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 خشونت علیه زنان در شناختی و بررسی رابطه بین عوامل جمعیت

 شهر کرد 
 

  :نویسندگان 

1سیدعلی عبدالعظیمی 3هان،علی پژ 2،افسانه میرزایی  1  

 چکیده

صورت های بکه بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مکان می تواند  استخشونت علیه زنان پدیده ای جهانی 

علیه زنان در  (شوهران)شناختی و خشونت مردانی بین عوامل جمعیتپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه. متفاوتی ظاهر شود

و ناسازگاری  های منابعخشونت، از نظریه شناختی مؤثر بربرای بررسی برخی از عوامل جمعیت. انجام شده است شهرکردشهر 

-45روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایش است و جامعه آماری پژوهش را کلیۀ زنان متأهل. پایگاهی استفاده شده است

طریق  های پژوهش ازداده. سال از اردواج آنها گذشته استاست که در زمان پژوهش حداقل یک تشکیل دادهشهرکردساله شهر  14

نفری از جامعه  544یاز یک نمونه بندی شدهای طبقهگیری تصادفی از نوع چند مرحلهی نمونهساخته و با شیوهپرسشنامه محقق

ها از روش اعتبار صوری و جهت تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ برای سنجش اعتبار مقیاس. آماری بدست آمده است

نتایج پژوهش نشان داد که بین سن . بوده است%( 04) برابر با( کل)آن برای مقیاس خشونت علیه زنان استفاده شده است که مقدار

و وضعیت شغلی پاسخگویان  و خشونت شوهران علیه زنان رابطه معناداری وجود ندارد، اما، بین  زوجین، تحصیالت پاسخگویان

ای وجین در زمان ازدواج و خشونت شوهران علیه زنان رابطهتحصیالت شوهران، وضعیت شغلی شوهران، تعداد فرزندان و سن ز

گیری اساسی پژوهش حاضر این است که با افزایش سن زوجین در زمان ازدواج و همچنین افزایش تعداد نتیجه. معنادار وجود دارد

 . شودفرزندان از میزان خشونت علیه زنان کاسته می

 .، ایرانشهرکردشناختی، گی، عوامل جمعیتخشونت علیه زنان، خشونت خان: واژگان کلیدی

 مقدمه و بیان مسأله
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بنابراین،   .گیری و رشد شخصیت افراد بر عهده داردخانواده به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه نقش مهم و اساسی در شکل

یکی از موضوعاتی . گذاردوجود هر گونه بحران و نابسامانی در این نهاد، صدمات جبران ناپذیری بر روی افراد و جامعه بر جای می

بین دو در چهارچوب خانواده، گاه روابط . های خانوادگی استشود، بحث خشونتکه باعث ایجاد اختالل در کارکردهای خانواده می

های عادی بودن روابط بین دو جنس هم به لحاظ ارزشگیرد، غیرعادی خارج شده و صورتی نامتعارف به خود میجنس از حالت 

در واقع خشونت یک . کندای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید میمسئله فرهنگی و هم به لحاظ قوانین و مقررات موجود،

این مسئله منحصر به قرن حاضر نبوده و در تمامی اعصار در اشکال . شودوب میعادی و نامتعارف بین دو جنس محسنوع رابطه غیر

ی پیش با شروع بحث خشونت مردان در خانواده از حدود یک سده. نسبت به هر یک از اعضای خانواده وجود داشته است مختلف،

از این زمان به تدریج در اثر . صورت گرفتبه بعد  1094های موج اول جنبش زنان، مطرح شد اما تأکید خاص بر آن از حدود سال

و مشکالت آن بررسی و  ی آن بحثچنین دربارههم. های متعدد قرار گرفتها تحت بررسیفعالیت افراد مختلف، خشونت در خانواده

های عملی برای کاهش یا از میان بردن آن های مربوط به آن تدوین شد، و راهمشخص شد، علل مؤثر بر ایجاد خشونت و نظریه

-ترین شکل از انواع خشونتترین، مضرترین و پنهانهای روانی و فیزیکی به عنوان یکی از شایعدر این میان خشونت. مشخص شد

دنی به های بها که سبب تخریب شخصیت افراد و ایجاد  آسیباین نوع خشونت. استهای خانگی، مورد توجه محققین قرار گرفته

