدر  965/5 ،157/5 ترتیب به بتای يبضر مقدار با خشونت،

 .اسدت  كدرده  تبیدین  یخدوب  بده  را زندان  علیده  خشونت وابستة

 در اسدتاندارد  انحراف يک افزايش ازای به شود می گیری نتیجه

 966/5 و 151/5 میدزان  بده  زندان  علیده  خشونت یرها،متغ اين

 یرهدای متغ همچندین  .يافدت  خواهد افزايش استاندارد انحراف

 متغیدر  و 679/5 بتدای  میدزان  بدا  اجتمداعی  و اقتصدادی  پايگاه

 متغیدر  تبیین در نیز 442/5 بتای مقدار با شوهر روانی تحريک

 نسدبی  اهمیدت  ،t مقددار  . اندد  داشدته  سهم زنان علیه خشونت

 بده  باتوجده  .دهدد  مدی  نشان الگو در را مستقل متغیر هر حضور

 99/4 از تدر  بزرگ متغیرها همة برای كه تحقیق اين در t مقدار

  درنتیجده،  است  دار معنی 56/5 از تر كوچک خطای سطح در و

 وابسددته متغیددر تبیددین در داری معنددی تددأثیر مدددنظر متغیرهددای

 رهدا متغی بدین  (R) همبستگی ضريب مقدار به باتوجه .اند داشته

 متغیدر  و مسدتقل  متغیرهدای  مجموعده  بدین  اسدت،  716/5 كه

 ايدن  .دارد وجدود  قدوی  همبسدتگی  زنان علیه خشونت وابستة

R مقددار  به باتوجه متغیرها
 تغییدرات  از %11 تقريبداً  (115/5) 2

 يک عدد به كه كنند می تبیین را زنان علیه خشونت (واريانس)

 متغیرهدا  خو ِ و متوسط تأثیر دهندة  نشان و است هبود نزديک
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 تعیدین  ضدريب  مقددار  .اسدت  وابسته متغیر واريانس تبیین در

 ايدن  شددن  تعدديل  بده  باتوجده  و است 171/5 برابر شده تعديل

 نکدويی  میدزان  بیشدتر  انعکاس برای آزادی، درجات با ضريب

 مقددار  بده  باتوجده  بنابراين، شود  می استفاده آن از الگو برازش

 را زندان  علیده  خشونت تغییرات از %1/17 واردشده، متغیرهای

 تددأثیر تحددت %(1/24) تغییددرات ايددن مددابقی .انددد كددرده تبیددین

 تحلیدل  آزمدون  مقدار به باتوجه .است الگو از خارج متغیرهای

 56/5 از تدر  كوچدک  خطدای  سدطح  در كه 729/643 واريانس

 متغیدر  چهدار  از مركب تحقیق رگرسیونی الگوی است، معنادار

 الگدوی  ،(زندان  علیده  خشدونت ) تهوابسد  متغیدر  يک و مستقل

 خشونت میزان تغییرات قادرند متغیرها اين و است بوده خوبی

 آمدده  دسدت  بده  نتداي   و كنندد  تبیین میانه شهر در را زنان علیه

 .است جامعه به یمتعم  درخور

 است شده مشخص رهیمتغچند رگرسیون آزمون به باتوجه

 مقددار  با) انهمردساالر نگرش :زير ةواردشد یرهایمتغ ةهم كه

 مقدار با) مبد  خانواده در خشونت مشاهدة و تجربه ،(15/5 بتا

 بتدا  مقددار  بدا ) زندان  اجتمداعی  و اقتصادی پايگاه ،(96/5 بتای

 الگدوی  در (44/5 بتدا  مقدار با) شوهر روانی تحريک و (67/5

 زندان  علیده  خشونت وابستة متغیر در مستقیم تأثیر رگرسیونی،

 كده  است شده مشخص مسیر تحلیل آزمون نتاي  در .اند داشته

 و (44/5 برابدر  بتدا  مقددار ) یاجتمداع  و اقتصادی پايگاه متغیر

 مستقیم تأثیر (61/5 برابر بتا مقدار) شوهر روانی تحريک متغیر

 متغیدر  بر یمردساالر نگرش متغیر روش به میرمستقیغ تأثیر و

 تحريدک  یرهدا یمتغ همچندین  .اندد  داشدته  زندان  علیه خشونت

 خشونت مشاهدة و تجربه ،(69/5 برابر بتا مقدار) شوهر نیروا

 بدر  اجتمداعی  و اقتصدادی  پايگداه  روش به (62/5 بتا مقدار با)

