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  )1387مطالعه موردي  زنان سرپرست خانوار شهرك مدني همدان در سال (ان بررسي خشونت عليه زن

  )عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور كبودراهنگ(محمود ابراهيمي مقدميان* 
  )كارشناس علوم اجتماعي(زهرا شاكري صفت** 

  
  :چكيده

خانواده  خشونت خانگي ابزاري براي تثبيت قدرت و سلطه جويي است كه نه تنها آرامش و امنيت

از مهمترين نوع خشونت هاي خانگي مي توان به . ، بلكه اعتبار و كرامت انساني را خدشه دار مي سازد

. خشونت عليه زنان اشاره كرد كه تاثيرات مهمي در روابط خانوادگي و تربيت فرزندان به جا مي گذارد

قتصادي و جنسي مورد رواني، جسمي، ا/خشونت عليه زنان در اين پژوهش از ابعادخشونت كالمي

در اين تحقيق از ديدگاه هاي نظري نظارت اجتماعي، يادگيري اجتماعي و . بررسي قرار گرفته است

روش تحقيق . ديدگاه فمينيستي در تدوين فرضيه و صورت بندي پرسشنامه بيشترين بهره را گرفته ايم

ري اطالعات از ميان شهروندان زن در اين پژوهش، روش پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي گردآو

نفر انتخاب  150متاهل ساكن در شهرك مدني همدان، كه با روش نمونه گيري سهميه اي  به تعداد 

  :بعد از آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها نتايج زير به دست آمد. شده بود، استفاده شده است

وهش به عامل اعتياد شوهران مربوط مي مهمترين عامل در بروز خشونت خانوادگي در اين پژ

وضعيت اقتصادي خانواده نيز در بروز خشونت عامل تاثير گذار بوده وشيوه تربيتي زنان بويژه . باشد

شكل روابط خانوادگي در خانواده رهياب در ايجاد خشونت عليه زنان موثر و رابطه معني داري بين اين 

شتغال زنان، نوع واكنش زنان ، نوع آشنايي با همسر و سن زنان، تحصيالت، ا. متغيرها وجود داشت

رابطه با همسر پيش از ازدواج با توجه به اينكه در اين پژوهش ميزان وجود خشونت عليه زنان در حد 

  . نسبتĤ پاييني بود در بروز خشونت عليه زنان تاثيرگذار نبود

  نيخشونت، خشونت عليه زنان، همسر آزاري، شهرك مد: كليد واژه ها
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   :بيان مساله

امروزه شواهد بسياري حاكي  از اخالل در روابط خانوادگي و خشونت ناشي از آن مي 

زنان نه تنها قرباني . در اكثر جوامع امروزي زنان در معرض خشونت مردان قرار دارند. باشد

ه خشونت مردان اند بلكه ترس از رويارويي با اين خشونت بر سراسر زندگي آنان به شدت ساي

به همين دليل درك درست ماهيت و دامنه خشونت و يافتن ابزاري براي كاهش و . افكنده است

  .به تقليل رساندن رفتارهاي خشونت آميز، ضروري و مسئله اي مربوط به كليت اجتماعي است 

همسر آزاري شامل بدرفتاري عليه طرف مقابل و در هر نوع رابطه خانوادگي عليه همسر 

ي  مي تواند اشكال گوناگون بدني، كالمي، عاطفي، رواني ،جنسي و اقتصادي همسر آزار. است

آمار و اطالعات  استخراج شده از مطالعات گوناگون نشان مي دهد كه خشونت . داشته باشد

در ايران آمار دقيقي از .  عليه زنان مساله اي جهاني است و در اغلب جوامع قابل مشاهده است

اما فقدان آمار نمي تواند دليل موجهي براي ناديده گرفتن آن . نداردپدپده همسر آزاري وجود 

صرف نظر از چگونگي برداشت و پذيرش و يا رد خشونت خانگي از طرف افراد ، . باشد

مشاهدات تجربي و شواهد ظاهري حاكي از وجود گستره انواع آن در خانواده هاي ايراني 

كالت جوامع  امروزي،  خشونت عليه همسر و بر خالف بسياري از مش). 1377: سام گيس(است

همسر آزاري فراتر از مرزهاي طبقاتي و . فرزندان فقط حاصل زندگي  شهري مدرن نيست

بسياري از پژوهش ها نشانگر آن  بوده اند كه عوامل بسيار ممكن است با همسر . نژادي است

به عبارتي همسر . ل استاجتماعي يكي از عوام -آزاري  در رابطه باشند كه وضعيت اقتصادي
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اجتماعي پايين تر رايج تر  –آزاري در خانواده هاي داراي وضعيت اقتصادي 

  .)1377:همان(است

به طور حتم هرگز نمي توان تعداد واقعي . خشونت عليه  زنان يك موضوع  جدي  است

و ارزش  شرم و حيا. زناني را كه در خانه توسط همسر خود مورد خشونت قرار گرفته اند دانست

