
  
  
  
  
   

  
  
  

 عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

  ***  نسیبه زنجري  ،** مریم ویژه  ، *رسول صادقی
  25/2/1398 :تاریخ پذیرش   16/7/1397 :تاریخ دریافت

    
  چکیده

ت خانگی و عوامل مرتبط با هدف از این مقاله بررسی وضعیت و انواع خشون
ها از طریق اجراي پیمایش  داده. است آن در بین زنان جوان متأهل شهر تهران

 نفر از 405اي با حجم نمونه  اي چندمرحله گیري خوشه کمی و شیوه نمونه
 سال در مناطق مختلف شهر تهران گردآوري و با استفاده 30زنان متأهل زیر 

از . وتحلیل شد  و رگرسیون چندمتغیري تجزیههاي تحلیل واریانس از آزمون
هاي ترکیبی که بر چندبعدي بودن خشونت و تأثیرپذیري آن از تعامل  نظریه

نتایج . بین عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارند، استفاده شد
مطالعه نشان داد زنان مورد بررسی در طول زندگی زناشویی خود تجربه پنج 

ی شامل؛ خشونت جسمی، روانی، کالمی، جنسی، و شکل خشونت خانگ
در این میان، خشونت کالمی بیشترین و خشونت جنسی . اند اقتصادي داشته
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نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد شیوع خشونت . کمترین شیوع را داشته است
ازدواج در سنین پایین، ترتیب یافته، و بدون (هاي نامطلوب  در ازدواج

یرمشارکتی قدرت در خانواده، طبقه پایین اجتماعی، و ، ساختار غ)شناخت
آموزش و مشاوره زوجین در امر . طور معناداري بیشتر بوده است بیکاري به

هاي اجتماعی رسمی و  همسرگزینی و دسترسی زنان به منابع و حمایت
  .شود غیررسمی جهت کاهش خشونت خانگی علیه زنان پیشنهاد می

گی، ازدواج ترتیب یافته، ساختار قدرت،  خشونت خان:ي کلیديها واژه
  .اجتماعی، ساختارهاي اجتماعی طبقه

  
  بیان مسئله

 است که هاي مهم در حوزه خانواده در ایران، خشونت خانگی یکی از مسائل و آسیب
هم دالّ بر مسائل اجتماعی در سطح فردي و خانوادگی و هم در سطح کالن و جامعه 

ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام  شایععنوان  خشونت خانگی، به. است
هاي بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش  آمیز جنسیتی است که منجر به آسیب خشونت

آور بوده و یا به محرومیت  احتمال بروز آن در زنان شود و اقداماتی که براي زنان رنج
 Devries et al. 2013; Castro et(هاي فردي یا اجتماعی منجر گردد  اجباري از آزادي

al. 2017 .(دهند، اما  ها، اگرچه معموالً در حریم خانواده رخ می این نوع خشونت
دهند  هاي عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می زندگی زنان را در همه عرصه

)Kalokhe et al. 2017 .(کننده درون خانواده،  رو، منجر به پیامدهاي تخریب ازاین
  ).Castro et al. 2017(شود  صادي اجتماعی میجامعه و پیشرفت اقت

همچنین، خشونت خانگی با پیامدهاي متعدد مخرب سالمتی همراه است؛ 
هاي منتقله از راه  پیامدهاي نامطلوب سالمت باروري و جنسی شامل ابتال به بیماري

، مشکالت دوران بارداري نظیر )Sudha and Morrison, 2011( )ایدز، هپاتیت(جنسی 
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 .Yoshikawa et al(وزن و مرده زایی  جنین، زایمان زودرس، تولّد نوزاد کم سقط

، مشکالت روحی و روانی نظیر افسردگی، اضطراب، ترس، اختالل استرس پس )2012
، اعتیاد به مواد مخدر )Ellsberg et al. 2008(از تروما، مصرف الکل و داروي غیرمجاز 

، دردهاي )Kalokhe et al. 2017( مزمن خونی و خستگی و مصرف دخانیات، آسم، کم
پذیر، سردرد و مشکالت خواب، خستگی، و  لگنی، عالئم سندرم روده تحریک

نفس زن  ، آسیب به سالمت روانی و لطمه به اعتمادبه)Campbell, 2002(بزهکاري 
) Devries et al. 2013(، اقدام به خودکشی یا همسرکشی )1391معاشري و همکاران، (

  .یامدهاي این نوع خشونت در حوزه سالمت استازجمله پ
کند، بلکه  ها، اعمال خشونت علیه زنان، فقط این گروه را قربانی نمی عالوه بر این

آمیز، در  کودکان شاهد رفتارهاي خشونت. پذیرند کودکان هم از این وضعیت تأثیر می
همسران و شوند و یا عامل بروز خشونت بر  بزرگسالی، یا خود قربانی خشونت می

بنابراین، خشونت خانگی منجر ). 1391 معاشري و همکاران،(فرزندان خود خواهند بود 
 ,Sylaska and Edwards(شود  به تخریب روانی، فیزیکی، شغلی و روابط زنان می

بر کاهش ) ICPD(المللی جمعیت و توسعه  به همین دلیل در کنفرانس بین). 2014
ولویت بهداشتی جوامع و حذف خشونت علیه زنان را عنوان یک ا خشونت علیه زنان به

عنوان یک استراتژي مهم براي دستیابی به توانمندسازي زنان و برابري جنسیتی  به
  ).Ellsberg et al. 2008(عنوان دو هدف مهم توسعه هزاره تأکید کرده است  به

جغرافیایی و یا سطح  خشونت خانگی علیه زنان اختصاص به یک منطقه خاص
هاي  جوامع و تمامی الیه توان آن را در همه ینی از اقتصاد و رفاه بستگی ندارد و میمع

شیوع، نوع، شدت، عواقب و عوامل مساعدکننده این  هرچند .اجتماعی مشاهده کرد
 فراگیر است و در اي دیگر، این نوع خشونت هرچند مسئله بیان  به.متفاوت است پدیده

 اجتماعی و جمعیتی وجود دارد، اما شیوع آن تحت هاي تمام جوامع و همه زیرگروه
رو به  در این راستا، مقاله پیش. تأثیر عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است

بررسی میزان و انواع خشونت خانگی و عوامل فردي و خانوادگی مرتبط با آن در بین 
  .پردازد زنان جوان متأهل شهر تهران می
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  پیشینه پژوهش
هاي اجتماعی  دهه اخیر خشونت علیه زنان و اثرات آن در مطالعات و پژوهشدر چند 

مطالعات مختلف، همچنان بر ). Ellsberg et al. 2008(مورد توجه قرار گرفته است 
در مطالعاتی که . کنند طور گسترده در سطح جهان تأکید می وجود این پدیده مهم، به