 .اند داشته میرمستقیغ تأثیر وابسته، متغیر

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسیر تحلیل نمودار -2 شکل

 

 (زنان علیه خشونت) وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای كل اثر -83 جدول

 یرمستقیمغ اثر مستقیم اثر متغیر

 5 15/5 مردساالرانه نگرش

 در خشددونت مشدداهدة و تجربدده

 شوهر خانوادة

96/5 67/5*62/5 

 15/5 * 44/5 67/5 اجتماعی و اقتصادی پايگاه

 15/5 * 61/5*67/5 * 69/5 44/5 شوهر روانی تحريک

 مردساالرانه نگرش
44./ 

61./ 

62./ 

 خشونت

 زنان علیه

 اجتماعی و اقتصادی پايگاه

 خشونت  مشاهدة و تجربه

 شوهر خانوادة در

 شوهر روانی تحريک

44./ 

96./ 

15./ 

67./ 

69/. 
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 یجهنت و بحث

سدی از بعدد   هدای جن  تفداوت  :شدود  می استنباط تحقیق اين در

بیولوژيکی در زنان و مردان موجب برتری جنس مرد بر جنس 

زن را فراهم نموده است و جنسی ديگر به ندام جدنس دوم را   

ها حکدم بدر    زده است  وگرنه فمینیست در پهنه روزگار ما رقم

جدر ت گفدت كده     توان به اند، اما می كنندگی آن داده عدم تعیین

تشدديدكننده و يدا از بدین    ای قدوام دهندده،    فرهنگ هر جامعه

 .برنده آن خواهد بود

 ... و نداتوان  پدذير،  آسدیب  ضدعیف،  موجودی به را زنان آنچه 

 آنهدا  بیولوژيکی و جسمانی های ويژگی تنها است، كرده تبديل

 تشکیل سبب كه است جامعه دل در نهفته فرهنگ بلکه نیست 

 .اسدت  شدده  ديگدر  جنس بر جنس يک برتری مانند باورهايی

 ترين مهم از مذكر فرهنگ الگوهای و باورها ها، نگرش اقع،درو

 علیه خشونت های چرخه تقويت بر ساز زمینه ساختاری عوامل

 كدده اسدت  بدوده  ايدن  بدر  سددعی تحقیدق  ايدن  در .اسدت  زندان 

 و آن بدر  مدؤثر  عوامدل  و زندان  علیده  خشدونت  یشناخت جامعه

 در زندان  امنیت احساس با اجتماعی پديدة اين رابطة همچنین

 اسددتان در میاندده شددهر در پیمايشددی روش بدده خاندده، محددیط

 .شود  مطالعه شرقی آذربايجان

شدده   بندی در مطالعه حاضر هفت نوع خشونت علیه زنان طبقه

خشونت روانی، جنسی، جسمی، عاطفی، كالمی مالی و . است

 تحقیدق  هدای  يافتده . دهدد  های تحقیق نشان می اجتماعی، يافته

 خشونت نوع از ترتیب به خشونت یزانم باالترين دهد یم نشان

 بوده اجتماعی خشونت آن، كمترين و روانی و كالمی عاطفی،

 در مدالی  و (فیزيکدی ) یجسدم  جنسدی،  یها خشونت و است

 خشدونت  كدل  میدزان  درنهايت، .اند شده يابیارز متوسط سطح

 تحقیقدات  بدر  بندا  (.1/16) باالسدت  یانده م شدهر  در زنان علیه

 رواندی  و عداطفی  های خشونت طوركلی به ايران، در شده انجام

