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 های حمایتی برای زنان خشونت دیدهایجاد پناهگاه جامعه شناختیبررسی  

 نندر شهر تهرا

 

 پروانه بیاتی
 

  علی سیف زاده

  آتوسا محمدی مزینانی
 

 

 دهچکی

 در گرفته قرار خانگی خشونت تحت زنان برای حمایتی های پناهگاه ایجاد شناختی جامعه بررسی پژوهش این کلی هدف

 پرسشنامه و مصاحبه  از. دارد تبیین و اکتشافی ماهیتی و شده انجام کیفی روش به تحقیق این. باشد می تهران شهر

 1  و حمایتی پناهگاه در ساکن گرفته قرار خانگی خشونت مورد زن 05 شامل آن آماری جامعه و گردیده استفاده

 عوامل همچنین و ضعف و قوت نقاط کارشناسان نظارت از استفاده با که باشد می کشور کل بهزیستی سازمان کارشناس

 SWOT تحلیل نتایج .است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد و آوری جمع نظارت اساس بر تهدیدات و ها فرصت خارجی

 عنوان به الزم های حمایت از دیده آسیب زنان برخورداری و خانگی خشونت میزان کاهش مولفه -  :کهمی دهد  نشان

 حمایتی گاه پناه مزایای نیافتادن جا و حمایتی پناهگاهی وجود از زنان اطالع و آگاهی عدم مولفه -2 قوت نقاط ترین مهم

 مورد زنان ورود برای جدید امکانات ایجاد بیرونی های فرصت بین از -3 پناهگاه ضعف در اول اولیت جامعه عموم برای

 بین از -4 اول اولیت عنوان به انسانی گذاری سرمایه در دولت توجه افزایش و جامعه به گرفته قرار خانگی خشونت

 عنوان به قانونی بنای زیر اصالحات و ها زیرساخت ضعف و مدرن فرهنگ و سنتی فرهنگ تعارض خارجی تهدیدهای

 .است شده شناخته خارجی تهدید مهمترین

 کلیدی مفاهیم

  .حمایتی پناهگاه امنیت، حمایت، خانگی، خشونت زنان،
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 طرح مساله

 در که تمامی افرادی. دارد سزایی و به خاص اهمیت و نقش خانواده اجتماعی، موسسات و سازمانها نهادها، تمامی بین در 

 هیچ درستی به .اند ورزیده برای جامعه تاکید آن حیاتی اهمیت خانواده و بر مصلحین همه نیز و اند اندیشیده جامعه باب

 یك هیچ شبهه هیچ بی باز .نباشد های سالم برخوردار خانواده از چنانچه کند، ادعای سالمتی تواند نمی ای جامعه

 تامین صرفا خانواده کارکرد (.342 ،24: ساروخانی) باشد خانواده پدید آمده تاثیر از فارغ که نیست اجتماعی های ازآسیب

 این کنار در بلکه نیست، اعضاء برای و صمیمیت گرمی مملواز فضای کننده فراهم و روانی و مادی جسمی، احتیاجات

 سال .باشد داشته نیز را خشونت همچون ای گسترده کارکردهای مخرب تواند خانواده می مفید، و سازنده عملکردهای

 قربانیان. کرده است مبدل روح بی و سرد محیطی به را آنان زندگی خشونت کانون ها، خانواده از برخی که در هاست

 محرومیت و جانی، تجاوزجنسی مورد تهدیدهای اغلب هستند، زنان آنها اتفاق به قریب اکثریت که خانوادگی خشونت

 امری کنترل، سیستم این وجود اثبات .شودمی وارد  زیادی صدمات آنها ومتعلقات کودکان به و گیرند می قرار اقتصادی

 انتقامجویی، از ترس واسطه آن، به قربانیان چراکه میماند، خانواده پوشیده از بیرون افراد چشم از اغلب و است بس مشکل

 امری زنان علیه خشونت اساساً که این دلیل به ما جامعه مختلف مناطق در. هیچکس ندارند برای را آن بازگویی شهامت

 در .نیست دست در پدیده ی همسرآزاری از دقیقی آمار شود، می کتمان او خانواده ی زن یا ازسوی شدیداً و پنهان بوده

 وضعیت خشونت از ای عمده بخش که اند گرفته یاد دارد، ای وسیع دامنه که ساله هزار سنتی فشارهای بر اثر زنان ایران،

 و جسمی افتادگی از کار مدیریت خانواده، در کفایت عدم احساس نظیر عواملی .بپوشانند ازدیگران را خود زندگی بار

 اجتماعی و خانوادگی منزلت کاهش زن، عزت نفس و شرافت دارشدن کاری،خدشه محیط در زن کارآیی عدم زنان، روحی

 خانه های نام به مراکزی وجود عدم .است خانواده در زنان آمیزمردان علیه خشونت رفتارهای منفی تأثیرات جمله زن، از

 روح بر خطرناکتر بس تأثیری یابند امنیت آنجا در تهدید مورد و زنان آسیب دیده که کشورها سایر چون ایران در امن

 که درحالی است این .میدهد را منفعل و مفعول بی اراده، موجودی احساس او به و گذارد ایرانی برجای می زن جریحه دار

با توجه به اصول و هنجارهای جامعه ایرانی  .دارند تأکید خانواده داخلی مدیران به عنوان زنان انکارناپذیر بر نقش بسیاری

صبر و شکیبایی یکی از ویژگی های اکثریت زنان جامعه ما می باشد ولی در هنگام بروز خشونت خانگی که جان زنان در 

ه بردن زنان به خانواده های خویش امری است بدیهی که البته در جوامع سنتی پنا. معرض خطر است هم آیا باید صبر کرد

بیشتر با مداخالت نزدیکان به برگشت دوباره زن به همان شرایط قبل می باشد چرا که  برخوردهای ناشایست دامنه 

وهین آمیز و گسترده ای از عبارات و رفتارها هم چون بی اعتنایی به گفته های زن و استفاده از عبارات تحقیر کننده و ت

همچنان که در نظریه های جامعه شناسی آمده تحصیالت و درآمد . درخواست های غیر اخالقی از زن را در بر می گیرد

باالی زن با خشونت علیه وی در رابطه ای بی تاثیر نیست چرا که بیشتر موارد نشان دهنده رابطه ی معکوس می باشد 

یکی از ارکان اصلی برنامه ی حمایت از زنان خشونت دیده است و از یك نقش پلیس در کنار سیستم قضایی و پیش از آن 

رفتار و عملکرد پلیس به عنون نخستین مرجع رسمی حمایت از زنان خشونت . کلیدی در این برنامه ها برخوردار است

ا امنی و پیشمانی از در مقابل رفتار نسنجیده آنها ممکن است حس ترس ن تاثیر چشمگیری داشته باشد و دیده می تواند

مراجعه به دستگاه عدالت کیفری را به دنبال آورد فرار از خانه از هم گسیخته ی زنان خشونت دیده را وارد مفاسد ا 

جتماعی میکند حال این سوال مطرح می شود چه رویه ی ثابت و منسجمی در نحوه برخورد و حمایت با زنان خشونت 

حس ترس، ناامنی بی پناهی در این زنان کمتر و دوباره بتوانند حقوق ازدست رفته  دیده از طرف دولت می شود؟ تا این

مسلما دولت در قانون و برنامه های توسعه ی خود برای خدمات اجتماعی تدابیر الزم را به عمل آورده که . خود را بازیابند

این  به توجه لذا، .زمان بهزیستی می باشدیکی از این برنامه ریزی ها حمایت از زنان مورد خشونت قرار گرفته توسط سا

 در .باشد داشته کننده تعیین و نقش اساسی خانواده و جامعه سالمت در میتواند وکاربردی علمی حلهای راه ارائه و مسأله

که آیا پناهگاه های موجود، پاسخگوی نیاز زنان مورد  است این سؤاالت روی بر حاضر پژوهش اصلی تمرکز راستا این
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اند، تا چه میزان از ایجاد پناهگاه های حمایتی، خشونت خانگی واقع شده ،و زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته

های حمایتی، از نظر  کارشناسان وزنان  خشونت دیده کنند؟ نقاط قوت وضعف وتهدیدات وفرصت های پناهگاهاستقبال می

معرض خشونت و اختالفات خانوادگی قرار  ه هر دلیلی درون خانواده دراین واقعیت است که زنان و دخترانی که ب چیست؟

این . شوند های اجتماعی مواجه می ، با قدم گذاشتن به خیابان با انواع آسیب شوند گیرند و مجبور به ترک خانه می می

ران در صورت رسیدگی کند که درصد قابل توجهی از این زنان و دخت واقعیت زمانی چهره تلخ خود را بیشتر نمایان می

پناه شناسایی و  نشدن به موقع در همان چند ساعت اولیه ترک منزل از سوی باندهای سوءاستفاده از زنان و دختران بی

معموال زنانی به خانه های امن .شوند ها می کاری ، ناچار مرتکب انواع بزه جذب و به قیمت یافتن سرپناهی امن و غذای گرم

این در حالی است که بسیاری  .که می خواهند مخفی شوند و به شدت هم تحت فشار روحی قرار دارندزنان پناه می آورند 

با توجه به پیامدهای خشونت و رابطه آن با سالمت روان . از خشونت های خانوادگی به بیرون از خانواده گزارش نمی شود

تا با مطالعه و ارائۀ راهکارهایی نظیر پناهگاه . می کندزنان، شناخت علمی و تحقیق دربارۀ این موضوع اهمیت فراوانی پیدا 

های حمایتی زنان وبررسی تطبیقی قوانین کشورهای همسان در این خصوص برای کاهش خشونت در خانواده از تشدید 

 این در حاضر تحقیق انجام کاربردى اهمیت.تعارضات و سوق یافتن خانواده ها به سوی از هم پاشیدگی جلوگیری کرد 

 مى انجام خانواده در زنان علیه که رفتارى بد و خشونت از را جامعه مجریان گذاران و سیاست تواند مى آن نتایج که ستا

 زنان و علیه خشونت آمیز اعمال کاهش جهت را هایى سیاست آنان تا سازد آگاه اجتماعی نابهنجار عمل عواقب این و شود

حفظ  و بهبود خانواده، در خشونت بروز کاهش به طریق این از و نمایند اتخاذ ایجاد وتقویت مراکز اسکان موقت زنان

 جهت در صحیح هاى بینی پیشی و ها قطعیت از توان می زمانی حال .بنمایند موثرى کمك خانواده استحکام و سالمت

 انجامضرورت  بنابراین گیرد، صورت خصوص این در کاری تجربی لحاظ به که گفت سخن علیه زنان خشونت کاهش

 .گردد می احساس پیش از بیش حاضر تحقیق
 

 تحقیقپیشینه 

آنها . برنامه های مختلف مراکز اسکان موقت را  با خدمات مراکز اسکان اضطراری مقایسه نمودند( 111 )   بارو و زیمر 

مطرح نمودند که برنامه های مراکز اسکان موقت زنان در انتهای یك زنجیره به هم پیوسته گرد آمده و شامل امکانات 

