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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خانگی علیه زنان در شهر
ارومیه میباشد .برای تببین تئوریک مسئله از نظریههای منابع در دسترس ،جامعه پذیری
جنسیتی ،تضاد و ناسازگاری پایگاهی ،نظریه ستمگری و سرمایه اجتماعی بهره گرفته شده است.
روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل 51-09
شهر ارومیه در سال  5090میباشد که از این تعداد ،با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس
شیوه نمونه گیری خوشه ای  085نفر به عنوان حجم نمونه جهت گردآوری اطالعات انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
افزار  SPSSاستفاده شده است .برای حصول اطمینان از اعتبار ابزار مورد استفاده در تحقیق
حاضر ،از روش اعتبار سازه و اعتبار صوری استفاده شده است .همچنین آلفای کرونباخ روشی
است که برای محاسبه پایایی مقیاسهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .یافته ها حاکی
از آن است که رابطه خطی بین متغیرهای حمایت اجتماعی ،احساس امنیت ،سرمایه اجتماعی و
اقتدار نامشروع مرد در خانواده با خشونت علیه زنان مورد تایید واقع شده است ،نتایج حاصل از
تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی توانستند  20/1درصد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند و در این بین ،متغیر اعمال قدرت از سوی مرد در خانواده
بیشترین سهم را در تبیین متغیر خشونت علیه زنان داشته است.
کلیدواژهها :خشونت خانگی ،سرمایه اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،اقتدار نامشروع ،زنان،
شهر ارومیه