شده است با گستردگی آمار   بر آن انجامتاکنون در مورد خشونت خانگی و عوامل مؤثر
تواند به دلیل تعریف متفاوت از  این تفاوت می. هاي مختلف مواجه هستیم و شیوع

  .ها باشد خشونت خانگی، ابزار سنجش و همچنین جمعیت موردمطالعه آن
 کشور جهان انجام شد میزان شیوع خشونت جسمی، 15یک مطالعه بزرگ که در 

). Garcia-Moreno et al. 2015( درصد اعالم کرد 71 تا 15ین جنسی یا هر دو را ب
 54شده در منطقه خاورمیانه شیوع خشونت خانگی را در پاکستان  مطالعات انجام
  ).Hajian et al. 2014(اند   درصد گزارش کرده30 درصد و ترکیه 32درصد، سوریه 

وان و تازه در امریکا روي زوجین ج) 2014(نتایج پژوهش اولري و همکاران 
سن .  درصد گزارش کرد8کرده، شیوع خشونت خانگی جسمی علیه زنان را   ازدواج

شدن، عدم ازدواج رسمی از عوامل خطر بروز  پایین زنان، سابقه مورد خشونت واقع
) 2017(هاي مطالعه سن و بولسوي  یافته). Oleary et al. 2014(خشونت گزارش شد 

همچنین نتایج این مطالعه .  درصد نشان داد30را در ترکیه نیز شیوع خشونت خانگی 
نشان داد که متغیرهاي سن، تحصیالت، اشتغال، حمایت اجتماعی، وضعیت مهاجرت، 
محیط زندگی، طول مدت ازدواج، سن زن هنگام ازدواج، وضعیت اشتغال، تحصیالت 

 Sen (مرد و همچنین چندهمسري بودن مرد با خشونت علیه زنان رابطه معناداري دارند

and Bolsoy, 2017 .( نام و همکاران)شیوع خشونت خانگی علیه زنان را در ) 2017
. بین مهاجران کره شمالی با میزان خشونت خانگی در زنان کره جنوبی مقایسه کردند

 درصد در 57نتایج حاکی از آن بود که میزان شیوع خشونت در زنان مهاجر کره شمالی 
در این مطالعه بین استرس، مهاجر بودن و . کره جنوبی بود درصد در زنان 10مقایسه با 

  ).Nam et al. 2017(بروز خشونت در زنان مهاجر رابطه معناداري وجود داشت 
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 ساله هندي، خشونت 24 تا 15اي روي زنان  در مطالعه) 2017(لیر و همکاران 
 در .ترین نوع خشونت را خشونت جسمی گزارش کردند  درصد و شایع29خانگی را 

شده، کنترل همسر بر رفتارهاي زن، مصرف الکل و سابقه خشونت  بین عوامل بررسی
همچنین فقر . خانگی در دیگر اعضاي خانواده ارتباط معناداري با بروز خشونت داشتند

قبول بودن خشونت توسط زنان، شانس مورد خشونت قرار گرفتن آنان را افزایش  و قابل
  ).Ler et al. 2017(داد  می

 استان کشور انجام شد نشان داد که در 28ر ایران، نتایج یک مطالعه ملی که در د
بار  کم یک هاي مورد بررسی، زنان از ابتداي زندگی مشترك دست  درصد خانواده66

 درصد 10 درصد خانوارها خشونت جدي و حاد و 30اند و  خشونت را تجربه کرده
قاضی (اند  ا گزارش کردهخانوارها خشونت منجر به صدمه موقت و دائم ر

 زن 811روي ) 1388(در پژوهشی که طاهر خانی و همکارانش ). 1393،طباطبائی
و % 39، خشونت جنسی %25متأهل در شهر تهران داشتند میزان خشونت جسمی 

کمتر از (همچنین در این مطالعه بین سن ازدواج زن . گزارش شد% 87خشونت عاطفی 
، تحصیالت پایین همسر، مصرف سیگار ) سال30ر از کمت(، سن ازدواج مرد ) سال24

توسط همسر، بیماري روانی زن و شوهر، مصرف دارو توسط زن و شوهر و سابقه 
  .سقط با بروز خشونت خانگی ارتباط معناداري وجود داشت

 56 تا 14 زن 1820اي در استان خوزستان  در مطالعه) 1390(جاه و همکاران   نوح
در این مطالعه شیوع خشونت جسمی طی زندگی . رار دادندساله را مورد پرسش ق

 درصد و هر 11 درصد، خشونت جنسی 41 درصد، شیوع خشونت روانی 20مشترك 
نتایج این مطالعه بیانگر آن است که سن .  درصد بود47نوع خشونت خانگی علیه زنان 

، قومیت، زن، سن زن در زمان ازدواج، شاغل بودن زن، سابقه بیماري روحی در همسر
شهر محل سکونت و پایین بودن سواد مردان ارتباط معناداري با خشونت علیه زنان 

گرفته در حوزه  در مرور مطالعات انجام) 1390(پور ازغدي و همکاران  حسن. دارد
هاي  خشونت علیه زنان نشان دادند که عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان شامل، ویژگی



 
 
 
 
 
  

  1396 زمستان، 14، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   42  

بقه اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادي، میزان فردي و خانوادگی، محیط و ط
معاشري و . باشد ها و حمایت قانون می هاي پشتیبانی از زن، نقش رسانه حمایت سازمان

 زن نشان دادند شیوع خشونت 414با بررسی شیوع خشونت در میان ) 1391(همکاران 
در این مطالعه .  درصد و بیشترین نوع خشونت را نیز خشونت کالمی بیان کردند46

داري  سن ازدواج، شغل زن، شغل مرد و تعدد زوجات با خشونت خانگی رابطه معنی
  .داشت

 زن با هدف 645اي را در شاهرود در میان  مطالعه) 2014(حاجیان و همکاران 
 20بر اساس نتایج، . بررسی دو بعد خشونت جسمی و خشونت روانی انجام دادند

 درصد خشونت روانی 85 نوع از خشونت جسمی و کنندگان حداقل یک درصد شرکت
پایین بودن سطح تحصیالت، شغل . را در طول یک سال گذشته تجربه کرده بودند

کارگري، استعمال زیاد سیگار، اعتیاد همسر و افزایش طول مدت ازدواج رابطه مثبتی با 
بررسی در ) 1396(طالب پور ). Hajian et al. 2014(افزایش خشونت خانگی داشتند 

عوامل مؤثر بر خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاري در استان اردبیل نشان داد که 
 درصد 27 درصد بیشترین نوع خشونت و خشونت فیزیکی با 33خشونت مالی با 