تا برنامه های با الزامات قابل انعطاف وخدمات اختیاری ( رتقاضابرنامه پ) خدماتی فشرده فوق در هماهنگی با انتظارات زنان 

برنامه های پر تقاضا برای زنان با مشکالت متعدد و برنامه های کم تقاضا برای زنان به شدت . می شوند( برنامه کم تقاضا) 

ن خدمات پناهگاه اضطراری و تمایز بی. بی پناه همراه با خدمات امداد رسانی وپیگیری دائمی وضعیت آنان طراحی شده اند

 .اسکان موقت ممکن است هنگامی که زنان پناهجو به مدت طوالنی در این مراکز اسکان می یابند، نامشخص باشد 

خانه . بین خانه های حمایتی ومراکز اسکان موقت صرفا در طول مدت اقامت تمایز قائل می شوند( 114 )2نواک و کوانس 

این دو مدل اسکان شامل ترکیبی از اسکان وخدمات حمایتی هستند که در مقرارات اقامت، . های حمایتی دائمی هستند

 .نوع وسطح خدمات حمایتی ، جمعیت هدف و ارتباط بین فراهم آورنده اقامت و خدمات حمایتی متفاوت هستند

نشان (  111 )همکاران  اولین تحقیق مهم درخصوص برنامه های مراکز اسکان موقت زنان در ایاالت متحده توسط برت و

بیشتر زنان پناهجو دارای مشکالت سالمت روانی یا مشکالت .داد اهمیت آنها بیش از یك گروه را در  جامعه دربرمی گیرد

برت  از نظر. اعتیاد داشته اند ،گروه دیگری از زنان پناهجو مکررا مورد آزار قرار گرفته اند و یا زنان مبتال به ایدز بودند 

زنانی که دجار سوء مصرف مواد . مرکز اسکان موقت برای گروههایی مناسب در نظر گرفته شده است( 111 )   وهمکاران

مخدر بوده و اغلب بوسیله ارائه دهندگان خدمات وتوسط پلیس به عنوان نیازمند به محیط مراکز اسکان موقت وارد می 

                                                 
1
 Barrow & Zimmer 

2
  Novac and Quance 
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در ایاالت متحده سیاست ها . لوده به اعتیاد والکل حفظ نمایندشوند تا آنان را از بازگشت به محالت آلوده و یا آشنایان آ

وخط مشی ها و بودجه مشخصی در خصوص برنامه های مرتبط با مراکز اسکان موقت  در نظر گرفته شده اند، بسیاری از 

 .انندزنان پناهجو به طور فزاینده ای در این مراکز جهت خدمات حمایتی اسکان می یابند تا بحران خود را بگذر

 ترزا  بیلی
مطالعه فرآیندی : پناهگاه امن به عنوان موجبات  توانمندسازی  زنان جوان  "در پژوهشی با عنوان ( 2555)  

با رویکرد مشارکتی به بررسی فرآیند و خروجی زنان جوانی که به یك پناهگاه امن مراجعه می نمایند،می  "وخروجی

شباهت های  بین زنان جوان با خانواده های با اصل ونسب وزنان جوان با هدف این تحقیق بررسی تفاوت ها و. پردازد

هردوروش کمی وکیفی به کار . تجربه جایابی رفاه کودکان به هنگاه ورود به پناهگاه امن وسه ماه بعد از ورود آنهااست

نتایج . ب آن انجام گرفتمصاحبه متعاق 35مصاحبه اولیه و 45در مولفه کمی ،آزمون تی تست  ورگرسیون با . گرفته شد

نشان داد که زنان جوان با خانواده اصل ونسب دار وزنان جوان تحت مراقبت ، دراندازه گیری عوامل ریسك فردی و عوامل 

مولفه . ریسك کلی تفاوت دارنداما  به جزعوامل ریسك خانوادگی ، تجربه زنان تحت مراقبت امتیاز باالیی کسب نمودند

گروههای کانونی ،مشاهده مشارکتی ومصاحبه هایی با هدف درک چگونگی این که اگر پناهگاه  کیفی این تحقیق شامل

امن موجبات توانمندسازی برای زنان جوان را فراهم می نمایند، آموختن در باره چالش ها و تالش ها موجب خروج آنها از 

موقت را به عنوان مراکز انتقالی جهت  برنامه های  اسکان(  2552) 2برت وهمکاران . وضعیت بی پناهی خواهد شد

تغییرات فردی در رفتاریا شرایط فردی زنان ،  "آمادگی اسکان"دسترسی به مراکز امن دائمی توصیف نموده  و دستیابی 

اما تا چه حد برنامه های مراکز اسکان موقت  می تواند به طور موقت . اساس وجوهر مراکز اسکان موقت می باشند

این سوال هسته . ای شود که به سادگی آنها را در معرض فقدان دسترسی به اسکان دائمی قرار می دهدجایگزین خانه 

در ( 2551)4میچل .ا.کامیل  (.2552، 3برت وهمکاران ) .اصلی بحث را در مدل مراکز اسکان موقت  نشان می دهد

رح می نماید که پناهگاه موقت منابع مط "طراحی یك مجتمع پناهگاه موقت برای زنان وکودکان "پژوهشی با عنوان 

. حمایتی مهمی برای زنان وکودکانی است که خشونت همسر آنان را با مشکالت فقر و بی خانمانی مواجه می سازد

تغییرات در سبك زندگی نیازمند بازتعریف مدل پناهگاههای موقت برای مشارکت و فراهم نمودن خدمات  در یك اجتماع 

لعات جایگزین در خصوص اسکان نشان می دهند که زنان ترجیح می دهند به عنوان یك زن تنها در مطا. بزرگتر می باشد

این تحقیق طراحی یك پناهگاه امن را که با برنامه های اجتماعی وخدمات مورد نیاز . این مجتمع ها حضور داشته باشند

 .یکپارچه باشد مد نظر دارد

ونیازهای زنان فاقد پناهگاه خانوادگی وزنان دارای پناهگاه امن در جامعه به ویژگی ها (2552)0استین بروک وهورنیك 

  21و  42 به ترتیب )آماری شامل انتخاب دو نمونه  غیر محتمل جداگانه از سه پناهگاه امن زنان وسه پناهگاه خانوادگی

ن ازدواج کرده واسکان یافته در پناهگاه نتایج تحفیق آنها نشان دادارتباط معنی دار باالیی بین نسبت زنا.  می پردازد(  نفر

امن زنان وجوددارد همچنین  تجربه تلخ زنان مورد خشونت قرار گرفته در سه ماه گذشته  ارتباط معنی داری در تعدادی 

در یك امکان ( 2551) 2کارول موریس.اززنان دارای پناهگاه امن نشان می دهد تا زنانی که دارای پناهگاه خانوادگی هستند

نجی شرایط ایجاد گزینه های اسکان موقت زنان قربانی خشونت را درپناهگاههای مك لنبرگ کانتی بررسی می نماید تا س

تا باطراحی فضای جدید پناهگاه موقت مدل های اجرایی در خصوص  راهبردهای مرتبط بافرصت ها وقوت ها شامل توصیه 
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  پژوهش کوکر ودیویس . مورد نیاز زنان پناهجو پرداخته شود های مرتبط به برنامه ریزی درخصوص ایجاد خدمات وفضای

 45درصد از زنان از خشونت فیزکی ،  1/05زن که مورد خشونت قرار گرفته اند نشان داد که  02  بر روی ( 2552)

ستان درصد خشونت جنسی را گزارش داده اند و از میان آنان، کسانی که از سوی خانواده، دو 5 درصد خشونت روانی  و

وخویشاوندان خود مورد حمایت های اجتماعی وخانوادگی قرارداشتند نسبت به سایر زنانی که  مورد حمایت های 

اجتماعی وخانوادگی قرارنداشته اند خیلی کمتر از سوی همسران شان مورد خشونت قرار داشته اند وهمچنین کمتر 

 .کنترل برروی حوادث منفی زندگی را دارند احساس اضطراب ، افسردگی وکاهش عزت نفس می کنند وتوانایی

تعریف خشونت علیه زنان  موجب شناخت  وآگاهی رسانی عمومی درخصوص (2552)طبق تحقیقات گازولین وویلکاکس 

این ( 110 )4مکیو  .(2552، 3، ویلکاکس2،2550گازولین )بهبودخدمات ومداخالت موثرازطریق تقویت قانونگذاری شد

کشد که فمینیستها به عنوان ابزاری برای حمایت از قربانیان خشونت عمل کردند و فضایی ایجاد  موضوع را به چالش می

جنبش زنان مورد خشونت ( 2554) 0طبق نظر برنز .نمودند تا باالخره خشونت علیه زنان در معرض افکارعمومی قرار گیرد

ه رسانه های عمومی برای خشونت علیه زنان فضایی برای حمایت واطالع رسانی عمومی، تحقیق، توجه ب  115 از دهه 

برنامه حمایتی خشونت علیه  2555ساخته شده بود وبیش از  142 پناهگاه امن زنان تا سال  355بیش از .ایجاد نمود 

فراهم : خاطرنشان می کند که در ابتدا دو هدف خدماتی داشتند( 112 ) 2لوسك  .میالدی اجرایی شد 2555زنان تا سال 

یط امن برای زنان برای مقابله با خشونت  وپیشنهاد حفاظت فوری، وایجاد فرصتی برای تغییر بلند مدت فراهم نمودن مح

امروزه پناهگاهها ،دامنه وسیعی از خدمات برای قربانیان خشونت علیه زنان شامل خدمات مشاوره ای، .در زندگی زنان

اسکان موقت،آموزش ونیازهای  ه شغل با ثبات،پزشکی وقضایی،کالس های آموزشی والدین،کمك به دستیابی ب حمایت

داوطلبان وقربانیان حشونت علیه زنان به عنوان وسیله ای برای  (2554برنز،. )فوری نظیر غذا وپوشاک فراهم می آورند

 4؛پریك وتوماس 1بری )ایجاد خطوط مستقیم تلفن اضطراری ،آموزش  وحمایت از موضوعات خشونت علیه زنان بودند

، 114.) 