 1استادیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه
 2دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران؛ دانشگاه کاشان
 3کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
* -نویسنده مسئولa.kabiri@urmia.ac.ir :
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پیشگفتار
مسایل اجتماعی ب ه عنوان پدیده های نامطلوب ،اذهان صاحبنظران و افکار عموومی را بوه خوود
مشغول داشته اند و خشونت از جمله مسایل اجتماعی می باشد کوه نوه تنهوا متواثر از جنبوه هوای
مختلف حیات بشری است ،بلکه برآن ها نیز تاثیر گذار خواهد بود) .(Abdollahi, 2005:37خشونت
رفتوواری اسووت کووه هوودف آ ن صوودمه زدن بووه خووود یووا دیگووران از روی قصوود یووا عموود
است) .(Nirumandehzandi, 2005:25تا سه دهوه قبول ،جامعوهشناسوان ،خشوونت علیوه زنوان در
خانواده را امری استثنائی قلمووداد مویکردنود و آن را خواخ خوانوادههوائی میدانسوتند کوه دارای
مشکالت مادی ،سطح فرهنگوی پایین و شرایط بحرانی مانند طالق میدانستند ،اما نتوایج تحقیقوات
بر خوالف توصور رایوج نشان داد که خشونت در میان همه خانوادهها وجود دارد و معمووالً قربانیوان
آنهوا زنوان و کودکان هستند ( .) Eazazi, 2000آن چه بیشتر تاسف برمیانگیزد ایون اسووت کووه
زنوان بوه عنوان گروهی ویژه همچنان که در جامعه مورد خشونت قرار مویگیرنود ،در خوانواده نیووز
مورد بهره کشی دیگر اعضای خانواده به ویژه همسرانشان قرار مویگیرنود و قربوانی انوواع خشوونت-
های کالمی ،عواطفی ،بودنی و روانوی میشووند کوه آثوار و پیامودهای سووآ بورای آنهوا بوه وجووود
مویآورد(.)Aliverdinia,2013خشونت خانگی علیه زنان ،یک مساله جدی اجتماعی است که پیامدها
و عواقب ناگواری بورای زنوان قربوانی داشوته و در تموامی فرهنو هوا و گوروه هوای قوومی وجوود
دارد) .(Blanca et al,2004:239خشونت علیه زنان یوک پدیودهی جهوانی اسوت .بخوش اعظموی از
تحقیقات نشان میدهند که در وقوع خشونت علیه زنان تفاوتهوایی وجوود دارد کوه ناشوی از عوامول
فرهنگی منحصر به فورد هسوتند .لوذا تفواوت در فرهنو خوواه بور اسواس منطقووه جغرافیووایی،
قلمروهوای ملوی ،مذهب یا قومیت ،سبب به وجود آمدن تفواوت در نگورش نسوبت بووه خووشونت
علیوه زنوان ،شده اسوت .مهواجرت ،جهوانی شودن اقتوصاد و تنوعووات فرهنگووی سووریع ملوتهووا
درك ناهمسانیهای اجتماعی و فرهنگی را الزامی میسازد (.(Nayak and etal , 2003
خشونت علیه زنان یکی از ابعاد خشونت خوانوادگی مویباشود ،خوشونت علیوه زنوان موضووعی
است که هم در محدوده عمومی(جامعه) و هم در محدوده خوصوصی(خوانواده) اتفواق مویافتود .در
محدوده عمومی خشونت در عرصههوائی نظیور آداب و رسووم ،فرهنوو شوفاهی و کتبوی ،تفاسویر
سنتی از دین و موسسات اجتماعی صورت میگیرد و در محودوده خصوصی ،هم در خانه پدر و هوم
در خانه شوهر اتفاق میافتد( )Kar, 2001در یوک جموع بندی ،خشوونت علیوه زنوان مویتوانوود آن
رفتارهوائی را دربرگیورد کوه باعوث آسویب و آزار فیزیکی ،روانوی و جنسوی بورای زنوان مویشووود.
وسوعت و دامنوه اعموال خوشونت در ابعواد مختلف فیزیکی ،جنسی ،اجتمواعی ،اقتصوادی و روانوی
قابل بررسی میباشود .سوازمان بهداشوت جهوانی خشوونت علیوه زنوان را از علول اصولی اضوطراب،
افسردگی ،فکرهای خودکشی و استرس در بین زنان می داند).(Bernarda & Lilia,2008:1008
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زنانی که قربانی چنین پیامدی هستند ،به احتمال زیاد نتایج منفوی آن را بصوورت نشوانه هوای
روانی بر روی سالمت شان از قبیل ترس ،وسواس و بیماری های مزمن تجربه کنند .طی مطالعه در
کشور ژاپن % 50 ،زنان مناطق شهری و  % 40زنان مناطق روسوتایی خشوونت را در دوره هوایی از
زندگی شان تجربه کرده اند .طی مطالعه ای در آمریکوا ،خشوونت فیزیکوی علیوه زنوان  ، % 2225و
خشونت جنسی  % 727برآورد شده است و در هر دو مطالعه تواثیرات منفوی خشوونت بور سوالمتی
جسمی و روانی زنان مورد تاییود واقوع شوده اسوت) .(Keeling & Mason,2008:37-38مشواهدات
نشووان مووی دهوود کووه زنووان ،بیشووتر از دیگووران در معووري آسوویبهای اجتموواعی قوورار مووی
گیرند).(Kalderun.1994:87
خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسویت خوود و صورفا بوه علوت زن
بودن مورد اعمال زور و تضیی ع حق از سوی جون مخوالف قورار موی گیورد .چنانچوه خشوونت در
چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد ،از آن به خشونت خانگی تعبیر می شود و همچنین به هر
نوع عمل و یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی ،جنسی ،روانی یا محرومیت و عذاب منجر شوود
خشونت علیه زنان گفته می شوود .متسسوف انه بوه دلیول خصوصوی بوودن حوریم خانوه در جواموع
گوناگون،آمار دقیق و معتبری از فراوانی و درصد این خشونت در جهوان و نیوز در کشوور موا وجوود
ندارد .تخمین زده می شود که این مسئله در بیش از نیمی از خانواده ها وجوود دارد و از هور چهوار
زن ،یک نفر در معري خشونت است).(Molarudi, 2007:58
سالمت جامعه با وجود خشونت علیه زنان در مخاطره جدی قرار دارد و زنان آسیب دیوده یکوی
از پیامدهای این آسیبهای اجتماعی است که اخیر ًا بوا سورعت رو بوه افوزایش اسوت .در ایون موورد
تردیدی وجود ندارد که وجود خشونت در جامعه می تواند آسیب های جدی جسمی و روانوی را بوه
افراد و خسارت های بزرگی را به اموال وارد آورد و هنگامی که اشاعه یابود موی توانود آسویب هوای
عمیقی را به روابط اجتماعی وارد سازد ).(Purchitsaz,2004:23
شرم و حیا و ارزش های حاکم در جامعه باعث می شود که بسیاری از افراد علی الخصوخ زنان
این عمل را بعنوان یک راز نزد خود نگه دارند .فقط می توان تخمین زد که چوه تعوداد از زنوان یوا
مردان در مواجهه با این مسئله به مراکز قانونی(کالنتری ،دادگاه،پزشکی قانونی) مراجعه موی کننود.
اما آمارهای موجود در مراکز قانونی ،اغلب میزان پایین تری از خشونت را به علت ارائه کمتر گزارش
هانشان می دهد .اگر چه ممکن است هم زن و هم مرد مرتکب اعمال خشوونت در خوانواده گردنود،
ولی تحقیقات نشان می دهد که زنان به میزان بیشتری مورد بد رفتاری قرار می گیرنود (Alizadeh
).& Moeinfar,2013:2
در این میان ،شهر ارومیه محل سکونت چندین قوم متعدد می باشد که از عمده ترین آنهوا موی
توان به ترکها ،کردها و آشوریها اشاره نمود .هر یک از این اقوام فرهن های خاخ خود را دارند که
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به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مقوله مورد تحقیق (خشونت علیه زنان) تاثیر میگذارد .افوزایش
میزان خشونت خانگی علیه زنان در سالهای اخیر و تغییور نووع خشوونت اعموال شوده بور زنوان از
فیزیکی به روانی و کالمی در شهر ارومیه( بنا بر تحقیقات انجام شده در این باره ) نشوان موی دهود
همچنان خشونت علیه زنان علیرغم توسعه مسائل آموزشی در این شهر وجود دارد .تحقیقات انجوام
شده در شهر ارومیه در خصوخ موضوع خشونت خانگی علیوه زنوان بسویار محودود و عمودتاً غیور
جامعه شناختی است  .نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می دهد که میزان خشوونت خوانگی در
ابعاد مختلف علیه زنان اعمال می شود).(Arefi,2004:15 & Efrekhari,2014:3
پیشینه تجربی و مبانی نظری
خشونت علیه زنان در تمام سنین ،قومیتها ،زمینوههووای آموزشووی و گروههووای اقتصوادی-
اجتماعی رخ میدهد و تاکنون مطالعات قابل توجهی در زمینووه شناسووایی و فهووم انوواع مختلوف
بدرفتاری با اعضای خانواده و افراد صمیمی در کووشورهای مختلووف صووورت گرفتوه و یافتوههوای
متنوعی ارائه داده اند .پژوهشگران متعددی در داخل و خارج کشوور بوه بررسوی مووسئله خووشونت
پرداختوه و بوه علل و ریشههای این پدیده پرداختهاند .بسیاری از پژوهشهای داخلی علل ذیوول را
بوه عنووان عوامول عمده خشونت علیه زنان ذکر کردهاند که عبارتنود از:
درخشان پور و همکاران) (Derakhshanpur & et al,2015تحقیقوی بوا عنووان شویوع خشوونت
خانگی علیه زنان در بندرعباس انجام دادند .نتایج نشان داد شایع تورین نووع خشوونت علیوه زنوان،
خشونت روانی ( 10درصد) بود و خشونت کالمی ،فیزیکی و جنسی به ترتیب با مقوادیر  05درصود،
 2028درصد و  428درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند .دو عامل مهم اثرگذار بر خشونت خوانگی
سطح تحصیالت و اعتیاد در خانواده بود.
شاکری نژاد(  )ShakereiNejhad,2012تحقیقی با عنوان عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیوه
زنان باردار در شهر زنجان انجام داد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباط قووی بوین تورس از
شوهر و خشونت فیزیکی و خشونت روانی  -اجتماعی و خشونت عاطفی وجود داشت.
رئیسی و چاری ) (Raesi & chari,2012تحقیقی با عنوان بررسی زمینوه هوای خشوونت (علیوه
زنان) در خانواده در شهر جیرفت انجام دادند .نتایج نشان دهنده آن اسوت کوه متغیرهوای سورمایه
اجتماعی ،نوع رابطه جنسی ،میزان رضایت جنسوی شووهر از پاسوخگو ،آگواهی پاسوخگو از حقووق
خودش و تحصیالت شوهر پاسخگو به ترتیب توانسته اند  7824درصد از تغییورات متغیور وابسوته را
تبیین کنند.
محمدی و میرزایی) (Mohammadi & mirzaee,2012تحقیقی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی
موثر بر خشونت علیه زنان (مطالعه شهرستان روانسر) انجام دادند .نتایج تحقیق نشان می دهود کوه
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بین تصور اقتدارگرایانه مرد از نقش خود و خشونت علیه زنان رابطه مسوتقیم و معنوی داری وجوود
دارد و بین کمک و همکاری شوهر در کارهای منزل با خشونت علیه زنان رابطوه معکووس و معنوی
داری مشاهده شد .همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین تجربه خشونت زن و مرد در خانواده
مبدا و خشونت علیه زنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
مظلوم خراسانی و میرزایی مهر) (Mazlumkhorasani & Mirzaeemehr,2012تحقیقی با عنوان
میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آبواد در سوال  89 -90انجوام دادنود .توایج حاصول از
آزمون همبستگی نشان داد که بین خشونت خانگی و ابعاد آن (روانی و کالمی ،فیزیکوی مسوتقیم و
غیرمستقیم و خشونت اقتصادی و اجتماعی) با اقتودار شووهر ،تفسویر ناسوازگار از نقوش ،گرانبواری
نقش ،اختالف سنی زوجین و تجربه خشونت در کوودکی رابطوه مسوتقیم و بوا پایگواه اقتصوادی وو
اجتماعی شوهر رابطه معکوس وجود دارد.
