
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 خانواده و بروز خشونت خانگی علیه زنان
  

 محمد سراوانی 2، سیده هاجر حسینی1

  
 gmail.com@s.hajar.hoseiniپست الکترونیکی: آدرس  کاربردی مرکز بیجار.علمی شناسی، دانشگاه کارشناس ارشد جامعه 1

 saravani.mohamad1404@yahoo.comی: پست الکترونیک آدرس .واحد زاهدانشناسی، دانشگاه آزاد کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم 2
  

 

 چکیده

 رویدادی است که در یک مقطع زمانیپسنوع باشد. تحقیق از قدرت در خانواده و بروز خشونت خانگی علیه زنان می توزیعهدف تحقیق، شناخت ارتباط بین      

 14/22 مورد بررسی که میانگین آن در نمونه استتحقیق ، مهمترین یافته توصیفی خشونت خانگیتجربه . پذیرفتصورت  یافتهمصاحبه ساختزن متأهل، 141با 

گیری مرد، مشاهده خشونت در خانواده مرد، با خشونت است. تأکید بر نقش سنتی زن، تصمیمبوده در نوسان گیری تا مضروب کردن شدت خشونت، از کناره و

 آگاه .داردهمبستگی منفی علیه زن، اجتماعی خانواده با خشونت  -مثبت؛ و تقسیم کار جنسیتی، میزان دینداری مرد و پایگاه اقتصادیعلیه زن دارای همبستگی 

های جمعی و از طریق رسانه، ویژه در مردان، ترویج تعالیم دینی درباره خانواده بهدر دنیای جدید و تغیر شرایط زندگی دیگرکردن زنان و مردان از حقوق یک

 به کاهش خشونت خانگی کمک کند.تواند میکه  استاز اقدامات درخور عنایتی  ،همکاری سازمانهای انتظامی و قضایی باهای زندگی خانواده کارگاه

 

 توزیع قدرت، خانواده، خشونت خانگی، زن :كلیدي واژه هاي

 
 

  مقدمه -1

 Bakhtiari, et) اقتصادی و روانی همراه است، با بسیاری از عوارض اجتماعیت که ترین فرم از خشونت علیه زنان اس( رایجDVخانگی )خشونت     

al, 2013 .)یهاد  ایمنطقهه  و اجتماعی مرزهای فرهنگی، ورای اجتماعی مشکل ترینجدی عنوان به از این پدیده اخیر هایدهه درای که به گونه 

و دهنهد  رخ مهی  اتفاقی نیستند، بلکه در طول زمانحوادث ها، غالباً خشونتچراکه، این نوع  (.281: 1812احمدی و سلیمان اختیاری، ) شده است

 شهریک  توسط شده اعمال ها، خشونتاین خشونت شکل ترینشایع(. Watts, Zimmerman,2002) یابدبرای چندین دهه ادامه  ممکن استحتی 

 توسط زنان درصد 22تا  11 که است آن بیانگر بهداشت جهانی سازمان آمار. (281: 1812سلیمان اختیاری،  احمدی و)است  زندگی

کشهورهای در   در درصهد  16تا  11و   یافتهتوسعه درکشورهای درصد 21د که از این میان شونمی واقع خشونت مورد خود شریک زندگی

 را آن از ناشهی  عهوارض  و پدیده این وجود اخیر در دهة شده انجام مطالعات ایران نیز در(. 16: 1816)احمدی و همکاران، هستند  حال توسعه

  %83 تفکیک به که اندداشته قرار خانگی خشونت انواع تحت تهرانی باالی به سال 12 زنان متأهل از %6/82حدود 1818  سال در کند.می تأیید

احمهدی و سهلیمان اختیهاری،    قهل از  ن 1812  و همکهاران،  اند )احمهدی هبود جنسی خشونت %13و  روانی خشونت %22  جسمی، خشونت تحت

های وابسته به دانشهگاه علهوم   برای زایمان در یکی از بیمارستانزنی که  133منش و همکاران طی تحقیقی نشان دادند، ازجمشیدی. (282: 1812

