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شهر : مطالعه موردی)ثر بر خشونت روانی علیه زنان بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤ

 (سنندج

 (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش) ، شیوا کوهی(دانشگاه عالمه طباطبایی)  یاسر بشیری

 چکیده

 زمان، مدت نظر از نیز آن تأثیر و بگذارد جای بر سایر انواع خشونت ها به نسبت تریشبی تخریبی آثار تواند می خشونت روانی

 .بكشاند خودکشی سوی به را قربانی فرد خشونت، نوع این گاهی که است پس طبیعی .ابعاد دیگر خشونت می باشد تر از  طوالنی

 .استعوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر خشونت روانی علیه زنان در شهر سنندج هدف پژوهش حاضر بررسی 

حجم نمونه که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب . گیردهای پیمایشی قرار میپژوهش کنونی در ذیل پژوهش   

متأهل ساکن شهر سنندج می باشد که به واسطه قرار گرفتن در معرض خشونت روانی از سوی  زناناز نفر  851شده است، شامل 

 55ای  ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه. اجتماعی و مشاوره مراجعه کرده اندهمسرانشان به کلینیک های مددکاری 

بوده و جهت تعیین اعتبار آن نیز روش های اعتبار محتوا و  65/0روایی گویه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ . سؤالی است

 . همبستگی چند متغیری استفاده شده است ها از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده. اعتبار صوری به کار گرفته شد

بین . درصد از زنان خشونت دیده شهر سنندج خشونت روانی را در سطح باال تجربه کرده اند 2/65 نشان داد کهیافته های پژوهش 

روانی علیه زنان رایطه  اقتصادی خانواده، حمایت اجتماعی، پایبندی به باورهای دینی و بروز خشونت-متغیرهای پایگاه اجتماعی

از سوی دیگر بین فاصله سنی زوجین، یادگیری نقش های جنسیتی، . معنادار مستقیم وجود دارد و جهت این رایطه منفی می باشد

. های زنان خشونت دیده و بروز خشونت روانی علیه زنان رابطه معنادار مستقیم و مثبت وجود داردفرهنگ مردساالری در خانواده

 .مورد تأئید قرار گرفت% 55رتیب فرضیه های پژوهش با سطح اطمینان بدین ت

آوری صحیح خشونت خانگی، شناخت عوامل مربوط به تاب( شناسیسبب)انجام پژوهش هایی با اولویت شیوع شناسی و اتیولوژی 

محله محور و اجتماع محور در زوجین، بررسی تجربه زیسته زنان قربانی خشونت و  بویژه خشونت روانی و تأکید بر رویكردهای 

سازی در گروه مردان و زنان جهت تغییر نگرش آنان نسبت به حقوق زنان و مردان در جامعه، مداخالت اجتماعی، تأکید بر فرهنگ

ن جمع آوری و ثبت اطالعات مربوط به زنان خشونت دیده در مراکز استان ها، تأسیس مراکز مداخله در بحرا طراحی و ایجاد سامانه

 .با تأکید بر کاهش و مداخله در موارد خشونت خانگی  می تواند در کاهش این پدیده نقش مؤثری داشته باشد

اقتصادی، حمایت اجتماعی، یادگیری نقش های جنسیتی، -خشونت خانگی، خشونت روانی، پایگاه اجتماعی: واژگان کلیدی

 پایبندی به باورهای دینی، فرهنگ مردساالری
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Social and Cultural Factors Influencing Psychological Violence Against 

Women )a Case Study in Sanandaj( 

Yaser Bashiri
1
 (Allameh Tabataba'i University), Shiva koohi

2
 (Islamic Azad University) 

Abstract 

Violence against women can have more detrimental effects, and occur in a time longer than any other 

types of violence. It is therefore normal for the victims to commit a suicide. The aim of the present 

study was to assess the effects influencing social factors on psychological violence. 

This study is a survey with sample size of 158 selected by simple random sampling from among 

married women who were referred to social working clinics due to violence from their intimate 

partners (husbands). The instrument of the study was a 56-item questionnaire, the validity of which 

was estimated 0.76 using Cronbach alpha coefficient. To assess its reliability, content validity and 

formal validity methods were employed. Multivariable correlation analysis was incorporated in data 

analysis.  

Findings indicated that %46.2 of women in Sanandaj have experienced a high level of violence. 

Among the variables, social-economical state of family, social support, and respect religious beliefs 

have a positive relationship to occurrence of violence against women with a negative direction. 

However, there was a positive relationship between psychological violence against women and 

factors like age difference between couples, learning gender roles & Patriarchal culture. The 

hypotheses are therefore accepted with confidence level of %.95 

Factors influencing reduction of psychological violence against women are as follows: conducting 

studies aiming at prevalence and etiology of domestic violence, identifying factors of tolerance in 

couples, assessment of lived experience in women who are victims of violence, especially 

psychological violence and pay attention to neighborhood and community approaches to social 

intervention, creating culture for men & women To change their attitude towards the rights of women 

and men in society, and establishment of systems for collecting and documenting data on women in 

violence in province capitals, foundation of centers for crisis emphasizing intervene in and decrease 

psychological violence. All these measures would help decrease domestic violence.  