علیووردی نیوا و همکواران) (Aliverdinia & et al,2011تحقیقوی بوا عنووان تحلیول اجتمواعی
خشونت شوهران علیه زنان :مدلی نظری و آزمونی تجربی انجام دادند .نتوایج حاصول نشوان داد بور
اساس تحلیل داده های تحقیق ،از میان شش متغیر مستقل ،متغیر قدرت زن در ساختار خانواده بوا
ضریب تاثیر رگرسیونی  00درصدی مهم ترین تبیین کننده خشوونت شووهران علیوه زنوان بووده و
متغیرهای خشونت در خانواده خاستگاه ،خشونت پذیری ،منابع حموایتی اجتمواعی ،پوذیرش نقوش
های جنسیتی و پایگاه اجتماعی -اقتصادی نسبی زوجین از لحاظ تبیین متغیر وابسته ،بوه ترتیوب،
در رتبه های بعدی قرار داشته اند.
ملکی و نژاد سبزی) (Maleeki & Nejadsabzi,2010تحقیقی با عنوان رابطه مولفه های سرمایه
اجتماعی خانواده با خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم آباد انجوام دادنود .یافتوه هوای تحقیوق
حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و مولفه های آن نقش تعیین کننده ای در خشوونت خوانگی
علیه زنان داشتند.
خانی و همکاران) (Khani & et al,2010تحقیقی با عنوان بررسی خشونت خوانوادگی در میوان
خانواده های شهر دهگالن؛ با تاکید بر خشونت علیه زنان انجام دادند.نتایج نشان داد که متغیرهوای
وابستگی اقتصادی زنان ،تجربوه و مشواهده خشوونت توسوط همسوران در دوران کوودکی و ضوعف
حمایت های اجتماعی در جامعه و خانواده از زنوان 42 ،درصود از تغییورات خشوونت علیوه زنوان را
تبیین می کنند.
زارع شاه آبادی و امینوی) (zareshahabadi & Amini,2010تحقیقوی بوا عنووان بررسوی تواثیر
قومیت بر خشونت علیه زنان در شهر تکاب انجام دادند .نتایج نشان داد بین میوزان خشوونت علیوه
زنان با وضعیت اشتغال ،نسبت خویشاوندی بوا همسور ،میوزان تحصویالت آنهوا و همسوران ،میوزان
درآمد ،نوع ازدواج (ارادی و تحمیلی) و قومیت رابطه معنی دار وجود دارد.
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غضنفری) (Ghazanfari,2010تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر خشونت علیوه زنوان در اسوتان
لرستان انجام داد .بخشی از یافته های این بررسی نشان داد که رابطه معناداری بوین تصوور سولطه
گرایانه مرد و خشونت خانگی دیده شد.
ارجمنود سویاهووش و همکواران) (Arjomandehsiyahpush & et al,2010تحقیقوی بوا عنووان
بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر خشونت علیه زنان در شهر اهواز انجام دادنود .قسومتی از
نتایج حاصل حاکی از آن است که :بین نگرش مرد ساالرانه ،و خشونت علیه زنان رابطه معنوی داری
وجود دارد.
عباس زاده و همکاران) (Abbaszadeh & et al,2010تحقیقی با عنوان خشونت خانگی ،تهدیدی
علیه سالمت روانی (مطالعه جامعه شناختی زنان متاهل شهر تبریز) انجام دادند .نتایج حاصل حاکی
از آن است که بین متغیرهای پدرساالری ،تجربه و مشواهده خشوونت در خوانواده پدرشووهری زن،
دخالت خویشاوندان شوهر و تحریک شوهر از سوی زن با متغیرهای ،خشونت خوانگی علیوه زنوان و
سالمت روانی زنان در سطح معنی داری  0205رابطه خطی معناداری وجود دارد.
اعظم آزاده و دهقان فرد) (Azamazadeh & Dehghanfard,2006تحقیقوی بوا عنووان خشوونت
علیه زنان در تهران :نقش جامعه پذیری جنسیتی ،منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی انجوام
دادند.نتایج نشان داد که دهند نوع روابط در خانواده دارای نقش اساسی در تعوین میوزان خشوونت
علیه زنان می باشد .همچنین بین شیوه جامعه پذیری نقش های جنسیتی ،سرمایه هوا و منوابع در
دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت یاب با خشونت علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد.
همتی) (Hemmati,2004تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر خشونت موردان علیوه زنوان :مطالعوه
موردی خانواده های تهرانی انجام داد  .یافته هوای تحقیوق حاضور نشوان داد کوه بوین گورایش بوه
پذیرش همسر آزاری ،نگرش به نقش اجتماعی زنان ،جامعه پذیری خشن) رابطه غیور مسوتقیمی را
با خشونت کلی وجود داشته است.
خسروشاهی) (Khosroshahi,2003پژوهشی را تحت عنوان ساختار توزیع قودرت در خوانواده را
انجام داده اند که عواملی نظیر تصوور فرمانبرانوه ی زن از نقوش خوود و تصوور اقتودارگرایی شووهر
موجب خشونت علیه زنان در خانواده می شود.
رییسی سرتشنیزی) (Raeisisarteshnizi,2002تحقیقی با عنوان خشونت علیوه زنوان و عوامول
موثر بر آن درشهرستان شهرکرد انجام داد .یافتههای تحقیق نشان داد که متغیر اقتدار و سلطه مرد
در خانواده ،بیشترین تاثیر را در خشونت علیه زنان دارد.
عالوه بر تحقیقات داخلی ،بسیاری از پژوهشهای خارجی نیز علل ذیول را بوه عنوووان عواموول
عموده خشوونت علیوه زنوان ذکور کوردهانود کوه عبارتنوود از :زولوتوور و کوی رانیوان & (Zulutur
) kiraniyan,2006در تحقیقی با عنوان «سرمایه ی اجتماعی،خشونت خانگی و غفلوت» بوه بررسوی
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تسثیر سرمایه ی اجتماعی پایین به منزله ی عامل تهدید کننده و افزایش دهنده ی تنبیهات شدید
جسمانی و خشونت خانگی پرداختند و بدین نتیجه رسیدند که ارتقای سطح سورمایه ی اجتمواعی
،به مثابه یکی از منابع در دسترس خانواده،می تواند احتمال بروز خشونت خانگی را کاهش دهد.
روبیال و کریشناکومر) (Rubila & Krishnakumer,2005در پژوهشی که با هدف بررسوی روابوط
متقابل بین فشار اقتصادی ،افسردگی زنان ،حمایوت اجتمواعی و تعواري زناشوویی بوه ایون نتیجوه
رسیدندکه سطوح باالی فشار اقتصادی با افزایش درماندگی روان شوناختی و در نتیجوه بوا افوزایش
تعارضات زناشویی و خشونت علیه زنان رابطه داشت).(Honarparvaran,2011
تحقیقی توسوط یونو الرانسوه و النوه پوورتر) (Young Larance & Lane Porter,2004تحوت
عنوان «عضویت گروه اجتماعی به عنوان فرآیندی از سرمایه اجتمواعی میوان زنوان نجوات یافتوه از
خشونت خانگی» نتایج حاصل نشان داد که بین خشونت خانگی و حمایت دریوافتی از شوبکه هوای
اجتماعی رابطه منفی معنی داری وجوود دارد ،بودین معنوی کوه هرچوه حمایوت دریوافتی زنوان از
دوستان ،خانواده و همکاران بیشتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که زنان از آسیب های خشونت
خانگی در امان مانده و خشونت کمتری را تجربه کنند.
مطالعه ای توسط فیشر و همکاران) ،(Fisher et al,2007تحت عنوان «سالمتی مشکل اساسوی:
روابط متقابل بین خشونت خانوادگی ،سالمت زنان و بخش سوالمت :مطالعوه مووردی در اسوترالیا»
انجام شد .نتایج نشان داد که اعتقاد به پدرسواالری از سووی مورد و دخالوت خویشواوندان شووهراز
عوامل موثر بر خشونت علیه زنان برآورد شده است.
تحقیقی توسط کاتریت دونهام) (Dunham,1997تحت عنوان «حمایت اجتماعی برای زنوی کوه
در رابطه با جن مخالف مورد خشونت واقع شده است» ،انجوام شود .نتوایج حواکی از آن بوود کوه
اکثریت زنان ادعا داشتند که بیشترین کمک هوا و حمایوت هوای دریوافتی در درجوه اول از سووی
دوستان و بعد از خانواده ها و فامیل بود .حمایت اجتماعی جز با بعد فیزیکی با دیگر ابعواد خشوونت
رابطه معنی داری داشت.
تحقیقی با عنوان «آیا تاثیر خشونت خانگی بر روی یک جن بیشوتر از دیگوری اسوت ا تواثیر
خشونت بر سالمت روانی دانشجویان مرد و زن» توسط رومیتو و گریسی)(Romito & Grassi,2007
اجرا شد .نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر بر روی سالمت افراد عبوارت بوود از افسوردگی ،مسوائل
تغذیه ،ایده گری خودکشی ،کاربرد سنگین الکل .همچنین تاثیرات منفی خشونت برسوالمت روانوی
زنان بیشتر از مردان بود و رابطه معنی داری بین این دو متغیر حاصل شد.
تحقیقی تحت عنوان «پیامدهای خشوونت فیزیکوی علیوه زنوان در جسوتجوی کموک» توسوط
میندی میچکانیک و همکاران) ، (Mechanic,2008:انجام شده است .نتایج نشوان داد کوه خشوونت
جنسی و فیزیکی  05/0درصد از واریان را در پیش بینی آسیب های روانی و زخوم هوای کوچوک
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تبیین می کند .همچنین بیشترین درصد خشونت را خشونت فیزیکی به خود اختصاخ داد و اینکه
خشونت کل با همه ابعاد سالمت روان به جز عزت نف رابط معنی داری داشت.
تحقیق دیگری توسوط جولیوا اسوکوماچر و همکواران) (Schumacher et al,2001تحوت عنووان
«عوامل موثر خشونت مرد علیه زن» طی سال  ،2005انجام شد .نتایج حاکی از آن بوود متغیرهوای
اقتدارطلبی مرد ،مشاهده و تجربه خشونت در دوران کودکی ،حمایت اجتماعی ،مصرف الکل و موواد
مخدر با متغیر خشونت علیه زنان رابطه معنی داری داشت.
در تبیین تئوریک خشونت خانگی علیه زنان از دیدگاههای نظوری متفواوت بهوره گرفتوه شوده
است .بروس کوئن خشونت را بعنوان یک انحراف نتیجه نارسایی هوای موجوود در یوک فرهنو و
ساختار اجتماعی جامعه تعریف می کند) .(Cuen,2007:124بنا به تعریوف سوازمان ملول ،خشوونت
خانگی عبارت است از هر رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی،جنسی یا روانوی
یا رنج زنان شود .چنین رفتاری می تواند با تهدید،اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته
و در جمع یا خفا رخ دهد ) .(Raeisisarteshnizi,2003:49در تعریفی دیگر ،خشونت خانگی هر نوع
رفتار تهدیدآمیز توام با ترس و خشونت است که شامل خشونت فیزیکی ،روانی ،جنسی و مالی میان
بزرگساالنی است که روابط خودمانی باهم دارند.آن همچنین شامل اعضای خوانواده ،یعنوی کسوانی
است که به عنوان مادر ،پدر ،پسر ،دختر  ،برادر ،خواهر ،پدربزرگ ،مادربزرگ می شناسیم .(Harne
) & Rad ford,2008:2-3دفترخانه بین المللی ،خشونت علیه زنان را چنین تعریف کرده اسوت :هور
نوع خشونت میان همسران فعلی و قبلی در روابط صمیمی ،در هر زمان و مکانی که این عمل اتفاق
بیفتد .این خشونت ممکن است شامل خشونت فیزیکی ،جنسی ،عواطفی ،یوا موالی باشود .قربانیوان
خشونت خانگی در امور مختلفی نظیر خانگی ،سالمتی ،آموزشی و  ...دچار مشکل و رنوج مویشووند
).(Standley,2006:114
گروهی از صواحبنظران خشوونت خوانگی علیوه زنوان را ذاتوی و فطوری و گروهوی دیگور آن را
اکتسابی می دانند) .(Nirumandehzandi, 2005:15به این صورت که تجاوز و خشوونت بزرگسواالن
نتیجه رفتارهای خشونت آمیزی است کوه آنهوا در دوران کوودکی قربوانی یوا شواهد آن بووده انود
) .(Chibucos & Leite, 2005:98آلبرت بندورا  5معتقد است که غالب رفتارهوای انسوان از جملوه
خشونت و پرخاشگری از طریق مشاهده و در طول فرآیند الگوسازی آموخته میشود .(Braithwaite
)& Baxter,2006:262