( و به ٪21خشونت روانی ) .انداذعان نموده شونت خانگی در دوران بارداری( به تجربه خ٪2168نفر ) 881پزشکی تهران، بستری شدند، در مجموع 

با ایهن وجهود، شهیوع خشهونت     (. Jamshidimanesh, et al, 2013)ه استترین شکل خشونت علیه این زنان بودرایج (٪2دنبال آن خشونت فیزیکی)

 ,Watts) شهده  کننهد و یها بها عواقهن آن زنهدگی مهی     هسهتند  خشهونت  ههدف  ها نفر از زنان مورد در سطح جهانی، میلیونهنوز دهد که نشان می

Zimmerman,2002.) در المللی کلیدی از جمله کنفرانس جههانی حقهوق بشهر    های بینها در کنفرانسها و بیانیهنامهتوسط موافقت پدیده خشونت

از اسهت.  شهده   پیگیهری ( 1222) پکن در( و چهارمین کنفرانس جهانی زنان 1224قاهره )در المللی جمعیت و توسعه کنفرانس بین، (1228) وین

تهدبیر   برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنهان  جامعیهای به طور فزاینده روشها خواسته شده از دولتالمللی، های بیننامهطریق این توافق

بهین در  بهالینی   هنوز اما . (Garcia et al, 2005)مجهز سازندالزم برای رسیدن به این هدف  و خود را برای اجرای اصالحات نهادی و قانونی نموده

 واقع از بافت اجتماعی که در ؛پیشگیریبرای تالش همچنین،  .عمیقی حاکم استگسست و عملی، تجربی  هایدرمانو خشونت و پژوهش  اتتاثیر

خشونت  شود کهضرورت انجام تحقیقاتی بیشتر پیرامون موضوع مورد بحث، از آنجا ناشی می (.Mary, 1990)فاصله دارد ،دهدرخ می در آن خشونت

 گهزارش شهده   در خفها به دلیل حساسیت موضوع، عمومها  بوده، اما در جامعه آنان توانمندسازی زنان و مشارکت  از موانع اصلی تهدید به خشونتو 

(Watts, Zimmerman,2002 ،) اسهت  نشهده  حل ه،و مستند نشده و در نتیج هدور مانداز جامعه علمی(Nojomi, Agaee, Eslami, 2007).   ضهرورت

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:s.hajar.hoseini@gmail.com
http://www.sid.ir


 

 

 

 

 درکنند و از ِاعمال انهواع خشهونت نسهبت بهه خهود غافلنهد و       دیگر، این است که بسیاری از زنان، خشونت نسبت به خود را امری عادی تلقی می

 برای راه بهترین و شد نخواهد ابراز زنان توسط مسأله این خشونت، مورد در پرسش مستقیم نبود صورت در شده که مشخص بسیاری هایبررسی

المللی و های اجتماعی و نیز تأکید مجامع بینبارز خشونت در بروز آسین اثر به توجه باشد. بامی آنان از پرسش مستقیم، میزان خشونت شناسایی

باتوجهه بهه    اسهت.  ضهروری  گیری میزان و علل خشونت در جوامع کوچکتر بسهیار و اجرای تحقیقات به قصد اندازه طراحی ملی بر حل این مسأله،

چه  توزیع  قدرت در خانوادهو ضرورت یافتنِ حل آن، هدف اصلی پژوهش عالوه بر تعیین میزان خشونت این است که نشان دهد گستردگیِ مسأله، 

تأکیهد بهر   فرض محققین در تحقیق حاضر، این است که بین های ایرانی دارد. ای از خانوادهارتباطی با میزان خشونت مردان نسبت به زنان در نمونه

تجربه و مشاهده خشونت در خانواده مرد که همگی از مظاهر قدرت در خانواده و گیری نقش سنتی زن در خانه، تقسیم کار جنسیتی، الگوی تصمیم

 شود.میزان خشونت همسر علیه زن ارتباط یافت میبا ی خانواده اجتماع -و  پایگاه اقتصادی هستند، و نیز میزان گرایشات دینی مرد

