
���� ���	
 ���������� ����������� � ���� ����� :�������  

:نخشونت عليه زنان در تهرا

و روابط خانوادگي زنان جامعه پذيري جنسيتي، منابع در دسترسنقش
∗∗راضيه دهقان فرد∗منصوره اعظم آزاده

 كه خشونت واقعيتته به اين گرف در زمينه خشونت عليه زنان انجام كنونتاكههايي پژوهش:چكيده

و و عدم دسترسي به منابع با ارزش نتيجه خانگي از اختالل در تعامالت سالم اجتماعي خانوادگي

ميبنابراين. اند شود كمتر توجه نموده مي  توجه به عواملي همچونبر شود عالوه در اين مقاله سعي

و هاي جنسيتي در خانواده جهت ياب، شيوه جامعه پذيري نقش شكل روابط در خانواده جهت ياب

پ سرمايه و منابع قابل دسترس زنان، نوع روابط حاكم ميان همسران زاويه ديده خشونت عليه زنان از ها

ب هاي يادگيري اجتماعي، منابع، جامعه از نظريهي ذكر شدهها مؤلفهشناسايي براي. ررسي شودنيز

و نظريه كنش،پذيري جنسيت  است پيمايش،اين مطالعهروش. استفاده شده است متقابل اثرات تعامل

اها دادهو  زن تهراني متأهل كه داراي حداقل يك فرزند 200ز تكنيك مصاحبه ساختارمند با استفاده

آ اي توأم اي چند مرحله طبقهگيري نمونهتكنيك نمونه گيري مورد استفاده. ده استممي باشند بدست

مي با نمونه مي يافته.باشد گيري احتمالي متناسب با حجم خوشه دهند نوع روابط در خانواده ها نشان

ميتعين در اساسي اي نقش دار پذيري همچنين بين شيوه جامعه. باشد ميزان خشونت عليه زنان
و شكل روابط در خانواده جهت، سرمايه هاي جنسيتي نقش و منابع در دسترس زنان ياب با خشونت ها

بي روابط گفتماندر تحليل چند متغيري،.عليه زنان رابطه معناداري وجود دارد ترتيبهو درآمد ماهانه

باوهشد معرفي خشونت عليه زنانهاي كننده ترين تبيين مهمعنوان به برايرا77/0ضريب تعيني برابر

.نداهدادبدست رات خشونت عليه زنانيتوضيح تغي

. منابع ارزشمند اجتماعي،گي خانوادطرواب زنان،ت عليه خشونجامعه پذيري جنسيتي،:واژهاي كليدي
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لهو طرح مسئمقدمه

و تربيتي استتحماي واحد اثر بخش ترين مهمخانواده كوچكترين واحد اجتماعي، اما  قراربه افراد نياز.ي

ميو آرامش كه رابطهنمايد كه در خانواده ايجاب و عقل آنگونه  اطمينان، امنيت، احساساي مبتني بر عاطفه

و رضايت را برايسالمت گ طرفين به ارمغان آورد، حمايت  زن در ايجاد پيوندهايهنقش سازند.يرد شكل

و عاطفي اعضاي خانواده غير قابل انكار است اما اين هدف و جز اخالقي با ايجاد محيطي آرام، مطمئن

از.شود ميسر نمي براي همه افراد خانواده دور از خشونت به اختالل در روابط امروزه شواهد بسياري حاكي

و خشونت ناشي از آن مي .باشد خانوادگي

مي همچنين و بر آن تأثير و از آن تأثير پذيرفته و اگر روح گذارد خانواده آيينه تمام نماي جامعه است

برحاكم بر متقابل رغم ارتباطبهبا اين وجود. نخواهد بودعدالتي باشد خانواده نيز از آن مبرابيجامعه مبتني

و نوع خشونت در خانواده)وادهحريم خان(و حوزه خصوصي) جامعه( بين حوزه عمومي و فاوتمتها، ميزان  بوده

و عواملي از اين نوع قابل تغيير مي اين. باشد بر اساس روابط درون خانواده، منابع در دسترس زن يا شوهر

كهپرسش يافتن پاسخي براي ايند درصدمقاله ب است  ها، انواع خانوادهاير با فرض تشابه وضعيت جامعه

و سرمايهحدهاي اجتماعيچگونه اين وا و با پيشينه با روابط و فرهنگي ها هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي

و يادگيري گوناگون، خشونت عليه زنان هاي جامعهو زمينه ميپذيري ؟كنند را تجربه

مي هنگامي كه از نهاد خانواده صحبت به و عالقه تداعي ميان آيد، بالفاصله در ذهن، صميميت، عشق

و برقراري نظم در اين نهاد منوط به داشتن روابط گرم اعضاي خانوا.ودش مي بادوجود ثبات، استحكام ه

و تضاد از بين برنده اين فضا استيكديگر است ولي آنچه و درگيري است كه تصوير آرام خانه و كشمكش

نه جوييو سلطهخشونت خانگي ابزاري براي تثبيت قدرت. شكند امنيت آن را در هم مي تنها آرامش است كه

و كرامت انساني را خدشه ميو امنيت خانواده، بلكه اعتبار .سازد دار

به خشونت خانوادگي به اي عنوان مساله خصوص خشونت عليه زنان پديده جديدي نيست اما توجه به آن

نش. گردد اجتماعي به دوران جديد برمي و اطالعات استخراج شده از مطالعات گوناگون ميآمار كه ان دهد

در خشونت عليه زنان مساله و در ايران متأسفانه آمار دقيقي. اغلب جوامع قابل مشاهده است اي جهاني است

بر اما فقدان آمار نمي. از پديده همسر آزاري وجود ندارد صرف نظر. آن باشدناديده گرفتن تواند دليل موجهي

و يا رد خشونت خانگي  و پذيرش و شواهد ظاهري از چگونگي برداشت از طرف افراد، مشاهدات تجربي
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،7: 1380، فروغان،5: 1377، سام گيس( هاي ايراني استه انواع آن درخانوادهدحاكي از وجود گستر

.)6: 1381،مجوزي

بهپژوهشاين و از دريچه نوع روابط حاكم در خانواده بررسي سعي دارد از زاويه منابع در دسترس زنان

و سرمايه عوامل رابطه به اي و تر خشونت عليه طور دقيق هاي بالقوه زنان در رابطه با خشونت در حوزه خانواده

و يا همسر آزاري بپردازد مي.زنان و شواهد تجربي در اين حوزه نشان دهد كه عوامل نظريات گوناگون

و جامعهخطر ك) ياب جهت(پذيري جنسيتي در خانواده مبداء ساز به لحاظ يادگيري هاي سب سرمايهو

و فرهنگي برا مي زنان از طريق عوامل رابطهاقتصادي  روابط هماهنگي، همكاري، همفكري، همدلي، اننداي

مي گفتماني در خانواده مقصد در شكل و ميزان خشونت عليه زنان نقش ايفا .كنند گيري انواع