در این تحقیق، . شده علیه زنان در این استان بوده است کمترین نوع خشونت اعمال
نوع روابط قدرت در . درصد بوده است 29خشونت روانی و خشونت جنسی حدود 

خانواده، دخالت خویشاوندان، اعتماد بین زوجین، یادگیري خشونت در خانواده، 
پذیري جنسیتی و ناسازگاري پایگاه خانوادگی زوجین از عوامل مؤثر بر خشونت  جامعه

  .خانگی علیه زنان بوده است
ان و نحوه برخورد با آن بدین ترتیب، میزان و شیوع انواع خشونت خانگی علیه زن

هاي اجتماعی فرهنگی هر جامعه است، حتی نوع برداشت و  تابع هنجارها و ارزش
تواند متفاوت و وابسته  ساز آن نیز می تعریف خشونت خانگی علیه زنان، و عوامل زمینه

 .به فرهنگ جامعه باشد
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  چارچوب نظري
 سطوح خرد، میانه و کالن هاي متعددي به تبیین خشونت خانگی علیه زنان در نظریه

پذیري جنسیتی  هاي یادگیري اجتماعی و جامعه در سطح خرد، نظریه. اند پرداخته
 بر یادگیري خشونت از طریق مشاهده و "نظریه یادگیري اجتماعی". شده است مطرح

آمیز مردان در دوران کودکی از  رفتارهاي خشونت). Bandura, 1975(تقلید تأکید دارد 
ه و تقلید از اطرافیان آموخته و در دوران بزرگسالی این رفتارهاي بازتولید طریق مشاهد

گري در  هاي سلطه  نیز بر درونی شدن نقش"پذیري جنسیتی نظریه جامعه". شود می
  .پذیري تأکید دارد مردان و مطیع بودن در زنان در فرایند جامعه

که روابط خانوادگی چهار نظریه منابع، ناسازگاري پایگاهی، همسان همسري و شب
 که توسط "نظریه منابع". اند در سطح میانی به تبیین خشونت خانگی علیه زنان پرداخته

کند که هرچه منابع در دسترس افراد بیشتر   مطرح شد بیان می1971ویلیام گود در سال 
زیرا منابع متعدد . زنند باشد کمتر به اعمال قدرت به شیوه خشونت جسمانی دست می

اما افرادي که داراي سطوح . ها قادر به اعمال قدرت هستند دارند که از طریق آندیگري 
کنند   اقتصادي هستند از زور و خشونت جسمانی بیشتر استفاده می-پایین اجتماعی

 .Hoffman et al(چون سایر منابع در اختیارشان براي رسیدن به اهدافشان ناکافی است 

، اگر "نظریه ناسازگاري پایگاهی"یه با عنوان شده این نظر در شکل تعدیل). 1994
تر باشد، احتمال خشونت خانگی علیه زن  پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی مرد از زن پایین

  ).Gells and Straus, 1979(یابد  افزایش می
هاي همسان  ، استحکام خانواده را ناشی از وجود ویژگی"نظریه همسان همسري"

اند تا همسري همسان داشته   افراد در تالش باور هیلبه. داند میان زن و شوهر می
باشند و چنانچه این قاعده به دالیلی رعایت نگردد احتماالً زوجین دچار ناسازگاري 

 که توسط "شبکه روابط خانوادگی"نظریه ). 1386ریاحی و همکاران، (شوند  می

                                                
1. Hill 
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ها  سیم وظایف در آنهایی که تق بر اساس این نظریه در خانواده. الیزابت بات مطرح شد
شود، اما  صورت متصل و محدود ظاهر می سنتی است، شبکه روابط اجتماعی به

رسد  کنند، خشونت به حداقل می صورت مشارکتی زندگی می وشوهري که به زن
  ).1393زنجانی زاده و همکاران، (

هاي ناشی از بیکاري،  ، فشار و تنش"نظریه فشار و تنش اقتصادي"در سطح کالن،
هاي طبقه پایین  ویژه در خانواده هاي خانگی به ر و نداري را منجر به افزایش خشونتفق

هاي خانگی علیه   ریشه خشونت"هاي فمینیستی نظریه"). Aneshensel, 1992(داند  می
آبوت و واالس، (کنند  زنان را در نهادهاي و ساختارهاي قدرت مردساالري جستجو می

1383.(  
ندبعدي بودن خشونت و تأثیرپذیري آن از تعامل بین هاي ترکیبی بر چ نظریه

طورکلی این عوامل در چهار سطح  به. عوامل فردي، محیطی و اجتماعی تأکید دارند
سطح دوم، . مطرح و مورد تحلیل قرار گرفته است؛ سطح اول، شامل عوامل فردي است

ساختارهاي سطح سوم شامل نهادها و . شامل محیط خانواده و عوامل خانوادگی است
سطح چهارم، شامل عوامل . ساز خشونت است اجتماعی رسمی و غیررسمی زمینه

پور ازغدي و  ؛ حسنHampton et al. 1999(ساز خشونت است  فرهنگی زمینه
  ).1390همکاران، 
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   تحلیلی پژوهش- مدل نظري -1شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شود طرح میصورت زیر م هاي پژوهش به هاي مذکور، فرضیه بر اساس نظریه
  )پذیري نظریه جامعه( خشونت خانگی علیه زنان در میان مهاجران بیشتر است -1
 اگر تحصیالت زن بیشتر از تحصیالت مرد باشد، تجربه خشونت خانگی بیشتر -2

  )نظریه ناسازگاري پایگاهی(شود  می
  )نظریه فشار اقتصادي(دهد   وضعیت بیکاري خشونت خانگی را افزایش می-3
نظریه منابع و (ونت خانگی در طبقه اجتماعی پایین شیوع بیشتري دارد  خش-4

  )نظریه فشار اقتصادي
  )نظریه همسان همسري(دهد   الگوي نامطلوب ازدواج خشونت خانگی را افزایش می-5
یابد   هرچه دخالت خانواده و اطرافیان بیشتر باشد، خشونت خانگی افزایش می-6

  )نظریه شبکه روابط خانوادگی(
 هرچه ساختار مشارکتی در درون خانواده بیشتر باشد، خشونت خانگی کاهش -7

  )نظریه شبکه روابط خانوادگی(یابد  می

  خشونت خانگی علیه زنان
o جسمی  
o جنسی  
o روانی  
o کالمی  
o اقتصادي  

  عوامل فردي
  سن

  لی زن و شوهرتحصیتفاوت 
  وضعیت اشتغال

  )مهاجر/بومی(محل تولد 

  عوامل خانوادگی
  سن ازدواج

  الگوي انتخاب همسر
  دخالت والدین

  تار قدرت در خانوادهساخ
  طبقه اجتماعی خانواده
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  شناسی پژوهش روش
هاي مورد نیاز با اجراي پیمایش  داده. روش تحقیق مطالعه، کمی و پیمایشی است