 

 روش بررسی -2

-زن متأهل شهر بیجار و با روش نمونه 141ای متشکل از بر روی نمونه در یک مقطع زمانیکه است و همبستگی رویدادی پساز نوع  تحقیق    

و  هبه انجام رسیدو سایر امکان( ا هخیاطی مراکز بهداشتی، ،هاکتابخانهها، با مراجعه پرسشگر به سطح شهر )مانند پار  پذیرگیری دسترس

اطالعات از پرسشنامه همراه با روایی و پایایی  آوریجمعاطالعات مربوط به مردان نیز طبق اظهارات همسرانشان ثبت شد. در این تحقیق برای 

گر قرائت شده و طبق اظهارات پاسخگویان ها توسط پرسشنامهزنان، پرسشاستفاده شده، به علت پایین بودن سواد بسیاری از  (≥13/3) مطلوب

 تحلیل شد. 5/0pهمبستگی در سطح و آزمون spssافزار آماری در نرماطالعات  تکمیل شده است.

 6سؤال برای نشان دادن فقدان خشونت و گیری شده که یک سؤالی اندازه 1سنجش متغیرها به این صورت است که متغیر وابسته با یک مقیاس 

کند شود آرامش خود را حفظ میباشد. سؤاالت عبارتند از: وقتی همسرم نسبت به من عصبانی میسؤال دیگر بیانگر وجود درجاتی از خشونت می

ریزد تا این که را به درون خود می هایشکند، همسرم اکثر مواقع دلخوریگیری میشود از من کناره)فقدان خشونت(، وقتی همسرم برآشفته می

خود به شود، اگر من به همسرم توهین کنم او نیز فوراً و خودبهرود، اگر من با نظرات همسرم مخالفت کنم خیلی برآشفته میباالخره از کوره در می

مسرم غضبش را به جای آن که روی کند، بیشتر مواقع هشود چند روزی اخم میدار میکند، وقتی احساسات همسرم جریحهمن پرخاش می

 کند.زند و مضروب میشود من را کتک میدهد، وقتی همسرم برآشفته میشخصی که از او عصبانی است خالی کند، نسبت به من بروز می

کند که همسرش طی گو باید تعیین گیری متغیرهای مستقل به ترتین زیر عمل شد. برای سنجش تقسیم کار جنسی در خانواده پاسخبرای اندازه

هفته گذشته چند بار: آشپزی کرده، ظرف شسته، میز یا سفره را جمع کرده، لباس شسته، اتو کشیده، جارو کشیده و رختخواب را مرتن کرده 

لوغ و نامرتن باشند ها شگیری ایدئولوژی خانواده سنتی سؤاالت زیر از فرد پرسیده شد: زن باید از شوهر خود اطاعت کند؛ اگر بچهبرای اندازه است.

همسرش باشد؛  تقصیر از مادر است نه پدر؛ زن نباید برخالف نظر شوهرش حرفی بزند؛ خیر و صالح زن در این است که همیشه تابع نظر و سلیقه

ت مردان قرار داد؛ رابطه جا نباید زنان را باالدسدر امور خانواده برابری زن و مرد تا حدی خوب است اما همیشه حرف آخر را باید مرد بزند؛ هیچ

گو باید تعیین کند: گیری در خانواده پاسخگیری الگوهای تصمیمتر است تا مردان. برای اندازهداشتن با جنس مخالف پیش از ازدواج برای زنان زشت

زندگی مانند )خرید و فروش مسکن و اصلی درباره کار کردن یا کار نکردن زن در بیرون، نوع شغل زن، خرید و فروش لوازم اساسی  گیرندهتصمیم

گذران اوقات فراغت، تربیت و طرز برخورد با  ها )رفت و آمد با اقوام و دوستان(، نحوهاتومبیل(، هزینه کردن مخارج )مدیریت امور مالی(، معاشرت

کند، وجود خشونت در خانواده پدریِ مرد ها با چه کسی است. یکی دیگر ازمتغیرهای مستقل که جنبه انتقال فرهنگی خشونت را نمایان میبچه