جامعه شناسان بر این باورند که خشونت مانند بیماری های جسمی مسری بووده و یوک رفتوار
اکتسابی و قابل اصالح به حساب می آید .در ادامه به مهمترین تئوری های تبیین کننوده خشوونت
خانگی علیه زنان پرداخته می شود:
3-Albert Bandura
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تمامی نظریه های تضاد گرا معتقد به اصل نابرابری قدرت بوده و معتقدند که نابرابری قدرت را
می توان در درون خانواده و در روابط بین اعضای آن مشاهده نمود .این نظریه سعی می کند
خانواده را نهادی سرکوبگر معرفی کند .نظریه های تضاد گرا تالش می کنند رابطه قدرت در
خانواده را به عنوان مهم ترین ویژگی قابل مطالعه برجسته سازند و این باور را بقبوالنند که تمامی
اشکال خانواده تحت تاثیر نابرابری روابط قدرت بین اعضای آن قرار دارد و همین نابرابری است که
موجب تحول ساختار خانواده در طول زمان گردیده است).(Makarti,2011:181
شلسکی سلطه طبیعی در خانواده را در مقابل سلطه انتزاعی موجود در جامعوه قورار موی دهود.
وی متسثر از شرایط بحرانی بعد از جن جهانی دوم ،سلطه طبیعی مرد بور سوایر اعضواآ خوانواده را
ضامن حفظ کارکرد های خانواده می داند و بر خانه داری زن تسکید دارد :زیرا تنهوا در ایون حالوت
کارآیی منحصر به فرد خانواده که سبب تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبوت موی
شود ،تضمین می گردد از دید شلسکی این مجموعه ،یعنی پدر نان آور و موادر مسوئول فرزنودان را
برای ،حفظ ثبات اجتماعی به هر قیمتی باید حفظ کرد او حتی با آگاه کردن زنان از روابوط زنودگی
و آنچه که می تواند آن ها را به تسمل و تفکر وا دارد ،مخالف است ).(Rozenbam,1989:34
معروف ترین بحث در زمینه قدرت در روابط خانوادگی بوسیله «بلود و ولف» مطرح شوده اسوت
که یک رابطه آشکار بین قدرت و منابع در خانواده در نظر موی گیرنود و قودرت را بعنووان توانوایی
بووالقوه یووک عضووو بوورای نفوووذ و تسوولط بوور رفتووار دیگووری تعریووف مووی نماینوود & .(Adhami
) Roghaniyan,2010:131ویلیام گود متفکری است که در مورد خشونت خانوادگی نظریه منوابع در
خانواده را مطرح ساخت .بر پایه این نظریه نظام خانواده مانند هور نظوام یوا واحود اجتمواعی دیگور
دارای نظام اقتداری است و هر ک به منابع مهم خانواده(مانند شغل ،تحصیالت ،درآمود ،مهوارت و
ارتباطات) بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد می تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهوت امیوال
خود وا دارد و تصمیم گیری های مهم با اوست) .(Ezazi,2009:81ابراین و گل نظریه منابع گود را
تعدیل کرده و بر اساس آن نظریه ناسازگاری پایگاهی را تدوین کردند .بور اسواس ایون نظریوه ،اگور
شوهران مهارت ها و منابع کمتری را نسبت به همسرانشان داشته باشند ،بطووری کوه همسرانشوان
پایگاه انتسابی آنها را تهدید کنند ،از خشونت همچون ابزاری برای حفظ پایگواه انتسوابی خودشوان
استفاده می کنند).(Aghabaglu,2003:175
اُبراین و گل نظریه ی منابع گود را تعدیل و بور اسواس آن نظریوه ی ناسوازگاری پایگواهی را
تدوین کردند .بر اساس این نظریه ،اگر شوهران مهارت و منابع کمتری نسبت به همسرانشان داشته
باشند ،به طوری که همسرانشان پایگاه انتسابی آنها را تهدید کنند ،از خشونت همچون ابزاری بورای
حفظ پایگاه انتسابی خود استفاده می کنند .بر طبق این نظریه ،خشونت شوهران بور ضود زنوان در
خانواده در همه ی طبقات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و این هنگامی است که تفاوتی پایگواهی
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از نظر آموزش ،درآمد و شغل بین زوجین وجود داشته باشد و شوهران از نظر تحصویالت ،درآمود و
منزلت شغلی در سطح پایین تری از همسرانشان قرار گیرند و احسواس کننود کوه قودرت و پایگواه
انتسووابی آنهووا در خووانواده بووا برتووری تحصوویلی و شووغلی همسرانشووان تهدیوود مووی شووود
).(Zanghaneh,2002