یافته در  امه ساختاي در سطح مناطق مختلف شهر تهران و استفاده از ابزار پرسشن نمونه
میانگین سنی نمونه مورد .  سال گردآوري شد30 تا 15 زن داراي همسر 405میان 

  . سال بوده است3 سال با انحراف معیار 26بررسی 
اي استفاده  اي چندمرحله گیري خوشه اي معرف از شیوه نمونه  براي انتخاب نمونه

هشت منطقه شهري تهران شامل اي  گیري خوشه ابتدا با استفاده از شیوه نمونه. شد
هاي اقتصادي و اجتماعی متفاوتی   که در وضعیت19، و 15، 13، 9، 6، 5، 2، 1مناطق 

صورت تصادفی دو محلّه و در  سپس در درون هر منطقه، به. قرار دارند انتخاب شدند
صورت تصادفی انتخاب و در درب منازل با نمونه واجد  درون هر محلّه، سه بلوك به

             .ها تکمیل گردید  مصاحبه بعمل آمد و پرسشنامهشرایط
خشونت خانگی . متغیر وابسته در این بررسی، خشونت خانگی علیه زنان است

، مانند تهدید یا استفاده از "خشونت جسمانی"علیه زنان انواع و ابعاد مختلفی دارد؛ 
حمله  به سمت همسر،پرتاب اشیاء زور علیه شریک زندگی براي ایجاد آسیب یا مرگ، 

، نظیر تهدید "خشونت جنسی". ..)سـیلی، مشـت، لگـد و(فیزیکی به اشکال مختلف 
یا استفاده از زور براي مشارکت شریک جنسی در فعالیت جنسی، اقدام به رابطه جنسی 

دیگر، خشونت  بیان به. آمیز بدون رضایت شریک جنسی، یا تماس جنسی خشونت
رضایت او یا با خشونت و  بـا همسـر کـه بـدونهر نوع رابطه جنسی جنسی 

، استفاده از تهدید، اعمال و رفتارهاي "خشونت روانی" .هاي غیرطبیعی باشد روش
  نظیر اسـتفاده ازاجباري که موجب آسیب عاطفی یا تروما به شریک جنسی شود، است،

 از تماس جلوگیري هاي منزوي کننده مانند تضعیف روابـط زن بـا اطرافیـان، شیوه
القاي ترس مانند تهدید بـه صـدمه  تلفنی یا مالقات با خـانواده و دوسـتان یـا

، "خشـونت کالمـی". کردن فرزندان یا صدمه بـه آنـان جسـمانی، تهدیـد بـه دور
 Sylaska and(قهر کردن و صــحبت نکــردن است  شامل دشـنام و ناسـزا، تحقیـر،
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Edwards, 2014.( "به خودداري از پرداخت پول و تأمین "تصــاديخشــونت اق 
مالی همسـر، ممانعت از اشتغال و کسب درآمد زن، استفاده از پول جهت تهدید و 

رو، در این بررسی   ازاین).Watts and Zimmerman, 2002(شود  تحریم زنان مربوط می
دي در در پنج بعد جسمی، جنسی، روانی، کالمی و اقتصاخشونت خانگی علیه زنان 

روایی شاخص با استفاده از . معیار زمانی یک سال قبل از بررسی سنجش شده است
با توجه به نمره تراز شده شاخص .  بدست آمد827/0شاخص آلفاي کرونباخ مقدار 

 بوده است، خشونت خانگی را در سه 100 تا 0بدست آمده از تحلیل عاملی که بین 
 به باال 60 را سطح متوسط و نمره 60تا  40 سطح کم، نمره 40سطح نمره کمتر از 

  .بندي کردیم سطح زیاد طبقه
، تفاوت سطح )مهاجر/ بومی( متغیرهاي مستقل پژوهش شامل محل تولد 

سن ازدواج و نحوه (تحصیالت زن و شوهر، وضعیت اشتغال و بیکاري، الگوي ازدواج 
رت در درون خانوار ، میزان دخالت والدین، طبقه اجتماعی، و ساختار قد)انتخاب همسر

طبقه اجتماعی در چهار بعد اقتصادي، منزلتی، معرفتی و هویتی موردسنجش . باشند می
 طبقه از متغیرهایی نظیر متوسط هزینه ماهانه "بعد اقتصادي"براي سنجش . قرار گرفت

براي . خانوار، مالکیت مسکن، و ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادي خانوار استفاده شد
اي محل سکونت   طبقه از دو شاخص موقعیت اجتماعی و توسعه"عد منزلتیب"سنجش 

 "بعد معرفتی". شده است  استفاده) مردان(و همچنین منزلت شغلی سرپرست خانوار 
بعد "در نهایت، . طبقه بر اساس سطح تحصیالت زن و شوهر سنجش شده است

ین جایگاه خانواده خود  طبقه بر اساس هویت طبقاتی خوداظهاري افراد و تعی"هویتی
روایی شاخص طبقه اجتماعی با استفاده از . در میان طبقات اجتماعی سنجش شده است

ساختار قدرت در درون خانواده با .  بدست آمد686/0شاخص آلفاي کرونباخ مقدار 
هاي  گیري در درون خانواده در حوزه  گویه در خصوص الگوي تصمیم8استفاده از 

، خرید خانه و ماشین، )کی و کجا رفتن(دگی نظیر مسافرت رفتن مختلف زندگی خانوا
نحوه گذران اوقات فراغت، مهمانی دادن و مهمانی رفتن، دیدن والدین و سایر اعضاي 
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خانواده، خرید لوازم عمده زندگی، تعداد فرزندان و نحوه تربیت فرزندان سنجش شده 
ده از شاخص آلفاي کرونباخ روایی شاخص ساختار قدرت در خانواده با استفا. است

  . بدست آمد873/0مقدار 
اعتبار صوري پرسشنامه توسط چهار نفر از اساتید علوم اجتماعی و همچنین از 

ها با استفاده از تکنیک تحلیل  اي شاخص اعتبار سازه. آزمون بررسی شد طریق پیش
اي اسکوئر، تحلیل هاي ک ها نیز با استفاده از آزمون داده. عاملی مورد آزمون قرار گرفت

وتحلیل قرار   مورد تجزیهSPSSافزاري  واریانس و رگرسیون چندگانه در محیط نرم
  .گرفت
  

  ها یافته
o توصیف متغیرهاي مستقل  

 درصد زنان مورد بررسی بومی و متولد شهر 65 حدود 1بر اساس نتایج جدول 
 41تحصیالت دیپلم،  درصد نمونه 42اند،  تهران بوده و مابقی مهاجر به شهر تهران بوده

