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  بررسی عوامل اجتماعی، جامعه پذیري جنسیتی بر میزان خشونت علیه زنان و ارائه راهکارها 

  1)نویسنده مسئول(احسان گنجعلی

  2احمد میرگل

  3علیرضا میري بنجار

 

 

  هچکید

 که آنجایی از. باشد می زنان علیه خشونت میزان بر )مرد( جنسیتی پذیري جامعه عوامل اجتماعی، بررسی این اصلی هدف

قب اعو و یدآ میب سالمتی به حساه یک مشکل عمدي، بشرق حقوو  نسانیا يبر جنبههاوه عالن ناه زخانگی علیخشونت 

 است این ما تحقیق اصلی سوال حال. ازدندا به خطر را جامعه و ادهخانو ن،ناز ند سالمتامیتو آن جتماعیا و نیروا ،جسمی

 به بررسی از تحقیق روش. باشد می گذار تاثیر زنان علیه خانوادگی خشونت بر مردان پذیري جامعه نوع اندازه چه تا که

 باشدمی سابقه خشونت خانگی و ادسو سطح، جنسیت شامل که را نظر مورد هايشاخص پرسشنامه طریق از و کیفی صورت

هاي این بررسی نشان می دهد که خشونت مردان علیه زنان در حد باالیی می باشد و  یافته .دادیم قرار یابی عرض مورد را

در بین انواع خشونت، خشونت روانی بیش از سایر اشکال خشونت از طرف زنان تجربه شده است و نیز خشونت اجتماعی 

نواده هایی که مردان هم بیش از سایر خشونت ها است و خشونت جنسی کمترین را به خود اختصاص داده است در خا

مشکل در . آموخته اند باید صرفاً اعمال قدرت نمایند و زنان اطاعت نمایند، محلی براي اعمال خشونت به وجود نمی آید

از طرف دیگر در صورت وجود . جایی بروز می نماید که مشروعیت این رابطه از نظر زنان مورد پرسش و تردید قرار گیرد

در خانواده از میزان خشونت علیه زنان کاسته می شود یعنی با تغییر ... از نوع همکاري، گفتمانی وروابط متعادل و متقارن 

  . کامل روابط از نوع مردانه و زنانه به روابطی متعادل تر، از میزان خشونت در خانواده کاسته خواهد شد

 

  ، عوامل اجتماعیجنسیت ، پذیري جامعه ، زنان علیه خشونت: يکلیدنگاواژ
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  مقدمه - 1

اهمیت خانواده از این روست که نه تنها محیط مناسبی براي . بی تردید یکی از مهم ترین نهادهاي جامعه، نهاد خانواده است

در حال حاضر خانواده ها دچار انواع آسیب . همسران است بلکه وظیفه جامعه پذیري و تربیت نسل هاي آتی را نیز بر عهده دارد

طالق، اختالف و تضادهاي زناشویی، بدرفتاري با افراد مسن، خودکشی، کودك : هستند که برخی از آنها عبارتند ازپذیري و بحران 

این بحران ها موجب می شود که خانواده نتواند به عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق . آزاري، کودکان فراري و خشونت زناشویی

و هرگاه بنیان عاطفی و اخالقی خانواده که از همبستگی میان . عمل کندعاطفه و وجدان اخالقی به مجموعه عناصر خویش 

  ).1384مارابی، (اعضایش نشأت می گیرد، متزلزل شود تصور سایر آسیب هاي اجتماعی نیز دور از ذهن نخواهد بود 

قرار و آرامش ایجاب می  نیاز افراد به. خانواده کوچکترین واحد اجتماعی، اما مهم ترین واحد اثربخش حمایتی و تربیتی است

نماید که در خانواده رابطه اي مبتنی بر عاطفه و عقل آنگونه که احساس امنیت، اطمینان، سالمت، حمایت و رضایت را براي 

نقش سازنده زن در ایجاد پیوندهاي اخالقی و عاطفی اعضاي خانواده غیرقابل انکار است اما . طرفین به ارمغان آورد شکل گیرد

  . جز با ایجاد محیطی آرام، مطمئن و به دور از خشونت براي همه افراد خانواده میسر نمی شوداین هدف 

خشونت خانوادگی به خصوص خشونت علیه زنان پدیده جدیدي نیست اما توجه به آن به عنوان مساله اي اجتماعی به دوران 

شان می دهد که خشونت علیه زنان مساله اي جهانی آمار و اطالعات استخراج شده از مطالعات گوناگون ن. جدید بر می گردد

اما فقدان آمار نمی . در ایران متاسفانه آمار دقیقی از پدیده همسرآزاري وجود ندارد. است و در اغلب جوامع قابل مشاهده است

ز طرف افراد ، صرفنظر از چگونگی برداشت و پذیرش و یا رد خشونت خانگی ا. تواند دلیل موجهی بر نادیده گرفتن آن باشد

  ).1381مجوزي،(مشاهدات تجربی و شواهد ظاهري حاکی از وجود گسترده انواع آن در خانواده هاي ایرانی است 

آمارهاي قتل و تجاوز و دیگر انواع خشونت در خانواده چندان باالست که جامعه شناسی چون گیدنز را به چنین اظهارنظري 

کان در جامعه امروزي است و از لحاظ آماري، افراد، در هر سنی و از هر جنسی، به مراتب در واقع؛ خانه خطرناك ترین م: واداشته

در انگلستان، یکی از هر چهار قتل را عضوي . بیشتر احتمال دارد که در خانه به آنان حمله بدنی شود تا در شب هنگام و در خیابان

  ).1373، گیدنز، ترجمه صبوري. (از خانواده بر ضد دیگري مرتکب می شود

 و اي رابطه عوامل بررسی به  خانواده در حاکم روابط نوع دریچه از و زنان دسترس در منابع زاویه از دارد نظر در پژوهش این