الیزابت بات به نوعی دیگر از روابط متقابل بین همسران در خانواده ها اشاره و دو الگوی متفاوت
از روابط خانوادگی را معرفوی موی کنود.او الگووی اول را مناسوبات تفکیکوی نقوش هوای زناشوویی
نامگذاری کرده است .این الگو روابطی را توضیح می دهد کوه در آن ،زن و شووهر قائول بوه تفواوت
واضحی در وظایف خود اند و نقش های خانوادگی را به دقت تفکیک کرده و منافع ،عالیق و فعالیت
های جداگانه ای دارند .بات از الگوی دوم با عنوان مناسبات نقش های مشترك نام می برد که نقطه
ی مقابل نظریه ی تفکیک نقش های پارسونز است .در این نووع از مناسوبات ،زن و شووهر در اکثور
فعالیت ها با هم همکاری و همفکری دارند و تضاد منافع و عالیقشان حداقل اسوت .نظریوه ی بوات،
مشخصاً به شبکه ی روابط خانوادگی و اجتماعی خانواده اشاره دارد و بدین نتیجه می رسود کوه در
خانواده هایی که تقسیم وظایف در آنها سنتی است ،شبکه ی روابط اجتماعی بوه صوورت متصول و
محدود ظاهر می شود ،اما زن و شوهری که به صورت مشارکتی زندگی می کننود ،دارای شوبکه ی
اجتماعی پراکنده اند و در این حالت خشونت به حوداقل موی رسود) .(Roy,1999:21کلوی 5معتقود
است که خانواده پدری زن ،همسایگان وآشنایان حمایت هایشان در مقایسوه بوا خودمات رسومی از
سوی سازمانهای دولتی موثرتر واقع می شوود .موثال از طریوق حمایوت اطالعواتی دریوافتی دربواره
خشونت و نتایج آن ،احتمال اینکه قربانی خشونت بر احساساتش فائق آیود بیشوتر اسوت و بوسویله
حمایت فراهم آمده بهتر می تواند احساسواتش را اداره کنود ) .(Dunham,1997:5نتوایج تحقیقوات
متعدد رابطه بین حمایت های عملی ،عاطفی و اطالعاتی دریافتی از سوی خوانواده و دوسوتان را در
غلبه بر مشکالت خانواده ،مدرسه ،محل کار و بحران های عاطفی نظیر نگرانی ،افسردگی ،عصبانیت،
اضطراب و خشونت را تایید کورده انود) .(Lee,2005:19-20همچنوین ،حمایوت اجتمواعی موجوب
افزایش انعطاف پذیری افراد در برابر حوادث می شود و به احتمال زیادی از تاثیرات منفی خشوونت
خانگی می کاهد).(Staggs et al,2007:346-347
نظریه پردازان فمینیست تبیین های فردی یا خانوادگی را در باب خشونت ،برای توضویح کوافی
نمی دانند .هر چند معتقد هستند این عوامل می تواند به مثابه عواملی تشودیدکننده رفتوار خشون
عمل کند ،تسکید آنان بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت میان زنان و مردان در جامعوه و نهادهوای
آن است .توجه آنان متوجه ساختار مردساالرانه ای در جامعه است که به مردان اجازه اعمال قودرت
1-Kelly
2-Bowker
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بر زنان را می دهد .از این دیدگاه خشونت ،عمل انفرادی یک مرد علیه یک زن نیست که با استفاده
از ویژگی های فردی تحت بررسی قرار گیرد ،بلکه خشونت رفتاری است که از جانب مردان جامعوه
بر روی زنان جامعه اعمال می شود .خشونت یک ابزار نظارتی مهم است که هم بازتاب روابط نوابرابر
قدرت در جامعه است و هوم بوه حفوظ روابوط نوابرابر قودرت کموک موی کنود). .(Ezazi,2009:43
فمینیستها معتقدند خشونت علیه زنان علی الخصوخ خشونت خانگی ،ریشه در فرهنو و سواختار
سیاسی جامعه دارد که پدرساالری را تشویق می کند و زنان در روابط صمیمی تحت سولطه موردان
قرار می گیرند) .(Blanca et al,2004:239-240فمینیست های جرم شناس نیز ،بر اهمیت جنسیت
برای فهم رفتار بزهکارانه و خشونت آمیز تاکید می کنند و اینکه کنترل و خشونت ویژگوی اساسوی
هویت مردان بشمار می رود).(Zavala,2007:8
مکاتب گوناگون فیمینیستی تعابیر متفواوتی از خوانواده و روابوط خوانوادگی دارنود اموا تموامی
فیمینیست ها تالش می کنند نقش زنان را پر رن نموده و روابوط جنسویتی درون خوانواده را بوه
تصووووویر بکشووووند و نشووووان دهنوووود کووووه زنووووان بعنوووووان مووووادر از قوووودرت ویووووژه ای
برخوردارند) .(Makarti,2011:377در حوزه خانواده فیمینیست ها معتقدند کوه اساسوا خوانواده بوه
سوی برابری و تقارن نرفته است و بر این باورند که خانواده مکان نابرابری است ،جایی است که زنان
مطیع اند ونقش هایشان از پیش تعیین شده است .آنان بر این باور هستند که دو سواختار بسوته از
تابعیت و فرمانبرداری زنان در خانواده وجود دارد :موقعیت زنان بعنوان همسران وموادران و فراینود
جامعه پذیری در خانواده ،این دو ساختار گرایشات جنسیت زن ومرد را در خانواده درونی کرده ،آن
را به فرزندان انتقال می دهند و باعث دائمی شدن سلطه مرد و مطیع بودن زن می شود.(Mahdavi
) & Saburikhosroshahi,2004:69تحقیقات نشان داده ،زنانی که در خانواده پدری مطیع و فرموان
بردار بوده اند ،در خانواده شووهر نیوز مطیوع انود ،همچنوین مردانوی کوه در خوانواده پودری شوان
اقتدا رطلب بوده اند در زندگی زناشویی خود مقتدر مانده اند .در صورتی که از ایون نقوش هوا کنوار
گذاشته شوند ،باعث آسیب پذیری زنان در مقابل شوهرانشان می شوند و قربوانی خشوونت خوانگی
می گردند) . (Chibucos & Leite,2005:102بطورکلی دیدگاه فمینیستی معتقد اسوت ،خشوونت از
طریق نابر ابری جنسوی ،تفواوت هوای قدرت،گذشوته تواریخی و سواختارهای سیاسوی و اجتمواعی،
همیشگی شده است و بدین وسیله هم خشونت و هم ستم علیه زنوان اعموال موی گوردد (Marger
).Mays,2003:70
یکی دیگر از مفاهیمی که می تواند ارتباط تنگاتنگی با خشونت علیه زنان داشته باشد ،سورمایه
اجتماعی می باشد .سرمایه اجتماعی به عنوان مزایا و امتیازاتی است که بوسیله گروههایی که افوراد
در شبکه های خانگی و بیورون از آن عضوو هسوتند بدسوت موی آیود .(Young Larance & Lane
)porter, 2004:677سرمایه ی اجتماعی شامل شبکه ها ،هنجارها ،پیوندها و اعتماد اجتماعی اسوت
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که همکاری و هماهنگی برای منافع متقابل را آسان می سازد .پانتام بر این باور است که سورمایه ی
اجتموواعی در گووروه هووای مدنی،دینی،خانوادگی،شووبکه هووای اجتموواعی غیررسوومی دوسووتان و
خویشاوندان ،داوطلب شدن ،از خود گذشتگی و اعتماد نهفته است.هنجارهای اعتماد و همکواری در
بین شبکه ها منابع اصلی سرمایه اجتماعی انود) .(Coleman,1999:103نتوایج حاصول از تحقیقوات
نشان داده است که ابعاد سرمایه اجتماعی(شبکه ها ،مشارکت اجتماعی ،اعتمواد و روابوط متقابول)،
بطور مثبت و چشمگیری در پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیب هوای اجتمواعی ماننود خشوونت
علیه زنان تاثیر داشته است .به عقیده اسویرو ،5کاهش اعتماد سبب ایجاد دشمنی و خشوونت بوین
افراد می شود ،برعک  ،وجود اعتماد به عنوان ابوزاری بورای ایجواد محبوت و صومیمیت و کواهش
خشونت و خصومت محسوب می گوردد) .(Abbott & Freeth,2008:875دوسوتان و همسوایگان بوه
عنوان سطوح مطمئنی از سرمایه اجتماعی اند و افراد را در بدست آوردن منابع حمایتی ،سوالمتی و
آموزشی توانا می سازند که همه این ها در نهایت به افزایش و بهبود سالمتی و کاهش آسویب هوای
اجتماعی می انجامد).(Mckenzie,2008:368
کلمن معتقد است که سرمایه ی اجتماعی و تغییر پوذیری آن ذاتواً در روابطوالودین و فرزنودان
وجود دارد و منجر به رشد اجتماعی آنان می شود.به اعتقاد او،برای تشکیل سرمایه ی اجتمواعی دو
عامل مهم اند:اول میزان اعتماد در محیط اجتماعی به معنای آن کوه تعهودات بازپرداخوت خواهنود
شدو دوم میزان واقعی تعهداتی که فرد بر عهده می گیرد.موثال رابطوه ی بوین زن و شووهر و نظوام
اعتماد ایجاد شده بین آنها سورمایه ی اجتمواعی را پدیود موی آورد) .(Mckenzie,2008:368رابطوه
سرمایه ی اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان حداقل در سه حوزه ی مطالعاتی بررسی می شوود.
دسته ی اول متفکرانی اند که به مطالعه ی پیامدهای سورمایه ی اجتمواعی بوه منزلوه ی متغیوری
مستقل پرداخته اند و تسثیرات فقدان آن را بر بروز آسیب های اجتماعی بررسی کرده اند ،به طووری
که فوکویاما نبود سرمایه ی اجتماعی را مصادف با بروز ،انحرافت اجتماعی از جملوه خشوونت علیوه
زنان می داند ) .(Fukuyama,2007:19-20دسته ی دوم اندیشمندانی اند که موضوع مطالعوه ی آن
ها خشونت خانگی علیه زنان است و از این منظر به کندوکاو پیرامون عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند
کووه از ایوون جملووه مووی توووان بووه نظریووه ی شووبکه ی روابووط اجتموواعی الیزابووت بووات اشوواره کوورد
) .(Roy,1999:23دسته ی دیگر متفکرانی انود کوه بوه بحوث توانمندسوازی زنوان پرداختوه انود و
معتقدند که ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی به منزله ی یکی از منابع در دسوترس خوانواده هوا و
زنوان مووی توانود احتمووال بوروز خشووونت خووانگی را کواهش دهوود .نظریوه ی منووابع ویلیووام گوود
) .(Darvishpur,2000:54و پژوهش های آدام زولوتور و دسموند کی رانیوان و لیوزا یانو الرنو و
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ماریان لین پورتر در این حوزه قرار می گیرند .زنوان قربوانی خشوونت هرچنود کوه ممکون اسوت از
سرمایه اجتماعی چندانی برخوردار نباشند ،ولی آنها از طریق حمایت هوای اجتمواعی کوه از سووی
خانواده و دوستان دریافت می کنند تا حود زیوادی موی توانود آنهوا را در برابور خشوونت محافظوت
نماید).(Young Larance & Lane porter,2004:678
عامل دیگری که در گرایش افراد به خشونت خیابانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار
گرفته است ،قوم گرایی و داشتن تعصبات قومی است  .بر طبق نظر یوال دیوی  ،قوم گرایی ،جهان
یکوارچه را دوشقه می کند؛ یعنی جهان ما را با جهان دیگران جدا موی سوازد).(svensoon,2008:16
این امر یعنی ایجاد گسست در جهان اجتماعی و پراکندن تخم نفاق در جامعه .بر طبق نظر هرزوگ،
قوم گرایی خود باعث ایجاد بسیاری از جرم هاست ،تسیید رابطه بین قوم مداری و ارتکاب جرم خوود
دلیلی بر این مدعاست).(Tanasichuk,2008:24
نظریه نظارت اجتماعی نیز بر وجود جرم و رفتار خشونت آمیز در انسان چوه دارای انگیوزههوای
درونی باشد و چه از طریق عوامل محیطی به وجود آید تاکید مویورزنود در ایون نظریوه ایون اصول
حاکم است که افراد برای رسیدن به هدفی یا دستیابی به اقتدار در برابر دیگران به استفاده از زور و
قدرت تمایل دارند اصل دوم این است که نظوارت اجتمواعی بوه مثابوه موانعی در سور راه اقتودار و
خشونت قرار میگیرد زیرا از آنجا که انسان بدون وجود محدودیتهای اجتماعی به جرم و جنایت و
رفتار نابهنجار تمایل دارد جامعه باید سازوکار (مکانیسم) نظارت بر آنها را بوجود آورد .در این نظریه
برای انجام رفتار بزهکارانه وجود فشار خارجی ضرورت ندارد بلکه نبود نظارت اجتماعی باعوث بوروز
چنین رفتاری میشود.
گلز در مورد انطباق این نظریه با خانواده بر آن است که علت خشونت مردان علیه زنان را مجواز
بودن این رفتار می باشد .در خانواده با غیبت نهادهای نظارتی دولتی روبرو هسوتیم و عوالوه بور آن
وجود نگرش تقسیم قدرت بر حسب جن است که وجوود ایون عوامول بوروز خشوونت را تسوهیل
میکند .اکثر اوقات زنان و کودکان گمان میکنند تنها راه از میان برداشتن خشونت انطباق رفتوار و
عالیق خود با درخواستهای شوهر و پدر است این پدیدهای است که گرین آن را نظوارت از طریوق
همرایی نامیده است.
چارچوب نظری -مفهومی پژوهش را میتوان در قالب گزارة منطقوی بوه ایون صوورت آورد :اوالً
خشونت علیه زنان برحسب قومیت و پایگاه اجتمواعی -اقتصوادی خوانواده متفواوت موی باشود کوه
نیازمند بررسی و آزمون تجربی می باشد ،دوماً خشونت علیه زنان تابعی از عوامل فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی از جمله احساس حمایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی ،احسواس اعموال قودرت و
سلطه مرد در خانواده و سرمایه اجتماعی میباشد.
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فرضیههای پژوهش
با توجه به مباحث مطرح شده ،فرضیههای تحقیق پژوهش حاضر به قرار زیر تدوین شده است.
 میانگین خشونت علیه زنان به تفکیک قومیت متفاوت می باشد.
 میانگین خشونت علیه زنان بر اساس پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده متفاوت می
باشد.
 بین احساس حمایت اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه معکوس وجود دارد.
 بین احساس امنیت در فضای خصوصی و خشونت علیه زنان رابطه معکووس وجوود
دارد.
 بین احساس اعمال قدرت و سلطه مورد در خوانواده و خشوونت علیوه زنوان رابطوه
معکوس وجود دارد.
 بین سرمایه اجتماعی زنان و خشونت علیه زنان رابطه معکوس وجود دارد.
 خشونت علیه زنان تابعی از احساس حمایت اجتماعی ،احسواس امنیوت اجتمواعی،
احساس اعمال قدرت و سلطه مرد در خانواده و سرمایه اجتماعی میباشد.
روش شناسي
روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی ،از حیث هدف کاربردی و از
نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان
متاهل  51تا  09سال شهر ارومیه به تعداد  47045نفر تشکیل می دهند که از این میان085 ،
نفر براساس فرمول آماری کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد شده است .شیوه نمونه گیری نیز
جهت گردآوری اطالعات از نوع نمونه گیری خوشه ای می باشد .ابزار گردآوری داده نیز
پرسشنامه محققساخته می باشد که در سطح سنجش رتبهای و در قالب طیف لیکرت طراحی
شده است.
تعاريف نظری و عملیاتی مفاهیم
خشونت خانگی علیه زنان :برای سنجش خشونت خانگی علیه زنان در چهار بُعد خشونت های
جسمی -فیزیکی ،خشونت روانی -عاطفی ،خشونت مالی -اقتصادی و خشونت اجتماعی با
استفاده از گویه های زیر سنجش شده است.
خشونت جسمانی علیه زنان ممکن است به شیوه های گوناگونی صورت گیرد ،کتک زدن،
شکنجه ،قتل ،این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیر اجتما عی که جسم زن را مورد آزار قرار می
دهد اطالق میگردد .مصادیق آن عبارتند از :ضرب و شتم ،مشت زدن ،گاز گرفتن ،سیلی زدن،
خفه کردن ،ضربه با شی آ یا مشت ،چاقوکشی ،تیراندازی ،مثله کردن.
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خشونت عاطفی رفتار خشونت آمیزی است که شرافت ،آبرو و اعتماد به نف زنان را خدشه دار
می کند .این رفتار به صورت انتقاد ناروا ،تحقیر ،بد دهانی ،تمسخر ،توهین ،فحاشی متلک،
تهدیدهای مداوم به طالق دادن یا ازدواج مجدد کردن اعمال میشود.
خشونت های مالی اقتصادی نوعی از خشونت است که زنان دسترسی کمتری به منابع مادی و
اقتصادی در خانواده و جامعه دارند مصادیق آن عبارتند ازخساست ،دریافت اجباری حقوق زن ،عدم
تسمین نیازهای ضروری همسر ،کنترل وسواس گونه مخارج منزل ،عدم پرداخت نفقه ،سوآ استفاده
یا دستبرد در اموال و دارائی همسر.
خشونت های اجتماعی نوعی از خشونت است که در آن زنان از فعالیت و تعامل اجتماعی با
دیگران و در سطح جامعه محروم میشوند .در این نوع خشونت زن تحت کنترل شدید مرد قرار
دارد و زن را در انزوای اجتماعی قرار می دهد ،ممانعت از روابط اجتماعی با اعضای خانواده،
دوستان ،محرومیت از تحصیل یا اشتغال (