هدف پژوهش فوق بررسی . در مقاله ای در زمینه های خشونت علیه زنان در خانواده را بررسی کرده است(  31 )ئیسی ر

این پژو هش بر اساس دیدگاه های یادگیری اجتماعی، نظریه منابع . زمینه های خشونت علیه زنان در خانواده است

نفری از زنان متاهل شهر جیرفت، میزان خشونت علیه  455 ارزشمند و نظریه جامعه پذیری نقش جنسی بر روی نمونه ای

برای جمع آوری اطالعات از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده . زنان را در خانواده هاشان مورد مطالعه قرار داده است

هنده ی آن است نتایج نشان د. خوشه ای چند مرحله ای به دست آمدگیری  اطالعات مورد نیاز با شیوه نمونه. شده است

 2/14که متغیرهای سرمایه اجتماعی، نوع رابطه جنسی، میزان رضایت جنسی شوهر از پاسخگو به ترتیب توانسته اند 

عوامل موثر بر خشونت مردان علیه  "در پژوهشی با عنوان ( 342 )همتی  .درصد از تغیرات متغیر وابسته را تبیین کنند

نتایج تحقیق وی . به بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان پرداخته است "رانیمطالعه موردی خانواده های ته: زنان

نشان داد که از بین متغیرهای مستقل رضایت اجتماعی ، عزت نفس وپایگاه اقتصادی واجتماعی رابطه مستقیمی با 

( ری،جامعه پذیری خشناعتقاد به پدرساالری ،گرایش به همسرآزا)دارد وسایر متغیرها ( فیزیکی وعاطفی)خشونت کلی 

ضرایب همبستگی متغیرها نشان می دهد که بین سن ازدواج زنان . رابطه غیر مستقیمی را با خشونت کلی نشان می دهند
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به عبارت روشن تر هرچه سن ازدواج مردان باال رود، احتمال تجربه خشونت . وخشونت رابطه منفی معنی داری وجود دارد

همچنین بین . زان تحصیالت زنان ومردان رابطه منفی معنی داری با خشونت علیه زنان داردمی. در میان آن ها کمتر است

بررسی "در پژوهش خود با عنوان ( 342 )ریحان صفت  .اختالف سنی زوجین  وخشونت علیه زنان رابطه منفی وجود دارد

نتایج زیر را بدست  "نواده شهر تهران عوامل مرتبط با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در مراجعین به دادگاه خا

. درصد از زنان ، خشونت اعمال شده از سوی همسرانشان را در حد زیاد بیان کردند 22براساس نتایج این تحقیق، : آورد

این مطالعه نشان داد که بین مشاهده . درصد زنان متحمل آن بودند 44شایع ترین نوع خشونت، خشونت روانی بود که 

مرد در خانواده پدری همچنین دخالت خویشاوندان مرد در زندگی زوجین با خشونت شوهران علیه زنان در  خشونت توسط

نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، ( 344 )اله وردیان  .خانواده رابطه معنی داری وجود دارد

درصد  است وعوامل موثر  32میزان خشونت علیه زنان : ت آوردفرهنگی موثربرخشونت علیه زنان در نقده، نتایج زیر را بدس

سن ازدواج زن، اختالف سنی زوجین، بعد خانوار، تحصیالت زوجین، درآمد خانوار، نوع شغل شوهر، : بر آن عبارتند از

هبی زوجین  توزیع نامتقارن قدرت، تجربه ومشاهده خشونت در خانواده پدری شوهر، اعتقاد به پدر ساالری، اعتقادات مذ

همچنین متغیرهای  تجربه ومشاهده خشونت درخانواده پدری شوهر واعتقاد .واختالف زوجین در پایبندی به آداب ورسوم 

مرد به پدر ساالری بیشترین و متغیر اختالف زوجین در پایبندی به آداب ورسوم کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته 

اجتماعی، فرهنگی موثر بر خشونت  بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی،"پژوهشی با عنوان در ( 344 )دهقانی  .ایفا کرده است

از عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان، مشارکت علمی : نتایج زیر را بدست آورد "شوهران علیه زنان در خانواده

 .زوجین بیشترین تاثیر ودرآمد شوهر کمترین تاثیر را داشته است

 

 یقچارچوب نظری تحق

 و عواقب آید حساب می به عمده سالمت مشکل یك بشری، وحقوق انسانی های جنبه بر عالوه زنان علیه خانگی خشونت 

 در دلیل به همین. اندازد به خطر را جامعه و خانواده زنان می تواند سالمت آن از ناشی اجتماعی حتی و روانی جسمی،

 فراوانی خارجی داخلی و های پژوهش دست مایه سالمتی، و اجتماعی این معضل مختلف ابعاد بررسی اخیر، سالیان طی

 زنان علیه خشونت برای را این تعریف ملل، سازمان علیه زنان در خشونت بیانیه  حذف 113  سال در. است گرفته قرار

 آن بروز احتمال یا ) شود زنان در یا روانی جنسی بدنی، آسیب به منجر جنسیتی که آمیز اقدام خشونت نوع هر :کرد ارائه

سازمان بهداشت )گردد  منجر اجتماعی فردی یا آزادی از اجباری محرومیت به یا آور بوده رنج برای زنان ،(باشد زیاد

رفاه  و اقتصاد از معینی سطح یا و خاص جغرافیایی منطقه یك به اختصاص زنان علیه خانگی خشونت (.113 ، 23:جهانی

و عوامل  عواقب شدت، نوع، هرچند شیوع، است، ردیابی قابل اجتماعی های الیه تمامی و همه جوامع در و ندارد

 موقعیت و اجتماعی اقتصادی پایین تر های موقعیت در زنان رسد می نظر به اما .است پدیده متفاوت این مساعدکننده

 از ناشی مشکالت و اندک منابعفقر،  کم، درآمد پایین، سواد سطح مانند عواملی و کنند تجربه می را خشونت بدتر های

 در پدیده این ماهیت .است قابل توجه شوند، خشونت می قربانی یا زنند می دست به خشونت که افرادی در فرزندآوری

 مذهبی، شبه های جنبه تواند زنان می علیه شده اعمال غنا، خشونت کشور در مثال برای.متفاوت است کشورها از برخی

خشونت  مساله بزرگی و شدت(. 2554آموکوهن  ،)باشد داشته اقتصادی یا عاطفی، روانی بدنی، جنسی، فرهنگی، اجتماعی

 برداشت نوع بنابراین است، جامعه هر فرهنگی اجتماعی ارزش های و هنجارها تابع آن با نحوه برخورد و زنان علیه خانگی

و این  بوده جامعه فرهنگ نوع به وابسته و متفاوت تواند آن می ساز زمینه عوامل و زنان، علیه خانگی وتعریف خشونت

 .نماید می توجیه را مختلف درجوامع پیشگیرانه های برنامه و ها سیاست گوناگونی بیانگر تفاوتها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   

 

 زنان علیه نظریه های خشونت

مستقیم  تجربه های راه از هم و (دیگران خانواده و اعضای رفتار تقلید) تقلید راه از هم رفتار اجتماعی ظریه یادگیرین بنابر

 همیشه و زنان بوده مردان از پایینتر زنان جنسیتی نقش که یاد میگیرند ابتدا همان از کوچك دختران .می شود گرفته فرا

 .دارند محدودی امکانات مقابل خشونت، در خود از دفاع برای زن مقام در که میآموزند آنها این حال، با .اند وابسته مردان به

 زنان از برتر پسران و که مردان میشوند متوجه و فرا میگیرند را بزرگسال مرد نقش یعنی خود، جنسیتی نقشهای نیز پسران

 یاد که نحو هر به را او زن، طرف از هرکاستی صورت بروز در و دهند سلطه قرار و نظارت تحت را زنان میتوانند و هستند

، رفتارخشونت (145 اشتراوس ، ) طبق نظریه یادگیری اجتماعی   (.345 ،20:اعزازی)قرار دهند  خشونت مورد گرفته اند

این نظریه سعی در توضیح فراگیری رفتار خشن . فردآن را طی فرآیند اجتماعی شدن می آموزد آمیز اکتسابی است و

 تاکید می کند و درخانواده از طریق مشاهده یا تجربه خشونت دارد واز یك طرف برتجارب فرزندان ومشاهده رفتار خشن 

از سوی دیگر، مطرح می کند که درخانواده ها تفاوت هایی در جامعه پذیری جنسیتی وجود دارد که باعث می شود پسران 

متفاوت جامعه پذیر شوند وهریك نقش خاص جنسیتی خود را فرا می گیرند، نقشی که برای  ودختران با هنجارهای

پسران نیز نقش جنسیتی خاص خود را که با . ری وتحمل خشونت همراه استدختران با فرودستی، وابسته بودن به دیگ

کند که افراد رفتارهای خشن را با نظریه یادگیری پیشنهاد می .فرادستی ،استقالل و اجازه رفتارخشن است فرا می گیرند

گردد و ق واقع شود، تقویت میگونه رفتارها مورد تنبیه قرار نگیرد و بر عکس مورد تشویگیرند و اگر اینمشاهده یاد می

 (. 111 بندورا، ) یابد ادامه می

 نفوذ قابل یا بسته یا باز مرزهای که دارای می شود گرفته نظر در سیستم یك صورت به خانوادهدر دیدگاه سیستمی، 

 تأثیر بازخوردبر  نظام در نهفته اهداف و میگیرد صورت یا منفی مثبت بازخورد صورت به سیستم این در مبادله .است

 مثبت بازخوردهای .باشد مؤثر وسیلهای نظام بقای یا هدف به دستیابی جهت در است خشونت ممکن مثال برای .دارند

 شناسان آسیب (.345 ،24 :اعزازی)آن میشوند  کاهش باعث منفی بازبرخوردهای و آمیز خشونت رفتارهای سبب افزایش

 نابسامانیهای رشد با همگام می انجامد، همسرکشی به موارد برخی در که همسرآزاری پدیدهی افزایش که باورند این بر

 ،(والدین طالق و زنان اعتیاد ) اجتماعی و  (جراید و ماهوارهها)فرهنگی  ،(مردم خرید قدرت کاهش و گرانی) اقتصادی 

 (.343 ،14:عرب)است   انکارناپذیر امری

زنان بلکه زندگی مردان در مقایسه با زندگی زنان و چگونگی تعامل دو جنس با نظریه برابری زن و مرد نه تنها زندگی 

ای که مرد از  در رابطه. بر اساس این نظریه روابط دو جنس اساساً رابطۀ قدرت است . دهد  یکدیگر را مورد توجه قرار می

شناختی و یا  ن فیزیکی یا کالمی یا روانکند ، مرد همسر خود را با مورد سوء استفاده قرار داد همسر خود سوء استفاده می

این نظریه در توضیح پدیدۀ همسرآزاری عقیده دارد به . (113  اسموند و تورن ،)آورد  هر سه تحت سلطه و انقیاد درمی

این امر در بسیاری . کنندۀ قدرت، اختیار و موقعیت اجتماعی باالتر مردان است  کارگیری خشونت به وسیلۀ شوهر منعکس

دادن  پس خاتمه. شان را مورد سوء استفاده قرار دهند  آورد که آنها حق دارند که همسران ردان این باور را به وجود میاز م

 . به همسرآزاری مستلزم تجدید ساختار رابطۀ قدرت بین زن و مرد در جامعه است

کند که اساس انواع گوناگون  ن میاین نظریه بیا. های مربوط به همسرآزاری است  نظریه فرهنگ خشونت از دیگر نظریه

به عنوان . دهد آزاری و سالمندآزاری را پذیرش خشونت به وسیلۀ جامعه تشکیل می رفتاری سوء مانند همسرآزاری، کودک

بر اساس . اند نمونه، جوامع استفاده از خشونت را نوعی ابزاری برای حل تضادها در سطوح شخصی، ملی و جهانی شناخته

ای قانونی و مشروع و منطقی برای حل مشکالت پذیرفته شده  تمامی سطوح جامعه خشونت به عنوان وسیلهاین نظریه در 