. بپردازد همسرآزاري یا و زنان علیه خشونت تر دقیق طور به و خانواده حوزه در خشونت با رابطه در زنان بالقوه هاي سرمایه

شواهد تجربی در این حوزه نشان می دهد که عوامل خطرساز  به لحاظ یادگیري و جامعه پذیري جنسیتی در گون و نظریات گونا

هاي اقتصادي و فرهنگی براي زنان از طریق عوامل رابطه اي مانند روابط هماهنگی، همکاري، خانواده مبدأ و کسب سرمایه

  .نت علیه زنان نقش ایفا می کنندهمفکري، همدلی، گفتمانی در خانواده مقصد در شکل گیري خشو

  اهمیت و ضرورت تحقیق- 2
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امروزه این اندیشه که خشونت خانگی یک امر خصوصی، یک موضوع خانوادگی، یک انتخاب فردي و یا واقعیتی اجتناب ناپذیر 

بسیاري از زنان خشونت هاي خانگی علیه زنان از جمله مسائل و مشکالتی است که زندگی . است؛ مورد چالش قرار گرفته است

اگرچه خشونت هاي خانگی معموالً در حریم خانواده رخ می . را در طبقات و قشرهاي مختلف اجتماعی به نوعی متأثر می سازد

خشونت علیه زنان کیفیت زندگی زنان و فرزندانشان، توانایی، استقالل . دهد، اما زندگی زنان را در همه ي عرصه ها متأثر می سازد

  .زندگی عادي آنها را به شدت تهدید می کند و به اختالل می کشاندو مولد بودن 

کند که در اندرسون اشاره می. خشونت علیه زنان و کتک زدن آنها همواره شیوه اي مشروع براي ابراز سلطه مردانه بوده است

تند زنان خود را کتک بزنند و هیچ م، مردان حتی مطابق با قانون می توانستند و اجازه داش 19و  18، 17غرب، در طول قرن هاي 

م، خشونت علیه زنان را محدود به ضربه، لگد،  18براي مثال قانون فرانسه در قرن  " . اعتراض اجتماعی علیه آنها وجود نداشت

  ).1383مریم وتر، : اینگل هارت، ترجمه( "مشت زدن به کمر می کند؛ طوري که جایش نماند و از ابزار تیز و برنده استفاده نشود

درصد خانواده هاي مورد  66مرکز استان کشور نشان می دهد که  28در ایران، برآورد کلی مربوط به گستره خشونت خانگی در 

اند و حداقل یکبار در طول مطالعه از اول زندگی مشترك تا کنون حداقل یکبار تجربه ي خشونت خانگی با تعریف عام آن داشته

درصد خانوارها خشونت هاي منجر به صدمات  10انوارها، خشونت فیزیکی جدي و حاد و در درصد خ 30زندگی مشترك حدود 

  )1375توکلی، .(موقت یا دائم و جدي گزارش شده است

نابرابري جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیش تر جوامع بشري . یکی از علل نبود عدالت جنسیتی، نابرابري جنسیتی است

قدرت، و سهم بري اندك آنها از سرمایه هاي موجود در جامعه، از -ه فرودست زنان در وضعیت هاي منزلتجایگا. دیده می شود

نابرابري جنسیتی در خانواده به عنوان کانون جامعه پذیر شدن . هاي اصلی مطالعات جامعه شناختی با رویکرد فمینیستی استزمینه

  .مطالعات است هر انسانی، از جمله محورهاي بحث برانگیز این گونه

  پژوهش هاي فرضیه - 3

  .دارد وجود رابطه زنان علیه خشونت و خانواده در )مرد و زن(جنسیتی پذیري جامعه شیوه بین -1

  .بین نوع روابط در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد -2

  .دارد بین زمینه هاي خطرساز در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود -3

  .بین سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترس زنان و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد -4

  تعاریف نتغیرها و مفاهیم نظري - 4

برخی خشونت را . خشونت از نظر لغوي غضب، درشتی، تندي کردن، ضد لینت و نرمی تعریف شده است :تعریف خشونت-4- 1

برخی دیگر خشونت را رفتار فردي و جمعی می شمارند که تحت شرایط خاصی بروز می . عملی خالف هنجار و طبع می دانند

در . به منظور آسیب به فرد دیگر انجام می شودکند و از نظر برخی دیگر، خشونت هر نوع رفتار خشن است که از روي قصد 

برخی نیز . تعریف دیگر بیان شده است هر گونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه آسیب، رنج یا لطمه همراه باشد
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( در بر دارد معتقدند خشونت طیفی از رفتارهاي بسیار تند و آسیب زا تا عکس العملهاي منفی چون بی توجهی و بی تفاوتی را 

  ).1380محبی، 

هر نوع ارتکاب به رفتار تهدیدآمیز، « ) 2002(» النکاشایر کنستابوالري«بر طبق تعریف  :تعریف خشونت خانوادگی -4- 2

اند یا در گذشته چنین خشونت یا بدرفتاري روانی، جسمی، مالی یا عاطفی میان بزرگساالنی که اکنون زوج یکدیگر یا جزء خانواده

  ).1382توکلی، (» ند، صرفنظر از جنسیت شان خشونت خانگی به شمار می آیدبوده ا

الگوهاي فرهنگی که شامل ارزشها، نگرشها و باورهاي غلط سنتی نسبت به نقش زن بر اساس جنسیت  :باورهاي جنسیتی -4- 3

تر از توقع تحصیل ن برایشان مناسباست به طوریکه خود زنان طوري در جامعه بار می آیند که باور می کنند همسر و کدبانو بود

 .و برابري با مردان در صحنه اجتماع است

  .عدم امکان بهره مندي یکسان مردان و زنان از فرصت ها، پاداشها، امتیازها و حقوق اجتماعی :نابرابري جنسیتی -4- 4