به اين از اين رو و روابط درون پذيري جنسيتي، مناب بررسي رابطه بين جامعه مقاله ع در دسترس زنان

و اشكال گوناگون خشونت عليه زنان در خانوادههخانواد .پردازدميهاي تهرانيو ميزان شدت

 چارچوب نظري
و بايد آن را به مدد نظريه هر پديده خشونت عليه زنان داراي ماهيت چند بعدي است هاي گوناگون كه

.باشد بررسي نمودميكدام در قالب رويكرد متفاوتي قابل بحث 

كهنظريه يادگيري اجتماعيها از جمله اين نظريه به اعتقاد. كرد مطرح 1990در دهه» باندورا«است

ميبودن خشنوي فرزندان از طريق والدين خود  در.آموزند را و تجربه بدرفتاري از ناحيه والدين  مشاهده

مي كودكي منجر به يادگيري رفتار سلطه آميز توسطدوران و آموختن تحمل توسط زن فوروارد،(شود مرد

هاي خانواده ويژههب(هاي گسسته كرده است كه ميزان خشونت در خانوادهتاييدمطالعات بويژه) 1377:177

س باالتر از خانواده) از هم گسسته شده در اثر جدايي يا طالق مياهاي ).166-1989:167گود،(باشد لم

و هويت جنسيتي را در خانوادهها پذيري گرايش پذيري جنسيت، فرايند جامعه اساس نظريه جامعه بر

و آن را به فرزندان انتقال مي زن دروني كرده و مطيع بودن و باعث دائمي شدن سلطه مرد چرا. شودميدهد

و از مردان تصويري مستقل، استوار و وابسته ، شايسته، كه معموالً از زنان تصوير آرام، مطيع، منفعل، عاطفي

و مصمم ترسيم مي و در چنين شرايطي زنان نقش جنسيتي سنتي توانا و در مقابل مردان بودن مطيعنمايد

مي نقش سلطه در بنابراين فرد در فراينده جامعه.)327و1992:98شفر،(پذيرند گراي مردانه را پذيري

و  و تحت تأثير روابط درون خانوادگي روحيه استبدادي ميخانواده .كند يا روحيه دموكراتيك كسب
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پايه اين نظريهبر. در مورد خشونت خانوادگي نظريه منابع را مطرح كرداست كه ويليام گود متفكر ديگر

و هركس به منابع مهم  نظام خانواده مانند هر نظام يا واحد اجتماعي ديگر داراي نظامي اقتداري است

مهانندم(خانواده  و اطالعات شغل، تحصيالت، درآمد، مي) ارت تواند بيشتر از ديگران دسترسي داشته باشد

و تصميم گيري ،(هاي مهم با اوست ساير اعضا را به فعاليت در جهت اميال خود وادارد .)1380:81اعزازي

ترين عامل براي نشان داده است كه افزايش منابع قدرت مهم در ايران تجربيهاي پژوهشاساس اين ايده بر

 به دليل در بسياري از اوقاتكه زنان چرا)54: 1378درويش پور،(ه با خشونت مردان در خانواده است مقابل

ودفق رفتارو وضعيت اقتدار آميز پذيرشان منابع قدرت از جمله منابع مالي مجبور به تفويض اقتدار به مرد

.شوندميخشونت آميز مردان

و چگونگي توزيعكه معتقدند نيزها نيستيفم  منابع مالي در خانواده بستگي به روابط قدرت ميان زن

و روابط قدرت به اين امر برمي و كجا پول شوهر دارد گردد كه چه كسي حق تصميم گيري دارد كه چگونه

فم.)157-158: 1376س، واالو بوتآ(خانواده صرف شود  نيستي روابط دو جنس اساساًيبر اساس رويكرد

كهطه راب.رابطه قدرت است آناي  كرده مرد از همسر خود سوء استفاده فيزيكي، كالمي يا روان شناختي در

 خاتمه دادن به همسر آزاري بدين ترتيب. بخشدميو سلطه خود را تداوم قدرت، به كارگيري خشونتباو

ر و مرد در جامعه استهبطامستلزم تجديد ساختار و امامي پور، شمس( قدرت بين زن :1382اسفند آباد

به.)64 و سرمايه(و تحصيالت) سرمايه اقتصادي( طور كلي استقالل مالي البته امروزه تا حدي اشتغال

بههدر خانواد را زنان توازن سنتي قدرت) فرهنگي . آنان تغيير داده استنفعها

ازبه اليزابت بات ي الگودووي.دكنمي اشارهاهههمسران در خانواد بينروابط متقابلنوعي ديگر

ممتفاوت  نامگذاري هاي زناشويي الگوي اول را مناسبات تفكيكي نقش. نمايدميعرفي از روابط خانوادگي را

را روابطاين الگو.كند مي ميي بهدهد توضيح و شوهر قائل تفاوت واضحي در وظايف خود كه در آن زن

و نقش مي و منا باشند و فعاليتهاي خانوادگي را به دقت تفكيك كرده از. دارنداي هاي جداگانه فع، عاليق

مي الگوي دوم با عنوان مناسبات مربوط به نقش كه نقطه مقابل نظريه تفكيك. برد هاي مشترك نام

مي نقش و شوهر در اكثر فعاليترد.باشد هاي پارسونز و همفكري اين نوع از مناسبات زن ها با هم همكاري

بهنظريه.شان در حداقل استقيعالوو تضاد منافع شتهدا و روابط شبكهبات مشخصاً  اجتماعي خانوادگي

وادهخانو م بدين اشاره دارد درهايي كه تقسيم خانوادهدركهرسدينتيجه  آنها سنتي است، شبكه وظايف
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ميومتصلصورتهبيروابط اجتماع بهشود محدود ظاهر و شوهري كه صورت مشاركتي زندگي اما زن

مياين حالتو در بودهند داراي شبكه اجتماعي پراكندهكن مي .)21و23: 1377،يرو( رسد خشونت به حداقل

را تعام چلبي در سطوح مختلف اجتماعي روابط لحاظ تحليليبه وجهلي يكي وجه. داندميداراي دو

و ديگري اظهاري  تعامالت، گونهاينخصلت. عالي با وجه ابزاري، نوعي مبادله سرد است سنخ.ابزاري

و مشروط آنتصادفي به بودن و به. توانند دوام بياورند تنهايي نمي است مي اما آنچه افراد را دهد يكديگر پيوند

و متشكل شدن تعامالت مي و دوام تعاملي چنين از طريق. گردد، بعد اظهاري تعامل استو باعث تكرار

و مي ،(يت دست يافت صميمتوان به تعهد، اعتماد .)1و17: 1375چلبي

ميياز طريق روابط گفتمانهاي اجتماعي بعد اظهاري تعامل در گروه  در اينگونه روابط.يابد تداوم

و،انديشه به شده مبادلهو، توزيع صورت استدالليبهعمل فكر منجر نوعي مفاهمه فرهنگي داوطلبانهو

و اجبو شود مي اختالل در روابط.)1375:65،چلبي(گرددمياري از آن سلب خصلت تحريكي، تكليفي