چهارم نمونه زنان  حدود یک. اند  درصد زیر دیپلم داشته20درصد دانشگاهی و حدود 
 درصد نمونه زن و 28براي . سطح تحصیالت باالتري در مقایسه با شوهرانشان داشتند

به لحاظ طبقه . دار و مرد شاغل بوده است  درصد زن خانه64شوهر هردو شاغل، 
 درصد 30 درصد در طبقه متوسط به باال، 32مونه در طبقه باال،  درصد ن21اجتماعی، 

  . درصد در طبقه اجتماعی پایین قرار داشتند17در طبقه متوسط به پایین و 
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   توصیف متغیرهاي مستقل پژوهش-1جدول 
  درصد  فراوانی   جمعیتی-متغیرهاي اجتماعی

  64,7  262  شهر تهران
  محل تولد  31,6  128  شهرهاي دیگر

  3,7  15  وستار
  5,2  21  ابتدایی/ سواد بی

  12,3  50  متوسط/ راهنمایی
  41,7  169  دیپلم

  تحصیالت پاسخگو
  )زن(

  40,7  165  دانشگاهی
  4,4  18  ابتدایی/ سواد بی

  16,8  68  متوسط/ راهنمایی
  42,2  171  دیپلم

  تحصیالت شوهر

  36,5  148  دانشگاهی
  50,4  204   مرد باالترسطح تحصیالت

  23,7  96  سطح تحصیالت همسان
تفاوت تحصیلی زن و 

  شوهر
  25,9  105  سطح تحصیالت زن باالتر

  28,1  114  هر دوشاغل
  63,7  258  دار زن خانه/مرد شاغل

وضعیت اشتغال زن و 
  مرد

  8,1  33  هردو غیر شاغل
  17,3  70  پایین

  30,4  123  متوسط به پایین
  31,6  128  متوسط به باال

  طبقه اجتماعی

  20,7  84  باال
  19,8  80   سال18زیر 
  40,0  162   سال18- 22
  34,3  139   سال23- 27

  سن ازدواج

  5,9  24   سال و بیشتر28
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  10,9  44  ترتیب یافته توسط والدین
  35,1  142  توسط والدین با تأیید فرد
  43,5  176  توسط فرد با تأیید والدین

  نحوه انتخاب همسر

  10,6  43  خودانتخابی
  31,9  129  کم

  39,0  158  تا حدودي
میزان شناخت همسر 

  قبل از ازدواج
  29,1  118  زیاد
  61,0  247  کم

  21,0  85  تا حدودي
میزان دخالت خانواده 
  شوهر در زندگی شما

  18,0  73  زیاد
ساختار قدرت در   19,8  80  غیرمشارکتی

  80,2  325  مشارکتی  خانواده
  100,0  405  تعداد نمونه

  
 40کرده بودند،   سال ازدواج18 درصد زنان مورد بررسی در سن زیر 20 حدود
 درصد در سنین 6 سالگی و 27 تا 23 درصد در سنین 34 سالگی، 22 تا 18درصد بین 

 درصد ازدواجشان ترتیب یافته توسط والدین بوده 11. کرده بودند  سال ازدواج28باالي 
مین میزان هم ازدواج خودانتخابی بدون اند و به ه و فرد هیچ دخالتی در آن نداشته

 35 درصد انتخاب همسر توسط فرد با تأیید والدین و 44. اند دخالت والدین داشته
سوم زنان نمونه مورد بررسی قبل از  یک. درصد توسط والدین با تأیید فرد بوده است

مونه  درصد ن18همچنین، حدود . اند ازدواج، شناخت اندکی در مورد همسر خود داشته
در نهایت، بررسی ساختار . اند شان اشاره داشته به دخالت زیاد خانواده شوهر در زندگی

 درصد نمونه ساختار قدرت مشارکتی و 80قدرت در درون خانواده نشان داد که در 
  . درصد غیرمشارکتی بوده است20براي 
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o شیوع خشونت خانگی علیه زنان  
در پنج بعد جسمی، جنسی، روانی، در این مطالعه، خشونت خانگی علیه زنان 

  .کالمی و اقتصادي در معیار زمانی یک سال قبل از بررسی سنجش شده است
  

   توزیع درصدي ابعاد مرتبط باتجربه خشونت خانگی علیه زنان متأهل مورد بررسی-2جدول 
  بلی

 1-3  خیر  تجربه انواع خشونت از طرف همسر
  مرتبه

6-4  
  مرتبه

9-7 
  مرتبه

 مرتبه 10
  و بیشتر

  4,9  1,5  2,0  11,9  79,8  خشونت جسمی
  9,9  2,2  5,4  26,2  56,3  خشونت کالمی
  7,2  3,0  5,2  21,7  63,0  خشونت روانی
  3,2  0,2  3,2  9,1  84,2  خشونت جنسی

  5,2  1,5  4,9  14,8  73,6  خشونت مالی و اقتصادي
  

 درصد زنان مورد بررسی تجربه 44 مشخص است، 2طور که در جدول  همان
 درصد خشونت روانی 37، )نظیر توهین، فحاشی، فریاد و بداخالقی(نت کالمی خشو

 درصد خشونت مالی ـ 26، )نظیر ایجاد محدودیت در ارتباط با فامیل و دوستان(
نظیر سیلی، ( درصد خشونت جسمی 20، )نظیر ندادن خرجی و پول کافی(اقتصادي 

 طول یکسال قبل از  درصد تجربه خشونت جنسی در16و ) مشت، لگد، هل دادن
شده از نوع  رو، زنان مورد بررسی بیشترین نوع خشونت تجربه ازاین. اند بررسی داشته

  .هاي کالمی و روانی داشته و کمترین نوع خشونت، خشونت جنسی بوده است خشونت
عالوه بر این، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف خشونت خانگی باهمدیگر، بیانگر 

 باال بین ابعاد و انواع مختلف خشونت خانگی با یکدیگر است وقوعی همبستگی و هم
  ).3جدول (
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   ضرایب همسبتگی درونی ابعاد مختلف خشونت خانگی-3جدول 
خشونت 

 روانی

خشونت مالی 
  ـ اقتصادي

خشونت 
  جنسی

خشونت 
  کالمی

خشونت 
  جسمی

 

  خشونت جسمی  1 701/0** 445/0** 492/0** 436/0**
  خشونت کالمی 701/0** 1 474/0** 573/0** 557/0**
  خشونت جنسی 445/0** 474/0** 1 451/0** 412/0**
خشونت مالی ـ  492/0** 573/0** 451/0** 1 624/0**