هاي حاكم در جامعه باعث مي شود كه بسياري از زنان اين عمل را به عنوان يك راز نزد خود 

فقط مي توان تخمين زد  كه چه تعداد  از زنان در مواجهه با اين مساله  به مراكز . نگه دارند

ان پايين اما آمارهاي  موجود در مراكز قانوني ، اغلب  ميز. مراجعه مي كنند)  قانوني( پليس 

 .تري از خشونت  را به علت  ارائه كمتر گزارش ها  نشان ميدهد

در كشورهاي استراليا اين مسئله را به اين  1991كميته ملي خشونت عليه زنان در سال  

رفتاري كه به وسيله مردان براي كنترل قرباني شان اعمال و باعث « : صورت تعريف    مي كند

نسي مي شود و انزواي اجتماعي و يا محروميت اقتصادي و آسيب هاي رواني، فيزيكي و ج

به نقل از عارفي، (» رفتاري را در پي دارد، به گونه ئي كه زن در ترس و وحشت زندگي مي كند

1382 :104.(  

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، انگيزه هاي اصلي خشونت عليه زنان، به نابرابر ي 

و ساختارهاي اجتماعي كه ضامن بقاي خشونت هستند هاي اساسي قدرت، اعتقادات فرهنگي 

سياسي، اقتصادي،  ،فرهنگيخشونت تحت تاثير عوامل و مسائل اجتماعي ، . باز مي گردد 

كه عمومĤ باعث رواج انواع خشونت است  عوامل روان شناختي ارزش و هنجارهاي اجتماعي و

 .مي شود
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اين تحقيق به بررسي اين  ،بر اساس همين فراگيري و عموميت خشونت عليه زنان 

خشونت عليه زنان در اين پژوهش از . موضوع در بين زنان شهرك مدني همدان دارد

در اين . رواني، جسمي، اقتصادي و جنسي مورد بررسي قرار گرفته است/ابعادخشونت كالمي

در تحقيق از نظريه ها و ديدگاه هاي نظارت اجتماعي، يادگيري اجتماعي و ديدگاه فمينيستي 

  .تدوين فرضيه و صورت بندي پرسشنامه استفاده به عمل آمده است

  :خشونت و انواع آن در خانواده 
  ايجاد يا دوام  مرد براي  را كه  رفتارهايي  تمام  ؟ خشونتكدامند  بر زنان  شده  اعمال  هاي خشونت

  مختلف  و انواع  اشكال آميز، خشونت  رفتارهاي. گيرد كند، دربر مي مي  اعمال  بر رفتار زن  سلطه

، ...و  دادن  سر ، هل  موي  و جرح، كشيدن  ضرب .و جنسي  فيزيكي، رواني، اقتصادي: دارند

آزار و يا كشتن ،   و استهزأ، تهديد به  كالمي  تعقيب، تجسس، بدرفتاري .اند  بدني  خشونتهاي

و   رواني  تعادل  زني  برهم  موجب  كه  رفتارهايي  تمام  و تحقير و بطور كلي  و ناسزا، اهانت  دشنام

،  و اقوام  با دوستان  مالقات  دليل  بدون  ممنوعيت  شود، همچنين مي زنان  نفس  اعتماد به  كاهش

پرهيز از ادأ   به  اقتصادي  خشونت. گيرد قرار مي  رواني  خشونت  در محدودة  در منزل  شدن  زنداني

مربوط  زن  و عالقه  مورد توجه  اشيأ و لوازم  به  زدن  زن، صدمهاز   مالي  هاي  نفقه، سوءاستفاده

  و استفاده  جنسي  آميز در روابط خشونت  رفتارهاي  دربرگيرنده  جنسي  خشونت. مي شود

  اقتدار شغلي  افراد داراي  كار توسط  در محل  از جمله  آزار جنسي. شود مي  از زن  قهرآميز و مضر

 .)274:  1379حكيمي و ديگران ،(ممكن است صورت بگيرد

در اين تحقيق خشونت در چهار بعد كالمي و رواني ، جسمي، مالي و جنسي بررسي شده 

استفاده عمدي و عملي از زور عليه فرد ديگر است رفتارهايي خشونت جسماني منظور از.  است
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گونه سوء هر : خشونت رواني.. نظير هل دادن، سيلي زدن، مشت يا لگد زدن، كتك زدن و 

 خشونت كالمياستفاده از كالم ، نگاه يا رفتارهاي ديگرآزار ، تحقير و تهديد طرف مقابل است 

تحقير و مسخره ،  قهر و صحبت نكردن، بي احترامي، داد و فرياد و بداخالقيرفتارهايي مانند، 

مانند تحت فشار قرار دادن زن در زندگي اقتصادي و عدم  خشونت ماليمي باشد كردن 

  .را شامل مي شود .. پرداخت نفقه و

  ديدگاه و نظريه ها در مورد خشونت عليه زنان

نظريه نظارت اجتماعي بر وجود جرم ورفتار خشونت آميز در  :نظريه نظارت اجتماعي

گلز در مورد انطباق . انسان به دليل انگيزه هاي دروني يا به سبب عوامل محيطي تاكيد دارد