مي گروه را در معرض آسيب،يگفتمان و از جمله خشونت قرار .دهد هاي گوناگون

گيرد كه كنش ارتباطي در مفهوم بر اساس نظريه اثرات تعامل، شرايط گفتگوي دو طرفه زماني شكل مي

به آن حضور داشته باشد تا كنشيهابرماس . دور از تنش نظرات خويش را تبادل نمايند گران در فضائي

ه. دهي فضاي كنش ارتباطي است هابرماس معتقد به شكل گران از يكديگر توقع دارند، كنشيكنشمدر اين

و مفاهمه است هماهنگ كنند و افعال متفاوتشان را از طريق اجماعي كه محصول ارتباط زبان«.كه اغراض

مي» مشترك و در صورت بروز اختالف نظر براي جلوگيري از رفتار خشونت آميز اين امكان را فراهم آورد

خشن پس نيروي الزام آور اعمال گفتاري در گرو نيرومندي غير. متوسل شوند دليلبهفقط بايد طرفين

و فشاري در موقعيت گفتاري آرمان.)45، 1377هابرماس،( دالئل است ، برنده استدالل را تعيين، قدرت

مي نمي استداللي در گفتگوي امكانكه در حوزه خانواده در صورتي. شود كند بلكه تنها استدالل بهتر پيروز

را ميان همسران وجود داشته باشد مي و تعامالت دي كه از گفتگوافراكه چرا.داشتانتظار توان سالمت خانواده

مياستداللي هاي ارتباطيو همسراني كه مهارتشونديم خشونتبهد مستعد گرايشنورز با ديگران خودداري

و گفتگو را در رابطه با موضوعات مختلف دارا نميو ظرفيت بحثشتهقوي ندا پر، مذاكره را باشند رابطه تنشي

و بدبيني استآن كه محصولكنندميتجربه  ،( نارضايتي، حسد، خشونت .)1994،20دالوس

و هاي گونا نظريهبدين ترتيب با بررسي ميهاي پژوهشگون كه نتيجهگونهتوان اين پيشين :گيري كرد
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در-1 خود با مشاهده رفتار خشونت آميز والدين، خشن بودن را از آنان) مبدأ( ياب خانواده جهتفرد

و مادر در كودكي منجر به يادگيري رفتار سلطه آميز توسط مي و همين تجربه بدرفتاري از ناحيه پدر آموزد

و آمو ميمرد . شود ختن تحمل توسط زن در آينده

بهها فرد در فرايند جامعه پذيري در خانواده پدري خود بر اساس گرايش-2 و دنبـالو هويت جنسيتي

و مردان در آن محيط ترسيم مي  و يـا دموكراتيـك را در خـود بدادشود روحيه است آن تصويري كه از زنان ي

. كند دروني مي

بهكهر يك از همسران-3 و سرمايهه در خانواده  توانـد بيشتري دسترسي داشته باشـد مـييها منابع

 بنابراين افزايش منابع قدرت براي زنان خود عامل مهمـي بـراي.ي داشته باشد گير تصميم سهم بيشتري در

. باشد مقابله با خشونت مردان عليه آنان مي

 رفتار خشونت آميز در خانواده سهم به سـزايي تواند در بروز وجود يا فقدان نوع خاصي از روابط مي-4

و تعامالت ابزاري، از جمله اين روابط.داشته باشد دري گفتمـان، اظهاري هـاي مـذكور بـه نظريـه اسـت كـه

شد هركدام از آنها اشاره . اي

:فرضيه

وج در خانواده جهت) شكل روابط(هاي خطرساز بين زمينه-1 و خشونت مرد عليه زن رابطه . ود داردياب

به، والدين از يكديگرييجدا(هاي خطرساز هرچه زمينه  تجربه خشونت در خانواده پدري از جانب والدين نسبت

و خشونت پدر نسبت به مادر .بيشتر باشد خشونت مرد عليه زن در خانواده زناشويي بيشتر خواهد بود) فرزند

خ پذيري نقش بين شيوه جامعه-2 و مرد در زن انواده جهتهاي جنسيتي زن و خشونت مرد عليه ياب

و تصور شيوه جامعه.درابطه وجود دار پذيري با دو شاخص تصور اقتدارگرايانه شوهر از نقش جنسيتي خود

ميفرمانبردارانه زن از نقش خود  و مشخص وچههرگردد تصور اقتدارگرايانه شوهر از نقش جنسيتي خود

.بيشتر باشد خشونت بيشتر استتصور فرمانبردارانه زن از نقش خود 

و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد بين سرمايه-3 و منابع ارزشمند قابل دسترس زنان و سرمايه. ها ها

با افزايش تعادل در امر قدرت ...)و، تخصصي، تحصيلي هاي مادي دارايي( منابع ارزشمند قابل دسترس زنان

كو تصميم مي اهش خشونت در خانوادهگيري در روابط متقابل به . شود منتهي
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و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد-4  قدرت در خانواده هرچه روابط.بين نوع روابط در خانواده

و متعادل مي متقارن و اظهاري در خانوادهصورت در اين. افتد تر باشد خشونت كمتر اتفاق  با روابط گفتماني

و تصمي ميمايجاد تعادل در امر قدرت .تواند به كاهش خشونت منجر شود گيري

و منابع ارزشمند قابل هاي جامعه پذيري نقش، شيوه هاي خطرساز چنين بين زمينه هم هاي جنسيتي

ب و از طريق انواع روابط خانوادگي طور غيرهدسترس زنان  رابطه مي باشد، با خشونت عليه زنانمستقيم

كش روابط مطرح شده در مدل به . يده شده استتصوير

س، جامعه پذيري جنسيتي هاي خطرساز رابطه بين زمينه–1مدل و فرهنگي با روابط،  رمايه اقتصادي

و خشونت عليه زنان . خانوادگي
)شكل روابط(هاي خطرسازنهزمي

 ياب در خانواده جهت

 پذيري جامعههاي شيوه
و مردجنسيتي هاي نقش  زن

 در خانواده جهت ياب

 خشونت عليه زنان روابط درخانواده

 دسترس زناندرمنابع ارزشمند

 روش پژوهش

پ شدا يمايشاين پژوهش با استفاده از روش و بررسي.ه است نجام البته ابتدا با استفاده از روش اسنادي

و سپس چـارچوب نظـري تهيـه گرديـده اسـت آوري جمع، منابع موجود در اين زمينه ادبيات موضوعي  . شده

و شاخص همچنين بر اساس چارچوب نظري و از طريق مصاحبه سـازمان يافتـه، متغيرها هاي مسئله تعيين

يا( جومصاحبه شفاهي و شدو ابزار پرسشنامه) روش پرس .، اطالعات جمع آوري
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و سطح مشاهده فرد است، براساس ماهيت مسئله واحد تحليلاينكه با توجه به  جامعـه آمـاري،، خانواده

و ناهماهنگي.اند داده تشكيل زنان متأهل داراي حداقل يك فرزند،را اين بررسي حجم نمونه را معموالً تنوع