 از بدیش  ... و تحقیدر  ركیدک،  الفداظ  از اسدتفاده  تدوهین،  مانند

 خشدونت  برخالف آن آثار كه دارد رواج جسمی های خشونت

 در ،وجددوداين بددا  شددود ینمدد آشددکار سددرعت بدده جسددمی

 و پور درخشان .دارد پی در فراوانی مخر  اثرات مدت یطوالن

 %34 كده  رسیدند نتیجه اين به درعباسبن در (6939) همکاران

 صدورت  آنهدا  علیه خشونت ،بندرعباس در شده مطالعه زنان از

 گدزارش  بداال  شهر اين در را خشونت اين میزان و است گرفته

 علیده  خشدونت  نیدز  حاضدر  تحقیق در آن، با مطابق كه ندكرد

 تدرين  يعشدا  پدور،  درخشدان  همچندین  .است بوده %1/16 زنان

 و كدددرده ارزيدددابی %(12) عددداطفی و رواندددی را خشدددونت

 یها رتبه در ترتیب به را جنسی و فیزيکی كالمی، یها خشونت

 ،(6936) میرزايدی  و محمدی تحقیق در .است داده قرار بعدی

 در زنان علیه خشونت نوع ترين یشب عاطفی و روانی خشونت

 تحقیدق  در آن با مطابق و است شده گزارش روانسر شهرستان

 رواندی،  خشدونت  بده  مربدوط  هدا  یفراواند  نبیشتري نیز حاضر

 عکدس  حاضدر،  تحقیدق  نتاي  همچنین .است كالمی و عاطفی

 هان .كند یم ثابت را (2015) همکارانش و سونگ هان تحقیق

 ارزيدابی  خشدونت  نوع یشترينب را اجتماعی خشونت سونگ،

 و فرهنگدی  شرايط به باتوجه حاضر تحقیق در ولی است  كرده

 خشونت نوع كمترين خشونت نوع اين ،حاكم سنتیِ اجتماعی

 .است زنان بر شده اعمال

 میدزان  اسدت،  آمدده  توصیفی آمار قسمت در كهطور همان

 بده  رو و متوسط سطح در خانه محیط در زنان امنیت احساس

 مقددار  بده  باتوجده  (.درصدد  1/22) اسدت  شدده  يدابی ارز پايین

 هك رسد می نظر به طبیعی است، %1/16 كه زنان علیه خشونت

 امنیدت،  احسداس  اندواع  بین .باشند داشته كمی امنیت احساس

 گرفتده  نظدر  در میانده  شهر زنان برای كه هوي تی و مالی جانی،

 سداير  به نسبت كمتری هوي تی امنیت احساس زنان است، شده

 مدالی  امنیت از برخورداری در ولی دارند  امنیت احساس ابعاد

 .است برقرار نهاآ برای بهتری شرايط شود یم احساس جانی و

 انجدام  تحقیقدی  خدانواده،  محدیط  در امنیدت  احساس ینةزم در

 كده  (6911) نويددنیا  و سداروخانی  تحقیدق  جز به است، نشده

 بده  باتوجده  را خدانواده  اجتمداعی  امنیت پژوهشگران، اين البته

 يکديگر ها يافته بنابراين، اند  كرده بررسی آن بر اثرگذار عوامل

 جنسدیتی،  پدذيری  جامعده  ةنظريد  اساسبر .دهند نمی پوشش را

 و زن جنسدیت  هدای  گدرايش  ،خدانواده  در پذيری جامعه يندافر
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 و دهدد  می انتقال فرزندان به را آن و است كرده درونی را مرد