خشونت شوهران علیه زنان در خانواده .  ها شده، به عنوان یکی از مهمترین عوامل از هم گسیختگی خانواده شناخته شده استآن

به عبارتی خشونت شوهران علیه زنان یک امر . یکی از معضالت اساسی جوامع امروزی، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است

درصد، در کلمبیا 33های موجود از دیگر کشورهای جهان، شیوع همسر آزاری در شیلی س گزارشبر اسا: جهانی است زیرا

زن یک زن قربانی خشونت همسر  4در انگلیس از هر ( 1005سازمان ملل،)درصد است 34درصد و آمریکا  32درصد، در گینه نو24

گیرد به طوری که علت مراجعه و شتم قرار می در آمریکا هر هیجده دقیقه یک زن مورد ضرب(. Richardson,2002) شودمی

درصد زنان آمریکایی  34تا  24(. Logan,2006 )ها خشونت خانگی است های اورژانس بیمارستاندرصد زنان به بخش 34تا  22

-گرفتهدرصد این زنان حتی موقع بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار  54گیرند و نیز مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می

در اروپا مطالعات بیشماری در مورد شیوع خشونت شوهران علیه زنان انجام گرفته که در یک ارزیابی کلی . (moracco,2006)اند

در آفریقا، آسیا و خاور میانه نیز با توجه به اینکه بدست آوردن اطالعات . در هلند تخمین زده شده است% 2/23تا % 3این شیوع از 

های بدست آمده بسیار کمتر از میزان تر است، دادهع خشونت خانوادگی در مقایسه با دیگر کشورها، مشکلآماری در مورد شیو

زنان در آفریقای جنوبی توسط شوهرانشان % 33تا % 13دهد که نشان می( 1001) 1به عنوان مثال مطالعه انگلس. واقعی خواهد بود

کشورهای عرب نیز با وجود تحقیقات بسیار اندک انجام شده، شواهد نشان در ( 5:2444، 2جائوکو)گیرند مورد خشونت قرار می

پیمایش ملی سالمت و جمعیت به عنوان نمونه، . دهد که همسر آزاری درصد بسیار باالیی را در این کشورها دارا استمی

طول دوران ازدواج انجام گرفت، نشان داد که از هر سه زن مصری، یک زن در  1003و  1004های مصریان که در سال

                                                           
1 Angless 

2 Jaoko 
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چنین یک سوم از این زنان کتک خورده گزارش شتم شوهر خود قرار گرفته و هم و کاری و ضربخود بارها مورد کتک

 12در فلسطین نیز نتایج دو پیمایش دوم، در طول . گرفتندکرده بودند که در دوران بارداری نیز مورد خشونت قرار می

در ایران نیز خشونت علیه (. 134:2443دوکی و دیگران، )اند ی را تجربه کردهماه اول زندگی خود خشونت فیزیک

زن آزاد دیده  144، از هر 1394شود؛ به عنوان نمونه در سال ها آغاز میهای نخست ازدواج آنهمسران، غالباً از سال

ونت شوهرانشان قرار گرفته مورد پیش از پایان اولین سال ازدواجشان مورد خش 11مراجعه کننده به پزشک قانونی، 

 (4:1399سام گیس، )بودند 

با توجه به اینکه پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر شهرکردانجام شده است، 

تا  برای بررسی این پدیده با توجه به متغیرهای بکار رفته در آن از مبانی نظریه های منابع و ناسازگاری پایگاهی استفاده شده است 

اگرچه مطالعات زیادی در . مرتبط با شدت بخشیدن به خشونت یا کاهش آن هستند، شناسایی کند شناختی را که عوامل جمعیت

مورد خشونت علیه زنان انجام شده است، اهمیت این مطالعه به بافت نیمه سنتی بودن شهر شهرکرد مرتبط است که شهری 

-اطق روستایی و عشایری مجاور به آن مهاجرت نمودهی اخیر از مننوپاست و جمعیت آن عمدتاً از مهاجرینی است که در چند دهه

 .اند

 هایافته

 های استنباطییافته -

رابطه ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین سن پاسخگویان و خشونت علیه زنان و ابعاد آنبه نظر می -

 . معناداری وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیره بین سن پاسخگویان با خشونت علیه زنانآزمون رگرسیون دو  -1  یجدول شماره
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R R نام متغیر
2 