Keywords: Domestic Violence; Psychological Violence; Social-economical State; Social support; 

Learning Gender Roles; Respect Religious Beliefs; Patriarchal cultur 
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 مقدمه

 رفتارهای از بخشی اکثر در چند هر که شود می محسوب انسانها حقوقی و بهداشتی اصلی مشكالت از 8زنان علیه خشونت

 که گردد می اطالق جنسیت به وابسته خشن رفتار هر به ملل، سازمان تعریف اساس بر. است شده پذیرفته اجتماعی عادی

 و کشورها تمام از همواره زنان علیه 2خانگی خشونت. گردد زنان رنج به منجر روانی یا و جنسی جسمی، آسیب موجب

به آمار و اطالعات آن بسیار مشكل است، چرا که زنان در  اقتصادی و اجتماعی گزارش می شود ولی دستیابی جوامع

 در ویژه به آنان علیه خشونت اغلب علت همین به و بوده اجتماعی اقتصادی ضعیف جایگاه بسیاری از فرهنگ ها دارای

اعمال خشونت علیه زنان و  (.8) شود می توجیه مشروع ای گونه به حتی بعضی موارد در و نشده شناسایی خانواده محیط

های مردساالری در جهان امروز است و یكی از مسائل و ترین جلوهترین جرائم اجتماعی و از عریانها از رابجبدرفتاری با آن

فته یاتر کشورها، حتی کشورهای توسعههای فرهنگی و فكری در بیشمعضالت اجتماعی است که با وجود پیشرفت

شود و مرزهای فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیل، درآمد و های اجتماعی و طبقاتی دیده میدموکراتیک و در تمامی گروه

گیرد و پنهان قومیت را در نوردیده است و در پس شعائر، آداب فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات مذهبی پناه می

 (.2)شود می

به عنوان یكی از ابعاد خشونت علیه زنان به عنوان زیربنای تمامی اشكال اذیت و آزار در نظر گرفته شده   خشونت روانی

این نوع از خشونت اغلب به نوعی (. 3)با این حال اکنون نیز کمتر از تمامی انواع خشونت بین فردی درک می شود . است

کنونی  تعاریف (.4)فیزیكی و اختالفات زناشویی اشاره دارد  غیرعاطفی و خشونت، تجاوز  زبانی، روانی و و بدرفتاری آزار

سرافكندگی  ارعاب، کالمی، جمله آزار عاطفی، توهین از فردی بین فیزیكی خشونت غیر اشكال تمام شامل خشونت روانی

خشونت روانی را ( 11 8)در تعریفی دیگر، اعزازی (. 5)می باشد  آن مانند شغلی و کنترل مالی، محدودیت اجتماعی، های

القاء یا وانمود به القاء ترس، از قبیل تهدید، صدمات جسمی، اخاذی، ارعاب، آزار و اذیت، از بین بردن وسایل شخصی مورد »

های اجتماعی، تحت نفوذ در آوردن، کنترل دائمی، همراه بودن عالقه همسر، مجزاسازی یا وانمود به آن، جلوگیری از تماس

  (.5)می نامد « ...دانی نمودن و عدم اجازه استفاده از امكانات مانند تلفن وهمیشگی با همسر، زن

از هر سه زن یک زن درطول زندگی خود مورد خشونت ( 8556) 6طبق آمار منتشر شده به وسیله سازمان بهداشت جهانی

کشور ما انجام گرفته  بر اساس مطالعات مقدماتی که در خصوص میزان وقوع خشونت خانوادگی در. (6)قرار می گیرند 

ایران نیز خشونت  در(. 1)درصد برآورد شده است  10تا  0 است نرخ همسر آزاری و بدرفتاری با زنان در طیفی از  

ی بهزیستی در تهران مثالً در مصاحبه با زنانی که به مراکز مشاوره. شودهای آغاز ازدواج شروع میخانوادگی از همان سال

خص شده که فقط  کردند، مشمراجعه می
 

 
ها وجود نداشته است و بقیه به از زنان سابقه کتک خوردن در خانواده آن  

و حدود  . کرّات شرایط زندگی خانوادگی را بد و مشاجرات خانوادگی را جزئی از زندگی روزمره عنوان کردند
 

 
زنان آغاز   

  (.5)خشونت را در همان شب اول ازدواج  اعالم کردند 

 ،(بدن داخلی های آسیب اندام و شكستگی تا بریدگی از)جراحت :ای شامل غیرکشنده جسمانی عواقب دارای خشونت

 آسم، سردرد، لگن، مزمن دردهای  ، PIDغیرعمدی، جنین ، سقط(ایدز / HIV)های مقاربتی  بیماری ناخواسته، حاملگی

 خودکشی، شامل مرگباری عواقب ونیز الكلیسم و اعتیاددخانیات،  استعمال نظیر رفتارهایی پذیر، رودة تحریک سندروم

 ای، تغذیه مشكالت ترس، اضطراب، افسردگی، مانند آن روانی عواقب .مادر می باشد و میر مرگ و مغزی ضربه دیگرکشی،

 هایی که در زمینهبررسی باشد می ناپذیر اغماض حادثه نیز از پس استرس آسیب و وسواس های جنسی، آسیب اختالالت