 زيدرا  شدود   مدی  زن بدودن  مطیع و مرد سلطة شدن دالمی باعث

 مدردان  از و عداطفی  و مطیدع  آرام، تصدويری  زندان  از معموالً

 همچندین  .اسدت  كدرده  رسدم  ممصم  و توانا ل،مستق تصويری

 را (زیور خشدونت  همدان ) مردانده  تهوي د  پدرساالری، نظرية

 و كنندد  مدی  اعمدال  مردانه نقش كه كسانی به و كند می ستايش

 را امدر  اين و بخشد می امتیاز و قدرت گذارند، می احترام آن به

 از درجداتی  اقتضدا  درصدورت  و دادن فرمدان  كه كند می نهادينه

فرمدان  ،زن از و شود می تلقی متعارف و طبیعی ،مرد خشونتِ

 او دقیدق  نظدارت  و مردانه اقتدار .رود می انتظار تمکین و بردن

 كیدان  حفدظ  نمداد  ،زن كردار و وآمد رفت ازجمله امور همة بر

 .شود می شناخته آن قواعد و ها ارزش ،جامعه ،خانواده

 اندد   شدده  يیدتأ آنها تمامی تحقیق، های فرضیه بررسی در 

 بیشدترين  ،(پدرسداالری ) مردسداالرانه  نگرش تأثیر طورمثال، به

 رابطدة  و اسدت  داشدته  زنان علیه خشونت بر را %(15/5) تأثیر

 مسدیر  تحلیدل  و رگرسدیونی  تحلیل براساس متغیر دو اين بین

 بررسدی  در همچندین  .اسدت  آمدده  دست به مستقیم و معنادار

 خددانوادة در ونتخشدد مشدداهدة و تجربدده تددأثیر و رابطدده

 خشدونت  بدر  زندان  اجتماعی و اقتصادی پايگاه و پدرشوهری

 علیده  خشونت و متغیرها اين بین رابطة كرد بیان بايد آنها علیه

 .است آمده دست به متوسطی تأثیر ضريب با و معنادار زنان،

 انسدان  رفتارهای بیشتر اجتماعی، يادگیری ةنظري براساس

 .شدوند  مدی  فراگرفتده  الگوسدازی  يندافر خالل در و مشاهده با

 از ناشدی  بیشتر ،اجتماعی يادگیری پديدة ديدگاه، اين به باتوجه

 آن پیامددهای  و ديگدر  فدردِ  رفتدار  مشاهدة با كه است تجاربی

 يداد  خدود  والدين از فرزندان باندورا، اعتقاد به .گیرد می شکل

 .بورزند خشونت چگونه كه گیرند می

 نظريدة  برپايدة  كده  نیدز  لینسد  بدین  انتقال نظرية براساس

 خردسدالی  در كده  افدرادی  اسدت،  اسدتوار  اجتمداعی  يادگیری

 هسدتند،  آن شداهد  يدا  كنندد  مدی  تجربه خانواده در را خشونت

 نتاي  .گرفت خواهند كار به را آن سالی بزرگ در زياد احتمال به

 در خشونت مشاهدة و بهتجر بین دهد می نشان ،حاضر تحقیق

 خشدونت  و جنسدی  فیزيکدی،  روانی، تخشون با مبد  خانوادة

 تحقیدق  هدای  يافته .دارد وجود داری معنی و مستقیم رابطة كلی

 مردسداالرانه  نگرش داد نشان (6934) همکاران و فرد صداقتی

 كده  دارد زندان  علیده  خشونت بر معناداری تأثیر پدرساالری يا

 .كندد  مدی  تأيیدد  را فدر   ايدن  نیز حاضر تحقیق آن، با مطابق

 تحقیدق  و (6913) همکداران  و پدوش  سدیاه  تحقیدق  یهدا  يافته

 دارد  مطابقدت  حاضدر  تحقیق های يافته با نیز (2015) كلمندی

 رابطدة  بده  حاضدر،  تحقیدق  مانندد  تحقیقات اين در كه طوری به