  اقتصادي
  خشونت روانی 436/0** 557/0** 412/0** 624/0** 1

   درصد اطمینان99معنادار در سطح : ** نکته
  

ور، شاخص تجربه خشونت خانگی بر اساس نتایج تحلیل عاملی از پنج بعد مذک
گانه خشونت در ساختن شاخص خشونت خانگی  بر این اساس انواع پنج. ساخته شد

مقدار آلفاي (علیه زنان از پایایی و همسانی درونی باالیی با همدیگر برخوردار بوده 
 درصد 60این ابعاد حدود . اند روي یک عامل بارگذاري شده) 83/0کرونباخ برابر با 

شده و نمره  با توجه به شاخص ساخته. اند شده را تبیین کرده نس شاخص ساختهواریا
توزیع میزان خشونت . آن، به بررسی میزان و شیوع خشونت خانگی علیه زنان پرداختیم

 درصد تجربه خشونت 42خانگی در میان زنان متأهل مورد بررسی نشان داد که حدود 
 درصد در حد زیاد تجربه خشونت 19 و  درصد در حد متوسط39خانگی در حد کم، 

  .اند خانگی داشته
  

o عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان  
در این بخش از مقاله به بررسی عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان با 

  .هاي تحلیل دومتغیره و تحلیل چندمتغیري پرداختیم استفاده از آزمون
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  نتایج تحلیل دومتغیره
 مشخص است عوامل مختلفی نظیر محل تولد، تحصیالت زن 4 در جدول طور که همان

و تفاوت تحصیلی با شوهر، وضعیت اشتغال زن و شوهر، طبقه اجتماعی، سن ازدواج، 
نحوه انتخاب همسر، میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، میزان دخالت خانواده شوهر 

ی علیه زنان همبسته و رابطه و ساختار قدرت در درون خانواده با میزان خشونت خانگ
بر این اساس، میزان خشونت خانگی علیه زنان در میان افرادي که . معناداري دارند

با توجه به . است) متولد شهر تهران(مهاجر به شهر تهران هستند، بیشتر از افراد بومی 
 سواد یا سطح تحصیالت پایینی دارند، ، شیوع خشونت خانگی در افرادي که بی4جدول 

همچنین، شیوع خشونت خانگی در مواردي که تحصیالت زن باالتر از . بیشتر است
در شرایطی که زن و شوهر، هردو غیر شاغل . شود شوهر هست، بیشتر مشاهده می

بعالوه، میزان خشونت خانگی در طبقه . هستند نیز خشونت خانگی بیشتر است
  .اجتماعی پایین بیشتر از سایر طبقات اجتماعی است

  
  نتایج تحلیل دومتغیره از رابطه عوامل فردي و خانوادگی با خشونت خانگی علیه زنان-4دول ج

  (%)سطوح خشونت خانگی علیه زنان 
  متغیر

نمره  میانگین
  زیاد  متوسط  کم  شاخص

تعداد 
  نمونه

  262  13,4  43,5  43,1  49,9  شهر تهران
  128  26,6  31,3  42,2  53,3  شهرهاي دیگر

  محل تولد  15  40,0  33,3  26,7  59,1  تاروس

 F=  آزمون آماري
Sig=  

X2=  
Sig= 

405  

  21  27,8  57,9  14,3  56,3  ابتدایی/ سواد بی
  50  26,0  34,0  40,0  53,9  متوسط/ راهنمایی

  169  19,5  37,3  43,2  52,0  دیپلم
  165  14,5  40,0  45,5  49,1  دانشگاهی

تحصیالت 
  )زن(پاسخگو 

F  ون آماريآزم
Sig  

 X2  
Sig

405  
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  204  19,6  53,6  26,8  52,3  تحصیالت مرد باالتر
  96  17,2  31,6  51,2  50,2  همسان

  105  21,5  51,6  26,9  53,9  تحصیالت زن باالتر
تفاوت تحصیلی 

  زن و شوهر
F  آزمون آماري

Sig  
 X2
Sig

405  

  114  18,4  34,2  47,4  51,3  هردو شاغل
  258  15,9  40,7  43,4  50,4  دار زن خانه/مرد شاغل

  33  39,4  45,5  15,2  61,7  هردو غیر شاغل
عیت اشتغال وض

  زن و مرد
F  آزمون آماري

Sig
 X2
Sig405  

  70  22,9  45,7  31,4  55,7  پایین
  123  20,3  37,4  42,3  51,6  ینمتوسط به پای

  128  18,0  36,2  45,9  50,4  متوسط به باال
  84  13,1  43,9  43,0  48,7  باال

  طبقه اقتصادي

F  آزمون آماري
Sig

 X2  
Sig

405  

  80  30,0  40,0  30,0  55,7   سال18زیر 
  162  18,1  41,2  40,7  50,8   سال18- 22
  139  16,0  32,9  51,1  50,2   سال23- 27

  24  4,2  45,8  50,0  46,9   سال و بیشتر28
  سن ازدواج

F  آزمون آماري
Sig

 X2  
Sig

405  

ترتیب یافته توسط 
  44  50,0  29,5  20,5  58,4  والدین

توسط والدین با تأیید 
  142  12,0  46,5  41,5  51,0  فرد

توسط فرد با تأیید 
  176  11,9  35,8  52,3  48,5  والدین

  43  34,9  39,5  25,6  57,5  خودانتخابی

نحوه انتخاب 
  همسر

F  آزمون آماري
Sig

 X2
Sig

405  
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  129  26,4  41,1  32,6  54,0  کم
  158  16,2  40,1  43,7  50,9  تا حدودي

  118  14,4  34,7  50,8  48,9  زیاد

میزان شناخت 
همسر قبل از 

  ازدواج
F  آزمون آماري

Sig
 X2
Sig

405  

  247  11,7  40,1  48,2  49,1  کم
  85  14,1  45,9  40,0  51,0  تا حدودي

  73  46,6  28,8  24,7  59,3  زیاد

میزان دخالت 
خانواده همسر 
  در زندگی شما

F  آزمون آماري
Sig

 X2
Sig

405  

  80  45,0  41,3  13,8  59,7  غیرمشارکتی
ساختار قدرت   325  12,0  38,8  49,2  49,2  مشارکتی

  هدر خانواد
F  آزمون آماري

Sig
 X2
Sig

405  

  
کرده و همچنین آنهایی که ازدواجشان   سال ازدواج18افرادي که در سنین زیر 

 است، بیشترین تجربه ترتیب یافته توسط والدین بوده و شناختشان از همسر کم بوده
در زنانی که اعالم . اند شان داشته هاي خانگی در درون زندگی زناشویی انواع خشونت

اند دخالت خانواده شوهرشان در زندگی زیاد است، خشونت خانگی نیز بیشتر  کرده
هاي با ساختار غیرمشارکتی قدرت، میزان  در نهایت اینکه، در خانواده. شده است گزارش