گری و بدرفتاری قابل تعمیم دهد که عنصر اصلی بدرفتاری سلطه جویی است و سلطهخشونت انجام گرفته است نشان می

                                                           
1
. Violence Against Women 
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. Domestic Violence 

3
. Psychological violence 

4
. World Health Organization (WHO) 
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خورند و تأثیرات منفی همچنین در محیط شغلی و کل جامعه به چشم می. مانندهستند و در چهارچوب خانواده باقی نمی

و بازتولید  8پذیریبه عنوان رکن اصلی خانواده، مستقیماً در جامعه با زنانگذارند و به این ترتیب بدرفتاری خود را به جا می

لذا خشونت نسبت به زنان به ویژه در خانواده در یک دایره معیوب به . های اجتماعی مطلوب و نامطلوب نقش دارندپدیده

آید و سالمت جامعه در به حساب میخشونت در خانواده و جامعه منجر خواهد شد چرا که خانواده شالوده و زیربنای جامعه 

  .(10) .دباشگرو سالمت خانواده می

 ینقش جنس یهاکه کلیشه یزنان -8 ت که،زن تشكیل داده بود دریاف 251که نمونه مورد مطالعه او را  یدر پژوهش 2جارکو

با باالرفتن تحصیالت  -2. مداراگرایانه به خشونت علیه زنان داشتند یهاتر از سایر زنان، گرایشکردند، بیشییید مأرا ت

مردانی که سطح سواد و   مطابق تحقیقات گلس(. 11) یافتیها افزایش منقش جنس بوسیله آن یزنان، میزان برابرخواه

ر و دارای شغل بهتری تهای خود که تحصیل کردهتر به زنتر از زنان خود است به احتمال بیشوضعیت شغلی آنان پائین

بر سالمت روان افراد  یدهد که مذهب تأثیر مثبتنشان می( 8550) 5و کوهن 6نتایج پارک .(12)دارند هستند ستم روا می

کاهش رفتار  افزایش سالمت روان و افسردگی و افراد با جهت گیری مذهبی ارتباط مثبتی با کاهش اضطراب و. دارد

در ( 8510) 6و رسل دوباش 5ترین پژوهش کامالً فمینیستی درباره کتک زدن زنان را ربكاعمده (.13) خشونت آمیز دارند

ها، خشونت علیه زنان مشكلی عمیقاً اجتماعی است که از درون نظام خانوادگی مردساالر به گفته آن. اندم دادهااسكاتلند انج

های ترین روشهای خانوادگی و اجتماعی، از عمدهدادن و گرفتن حمایت که نشان داد( 2005) 1هوانگ (.14) خیزدبرمی

و همچنین به عنوان مهم ترین عوامل حفظ و ارتقاء . شان استمقابله و جلوگیری از اعمال خشونت مردان علیه همسران

  (.15) سالمت روان زنان است

که متغیرهای سن زن و شوهر، سن ازدواج زن و شوهر، طول مدت ازدواج همسران،  دادنشان  (10 8)زنگنه نتایج پژوهش 

ندی همسران به اعتقادات دینی، میزان آزادی همسران در انتخاب همسر، میزان تحصیالت زن و یبتعداد فرزندان، میزان پا

اما . لیه زنان در خانواده دارندداری با متغیر وابسته یعنی انواع خشونت شوهران عدرآمد شوهر، رابطه معكوس و معنی

تحصیالت  خاستگاه و میزان ،متغیرهای اختالف سنی همسران، تجربه و مشاهده خشونت والدین توسط همسران در خانواده

 در پژوهشی .(16) باشند داری می، همگی با انواع خشونت شوهران علیه زنان در خانواده دارای رابطه مثبت و معنیرشوه

هد بین دنتایج تحقیق نشان می. با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی انجام داده است (10 8) نیزیرئیسی سرتشکه 

اما بین تفاوت . شغل مرد، تحصیالت، نوع ازدواج و اقتدار مرد در خانواده با خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد

دهد متغیر اقتدار و سلطه های تحقیق نشان مینین یافتههمچ. تزوجین و خشونت رابطه معناداری مشاهده نشده اس نیس

خشونت "ای تحت عنوان در مقاله( 66 8)اعزازی  .(86)ترین تأثیر را در خشونت علیه زنان دارد مرد در خانواده بیش

منابع کمیاب ساالرانه دارد و های مردمعتقد است که ساختار اجتماعی جامعه ایران ویژگی "خانگی بازتاب ساختار جامعه

شود، و به همین دلیل خشونت اجتماعی در اختیار مردان است و به صور مختلف از دسترس زنان دور نگه داشته می

  (.81)شودخانوادگی در ایران به صورت آشكار هم در اماکن عمومی و هم در خانواده اعمال می

وجود دارد که در این میان نظریاتی که بیشترین نظریات متكثر و متنوعی در زمینه خشونت و به ویژه خشونت خانگی 

 .پژوهش دارد و  از توان تبیینی باالتری برخوردارند استفاده شده استمقاربت را با موضوع 
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بخشد و بر اساس رویكرد فمینیستی، قانون به اراده معطوف به کنترل مردان بر زنان مشروعیت می: 8نظریه فمینیستی