 مردسداالرانه  نگرش و خشونت مشاهدة و تجربه بین معناداری

 پدرسداالری،  نظريدة  .اسدت  شدده  اشاره زنان علیه خشونت با

 بده  و كندد  مدی  ستايش را (ورزی خشونت همان) مردانه تي هو

 احتددرام آن بدده و كننددد مددی اعمددال مرداندده نقددش كدده كسددانی

 نهادينده  را امدر  ايدن  و بخشدد  مدی  امتیداز  و قدرت گذارند، می

 خشدونتِ  از درجداتی  اقتضا درصورت و دادن فرمان كه كند می

 و نبدرد فرمدان  زن، از و شدود  مدی  تلقی متعارف و طبیعی ،مرد

 همدة  بدر  او دقیق نظارت و مردانه اقتدار .رود می انتظار تمکین

 ،خدانواده  كیدان  حفظ نماد ،زن كردار و وآمد رفت ازجمله امور

 تحقیدق  در كده  طدوری  بده  اسدت   آن قواعد و ها ارزش ،جامعه

 گدود،  نظريدة  براسداس  .اسدت  شده اثبات موارد اين نیز حاضر

 و دارد وجدود  وادهخدان  در مندابع  و قددرت  بدین  آشکار رابطة

 رفتدار  بدر  تسلط و نفوذ برای عنصر يک بالقوة توانايی قدرت،

 و اقتصادی پايگاه سطح كه طور همان شود  می تعريف ديگری

 معنداداری  تدأثیر  (درآمدد  و شدغل  تحصدیالت، ) زنان اجتماعی

 .دارد آنهدا  علیده  خشدونت  میزان بر (ضعیف سطح در هرچند)

 دو از يکدی  ،(6939) همکاران و پور درخشان تحقیق های يافته

 آنهدا  تحصدیالت  را زندان  علیده  خشونت بر اثرگذار مهم عامل

 متغیدر  نیدز  حاضر پژوهش در آن، با مطابق كه است كرده بیان

 نتاي  .است داشته زنان علیه خشونت بر داری معنی تأثیر پايگاه

 اجتمداعی  و اقتصادی پايگاه تأثیر و معناداری در حاضر تحقیق

 (2015) واندراندد  تحقیدق  بدا  آنها علیه خشونت یزانم بر زنان

 میدزان  و درآمدد  بدین  منفدی  رابطدة  بده  كده  دارد كامل مطابقت

 فمینیسددتی هددای نظريدده .بددود رسددیده زنددان علیدده خشددونت
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 سداير  و اجتماعی يادگیری نظرية كه دهد می نشان پدرساالری

 علیده  خشدونت  تبیدین  بده  قدادر  تنهايی به كاررفته، به نظريةهای

 زندان  علیده  خشونت الگوهای يادگیری اگر يعنی نیستند  انزن

 بدروز  سدبب  مندابع  تضداد  و نابرابری و بیفتد اتفاق خانواده در

 سدلطة  و سداختاری  عوامدل  در اصدلی  ريشدة  شدود،  خشونت

 تبیدین  برای شناختی جامعه رويکرد و است پدرساالری فرهنگ

 ریسداختا  عامل اين به توجه بدون زنان، علیه خشونت لةأمس

 برای ای كننده قانع پاسخی دارد، انعکاس خانواده ساخت در كه

 نظدم  از خاصدی  ندوع  تأيیدد  زندان،  علیه خشونت .يابد نمی آن

 زندان  كه است فرهنگی و اجتماعی باوری از ناشی و اجتماعی

 احتدرام  شايسته را آنها و كنند می تلقی مردان از تر اهمیت كم را

 ايجداد  چالشدی  زنان نظم، اين در چنانچه معتقدند و دانند نمی

 شدیری،  و خواستی يزد) شود برخورد آنها با خشونت با بايد كنند،

6911: 71). 