پس این احتمال وجود دارد که مرد برای حل مشکالت در خانه از خشونت استفاده کرده و همسر (. 112 ویانو ، ) است 
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اری در متغیرهای فرهنگی جامعه که مشوق خشونت از این رو، برای متوقف ساختن همسرآز. خود را مورد آزار قرار دهد

 . است تجدید ساختار ضروری است

مروری بر نظریه ها ودیدگاههای مطرح درزمینه خشونت خانوادگی می توان دریافت که هیچ سطح تبیین منفردی به  با

 110 وهمکاران ، مکنری )تنهایی نمی تواند پیچیدگی های پدیده خشونت شوهران علیه همسران راتبیین نماید 

که سطوح متفاوت تحلیل را  4به باور تانگ، دیدگاه نظری اکولوژیکی (.3،2553و تانگ 114 همکاران ، و2؛کانینگهام 

مناسبی رابرای فهم پدیده پیچیده خشونت شوهران علیه همسران ارایه کند  0ترکیب کند می تواند چارچوب ترکیبی

ب خشونت علیه همسر می شود،به عنوان فردی درگیر در تعامالت متقابل براین اساس مردی که مرتک(. 2553تانگ ،)

، سیستم 1، سیستم برونی 2دردرون محیط اکولوژیکی اش تصور می شود که این محیط اکولوژیکی شامل سیستم کالن 

در حقیقت مدل اکولوژیکی چارچوبی را فراهم می آورد که مدل های زیست  .است1وسیستم پدیدآیی فردی 4خرد 

 (.2550جائوکو،)شناختی ، روان شناختی ،جامعه شناختی وساختار اجتماعی می توانند در درون آن جای گیرند 

 امنیت به مربوط هاى نظریه

 وقتی بنابراین(. 314 ،2  :ورسلی)شود  یم ها نقش پایگاه اصطالحاً که دانست می اجزایی از متشکل را جامعه پارسونز

 برای ها فرصت کسب همچنین امکان یا نباشد آنان متوجه پرداخته وآسیبی خویش های نقش ایفای به ها سیستم خرده

 قائل است چهاربعد اجتماعی امنیت برای پارسونز .است شده برقرار اجتماعی امنیت باشد، ها فراهم سیستم خرده انسجام

 می اجتماعی امنیت بعد چهار ازاین برخورداری برآیند ها آن و از هستند جامعه سیستم خرده یك به مربوط هرکدام که

 امنیت قضایی، و حقوقی امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، و امنیت مالی .امید داشت جامعه سطح در امنیت تحقق به توان

 این ابعاد از هریك فقدان .برخوردارند خاصی جایگاه از هریك و بوده ضروری پارسونز نظام فکری در ترتیب به فرهنگی

 و عدم تعادل دچار خود کلیت را در جامعه مختل، را کارکردها دنیای و نموده اختالل دچار را سیبرنتیکی امنیت، روند

 امنیت بعد چهار به هر است الزم خاطر اطمینان و آرامش توام با ای جامعه داشتن برای بنابراین .کند می حالی پریشان

 (.344 ، 42:نویدنیا) نمود فراهم را جامعه آنان،امنیت تضمین با و داشت توجه

 مى حداقل رسانده به یا خاص مقابله، خطرهای رشته یك با آن در که خواند موقعیتی توان می را امنیت گیدنز، نظر از

 ممکن آن، تجربی معنای به چه و بالفعل معنای به چه امنیت .دارد بستگی مخاطره و اعتماد تعادل به امنیت تجربه .شود

 این به (.311 ، 2  : گیدنز) باشد داشته ارتباط افراد، به یا جهانی امنیت مرز ها، تا آدم از هایی مجموعه به است

 می بر اطمینانی به اصطالح این دیگر، عبارت به. است کرده تعریف "امنیت "را خطرها برابر در مصونیت ترتیب،گیدنز

 .دارند خود اطراف در کنش مادی و اجتماعی های محیط دوام و خود هویت تشخیص ها به تداوم آدم بیشتر که گردد

 تنها اجتماعى امنیت .برد بکار  "هراس ها، دولت مردم،"کتاب  در بار اولین برای بوزان باری را اجتماعی امنیت اصطالح

 امنیت :عبارتند از رویکرد این های بخش دیگر .است فرضیه امنیت به او بعدی پنج رویکرد پنجگانه های بخش از یکی

مسلحانه  دفاعی و تهاجمی های توانایی متقابل اثرات به نظامی امنیت کلی، بطور .و محیطی اقتصادی سیاسی، نظامی،

 های سیستم ها، دولت ثبات سازمانی بر ناظر سیاسی امنیت .است مربوط یکدیگر مقاصد از آنها برداشت نیز و ها دولت

                                                 
1
  Mckenry 

2
  Cunningham 

3
  Tong 

4
  Ecological 

5
  Integrative Framework 

6
 Macrosystem 

7
  Exosystem 

8
  Microsystem 

9
  Ontogenic System 
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 با همسو دهد می بدست اجتماعی امنیت از ویور که تعریفی .بخشد می مشروعیت آنها به که است ایدئولوژیی و حکومتی

 برای حفظ جامعه توانایی به اجتماعی امنیت ":نماید می تعریف چنین اجتماعی را امنیت ویور. باشد می بوزان تعریف

 بر امنیت نوع این خالصه بطور .است احتمالی مربوط یا واقعی تهدیدات و متحول شرایطبرابر  در خود اساسی های ویژگی

در  است متکی رسوم و ملی هویت مذهب فرهنگ، زبان، سنتی برای الگوهای داخلی پذیرش قابل حفظ شرایط قابلیت

 اجتماعی امنیت. گردد می دشوار دارد، وجود اجتماعی امنیت علیه تهدیدی که زمانی شدن مشخص این تعریف چارچوب

 ."می کنند خود احساس هویت های مولفه به نسبت تهدیدی جوامع که است وضعیتی به مربوط

 موانع و با مسائل، مشکالت شوند، می شناخته جامعه در بیوه یا مطلقه زنان عنوان به که زنان از گروه این حال هر در

 زنان و طالق به نسبت جامعه از افراد برخى نظرانه های تنگ قضاوت و غلط باورهای وجود .مواجهند زندگی در زیادی

 احساس فامیلی جمع در حضور از شود می که موجب شده دیگران با خود روابط ناامنی در بیگانگی، احساس باعث بیوه،

 که گوناگون نظریه های مدد به را آن باید و است بعدی چند ماهیت دارای زنان علیه خشونت پدیده .کنند معذب بودن

 .نمود بررسی میباشد بحث قابل متفاوتی رویکرد قالب در هر کدام

 شده برده زیر بکار بررسی نظریه های این در که است شده عنوان متعددی نظریه های خانواده در خشونت توجیه برای

 .است

 نظریه مربوط به حمایت

گرفتن حقوق زنان در قانونگذاری، برابر نبودن حقوق زن و مرد، دولت و قانونگذار با در نظر ،  گیدنز و دولت رفاهدر نظریه 

دن قوانین حمایتی از زنان و نبود مراکز دولتی برای حمایت از زنان آسیب دیده نقش تاثیرگذاری بر آسیب بوچنین با نهم

دولت رفاه، اساسا تاریخ پرکشمکش : گویدگیدنز در مورد دولت رفاه می. ان و تداوم خشونت علیه زنان دارددیدن زن

اما فضای کافی به . نیروی محرک آن حمایت و مراقبت است. غیردموکراتیك و وابسته به توزیع مزایا از باال به پایین است

توانند های نهاد رفاهی بوروکراتیك، بیگانه کننده و ناکارآمد است و مزایای رفاهی میبرخی تشکل. دهدآزادی شخصی نمی

اند تضعیف کنند، با وجود این سیاست ها بوجود آمدههایی را که برای رسیدن به آنباشند که هدف نتایج متناقضی داشته

سیاست راه . دانندای برای برچیدن دولت رفاه نمی بینند، بلکه دلیلی برای بازسازی آن میراه سوم این مسائل را نشانه

اما . و آزادی فرد ممکن است در تعارض با یکدیگر باشندبرابری . سوم باید عالقه عمیق به عدالت اجتماعی را حفظ کند

 .دهدهای فردی را افزایش میاقدامات برابری طلبانه نیز اغلب دامنه آزادی

 گود  ویلیام دیگر متفکر
 خانواده نظریه نظام این برپایه .کرد مطرح را منابع نظریه خانوادگی خشونت مورد در که است 

 تحصیالت، شغل، مانند) مهم خانواده منابع به هرکس و است اقتداری نظامی دارای دیگر اعیاجتم واحد یا نظام هر مانند

 خود امیال جهت در فعالیت به را اعضا میتواند سایر باشد داشته دسترسی دیگران از بیشتر (اطالعات و مهارت درآمد،

زنانی که دارای قدرت اقتصادی، شغلی گود معتقد است  (345 ،41:اعزازی) اوست با مهم گیریهای تصمیم و وادارد

وتحصیلی هستند وبه منابع حمایتی خانوادگی درزمینه های فکری،عاطفی،اقتصادی ومنابع حمایتی اجتماعی دسترسی 

دارند کمتر از سوی شوهرانشان مورد خشونت قرار میگیرند ، ودراین جا می توان به نقش نظام اجتماعی وحمایت های 

 (. 11 گود، )ززن در درون خانواده واجتماع به عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی یاد کرد اجتماعی وخانوادگی ا

 نظریه فمنیسم

 روابط و و شوهر دارد زن میان قدرت روابط به بستگی خانواده در مالی منابع توزیع چگونگی که معتقدند نیز فمینیستها

واالس  و آبوت) شود صرف پول خانواده کجا و چگونه که دارد گیری تصمیم حق کسی چه که برمیگردد امر این به قدرت

                                                 
1
- Good , W.J 
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 خود همسر از مرد آن در که رابطه ای .است قدرت اساساً  رابطه جنس دو روابط فمینیستی رویکرد اساس بر(. 312 :04 

 بدین .میبخشد تداوم را خود سلطه و قدرت خشونت، کارگیری به با شناختی کرده و روان یا کالمی فیزیکی، استفاده سوء

 آباد اسفند شمس)است  جامعه در مرد و زن بین قدرت رابطه ساختار تجدید همسر آزاری مستلزم به دادن خاتمه ترتیب

سرمایه ) تحصیالت و( اقتصادی سرمایه) مالی استقالل کلی به طور و اشتغال حدی تا امروزه البته (.342 :24پور،  امامی و

 .است داده تغییر آنان نفع به خانواده ها در را قدرت سنتی توازن زنان (فرهنگی

 

 

 
 مدل نظری پژوهش حاضر

   

 روش تحقیق

استفاده شده است و ( روش های پیمایشی، توصیفی و تحلیلی)جهت دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا از روش ترکیبی  

راهبرد خانه های حمایتی از روش تحلیل سپس در مراحل بعدی تحقیق، جهت تجزیه وتحلیل اطالعات و ارائه استراتژی و 

برای توسعه وگسترش یك استراتژی در قالب مدل راهبردی یك ماتریس از عوامل . استفاده شده است( swot)راهبردی 

در این روش هدف از ارزیابی فرصت های محیطی از یك طرف و . می توان ایجاد کرد که به ماتریس ارزیابی معروف است