 1994نيـومن(كنـدو تعداد متغيرهايي كه قرار است همزمان تحليل شـود، تعيـين مـي مطالعهمورد جمعيت 

و ميـزان اي از ويژگـي با توجه به برآورد دوآس از حجم نمونه توسط پاره.)374، هـا مثـل همگنـي جمعيـت

ص داده شـد بـراي جمـع آوري اطالعـات مناسـب تـشخي خانوار 200 با تعداداي خطاي نمونه گيري، نمونه 

)،  دسترسي بـه كه اي با حجم متناسب است گيري طبقه گيري انتخابي، نمونه شيوه نمونه.)97، 1376دوآس

. سازد نمونه را در طي چندين مرحله امكان پذير مي

و :نحوه سنجش متغيرهاتعريف مفاهيم

 متغير وابسته) الف

و نرمي تعريف شده استن،كرد تندي غضب، درشتي، خشونت از نظر لغوي:تعريف خشونت . ضد لينت

و طبع مي و جمعي رخيب. دانند برخي خشونت را عملي خالف هنجار  ديگر خشونت را رفتاري فردي

مي مي از شمارند كه تحت شرايط خاصي بروز و از نظر برخي ديگر، خشونت هر نوع رفتار خشن است كه كند

هر. شود روي قصد به منظور آسيب به فرد ديگر انجام مي گونه تهاجم در تعريف ديگر بيان شده است

از. فيزيكي عليه هستي انسان كه با انگيزه آسيب، رنج يا لطمه همراه باشد برخي نيز معتقدند خشونت طيفي

و آسيب بييهاي منف زا تا عكس العمل رفتارهاي بسيار تند بي چون و محبي،(تفاوتي را دربردارد توجهي

را).1380:7-6 رسان دانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام توان عملي آسيبميخشونت

و صرفاً جنبه فيزيك مي كردن فحاشي، تحقير، منزويانندم(ندارد بلكه ممكن است ابعاد رواني)يبدن(يدهد

و مزاحمت جنسي، تجاوز و فرياد، آزار و انندم(و اقتصادي) فرد، داد خود بگيرد را به ...) شكستن وسايل خانه

.)1379:292كار،(

هر نوع ارتكاب به رفتار«) 2002(» النكاشاير كنستابوالري«بر طبق تعريف:تعريف خشونت خانوادگي

يا تهديد آميز، خشونت يا بدرفتاري رواني، جسمي، مالي يا عاطفي ميان بزرگساالني كه اكنون زوج يكديگر

بو جزء اعضاء خانواده به اند، صرف نظر از جنسيتدهاند يا در گذشته چنين مي شان خشونت خانگي » آيد شمار

از( .)1382:13توكلي، به نقل
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به...«:تعريف خشونت عليه زنان آميز مبتني بر جنسيت معناي هر عمل خشونت عبارت خشونت عليه زنان

از كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز آسيب و آزار عليه زنان جمله تهديد به انجام هاي رواني، جسماني، رنج

چنين اعمالي، محروميت اجباري يا اختياري در شرايط خاص، از آزادي در زندگي عمومي يا در زندگي خصوصي 

تعريف از اعالميه رفع خشونت عليه زنان كه به عنوان نخستين اين.)1381:49رئيسي سرتشنيزي،(» گردد مي

خ سند حقوق بين المللي به .، گرفته شده استونت عليه زنان را هدف قرار دادهشطور ويژه مبارزه با
مي1991 كميته ملي خشونت عليه زنان در سال : كند در كشور استراليا خشونت را اينگونه تعريف

و باعث آسيب رفتاري كه بوسيله مردان براي كنترل قرباني« و جنسي شان اعمال هاي رواني، فيزيكي

و مي و يا محرو شود بهانزواي اجتماعي و وحشت زندگي گونه ميت اقتصادي رادر پي دارد، اي كه زن در ترس

.)1382:104عارفي،(» كند مي

:اشكال خشونت عليه زنان

و:خشونت جسمي-1 و صدمات هر نوع رفتار خشني است كه از روي قصد نيت منجر به آسيب

از جسماني مي  و مصاديق آن عبارتند و شتم، مشت زدن، گـازگرفتن: شود ، سـيلي زدن، خفـه كـردن، ضرب

(ضربه با شيء يا مشت، چاقوكشي، تيراندازي، مثله كردن، زنده به گوركردن، قتل .)8، 1380محبي، ....

مي به هر نوع رفتار غير:خشونت جنسي-2 شود كه از لمس كـردن بـدن زن شـروع اجتماعي گفته

و گاهي تا مرحله تجاوز جنسي زن  گيرنـد، دچـار خـشونت جنـسي قـرار مـي زناني كه مورد. يابد شدت مي شده

و عاطفي مي  ب صدمات رواني، عصبي كـار،(گـذارد جنس مذكر تأثير مـيهشوند كه بركل رفتارهاي آنان نسبت

1379:346(.

به):احساسي( خشونت رواني-3 صـورت انتقـاد نـاروا، تمـسخر، اين نوع از رفتار خشونت آميز

به تحقير، توهين، فحاشي،  .)1379:354كـار،(گـردد طالق يـا ازدواج مجـدد اعمـال مـي تهديدهاي مداوم

و مرد خشونت رواني حاكم باشد نظارت بر هزينه كه هنگامي و در روابط زن ها، انتخاب افراد براي معاشـرت

و مورد تمسخر قراردادن عقايد او   درميان جمـع ويژهبهرفت وآمد خانوادگي، حتي تعيين تكليف براي همسر

و درخـشونت روانـي كلمـات، در خشونت بدني سالح مورد. گيرد صورت مي از جانب مرد استفاده مشت است
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از هـا، انواع افسردگي:ازندگونه خشونت عبارت نتايج اين.)63و1377:14فوروارد،(دنشو سالح محسوب مي

گريـز از مـشاركت در در مديريت خـانواده، كار افتادگي ادراكي، از بين رفتن اعتماد به نفس، عدم كفايت زن 

و امور اجتماعي، بازسازي رفتار خشونت آميز در بچه  ...ها
را):مالي(خشونت اقتصادي-4 و نيت كه زن در اين نوع از خشونت رفتاري است از روي قصد

و تبعيض قرار مي و آزار و دارايي تحت فشار از. دهد امور مربوط به اشتغال، اقتصاد عدم: مصاديق آن عبارتند

 اجباري حقوق زن، عدم تـأمين نيازهـاي گونه مخارج منزل، دريافت اخت نفقه، خساست، كنترل وسواس پرد

و دارايي همسر و فرزندان، سوء استفاده يا سرقت اموال .)1380:8محبي،(ضروري همسر

رواني، جنسي، جسمي،(دبع در چهار1اي استاندارد از طريق پرسشنامه) خشونت عليه زنان(متغير وابسته

و همسر آزاري هاي از شاخصاي گويه32اين پرسشنامه تركيبي. مورد بررسي قرار گرفت) اقتصادي  خشونت