 امنیدت  احساس بر زنان در خشونت میزان تأثیر يتدرنها

 بده  باتوجده  كده  اسدت  شدده   بررسدی  آنها هوي تی و مالی جانی،

 امنیت احساس بودن پايین و زنان علیه خشونت میزان باالبودن

 آمده دست به فرضیات بررسی در منفی و معکوس رابطة ها،آن

 علیده  خشدونت  اندواع  از يدک  هر افزايش با كه یطور به است 

 كداهش  آنهدا  هدوي تی  و مالی جانی، امنیت احساس میزان زنان،

 در كده  اسدت  اجتمداعی  نهادهدای  ازجملده  خدانواده  .يابدد  یم

 ،ردیفد  امنیت احساس زيرا  دارد نقش امنیت زوال يا پیدايش

 را اجتمداعی  رشدد  زمیندة  و گیدرد  مدی  شکل كودكی دوران در

 بدا  برخدورد  در آيندده  در فدرد  شدود  می باعث و كند می فراهم

 .كند عمل گذاری سیاست و ريزی برنامه با اجتماعی های پديده

 مدذموم  مدا  فرهندگ  در جنسی مسالل از گفتن سخن متأسفانه،

 .ودشدد مدی  محسددو  منحدرف  و بیمددار فدردی  راوی، و اسدت 

 زنددگی  وارد له،أمسد  ايدن  بده  نسدبت  ناآگداهی  بدا  ما دختران

 را زندان  از بسدیاری  حیا، و حجب بر تأكید .شوند می زناشويی

 همسرشدان،  بدا  مکان ترين خصوصی در حتی است كرده وادار

 و امدر  همدین  .نکنند بیان را خود موردپسند رفتار و ها خواسته

 زناشدويی  رابطة ها،آن ذهن در بسته نقش ديگرِ تابوهای بسیاری

 باعدث  و كند می تبديل خشونت با تو م و طرفه يک رابطة به را

 كه شود می زناشويی زندگی از مرد ینارضايت و زن سردمزاجی

 خشدونت  اندواع  و گیدری  بهانه تندمزاجی، بداخالقی، قالب در

 طددالق و جدددايی بدده درنهايددت و يابددد مددی نمددود زنددان علیدده

 منجدر  طدالق  بده  هدا  خانواده برخی در اگر امر، اين .انجامد می

 انحرافددات انددواع بددروز ازجملدده ديگددری بروندددادهای شددود،ن

 نتدداي  .داشددت خواهددد دنبددال بدده را اخالقددی و اجتمدداعی

 بهبدود  و ارتقدا  در اسدت  ممکدن  پدژوهش  اين از آمده دست به

 و مجريدان  بدرای  و باشدد  مدؤثر  ديدده خشدونت  زنان وضعیت

 گیدری  چشم فايدة و اهمیت زنی اجتماعی ريزی برنامه متصديان

 زيدر  پیشدنهادهای  حاضدر،  تحقیدق  نتاي  به باتوجه .باشد داشته

 :شود می اراله

 ويدژه  بده  هدا  خدانواده  آگداهی  و تحصدیالت  سطح افزايش

 زنان  تحصیالت

 در زندان  مشداركت  بسدترهای  بیشدتر  هرچده  سدازی  زمینه

  اقتصادی -اجتماعی های فعالیت

 و هدا  خدانواده  در 6تیجنسدی  برابدری  ارتقدای  برای تالش

 جامعه 

 همديگر  حقوق به نسبت زوجین آگاهی

 برای زنان بیشتر توانمندسازی و شغلی های فرصت ايجاد

 زندان  كده  تازمدانی  زيدرا  آنهدا،  رفداه  و زنددگی  سطح بهترشدن

 هددای ارزش و باشددند داشددته مددردان بدده اقتصددادی وابسددتگی

 د،شدو  كسدب  همسری و مادری های نقش از فقط اجتماعیشان

 .يابند نمی رهايی خشونت از هرگز

 :شود می پیشنهاد آينده های پژوهش برای همچنین

 مختلدف  هدای  فرهندگ  مناسدب  اسدتاندارد،  ای نامه پرسش

 نوع هر با مرتبط رفتارهای از مشخص تعاريف و شود طراحی

 .شود اراله خشونت

 قومیتی، های تفاوت دربارة بیشتر مطالعات انجام همچنین

 آمدوزش  برای ريزی برنامه و جمعیت برمبتنی اتمطالع طراحی

 .شود می پیشنهاد

                                                      
1 gender equity 
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 13 (سال شهر میانه 12 -61مطالعة موردی زنان ) شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطة آن با احساس امنیت در خانه تحلیل جامعه

 

 

 و مشددورت مددذاكره، گفتگددو، فرهنددگ دادن گسددترش

 نظدر  بده  (.شدوهر  و زن ويژه به) خانواده اعضای بین فکری هم

 اقددامات  سداير  كندار  در هدا  خدانواده  بین فرهنگ اين رسد می

 ،قدوانین  اجتمداعی،  ساختارهای در است قادر مستمر آموزشی

 از كده  كندد  رخنه اجتماعی های نگرش و باورها ورسوم، آدا 

 بدا  متقابدل  طدور  بده  و كنندد  می حمايت اعضا نابرابری و اقتدار

 درون فضدای  اصدال   شداهد  سداختارها  ايدن  تغییدر  و اصال 

 .شد خواهیم نیز ها خانواده

 