Kar,2000 & Mohebei,2000 & Aliverdinia and

.)etal,2012
پایگاه اقتصادی – اجتماعی :برای سنجش پایگاه اقتصادی  -اجتماعی خانواده پاسخ گویان از
شاخصهای تحصیالت زن و شوهر ،درآمد زن و شوهر و شغل زوجین استفاده شده است و پ از
استاندارد کردن مقوله های سه گانه فوق و ترکیب کردن آنها با هم متغیر پایگاه اقتصادی -
اجتماعی به دست آمده است .نمره پرستیژ شغلی با مراجعه به جدول ساختار پرستیژ شغلی در
ایران تهیه شده توسط نایبی و عبداللهیان تعیین شده است .رتبه میزان تحصیالت والدین در یک
مقیاس رتبه ای و میزان درآمد زوجین در یک مقیاس فاصله ای تعیین شد .پایگاه اقتصادی -
اجتماعی افراد در سه سطح سنجش شده است نهایتاً با ترکیب نمره های این سه گویه ،پایگاه
اقتصادی -اجتماعی زوجین تعیین گردید( Naiebi and Abdollahian,2000 & Aliverdinia and
)etal, 2012
احساس حمایت اجتماعی :منابع اجتماعی که زنان از گروه ها و افراد مختلف دریا فت می
دارند .برای سنجش این متغیر از مقیاس علیوردی نیا و همکارانش استفاده شده است .برای
عملیاتی کردن این متغیر از چهار بعد خانواده خاستگاه ،خانواده شوهر ،دوستان و نهادهای
اجتماعی بهره گرفته شده است(.)Aliverdinia and etal, 2012
اعمال قدرت و سلطه مردانه :در خانواده های پدر ساالری جنسیت مبتنی بر جن است ،بدین
معنی که پسران از هویت مردانه باالتری نسبت به هویت دخترانه و هویت زنانه و سایر انواع هویت
های جنسیتی برخوردارند( .)Mombeini and Hoseinzadeh, 2011تبعیض جنسیتی یعنی اعمال،
رفتار پیشداوری ها و کلیشه های جنسیتی که زنان را فرودست و کم ارزش تر از مردان دانسته و
جن مذکر را مسلط بر جن مؤنث می داند(.)Aliverdinia and etal, 2012
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احساس امنیت در فضای خص وصی :احساس امنیت حالتی است که در آن ارضای احتیاجات و
خواسته های فردی و اجتماعی افراد انجام و شخص در آن احساس ارزش ،اطمینان خاطر و اعتماد
به نف نماید ( .)Lotfi and etal,2014:45منظور از احساس امنیت در پژوهش حاضر ،میزان
احساس امنیتی است که زن به لحاظ اقتصادی ،روانی ،اجتماعی ،جانی در خانواده دارد.
سرمایه اجتماعی :در این پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی از ابعاد اعتماد اجتماعی،
مشارکت و همکاری اجتماعی استفاده شده است .برای ارزیابی بعد اعتماد اجتماعی از معرف های
تجربی میزان اعتماد به افراد ،اقوام و خویشاوندان ،همسایگان ،سازمانهای مختلف ،ارگانها،
اعتماد به دولت و احزاب سیاسیNGO ،ها ،استفاده شده است .برای ارزیابی بعد مشارکت
اجتماعی ،از معرف های تجربی تعلق یا عضویت در انجمن های داوطلبانه شامل گروه ها و انجمن
های هنری،آموزشی ،فرهنگی ،عضویت در انجمن ها و اتحادیههای حرفهای ،احزاب و گروههای
سیاسی ،گروههای محلی و ورزشی و تفریحی ،سازمانهای مذهبی و مؤسسات خیریه ای استفاده
شده است(.)Kabiri & Karimzadeh, 2017
برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه مذکور ،از اعتبار محتوایی از نوع صوری و برای سنجش پایایی
آن از تکنیک آلفای کرونباخ ا ستفاده شده است که ضرایب پایایی به دست آمده برای تمامی
متغیرها باالتر از  0/7بوده و در حد مناسبی می باشد (جدول شماره .)5
جدول شماره( :)9ضرایب پایایي به دست آمده متغیرهای تحقیق
متغیر