نيي زن فلـسطِ 2410يابي در مـورد زمينه پژوهشدر سطح بين المللي است كه بر پايه نتايج حاصل از اولين

.)94-96: 1382 به نقل از خاقاني فرد، 1999حاج يحيي(بدست آمده است

:متغيرهاي مستقل)ب

و مرد جامعه پذيري نقش و باورهـاي اين متغير عامل مهمـي در شـكل:هاي جنسيتي زن گيـري شخـصيت

و وظائفي است كه هريك ايفا مي  و برداشت خـود. كنند زوجين درباره رفتار تصورات زوجين متأثر از محيط اجتماعي

و مؤسسات جامعه پذيري توسط از نقش مورد انتظار است كه معموالً  و( نهادها مي ....)خانواده، مدرسه شـوند تقويت

و توانا ترسيم مي  ) سلطه گرايانـه(كنند كه با دو معرف تصور اقتدار گرايانهو تصويري چون مطيع، فرمانبردار، مستقل

و تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود در مقابل شوهر مورد سنجش قرار . گرفتشوهر نسبت به همسر

و تحت تأثير روابـط:در خانواده جهت ياب) شكل روابط(هاي خطرساز زمينه افراد در فرايند جامعه پذيري

و مادر در كودكي رفتارهاي خشونت آميز  و تجربه بدرفتاري از ناحيه پدر و با مشاهده درون خانوادگي در خانواده

شرايط زندگي خانوادگي همسر شما درخانواده پدري، تجربـه(تغير با استفاده از سه شاخصماين. گيرند را ياد مي 

.شد سنجيده) خانواده پدريرد پاسخگوو تجربه خشونت همسرپدري خشونت زن در خانواده 

 پرسشنامه حاج يحيي-1
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و منابع در دسـترس زنـان سرمايه  منـابع، الگـوي روابـط در خـانواده تـابعي از نظريـه بـر اسـاس:ها

و شوهر از منابع ارزشمند بهره و سرمايه پژوهشدر اين. استمندي زن ها به شكل سـرمايه اقتـصادي منابع

زن)تحصيالت(و سرمايه فرهنگي) درآمد( . مورد بررسي قرار گرفتاندراختيار

روابط يا كنش متقابل اجتماعي يك سلسله رفتارهاي اجتماعي است كه بر اساس:نوع روابط درخانواده

م  دو يـا چنـد آن بيان ديگر يك فرايند احساسي است كه از طريقبه. آيدييك عمل دو جانبه متقابل بوجود

و اشارات را به  مي انسان زبان و رفتـار يكـديگر اثـر متقابـل بگذرانـد كار سـتوده،( گيرند تا بر افكار، انتظارات

و گفتماني(در اين پژوهش پنج نوع رابطه متقابل.)127، 1374 ميان) همكاري، همفكري، همدلي، همگامي

و مرد در زندگي مشترك مورد سنجش قرار گرفته است اززن : كه عبارتند

هايي چون مسئوليت خريد روزانـه، كه با معرف باشدميها منظور از اين متغير تخصيص مسئوليت:همكاري

و مراقبـت از  و مـسئوليت حفـظ و پز، مسئوليت حفظ ومرتب كردن منـزل، شـستن ظـروف مسئوليت پخت

و مرد مورد سنجش قرار گرفتفرزندان از  .جانب زن

به منظور از اين متغير نحوه تصميم:همفكري صـورتو يـا بـه) مـشاركتي(صـورت افقـي گيري است كه يا

و يك نفر تصميم گيرنده اسـت(عمودي  كـه بـا سـه شـاخص همـسر محـوري. باشـد مـي) سلسله مراتبي

و شيوه، اختيار تصميم)هاي تصميم گيري حوزه( شـاخص ميـزان(گيـري هاي برخـورد در تـصميم گيري زن

زن سازي شوهر در نحوه برخورد در تصميم مجاب اسسنجش) گيري با .تشده
و رفتـار:همدلي و ابراز آن از طريق كـالم و وجود رابطه عاطفي ميان همسران منظور همان احساس تعلق

به. است در كه و ميـزان و صورت رضايت از نحوه روابط عاطفي با همـسر ك يكـديگر در هنگـام بـروز غـم

. قرار گرفتگيري اندازه مشكالت مورد

و گذشت افراد از يكديگر است:همگامي .منظور نوعي سازش دو جانبه

و شـوهر دارد كـه در ايـن نـوع رابطـه اين نوع از رابطه اشاره به:گفتماني نوعي رابطـه دوسـتانه ميـان زن

و بحث  آ مشكالت نه از طريق جر ميز بلكه از طريق گفتگوي دوستانه كه در نهايت بـه نـوعي هاي خشونت

مي تفاهم ختم مي .گردد شود، حل

در سـاخت.منظور سنجش متغيرهاي مستقل از طيف ليكرت به تناسب موضوع استفاده شـده اسـت به

 فاده اسـت هاي استاندارد نيز بـراي اعتبـار بيـشتر هاي ابداعي از پرسشنامه ها سعي شده عالوه بر گويه شاخص
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و جامعه،ها ترتيب با استفاده از مجموع نمرات گويه بدين.شود پذيري جنـسيتي شاخص نوع روابط در خانواده

گ،و از مجموع امتيازات  و شدهمتغير زمين، سستها در خانواده مبدا مشاهده انواع خشونت . هاي خطرساز ساخته

و سرمايه فرهنگي زن وان با پرسش از ميزاسرمايه اقتصادي شدتحصيالتن درآمد . آنها سنجيده

و روايي ابزار سنجش هـا از آلفـاي كرونبـاخ بهـره منظور تعيين ميزان سازگاري دروني شاخص به:اعتبار

و در طي دو مرحله  و تحقيق اصلي(گرفته شد آلفـاي همـه.ها آزموده شـد روايي شاخص) تحقيق مقدماتي

ق بجز روابط همكاري متغيرها و  مقدماتي پذيرفته آزموندر آلفاي روابط همكاري.ي استابل قبول در حد باال

و بدين منظور گويه.نبود در انـدازه آن بهبـودي حاصـل انـدكي تعديل قرارگرفتند كه در نتيجه ها مورد جرح

در منظور اعتبار پرسشنامه از سنجهبه.گرديد و تاييـد صـاحب هـاي پژوهشهايي كه  پيـشين اسـتفاده شـده

شد در پي داشته است بهره نظران را عـالوه اعتبـار پرسـشنامه از طريـق ميـزان همبـستگي آن بـابه. گيري

شدنيز ديگر هاي گيري خشونت در پژوهش معيارهاي اندازه .تاييد

 پژوهشهاي يافته
 نتايج توصيفي متغير وابسته–الف

:عليه زنان در خانوادهبر)ديعاطفي، جسمي، جنسي، اقتصا(هاي خشونت نتايج توصيفي شاخص:1جدول