ال مي كند كه چرا مردان همسران خود را كتك مي زنند؟ پاسخ مي اين نظريه در خانواده سو

چرا كه در خانواده با غيبت نهاد هاي نظارتي دولتي . دهد چون اين عمل در خانواده مجاز است

از آن گذشته نگرش اصلي در خانواده بر اساس تقسيم قدرت بر اساس جنس . روبرو مي شويم 

صوصي است كه در آن نابرابري ميان زن و مرد مورد به اين ترتيب خانواده مكاني خ. است

پذيرش است و به سبب خصوصي بودن خانواده خشونت خانوادگي به جامعه اعالم نمي شود و 

  ) .28: 1988گلز و اشتراوس ، (به اين ترتيب امكان نظارت رسمي پيش نمي آيد 

مطرح  1990دهه نظريه يادگيري اجتماعي توسط باندورا در : نظريه يادگيري اجتماعي

گرديد به اعتقاد وي فرزندان از طريق والدين خود خشن بودن را مي آموزند مشاهده و تجربه 

بدرفتاري از ناحيه والدين در دوران كودكي منجر به يادگيري رفتار سلطه آميز توسط مرد و 

 بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي ،). 177:1377فورواد،(آموختن تحمل توسط زن مي شود
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از تجربيات گذشته پرخاشگر گرفته تا يادگيري كه . ريشه هاي پرخاشگري حدود متغيري دارد

بر طبق آن اشخاص وقتي در خانواده هاي  خشن رشد مي كنند ، خشونت را ياد مي گيرند 

به اين ترتيب زمينه اجتماعي و خاستگاه خانوادگي فرد را در توسل به ) . 1381ناز پرور، (

  .از آن ترغيب مي كندخشونت يا دوري 

ديدگاه فمنيستي ، خشونت عليه زنان را در متن وسيع تري بررسي  :ديدگاه فمينسيتي 

مي كند كه همان  جايگاه فرو دست زنان نسبت  به مردان است اين ديدگاه زندگي اجتماعي و 

ت زنان در اين ديدگاه بر موقعي. تجربه انساني را از چشم انداز زنان مورد بررسي قرار ميد هد 

  . جامعه تأكيد مي كند و در بررسي هايش زنان و ديدگاههاي آنان را محور قرار مي دهد

هدف اين نظريه آن است كه با تشخيص نابرابري جنسي و اجحاف هايي كه بر زنان به خاطر 

زن بودن تحميل مي شود ، نه تنها نابرابري زن و مرد را از ميان بردارد بلكه هر گونه ساختار 

جتماعي را كه در جهت نابرابري افراد جامعه عمل مي كنند ، مورد شناسايي قرار داده و آن را ا

با توجه به نظريات مطرح شده در سطح هر ) .  515،  1374ريتزر ، ( نابود يا تصحيح كند 

  . كدام از نظريات، فرضياتي مطرح و سپس به تحليل و آزمون فرضيات  پرداخته شده است

  :روش شناسي 

  :فرضيات تحقيق
  . بين ميزان تحصيالت زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد -

  .بين سن زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد -

بين وضعيت اقتصادي خانواده و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود  -

  .دارد
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  .تغال زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود داردبين اش -

  .بين اعتياد همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد -

  .بين نوع آشنايي با همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد -

  .ع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود داردبين رابطه پيش از ازدواج با همسر و نو -

  . داردبين نوع برخورد زنان با خشونت و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود  -

  . بين نوع اتهام همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد -

نواده رهياب زن و نوع و ميزان خشونت در خا) شكل روابط(بين زمينه هاي خطر ساز  -

  .اعمال شده عليه زن رابطه وجود دارد

روش تحقيق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع بررسي و همچنين محتوا و اهداف آن از 

در تحقيق حاضر زنان متاهل شهرك مدني  جامعه آماري. روش پيماشي استفاده شده است

  . مي باشد  1387شهر همدان در سال 

كه به روش    1نفر از زنان سرپرست خانوار در شهرك مدني مي باشد 150م نمونه حج

 اطالعاتابزارجمع آوري . نمونه گيري سهميه اي انتخاب و مصاحبه  به عمل آمده است

گويه هاي پرسشنامه غالبا بصورت طيف . محقق ساخته بصورت بسته پاسخ بود» پرسشنامه«

                                                 
شهرك شهيد . براي نمونه گيري در مناطق شهرك مدني تحقيق به عمل آمده است كه به شرح زير مي باشد  1

 7، شكوفه  1، گلستان  6، بنفشه 8مدني داراي سه فاز است كه در فاز اول از كوچه هاي ساكنين شادان ، بنفشه 
، 10، بوستان 1پرسشنامه  در بين ساكنين  كوچه هاي الله  49ر فاز دوم د. پرسشنامه پر شد 58، تعداد 