Beta B T F Sig 
 (مجموع)سن پاسخگویان و خشونت علیه زنان 

493/4 444/4 493/4 -130/4 -4/1- 1/2 
153/

4 

 سن پاسخگویان و خشونت جسمانی
411/4 444/4 411/4 443/4 2/4 

44/

4 

124/

4 

 سن پاسخگویان و خشونت اجتماعی
155/4 421/4 155/4- 494/4- 0/2- 5/1 

445/

4 

 333/4 2/4 -5/4 -415/4 -422/4 444/4 422/4 سن پاسخگویان و خشونت جنسی

 سن پاسخگویان و خشونت اقتصادی
404/4 440/4 404/4- 450/4- 0/1- 3/3 

449/

4 

 سن پاسخگویان و خشونت عاطفی
422/4 441/4 422/4 441/4 5/4 2/4 

345/

4 

 

رابطه معناداری ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین سن شوهر و خشونت علیه زنان و ابعاد آنبه نظر می -

 .                 وجود دارد

 آزمون رگرسیون دو متغیره بین سن شوهر با خشونت علیه زنان -2  یجدول شماره

R R نام متغیر
2 

Beta B T F Sig 
 143/4 9/2 -3/1 -114/4 -412/4 449/4 412/4 (مجموع)خشونت علیه زنان سن شوهر و 

 144/4 43/4 -2/4 -443/4 -440/4 444/4 440/4 سن شوهر و خشونت جسمانی

 444/4 1/1 -1/2 -444/4 -152/4 424/4 152/4 سن شوهر و خشونت اجتماعی

 494/4 3/4 -3/4 -415/4 -421/4 441/4 421/4 سن شوهر و خشونت جنسی

 142/4 1/2 -5/1 -429/4 -492/4 444/4 492/4 سن شوهر و خشونت اقتصادی

 534/4 31/4 -0/4 -41/4 -430/4 442/4 430/4 سن شوهر و خشونت عاطفی

 

جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و )رسد بین سن زمان ازدواج پاسخگویان و خشونت علیه زنان و ابعاد آن به نظر می -

 .رابطه معناداری وجود دارد( عاطفی

              

 

 

 

 

 آزمون رگرسیون دو متغیره بین سن زمان ازدواج پاسخگویان با خشونت علیه زنان -3ی  جدول شماره

R R نام متغیر
2 

Beta B T F Sig 
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 421/4 1/5 -2/2 -104/4 -114/4 412/4 114/4 (مجموع)سن زمان ازدواج و خشونت علیه زنان 

 ازدواج و خشونت جسمانیسن زمان 
443/4 444/4 443/4 443/4 1/4 

41/

4 
041/4 

 424/4 1/4 -3/2 -443/4 -112/4 413/4 112/4 سن زمان ازدواج و خشونت اجتماعی

 442/4 3/0 -1/3 -401/4 -145/4 425/4 145/4 سن زمان ازدواج و خشونت جنسی

 سن زمان ازدواج و خشونت اقتصادی
430/4 442/4 430/4- 42/4- 40/4- 

31/

4 
533/4 

 443/4 1/3 -0/1 -431/4 -409/4 440/4 409/4 سن زمان ازدواج و خشونت عاطفی

 

( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین سن شوهر در زمان ازدواج و خشونت علیه زنان و ابعاد آنبه نظر می -

 .داری وجود داردرابطه معنا

 زمان ازدواج با خشونت علیه زنان شوهر درآزمون رگرسیون دو متغیره بین سن  -5  یجدول شماره

R R نام متغیر
2 

Beta B T F Sig 
 (مجموع)زمان ازدواج و خشونت علیه زنان  شوهر درسن 

143/4 411/4 143/4- 114/4- 1/2- 
3/5

- 
430/4 

 312/4 1/4 -0/4 -42/4 -455/4 442/4 455/4 زمان ازدواج و خشونت جسمانی شوهر درسن 

 423/4 4 -2/2 -444/4 -111/4 412/4 111/4 زمان ازدواج و خشونت اجتماعی شوهر درسن 

 422/4 2/4 -3/2 -49/4 -115/4 413/4 115/4 زمان ازدواج و خشونت جنسی شوهر درسن 

 زمان ازدواج و خشونت اقتصادی شوهر درسن 
424/4 444/4 424/4- 41/4 5/4- 

13/

4 
314/4 

 424/4 4/4 -3/2 -431/4 -113/4 415/4 113/4 زمان ازدواج و خشونت عاطفی شوهر درسن 

 