و ابعاد آن در خشونت

 خانواده
 يك بار هرگز

 دوبار يا

 بيشتر
 حداكثر حداقل جمع

تعداد

 گويه

175117 3/57267/16100 خشونت عاطفي

103010 2/746/152/10100 خشونت جسمي

393 571/169/26100 خشونت جنسي

262 8/652/1915100 خشونت اقتصادي

329532 4/674/192/13100 خشونت كل

ج35تا25توان اينگونه ادعا نمود كه حدود توجه به جدول فوق مي با نحـويت نمونه بـه معي درصد از

و اقتصادي را در خانواده تجربه كرده  و عاطفي بيشترين ميزان را در بـين. اند خشونت جسمي خشونت جنسي

در مطالعه داده. داده است پاسخگويان به خود اختصاص  مي ها آزارهـاي دهد كه گرچه ظاهراً اين حوزه نشان
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و بدني زنان از ناحيه شوهران در خانواده مي)ها به نسبت ساير خشونت(ها جسمي افتد ولي تحقير، كمتر اتفاق

و يا خشونت جنسي در خانواده  از نظر مـيبه.رواج بيشتري دارد) حدود نيمي از آنها(هاي تهراني توهين رسـد

و عاطفي در اذهان جامعه كمتر مصداق خشونت دارد از فراواني بيشتري برخوردار اسـت  . آنجا كه آزار جنسي

ميهاساس اين يافت اين مسئله بر برخالف هـاي تهرانـي تا نيمـي از خـانواده4/1 توان ادعا نمود كه حدود ها

.دنحوي شاهد خشونت عليه زنان در جامعه مي باشن به
:نتايج توصيفي متغيرهاي مستقل-ب

 شـرايط زنـدگي- الـف. كه شامل سه بعد است ياب در خانواده جهت) شكل روابط(هاي خطرساز زمينه

-جياب تجربه خشونت همسر پاسخگو در خانواده جهت-ب.خانوادگي همسر پاسخگو در خانواده جهت ياب

.ياب جهتتجربه خشونت پاسخگو در خانواده

ميه پاسخ هاي نمونه، در خانواده كـاملي رشـد خانواده) شوهران(از همسران%74دهد كه حدودا نشان

و يا فرزند طالق بوده%3. اند يافته همچنين بـر اسـاس ادعـاي.اند از آنها نيز تجربه خانواده گسسته را داشته

د%40هاي مورد بررسي، زنان در خانواده  خشر از همسران انـد ايـن ونت والدين خود بودهخانواده پدري شاهد

و يا شامل خشونت پدر عليه مادر خشونت از طريق پدر، مادر يا هر دوي آنها اعمال مي  شـده مـي اعمال شده

در%24حـدود. انـد ميان ظاهراً زنان در خانواده پدري خود كمتر خشونت را تجربه كرده در اين.است از آنهـا

ن و يا صدمه ديدن مادر توسط پدر بودهمراحل رشد خود شاهد رفتاري از اين .اند وع

و مرد در خانواده شيوه جامعه پذيري نقش تـصور-الـف. كه شامل دو بخـش اسـت هاي جنسيتي زن

.تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود-ب.گرايانه مرد از نقش خود سلطه

ـ گرايانـ گيري كرد كه تصور سـلطه توان اينطور نتيجه با مقايسه درصدها مي و تـصورهه از نقـش مردان

. شـكل گرفتـه اسـت) نزديك به نيمي از آنهـا(هاي پاسخگويان از خانواده%41فرمانبردارانه از نقش زن در

در اي جامعه پذير شده يعني همسران پاسخگويان به شيوه و فرمـانبرداري اند كه انتظارشان از زنـان اطاعـت

ن همه امور خانواده مي  و در مقابل زنان و در باور آنهـا روابـط باشد يز از نقش خود تصوري فرمانبردارانه داشته

و فرمانبري زن نهادينه شده است .اقتداري در خانواده

و منابع ارزشمند قابل دسترس زنـان سرمايه  فرهنگـي سـرمايه-الـف. كـه شـامل دو بعـد اسـت ها

و درآمد ناشي از شغل يا از محل ديگر( سرمايه اقتصادي-ب). تحصيالت(  ....)مثل دريافت اجاره
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اند كه منبع درآمد ديگري جز درآمد همسر ندارند بدين ترتيـب اكثـر زنـان بـه از زنان اعالم كرده% 89

تومان گزارش شـده 000/100همچنين درآمد اكثريت زنان زير. لحاظ اقتصادي وابسته به همسرشان هستند 

بي.است در سـطح) درصـد2/44(گيرد اما بيشترين درصدميسواد تا دكترا قرار تحصيالت پاسخگويان بين

و زير%5/34ديپلم،  مي خانه%)5/76(اكثريت زنان. داراي تحصيالت دانشگاهي هستند2/12ديپلم باشند دار

اختصاص را به خود%1/6) خياطي، آرايشگري(، كارهاي هنري%)3/13(ترتيب كارمند دفتريو بعد از آن به 

ممشاغ%6/3. داده است و انندلي .كارگر هستند%1 معلمي را دارا مي باشند

:انواع روابط در خانواده

 هاي انواع روابط در خانواده نتايج توصيفي شاخص:2جدول

 زياد متوسطكم هاي انواع روابط شاخص

%4/34%2/40%4/25 همكاري

%7/88%7/7%5/3 همفكري

%8/58%1/20%1/21 همدلي

%5/52%5/33%14 همگامي

%5/72%2/12%4/6 گفتماني

 محاسـبه مقاديراساسبر. هاي انواع روابط در خانواده از مجموع تعدادي گزاره ساخته شده است شاخص

و در حـد زيـاد داراي براي انواع روابط، بيشترين نسبت خانواده شده ها در حد متوسط داراي روابط همكـاري

.اند ساير روابط بوده

ت  حليلينتايج
:رابطه خشونت با متغيرهاي مستقل بيروني

در خـانواده شـرايط زنـدگي خـانوادگي همـسر پاسـخگو متغيـر واريانس يك سويه بين سـه تحليل-

و تجربه خشونت پاسخگو با خشونت عليه زنان نشان دهنده وجود جهت ياب، تجربه خشونت همسر پاسخگو

مي خانواده جهتدر) شكل روابط(هاي خطرساز رابطه بين زمينه  بـدين گونـه. باشد ياب با خشونت عليه زنان

در كه بيشترين ميانگين خشونت در خانواده  و بعد از آن بـه اثر طالق از هم جدا شده هايي است كه ترتيـب اند
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و بعد در خانواده هايي است كه دراثر در خانواده فوت والدين در سنين كودكي از هم هايي كه در اثر فوت مادر

 ميـزان داشـته انـد پـدر ويـژهبههمچنين كساني كه تجربه خشونت در خانواده را از جانب والدين. اند شيدهپا

به.بروز مي دهند خودازخشونت بيشتري را  يادگيري اجتمـاعي افـرادي كـه شـاهد نظريه بنابراين با توجه

و يا خانواده ارهـاي خـشونت آميـز بيـشتري را از اند رفت اي از هم گسسته داشته خشونت در خانواده خود بوده