ضریب پایایي

حمایت اجتماعی
امنیت ادراك شده در فضای خصوصی
اعمال قدرت از سوی مرد
سرمایه اجتماعی
خشونت علیه زنان

0/88
0/85
0/80
0/81
0/80

يافته ها ی تجربی پژوهش
نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی حاکی از آن است که اکثریت زنان مورد مطالعه
( 08/0درصد) دارای تحصیالت دیولم و لیسان (00/2درصد) میباشند .همچنین 20/8 ،درصد از
همسرزنان مورد مطالعه تحصیالت دیولم دارند و 21/7درصد از همسر زنان مورد مطالعه تحصیالت
لیسان دارند .شغل بیشتر همسر زنان مورد مطالعه اصناف ( )00/9و کارمند ( )20/1گزارش شده
است .اکثریت نمونه آماری( 79/7درصد) خانه دار می باشند 10 .درصد زنان مورد مطالعه ترك و
 02درصد زنان مورد مطالعه کرد و 1درصد از آنان ارمنی  -آشوری می باشند 29/9 .درصد پایگاه
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اقتصادی اجتماعی خانواده زنان مورد مطالعه پایین  45/9،درصد پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده
آنان متوسط و  8/2درصد پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده زنان نیز در سطح باالتری قرار دارد.
میانگین میزان سرمایه اجتماعی در خانواده از نظر زنان مورد مطالعه  04/00با انحراف
استاندارد ، 50/97میزان اقتدار نامشروع مرد در خانواده از نظر زنان مورد مطالعه  45/51با انحراف
استاندارد ، 59/42میانگین میزان حمایت اجتماعی از نظر زنان مورد مطالعه  42/09با انحراف
استاندارد ، 57/87میانگین میزان احساس امنیت در فضای خصوصی از نظر زنان مورد مطالعه برابر
 12/50با انحراف استاندارد 57/00به دست آمده است .میانگین میزان خشونت علیه زنان مورد
مطالعه  01/80با انحراف استاندارد  51/21به دست آمده است (جدول شماره .)0
جدول شماره( :)5آماره های توصیفي متغیر های تحقیق
انحراف

متغیر

میانگین

سرمایه اجتماعی
اعمل قدرت و سلطه
مردانه
حمایت اجتماعی
احساس امنیت
خشونت خانگی علیه
زنان

04/00

50/97

45/51

59/42

0/50

42/09
12/50

57/87
57/00

-0/04
-0/09

28
02

01/80

51/21

5/27

00

معیار

چولگي

ماکزیمم

مینیمم

دامنه تغییرات

-0/90

02

9

20

20

50

50

7
9

25
20

7

27

با توجه به این که سطح سنجش متغیر وابسته تحقیق حاضر (خشونت خانگی علیه زنان)،
فاصله ای بوده و از طرفی سطح سنجش متغیرهای مستقل قومیت و پایگاه اجتماعی اقتصادی
اسمی /رتبهای میباشد ،لذا ،جهت سنجش تفاوت میانگین متغیر وابسته به تفکیک متغیرهای
مستقل مذکور ،از آزمون تحلیل واریان یکطرفه استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون تحلیل
واریان یکطرفه حاکی از آن است که میانگین خشونت علیه زنان بر اساس قومیت متفاوت بوده و
این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار می باشد .همچنین ،میانگین خشونت علیه زنان ترك برابر
 05/49درصد و میانگین خشونت علیه زنان کرد برابر  02/59درصد و میانگین خشونت علیه زنان
ارمنی  -آشوری برابر  21/70درصد می باشد .و بیشترین خشونت اعمال شده علیه زنان ،در بین
قومیت کرد بوده است.
میانگین خشونت علیه زنان بر اساس پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده زنان مورد مطالعه
متفاوت بوده و به لحاظ آماری معنی دار می باشد .میانگین خشونت علیه زنانی که پایگاه اجتماعی-
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اقتصادی خانواده آن ها پایین می باشد برابر  00/85درصد و میانگین خشونت علیه زنانی که پایگاه
اجتماعی -اقتصادی خانواده آن ها متوسط می باشد برابر  00/00درصد و میانگین خشونت علیه
زنانی که پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده آن ها باال می باشد برابر  00/90درصد می
باشد(جدول شماره .)0
جدول شماره(  :) 3آزمون تحلیل واریانس یكطرفه خشونت علیه زنان به تفكیک قومیت و
پایگاه اجتماعي -اقتصادی
متغیر

قومیت

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

ترك
کرد
ارمنی-
آشوری
کل
پایین
متوسط
باال
کل

تعداد

میانگین

202
540

05/49
02/59

59

21/70

085
550
201
02
085

01/80
00/85
00/00
00/90
01/80

آماره F

7/218

1/00

سطح معني داری

0/005

0/009

جهت آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش نیز ،از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج نشان داد که بین دو متغیر میزان حمایت اجتماعی و خشونت
علیه زنان با ضریب همبستگی  r= -/090و با سطح معنی داری  p= 0/005> 0/01رابطه معکوس
و معناداری وجود دارد .یعنی هر چه حمایت اجتماعی از زنان افزایش یابد ،خشونت علیه زنان به
همان میزان کاهش می یابد .نتایج حاصل نشان دهنده آن است که بین دو متغیر میزان امنیت
ادراك شده در فضای خصوصی و خشونت علیه زنان همبستگی  r=-0/122با سطح معنی داری
 p= 0/005> 0/01رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .یعنی هر چه میزان امنیت ادراك شده
در فضای خصوصی توسط زنان افزایش یابد  ،خشونت علیه زنان به همان میزان کاهش می یابد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دو متغیر میزان اعمال قدرت در خانواده از سوی مرد
با خشونت علیه زنان همبستگی  r=0/170با سطح معنی داری  p= 0/005> 0/01رابطه مستقیم
و معناداری وجود دارد .یعنی هر چه میزان اعمال قدرت در خانواده از سوی مرد افزایش یابد ،
خشونت علیه زنان به همان میزان افزایش می یابد .نتایج حاصل نشان می دهد که رابطه خطی
بین دو متغیر میزان افت سرمایه اجتماعی در خانواده و خشونت خانگی علیه زنان همبستگی
r
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 r=0/001با سطح معنی داری  p= 0/007> 0/01مورد تایید بوده و نوع رابطه نیز مستقیم و
مثبت می باشد .یعنی هر چه میزان افت سرمایه اجتماعی در خانواده افزایش یابد  ،خشونت علیه
زنان به همان میزان افزایش می یابد(جدول شماره .)0
جدول شماره( :)3آزمون همبستگي بین متغیرهای مستقل و خشونت خانگي علیه زنان
متغیر

ضریب همبستگي

سطح معني داری

حمایت اجتماعی

-/090

0/000

امنیت ادراك شده در فضای خصوصی
اعمال قدرت و سلطه در خانواده از سوی مرد
سرمایه اجتماعی

-0/122
0/170
0/001

0/000
0/000
0/0007

در پژوهش حاضر ،همچنین جهت برآورد تاثیر متغیرهای مستقل بر خشونت خانگی علیه زنان
از تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است ،روش ورود متغیرهای مستقل به مدل از نوع
همزمان میباشد .از جمله پیششرطهای اساسی در تحلیل رگرسیونی ،خطی بودن رابطه بین
متغیرهای مستقل و وابسته میباشد که در تحقیق حاضر بر اساس مقدار  Fبه دست آمده از آنالیز
واریان  ،این موضوع محقق شده است و در واقع معناداری  Fدر تحلیل رگرسیونی نشان دهنده آن
است که متغیرهای مستقل (حمایت اجتماعی ،امنیت ادراك شده در فضای خصوصی ،اعمال قدرت
از سوی مرد در خانواده ،افت سرمایه اجتماعی) توانایی پیشبینی متغیر خشونت خانگی علیه زنان
را دارند و مدل رگرسیونی ،مدل مناسب و قابل قبولی می باشد و لذا متغیرهای مستقل حاضر در
این مدل قادرند تغییرات متغیر خشونت خانگی علیه زنان را تبیین نمایند.براساس ضریب تعیین
تعدیل شده ( ،)R2چهار متغیر باقی مانده در مدل رگرسیونی توانسته اند  20/1درصد از تغییرات
متغیر خشونت خانگی علیه زنان را تبیین نماید .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند گانه
متغیرهای موجود در معادله را می توان به صورت استاندارد شده و در رابطه ریاضی زیر نشان داد:
 ( 0 +9/278حمایت اجتماعی) (-0/598امنیت ادراك شده در فضای خصوصی) - 0/202
(سرمایه اجتماعی) (+ 0/074اعمال قدرت از سوی مرد در خانواده) =0/215خشونت علیه زنان
ضریب بتای رگرسیون استاندارد فوق بیانگر آنست که متغیر اعمال قدرت از سوی مرد در
خانواده سهم بیشتری در تبیین متغیر خشونت علیه زنان داشته است(جدول شماره .)1
جدول شماره( :)2نتایج تحلیل رگرسیوني چند متغیره همزمان
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مدل
حمایت اجتماعی
امنیت ادراك شده
اعمال قدرت مرد
سرمایه اجتماعی
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ضریب
بتا
-0/598
-0/202
0/215
0/074