آورد و به این ترتیب به اعمال زور و خشونت که یكی از ابزارهای اصلی حفظ کنترل مردان بر میمجال ابراز آن را فراهم 

های اجتماعی فرهنگ مردساالری، فرهنگی کهن و سنتی است اما در بسیاری از نهادها و نظام. بخشدزنان است رسمیت می

متبلور شده است و نهادهای ( ه، حقوق و قانونای، آموزش و پرورش، رساننظام خانواده مدرن یا هسته) جوامع معاصر 

ها، زبان، دانش و نوع تعریف ما از مسائل به اعتقاد فمینیست. پردازنددهی مستمر به این فرهنگ میاجتماعی به مشروعیت

نان شود و دقیقاً به همین دلیل است که خشونت علیه زمراتبی و پدرساالر انجام میاجتماعی در بطن این فرهنگ سلسله

شود زیرا نهادهای اجتماعی و حقوقی موجود از دریچه تنگ فرهنگ جنسیتی به مسائل مسأله اجتماعی در نظر گرفته نمی

 (.85)نگرند و مشكالت زنان می

شوند که مرد دارای اقتدار و زن در خدمت مردان و زنان در یک نظام مردساالر به گونه ای اجتماعی می: 2نظریه مردساالری

-اجتماعی پدرساالرانه، مردان در جایگاه رهبری و قدرت و زنان در جایگاه/این گونه، در ساختار خانوادگی. باشدخدمت او 

بند باشد، در صورت تخلف از آن بیشتر احساس گناه و هرچه فرد به این هنجار اجتماعی پای. های پست قرار دارند

نت شوهر علیه همسر، در همین اطاعت از اقتدار و کنترل های رادیكال بذر خشواز دید فمینیست. نمایدشرمندگی می

 (.20)مردان نهفته است

از نظر ساراسون حمایت اجتماعی ادراک فرد است از این که مورد محبت و عالقه دیگران است، :  نظریه حمایت اجتماعی

. (28)های فردی هستند موقعیتبرای دیگران ارزش دارد و افرادی که در کنار او حضور دارند، آماده مساعدت به وی در 

نیز بر آنند که حمایت اجتماعی هم چون سپری حفاظتی فرد را در برابر فشارهای درونی و تهدیدات ( 8556)بارون و برن 

تر ها را آسانتر، و اعمال خشونت علیه آناز نظر آنان کناره جویی و انزوا زنان را به مردان وابسته. کندبیرونی محافظت می

توانند از بروز خشونت از دارند، می...( دوستان، آشنایان و)کند در حالی که زنانی که پیوندهای حمایتی قوی با دیگران می

 .(22) جانب مردان ممانعت کنند

ها و هویت جنسیتی به پذیری در خانواده، نگرشبراساس این نظریه در قرآیند جامعه: 6نظریه یادگیری نقش های جنسیتی

با توجه به این که طی . برداری را به دنبال دارددرونی شده به فرزندان انتقال یافته و تداوم سلطه مردان و فرمانصورت 

فرآیند جامعه پذیری جنسیت، معموالً از مردان تصویری مستقل، استوار، شایسته، توانا و با اراده ترسیم گردیده و در مقابل، 

گری مردانه و شوند، مردان نقش جنسیتی سنتی سلطه، عاطفی و وابسته توصیف میزنان موجوداتی آرام، فرمانبر، منفعل

های جنسیتی، فرهنگ جنسیتی مبتنی بر در جریان فرایند یادگیری نقش(.  2)پذیرند بر بودن را میزنان نقش فرمان

های جنسیتی در و یادگیری نقش اگر واقعاً چنین باشد. شودنابرابری مورد نظر نظریه فمینیستی نهادینه و بازتولید می

های ای داشته باشد باید میزان انطباق یادگیری نقشکننده تر واقعاً چنین تأثیر همنوامحیط خانواده و جامعه کالن

به عبارت دیگر به موازات . زیاد باشد( وقوع خشونت)های جنسی و پیامدهای آن جنسیتی در زنان آسیب دیده با کلیشه

 .  دیده باید افزایش یابدنتی، میزان و شدت مصادیق مختلف خشونت در زنان آسیبافزایش تربیت س

کنند که دو معیار دینداری، یعنی رفتار مذهبی و چنین نتیجه گیری میاین نظریات  :نظریات مرتبط با باورهای دینی

فتار مذهبی در بعد خصوصی بینی رفتارهای انحرافی دخالت دارند، به نحوی که هرچه شدت راحساسات دینی، در پیش

 (.26) تر خواهد بودتری داشته باشد، میزان ارتكاب بزهكاری کمتر و مقبولیت بیشتر باشد و احساسات دینی قویبیش
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 روش

از آنجا که تحقیق در یک مقطع . گیردهای پیمایشی قرار میپژوهش کنونی از نظر کنترل شرایط پژوهش در ذیل پژوهش

باید افزود که تحقیق از نوع تحقیقات پهنانگر است . محدود انجام  شده است از جنس مطالعات مقطعی استزمانی معین و 