  .نگی علیه زنان باالستخشونت خا
 مشخص است با افزایش سن ازدواج، پایگاه و 5طور که در جدول  همچنین، همان

طبقه اجتماعی افراد و همچنین ساختار مشارکتی قدرت در درون خانواده، خشونت 
  .یابد طور معناداري کاهش می خانگی علیه زنان به
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اخص ساختار مشارکتی قدرت با شاخص  رابطه سن ازدواج، شاخص طبقه اجتماعی و ش-5جدول 
  خشونت خانگی

  ضرایب همبستگی پیرسون  نمره شاخص خشونت خانگی علیه زنان
  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون

  0,016  -120/0  سن ازدواج
  0,001  -204/0  شاخص طبقه اجتماعی

  0,001  -425/0  شاخص ساختار مشارکتی قدرت در خانواده

   
  متغیرهنتایج تحلیل چند

 جمعیتی بر میزان خشونت -منظور بررسی تأثیر خالص و مستقل متغیرهاي اجتماعی به
 ضرایب 6جدول . خانگی علیه زنان از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده نمودیم

 الگوهاي ازدواج و ساختار قدرت در 1در مدل . دهد رگرسیونی را در سه مدل نشان می
، اثرگذار متغیرهاي جمعیتی بر خشونت 2مدل . درون خانواده وارد مدل شده است

 اثرگذاري الگوهاي ازدواج و ساختار 3در نهایت، در مدل . دهد خانگی را نشان می
 قدرت در درون خانواده در کنار متغیرهاي جمعیتی بر میزان خشونت خانگی بررسی

 مشخص است شاخص خشونت خانگی 6 جدول 3طور که در مدل  همان. شده است 
 زنان با متغیرهاي نظیر نحوه انتخاب همسر، میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، علیه

میزان دخالت خانواده همسر در زندگی، میزان ساختار مشارکتی در درون خانواده، محل 
این متغیرها در مجموع حدود . طور معناداري همبسته است تولد، و وضعیت بیکاري به

ساختار قدرت . اند گی علیه زنان را تبیین نموده درصد واریانس میزان خشونت خان35
  .در درون خانواده بیشترین اثرگذاري را داشته است

اند، خشونت خانگی  هاي مهاجر به شهر تهران بوده رو، زنانی که از خانواده ازاین
در مواردي که زن و شوهر، هردو، بیکار بوده، تجربه . اند بیشتري را تجربه کرده

همچنین، براي زنانی که نحوه انتخاب . یافته است  ه زن افزایشخشونت خانگی علی
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طرفه از جانب خود یا از جانب والدین بوده است شیوع خشونت خانگی  همسرشان یک
فرد و والدین با (بطورمعناداري بیشتر از مواردي بوده که انتخاب همسر به شکل ترکیبی 

ر قبل از ازدواج بیشتر بوده همچنین، هرچه میزان شناخت همس. بوده است) همدیگر
ها نشان  در مورد دخالت اطرافیان، یافته. یافته است است، میزان خشونت خانگی کاهش

دهد هرچه میزان دخالت خانواده شوهر در زندگی بیشتر شده، خشونت خانگی علیه  می
دهد که هرچه ساختار مشارکتی قدرت  ها نشان می بعالوه، یافته. یافته است زن افزایش

  .یابد یابد، میزان خشونت خانگی علیه زن کاهش می در درون خانواده افزایش می
  

  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان-6جدول 

  متغیرهاي مستقل  3مدل   2مدل   1مدل 
Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 

  948/0  -003/0      445/0  -033/0  سن ازدواج
  012/0  113/0      003/0  134/0  ه انتخاب همسرنحو

  001/0  -138/0      001/0  -159/0  میزان شناخت همسر قبل از ازدواج
  001/0  187/0      001/0  189/0  همسردر زندگی میزان دخالت خانواده

  001/0  -307/0      001/0  -335/0  درخانواده قدرت ساختارمشارکتی نمیزا
  008/0  115/0  006/0  134/0      )مهاجر بودن(محل تولد 

  483/0  041/0  080/0  083/0      سطح تحصیالت باالتر زن از شوهر
  001/0  163/0  001/0  226/0      )بیکار(وضعیت اشتغال 

  431/0  -037/0  035/0  -106/0      شاخص طبقه اجتماعی
B Constant 304/71  001/0  751/54  001/0  688/67  001/0  
F-test 668/29  001/0  071/13  001/0  237/20  001/0  
R 521/0  340/0  593/0  
R2 (%) 1/27%  6/11%  2/35%  
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جانبه فرد یـا    یک1 ترکیبی فرد و خانواده و کد   0در متغیر انتخاب همسر کد      : نکته
در بیکـاري  .  مهاجر اسـت 1 بومی تهران و کد  0در متغیر محل تولد، کد      . خانواده است 

  . هردو بیکار است1 هردو یا یکی شاغل و کد 0کد 
  

  گیري نتیجهبحث و 
در این مقاله به بررسی وضعیت و انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط بـا آن در بـین         

پنجم زنـان مـوردپژوهش    نتایج نشان داد که یک. زنان جوان متأهل شهر تهران پرداختیم     
در طول یک سال قبل از بررسی توسط شریک زندگی خود مورد خشونت جسمی قرار           

 درصـد زنـان     20اي در شاهرود نیز       هاي این پژوهش در مطالعه       یافته همسو با . اند  گرفته
 Hajian et(موردپژوهش حداقل یـک نـوع خـشونت جـسمی را تجربـه کـرده بودنـد        

al.2014 .(     درصد خـشونت    37 درصد زنان خشونت کالمی،      44بعالوه، نتایج نشان داد 
 همسر خود    درصد خشونت جنسی را توسط     16 درصد خشونت اقتصادي و      26روانی،  

بر این اساس، خشونت کالمی و روانی بیشترین و در مقابـل، خـشونت              . اند  تجربه کرده 
مشابه بـا نتـایج پـژوهش     . جنسی کمترین شیوع را در بین زنان موردمطالعه داشته است         

ترین نوع خشونت    خشونت کالمی شایع  ) 1391(حاضر، در مطالعه معاشري و همکاران       
خـشونت  ) 1395(لعه فرا تحلیل حاج نـصیري و همکـاران          در مطا . بوده است %) 45,7(

. بیشترین شـیوع را داشـته اسـت       %) 59(کمترین شیوع و خشونت روانی      %) 32(جنسی  
 درصـد زنـان   19شـده بـراي    همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میزان خـشونت تجربـه    

به شیوع آمار مربوط .  درصد در حد کم بوده است42 درصد متوسط و 39متأهل شدید، 
توانـد بـه دلیـل     این تفـاوت مـی  . خشونت خانگی در نقاط مختلف جهان متفاوت است  