 منابع

 :ترجمدة  ،زندان  شناسدی  جامعده  (.6936) .و ،كلر و .پ آبوت،

 .نی نشر :تهران سوم، چاپ اقی،عر نجم منیژه

 بررسدی » (.6913) .ف ندژاد،  دشتی عجم و .ا پوش، ارجمندسیاه

 علیده  خشونت بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل

 ،شناسی جامعه تخصصی مجلة ،«اهواز شهر در زنان

 .661-36   ،9ش  ،6 س

 ،خورده كتک زنان يا خانوادگی خشونت .(6919) .ش اعزازی،

 .لیسا نشر :تهران

 انتشدارات  :تهران ،خانواده شناسی جامعه (.6915) .ش اعزازی،

 .زنان مطالعات و روشنگران

 پديددددة بررسدددی» (.6919) .ک آقاخدددانی،و  .ع آقدددابیگلويی،

 مجموعده  ،«6973 سدال  تهران شهر در همسرآزاری
 .آگاه انتشارات :تهران ،اجتماعی های آسیب مقاالت

 مداهر،  فرهداد  :ترجمة ،گیریياد های نظريه (.6974) .آ باندورا،

 .راهگشا نشر :شیراز

 و اسالم ديدگاه از جنسی ستم و نابرابری» (.6914) .  بستان،

  .قم دانشگاه و حوزه پژوهشکدة :ناشر، «فمینیسم
 نشدر  :تهدران  اول، چاپ ،نظم شناسی جامعه (.6971) .م چلبی،

 .نی

 ديدده  خشدونت  زنان وضعیت بررسی» (.6911) .ک حضوری،

 فصدلنامة  ،«كالنتدری  در شکايت طر  از بعد و قبل
   ،3 و 1 ش ،9 س ،اجتمدداعی امنیددت مطالعددات

71 – 32. 

 يدا  اجتمداعی  ای پديده نخبگان، مهاجرت» (.6916) .ر خلیلی،

 مطالعدات  فصدلنامة  ،«تهدران  ،ملدی  امنیت موضوع

 .246-226  ، 4 ش ،1 س ،راهبردی

 (.6939) .س كشدداورزی، و .  محبددوبی،  .ف پددور، درخشددان

 ،«بنددرعباس  در زندان  علیه خانگی خشونت شیوع»

 دوره ،گرگدان  پزشدکی  علدوم  دانشدگاه  علمی مجلة

 .696 -641   ،(23)6ش ،61

 سددیاوش :ترجمددة ،شخصددیت شناسددی روان (.6971) .آ ،ر س

 .مركز نشر :تهران اول، چاپ فر، جمال

 در خشدونت  ناسیش انرو :خورده كتک زنان .(6977) .م روی،

 اول، چداپ  داغدی،  قراچده  مهددی  :رجمةت ،خانواده

 .علمی نشر :تهران

 ،معاصر دوران در شناسی جامعه های نظريه (.6919) .ج ريتزر،

 علمدی،  انتشدارات  :تهدران  ثالثدی،  محسدن  :ةترجم

 .هشتم چاپ

 ،خدانواده  شناسدی  جامعه بر ای مقدمه .(6971) .  ساروخانی،

 .سروش انتشارات :تهران

 اجتمدداعی امنیددت» (.6911) .م نويدددنیا، و.   سدداروخانی،

 علمدی  فصلنامة ،«تهران در سکونت محل و خانواده

 -17   ،44 ش ،1 س ،اجتمداعی  رفاه پژوهشی و

651. 