گیری شد: همسرم توسط پدر و مادرش در کودکی کتک خورده است. والدین همسرم در حضور همسرم درکودکی با هم است که به شکل زیر اندازه

در تمام لحظات زندگی همسرم، دین حاضر  اند. متغیر میزان دینداری به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل با سؤاالتی ماننددعوا و مرافعه داشته

کنم باید همسرم به دین توجه داشته باشد، خیلی کم پیش است، در بیشتر فعالیتهای همسرم دین نقش مؤثرتری دارد، در بعضی موارد احساس می

 گیری شد.هکند، اندازآید همسرم به فکر دین بیفتد، و همسرم موردی برای حضور دین در زندگی خویش احساس نمیمی

 
 

 هایافته -8

درصد دیپلم 6/28درصد از آنان راهنمایی، 1/12سواد و سواد ابتدایی دارند، درصد از زنان مورد مطالعه بی2/22دهد نشان می ی توصیفیهایافته    

درصد شاغل 1/13نفر معادل  11و  داردرصد خانه 2/12نفر معادل  182گو درصد باالتراز دیپلم هستند. از نظر وضعیت شغلی زنان پاسخ 8/1و فقط 

درصد 2/12نفر معادل 22درصد کارگر و راننده، 1/12نفر معادل  28درصد بیکار، 2/3نفر یا 8گویان هستند. از نظر وضعیت شغلی همسران پاسخ

تعیین شیوع خشونت . فراوانی مطلق برای (1)جدولدرصد نیز شاغل در بخش دولتی اعالم گردید1/12نفر یعنی 22شاغل به صورت خصوصی و 
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برابر با ها حراف معیار و واریانس دادهدرصد است، ان 1411/22مطالعه مونه مورد ، میانگین خشونت توسط شوهر علیه زن در ندهدمینشان 

-برای اندازهاست. با توجه به تعداد پرسشهایی که  43و نمره حداکثر  12باشد. نمره حداقل خشونت اعمال شده توسط مرد می 122/26و  2222/6

 2×1در نوسان باشد) 43تا  1رود حداقل و حداکثر نمره خشونت بین گزینه پاسخ ، انتظار می 2پرسش با  1گیری این متغیر لحاظ شده بود؛ یعنی 

رصد از زنان د 83توان گفت، قرین به به دست آمد که با درنظر گرفتن میانگین به دست آمده می 43تا 12(. این رقم در تحقیق حاضر بین 43= 

مضروب کردن زن  باگیری شروع شده و حتی اند. نکته قابل تأمل این است که شدت خشونت، از کنارهمورد مطالعه، خشونت خانگی را تجربه کرده

 . (2)جدول( مبّین این موضوع است43که به دست آوردن حداکثر نمره خشونت در نمونه مورد مطالعه )نمره  رخ داده است

 . توزیع فراوانی نسبی نمونه موردمطالعه بر حسب تحصیالت زن و شغل زن و مرد1جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی  متغیر

 

 تحصیالت زن

 2/22 2/22 61 ترو پایین سواد ابتدایی

1/12 16 راهنمایی  1/12  

6/28 82 دیپلم  6/28  

8/1 18 باالتر از دیپلم  8/1  

8/21 148 مجموع  8/21  

 

 زنشغل 

 2/12 2/12 182 دارخانه

 1/13 1/13 11 شاغل

 133 133 141 مجموع

 3/2 3/2 8 بیکار شغل همسر

 1/12 1/12 28 کارگر یا راننده

 2/12 2/12 28 شاغل بخش خصوصی

 1/12 1/12 22 شاغل در بخش دولتی

 133 133 141 مجموع

 بر حسب میزان خشونت اعمال شده . توزیع فراوانی مطلق نمونه موردمطالعه2جدول شماره 

 141 تعداد نمونه

 1411/22 اعمال شده میانگین خشونتِ

 2222/6 انحراف معیار

 122/26 واریانس

 33/12 حداقل نمره خشونت

 33/43 حداکثر نمره خشونت

 
 درج شده است.  6تا  8به منظوز آزمون فرضیات از ضرین همبستگی پیرسون استفاده شده و نتایج آن در جداول شماره     