پرسشنامه در بين ساكنين آپارتمانهاي فرديس  43در فاز سوم . توزيع گرديد  6و ميخك  8، بهارستان 4بهارستان 
 .توزيع گرديد 4، كوثر  5، نگارستان 1، سينا و كوچه هاي نگارستان 
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يق از آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه پايايي استفاده در اين تحق .ليكرت تنظيم شده بود

 .شده است

به تفكيك ابعاد متغير وابسته و شاخص خشونت  SPSSنتايج محاسبات پايايي با نرم افزار  

  :به شرح زيرمي باشد

  مقدار آلفا  تعداد گويه  شاخص

  950/0  10  كالمي/ خشونت رواني

  961/0  9  خشونت جسمي

  910/0  7  خشونت مالي

  734/0  4  خشونت جنسي

  970/0  30  كل خشونت

خشونت در خانواده رهياب 

  زن
7  859/0  

. بر طبق نتايج بدست آمده مقدار آلفا براي كليه شاخصها در حد بااليي قابل قبول مي باشد

 30(همچنين براي كل گويه هاي خشونت . كه نشان دهنده پايايي باالي پرسشنامه مي باشد

  .در حد بسيار خوبي مي باشد) 970/0(مقدار آلفا ) گويه

  :يافته هاي توصيفي 

درصد از پاسخگويان مدت ازدواجشان  40يافته ها نشان مي دهد : مدت ازدواج  �

سال است كه ازدواج  20تا  10صد نيز بين 2در 7/24. كمتر از ده سال بوده است

غاز درصد پاسخگويان هم بيشتر از بيست سال است كه از آ 3/35كرده اند و 

  .زندگي مشتركشان مي گذرد
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سال سن  30درصد از پاسخگويان كمتر از  40يافته ها نشان مي دهد :سن زن  �

درصد زنان مورد مطالعه  36.ساله هستند و  40تا  30درصد آنان بين  24دارند و 

  .سال هستند 40بيشتر از 

 30 درصد ازشوهران پاسخگويان كمتر از 24يافته ها نشان مي دهد  : سن شوهر �

درصد شوهران  50ساله هستند و  40تا  30درصد آنان بين  26سال سن دارند و 

 سال هستند 40زنان مورد مطالعه بيشتر از 

درصد از زنان مورد  3/21نتايج يافته ها بيانگر آن است كه  : ميزان تحصيالت زن �

 درصد فوق ديپلم 14درصد ديپلم و  3/25درصد زير ديپلم،  26 مطالعه بيسواد ،

 درصد از اين نمونه ليسانس و باالتر بوده اند 3/13مي باشند تنها 

درصد از شوهران  7/14نتايج يافته ها بيانگر آن است كه  :ميزان تحصيالت شوهر �

درصد  3/9درصد ديپلم و  3/29درصد زير ديپلم،  32 زنان مورد مطالعه بيسواد ،

  .سانس و باالتر بوده انددرصد از اين نمونه لي 7/14فوق ديپلم مي باشند تنها 

كار ( درصد كارگري 6 درصد از پاسخگويان خانه دار ، 68طبق يافته ها :  شغل زن �

 7/0درصد دانشجو و و تنها  3/5درصد كارمند و  20، )در مغازه و فروشگاه و كارگاه

 صاحب مشاغل باال هستند

 3/45 ، درصد از شوهران پاسخگويان شغل آزاد 7/6طبق يافته ها : شغل شوهر  �

صاحب  7/4درصد دانشجو و و تنها  7/4درصد كارمند و  7/42درصد كارگر، 

  .مشاغل باال هستند

 150درصد از زنان كمتر از  7/22نتايج به دست آمده نشان مي دهد  : درآمد زن �

هزار تومان در ماه  401تا  151درصد نيز بين  6/20هزارتومان درآمد داشته اند و 

 7/54هزار تومان درآمد داشته اند و  401د نيز بيشتر از درص 2درآمد دارند و 

  درصد نيز بدون درآمد بوده اند  
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 150درصد از شوهران كمتر از  3/29طبق نتايج به دست آمده  : درآمد شوهر  �

هزار تومان در ماه  401تا  151درصد نيز بين  7/54هزار تومان درآمد داشته اند و 

  .هزار تومان درآمد داشته اند 401تر از درصد نيز بيش16درآمد دارند و 

 7/24درصد از شوهران پاسخگويان اعتياد نداشته اند و  3/75: اعتياد همسر   �

  درصد آنان نيز معتاد بوده اند

يكي از گويه هاي پرسشنامه به دليل كلي خشونت از  : دليل خشونت همسر  �

درصد از  7/14كه ديدگاه زنان اختصاص داشت نتايج به دست آمده نشان مي دهد 

پاسخگويان دليل خشونت همسر خود را  اختالف نظر در تربيت فرزندان عنوان 

درصد گفته اند كه همسرشان به آنها اتهام فساد اخالقي مي زند و  7/8كرده اند و 

درصد دخالت خانواده ها را دليل عمده اي براي اعمال خشونت شوهران خود  3/37

يل مالي را در بروز خشونت در همسران خود ذكر درصد نيز مسا 7/22.مي دانند

  . درصد نيز گزينه ساير موارد را عنوان كرده اند  5/17كرده اند و 

درصد از پاسخگويان از  16نتايج نشان مي دهد كه  : چگونگي آشنايي با همسر �

درصد به سفارش و  7/26طريق همسايگان خود با همسرشان آشنا شده اند و 

 7/6. درصد نيز با توصيه والدين با هعمسر خود آشنا شده اند 32توصيه فاميل و 

درصد نيز  3/15درصد از طريق دوستان خود با همسرشان آشنايي داشتند و 

 . درصد نيز گزينه ساير موارد را انتخاب كرده اند 4/3ارتباط شخصي داشتند و 

رابر در رابطه با گويه عكس العمل در ب: عكس العمل در برابر خشونت همسر �

درصد گفته اند كه مانند  7/12درصد گفته اند كه سكوت مي كنند و  54خشونت 

 3/15درصد نيز گفته اند كه تهديد مي كنند و  3/9همسرشان رفتار مي كنند و 

درصد نيز گزينه  2درصد نيز در برابر خشونت شوهرانشان داد و فرياد مي زنند و 

 ساير موارد را انتخاب كرده اند
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  :كالمي/ نت روانيشاخص خشو

در هر گويه پاسخها از . گويه پرسشنامه را در نظر گرفته ايم 10براي ساختن اين شاخص 

با جمع نمرات گويه هاي فوق به گروه . نمره بندي شده است) هرروز(تا پنج ) هرگز(نمره يك 

 36تا  23كم، از  خشونت رواني 22تا  10ازنمره . بندي افراد در اين شاخص پرداخته ايم

نتايج به دست آمده نشان مي دهد . زياد  خشونت رواني 50تا  37متوسط، از  خشونت رواني

 0/72درصد خشونت رواني اعمال شده به آنان در  حد متوسط مي باشد در حاليكه  19/ 3كه 

درصد  7/8درصد  خشونت رواني كه در مورد شان اعمال مي شود در حد كم مي باشد و براي

  .اخص در حد زياد مي باشدپاسخگويان اين ش

  كالمي شوهران زنان مورد مطالعه - خشونت رواني): 1(جدول شماره       

  فراواني

  گروه
 درصد فراواني

  72  108  )22تا  10ز ( كم

تا  23ز (متوسط 

36(  
29  19.3  

  8.7  13  )50تا  37ز (زياد

  100.0  150 مجموع
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 شوهران زنان مورد مطالعه كالمي - خشونت رواني): 1(نمودار شماره           

72

19.3

8.7

0
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30

40
50

60

70
80

كم متوسط زياد

ك�مي خشونت رواني/ 

  
   

  :شاخص خشونت جسمي
در هر گويه پاسخها از . گويه پرسشنامه در نظر گرفته شده است 9براي ساختن اين شاخص 

با جمع نمرات گويه هاي فوق به . نمره دهي شده است) هرروز(تا پنج ) هرگز(نمره يك 

ين شاخص به صورت زير به منظور گروه بندي افراد در ا. جسمي مي رسيمخشونت شاخص 

جسمي متوسط،از خشونت  33تا  21جسمي كم، از خشونت  20تا  9ازنمره  : عمل كرده ايم

  .جسمي زيادخشونت  45تا  34

درصد خشونت جسمي اعمال شده به آنان درحد  12/ 7نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه 

رد شان اعمال مي شود در درصد  خشونت رواني كه در مو 3/81متوسط مي باشد در حاليكه 

  .درصد نيز ميزان اين شاخص براي آنان در حد زياد مي باشد 6حد كم مي باشد و
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  خشونت شوهران زنان مورد مطالعه): 2(جدول شماره 

  فراواني

  گروه
 درصد فراواني

  81.3  122  )20-9(كم 

  12.7  19  )33-21(متوسط

  6  9  )45-34(زياد

  100.0  150 مجموع

 خشونت جسمي شوهران زنان مورد مطالعه): 2(ه نمودار شمار

81.3

12.7
6

0

20

40

60

80

100

كم متوسط زياد

خشونت جسمي

  
  
  :شاخص خشونت مالي .