نهایتاً پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علّی . های خود استزیرا به اتكاء انتخاب نمونه معرف به دنبال تعمیم نتایج و یافته

 . ابی خود استهای میان متغیرهای انتخبوده و در پی یافتن همبستگی

به واحد مددکاری اجتماعی و گی ای است که به واسطه مشكل خشونت دیدهدیدهجامعه آماری شامل همه زنان خشونت

و اورژانس ( کلینیک 6)های مددکاری اجتماعی و مشاوره ، کلینیک(مجتمع خانواده 2)مشاوره مجامع قضایی خانواده 

 .تمامی زنان عادی ساکن شهرستان سنندج جهت مقایسه با گروه اول می باشدشهر سنندج  و ( مورد 8)اجتماعی بهزیستی 

تر متغیرهای مستقل تحقیق بر سنجی دقیقجهت تأثیر. گیری تصادفی ساده استفاده شده استدر این پژوهش از نمونه

-رجاع، لیست زنان خشونتمراکز مورد ا .اسازی شده باشند مورد نیاز استمتغیر وابسته، دو گروه کنترل و آزمایش که همت

ها را در اختیار شده بودند را در اختیار داشتند و آنها مراجعه کرده یا ارجاع دادهبخش ای که جهت مشاوره به ایندیده

 .گیری تصادفی ساده به عمل آمدهای الزم نمونهبعد از دسترسی به فهرست. محقق قرار دادند

به واسطه فراوانی و محدودیت . نفر بود 251اند مراکز مذکور شناسایی شدهای که توسط دیدهکل جمعیت زنان خشونت

نفر از  851تعداد . آمد بدست نفر  851 نمونه حجمدسترسی به تمامی موارد جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران، 

از طریق شیوه نمونه گیری خوشه ای شده و همسان سازی با گروه زنان خشونت دیده  از نظر سنیزنان عادی این شهر نیز 

  .انتخاب شده انددو مرحله ای 
 

 فراوانی حجم نمونه براساس واحدهای مددکاری اجتماعی مورد مطالعه در شهر سنندج-8جدول  

 

پرسشنامه پژوهش کنونی . است( ایسؤال چند گزینه   6مشتمل بر )ابزار جمع آوری داده در این پژوهش پرسشنامه 

های فرعی، بعدی از موضوع پژوهش مورد سنجش قرار پرسشنامه است و در هر یک از پرسشنامه-مشتمل بر چهار نوع زیر

در این میان . گرددگیرد و به صورت حضوری تكمیل میپرسشنامه به دو صورت باز و بسته مورد استقاده قرار می. گیردمی

ماعی، پایبندی به باورهای دینی با از  های مربوط به متغیرهای بُعد روانی خشونت، مردساالری، حمایت اجتگویه

اما سؤاالت . های دیگر اقتباس شده است و تغییراتی در آن اعمال نشده استهای به کار گرفته شده در پژوهشپرسشنامه

در این باره مجموع سواالت استاندارد و از قبل . های جنسیتی از نوع محقق ساخته استمربوط به متغیر یادگیری نقش

بنابراین با توجه به اجزاء و عناصر نظری . ای که بتوان آن را مبنای سنجش این متغیر قرار داد موجود نبودشده تعریف

های جنسیتی و با مشورت اساتید و صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی سؤاالت الزم استخراج مستتر در نظریه یادگیری نقش

برای . ترتیب روایی گویه های پرسشنامه صوری و محتوایی می باشدبه این . های استاندارد تبدیل شدگردید و به گویه

پرسشنامه توسط زنان خشونت دیده مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر سنندج و  0 سنجش پایایی پرسشنامه، تعداد 

 زنان خشونت دیده زنان عادی

 

 

 مجامع مددکاری واحدهای

 مجامع) خانواده قضایی

 (مبعث و توحید قضایی

 مددکاری های کلینیک

  مشاوره و اجتماعی

 مجامع مددکاری واحدهای

 قضایی مجامع) خانواده قضایی

 (مبعث و توحید

 جمع کل

 85  نفر 50 نفر 85 نفر 52 نفر 851
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ها بدست امهمددکاری اجتماعی اژین که در همین شهر واقع شده است، تكمیل و سپس آلفای کرونباخ این پرسشن کلینیک

 . و ابعاد مختلف خشونت به شرح زیر است آمد که مقدار آن برای هرکدام از متغیرهای مستقل
 

 

 محاسبه آلفای کرونباخ متغییرها -2جدول 

 

تر باشد، پایایی و اعتبار نزدیک 8هرچه آلفای پرسشنامه به . دهدرا نشان می متغییرهای خشونتضریب پایای هر کدام از  (8)جدول 

 . باشددر حد استاندارد می که 65/0متغییرها برابر است با  آلفایدر پژوهش حاضر میانگین . تر استپرسشنامه بیش

 

 افزار نرمو در   استخراج پرسشنامه از اطالعات ها، پاسخ ینیبازب و کنترل و ها پرسشنامه یگردآور از پس پژوهش، نیا در

(spss )یت یها آزمون از(  یاستنباط) یلیتحل سطح درهمچنین . ردیگ انجام الزم یآمار محاسبات تاشد  وارد (T )گروه-