  اشکال خشونت علیه زنان - 5

و نیت منجر به آسیب و صدمات جسمانی می شود و هر نوع رفتار خشنی است که از روي قصد : خشونت جسمی -5- 1

ضرب و شتم، مشت زدن، گازگرفتن، سیلی زدن، خفه کردن، ضربه با شیء یا مشت، چاقوکشی، تیراندازي، : مصادیق آن عبارتند از

 ).1380محبی ... (مثله کردن، زنده به گور کردن، قتل 

شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز به هر نوع رفتار غیراجتماعی گفته می : خشونت جنسی-5- 2

جنسی زن شدت می یابد، زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند، دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که بر 

 )1379کار، (کل رفتارهاي آنان نسبت به جنس مذکر تأثیر می گذارد 

وع از رفتار خشونت آمیز به صورت انتقاد ناروا، تمسخر، تحقیر، توهین، فحاشی، این ن ):احساسی(خشونت روانی  -5- 3

 ).1379کار، ( تهدیدهاي مداوم به طالق یا ازدواج مجدد اعمال می گردد 

این نوع از خشونت رفتاري است از روي قصد و نیت که زن را در امور مربوط به اشتغال،   ):مالی(خشونت اقتصادي  -5- 4

عدم پرداخت نفقه، خساست، کنترل وسواس : ارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار می دهد، مصادیق آن عبارتند ازاقتصاد و د

گونه مخارج منزل، دریافت اجباري حقوق زن، عدم تأمین نیازهاي ضروري همسر و فرزندان، سوء استفاده یا سرقت اموال و 

 ).1380محبی، ( دارایی همسر 

شامل انواع ممنوعیتها و محدودیتهاي اجتماعی نظیر ممنوع کردن مالقات با خویشاوندان، دوستان و : خشونت اجتماعی -5- 5

 .همکاران، حبس کردن زن در خانه و قطع تلفن است

شامل برقراري رابطه ي جنسی خالف خواست زن، مجبور ساختن به اعمال جنسی غیرمعمول و آزار و  :خشونت جنسی -5- 6

  .اشدمی ب... اذیت جنسی و 

  مبانی نظري تحقیق - 6
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از آنجایی که موضوع رساله حاضر بررسی تأثیر جامعه پذیري جنسیتی در خشونت خانگی با زنان است، مبانی نظري فرایند تحقیق 

بنابراین به هم با نظریه هاي مربوط با خشونت سروکار دارد و هم با نظریه هاي مربوط به چگونگی شکل گیري جامعه پذیري 

  .قرار می گیرنداستفاده  در این پژوهش مورد یتلفیقصورت 

  خشونت هاي نظریه- 6- 1

اجتماعی ) 2زیست شناختی ) 1: دیدگاه تقسیم بندي کرده اند 6نظریات مربوط به خشونت را براساس ) 1998( کاشانی و آلن 

عوامل شخصیتی و اختالالت ) 6در الکلیک بودن پدر و ما) 5رهیافت نظام هاي خویشاوندي ) 4انتقال نسل به نسل ) 3زیستی 

کاشانی و آلن، گرچه تأکید کرده اند که با یک نظریه نمی توان خشونت خانوادگی را تبیین کرد و ماهیت . روانی پدر و مادر

ا چندبعدي این پدیده را باید به مدد نظریه هاي گوناگون توضیح داد، نظریه یادگیري اجتماعی و انتقال نسل به نسل پرخاشگري ر

از دیدگاهها و رهیافتهاي  )1989(دیگري چون اوهلین و تونريپیش از آنها، پژوهشگران  .اندداراي قدرت تبیین نیرومندتري دانسته

  .دیگري، مانند تبیین غریزي و نظریه خودپنداره و دیدگاه برهم کنش نمادین و مبادله و کارکردي و ساختاري یاد کرده اند

  اجتماعی  هاي نظریه

  یادگیري-6- 2

شکل گرفته اند و هواداران این نظریه ها بر این باورند که یادگیري » یادگیري اجتماعی« این نظریه ها بیش تر بر محور نظریه ي 

« اصطالح . ، علت اصلی خشونت خانوادگی است»تجربه ي خشونت و در معرض خشونت بودن در خانواده« اجتماعی از راه 

که اساساً بر پایه ي نظریه ي یادگیري اجتماعی استوار است، اشاره به همین فرایند دارد؛ بدین نیز » انتقال بین نسلی خشونت

بر . صورت که از راه الگوهاي کنش متقابل خانواده، گرایش ها، باورها و عادات و رسوم از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابد

خشونت را تجربه می کنند و یا شاهد آنند، به احتمال زیاد در بزرگسالی اساس این مفهوم، افرادي که در خانه و در دوران کودکی، 

  ).1382هومن فر، (نسبت به خانواده ي خود اعمال خشونت خواهند نمود 

  منابع-6- 3

توسط ویلیام گود در مورد خشونت خانوادگی مطرح شد، بر پایه این نظریه نظام خانواده مانند هر  1971نظریه منابع که در سال 

مانند شغل، تحصیالت، درآمد، مهارت و (ام یا واحد اجتماعی دیگر داراي نظامی اقتداري است و هرکس به منابع مهم خانواده نظ

بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد می تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد و تصمیم گیریهاي ) اطالعات

  ).1380اعزازي،(مهم با اوست 

  کارکردگرایی -6- 4

آن ها خانواده را گروهی در نظر می گیرند که در آن . نظر کارکردگرایان در مورد خشونت خانوادگی توجیه کننده خشونت است

برخالف سایر گروهها در این . افرادي با جنسیت ها و گروههاي سنی متفاوت مدتی طوالنی در ارتباط نزدیک با هم قرار می گیرند