مقدار تي

sig

-4/801
-7/501
7/005
2/718

0/005
0/005
0/005
0/054

ضریب

ضریب تبیین

تبیین

اصالح شده

0/207

0/201

مقدار
F

7/74

sig

0/000

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطی خطی بین حمایت اجتماعی و خشونت خانگی علیه
زنان مورد تایید می باشد .طبق نظریه کنترل اجتماعی ،زمانی که کنترل های اجتماعی اعم از
رسمی و قانونی یا غیررسمی کاهش یابد .میزان وقوع آسیب های اجتماعی نظیر خشونت افزایش
می یابد .در این راستا ،حمایت و نظارت اجتماعی اعضای خانواده زن کاهش می یابد ،در واقع
کنترل اجتماعی غیررسمی کاهش یافته و فرد آزادی بیشتری جهت انجام رفتار خشونت آمیز
خواهد داشت و یا در حالتی که جامعه ،کنترل چندانی بر رفتار اعضای جامعه (بطور مثال بر رفتار
خشونت آمیز مردان) اعمال نمی کند ،احتمال وقوع این نوع رفتارها افزایش می یابد وطبق نظریه
نظارت اجتماعی ،نظارت اجتماعی به مثابه مانعی در سر راه اقتدار و خشونت قرار میگیرد زیرا از
آنجا که انسان بدون وجود محدودیتهای اجتماعی به جرم و جنایت و رفتار نابهنجار تمایل دارد
جامعه باید سازوکار (مکانیسم) نظارت بر آنها را بوجود آورد .می توان اذعان نمود که نتیجه حاصل
از پژوهش حاضر نیز ،با محتویات نظری فوق و نتایج تحقیقات سعادتی(،)Saadati, 2010
موالوردی( ،)Movlaverdi,1999اعظم آزاده و دهقان فرد( Azaamazadeh and Dehghanfard,
،)2006خانی و همکاران( )Khani and etal , 2010و علیوردی نیا و همکاران( Aliverdinia and etal,
 )2012همسو می باشد .همچنین ،نتایج نشان داد که بین دو متغیر میزان امنیت ادراك شده در
فضای خصوصی و خشونت علیه زنان رابطه معنی داری وجود دارد ،از پژوهش حاضر با نتایج
تحقیقات مهرانگیزکار(،)Kar, 2006توکلی( )Tavakoli, 2001در یک راستا می باشد.
نتایج نشان داد که همبستگی خطی بین میزان اعمال قدرت در خانواده از سوی مرد و
خشونت علیه زنان مورد تایید می باشد .طبق نظریه تضاد ،تمامی نظریه های تضاد گرا معتقد به
اصل نابرابری قدرت بوده و معتقدند که نابرابری قدرت را می توان در درون خانواده و در روابط بین
اعضای آن مشاهده نمود.نظریه های تضاد گرا تالش می کنند رابطه قدرت در خانواده را بعنوان
مهم ترین ویژگی قابل مطالعه برجسته سازند واین باور را بقبوالنند که تمامی اشکال خانواده تحت
تاثیر نابرابری روابط قدرت بین اعضای آن قرار دارد و همین نابرابری است که موجب تحول ساختار
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خانواده در طول زمان گردیده است .طبق تعریف وبر از قدرت ،می توان گفت در خانواده هایی که
مرد قدرت کافی برای تابع نمودن دیگری ندارد و می خواهد سلطه خود را اعمال کند ،تضاد و
درگیری بیشتری وجود دارد .توجه فمینیست ها متوجه ساختار مردساالرانه ای در جامعه است که
به مردان اجازه اعمال قدرت بر زنان را می دهد .از این دیدگاه خشونت عمل انفرادی یک مرد علیه
یک زن نیست که با استفاده از ویژگی های فردی تحت بررسی قرار گیرد ،بلکه خشونت رفتاری
است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال می شود .خشونت یک ابزار نظارتی مهم
است که هم بازتاب روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت کمک می
کند .نتیجه پژوهش حاضر نیز با مباحث نظری فوق و همچنین ،نتایج تحقیقات گلز( Golz
رییسی
(،)Movlaverdi,1999
موالرودی
،),1998اعزازی(،)Eezazi,1998
سرتشنیزی( ،)Raeisisarteshnizi,2002خسروشاهی( ،)Khosroshahi,2003ارجمند سیاهووش و
همکاران( ،)Arjomandsiyahpush and etal , 2008سعادتی(،)Saadati, 2010
منطبق و
غضنفری( )Ghazanfari,2010و مظلوم خراسانی()Mazlumkhorasani, 2012
همسو می باشد.
نتایج حاصل نشان داد که رابطه خطی بین دو متغیر میزان افت سرمایه اجتماعی در خانواده و
خشونت خانگی علیه زنان به لحاظ آماری معنی دار می باشد .مطابق با تئوری سرمایه اجتماعی،
سرمایه اجتماعی در برابر آسیب های اجتماعی همچون به عنوان سور و عامل حفاظی می باشد و
نبود و کاهش این سرمایه ،زمینه و بستر را برای بروز آسیب هایی چون خشونت خانگی فراهم می
آورد و افزایش و فراهم آمدن سرمایه اجتماعی درمان بسیاری از رفتارهای نابهنجار بوده و خوشنت
علیه زنان نیز از این امر مستثنی نیست ،بنابراین می توان اذعان نمود که نتیجه به دست آمده با
محتویات نظری سرمایه اجتماعی و همچنین با نتایج تحقیقات آدام زولوتور و دسموند کی
رانیان( ،)Zulutur & kiraniyan,2006اعظم آزاده و دهقان فرد( Azaamazadeh and
 ،)Dehghanfard, 2006ملکی و نژادسبزی( ،)Maleki and Nejadsabzi, 2010محمدی و
میرزایی( )Mohammadi & mirzaee,2012و رئیسی و حسین چاری ( Raeisi and Hosainchari,
 )2012همسو می باشد.
نتایج حاکی از آن است که میانگین خشونت علیه زنان به تفکیک قومیت در بین زنان ترك،
کرد و ارمنی – آشوری به لحاظ آماری معنی دار می باشد .این نتیجه به دست آمده با نتایج
تحقیقات درویش پور( ،)Darvishpur, 1999زارع شاه آبادی و امینی(and Amini, 2010
 ) Zarehshahabadiهمسو و در یک راستا می باشد .نتایج نشان داد که میانگین خشونت علیه زنان
بر اساس پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده آن ها به لحاظ آماری متفاوت بوده است .میانگین
خشونت علیه زنانی که پایگاه اجتماعی -اقتصادی خانواده آن ها پایین بود بیشتر از سایر طبقات
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درویش

پور(

دیگر بود  .نتیجه حاصل ،با نتایج تحقیقات
،)1999همتی( ،)Hemmati,2004علی وردی نیا و همکاران( )Aliverdinia and etal, 2012و مظلوم
خراسانی( )Mazlumkhorasani, 2012در یک راستا می باشد.
Darvishpur,

پیشنهادات
در راستای یافته های پژوهش حاضر می توان پیشنهادات زیر را جهت کاهش و مقابله با این
آسیب اجتماعی ارائه نمود :با توجه به تایید رابطه بین حمایت اجتماعی و خشونت خانگی علیه
زنان ،پیشنهاد می گردد که خانواده و نهادهای ذی ربط ،حمایت های ابزاری ،اطالعاتی ،مشورتی
الزم را با این قشر آسیب دیده جامعه به عمل آورند .همچنین با در نظر گرفتن معنی داری رابطه
بین احساس اقتدارطلبی مرد و خشونت خانگی علیه زنان می توان پیشنهاد نمود که نهادهایی چون
صدا وسیما ،دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی اقدامات الزم را در جهت نشان داده و فرهن سازی
ناشایست بودن به کارگیری سلطه غیر معقول و غیر منطقی از سوی مردان جهت به کرسی نشاندن
نظر و رفتار خود به عمل آورند .از آنجا که یافته های پژوهش نشان داد که یکی از عوامل اصلی و
موثر در میزان خشونت خانگی علیه زنان ،سرمایه اجتماعی در خانواده است .زوجینی که اعتماد
اجتماعی باال به همدیگر داشتند و میزان حسن ظن آنها نسبت به همدیگر در درون خانواده بیشتر
بوده است خشونت کمتری را تجربه کرده اند  .از این رو به نظر میرسد در صورتی که شرایطی
فراهم شود که افراد بتوانند به نحو مطلوب بادیگران ارتباط برقرار کنند و خصوصاً اگر امکان
دسترسی به سهیم شدن ،پذیرش و تمایالت همکاری جویانه در میان آنها برقرار شود سطح
خشونت هم محتمالً به نحو متناسبی کاهش خواهد یافت.
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