  .شده است استفاده ههای مستقل

 یافته ها

 .رسد میزان حمایت اجتماعی در بین زنان خشونت دیده و عادی متفاوت استبه نظر می :فرضیه اول
 

 میزان حمایت اجتماعی در بین زنان خشونت دیده و زنان عادیتفاوت بررسی .  جدول            

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 f Sigمقدار

 02/0 422 3/0   040/5 00/0 242/35 حمایت اجتماعی

 

که این  02/0و سطح معناداری بدست آمده برابر است با  622اطالعات مندرج در جدول فوق، درجه آزادی برابر است با با توجه به 

لذا فرضیه فوق تأیید شده است و میزان حمایت اجتماعی در بین زنان  .کوچكتر می باشد( 05/0)مقدار از سطح معناداری معین 

 آلفای محاسبه شده

 آلفا هاتعداد گویه  متغییرها پرسشنامه                                                                          

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت 

 علیه زنان

 61/0 6 حمایت اجتماعی

 0/ 5 6 باورهای دینی

 68/0 6 یادگیری نقش های جنسیتی

 0/ 1 6 مردساالری

 55/0 1 عد روانی خشونتبُ

 65/0 میانگین کل
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حاکی از آن است که میزان حمایت ( 885/0)اختالف میانگین بدست آمده . باشدعادی شهر سنندج متفاوت می  خشونت دیده و

 . اجتماعی در بین زنان عادی بیشتر از زنان خشونت دیده می باشد

 .رسد میزان مردساالری در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی متفاوت استبه نظر می :فرضیه دوم

 

 میزان مردساالری در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی تفاوت  بررسی. 6جدول 

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 f Sigمقدار

 06/0 622 805/0 -656/8 02/0  /502 مردساالری

 

باشد که این مقدار از سطح می 06/0و سطح معناداری بدست آمده  622جدول فوق، درجه آزادی برابر است با براساس داده های 

. لذا فرضیه تفاوت بین میزان مردساالری در خانواده زنان خشونت دیده و عادی تأیید شده است .است مترک( 05/0)اطمینان معین 

 . باشدکه مردساالری در خانواده زنان خشونت دیده بیشتر از زنان عادی می ددهنشان می( 805/0)اختالف میانگین بدست آمده 
 

 .های جنسیتی در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی متفاوت استرسد میزان یادگیری نقشبه نظر می: فرضیه سوم
 

 های جنسیتی در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی میزان یادگیری نقشبررسی تفاوت  . 5جدول 

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 f Sigمقدار

 006/0 622 5/0 8 2/ 52 00/0 5/68 5 های جنسیتییادگیری نقش

باشد که این مقدار از سطح می 006/0 و سطح معناداری 622ی موجود در جدول فوق درجه آزادی برابر است با هابا توجه به یافته

های جنسیتی در زنان خشونت دیده و باشد لذا فرضیه فوق تأیید شده و بین میزان یادگیری نقشکوچكتر می (05/0)اطمینان معین 

ی در بین زنان تهای جنسیمیزان یادگیری نقش که ستاحاکی از آن  (5/0 8)اختالف میانگین بدست آمده . عادی تفاوت وجود دارد

 . اشدبخشونت دیده باالتر از زنان عادی می
 

 .رسد میزان پایبندی به باورهای دینی در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی متفاوت استبه نظر می :فرضیه چهارم
 

 

 میزان پایبندی به باورهای دینی در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی  بررسی تفاوت بین. 5جدول 

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 f Sigمقدار

 008/0 622 811/0 - /681 008/0 621/80 پایبندی به باورهای دینی
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است که این  008/0باشد و سطح معناداری بدست آمده می 622اطالعات مندرج در جدول فوق، درجه آزادی بدست آمده با توجه به 

باشد بنابراین فرضیه تفاوت بین میزان پایبندی به باورهای دینی بین زنان خشونت می (05/0)مقدار کوچكتر از سطح معناداری معین

بیانگر این یافته است که میزان پایبندی به باورهای  (811/0)از طرفی اختالف میانگین بدست آمده  .دیده و عادی تأیید شده است

 . دینی در بین زنان عادی باالتر از زنان خشونت دیده می باشد
 

 .اقتصادی خانواده در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی متفاوت است -رسد پایگاه اجتماعیبه نظر می: فرضیه پنجم

 

 اقتصادی خانواده در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی  -پایگاه اجتماعی ررسی تفاوت ب. 6جدول    

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 f Sigمقدار

 005/0 622 855/0 -652/2 005/0 555/6 پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده

 

باشد که این می 005/0و سطح معناداری بدست آمده نیز  622های موجود در جدول فوق، درجه آزادی برابر است با دادهبا توجه به 

( 855/0)اختالف میانگین بدست آمده برابر است با . شودکوچكتر بوده لذا فرضیه فوق تأیید می (05/0) عینمقدار از سطح اطمینان م

 . پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی زنان خشونت دیده نسبت به زنان عادی است از که حاکی
 

 .رسد میزان فاصله سنی زوجین در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی متفاوت استبه نظر می :فرضیه ششم

 