در واقع تحلیل قوت ها وضعف ها در محیط درونی و تحلیل فرصت . ز سوی دیگر مورد توجه می باشدنقاط ضعف و قوت ا

ابتدا با توجه به بررسی های صورت گرفته روی محیط داخلی و . ها و تهدیدها از محیط بیرونی جریانی نظام مند است 

ایی قرار گرفت و سپس بوسیله نظر خواهی از خارجی ناحیه فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ، فرصت ها و تهدیدها مورد شناس

کارشناسان وزنان تحت خشونت خانگی و وزن دهی به هرکدام از این مسایل و سطح محاسبه و تحلیل آنها، اولویت ها 

مشخص گردید و در نهایت جهت برطرف کردن با تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت وفرصت های 

در این پژوهش واحد  .با پناهگاههای امن زنان مطالعه شده و استراتژی های مناسبی ارائه شده است موجود درارتباط

تحلیل ما فرد بوده است و در خصوص مولفه های تحقیق از نظرات کارشناسان و همچنین زنان مورد خشونت قرار گرفته 

راد مورد نظر در جامعه مورد مطالعه جمعا تعداد با توجه به موقعیت جامعه پژوهش و حجم اف .شده، استفاده گردیده است

نفراز زنان مورد خشونت قرار گرفته مستقر  05نفر از کارشناسان سازمان بهزیستی شهر تهران و تعداد  1 نظرات )نفر  21

است  اعتبار ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر محتوایی  .مشخص شدند( در پناهگاههای اسکان موقت زنان در شهر تهران

بنابراین ابزار پژوهش حاضر از . های آن با محتوای آزمودنی ارتباط داشته باشد آزمون، وقتی اعتبار محتوایی دارد که هدف

متوسط پایایی مولفه های   SPSSبا استفاده از ضریب الفای کرونباخ در محیط نرم افزار .اعتباز الزم برخوردار می باشد

 .محاسبه و استخراج شد %43ابزار اندازه گیری برابر با 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   

 

 تعریف مفاهیم

 هستی علیه تهاجم فیزیکی هرگونه .است شده تعریف نرمی و لینت ضد تندیکردن، درشتی، غضب، لغوی نظر از :خشونت

 تا آسیبزا و تند بسیار از رفتارهای طیفی خشونت معتقدند نیز برخی .باشد همراه لطمه یا رنج آسیب، انگیزه با که انسان

 آسیب رسان عملی میتوان را خشونت( 345 ، 04: محبی)ارددربرد را بیتفاوتی و بیتوجهی چون منفی العملهای عکس

 ابعاد است ممکن بلکه ندارد (بدنی )  فیزیکی جنبه صرفاً و انجام میدهد خویش مقاصد پیشبرد برای فرد که دانست

 شکستن مانند( اقتصادی  و )تجاوز جنسی، مزاحمت و آزار فریاد، و داد منزوی کردن فرد، تحقیر، فحاشی، مانند)روانی

 (.311 ، 34: کار)بگیرد  خود به را...( و  خانه وسایل

 بروز سبب که  ...بر جنسیت مبتنی خشونت آمیز عمل هر به معنای زنان علیه خشونت عبارت... "  :زنان علیه خشونت

 محرومیت اعمالی، انجام چنین به جمله تهدید از زنان علیه آزار و رنج جسمانی، روانی، آسیبهای بروز احتمال سبب یا

 این( .  34 ، رئیسی)  "خصوصی میگردد  زندگی در عمومی یا زندگی در آزادی از خاص، شرایط در اختیاری یا اجباری

 علیه خشونت با زهمبار ویژه به طور المللی بین حقوق نخستین  سند عنوان به که خشونت علیه زنان رفع اعالمیه از تعریف

 را خشونت استرالیا کشور در  11  سال در زنان علیه خشونت ملی کمیته .است شده گرفته هدف قرار داده، را زنان

جنسی  و فیزیکی روانی، آسیبهای باعث و اعمال قربانیشان کنترل برای مردان بوسیله که رفتاری :میکند تعریف اینگونه

زندگی میکند  وحشت و ترس در زن که به گونه ای دارد، پی رادر اقتصادی محرومیت یا و اجتماعی و انزوای می شود

های خانگی ممکن است شامل دانند و خشونتای منظور از خانگی را کال فضای خانه میاگرچه عده (.342  عارفی،)

های خانگی یك نوع ظور از خشونتها علیه والدین باشد، اما در این تحقیق منها علیه یکدیگر و یا بچهخشونت والدین، بچه

 .باشدشان میخاص و آن خشونت شوهران علیه زنان

های اجتماعی فاقد سرپناه را دیده یا در معرض خشونت و آسیبهایی هستند که زنان خشونتمکان :امن زنان  پناهگاه

 .(ستی کشورسازمان بهزی. )دهندبرای مدت موقت پناه داده و خدمات متخلف را به آنان ارائه می

 و دوستان خانواده، اعضای وتوجه محبت، همراهی از برخورداری میزان به عنوان اجتماعی حمایت :حمایت اجتماعی 

 .فرد می دانند ادارک از ناشی را آن برخی و واقعیت اجتماعی را برخی، حمایتهای اجتماعی .است شده تعریف سایر افراد

 (343  پور، علی)

 معنى کرده بودن خاطرجمع و قلب آرامش خاطر، آرامش و اطمینان بودن، امان در شدن، ایمن را امنیت کلمه :امنیت

 بیم و هراس نبود به مورد افراد، در و اجباری بودن،رضایت تصرف و تعرض از مصونیت به امنیت مفهوم دیگر طرف از.اند

 (312 ، 11:سروستانی صدیق)هاست  آزادی و حقوق این نیفتادن به مخاطره و مشروع های آزادی و حقوق به نسبت

 شبکه دریك را آن توان می که است اجتماعی رفاه اساسی های شاخص از نیزیکی  اجتماعی امنیت :امنیت اجتماعی

 های حفظ ویژگی برای جامعه به توانایی اجتماعی، امنیت لحاظ بدین .داد قرار ارزیابی و بررسی مورد معلولی علت و

 جانی،امنیت امنیت ابعاد امنیت اجتماعی در.است مربوط احتمالی واقعی یا تهدیدات و متحول شرایط برابر در خود اساسی

 (344 ، 42:نویدنیا) .باشد می بحث مورد ارتباطی امنیت و عاطفی امنیت مالی،

 

 یافته های تحقیق 

های حمایتی برای زنان مورد خشونت خانوادگی قرار سنجی اجتماعی ایجاد پناهگاههدف از تحقیق حاضر  بررسی پتانسیل

بر این مبنا از . گرفته در شهر تهران است و در این زمینه از شیوه کیفی استفاده شد تا به هدف مورد نظر نائل گردیم

رشناسان نفر ازآنها از کا 1 نمونه انتخاب شد که تعداد 21پرسشنامه و مدل تحلیل راهبردی بهره گرفته شد و جمعا تعداد 

 .نفرنیزاز زنان مورد خشونت قرار گرفته بود که به پرسشنامه تحقیق پاسخ داده اند 05و همچنین تعداد  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   

 

 توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده -1جدول 

 

 فراوانی گروه

 درصد تعداد 

 2/32 1  کارشناس

 4/23 05 زنان مورد خشونت 

 55  21 کل

 

 تهدیدها تحلیل نقاط قوت، ضعف و فرصتها و

فرصت در    همچنین تعداد. نقطه ضعف مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است   نقاط قوت در مقابل تعداد 23تعداد 

مورد نقطه  22در برابر ( فرصت)نقطه قوت و مزیت  34تهدید مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در مجموع    برابر

ه عوامل و معیارهای  مدل تحلیل راهبردی که در باال به آن اشاره شد، برای از بین مجموع. ضعف و تهدید مطرح شده اند

تهیه و آماده سازی قسمت دوم پرسشنامه و ابزار اندازه گیری این تحقیق استفاده شده است که معیار سنجش و درجه 

به معنای کامال   بندی هریك از عوامل فوق، بدین صورت می باشد که برای هر عامل یك دامنه و طیف سنجش از 

به معنای کامال موافق ان عامل به عنوان عامل موثر  0به معنای موافق و  4به معنای بی نظر، 3به معنای مخالف، 2مخالف،

بدین ترتیب اطالعات و داده . های حمایتی برای زنان مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته مطرح شده استدر ایجاد پناهگاه

اسخها و نظرات افراد، مجموع وزنهای آنها، میانگین رتبه ای آن عوامل محاسبه و مورد تجزیه و ها گرد آوری و بر حسب پ

 .تحلیل قرار می گیرد

 

 

 های حمایتی برای زنان مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتهعوامل موثر بر ایجاد پناهگاه - جدول 

 

 نقاط قوت

S1 کاهش میزان خشونت خانگی 

S2 مخالفت و جلوگیری از  هرگونه تعرض ،تامین امنیت و رفاه اجتماعی قشر وسیعی از جامعه 

S3تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده های بحران زده 

S4تقویت جایگاه زن در صحنه اجتماعی 

S5استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و توجه ویژه به نقش سازنده زنان بعنوان مادر 

S6یان خانواده طبق تعالیم احکام اسالمیپایداری بن 

S7حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای عمومی 

S8اجتماعی زنان-عملی شدن اهداف آیین نامه شورای فرهنگی 

S9 آزادی مسئوالنه زنان ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی باعنایت به

 و کرامت انسانی آنها

S10 برخوردرای از حیات شایسته و سالمت جسمانی مسولیت محافظت از آنان در مقابل هر گونه تعدی 
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S11هدایت زنان آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی موثر و کارآمد 

S12حران زدهبهبود سطح آموزش مادران برای ارتقاء زندگی فرزندان در خانواده ب 

S13،آرامش زنان مورد خشونت قرار گرفته خانگی و به طبع در خانه و جامعه ارتقاء سطح بهداشت امنیت 

S14 در جامعه(مددکاری اجتماعی ، مشاوره )گسترش خدمات حمایتی 

S15مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 

S16قوق از دست رفتهتوانمند سازی زنان برای در بر گرفتن ح 

S17 اجتماعی دولت در مقابل افرادی که دست به خشونت می زنند  -بهره مندی زنان از حمایتهای حقوقی 

S18 برخوردار ی زنان از حمایت های اقتصادی از سوی دولت در مقابل افرادی که دست به خشونت می زنند 

S19 برخورداری زنان آسیب دیده از حمایتهای الزم در صورت فقر و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی 

S20 کسب مهارت ها وامکانات کار جهت اشتغال مناسب  بهره مندی زنان از اطالعات آموزش ها 

S21نیافزایش توسعه آگاهی های جامعه نسب به اهمیت و کارکرد نقش زنان در توسعه انسا 

S22افزایش آگاهی اعضای خانواده بخصوص مردان به جایگاه زن در خانواده 

S23بهبود سطح آموزش زنان به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزش های جامعه 

 

 ضعف ها

W1 ضعف  زیر ساخت های فرهنگی جامعه در شناخت مصادیق و مواجهه با  خشونت های  خانگی 

W2 کمبود توجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند زن در اجتماع با اعمال خشونت آمیز 