در هر گويه . گويه مربوط در پرسشنامه را در نظر گرفته ايم 7براي ساختن اين شاخص 

با جمع نمرات گويه هاي . امتياز بندي شده است) هميشه(تا پنج ) اصال(پاسخها از نمره يك 

به منظور گروه بندي افراد در اين شاخص به صورت . مالي مي رسيمخشونت فوق به شاخص 

 26مالي متوسط، از خشونت  25تا  17مالي كم، از خشونت  16تا  7از نمره: زير عمل مي كنيم

  .مالي زيادخشونت  35تا 
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درصد خشونت مالي اعمال شده به آنان در   23.3نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه 

درصد  خشونت مالي كه در مورد شان اعمال مي شود  66.7حد متوسط مي باشد در حاليكه 

  .درصد نيز ميزان اين شاخص براي آنان در حد زياد مي باشد 10در حد كم مي باشد و 

  خشونت مالي شوهران زنان مورد مطالعه): 3(جدول شماره 

  فراواني

  گروه
 درصد فراواني

  66.7  100  )16- 7(كم 

  23.3  35  )25-17(متوسط 

  10  15  )35- 26(زياد 

  100.0  150 مجموع

 خشونت مالي شوهران زنان مورد مطالعه): 3(نمودار شماره 

66.7
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  :شاخص خشونت جنسي
در هر گويه . گويه مربوطه در پرسشنامه را در نظر گرفته ايم 4براي ساختن اين شاخص 

اي با جمع نمرات گويه ه.نمره بندي شده است) خيلي زياد(تا سه) اصال(پاسخها از نمره يك 
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جنسي مي رسيم به منظور گروه بندي افراد در اين شاخص به صورت خشونت فوق به شاخص 

جنسي متوسط، از خشونت  9تا  7جنسي كم، از خشونت  6تا  4از نمره  : زير عمل كرده ايم

  .جنسي زيادخشونت  12تا  10

در  حد  درصد  خشونت اعمال شده به آنان 3/23نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه     

درصد  خشونت جنسي كه در مورد شان اعمال مي شود در  3/73متوسط مي باشد در حاليكه 

  .درصد نيز ميزان اين شاخص براي آنان در حد زياد مي باشد 3/3حد كم مي باشد و 

  خشونت جنسي شوهران زنان مورد مطالعه): 4(جدول شماره 

  فراواني

  گروه
 درصد فراواني

  73.3  110  )6-4(كم 

  23.3  35  )9- 7(متوسط 

  3.3  5  )12-10(زياد 

  100.0  150 مجموع

 خشونت جنسي شوهران زنان مورد مطالعه): 4(نمودار شماره 

73.3

23.3
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 :يافته هاي تحليلي و آزمون فرضيات

  

بين ميزان تحصيالت زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه آنان  �

  . رابطه وجود دارد

راي رابطه بين ميزان تحصيالت زنان و نوع و ميزان خشونت نتايج آزمون خي دو ب  5جدول 
  اعمال شده عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

سطح معناداري 

X2 

  0.578  4  2.87  رواني/ خشونت كالمي

  0.514  4  3.271  خشونت جسمي

  0.173  4  6.367  خشونت مالي

  0.591  4  2.807  خشونت جنسي

از  4ي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي نتايج آزمون خ 

لذا رابطه بين تحصيالت زن و انواع ) <05/0P. (خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  .خشونت معني دار نمي باشد

 .بين سن زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه آنان  رابطه وجود دارد �
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نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين سن زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده    6جدول 
  عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

سطح معناداري 

sig 

  0.953  4  0.689  رواني/ خشونت كالمي

  0.884  4  1.167  خشونت جسمي

  0.449  4  3.695  خشونت مالي

  0.084  4  8.21  خشونت جنسي

از  4آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي  نتايج

لذا رابطه بين سن زنان و انواع ) <05/0P. (خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  .خشونت معني دار نمي باشد

بين وضعيت اقتصادي خانواده و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه  �

  .دارد آنان رابطه وجود

نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين وضعيت اقتصادي خانواده و نوع و ميزان    7جدول 
  خشونت اعمال شده عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

سطح معناداري 

sig 

  0.025  4  11.135  رواني/ خشونت كالمي

  0.012  4  12.89  خشونت جسمي

  0.000  4  23.205  خشونت مالي

  0.494  4  3.396  خشونت جنسي
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، خشونت كالمي و نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي رابطه خشونت جسمي

از خي دو جدول معني داري  4مالي با وضعيت اقتصادي، مقدار خي دو با درجه آزادي  خشونت

ت مالي، لذا رابطه بين وضعيت اقتصادي خانواده و انواع خشون) >05/0P. (بزرگتر شده است

هر چه وضعيت اقتصادي بهتر باشد، خشونت رواني و . جسمي و كالمي معني دار مي باشد

در حاليكه رابطه وضعيت اقتصادي و متغير . خشونت جسمي و مالي كمتر مشاهده مي شود

 . معنادار نمي باشد)<05/0P(خشونت جنسي 

بطه وجود بين اشتغال زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه آنان را �

    .دارد

نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين اشتغال زنان و نوع و ميزان خشونت اعمال شده    8جدول 
  عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي
    سطح معناداري

sig 

  0.951  2  0.100  رواني/ خشونت كالمي

  0.550  2  1.195  خشونت جسمي

  0.297  2  2.425  خشونت مالي

  0.740  2  0.602  خشونت جنسي

از  4نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي   

لذا رابطه بين اشتغال زنان و انواع ) <05/0P. (خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  .خشونت معني دار نمي باشد
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اعمال شده عليه زنان  رابطه  بين اعتياد همسر و نوع و ميزان خشونت �

    .وجود دارد

نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين اعتياد همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده    9جدول 
  عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

    سطح معناداري

sig 

  0.000  2  470.40  رواني/ خشونت كالمي

  0.000  2  69.11  خشونت جسمي

  0.000  2  37.93  خشونت مالي

  0.000  2  23.22  خشونت جنسي

از  4نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي 

بنابراين مي توان گفت كه بين اعتياد . بزرگتر شده است) <05/0P(خي دو جدول معني داري

ن ترتيب كه همسراني كه شوهر معتاد دارند، بيشتر بدي. همسر و انواع خشونت رابطه وجود دارد

  .در معرض انواع خشونت قرار دارند

بين نوع آشنايي با همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زنان  �

 .رابطه وجود دارد
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نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين نوع آشنايي با همسر و نوع و ميزان خشونت    10جدول 
  زناعمال شده عليه 

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

    سطح معناداري

sig 

  0.138  10  14.84  رواني/ خشونت كالمي

  0.783  10  6.36  خشونت جسمي

  0.316  10  1.55  خشونت مالي

  0.650  10  7.789  خشونت جنسي

از  4ادي نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آز

لذا رابطه بين نوع آشنايي با همسر و انواع . خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  . معني دار نمي باشد) <05/0P(خشونت

بين رابطه پيش از ازدواج با همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه  �

  .زنان رابطه وجود دارد

طه پيش از ازدواج با همسر و نوع و ميزان نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين راب   11جدول 
 خشونت اعمال شده عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي 

    سطح معناداري

sig 

/ خشونت كالمي

  رواني
0.827  2  0.661  

  0.199  2  3.23  خشونت جسمي

  0.149  2  1.149  خشونت مالي

  0.306  2  2.367  خشونت جنسي
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 4دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي  نتايج آزمون خي   

لذا رابطه بين رابطه پيش از ازدواج با همسر . از خي دو جدول   معني داري كوچكتر شده است

  . معني دار     نمي باشد) <05/0P(و انواع خشونت

عليه بين نوع برخورد زنان با خشونت و نوع و ميزان خشونت اعمال شده  �

  . آنان رابطه وجود دارد

نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين نوع برخورد زنان با خشونت و نوع و ميزان    12جدول 
  خشونت اعمال شده عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي
    سطح معناداري

sig 

  0.289  8  9.672  رواني/ خشونت كالمي

  0.066  8  14.667  خشونت جسمي

  0.275  8  9.85  خشونت مالي

  0.861  8  3.955  خشونت جنسي

از  4نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي 

لذا رابطه بين نوع برخورد زنان و انواع . خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  . معني دار نمي باشد) <05/0P(خشونت

  

اتهام همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عليه زنان رابطه بين نوع  �

  . وجود دارد
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نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين نوع اتهام همسر و نوع و ميزان خشونت اعمال    13جدول 
  شده عليه زن

 2Xمقدار   
  درجه

  آزادي

    سطح معناداري

sig 

  0.706  8  5.47  رواني/ خشونت كالمي

  0.976  8  2.152  خشونت جسمي

  0.719  8  5.35  خشونت مالي

  0.898  8  3.513  خشونت جنسي

از  4نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه براي كليه روابط مقدار خي دو با درجه آزادي 

لذا رابطه بين نوع اتهام همسر و انواع . خي دو جدول معني داري كوچكتر شده است

  . عني دار نمي باشدم) <05/0P(خشونت

در خانواده رهياب زن و نوع و ميزان ) شكل روابط(بين زمينه هاي خطر ساز  �

  . خشونت اعمال شده عليه آنان رابطه وجود دارد

در خانواده ) شكل روابط(نتايج آزمون خي دو براي رابطه بين زمينه هاي خطر ساز    14جدول 
  يه زنرهياب زن و نوع و ميزان خشونت اعمال شده عل

  
مقدار 

2X 

  درجه

  آزادي

سطح 

 sig    معناداري

/ خشونت كالمي

  رواني
7.88  4  0.096  

  0.009  4  13.617  خشونت جسمي

  0.002  4  17.47  خشونت مالي

  0.088  4  8.097  خشونت جنسي
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در ) طشكل رواب(نتايج آزمون خي دو نيز نشان مي دهد كه رابطه بين زمينه هاي خطر ساز 

) >05/0P. (خانواده رهياب زن و خشونت جسمي و خشونت مالي رابطه معني داري وجود دارد

بدين ترتيب كه هر چه خشونت در خانواده رهياب زن، كمتر بوده است، ميزان خشونت از سوي 

يعني زنان با توجه به ويژگيهاي خانوادگي در دامن زدن به . همسر نيز كمتر مشاهده مي شود