با توجه به وضعیت ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن به نظر می -

 .      شغلی پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 

 

 بررسی آزمون تفاوت میانگین بین میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن با توجه به وضعیت شغلی پاسخگویان -4ی جدول شماره

 میانگین تعداد هاگروه متغیر
انحراف 

 معیار
T Sig 

 153/4 3/1 4/15 9/44 321 دارخانهوضعیت شغلی پاسخگویان و خشونت علیه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

6 
 

 0/14 3/43 91 شاغل زنان

پاسخگویان و خشونت وضعیت شغلی 

 جسمانی

 2/5 1/14 320 دارخانه
053/4 359/4 

 5/3 3/0 91 شاغل

وضعیت شغلی پاسخگویان و خشونت 

 اجتماعی

 5/5 3/14 320 دارخانه
134/4 303/4 

 1/5 2/14 91 شاغل

 وضعیت شغلی پاسخگویان و خشونت جنسی
 3/4 5/13 320 دارخانه

301/4 115/4 
 5/4 4/12 91 شاغل

وضعیت شغلی پاسخگویان و خشونت 

 اقتصادی

 3/5 5/0 321 دارخانه
9/1 490/4 

 3/3 5/1 91 شاغل

 وضعیت شغلی پاسخگویان و خشونت عاطفی
 0/2 2/14 320 دارخانه

549/4 351/4 
 4/2 14 91 شاغل

 

با توجه به وضعیت ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن به نظر می -

 .               شغلی شوهر تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت شغلی شوهربررسی آزمون تفاوت میانگین بین میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن با توجه به  -3ی جدول شماره

 T Sig انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه متغیر

وضعیت شغلی شوهر و خشونت علیه 

 زنان

 3/13 2/45 331 شاغل
3 443/4 

 1/14 3/59 31 غیر شاغل
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وضعیت شغلی شوهر و خشونت 

 جسمانی

 2/5 1/14 331 شاغل
1 139/4 

 9/3 3/0 31 غیر شاغل

خشونت وضعیت شغلی شوهر و 

 اجتماعی

 5/5 1/14 330 شاغل
2/3 442/4 

 9/3 2/0 31 غیر شاغل

 وضعیت شغلی شوهر و خشونت جنسی
 5/4 4/13 330 شاغل

3/2 41/4 
 9/5 3/11 31 غیر شاغل

وضعیت شغلی شوهر و خشونت 

 اقتصادی

 ¾ 5/0 331 شاغل
9/3 444/4 

 1/3 9/9 31 غیر شاغل

 عاطفیوضعیت شغلی شوهر و خشونت 
 0/2 2/14 330 شاغل

2/1 233/4 
 3 9/0 31 غیر شاغل

 

با توجه به سطح ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)رسد بین میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن به نظر می -

 .تحصیالت پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد

تحصیالت پاسخگویانتوصیف میزان خشونت بر حسب  -9ی جدول شماره  

  تحصیالت  تعداد میانگین انحراف معیار

 زیر متوسطه 153 3/43 0/15

توصیف میزان خشونت علیه زنان بر حسب 

 تحصیالت پاسخگویان

 متوسطه و دیپلم  154 43 1/13

 دانشگاهی 113 1/43 5/13

 کل 300 2/43 9/14

 

 

میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن با توجه به سطح تحصیالت پاسخگویان بین بررسی آزمون تفاوت میانگین -1ی جدول شماره  

 F Sig درجه آزادی مجموع مربعات واریانس متغیر

و خشونت علیه  یانتحصیالت پاسخگو

 زنان

 2 1/1 هاواریانس بین گروه
411/4 012/4 

 304 2/01341 هاواریانس درون گروه

و خشونت  یانتحصیالت پاسخگو

 جسمانی

 2 4/1 هاواریانس بین گروه
243/4 999/4 

 303 5/3335 هاواریانس درون گروه

و خشونت  یانتحصیالت پاسخگو

 اجتماعی

 2 1/14 هاواریانس بین گروه
545/4 331/4 

 303 1/9545 هاواریانس درون گروه

و خشونت  یانتحصیالت پاسخگو

 جنسی

 2 2/21 هاواریانس بین گروه
514/4 313/4 

 303 9/11501 هاواریانس درون گروه

 141/4 222/4 2 1 هاواریانس بین گروهو خشونت  یانتحصیالت پاسخگو
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 304 4/9115 هاواریانس درون گروه اقتصادی