یا صالحیت و لیاقت صورت نمی گیرد، بلکه براساس جنسیت، سن و قدرت اقتصادي گروه سلسله مراتب بر اساس تخصص 

این تضادها، ویژگیها و . وجود عالیق متفاوت در این گروه ناهمگون، سبب بوجودآمدن تضادهاي آشکار یا پنهان می شود
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رفع تضادهاي خانوادگی با استفاده از . اشتکارکردهاي مناسب خانوادگی را از بین می برد و در نتیجه، باید آنها را از سر راه برد

در جوامع صنعتی، کارکردها و وظایف کاهش یافته و معطوف به . وسایل قدرت در مواردي، از راه خشونت امکان پذیر می گردد

عث می از آنجا که دولت ها و جوامع کنونی به اجبار با. رسیدگی افراد خانواده به یکدیگر، در برابر خشونت هاي جامعه است

شوند که افراد در راه رسیدن به امیال خود دلسرد و ناامید شوند، خانواده باید و می تواند نتایج تجربیات منفی افراد را در خارج از 

طباخی، . (خانواده، از طریق کاهش تنش ها از بین ببرد و نه تنها به رشد شخصیت افراد کمک کند، بلکه خود را نیز تضمین سازد

1385.(  

  نظریه تعامل هابرماس -6- 5

بر اساس نظریه اثرات تعامل، شرایط گفتگوي دو طرفه زمانی شکل می گیرد که کنش ارتباطی در مفهوم هابرماسی آن حضور 

هابرماس معتقد به شکل دهی فضاي کنش . داشته باشد تا کنش گران در فضائی به دور از تنش نظرات خویش را تبادل نمایند

هم کنشی، کنش گران از یکدیگر توقع دارند که اغراض و افعال متفاوتشان را از طریق اجماعی که محصول در این . ارتباطی است

 .ارتباط و مفاهمه است هماهنگ کنند

  چارچوب نظري پژوهش - 7

تعامل  ها در این پژوهش از نظریه یادگیري اجتماعی، نظریه جامعه پذیري جنسیت، نظریه منابع، نظریه اثراتبا مروري بر نظریه

  :هابرماس استفاده شده است که می توان این گونه نتیجه گیري کرد

خود با مشاهده رفتار خشونت آمیز والدین، خشن بودن را از آنان می آموزد و همین تجربه ) مبدأ(فرد در خانواده جهت یاب 

و آموختن تحمل توسط زن در آینده می  بدرفتاري از ناحیه پدر و مادر در کودکی منجر به یادگیري رفتار سلطه آمیز توسط مرد

ها و هویت جنسیتی و به دنبال آن تصویري که از زنان و فرد در فرآیند جامعه پذیري در خانواده پدري خود بر اساس گرایش .شود

خانواده به  هر یک از همسران که در .کندشود روحیه استبدادي و یا دموکراتیک را در خود درونی میمردان در آن محیط ترسیم می

بنابراین افزایش منابع قدرت . منابع و سرمایه هاي بیشتري دسترسی داشته باشد می تواند سهم بیشتري در تصمیم گیري داشته باشد

وجود یا فقدان نوع خاصی از روابط می تواند در  .براي زنان خود عامل مهمی براي مقابله با خشونت مردان علیه آنان می باشد

از جمله این روابط، تعامالت ابزاري، اظهاري و گفتمانی است که . ونت آمیز در خانواده سهم به سزایی داشته باشدبروز رفتار خش

  .در نظریه هاي مذکور به هر کدام از آنها اشاره اي شد

  روش تحقیق - 8

به موضوع تحقیق می  روش پیمایشی یکی از روشهایی است که در پژوهش هاي جامعه شناختی کاربرد فراوان دارد و با توجه

 و اطالعات و داده هاي مورد نیاز را از تکنیک فیش برداري به. تواند نسبت به سایر روش هاي تحقیق کارایی بیشتري داشته باشد

و  EXCELLمرکب از سواالت بسته و باز جمع آوري شده سپس با استفاده از نرم افزارهاي روش اسنادي و تکمیل پرسشنامه 

SPSS  و تحلیل داده هاي پرداختیمبه تجزیه.  

 پایایی- 8- 1
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 اصلی متغیر پایایی SPSS افزار نرم و رایانه کمک به حاضر تحقیق در. دارد وجود متفاوتی هاي شیوه پرسشنامه پایایی آزمون براي

 نفر 40 روي بر آلفاکرونباخ، آزمون و) کوچکتر اي نمونه به نامه پرسش ارائه(مجدد آزمون-آزمون روش از استفاده با تحقیق

  .است آمده زیر در آن نتیجه که گردید محاسبه

  یافته هاي پژوهش- 9

  توزیع جمعیت نمونه بر حسب متغیرهاي شناسایی-9- 1

 اطالعات بین موجود روابط تعیین لزوم صورت در و درك قابل و روشن صورت به اطالعات ارائه و تنظیم تلخیص، آوري، جمع

 ترسیمی، یا بندي جدول صورت به آنها ارائه و تنظیم ها، داده کردن مشخص به بیشتر که را آمار از بخش این. شده آوري جمع

  پردازد می اطالعات بین ارتباط تعیین و ها آماره محاسبه

  توزیع فراوانی گروه سنی: 1جدول 

 درصد معتبر درصد تعداد گروه هاي سنی

20≤  9 5.5 5.5 

24-21  41 25.0 25.0 

29-25  40 24.4 24.4 

30-34 37 22.6 22.6 

39-35  37 22.6 22.6 

0/100 164 کل  0/100  

درصد  6/22، 26- 30درصد در گروه سنی  4/24، 21-25درصد پاسخگویان در گروه سنی  25شود  مالحظه می 1با توجه به جدول

  . سال و کمتر سن دارند 20درصد  5/5و  36- 40درصد در گروه سنی  6/22،  31-35در گروه سنی 