داری یابد. با توجه به سطح معنیهر چه بر نقش سنتی زن در خانه تأکید شود، میزان خشونت علیه زن افزایش میدارد که بیان می فرضیه اول    

است، باید گفت، هر چه نقش  48/3**( است و با در نظر گرفتن ضرین همبستگی که %2و  %1داری مورد نظر )وح معنیکه کوچکتر از سط 333/3

 یابد.سنتی زن در خانواده باالتر باشد، میزان خشونت از سوی مرد در خانواده به همان نسبت افزایش می
 ر خانواده و میزان خشونت علیه زن: نتایج بررسی ارتباط بین تأكید بر نقش سنتی زن د3جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  ضرین پیرسون 48/3**

 سطح معناداری 333/3 نقش سنتی زنتأکید بر 

 تعداد مشاهدات 141

 (طرفه2) درصد 1در سطح دار معنی **

یابد. براساس سطح هر چه تقسیم کار جنسیتی در خانواده وجود داشته باشد میزان خشونت علیه زن افزایش می این است که مدعی فرضیه دوم   

این رابطه یک  -164/3*( است و نیز ضرین همبستگی %2و  %1داری مورد نظر )و کوچکتر از سطوح معنی %84داری موجود در جدول که معنی

 یابد.قسیم کار در خانواده بیشتر باشد خشونت در خانواده کاهش میرابطه معنادار معکوس است؛ یعنی هر چه ت
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 یتی در خانواده و میزان خشونت علیه زنتقسیم كار جنس: نتایج بررسی ارتباط بین 4جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  ضرین پیرسون -164/3*

تقسیم کار تأکید بر 

 یتیجنس
 سطح معناداری 384/3

 مشاهداتتعداد  141

 (طرفه2) درصد 2در سطح دار معنی *

داری برای یابد. سطح معنیگیری مردان در خانواده افزایش یابد، میزان خشونت علیه زن افزایش میهر چه تصمیمکند که بیان می فرضیه سوم    

باشد. به این معنی که هر چه می212/3**( است و ضرین همبستگی %2و  %1داری مورد نظر )وکوچکتر از سطوح معنی 331/3این رابطه 

 یابد.گیری مردان در امور خانواده افزیش یابد، میزان خشونت مرد علیه همسرش نیز افزایش میتصمیم

 گیري در خانواده و میزان خشونت علیه زنارتباط بین الگوي تصمیم نتایج بررسی: 5جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  پیرسونضرین  212/3**

در  گیریالگوهای تصمیم

 خانواده
 سطح معناداری 331/3

 تعداد مشاهدات 141

یابد. با توجه به هر چه تجربه و مشاهده خشونت در خانواده مرد بیشتر باشد، میزان خشونت علیه زن افزایش می کند بیان می فرضیه چهارم   

توان نتیجه است. می 423/3**باشد و ضرین همبستگی که ( می%2و  %1داری مورد نظر )که کوچکتر از سطوح معنی 333/3داری سطح معنی

 یابد.ر خانواده خاستگاه افزیش یابد میزان خشونت مرد نیز علیه همسرش افزایش میگرفت، هر چه تجربه خشونت توسط مرد د

 ارتباط بین مشاهده و تجربه خشونت در خانواده مرد و میزان خشونت علیه زن بررسینتایج : 6جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  ضرین پیرسون 423/3**

تجربه و مشاهده 

 در خانواده مرد خشونت
 سطح معناداری 333/3

 تعداد مشاهدات 141

 

 333/3داری یابد. با توجه به سطح معنیهر چه گرایشات دینی مرد کمتر باشد میزان خشونت علیه زن افزایش میاظهار داشته که  فرضیه پنجم    

توان نتیجه گرفت ارتباط بین دو متغیر به صورت می 816/3**باشد و ضرین همبستگی ( می%2و  %1داری مورد نظر )که کوچکتر از سطوح معنی