W3کمبود توجه جامعه به لزوم حفظ حرمت و مقام مادر در خانواده  های بحران زده 

W4(به دلیل شرع)نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت اقامتی در پناهگاه ها 

W5گرفته به دلیل عرف و فرهنگ اجتماع کمبود تقاضا از طرف زنان مورد خشونت قرار 

W6افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عدم حضور در پناهگاه ها 

W7کمبود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر 

W8جا نیافتادن مزایای پناه گاه امن برای عموم جامعه 

W9  عدم اگاهی و فقر فرهنگی زنان مورد خشونت قرار گرفته 

W10تمایل نداشتن خانواده و بستگان زنان مورد خشونت قرار گرفته به مراجعه زن به پناه گاههای امن 

W11عدم آگاهی و اطالع زنان از  وجود پناه گاههای امن 

 

 فرصت ها

O1افزاش انگیزه و توجه دولت در سرمایه  گذاری انسانی به روی زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته 

O2 انگیزه و توجه بخش خصوصی وافزاشNGO ها به ایجاد پناه گاه های امن 

O3افزایش تمایل و انگیزه زنان به مراجعه پناه گاه های امن 

O4ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زنان جهت فاصله گرفتن از شرایط اسیب زای محیط اجتماعی 

O5زنانی که فضای مناسب حمایتی در خانواده و بستگان ندارند وجود حمایتهای اجتماعی دولتی از طریق پناهگاهها برای 

O6افزایش امکانات و خدمات در پناه گاه های امن در مقایسه با محیط خارج از پناه گاه 

O7وجودنیروهای متخصص برای حمایت از زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته 

O8 خانگی قرار گرفته به جامعهایجاد امکانات جدید برای ورود زنان مورد خشونت 
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O9ایجاد روحیه اجتماعی ومشارکت زنان در عرصه اجتماعی 

O10وجود پتانسیلهای دولتی و غیر دولتی جهت اطالع رسانی عمومی از قوانین و ساختارهای حقوقی ،حمایتی برای زنان 

O11 وجود پناه گاه های امن  و امکان  کمك رسانی سریع 

 

 تهدیدها

T1 مردم معتقدند قوانین موجود به نفع مردان بوده و امنیت زنان را تامین نمی کندعموم 

T2ازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفات و انحرافات در سطح جامعه 

T3 عدم تواناییNGO ها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن 

T4ان تحت حمایت پناه گاهاز بین رفتن حمایت های  عاطفی، اجتماعی خانوادگی ودوستان از زن 

T5  عموم مردم به زنان تحت پوشش بهزیستی( تحقیر آمیز ) نگرش منغی 

T6ضعف زیر ساخت ها و اصالحات زیر بنایی قانونی 

T7 برای گسترش پناه گاه( به دلیل شرع و قانون)عدم ارائه مجوز از سوی دولت 

T8 خشونت خانگی قرار گرفته، ارائه می دهندمحدودیت  تسهیالت مالی که پناهگاهها به زنان مورد 

T9ترویج دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگان و قانونگذاران در رابطه با  ایجاد پناه گاه های امن 

T10تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن 

T11نگرش و بینش منفی  اطرافیان زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به محیط پناه گاه 

 

 
 -تهدید)و ( قوت -نقاط قوت ضعف) منظور درجه بندی و اولویت سنجی در درون دسته ها و گروههای مختلفلذا به 

اضافه بر این در این قسمت سعی شد تا عالوه برنکات باال، بوسیله . مدل تحلیل راهبردی به کار گرفته می شود( فرصت

ویت بندی گزینه ها از دیدگاه کارشناسان وزنان پرسشنامه مزیت ها ومحدودیت های عمده پناه گاههای امن جهت اول

مورد خشونت خانگی قرار گرفته مرتبط با پناهگاه ارزیابی شود تا عالوه بر مشارکتی کردن این روش بتوان نتیجه را به 

اط با توجه به نظرات ارایه شده میانگین رتبه ای ووزن نسبی هر یك از نق. صورت کمی ومنطقی واصولی تری به دست آورد

الزم به ذکر می باشد که در این مطالعه، موضوعات . ضعف، فرصت ها وتهدیدها از دیدگاه گروه های پاسخ دهنده می باشد

( خیلی زیاد، زیاد، متوسط،کم، خیلی کم) در سه دسته عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی با پنج درجه شدت 

ی و تحلیل هر یك از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها از نقطه نظر حال با توجه به جدول به بررس. بررسی شده است

 .نده در این تحقیق پرداخته می شودگروه های مشارکت کن

 های حمایتیاولویت بندی نظرات کارشناسان در رابطه با ایجاد پناهگاه

 (قوتها)نظرات کارشناسان - جدول  

 

مجموع  قوت ها

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

 رتبه

S13،و به طبع در  آرامش زنان مورد خشونت قرار گرفته خانگی ارتقاء سطح بهداشت امنیت

 خانه و جامعه

11 20/4   

S14 2 03/4 11 در جامعه(مددکاری اجتماعی ، مشاوره )گسترش خدمات حمایتی 
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S113 4/ 4 10 هدایت زنان آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی موثر و کارآمد 

S10  برخوردرای از حیات شایسته و سالمت جسمانی مسولیت محافظت از آنان در مقابل

 هر گونه تعدی

14 30/4 4 

S160 21/4 13 توانمند سازی زنان برای در بر گرفتن حقوق از دست رفته 

S1 0 21/4 13 کاهش میزان خشونت خانگی 

S19  برخورداری زنان آسیب دیده از حمایتهای الزم در صورت فقر و ایجاد امکانات جهت

 توانبخشی و خودکفایی

13 21/4 0 

S17 اجتماعی دولت در مقابل افرادی که دست به  -بهره مندی زنان از حمایتهای حقوقی

 خشونت می زنند 

12 24/4 2 

S18 دولت در مقابل افرادی که دست به  برخوردار ی زنان از حمایت های اقتصادی از سوی

 خشونت می زنند

12 24/4 2 

S121 4/4   1 بحران زده بهبود سطح آموزش مادران برای ارتقاء زندگی فرزندان در خانواده 

S221 4/4   1 افزایش آگاهی اعضای خانواده بخصوص مردان به جایگاه زن در خانواده 

S3 4 2/4  15 بحران زدهتقویت جایگاه زن در نهاد خانواده های 

S54 2/4  15 بعنوان مادر استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و توجه ویژه به نقش سازنده زنان 

S71 52/4 21 نهادهای عمومی حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمومی و گسترش 

S45  14/3 21 تقویت جایگاه زن در صحنه اجتماعی 

S9 فردی و اجتماعی  رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگیایجاد زمینه

 باعنایت به آزادی مسئوالنه زنان و کرامت انسانی آنها

22 44/3    

S20 کسب مهارت ها وامکانات کار جهت اشتغال   بهره مندی زنان از اطالعات آموزش ها

 مناسب

22 44/3    

S21توسعه  به اهمیت و کارکرد نقش زنان در افزایش توسعه آگاهی های جامعه نسب

 انسانی

20 42/3  2 

S2 هرگونه تعرض ،تامین امنیت و رفاه اجتماعی قشر وسیعی از   مخالفت و جلوگیری از

 جامعه

24 12/3  3 

S63  12/3 24 پایداری بنیان خانواده طبق تعالیم احکام اسالمی 

S153  12/3 24 اجتماعی مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های 

S22شخصیت  افزایش آگاهی اعضای خانواده بخصوص مردان به تاثیر نقش زن بر تربیت

 فرزندان

23 1 /3  4 

S80  01/3  2 اجتماعی زنان-عملی شدن اهداف آیین نامه شورای فرهنگی 

 

 "های حمایتی، مولفه نشان می دهد که از نظر کارشناسان در رابطه با ایجاد پناهگاه  SWOT))مدل تحلیل راهبردی 

S13،با میانگین  "و به طبع در خانه و جامعه  آرامش زنان مورد خشونت قرار گرفته خانگی ارتقاء سطح بهداشت امنیت

در جامعه با ( جتماعی، مشاورهمددکاری ا)گسترش خدمات حمایتی  S14مهمترین نقطه قوت و پس از آن  20/4وزنی 

در  4/ 4هدایت زنان آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی موثر و کارآمد با میانگین وزنی  S11و  03/4میانگین وزنی 

 .رتبه های بعدی قرار دارند
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 (ضعفها)نظرات کارشناسان-4جدول

 

مجموع وزن  ضعف ها

 ها

میانگین وزن 

 ها

 رتبه

W112/4  15 از  وجود پناه گاههای امن عدم آگاهی و اطالع زنان   

W1 های  های فرهنگی جامعه درشناخت مصادیق و مواجهه باخشونت زیرساخت ضعف

 خانگی

21 52/4 2 

W9  3 44/3 22 عدم اگاهی و فقر فرهنگی زنان مورد خشونت قرار گرفته 

W84 42/3 20 جا نیافتادن مزایای پناه گاه امن برای عموم جامعه 

W60 3/ 1 23 آسیب های اجتماعی به دلیل عدم حضور در پناهگاه ها افزایش 

W72 20/3 22 کمبود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر 

W10 تمایل نداشتن خانواده و بستگان زنان مورد خشونت قرار گرفته به مراجعه زن به پناه

 گاههای امن

22 20/3 2 

W51 03/3 22 مورد خشونت قرار گرفته به دلیل عرف و فرهنگ اجتماع کمبود تقاضا از طرف زنان 

W44 30/3 22 (به دلیل شرع)نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت اقامتی در پناهگاه ها 

W2 1 52/3 22 کمبود توجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند زن در اجتماع با اعمال خشونت آمیز 

W3 5  55/3  0 حرمت و مقام مادر در خانواده  های بحران زدهکمبود توجه جامعه به لزوم حفظ 

 

به عنوان مهمترین نقطه   2/4 عدم آگاهی و اطالع زنان از  وجود پناه گاههای امن با میانگین وزنی W11در مقابل مولفه 

خانگی با ضعف  زیر ساخت های فرهنگی جامعه در شناخت مصادیق و مواجهه با  خشونت های  W1 ضعف و سپس مولفه

به   44/3عدم اگاهی و فقر فرهنگی زنان مورد خشونت قرار گرفته با میانگین وزنی  W9 و همچنین 52/4میانگین وزنی 

 .عنوان نقاط ضعف در اولویتهای دوم و سوم مطرح شده اند

 

 (فرصت ها)نظرات کارشناسان  -5جدول  

 

 مجموع فرصت ها

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

 رتبه

O8 به  امکانات جدید برای ورود زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهایجاد

 جامعه

11 03/4   

O7وجودنیروهای متخصص برای حمایت از زنان مورد خشونت خانگی قرار 

 گرفته

12 41/4 2 

O11 3 21/4 13 وجود پناه گاه های امن  و امکان  کمك رسانی سریع 

O6خارج از  امن در مقایسه با محیط افزایش امکانات و خدمات در پناه گاه های

 پناه گاه

12 24/4 4 

O10 0 4/4   1وجود پتانسیلهای دولتی و غیر دولتی جهت اطالع رسانی عمومی از قوانین 
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 و ساختارهای حقوقی ،حمایتی برای زنان