.اند خود بروز داده

هـاي جنـسيتي پذيري نقش بين دو متغير شيوه جامعه)r=-348/0(ضريب همبستگي بدست آمده-

و خشونت عليه زنان رابط  و مرد در خانواده و معناداري، متوسطهزن چـه يعنـي هـر.دهـد را نشان مـي منفي

و تصور فرمانبردارانه زن از نقش تصور سلطه(ي هاي جنسيت شيوه جامعه پذيري نقش گرايانه مرد از نقش خود

و زن اطاعـت) جنسيتي خود  بيشتر باشد خشونت در خانواده كمتر است چرا كه مرد فقـط دسـتور مـي دهـد

مي خشونت بيشتر در خانواده. كند مي كند كه در پذيرش نقش جنسيتي اختاللـي پـيش هايي امكان بروز پيدا

و  ميآيد و مورد انتظار را در خانواده مورد سئوال قرار .دهد نظم مستقر

به- در بـين متغيـر درآمـد)r=ــ395/0(ضريب همبستگي پيرسون با توجه ماهانـه زن بـا خـشونت

و معناداري وجود دارد يعني هر چه درآمد پاسخگو بيشتر، رابطه منفي،خانواده . خشونت كمتـر اسـت،متوسط

آ مي مد ماهانه يا استقالل مالي زن به بدين ترتيب در خـشونت توانـد مـانع از اعمـال عنوان يك منبع قدرت

.شوهر عليه وي شود

و تحليل-  واريانس يك سويه بين متغير شغل پاسخگو با خشونت در خانواده در ميان كـارگران بيـشتر

و در ميان فرهنگيان از همه كمت .ر استپس از آن در ميان بازنشستگان از همه بيشتر

بين متغير تحصيالت پاسخگو با خشونت در خانواده بيـانگر)r=ـ278/0( ضريب همبستگي پيرسون-

و معناداري بين اين دو متغير است بدين ترتيب منـابع قـدرت در دسـترس زنـان ماننـد،رابطه منفي   متوسط

و آگاهي مي و ارتقا شغلي دانش . در خـانواده جلـوگيري نمايـد خشونتزتواند تا حدودي از برو استقالل مالي

و تحصيالت تحليل نـشان)010/0و سطح معنـي داريf=789/2ارزش( واريانس يك سويه بين خشونت

و در ميـان افـراد داراي سـطح تحـصيالت مي دهد كه ميانگين خشونت در افـراد بـي سـواد از همـه بيـشتر

. از همه كمتر استكارشناسي
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و خشونت بر عليه زنان در خانواده ضرايب همبستگي بين متغ:3ول جد  ير انواع روابط
)متغير وابسته(خشونت مرد عليه زنان

)متغير مستقل(انواع روابط در خانواده
 سطح معني داري)R(همبستگي پيرسون

005/0-217/0 همكاري
000/0-576/0 همفكري
000/0-523/0 همدلي
000/0-461/0 همگامي
000/0-752/0 گفتماني
000/0-752/0 روابط كل

و معنـاداري،بر طبق جدول فوق بين انواع روابط در خانواده با خشونت عليه زنـان رابطـه منفـي  قـوي

و جنبـه يعني هر چه روابط در خانواده بيشتر مبتني بر جهت. وجود دارد و تفـاهم باشـد هـاي گيـري فكـري

در، همدردي،عاطفي و همسويي آن بيشتر باشد در. آن خانواده خشونت كمتري اتفـاق مـي افتـد يگانگي و

و متقاعد و نظرات و مبادله افكار و مبتني بر گفتگو سازي بيشترين اثر را در كـاهش اين ميان روابط گفتماني

ر. خشونت دارا مي باشد  بهوقابل توجه است كه و مشاركت و ابط همكاري يـا تفـاهمي ميزان روابط گفتماني

بهبه. كندا نمي در خانواده نقش ايف  در بيان ديگر و همفكـري و يا تفـاهم و تبادل نظر همان شدتي كه گفتگو

در واقع مي توان انتظار داشـت كـه. باشد ثمر نمي كاهش خشونت در خانواده موثر است مشاركت همسر مثمر 

مت،هاي فوق گيري روابط خانوادگي بر اساس ويژگي شكل و در عـادل خود منجر به ايجاد روابط متقـارن و تـر

.شودمشاركت بيشتر همسران در خانواده نتيجه 

با هاي جنسيتي داراي رابطه پذيري نقش شيوه جامعه،در ميان متغيرهاي بيروني مدل اي در خور توجه

هـاي جنـسيتي روابـط خـانوادگي بيـشتر يعني با جامعه پذيري مبتني بر نقش. باشد نوع روابط در خانواده مي 

ميمتمايل به عدم  و تعادل .شود تقارن

و روابط خانوادگي با وجود و متعادل در خانواده، ارتباط معنادار بين درآمد  تحصيالت زن با روابط متقارن

مي. باشدمي قويتراي داراي رابطه در. تواند به عدم عموميت استقالل مالي زنـان ربـط پيـدا كنـد اين مسئله

هر85كه حالي  تحصيالت درميان آنها از تغييرات مناسـبي،اند ونه منبع درآمد بودهگ درصد زنان پاسخگو فاقد
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هر. بوده استاردرخورب مي به و شـناخت زنـان حال اطالعات بدست آمده نشان بـا دهد كه افـزايش آگـاهي

و متعادل در خانواده همراه بوده است .روابط متقارن

انـدازه ضـريب. باشـند نيز داراي رابطه مـي متغيرهاي مستقل بيروني با خشونت يا متغير وابسته نهايي

درآمـد وتحـصيالت زنـان بـا، پـذيري جنـسيتي جامعه،هاي خطر ساز در خانواده پدري همبستگي بين زمينه 

ب  نكته مهم اينكـه.ست گزارش شده است كه قابل اعتنا-28/0،-39/0،-30/0،38/0ترتيبه خشونت

پاه به و تحصيالت سخگو خشونت را در خانواده كاهش ميدهد پذيرش نقش جنسيتي هـم مانگونه كه درآمد

. روابط خطر ساز در خانواده مبدا يكي از داليل افزايش خشونت در خانواده فعلي است.عمل مي نمايد

:بررسي مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين متغيرهاي وابسته
بر به تغييرات خشونت عليه زنان از روش قـدم بـه قـدم منظور بررسي همزمان تاثير متغيرهاي مستقل

در مرحله اول انواع مختلف روابط حاكم در خانواده وارد معادله شد كه از بين آنها تنها سه متغيـر. استفاده شد 

.وارد معادله شد

 روابط گفتماني
هخشونت در خانواد روابط همفكري
 روابط همدلي

 در كنار متغيرهاي ديگر داراي بيشترين تاثير بـر خـشونت-64/0در اينجا نيز روابط گفتماني با ضريب

. درصد مي باشد72/0 بدست آمدهR²مقدار. عليه زنان است

،هاي خطـر سـاز خـانوادگي در مرحله بعد متغيرهاي روابط خانوادگي به همراه متغيرهاي مستقل زمينه