 یابد.شمعکوس معنادار است. یعنی هرچه میزان گرایشات دینی مرد کاهش یابد میزان خشونت در خانواده افزایش می

 : نتایج بررسی ارتباط بین گرایشات دینی مرد و میزان خشونت علیه زن7جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  ضرین پیرسون -816/3**

 سطح معناداری 333/3 مرددینی گرایشات 

 تعداد مشاهدات 141

 

تر باشد، میزان اجتماعی خانواده )مجموع تحصیالت زن و شغل زن و همسرش( پایین -هر چه وضعیت اقتصادیکند که بیانمی فرضیه ششم    

( و ضرین همبستگی %2و  %1داری مورد نظر )کوچکتر از سطوح معنی 333/3داری یابد. با توجه به سطح معنیخشونت همسر علیه زن افزایش می
تر باشد میزان اجتماعی خانواده پایین -دار است. یعنی هر چه پایگاه اقتصادیر به صورت معکوس معنیباید گفت، ارتباط بین دو متغی -824/3**

 یابد.خشونت مرد در خانواده افزایش می

 اقتصادي خانواده و میزان خشونت علیه زن -: نتایج بررسی ارتباط بین وضعیت اجتماعی7جدول شماره 

  علیه زن خشونت اعمال شده

  ضرین پیرسون -824/3**

-وضعیت اجتماعی

 اقتصادی خانواده
 سطح معناداری 333/3

 تعداد مشاهدات 141
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 يریجه گینت -4
های پژوهش این تحقیق به قصد بررسی رابطه بین توزیع قدرت در خانواده و بروز خشونت خانگی مردان نسبت به همسران خود انجام شد. یافته    

باشد. با درنظر گرفتن میانگین به دست مورد مطالعه را تأیید کرد و از این جهت با پیشینه پژوهش سازگار میوجود این نوع خشونت در جامعه 

اند. اما نکته قابل تأمل این است که شدت خشونت، از درصد از زنان مورد مطالعه، خشونت خانگی را تجربه کرده 83توان گفت، قرین به آمده می

به صورت مضروب کردن زن رخ داده است. این یافته، نتایج تحقیقات پیشین از آن جمله تحقیق احمدی و سلیمان گیری شروع شده و حتی کناره

 دهد.(را مورد تأیید قرار می1814( ونریمانی و آقامحمدیان)2318منش و همکاران )( و جمشیدی2336(، نجومی و همکاران)1812اختیاری)

سنتی زن در خانواده باالتر باشد، میزان خشونت از سوی مرد در خانواده به همان نسبت افزایش  بررسی فرضیات تحقیق نشان داد هر چه نقش

 کند. (را تأیید می1816یابد. این یافته، نتایج احمدی و همکاران)می

، نتایج احمدی و ین یافتهیابد. اهمچنین تحلیل اطالعات نشان داد هر چه تقسیم کار در خانواده بیشتر باشد خشونت در خانواده کاهش می    

کند. احمدی و همکاران در تحقیق خود دریافتند که تقسیم کار جنسیتی ارتباط مستقیمی با بروز خشونت دارد، در (را تأیید نمی1816همکاران)

تقسیم کار تأکید بر یتی با بروز خشونت دارای ارتباطی معکوس است. به عبارتی تقسیم کار جنسدهد تأکید بر حالی که تحقیق ما نشان می

یتی یکی از عوامل عدم بروز خشونت در جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر است. دلیل این تفاوت شاید به سنتی بودن جامعه مورد مطالعه و جنس

از مرحله گذار  های احمدی و همکاران، بسیاری از مشکالت، ناشیپایین بودن سطح تحصیالت و اشتغال زنان در تحقیق حاضر برگردد. طبق یافته

توان از عوامل زمینه ساز شود، میاز ساختار سنتی به ساختار مدرن است، و افزایش تحصیالت و اشتغال زنان که منجر به تغییر نقش زنان می

، جامعه رسد، به دلیل سطح پایین اشتغال و تحصیالت زنان(. الکن در تحقیق حاضر به نظر می1816خشونت محسوب گردد )احمدی و همکاران،

تواند عامل بروز خشونت گردد بلکه به به صورت عکس برد و ازاین رو است که تأکیید بر تقسیم کار جنسیتی نمیهنوزدر مرحله سنتی به سر می

 عمل کرده است. 