  توزیع تفاوت سنی جمعیت مورد بررسی با همسرانشان-9- 2

  توزیع فراوانی تفاوت سنی: 2جدول

 درصد معتبر درصد تعداد تفاوت سنی

 6.3 6.1 10 بزرگتر از همسر

 6.9 6.7 11 هم سن

5-1  86 52.4 53.7 

10-6  47 28.6 29.4 

≥11  6 3.7 3.7 

 - 2.4 4 اظهار نشده

0/100 164 کل  0/100  

 6/28سال از همسرانشان کوچکتر هستند،  1- 5درصد بین  52.4شود که اکثریت یعنی  مالحظه می) 2(با توجه به اطالعات جدول 

سال با  11درصد مابقی بیش از  7/3درصد بزرگتر از همسرانشان و  1/6درصد همسن،  7/6سال کوچکتر، 6-10درصد بین 

  . د هم پاسخی به این سوال نداده انددرص 4/2دارند و ) کوچکتر(همسرشان اختالف سن 
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  توزیع میزان تحصیالت جمعیت مورد بررسی-9- 3

  توزیع فراوانی میزان تحصیالت: 3جدول 

 درصد معتبر درصد تعداد تحصیالت

 5.5 5.5 9 بیسواد

 18.3 18.3 30 ابتدایی

 23.8 23.8 39 سیکل

 33.5 33.5 55 دیپلم

 17.7 17.7 29 لیسانس

باالترفوق لیسانس و   2 1.2 1.2 

0/100 164 کل  0/100  
 

درصد  3/18درصد سیکل،  8/23درصد پاسخگویان داراي مدرك تحصیلی دیپلم،  5/33شود  مالحظه می)3(همانطور که در جدول 

  . درصد فوق لیسانس و باالتر هستند 2/1درصد بیسواد و  5/5درصد لیسانس،  7/17داراي ابتدایی، 

  تحصیالت  همسران جمعیت مورد بررسیتوزیع میزان -9- 4

  توزیع فراوانی میزان تحصیالت همسران: 4جدول 

 درصد معتبر درصد تعداد تحصیالت

 0.6 0.6 1 بیسواد

 11.6 11.6 19 ابتدایی

 18.9 18.9 31 سیکل

 38.4 38.4 63 دیپلم

 22.0 22.0 36 لیسانس

 8.5 8.5 14 فوق لیسانس و باالتر

0/100 164 کل  0/100  

 لیسانس، درصد22 ترتیب، به بقیه و هستند دیپلم مدرك داراي درصد4/38 یعنی اکثریت که دهدمی نشان )4(جدول   اطالعات

  .باشند می سواد بی مابقی درصد6/0 و باالتر و لیسانس فوق درصد 5/8ابتدایی، درصد6/11 سیکل، درصد9/18

  "جنسیتی زن و مرد در خانواده جامعه پذیري "آماره هاي توصیفی متغیر -9- 5

گویه در سطح اندازه گیري رتبه اي  13نیز یکی از متغیرهاي مستقل می باشد که با استفاده از  "جامعه پذیري جنسیتی  "متغیر 

قسمتی مورد سنجش قرار گرفته است که براي روشن شدن موضوع، با لحاظ کردن دامنه تغییرات بصورت  5بصورت یک طیف 

نشانگر جامعه پذیري  65نشان داده شده است که در آن نمره ) جامعه پذیري در سطح باال، متوسط و پایین(قسمتی  3یک طیف 

 3/62چنانچه مالحظه می گردد میانگین محاسبه شده براي این متغیر معادل . بیانگر حداقل جامعه پذیري می باشد 13باال و نمره 

  .پذیري جنسیتی باال در بین زنان و مردان مورد بررسی می باشدمی باشد که در پیوستار زیر بیانگر جامعه 

  

13              پایین                           30                        متوسط                        48       65 باال 
 

3/62  
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  "جنسیتی زن و مرد در خانواده 

45  

36  

81  

62.27  

7.96  

63.38  

0.167  

0.083  

158  

گویه در سطح اندازه گیري  9یکی از متغیرهاي مستقل می باشد که با استفاده از 

که براي وضوح مطلب، این طیف را با لحاظ کردن دامنه 

بیانگر منابع  45م، متوسط و زیاد نشان داده ایم که در آن نمره 

بیانگر منابع قابل دسترسی کم می باشد و چنانچه در جدول زیر مالحظه می گردد میانگین این متغیر 

ان را در حد متوسط به خود اختصاص 

 

 9                   کم                             21

جنسیتی زن و مرد در خانواده جامعه پذیري  "آماره هاي توصیفی مربوط به متغیر : 5

45  دامنه تغییرات

  حداقل

  حداکثر

  میانگین

  انحراف معیار

  واریانس

  چولگی

  کشیدگی

  تعداد معتبر

36

81

62.27

7.96

63.38

0.167

0.083

158

  "سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان "آماره هاي توصیفی متغیر 

یکی از متغیرهاي مستقل می باشد که با استفاده از  "ارزشمند قابل دسترسی آن

که براي وضوح مطلب، این طیف را با لحاظ کردن دامنه . قسمتی مورد سنجش قرار گرفته است 

م، متوسط و زیاد نشان داده ایم که در آن نمره قسمتی در سطح منابع قابل دسترسی ک

بیانگر منابع قابل دسترسی کم می باشد و چنانچه در جدول زیر مالحظه می گردد میانگین این متغیر 

ان را در حد متوسط به خود اختصاص می باشد که در پیوستار زیر سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی براي زن

21                               متوسط                              33       
  

  
7/30  

5جدول 

دامنه تغییرات

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

تعداد معتبر

 

آماره هاي توصیفی متغیر -9- 6

ارزشمند قابل دسترسی آنسرمایه و منابع  "