 رابطدة  بررسی .(6935) .ث ی،آرا جهان و .ا ی،كمال  .م شیخی،
 در اجتمداعی  امنیدت  احسداس  بدا  اجتماعی سرماية

 پدذير  آمدوزش  ذهندی  تدوان  كدم  كودكان مادران میان
 ارشدد،  كارشناسدی  نامدة  يدان پا ،شدهر  اسالم هرستانش

 علددوم دانشددکدة اجتمدداعی، علددوم پددژوهش رشددتة

 .الزهرا دانشگاه اقتصاد و اجتماعی

 بررسدی  (.6934) .م قاسدمی،  و .ع پیرخالفی،  .م فرد، صداقتی
 در زندان  علیده  خشدونت  بدر  مدؤثر  اجتماعی عوامل

 در اقتددداری نظددام نقددش بددر تأكیددد بددا) خددانواده

 آزاد دانشدگاه  ارشدد  كارشناسدی  نامدة  پايان ،(ادهخانو
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 و انسدانی  علدوم  پژوهشکدة گرمسار، واحد اسالمی

 .شناسی جامعه رشتة اجتماعی،

 نشدر  :تهران ،قدرت و دانش فوكو، میشل (.6917) .م ضمیران،

 .هرمن

 خشددونت كیفیددت و میددزان بررسددی» (.6936) .ش طدداهری،

 مجلة ،«دهخدابن شهرستان خانواده، در علیه فیزيکی
 ،(كشدور  وزارت بدانوان  امدور  دفتدر ) پژوهش و زن

  71-13. 

 تبیدین » (.6913) .ف اسدفندياری،  و .م رياحی،  .ا نیا، علیوردی

 علیده  خشدونت  بده  نسبت دختر دانشجويان نگرش

 ،«اجتمداعی  يدادگیری  ديددگاه  تجربدی  آزمون زنان،

   ،6 ش ،6 س ،ايددران اجتمدداعی مسددالل مجلددة

659- 696. 

 اله نصرت :ترجمة ،پزشکی روان خالصه .(6973) .س كاپالن،

 شهرا ، انتشارات :تهران دوم، جلد افکاری، پور

 ،ايدران  در زنان علیه خشونت درباره پژوهش (.6916) .م كار،

 .روشنگران نشر :تهران

 در آزاری زن در مددؤثر عوامددل بررسددی (.6971) .ف كالمددی،

 ،بريدز ت قانونی پزشکی به كننده مراجعه مورد يکصد

 تبريز پزشکی علوم دانشگاه دكتری نامة پايان

 صدبوری،  مندوچهر  :ترجمدة  ،شناسدی  جامعه (.6916) .آ گیدنز،

 .نی نشر :تهران سوم، چاپ

 هوي دت  و جامعده  تشدخص،  و تجددد  (.6971) .آنتونی گیدنز،
 موفقیدان،  ناصدر  ترجمدة  ،جديدد  عصر در شخصی

 .نی نشر :تهران اول، چاپ

 اجتماعی عوامل بررسی» (.6936) .ر میرزايی، و .ف محمدی،

 مددوردی مطالعدده) زنددان علیدده خشددونت بددر مددؤثر

 ،ايران اجتماعی مطالعات مجلة ،«(روانسر شهرستان

 .43 -6   ،6 ش ششم، دوره

 .فوريده  49 مورخ ،21/652 قطعنامه متحد، ملل عمومی مجمع

 .زنان علیه خشونت لغو اعالمیه .(6339)

 در فیزيکددی آزاری زن مددوارد بررسددی (.6971) .  ،نددازپرور

 قانونی، پزشکی دكتری ةرسال ،قانونی پزشکی مراكز

 .تهران پزشکی علوم دانشگاه

 در خانگی خشونت تخصصی نشست (.6932) .ش نژاد، نوابی

 دانشدجويان  خبرگدذاری  ،انسدانی  علدوم  پژوهشگاه
 ،http://isna.ir/fa/print/94091710274 ،ايددددددران

 .(64:24 ساعت ،آذرماه 67 سايت به دسترسی)

 ،«زنان علیه خشونت با  در كیفی پژوه» (.6911) .م نهاوندی،

 :تهدران  ،پدژوهش  و زن همدايش  مقداالت  مجموعه

 .زنان تحقیقات و مطالعات مركز تهران، دانشگاه

 هددددای ارزش» (.6917) .  شددددیری، و.   يزدخواسددددتی،

 فصددلنامة ،«زنددان علیدده خشددونت و پدرسدداالری

 .73-11   ،9ش ،1 س ،زنان مطالعات
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