میزان خشونت مرد علیه گیری مردان در امور مهم خانواده افزیش یابد، تر باشد، یعنی تصمیمهرگاه الگوی تصمیم گیری در خانه، مردانه    

گیری زنان در خانواده عامل بروز خشونت است، و تحقیق ( نشان دادند افزایش تصمیم1816یابد. احمدی و همکاران)همسرش نیز افزایش می

دی و نه مشارکتی گیری فرها، بر الگوی تصمیمگیری مردان عامل خشونت بوده است. در هر حال، از آنجا که این یافتهدهد تصمیمحاضر نشان می

 توان گفت در یک راستا قرار دارند.اشاره دارد، می

ای از خشونت در خانواده پدری خود داشته باشد و یا خشونت پدر نسبت به مادر را یافته مهم دیگر، در این تحقیق این بود که هرگاه مرد، تجربه

باشد؛ به ( همسو می1816. این یافته،که با تحقیق احمدی و همکاران )یابدمشاهده کرده باشد، میزان خشونت وی علیه همسر خود افزایش می

های گیری از اعمال خشونت در خانوادههایی سالم و پیشها اشاره دارد. برای داشتن خانوادهانتقال فرهنگی خشونت و تداوم آن در خالل نسل

 آمیز در خانه منع گردند. از اعمال رفتارهای خشونت پذیری مجدد قرارگیرند وآینده، الزم است تا  پدران آنها مورد جامعه

یابد. این یافته که با تحقیق تحقیق نشان داد هرچه میزان گرایشات دینی مرد کاهش یابد، به همان نسبت، میزان خشونت در خانواده افزایش می

توان از ذخایر الیزال دینی به ویژه  آیات قرآن و میدهد، برای رفع خشونت از خانواده، باشد؛ نشان می( همسو می1816احمدی و همکاران )

های ها و کارگاهها، بهزیستی، نیروی انتظامی و مراکز علمی، به برگزاری همایششود در این خصوص دادگاهاحادیث نبوی، بهره جست. پیشنهاد می

امون کاهش یا کنترل تاثیرات مشاهده خشونت، حل تعارضات پیر« خانواده قرآنی»های زندگی قرآنی مبادرت ورزند. این مهم با برگزاری کارگاه

 نماید.پذیرتر میها غیر خشن امکانخانگی از راه

گردد. این اجتماعی خانواده از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر خشونت خانگی محسوب می -های تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادیطبق یافته    

-قر فرهنگی در خانه از عواملی است که در این تحقیق و اغلن تحقیقات پیشین از آن جمله تحقیق شمسعامل با کاهش آستانه تحمل، و رسوخ ف

ارتباط معناداری با خشونت  (،1821(و آقاخانی و همکاران)1816(، احمدی و همکاران)1814(، نریمانی و آقامحمدیان)1812اسفندآباد و همکاران)

ها از طریق ایجاد اشتغال های عملی در راستای کاهش خشونت خانگی، ارتقاء سطح رفاه خانوادهاز گام ها، یکیدهد. بر اساس این یافتهنشان می

گیری در امور مهم زندگی، میزان تقسیم کار جنسی، تأکید بر باشد. نتایج حاصله از معنادار بودن رابطه میان میزان تصمیمبرای مردان  می

اجتماعی خانواده و  -در خانواده خاستگاه مرد، میزان پایبندی مرد به اعتقادات مذهبی، پایگاه اقتصادی ایدئولوژی سنتی، تجربه و مشاهده خشونت

سازی زنان و شوهران از نقش همدیگر و وظایف خود، و حقوق های همچون آگاهتواند در زمینهیمیزان خشونت مردان علیه همسران خویش م

های گروهی تواند به یاری رسانههای فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و این روند میریزیرنامهگیری مشتر ، در بدیگری از جمله حق تصمیم

های دینی درباره احترام به خانواده و همسر، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش رفتارهای پایبندی خانواده به ویژه مردان به آموزه تسریع گردد.