 5رتبه اي بصورت یک طیف 

قسمتی در سطح منابع قابل دسترسی ک 3تغییرات بصورت یک طیف 

بیانگر منابع قابل دسترسی کم می باشد و چنانچه در جدول زیر مالحظه می گردد میانگین این متغیر  9قابل دسترسی زیاد و نمره 

می باشد که در پیوستار زیر سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی براي زن 71/30معادل 

  .داده است

                   زیاد                 45
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  "سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان

56

18

74

30.71

6.29

39.67

2.023

12.76

159

  

گویه در سطح اندازه گیري رتبه اي به 

قسمتی ارزش گذاري شده است که براي وضوح بیشتر مطلب این طیف را با لحاظ کردن دامنه تغییرات 

بیانگر روابط قوي و نمره  24نشان داده شده است که در آن نمره 

است که با قرار دادن آن در پیوستار نتیجه می گیریم 

  "نوع روابط در خانواده 

19

5

24

17.7

3.15

9.937

0.763-

1.54

163

 

سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان"به متغیر آماره هاي توصیفی مربوط : 6جدول 

 56 دامنه تغییرات

 حداقل

 حداکثر

 میانگین

 انحراف معیار

 واریانس

 چولگی

 کشیدگی

 تعداد معتبر

18 

74 

30.71 

6.29 

39.67 

2.023 

12.76 

159 

  "نوع روابط در خانواده"آماره هاي توصیفی متغیر 

گویه در سطح اندازه گیري رتبه اي به  4روابط در خانواده نیز از دیگر متغیرهاي این تحقیق می باشد که با استفاده از 

قسمتی ارزش گذاري شده است که براي وضوح بیشتر مطلب این طیف را با لحاظ کردن دامنه تغییرات 

نشان داده شده است که در آن نمره ) باال نوع روابط ضعیف، متوسط و

است که با قرار دادن آن در پیوستار نتیجه می گیریم  7/17میانگین این متغیر طبق جدول مربوطه . بیانگر روابط ضعیف می باشد

  .که روابط  در خانواده در حد باال می باشد

نوع روابط در خانواده  "آماره هاي توصیفی مربوط به متغیر : 7جدول 

  دامنه تغییرات

 حداقل

 حداکثر

 میانگین

 انحراف معیار

 واریانس

 چولگی

 کشیدگی

 تعداد معتبر

19 

5 

24 

17.7 

3.15 

9.937 

0.763 

1.54 

163 

   

7/17  

جدول 

آماره هاي توصیفی متغیر  -9- 7

روابط در خانواده نیز از دیگر متغیرهاي این تحقیق می باشد که با استفاده از نوع  "

قسمتی ارزش گذاري شده است که براي وضوح بیشتر مطلب این طیف را با لحاظ کردن دامنه تغییرات  6صورت یک طیف 

نوع روابط ضعیف، متوسط و(قسمتی  3بصورت یک طیف 

بیانگر روابط ضعیف می باشد 4

که روابط  در خانواده در حد باال می باشد

24                                 

جدول 
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این . متغیر وابسته تحقیق می باشد که در بخش تحلیلی با متغیر هاي مستقل در رابطه گذاشته شده است

قسمتی ارزش گذاري شده است که براي وضوح مطلب این طیف را با لحاظ کردن 

بیانگر حداقل  5خشونت باال، متوسط و کم نشان داده ایم که در آن نمره  

می باشد  4/9بیانگر خشونت زیاد می باشد و در جدول زیر مالحظه می گردد که میانگین بدست آمده معادل 

  .باال می باشد

 

  5کم                                            6.7           

  "مردان علیه زنان 

4 

7 

11

9.40

0.63

0.403

0.744

1.21

164

 

 "خشونت مردان علیه زنان  "آماره هاي توصیفی متغیر 

متغیر وابسته تحقیق می باشد که در بخش تحلیلی با متغیر هاي مستقل در رابطه گذاشته شده است

قسمتی ارزش گذاري شده است که براي وضوح مطلب این طیف را با لحاظ کردن  2گویه بصورت یک طیف 

خشونت باال، متوسط و کم نشان داده ایم که در آن نمره  قسمتی با میزان  3دامنه تغییرات بصورت یک طیف 

بیانگر خشونت زیاد می باشد و در جدول زیر مالحظه می گردد که میانگین بدست آمده معادل 

باال می باشد که با قرار دادن آن در پیوستار زیر نتیجه می گیریم که خشونت مردان علیه زنان در حد

             متوسط                                3/8                      زیاد       

مردان علیه زنان خشونت  "آماره هاي توصیفی مربوط به متغیر : 8جدول 

  دامنه تغییرات

 حداقل

 حداکثر

 میانگین

 انحراف معیار

 واریانس

 چولگی

 کشیدگی

 تعداد معتبر

 

11 

9.40 

0.63 

0.403 

0.744 

1.21 

164 

 

44/34  

 

آماره هاي توصیفی متغیر -9- 8

متغیر وابسته تحقیق می باشد که در بخش تحلیلی با متغیر هاي مستقل در رابطه گذاشته شده است "علیه زنانخشونت "

گویه بصورت یک طیف  5متغیر با استفاده از 

دامنه تغییرات بصورت یک طیف 

بیانگر خشونت زیاد می باشد و در جدول زیر مالحظه می گردد که میانگین بدست آمده معادل  10خشونت و نمره 

که با قرار دادن آن در پیوستار زیر نتیجه می گیریم که خشونت مردان علیه زنان در حد

زیاد                                     10
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  ."علیه زنان رابطه معنی داري وجود دارد

پیرسون استفاده   rبراي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه به نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

  و خشونت علیه زنان

  

346/0  

000/0  

160  

چنانچه در جدول باال مالحظه می گردد سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از آلفاي مورد قبول در تحقیقات اجتماعی است 