 فاصله سنی زوجین در بین زنان خشونت دیده و زنان عادی بررسی تفاوت  . 1جدول 

اختالف  tمقدار  Levenes test متغیر

 میانگین

درجه 

 آزادی

 سطح معناداری

 f sigمقدار

 00/0 622 66/0  -026/5 806/0 558/2 فاصله سنی زوجین

  

باشد که این مقدار می 00/0و سطح معنادری نیز  622اطالعات مندرج در جدول فوق، درجه آزادی بدست آمده برابر است با اساس  بر

حاکی از آن ( 66/0 )اختالف میانگین بدست آمده . شودکوچكتر بوده بنابراین فرضیه فوق تأیید می (05/0)از سطح معناداری معین 

 ].باشدشان میشان باالتر از میزان اختالف سنی زنان عادی با همسراناست که میزان اختالف سنی زنان خشونت دیده با همسران

 

 و نتیجه گیری بحث

با  ".رسد میزان حمایت اجتماعی در بین زنان خشونت دیده و عادی متفاوت استبه نظر می "نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

بنا بر نظریه حمایت اجتماعی، افراد با دریافت حمایت اجتماعی . همخوانی دارد( 10 8)اعزازی  ،(2005)هوانگ  هاییافته

مردان خشن غالباً سعی . گیرند، واکنش درستی انجام دهندهایی که در معرض آن قرار میتنشقادر خواهند بود نسبت به 

غلبه بر این انزوای اجتماعی . ها را به لحاظ اجتماعی منزوی کنندهای همسر خود با دیگران دارند تا آندر کنترل تماس

تر، و جویی و انزوا زنان را به مردان وابستهارهکن. تواند یک کارکرد گروهی برای زنان در معرض خشونت داشته باشدمی

...( دوستان، آشنایان و )در حالی که پیوندهای حمایتی قوی زنان با دیگران . کنداعمال خشونت علیه آنان را آسان تر می

 . تواند از بروز خشونت از جانب مردان ممانعت کندمی
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 ".در بین زنان خشونت دیده و عادی متفاوت است زان مردساالریبه نظر می رسد می"نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه 

همانگونه که . همخوانی دارد( 10 8)رئیسی سرتشنیزی ، (8510)ربكا و رسل دوباش های های حاصل از پژوهشبا یافته

قضاوت، ارزش، هنجار دهد ساختار مردساالرانه با خود الگوهایی از ذهنیت، نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه نیز نشان می

ورزی است مورد پرستش قرار مردساالری هویت مردانه را که همان خشونت. دهدو رفتار را به وجود می آورد و انتقال می

  . دهدگذازند، قدرت و امتیاز میکنند و به آن احترام میدهد،  به کسانی که نقش مردانه را اعمال میمی

در بین زنان خشونت دیده و عادی به نظر می رسد میزان یادگیری نقش های جنسیتی  "یافته های مربوط به فرضیه  

های تحقیق اشاره شد و گونه که در بخش نظریههمان. همخوانی دارد( 2006)های پژوهشی جارکو با یافته ".متفاوت است

ها و هویت پذیری در خانواده، نگرشدهد، طی فرآیند جامعهنشان مینتایج تحلیل آماری این تحقیق و تحقیقاتی مذکور هم 

برداری زنان و در نتیجه پذیرش و جنسیتی به صورت درونی شده به فرزندان انتقال یافته که تداوم سلطه مردان و فرمان

 .شان را به دنبال داردعدم مقاومت در  برابر خشونت اعمال شده از سوی شوهران

در بین زنان خشونت دیده و عادی رسد میزان پایبندی به باورهای دینی به نظر می"حاصل از آزمون فرضیه  این یافته های

اکثر مذاهب، عشق، شفقت و  کُنه در .داردخوانی هم( 10 8)زنگنه  ،(8550) پارک و کوهن هایبا یافته ".متفاوت است

تحقیقات نشان . باشدمهربانی نهفته است و همین اعتقادات مذهبی عامل مؤثری در پیشگیری از خشونت علیه زنان می

، (8512) دیگران و 8از جمله استارک. داری و رفتار پیشگیرانه از جرایم وجود دارددهد که ارتباط معناداری میان دینمی

های مجرمانه در اجتماعات دینی و های مبتنی بر ناهمواریاثر بازدارندگی دین نسبت به کنش، (1990) پارک و کوهن

عمل ( از جمله خشونت علیه زنان)تر است و دین به عنوان حفاظی در برابر جرم و بزه اخالقی از اجتماعات غیرمذهبی بیش

 .نمایدمی

در بین زنان خشونت اقتصادی خانواده  –می رسد پایگاه اجتماعی به نظر "براساس یافته های بدست آمده از آزمون فرضیه 

باشد که این می 005/0و سطح معناداری بدست آمده نیز  622درجه آزادی برابر است با ، ".دیده و عادی متفاوت است

اختالف میانگین . شودتأیید می %55با سطح اطمینان  کوچكتر بوده لذا فرضیه فوق (05/0)مقدار از سطح اطمینان موجود 

پایین بودن پایگاه اجتماعی اقتصادی زنان خشونت دیده نسبت به زنان  از که حاکی( 855/0)بدست آمده برابر است با 