 نان باال در این تحقیق نیز به اثبات رسید. خشن در این عرصه مقدس است که با اطمی
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 مراجع -2
بررسی انواع خشونت شوهران علیه زنان و تأثیر عوامل مختلف در میزان بروز آنهادرزنان مراجعه كننده به پزشکی ، آقاخانی، نادر و همکاران[ 1]

 .1821و پاییز  تابستان، 12-61، شماره صفحات: 2-8، شماره 11مجله علمی پزشکی قانونی، دوره  ،19-11قانونی شهرستان ارومیه در سال 

. فصلنامه رفاه ا اثربخشی مداخالت آموزش سالمت  براي پیشگیري از خشونت خانگی علیه زنان ،احمدی، بتول و سلمیان اختیاری، یلدا [ 2]

 .1812، 286-222: . شماره صفحات43اجتماعی.سال یازدهم، شماره 

. مجله دیدگاه  زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره خشونت خانگی علیه زنان  در ایران؛ یک پژوهش كیفی تول و همکاران،احمدی، ب[ 8]

 .1816تابستان ، 16-11شماره صفحات: ، 2، شماره 1حقیقات بهداشتی. دوره دانشکده بهداشت و انستیتو ت

. مجله توانبخشی، دوره پنجم، همسرآزاري و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل سادات، سید جالل،پور، سوزان، صدرالاسفندآباد، حسن، امامیشمس[ 4]

 .1812پاییز  ،83-81شماره صفحات:   ،11شماره مسلسل شماره دوم، 

شهر هاي ساكن در بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهاي مرتبط با آن در میان خانواده ،نریمانی، محمد، آقامحمدیان، حمیدرضا[ 2]

 .1814پاییز و زمستان ، 136-118شماره صفحات: . فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، اردبیل
[6] Bakhtiari, Afsaneh.Omidbakhsh, Nadiya.(2013). Backgrounds & Effects of  Domestic Violence Against Women. 

Referred  to Law-Medicine Center of  Babol ,Iran. 

 [7] Garcia-Moreno, Claudia. Jansen,Henrica. Ellsberg, Mary. Heise, Lori. Watts, Charlotte.(2005). WHO Multi-

countryStudy on Women’s Health and Domestic Violence against Women Initial results onprevalence, 

health outcomes and Women’s responses. Report of World Health Organization 2005; 1-19 

 [8] Jamshidimanesh, Mansoureh.Soleyman, Mina. Ebrahimi,Elham. Hosseini, Fatemeh.(2013). Domestic Violence 

Against Pregnant Women in Iran.Journal of Family And Reproductive Health. 2013; 7(1): 7-10 

[9] Mary, Koss.The women's mental health research agenda: Violence against women.(1990). American 

Psychologist 1990; 45(3): 374-380 
[10] Nojomi,Marzieh.  Agaee, Saideh. Eslami Samira.(2007). Domestic Violence Against Women Attending 
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Abstract. Understanding the relationship between the power in the family and domestic violence against women is the 

main in the research. this study is survey on the sample consists of 148 married women and data collection, by 

questionnaire. Statistical software was analyzed information spss and correlation tests in p≤0/5. 

The Study showed Domestic violence against women in the this sample. Average of violence against women is 29.14 

and intensity of violence is frome abdication than bludgeon. tests of hypotheses showed traditional role of women, 

decision making of men, perceive male family violence, with violence against women has a positive correlation. the 

gender division of labor, the religious and socioeconomic base of families with violence against women has a 

negatively correlated. Informing women and men about rights of each other, And about change the living conditions; 

Promoting religious teachings about the family especially in men; Through social media and workshops family life,  Can 

help reduce domestic violence. 
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