و خشونت  یانتحصیالت پاسخگو

 عاطفی

 2 9/21 هاواریانس بین گروه
3/1 294/4 

 303 5/3313 هاواریانس درون گروه

 

با توجه به سطح ( جسمانی، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و عاطفی)خشونت علیه زنان و ابعاد آن رسد بین میزانبه نظر می -

 .تحصیالت شوهر تفاوت معناداری وجود دارد

 

توصیف میزان خشونت بر حسب تحصیالت شوهر -0ی جدول شماره  

  تحصیالت  تعداد میانگین انحراف معیار

 متوسطهزیر  39 40 4/24

 توصیف میزان خشونت علیه زنان بر حسب تحصیالت شوهر
 متوسطه و دیپلم  139 2/42 4/13

 دانشگاهی 104 0/41 0/15

 کل 300 2/43 9/14

 

 
 

 

 

 

 بررسی آزمون تفاوت میانگین بین میزان  خشونت علیه زنان و ابعاد آن با توجه به سطح  -14ی جدول شماره

 
 تحصیالت شوهر

 واریانس متغیر
مجموع 

 مربعات
 F Sig درجه آزادی

 تحصیالت شوهر و خشونت علیه زنان
 2 3/2943 هاواریانس بین گروه

3/4 445/4 
 304 9/04314 هاواریانس درون گروه

 تحصیالت شوهر و خشونت جسمانی
 2 1/210 هاواریانس بین گروه

0/1 444/4 
 303 1/3313 هاواریانس درون گروه

 تحصیالت شوهر و خشونت اجتماعی
 2 1/54 هاواریانس بین گروه

1/1 352/4 
 303 1/9390 هاواریانس درون گروه

 تحصیالت شوهر و خشونت جنسی
 2 3/104 هاواریانس بین گروه

5/3 435/4 
 303 2/11321 هاواریانس درون گروه

 414/4 4/2 2 3/04 هاواریانس بین گروه تحصیالت شوهر و خشونت اقتصادی
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 304 0/9431 هاواریانس درون گروه

 تحصیالت شوهر و خشونت عاطفی
 2 3/95 هاواریانس بین گروه

4/5 412/4 
 303 1/3233 هاواریانس درون گروه

 

 در مورد میزان خشونت علیه زنان بر حسب تحصیالت شوهر Tukey HSDنتایج آزمون  -11ی جدول شماره

 دانشگاهی متوسطه و دیپلم زیر متوسطه شوهرتحصیالت 

 =S= 445/4 S 41/4 - زیر متوسطه

 =M= - 013/4 S -1/3 متوسطه و دیپلم

 - =M= 1/4- M -1/9 دانشگاهی

 

ها دارای سطح سواد زیر متوسطه در این باره بیانگر این است که پاسخگویانی که شوهران آنTukey HSD استفاده از آزمون      

هستند، به طور معناداری در مقایسه با پاسخگویانی که تحصیالت شوهرشان متوسطه و دیپلم و دانشگاهی هستند دچار میزان 

 .گردندخشونت بیشتری می

 

 گیرینتیجه

ان در پژوهش نشان داد سن زوجین تنها با خشونت اجتماعی علیه زنان رابطه منفی و معنادار دارد و با میزان خشونت علیه زن نتایج

بینند و تری دارند خشونت اجتماعی بیشتری مییعنی در واقع زنانی که سن پایین. مجموع و سایر ابعاد آن رابطه معناداری ندارد

-توان ناشی از آسیباین امر را می. دهندشان نشان میچنین مردانی که سن کمتری دارند خشونت اجتماعی بیشتری علیه زنانهم

کند ممکن است همسرش معه مورد مطالعه یک زن جوان ممکن است گرفتار شود و یا این که شوهر فکر میهایی دانست که در جا

پرانی مردان گردد، یا زن ممکن است با هایی همچون در خیابان زن جوان ممکن است مورد تعرض و یا متلکآسیب)گرفتار شود 

( گویند در دانشگاه رابطه دوستی بین پسرها و دخترها زیاد استمروزه میپسران اقوام رابطه دوستانه برقرار کند، یا این ذهنیت که ا