به . بنابراین ما مدرك کافی براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی قبول می شود

عبارت دیگر هرچه زمینه هاي خطرساز بیشتر می شود میزان خشونت علیه زنان هم بیشتر می شود  و هرچه زمینه هاي خطرساز 

و چنانچه مالحظه می شود شدت همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و در 

  .بین شیوه جامعه پذیري جنسیتی زن و مرد در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود دارد

پیرسون استفاده   rبه نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

  آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي جامعه پذیري جنسیتی و خشونت علیه زنان

  جامعه پذیري جنسیتی

255/0-  

001/0  

158  

  )فرضیه اصلی تحقیق( یافته هاي تحلیلی و استنباطی تحقیق

علیه زنان رابطه معنی داري وجود داردبین زمینه هاي خطرساز در خانواده و خشونت 

براي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه به نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

  .کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

و خشونت علیه زنانآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي زمینه هاي خطرساز : 9جدول 

X                   
  زمینه هاي خطرساز

  خشونت علیه زنان

  شدت همبستگی

  سطح معنی داري

  تعداد مشاهدات

چنانچه در جدول باال مالحظه می گردد سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از آلفاي مورد قبول در تحقیقات اجتماعی است 

بنابراین ما مدرك کافی براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی قبول می شود

عبارت دیگر هرچه زمینه هاي خطرساز بیشتر می شود میزان خشونت علیه زنان هم بیشتر می شود  و هرچه زمینه هاي خطرساز 

و چنانچه مالحظه می شود شدت همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و در .شوددر خانواده کمتر باشد میزان خشونت هم کمتر می 

بین شیوه جامعه پذیري جنسیتی زن و مرد در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود دارد

به نوع متغیرها از ضریب همبستگی  براي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه

  .کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي جامعه پذیري جنسیتی و خشونت علیه زنان: 10

X 
جامعه پذیري جنسیتی

  خشونت علیه زنان

  شدت همبستگی

  سطح معنی داري

  تعداد مشاهدات

 

یافته هاي تحلیلی و استنباطی تحقیق-10

بین زمینه هاي خطرساز در خانواده و خشونت ": فرضیه اول-10- 1

براي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه به نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

جدول 

Y  

خشونت علیه زنان

چنانچه در جدول باال مالحظه می گردد سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از آلفاي مورد قبول در تحقیقات اجتماعی است 

))05/0=α<000/0=sig .(بنابراین ما مدرك کافی براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی قبول می شود

عبارت دیگر هرچه زمینه هاي خطرساز بیشتر می شود میزان خشونت علیه زنان هم بیشتر می شود  و هرچه زمینه هاي خطرساز 

در خانواده کمتر باشد میزان خشونت هم کمتر می 

  .حد متوسط است

بین شیوه جامعه پذیري جنسیتی زن و مرد در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود دارد :فرضیه دوم-10- 2

براي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه

کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

10جدول 

Y  

خشونت علیه زنان
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یافته هاي تحقیق پیرامون فرضیه فوق نشان میدهد که سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از آلفاي مورد قبول در تحقیقات 

بنابراین ما مدرك کافی براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی ). α<000/0=sig=05/0((اجتماعی است 

هرچه جامعه پذیري جنسیتی بیشتر می شود میزان خشونت علیه زنان کمتر می شود و بالعکس هرچه جامعه یعنی . قبول می شود

و چنانچه مالحظه می شود شدت همبستگی بین این دو متغیر معکوس و .پذیري جنسیتی کمتر باشد میزان خشونت بیشتر می شود

  .در حد ضعیف می باشد

  .ارزشمند قابل دسترسی زنان و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود داردبین سرمایه و منابع : فرضیه سوم -10- 3

پیرسون استفاده   rبراي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه به نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

  .کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

  ون بین متغیرهاي منابع ارزشمند در دسترس زنان و خشونت علیه آنانآزمون همبستگی پیرس: 11جدول 

X 

Y  
  سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان

  خشونت علیه زنان

  -142/0  شدت همبستگی

  049/0  سطح معنی داري

  159  تعداد مشاهدات

آلفاي مورد قبول در تحقیقات اجتماعی چنانچه اطالعات جدول فوق نشان می دهد سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از 

بنابراین ما مدرك کافی براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی قبول می ). α<000/0=sig=05/0((است 

بنابراین هرچه سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان بیشتر باشد میزان خشونت علیه زنان کمتر می شود و بالعکس . شود

و چنانچه مالحظه می شود شدت .هرچه سرمایه و منابع ارزشمند قابل دسترسی زنان کمتر باشد میزان خشونت بیشتر می شود

  .همبستگی بین این دو متغیر معکوس و در حد ضعیف است

  .بین نوع روابط در خانواده و خشونت علیه زنان رابطه معنی داري وجود دارد :چهارمفرضیه  -10- 4

پیرسون استفاده   rبراي آزمون فرضیه فوق و پی بردن به وجود رابطه بین دو متغیر با توجه به نوع متغیرها از ضریب همبستگی 

  .کرده ایم که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد

  آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهاي روابط در خانواده و خشونت علیه زنان: 12جدول 

X 

Y  
  خانوادهنوع روابط در 

  خشونت علیه زنان

  286/0  شدت همبستگی

  000/0  سطح معنی داري

  163  تعداد مشاهدات

بنابراین ما مدرك کافی ). α<000/0=sig=05/0((است  0.05طبق نتایج حاصله سطح معنی داري بدست آمده کوچکتر از آلفاي 

یعنی هرچه روابط قدرت در خانواده متقارن و . براي رد فرضیه صفر داریم پس فرضیه صفر رد و فرضیه اصلی قبول می شود
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و . متعادل باشد خشونت کمتر اتفاق می افتد و بالعکس هرچه روابط قدرت نامتعادل تر باشد میزان خشونت هم افزایش می یابد