اما رابطه بين خشونت جنسي و خشونت كالمي و رواني با .ر خانواده تاثير گذارندخشونت د

   .معني دار نيست) <05/0P(متغير فوق 

  :نتيجه گيري

با توجه به شاخص سازي هاي انجام گرفته مي توان ادعا داشت كه ميزان اعمال خشونت در 

 Ĥپاييني برخوردار است خانواده هاي ساكن در شهرك مدني همدان در كل از ميزان نسبت

وليكن  در خصوص علل خشونت هاي خانگي كه به شكل نسبتĤ پاييني در اكثر خانواده ها 

با توجه به آزمون فرضيات تحقيق مي توان گفت بين . مشاهده شده داليل متعددي وجود دارد 

اعتياد همسر و اعمال خشونت در هر يك از سطوح خشونت كالمي و رواني، جسمي، مالي و 

رابطه بين وضعيت اقتصادي خانواده و انواع خشونت . جنسي رابطه معني دار ديده مي شود

رابطه معني داري  هم بين زمينه هاي خطر ساز . مالي، جسمي و كالمي معني دار مي باشد

در . در خانواده رهياب زن و خشونت جسمي و خشونت مالي رابطه وجود دارد) شكل روابط(

تحصيالت زنان، سن زنان، اشتغال زنان، نوع آشنايي با همسر، رابطه حاليكه بين متغيرهاي 

پيش از ازدواج با همسر، نوع نگرش و برخورد زنان با خشونت همسر و نوع اتهام همسر با متغير 

  .وابسته يعني  اعمال خشونت و انواع آن رابطه معني دار ديده نشده است
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  :پيشنهادات 

نقش . از عوامل مهم در بروز خشونت عليه زنان بوددر پژوهش حاضر اعتياد همسر يكي  �

اعتياد در بسياري از تحقيقات اجتماعي در خصوص رفتار مجرمانه تاييد و به اثبات رسيده 

فرهنگي سياست  –اقدام در خصوص كاهش اعتياد در راس برنامه ريزي هاي اجتماعي . است

 .گذاران و تصميم گيران بايد باشد

ت معيشتي خود باعث ايجاد تنش در خانواده ها و زمينه ساز وضعيت اقتصادي و مشكال �

در حاليكه مشكالت اقتصادي و بيكاري را فرد به وجود نياورده و اساسĤ .خشونت است 

عدم اصالح ساختارهاي اقتصادي و عدم برنامه . ساختار اجتماعي و اقتصادي عامل آن است

ريبانگير خانواده ها در روابط ريزي هاي درست در خصوص وضعيت معيشتي و اقتصادي گ

 . خصوصي افراد خانواده را خواهد گرفت

با توجه به رواج خشونت در شرايط اجتماعي امروزي، در خصوص برنامه هاي آموزشي  �

مديريت خشم و كنترل خشم در شرايط بحراني در برنامه هاي آموزشي بويزه از طريق صدا 

 .وسيما  اقدامات اساسي بايد صورت گيرد

ه تربيتي در خانواده ها و جامعه پذيري اجتماعي بويژه در دوران كودكي باعث يادگيري شيو �

اتخاذ شيوه هاي تربيتي درست و متعادل و تمرين دموكراسي و . انجام پرخاشگري مي شود

 . عدالت بايد در درون خانواده ها نهادينه شود
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ادن قداست به نهاد توجه به كرامت انساني زن و نقش برجسته زنان در خانواده ود �

خانواده با توجه به تعاليم ديني اسالمي در قالب برنامه هاي خانواده در صدا وسيما 

 .احساس مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع 

،كتاب  فصلنامه انتقادي، فلسفي و فرهنگي،  )1379(حكيمي، محمد و ديگران  -
  ، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر17نقد، شماره 

، ترجمه محسن ثالثي نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر)1374(تزر، جورجري  -         
  چاپ دوم

روزنامه خرداد، سال "چرا همسرانشان را آزارميدهند")1377(سام گيس، بنفشه  -  

  21اول شماره 
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بررسي توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر ) 1382(مرضيه  ،عارفي -

  ، تابستان و پائيز 2ل،  شماره مجله مطالعات زنان، سال اواروميه، 

  انتشارات خجسته: ، شيما نعمت الهي، تهران  مردان زن ستيز) 1377(فورواد، سوزان  -

  3، پژوهش زنان، شماره  همسر آزاري) 1381(نازپرور،بشير -

 - Gelles, R.and M.A.Straus (1988) Intimate Violence :The 

Causes and Consequences of Abuse in The American Family, 

New York : Simon & Shuster 

 

 

 

 

 

 

 

 

  »فرهنگي استان همدان با تاكيد بر نقش و جايگاه خانواده –بررسي مسائل اجتماعي «همايش 

  مقدمه

به شوراي پژوهشي دانشگاه  24/2/88پيشنهاد اين همايش توسط دكتر اعظم خطيبي در تاريخ 

با نظر موافق اعضاء محترم شورا مصوب   26/6/88در تاريخ پيام نور استان همدان ارائه شد و 

به دليل اين كه مجري و دبير همايش ، نماينده امور بانوان دانشگاه پيام نور استان . گرديد
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