رسد شوهر جوان ممکن است نسبت جایی که در جامعه ما نسبت به ناموس تعصب زیادی وجود دارد طبیعی میو در نتیجه از آن

و آمد با اقوام و فامیل، ادامه رفت  به شوهران با سن باالتر خشونت اجتماعی بیشتری از خود نشان دهند و زن جوان خود را از

که ( 1314)این یافته با نتایج پژوهش زنگنه . های تلفنی و غیره، منع و یا چک کندآمد و مکالمات و یا پیامو تحصیل، کنترل رفت 

خشونت علیه  سن زوجین در زمان ازدواج بامتغیر  .نشان داد سن زوجین با میزان خشونت شوهران رابطه دارد، همخوانی ندارد

یعنی این که هر چه سن زوجین در زمان ازدواج کمتر . زنان در مجموع و خشونت اجتماعی و جنسی رابطه معنادار و معکوسی دارد

در زمینه خشونت اجتماعی در بند قبلی توضیح داده شد اما در . باشد خشونت در مجموع و خشونت اجتماعی و جنسی بیشتر است

اذعان کرد که هر چه سن شوهر در زمان ازدواج پایین باشد به طبع میل جنسی شوهر بیشتر و از  زمینه خشونت جنسی باید

شود ممکن های غیر قانونی نمایش داده میدیهای ماهواره یا سیهایی با مضامین جنسی که امروزه در شبکهطرفی به واسطه فیلم
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-هم( 1314)این یافته با پژوهش زنگنه . خشونت به همراه داشته باشدهایی نمایش داده شود که برای زن غیراخالقی و یا شیوه

 .خوانی دارد

-این پژوهش نشان داد که وضعیت شغلی پاسخگویان با میزان خشونت علیه زنان و ابعاد آن رابطه معناداری ندارد این امر می     

گون هستند و نمونه اند و لذا افراد نمونه در این زمینه همدار بودهدرصد افراد نمونه خانه 12تواند به این دلیل باشد که حدود 

آماری از تنوع واریانس برخوردار نیست، اما نتایج نشان داد که وضعیت شغلی شوهران با میزان خشونت علیه زنان رابطه معنادار 

شونت مردان نسبت به زنان را رسم و مارتین خ. کننددارد و افراد شاغل در مقایسه با افراد بیکار از خشونت بیشتری استفاده می

اعتباری، تحقیر و استثمار زنان داند و معتقد است که ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع بر اساس بیقاعده زندگی اجتماعی می

اد، چه در های فردی یا چگونگی روابط میان افرهای مربوط به خشونت، نباید به دنبال ویژگیبنابراین، در بررسی. شکل گرفته است

ی کودکی و چه در رابطه زناشویی بود، بلکه بیشتر باید به جستجوی عوامل فوق فردی یعنی ساختارهای اقتصادی جامعه، دوره

به . ها را در حضور یا عدم حضور خشونت بررسی کردهای نظارتی و حمایتی پرداخت و تأثیر آنقوانین اجتماعی، وجود سازمان

های تولیدی و ارزش جلوه دادن فعالیتشود، بیقدرتی زنان میهایی که در روابط زناشویی سبب بیعنوان نمونه یکی از روش

که نشان داد وضعیت ( 1314)این یافته  تا حدی با نتایج پژوهش زنگنه . اقتصادی زنان در جامعه و افزایش اقتدار مردان دانست

( 1312)های شمس اسفند آباد و امامیخوانی دارد و همچنین پژوهشهمشغلی شوهر با انواع خشونت شوهران رابطه معنادار دارد، 

 .نیز همخوانی دارد( 2441)و استیکلی( 2443)و پژوهش های تانگ

سال و  13زمانی که دخترانی با سنین زیر . سن زوجین در زمان ازدواج رابطه معکوس و معناداری با خشونت داردبا توجه به اینکه 

های کنند احتمال بسیار زیادی وجود دارد که سختیسال به واسطه رسم و رسوم سنتی با هم ازدواج می 24پسرانی با سنین زیر 

زندگی مشترک، مشکالت و فشارهایی را به زوجین آورد که باعث صدمات و خشونت هایی در یک جامعه مردساالر به زن جوان 

ز بهداشت و درمان  با استفاده از آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم، چون مرکها و مراکز مرتبط همکه سازمانگردد، لذا الزم است 

 .ها را از پیامدها و عواقب ازدواج زود هنگام آگاه نمایندافراد و خانواده
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