  .ه می شود شدت همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و در حد ضعیف استچنانچه مالحظ

  نتیجه گیري

یافته هاي این بررسی نشان می دهد که خشونت مردان علیه زنان در حد باالیی می باشد و  در بین انواع خشونت، خشونت روانی 

ها است و  هم بیش از سایر خشونت بیش از سایر اشکال خشونت از طرف زنان تجربه شده است و نیز خشونت اجتماعی

  .خشونت جنسی کمترین را به خود اختصاص داده است

بررسی رابطه بین . بر طبق نظریه یادگیري اجتماعی، فراگیري خشونت از طریق مشاهده خشونت در درون خانواده انجام می پذیرد

نشان از همراهی مشاهدات با فرضیه فوق دارد و  زمینه هاي خطرساز و یا وجود روابط خشن در خانواده با خشونت علیه زنان،

میانگین خشونت در خانواده هایی که داراي اعمال خشونت در خانواده پدري بوده اند به مراتب بیش از خانواده هاي دیگر بوده 

  .است

ایید شده و جامعه فرضیه رابطه بین شیوه هاي جامعه پذیري نقش هاي جنسیتی زن و مرد در خانواده و خشونت مرد علیه زن ت

اما شواهد نشان می دهد که پذیرش نقش هاي جنسیتی سنتی خشونت . پذیري جنسیتی باالیی در بین زنان و مردان مشاهده شد

خشونت در خانواده هایی . زیرا با اطاعت زنان ظاهراً دیگر دلیلی براي خشونت مردان باقی نمی ماند. علیه زنان را کاهش می دهد

حداقل در میان . وز و ظهور دارد که در اعمال نقش هاي جنسیتی و نظم سنتی مستقر در خانواده اختالل روي دهدبیشتر امکان بر

جمعیت نمونه، در خانواده هایی که مردان آموخته اند باید صرفاً اعمال قدرت نمایند و زنان اطاعت نمایند، محلی براي اعمال 

از . می نماید که مشروعیت این رابطه از نظر زنان مورد پرسش و تردید قرار گیردمشکل در جایی بروز . خشونت به وجود نمی آید

در خانواده از میزان خشونت علیه زنان کاسته ... طرف دیگر در صورت وجود روابط متعادل و متقارن از نوع همکاري، گفتمانی و

ا تغییر کامل روابط از نوع مردانه و زنانه به روابطی در این بین نقش روابط گفتمانی مؤثرتر از سایر روابط است یعنی ب. می شود

) 1385(یافته هاي این پژوهش با پژوهش اعظم آزاد و همکاران . متعادل تر، از میزان خشونت در خانواده کاسته خواهد شد

  .همخوانی دارد

  راهکارها

  آگاهی،درگیر کردن نهادهاي اجتماعی چون صداوسیما جهت آموزش مردان و زنان  و ایجاد  

  آنها و مشاوره درگیرکردن نهاد آموزش و پرورش جهت شناسایی بچه هاي خشن در مدارس و ارائه مشاوره به موقع به

  .با والدین آنها

 ،درخواست کمک از سازمان هاي مردم نهاد، جهت آموزش و آگاهی دادن همگانی  

  ساله، 18تا  14برگزاري کالس هاي اجباري براي مردان  

 ردان خشن با ارائه مشاوره به موقع و برخوردهاي جدي قانونی،تغییر رفتار م  
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  عالوه بر تمهیدات فوق، می توان با ایجاد خانه هاي امن)safe houses ( براي این دسته از زنان آزاردیده کمک هاي

ها استفاده می کنند هم اکنون در بسیاري از کشورهاي غربی، زنان آزار دیده از این خانه . قابل توجهی به آن ها ارائه داد

و تا حد بسیاري از کشورهاي غربی، زنان آزاردیده از این خانه ها استفاده می کنند و تا حد بسیار زیادي براي آن ها 

منابع مالی این مراکز را وزارتخانه هاي مختلفی از جمله وزارت بهداشت، کشور و مسکن تأمین می . مؤثر بوده است

ره اي اعم از روانی و قانونی واسکان موقت، حمایتی و شغل یابی را به این دسته از زنان این مراکز خدمات مشاو. کنند

 .لذا ایجاد این گونه مراکز در ایران نیز می تواند در کاهش این معضل اجتماعی بسیار سودمند و مفید باشد. ارائه می دهند

  منابع

  .1381موسسه انتشارات نگاه، : اصغر مهدي زادگان، تهرانانگلس، فردریک، کولنتاي، الکساندر، زنان در جامعه، ترجمه  .1

  .نشر سالی: خشونت خانوادگی،زنان کتک خورده، تهران) 1380(اعزازي، شهال  .2

  .1376نشر روشنگران و مطالعات زنان، : اعزازي، شهال، جامعه شناسی خانواده، تهران .3

  .انتشارات کویر: صنعتی، برگردان مریم وتر، تهران، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته ي )1383(اینگل هارت، رونالد  .4

  توکلی، نیره، جامعه شناسی خشونت در خانواده، جنس دوم، مجموعه مقاالت ششم و هفتم، تهران .5

هویت جنسی همسران و خشونت بر ضد زنان در خانواده، پایاننامه دکتراي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، ) 1382(توکلی، نیره  .6

  .هرانت

  .1378نشر نی، : رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه، تهران .7

  .1382دیدار، : ، تهران)جلد سوم(ساروخانی، باقر، روشهاي تحقیق در علوم اجتماعی .8

امه ، پایانن)مطالعه موردي شهر ارومیه( طباخی، احسان، بررسی جامعه شناختی خشونت علیه زنان در خانواده و عوامل اجتماعی موثر بر آن  .9
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