و منابع در دسترس زنان جامعه حال سـه متغيـر وارد معامله شدند در اين) تحصيالت, درآمد(پذيري جنسيتي

د،يروابط گفتمان  و جـا نيـز روابـط آمد پاسخگو حائز شرط ورود به معادله شدند كـه در ايـنر روابط همدالنه

آمده از طريـق ورود متغيـر بدستR²ميزان. گفتماني داراي بيشترين تاثير منفي برخشونت در خانواده است 

و متغيرهاي مستقل بيروني  .شد77/0مستقل اصلي

 روابط گفتماني
 خشونت در خانواده درآمد ماهانه پاسخگو

–٣٠/٠ روابط همدلي
٢�/٠–
�٠/٠–

١�/٠–
١�/٠–
��/٠–
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ميو درآمد پاسخگو وارد معادياي هم چنان روابط گفتمان با ورود متغيرهاي زمينه عبـارت بـه. شـدند له

و درآمد ماهيانه پاسخگو داراي بيشترين رابطـه  و اظهار نظر و مفاهمه ديگر در نهايت روابط مبتني بر گفتگو

و به  مي با خشونت در خانواده هستند ت. كاهند اندازه ضرايب خود از ميزان خشونت درخانواده ين ايـنعيضريب

مي77/0معادله  با است كه نشان ا كنترل ساير متغيرها بـاباليي از خشونت عليه زنان در خانواده دهد درصد

مي اين دو متغير قابل پيش و افزايش و كاهش .باشد بيني
 روابط گفتماني

 خشونت در خانواده
 درآمد ماهانه پاسخگو

:تحليل مسير
ازش آوردن الگـوي روابـط علـي در ميـان مجموعـه اي سودمند براي به نمـاي دياگرام مسير وسيله اي

و روشي است كه طي آن مي  هـاي توان دركنار تأثيرات مـستقيم، تـأثيرات غيـر مـستقيم متغيـر متغيرهاست

.بيني نمود را نيز پيش) خشونت آميز(مستقل بر متغير وابسته 

و مرد عالوه بر تـأثير هاي جنسيتيو جامعه پذيري نقش تحصيالتبر طبق دياگرام فوق، دومتغير  زن

خشونت(مستقيم روي متغير وابسته با تأثير بر روي روابط در خانواده اثر غير مستقيمي نيز روي متغير وابسته

در%77.دارند) عليه زنان  از تغييرات در متغير وابسته توسـط يـك تركيـب خطـي از متغيرهـاي آورده شـده

و غير مستقيم( دياگرام  .توضيح داده شده است) به صورت مستقيم

 دياگرام مسير مربوط به خشونت عليه زنان در خانواده

 سرمايه اقتصادي

�٧�/٠

- ٣�٨/٠ - ٢��/٠
٣٢٠/٠

- ٨١�/٠

٣٠/٠–
٧٨/٠–

&���'
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- ٣��/٠
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 نتيجه گيري
ر نشان مي دهد كه در بين انواع خشونت، بررسيهاي اين يافته و جنـسي بـيش از سـاير خشونت واني

و  و در اين ميان سهم خشونت رواني اعمال شـده نـسبت بـه زنـان اشكال آن از طرف زنان تجربه مي شود

.خشونت جنسي تقريبا يكسان بوده است

بر طبق نظريه يادگيري اجتماعي، فراگيري خشونت از طريق مشاهده خشونت در درون خـانواده انجـام

و يا وجود روابط خشن درخانواده جهت بين زمينه بررسي رابطه. پذيرد مي ياب با خـشونت عليـه هاي خطرساز

و ميانگين خشونت در خانواده  هايي كه داراي تجربه جدايي زنان، نشان از همراهي مشاهدات با فرضيه فوق دارد

و و يا اعمال خشونت در خانواده جهت پدر .ي ديگر بوده استها اند به مراتب بيش از خانواده ياب بوده مادر

و خـشونت فرضيه رابطه بين شيوه جامعه پذيري نقش و مرد در خانواده جهـت يـاب هاي جنسيتي زن

را دهد كه پذيرش نقش مرد عليه زن تأييد شده اما شواهد نشان مي   هاي جنسيتي سنتي خشونت عليه زنـان

مـ زيرا با اطاعت زنان ظاهراً. دهد كاهش مي در.مانـد ردان بـاقي نمـي ديگر دليلي بـراي خـشونت خـشونت

و ظهور دارد كه در اعمال نقش خانواده و نظم سنتي مستقر در خـانواده هايي بيشتر امكان بروز هاي جنسيتي

انـد بايـد صـرفاً اعمـال هايي كه مردان آموختـه حداقل در ميان جمعيت نمونه، در خانواده. اختاللي روي دهد 

و زنان اطاعت نمايند،  ب قدرت نمايند مـشكل در جـايي بـروز. آيـد وجـود نمـيه محلي براي اعمال خشونت

از طرف ديگر در صورت وجود.و ترديد قرار گيرد پرسشنمايد كه مشروعيت اين رابطه از نظر زنان مورد مي

و  و متقارن از نوع همكاري، همدلي، گفتماني در خانواده از ميزان خشونت عليه زنان كاسـته ... روابط متعادل

تر از ساير روابط است يعني با تغيير كامل روابط از نوع مردانـه در اين بين نقش روابط گفتماني مؤثر. شود مي

شدو زنانه به روابطي متعادل .تر ،از ميزان خشونت در خانواده كاسته خواهد

بهئنظريه منابع قا  قدرت گرفتن زنان در روابـط خـانوادگي در صـورت دسترسـي بـه منـابع بـا ارزشل

و اشتغال مي بـدين. اين فرض در تجربه نيز مورد تأييد قرار گرفـت. باشد اجتماعي از جمله درآمد تحصيالت

و تحصيالت سبب كاهش مستقيم خشونت در خانواده مـي  از ترتيب كه استقالل مالي شـود امـا تحـصيالت

و به مي گونه اي غير طريق روابط خانوادگي .دهد مستقيم نيز خشونت را كاهش

و درآمد ماهانه پاسخگو را دومـين تح ليل رگرسيون چند متغيره، متغير روابط گفتماني را به عنوان اولين

مي پيش راwاين مدل توانسته است دهد بيني كننده ميزان خشونت نشان  در صد از تغييرات متغيـر وابـسته
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مي. توضيح دهد هـايو جامعه پذيري نقش تحصيالت دهد كه دو متغير نتايج حاصل از تحليل مسير نشان

و مرد عالوه بر تأثير مستقيم بر متغير روابط در خانواده  تأثير غيرمستقيمي نيز بر متغيـر وابـسته، جنسيتي زن

شكل روابط در خانواده جهت ياب بـا ضـريب(هاي خطر ساز متغيرهاي زمينه. اند داشته) خشونت عليه زنان(

. اند تنها داراي تأثير مستقيم بر متغير وابسته بوده)-375/0(و متغير سرمايه اقتصادي با ضريب%)33(
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