O32 2/4  15 افزایش تمایل و انگیزه زنان به مراجعه پناه گاه های امن 

O9 2 2/4  15 ومشارکت زنان در عرصه اجتماعیایجاد روحیه اجتماعی 

O1گذاری انسانی به روی زنان مورد   افزاش انگیزه و توجه دولت در سرمایه

 قرار گرفته خشونت خانگی

24 55/4 1 

O2افزاش انگیزه و توجه بخش خصوصی وNGO 1 55/4 24 ها به ایجاد پناه گاه های امن 

O4ان جهت فاصله گرفتن از شرایط ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زن

 اسیب زای محیط اجتماعی

21 14/3 4 

O5 وجود حمایتهای اجتماعی دولتی از طریق پناهگاهها برای زنانی که فضای

 مناسب حمایتی در خانواده و بستگان ندارند

20 42/3 1 

به جامعه با  خشونت خانگی قرار گرفتهایجاد امکانات جدید برای ورود زنان مورد  O8همچنین از نظر کارشناسان، مولفه 

نیروهای متخصص برای حمایت از زنان مورد  وجودO7 به عنوان مهمترین فرصت و پس از آن مولفه  03/4میانگین وزنی 

وجود پناه گاه های امن  و امکان  کمك رسانی  O11و سپس مولفه  41/4گرفته با میانگین وزنی  خشونت خانگی قرار

 .در مراحل بعدی به عنوان بهترین فرصت شناخته شده اند 21/4وزنی  سریع  با میانگین

 (تهدید ها)نظرات کارشناسان -6جدول  

 

مجموع وزن  تهدید ها

 ها

میانگین وزن 

 ها

 رتبه

T630/4 14 ضعف زیر ساخت ها و اصالحات زیر بنایی قانونی   

T102 24/4 12 تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن 

T11 منفی  اطرافیان زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به نگرش و بینش

 محیط پناه گاه

24 55/4 3 

T24 14/3 21 ازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفات و انحرافات در سطح جامعه 

T3 عدم تواناییNGO 0 14/3 21 ها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن 

T4 خانوادگی ودوستان از زنان از بین رفتن حمایت های  عاطفی، اجتماعی

 تحت حمایت پناه گاه

22 44/3 2 

T5  1 42/3 20 عموم مردم به زنان تحت پوشش بهزیستی( تحقیر آمیز ) نگرش منغی 

T7 پناه  برای گسترش( به دلیل شرع و قانون)عدم ارائه مجوز از سوی دولت

 گاه

20 42/3 1 

T1بوده و امنیت زنان را  عموم مردم معتقدند قوانین موجود به نفع مردان

 تامین نمی کند

20 42/3 1 

T8 محدودیت  تسهیالت مالی که پناهگاهها به زنان مورد خشونت خانگی قرار

 گرفته، ارائه می دهند

20 42/3 1 

T9 ترویج دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگان و قانونگذاران در رابطه با  ایجاد

 پناه گاه های امن

04 4 /3 4 
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ضعف زیر ساخت ها و اصالحات زیر بنایی قانونی با میانگین وزنی T6در خصوص تهدید نیز کارشناسان  معتقدند مولفه 

با ( مدرن)تعارض فرهنگ سنتی با فرهنگ جدیدT10بیشترین و مهمترین تهدید تلقی می شود و بعد از آن مولفه  30/4

فی  اطرافیان زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به محیط نگرش و بینش منT11و همچنین مولفه  24/4میانگین وزنی 

 .در مراحل و مراتب بعدی تهدید قرار گرفته اند 4پناه گاه با میانگین وزنی 

 

 نظرات زنان مورد خشونت قرار گرفتهاولویت بندی 

 (قوتها)نظرات زنان  -7جدول 

 

مجموع  قوت ها

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

 رتبه

S1 11/4 41  کاهش میزان خشونت خانگی 
  

S2 هرگونه تعرض ،تامین امنیت و رفاه اجتماعی قشر وسیعی   مخالفت و جلوگیری از

 13/4 44  از جامعه

2 

S33 41/4 42  تقویت جایگاه زن در نهاد خانواده های بحران زده 

S43 41/4 42  تقویت جایگاه زن در صحنه اجتماعی 

S54 21/4 45  بعنوان مادر و قانونی زنان و توجه ویژه به نقش سازنده زنان استیفای حقوق شرعی 

S64 2/4 34  پایداری بنیان خانواده طبق تعالیم احکام اسالمی 

S120 03/4 32  بحران زده بهبود سطح آموزش مادران برای ارتقاء زندگی فرزندان در خانواده 

S162 0/4 30  از دست رفته توانمند سازی زنان برای در بر گرفتن حقوق 

S222 0/4 30  افزایش آگاهی اعضای خانواده بخصوص مردان به جایگاه زن در خانواده 

S232 0/4 30  جامعه بهبود سطح آموزش زنان به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزش های 

S13،و به  آرامش زنان مورد خشونت قرار گرفته خانگی ارتقاء سطح بهداشت امنیت

 41/4 34  طبع در خانه و جامعه

1 

S14 1 41/4 34  در جامعه(مددکاری اجتماعی ، مشاوره )گسترش خدمات حمایتی 

S7نهادهای  حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمومی و گسترش

 43/4 33  عمومی

4 

S154 43/4 33  مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 

S9فردی و  ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی

 4/4 32  اجتماعی باعنایت به آزادی مسئوالنه زنان و کرامت انسانی آنها

1 

S111 4/4 32  هدایت زنان آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی موثر و کارآمد 

S20 کسب مهارت ها وامکانات کار جهت   بهره مندی زنان از اطالعات آموزش ها

 4/4 32  اشتغال مناسب

1 

S211 4/4 32 توسعه  افزایش توسعه آگاهی های جامعه نسب به اهمیت و کارکرد نقش زنان در 
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 انسانی

S85  31/4  3  اجتماعی زنان-عملی شدن اهداف آیین نامه شورای فرهنگی 

S10  برخوردرای از حیات شایسته و سالمت جسمانی مسولیت محافظت از آنان در

 31/4  3  مقابل هر گونه تعدی

 5 

S19  برخورداری زنان آسیب دیده از حمایتهای الزم در صورت فقر و ایجاد امکانات

 31/4  3  جهت توانبخشی و خودکفایی

 5 

S18  برخوردار ی زنان از حمایت های اقتصادی از سوی دولت در مقابل افرادی که

 33/4 35  دست به خشونت می زنند

   

S17 اجتماعی دولت در مقابل افرادی که  -بهره مندی زنان از حمایتهای حقوقی

 3/4 21  دست به خشونت می زنند 

 2 

 

های حمایتی، مدل تحلیل راهبردی  نشان می دهد که از نظر زنان مورد خشونت قرار گرفته در رابطه با ایجاد پناهگاه  

مخالفت و جلوگیری  S2مهمترین نقطه قوت و پس از آن  11/4کاهش میزان خشونت خانگی با میانگین وزنی  S1مولفه 

تقویت جایگاه زن در  S3و  13/4وسیعی از جامعه با میانگین وزنی  هرگونه تعرض ،تامین امنیت و رفاه اجتماعی قشر  از

 .در رتبه های بعدی قرار دارند 41/4نهاد خانواده های بحران زده با میانگین وزنی 

 

 (ضعفها)نظرات زنان   -8جدول 

 

 

مجموع وزن  Wضعف ها

 ها

میانگین وزن 

 ها

 رتبه

W8 21/4 24  جامعهجا نیافتادن مزایای پناه گاه امن برای عموم   

W9  2 23/4 21  عدم اگاهی و فقر فرهنگی زنان مورد خشونت قرار گرفته 

W10 تمایل نداشتن خانواده و بستگان زنان مورد خشونت قرار گرفته به

 2/4 22  مراجعه زن به پناه گاههای امن

3 

W114 1/4  20  عدم آگاهی و اطالع زنان از  وجود پناه گاههای امن 

W1   ضعف  زیر ساخت های فرهنگی جامعه در شناخت مصادیق و مواجهه با

 43/3 0   خشونت های  خانگی

0 

W70 43/3 0   کمبود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر 

W62 4/3 4   افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عدم حضور در پناهگاه ها 

W2  کمبود توجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند زن در اجتماع با اعمال

 13/3 2   خشونت آمیز

1 

W3 کمبود توجه جامعه به لزوم حفظ حرمت و مقام مادر در خانواده  های

 01/3 51  بحران زده

4 

W44 01/3 51  (به دلیل شرع)نامناسب و ناکافی بودن تسهیالت اقامتی در پناهگاه ها 

W5 4 01/3 51 کمبود تقاضا از طرف زنان مورد خشونت قرار گرفته به دلیل عرف و 
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 فرهنگ اجتماع

 

  21/4جا نیافتادن مزایای پناه گاه امن برای عموم جامعه با میانگین وزنی W8مولفه دهد  مدل تحلیل راهبردی نشان می

عدم اگاهی و فقر فرهنگی زنان مورد خشونت قرار گرفته با میانگین وزنی  W9به عنوان مهمترین نقطه ضعف و همچنین 

تمایل نداشتن خانواده و بستگان زنان مورد خشونت قرار گرفته به مراجعه زن به پناه گاههای W10 سپس مولفه 23/4

 .به عنوان نقاط ضعف در اولویتهای دوم و سوم مطرح شده اند  2/4امن با میانگین وزنی 

 

 (فرصتها)نظرات زنان -9جدول 

 

مجموع وزن   (O)فرصت ها

 ها

میانگین وزن 

 ها

 رتبه

O1گذاری انسانی به روی زنان مورد   ش انگیزه و توجه دولت در سرمایهیافزا

 قرار گرفته خشونت خانگی

 40 43/4   

O2ش انگیزه و توجه بخش خصوصی ویافزاNGO 2 11/4 43  ها به ایجاد پناه گاه های امن 

O33 13/4 42  افزایش تمایل و انگیزه زنان به مراجعه پناه گاه های امن 

O4 ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زنان جهت فاصله گرفتن از شرایط اسیب

 زای محیط اجتماعی
 31 23/4 4 

O10 وجود پتانسیلهای دولتی و غیر دولتی جهت اطالع رسانی عمومی از قوانین و

 ،حمایتی برای زنانساختارهای حقوقی 
 33 43/4 0 

O110 43/4 33  وجود پناه گاه های امن  و امکان  کمك رسانی سریع 

O92 4/4 32  ایجاد روحیه اجتماعی ومشارکت زنان در عرصه اجتماعی 

O5 وجود حمایتهای اجتماعی دولتی از طریق پناهگاهها برای زنانی که فضای

 ندارندمناسب حمایتی در خانواده و بستگان 
 35 33/4 1 

O6خارج از پناه  افزایش امکانات و خدمات در پناه گاه های امن در مقایسه با محیط

 گاه

 35 33/4 1 

O71 33/4 35  گرفته وجودنیروهای متخصص برای حمایت از زنان مورد خشونت خانگی قرار 

O81 33/4 35  جامعه به ایجاد امکانات جدید برای ورود زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته 