رئیسی ، (10 8)زنگنه ، (8565)گلسهای ها با یافتهاین یافته. (6-5 جدول ) عادی در دو شهر سنندج و بیجار است

 .همخوانی دارد، (10 8) سرتشنیزی

در بین زنان خشونت دیده و به نظر می رسد میزان فاصله سنی زوجین  "بدست آمده از آزمون فرضیه  اطالعاتاساس  بر

باشد که این مقدار از می 00/0و سطح معنادری نیز  622، درجه آزادی بدست آمده برابر است با ". عادی متفاوت است

اختالف میانگین . شودتأیید می %55با سطح اطمینان  فرضیه فوقکوچكتر بوده بنابراین (05/0)سطح معناداری معین 

شان باالتر از میزان اختالف حاکی از آن است که میزان اختالف سنی زنان خشونت دیده با همسران( 66/0 )بدست آمده 

یافته  اما با. همخوانی دارد( 10 8)زنگنه های ها با یافتهاین یافته. (6-60جدول ) باشدشان میسنی زنان عادی با همسران

 همخوانی ندارد (10 8)رئیسی سرتشنیزی های 

References 
 

1. Rafieefar Sh, Parsinia S. in translation: Violence against women, World Health Organization (author). 

Tehran: Tandis Publications; 2001. 86. [Persian] 

2. Nazparvar B. Investigation of physical wife abuse at the Tehran medical forensic centers [Dissertation]. 

Tehran:Tehran Medical University; 1998. [Persian]  

3. Navarre S. In Tomison AM, Tircci J. Emotional abuse: the hidden form of maltreatrnent. Issues in Child 

Abuse Prevention, 1997:8. 

                                                           
1
.  Stark 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

4. Burman B & Margolin G. Analysis of the association between marital relationships and health problems: An 

interactional perspective. P sychol Bull. 1992;1 12:39-63.  

5. Ramiro LS, Hassan F, Peedicayil A.. Injury Control and Safety Promotion, 2004. Yo1.11, No. 2,pp.131-137 

6. Ezazi, Sh. “Domestic violence, Battered women”, Tehran: Sali Publication,2001. [Persian] 

7. World health organization. violence against women, Geneva,1997. 

8. Shams SfandAbad, H, Emami, S "Survey on the Prevalence of Wife Abuse and the Factors Affecting it", 

Women Studies Journal, 2003. Volume 1, No. 5. [Persian] 

9. Ezazi, Sh. "Domestic violence and social violence", Article Collection of the social problems in Iran,2004. 

No. 4. [Persian] 

10. Farhadian T. Prevalence of physical and sexual abuse in women and children. Zahedan J Res Med Sci 

(ZJRMS), 2012 14(10): 92-96. [Persian] 

11. Jarchow,  A.  L. Analyzing  Attitudes  toward  Violence  Agaist  women  PhD  thesis. United  states:  Idaho 

state University, 2004.  

12. Reyhan Sefat T. Study of Factors Related to Domestic Violence Against Women in the family referred to 

family court in Tehran, Master thesis, University of Rehabilitation Sciences and Social Welfar. 2003. [Persian] 

13. Baker, M. Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness, Journal for the Scientific Study of Religion, 

1982. Vol.21, No.2, 119-122. 

14. Pahl, J. (ed). Privat violence and public policy, London: Routledge & Kegan paul,1985. 

15. Huang. w. J. An Asian Perspective on Relationship and Marriage Education. Family processes, 2005. 44 (2). 

PP:  .576-586 

16. Zanganeh, Mohamad. Sociological Survey on the Factors Affecting Husband’s Violence Against the 

Women in Family (Case Study in Bushehr), Master Thesis, University of Shiraz. 2001. [Persian] 

17. Raeisi Sarteshnizi, A. Violence Against Women and the factors affecting it (Case Study in Shahr-e-Kord), 

Women Studies Journal, 2002. No. 3. [Persian] 

18. Ezazi. SH. Family Violence, reflected by society stracture. Women Journal.1999, 5(1): 48-51 (Persian). 

19. Shahidyan, H. Islamic feminism and the women's movement in Iran, US: Iran Letter, 8998. No.16 [Persian] 

20. Dobash, R. E & Dobash, R.P. Women's violence in intimate relationships: Working on a puzzle, British 

journal of Criminology, 2004. 44, 328. 

21. Sarason, I. G. Social  support, personality and health. In M. Janniss (Ed.).  Individual differences, stress and 

health psychology.  Springer-Verlag. 1988 

22. Jalali, D. & Rahbarian, J. Violence against spouses of addicted men. Social Welfare Journal, 2011. 22, 149–

171. [Persian] 

23. Verdiniya, A; Riahi, M & Esfandiari, F. "Attitude Explanation of Female Students towards Violence Against 

Women: An Empirical Test of Social Learning Perspective", Journal of Survey on the social issues in Iran, 2010. 

the first year 1. [Persian]  

24. Chad Wick, B.A. & Top, B. L. Religiosity andDelinquency among  LDS Adoles cents.Journal for the 

Scientific Study of Religion, 1993. 32,N:1. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramiro%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15370350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hassan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15370350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peedicayil%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15370350
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