 

افزایش انگیزه و توجه دولت در سرمایه گذاری انسانی بر روی زنان مورد  O1مدل تحلیلی راهبردی نشان می دهد 

 NGOافزایش انگیزه و توجه بخش خصوصی  O2خشونت خانگی قرار گرفته به عنوان مهمترین نقطه فرصت و همچنین 

افزایش تمایل و انگیزه زنان به مراجعه به پناهگاه های امن  O3سپس  11/4ها به ایجاد پناهگاه های امن با میانگین وزنی 

 .به عنوان فرصت ها در اولیتهای دوم و سوم مطرح شده اند 13/4با میانگین وزنی 

 

 (تهدیدها)نظرات زنان  -11جدول 

 

مجموع وزن   (T)تهدید ها

 ها

 میانگین وزن

 ها

 رتبه

T1001/4 31  تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن   

T11 نگرش و بینش منفی  اطرافیان زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به

 01/4 31  محیط پناه گاه
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T8 محدودیت  تسهیالت مالی که پناهگاهها به زنان مورد خشونت خانگی قرار

 4/  23  گرفته، ارائه می دهند

2 

T9 دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگان و قانونگذاران در رابطه با  ایجاد ترویج

 51/4 22  پناه گاه های امن

3 

T1 عموم مردم معتقدند قوانین موجود به نفع مردان بوده و امنیت زنان را تامین

 1/3 1   نمی کند

4 

T20 43/3 0   ازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفات و انحرافات در سطح جامعه 

T3 عدم تواناییNGO 2 11/3 3   ها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن 

T4 از بین رفتن حمایت های  عاطفی، اجتماعی خانوادگی ودوستان از زنان تحت

 11/3 3   حمایت پناه گاه

2 

T1 2 11/3 3   برای گسترش پناه گاه( به دلیل شرع و قانون)عدم ارائه مجوز از سوی دولت 

T2 1 23/3 51  زیر ساخت ها و اصالحات زیر بنایی قانونیضعف 

T5  4 01/3 51  عموم مردم به زنان تحت پوشش بهزیستی( تحقیر آمیز ) نگرش منغی 

نگرش و بینش  T11مولفه تعارض فرهنگ  سنتی با فرهنگ مدرن و  T10در خصوص تهدیدها می توان گفت دو مولفه 

اولین تهدید  01/4منفی اطرافیان زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته به محیط پناهگاه هر دو مولفه با میانگین وزنی 

محدودیت تسهیالت مالی که پناهگاه ها به زنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته می دهند  T8محسوب می گردد و مولفه 

 .تهدید قرار گرفته اند در مراتب بعدی4/ با میانگین وزنی

  گیری نتیجه 

 دختران، و زنان بین در خودکشی و تزاید به رو افسردگیهای قبیل از آن، از پیامدهای ناشی و خشونت خانگی  بروز     

 نگرانی موجبات که است داده جامعه قرار مهم معضالت و مسایل ردیف را در پدیده این

 بنابراین با.است نموده فراهم میباشد جامعه مهم عناصر از یکی زن که مهم این به رویکرد با را ریزان اجتماعی رنامهب

 بیشتری ظهور و بروز اجتماعی و فرهنگی خانوادگی، مناسبات در تهران  چون شهری در پدیده این که مهم این به عنایت

( تحقیرآمیز)با توجه به نگرش منفی .کندمی  چندان دو آن را بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی نیازمند می یابد،

عموم مردم به زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی، توانمندسازی زنان برای بازسازی حقوق از دست رفته تحلیل می رود و 

نامناسب وناکافی بودن بودن تسهیالت اقامتی در پناهگاه و عدم حمایت های  عاطفی، اجتماعی خانوادگی ودوستان از زنان 

های حقوقی وقانونی وفرهنگی جامعه   وضعف در زیر ساخت مایت پناهگاه انگیزه زنان پس از مراجعه به پناهگاه امنتحت ح

 های سیاست اصالح. نیز در تقویت عدم مراجعه زنان به پناهگاههای امن و عدم استقبال از این مراکز مزید برعلت است

سالمت  حامی های محیط ایجاد زنان، علیه خانگی خشونت از شگیریپی زمینۀ در با  ایجاد خانه های امن وسالمت مرتبط

گذاری انسانی برای زنان تحت خشونت خانگی ،افزایش  بویژه افزایش مراکز اسکان موقت و افزایش توجه دولت در سرمایه

صی پناهگاههای خوابگاه و نگهداری فرزندان وافزایش کادر وپرسنل تخص امکانات وخدمات در مراکز اسکان موقت از لحاظ

نهادهای مردمی از قبیل خیرین و واقفین ساختمانها به ایجاد پناهگاه امن زنان واستفاده از  امن وافزایش توجه خصوصیو

دولتی وغیر دولتی جهت اطالع رسانی عمومی  از قوانین وساختارهای حقوقی حمایتی برای زنان  وجود ظرفیت های

 جامعه مختلف های بخش اقدامات شاوره قضایی در دادگاه های خانواده و تقویتنهادهای مددکاری اجتماعی و م وتقویت

 و زندگی مشکالت با مواجهه در زنان وانمندسازیتهای امن زنان و مربوط به ایجاد پناهگاه های برنامه در مشارکت برای

  .باشد اثربخش زنان علیه خانگی خشونت موارد کاهش و در پیشگیری تواند سالم می های زندگی مهارت آموزش
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 سیستم و امن های ایجاد مکان جمله از از آسیب های اجتماعی  اولیه پیشگیری برای مادی ومعنوی جامعه منابع تأمین

 خشونت زمینه خانه های امن ویژه در شفاف وجود قوانین همچنین و بحران مواقع در قربانیان از حمایتی مناسب های

 ضروری موقت وپناهگاههای امن زنان خانگی در مراکز اسکان قربانیان خشونت از قانونی های حمایت و زنان علیه خانگی

و  گذاران سیاست ها، سازمان افراد، جانبه همه حمایت نیازمند فوق، یها اجرای مکانیسم موفقیت.می رسد نظر به

راستا  این در و است امن زنانهای سازمان بهزیستی در خصوص ایجاد پناه گاههای  برنامه از جامعه کلیدی های بخش

وتامین اجتماعی و  تدوین نظام جامع ملی مبارزه با آسیب های اجتماعی ویژه زنان توسط سازمان بهزیستی در  وزارت رفاه

بهزیستی در تاسیس و نگهداری  یها نظارت همه جانبه توسط وزارت رفاه وشوراهای شهر برنحوه  خط مشی گذاری برنامه

در زمینه مشاوره دائم به زنان آسیب دیده  ت زنان و تأسیس یك مرکز ملی پژوهش و برنامه ریزیمراکز اسکان موق

مجلس؛شوراهای شهر  ونهادهای مردمی وغیر دولتی  دولت و جانبه حمایت همه جلب اجتماعی و تحت خشونت خانگی و

 .رود می شمار به اساسی به عنوان راهبردی  زنان

 پیشنهادها

نین مدنی ایران نیز هیچ منع قانونی برای ایجاد پناهگاه های امن به منظور یاری رسانی به افراد آسیب دیده با استناد به قوا

وجود ندارد؛ آن هم در زمانه ای که جامعه جهانی نیز بر این امر تاکید دارد که اهمیت به فرد و  -به ویژه زنان   -در جامعه

ارائه خدمات به قربانیان خشونت و . تمام ارکان داخلی و بین المللی است کرامت انسانی، یك اولویت و وظیفه خطیر برای

حفظ امنیت آنان موکول به این است که سرپناه های امنی برای پناه دادن به این قربانیان از سوی سازمان ها و مراجع 

 . مسئول وجود داشته باشد

  قانونی و حقوقی یك طرح جامع ملی و قابل سازمان بهزیستی کشوربا هماهنگی مجلس ودولت و با رفع موانع

برای ایجاد خانه های امن اجرا    -به ویژه زنان خشونت دیده -اجرا وبا عزم ملی برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

 .استفاده کند  کند واز تجربه کشورهای موفق در این زمینه  ولحاظ نمودن هنجارهای بومی

 ژه مطبوعات در مباحث خشونت علیه زنان وایجاد پناه گاههای امن زنانهای عمومی بوی حساس کردن رسانه 

 های فرهنگی به منظور تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان وتوسعه انسانی اجرای طرح 

 های غیردولتی به منظور جا افتادن مزایای پناهگاههای امن برای  های انجام شده توسط سازمان حمایت از فعالیت

 عموم

 کتب درسی برای تغییر و اصالح نگرش جامعه نسبت به مسائل  زنان تصحیح محتوای 

  افزایش توانمندسازی مالی زنان و دختران به عنوان استراتژی کلیدی جهت حذف خشونت و رفع وابستگی

 اقتصادی آنان به مردان؛

 نظایر آنافزایش توجه بخش خصوصی و گروههای مردمی به ایجاد پناهگاههای امن از طریق خیریه ، وقف و 

  بهبود سطح آموزش زنان آسیب دیده از طریق سمینارها و کارگاههای تخصصی با حضور روانشناسان وجامعه

 شناسان خانواده در خصوص پناهگاههای امن زنان

 ترکیب متناسبی از زنان و مردان دست یابند تا قضاوتی  برای اجرای کارآمد و موثر قانون، محاکم قضایی باید به

 . نشان داده شود ضمنا به شخصیت متهمان و وضعیت آنها توجه. صورت گیرد منصفانه ترصحیح تر و 

 های خود اشتغالی های اشتغال زنان خشونت دیده در خانه های امن از طریق حمایت از طرح گسترش زمینه 

  5  پیشنهاد ایجاد خطوط تلفن بحران زنان مورد خشونت همسردر پلیس 

 ماعی و مشاوره قضایی در دادگاه های خانواده ومراکز اسکان موقتتقویت نهادهای مددکاری اجت. 

 برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای شوهرو خانواده های زنان مورد خشونت درخصوص پناهگاه امن. 

 ایجاد شبکه های حمایتی و کمك رسانی محلی وتقویت بودجه های آن از طریق شوراهای شهر.  
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Sociological study to establish shelters for abused women 

in Tehran's support 
 

 
Abstract 

This study was an exploratory study using qualitative methods and  purpose of this  survey 

was  evaluation  the potential  of social support for women in domestic violence shelters 

located at Tehran. This research  used the method of matrix analysis of the model 

determining  strengths and weaknesses and the opportunities and threats to the way 

strategic analysis (SWOT) and compare the strategy of internal and external factors 

together to  provide strategies about transitional housing for women. The results  showed 

Improved health-related policies in the prevention of domestic violence against women, 

Create a supportive environment, health centers,  transitional housing, particularly   

increased government attention in human capital for women of domestic violence, 

Capacity of government and non-government use of public information laws legal support 

structures for women, Strengthening judicial institutions, social work and counseling in 

family courts, Strengthen the various sectors of society to participate in programs to create  

transitional housing for women, Women's empowerment in the face of problems and 

living a healthy life skills training can prevent or reduce the impact of violence against 

women  cab be effective. 
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