. تفاوت در تعریف خشونت، ابزار پژوهش، روش بررسی و جمعیت موردمطالعـه باشـد    
خانگی علیه زنان و نحوه برخورد با آن تابع هنجارها و           شدت و بزرگی مسئله خشونت    

تعریـف   بنـابراین نـوع برداشـت و   . عـه اسـت  هاي اجتماعی و فرهنگـی هـر جام     ارزش



   
  
  
  

 59     ... عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در 

تواند متفـاوت و وابـسته بـه نـوع            می ساز آن   خانگی علیه زنان، و عوامل زمینه      خشونت
  .)1387احمدي و همکاران (فرهنگ جامعه باشد 

تواند در  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل فردي و خانوادگی متعددي می
.  یکی از این عوامل، وضعیت مهاجرتی است.بروز خشونت خانگی نقش داشته باشد

رو، این فرضیه که خشونت خانگی علیه زنان در میان مهاجران بیشتر است مورد  ازاین
هاي متفاوت  پذیري مهاجران در محیط فقر و مسائل فرهنگی و جامعه. تأیید قرار گرفت

اند  روستا متولدشدهبر اساس نتایج، زنانی که در . باشند شهري در این زمینه تأثیرگذار می
تواند به این دلیل  این موضوع می. اند بیشتر از سایر زنان خشونت خانگی را تجربه کرده

باشد که احتماالً زنان متولد روستا از میزان تحصیالت، پایگاه اقتصادي اجتماعی و 
از طرفی احتماالً این زنان بیشتر با مردان . حمایت اجتماعی کمتري برخوردارند

اند، فرهنگ مردساالرانه در روستاها خشونت خانگی را بیشتر  کرده ی ازدواجروستای
دهد که مردان روستایی بیشترین سوء  نتایج برخی مطالعات نشان می. کنند توجیه می

 ).1393 ،طباطبائیقاضی (اند  رفتار را با همسرانشان مرتکب شده

باشد، شیوع فرضیه دوم پژوهش که اگر سطح تحصیالت زن باالتر از شوهر 
هاي دومتغیري تأیید اما در تحلیل چندمتغیره  شود، در آزمون خشونت خانگی بیشتر می

مطالعات مختلف نشان دادند سطح تحصیالت پایین از علل . مورد تأیید قرار نگرفت
). 1394؛ فالح و همکاران، Xu et al. 2005(هاي خانگی است  اصلی بروز خشونت

. دادند  بیشتر همسران خود را در معرض خشونت قرار میتر مردان با تحصیالت پایین
ویژه داشتن تحصیالت دانشگاهی در بروز خشونت  افزایش سطح تحصیالت و به

هاي تحلیل دومتغیره  یافته). Walton-Moss et al. 2005(خانگی نقش حفاظتی دارد 
گی اگر سطح تحصیالت زن باالتر از شوهر باشد، شیوع خشونت خاننشان داد که 

  .این یافته با نظریه ناسازگاري پایگاهی منطبق است. یابد افزایش می
این . دهد طبق فرضیه سوم پژوهش وضعیت بیکاري خشونت خانگی را افزایش می

 زمانی که هر دو زوج غیر شاغل بودند میزان خشونت. فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت
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مترین میزان خشونت زمانی بود که زن ک. طور معناداري بیشتر بود خانگی علیه زنان به
نیز مشخص شد ) 1391(در مطالعه آقاخانی و همکاران . دار و مرد شاغل باشد خانه

مردانی که بیکارند بیش از مردان شاغل همسران خود را در معرض خشونت قرار 
ترین عامل  اي در چین خودداري مردان در تأمین مالی خانواده قوي در مطالعه. دهند می

هاي  در این مطالعه همچنین مطرح شد که شغل. ؤثر بر بروز خشونت خانگی بودم
عنوان عامل حفاظتی در جلوگیري از خشونت خانگی  باالي مردان به مدیریتی یا رده

این احتمال مطرح است که بیکاري، مرد را در معرض ). Xu et al. 2005(باشد  می
ی از فقدان توانایی ادارة مناسب استرس و تنش دائمی قرار دهد، استرسی که ناش

زندگی، فشار مالی، احساس درماندگی و عدم کنترل بر زندگی، احساس غیرمفید بودن، 
احساس کاهش سطح خود ارزشمندي نزد همسر و فرزندان، ازجمله عواملی است که 

ور ساخته و شدت خشونت علیه زن را  توانند بستر خشونت خانگی را شعله هر یک می
که  طوري به. از طرفی سطح درآمد مردان نیز در شدت خشونت مؤثر است .دهدافزایش 

احتماالً مردان . کنند تر از خشونت شدیدتري استفاده می مردان داراي درآمد پایین
یابند و درصدد پاسخ فیزیکی به آن  درآمد درخواست مالی زن را فشاري بر خود می کم
  ).1388نجانی و همکاران، خا(باشند تا خشم خود را فرونشانند  می

فرضیه چهارم پژوهش که خشونت خانگی در طبقه اجتماعی پایین شیوع بیشتري 
هرچند با افزایش وضعیت . ، در تحلیل چندمتغیره مورد تأیید قرار نگرفتدارد

یافته اما به لحاظ آماري   اجتماعی خانواده، خشونت خانگی علیه زنان کاهش-اقتصادي
هرچند، نتایج تحلیل رابطه دومتغیره نشان داد که شیوع خشونت . نشداین رابطه معنادار 

 ,Aneshensel( نظریه فشار و تنش اقتصادي طبق. در طبقه اجتماعی پایین بیشتر است

ویژه در  هاي خانگی به هاي ناشی از فقر منجر به افزایش خشونت ، فشار و تنش)1992
  .شود هاي طبقه پایین می خانواده

 الگوي نامطلوب صورت بدین. ژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفتفرضیه پنجم پ
 نتایج مطالعه حاکی از آن بود که ازدواج. دهد ازدواج خشونت خانگی را افزایش می
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. زنان در سنین پایین با افزایش میزان بروز خشونت ارتباط مثبت و معناداري دارد
 سال یا کمتر 18ر سنین که میزان بروز خشونت زیاد در بین زوجینی که د طوري به

 سال یا بیشتر 28طور معناداري از زوجینی که در سنین  کرده بودند به  ازدواج
در اکثر . البته این رابطه در تحلیل چندمتغیره معنادار نشد. کرده بودند بیشتر بود ازدواج

شده  مطالعات سن پایین ازدواج یک عامل خطر خشونت جسمی علیه زنان گزارش
همسو با این نتایج، مطالعه صابریان و همکاران ). 1391 و همکاران، داودي(است 

 سال با افزایش خشونت جسمی، 15نشان داد که ازدواج زنان در سنین زیر ) 1383(
بعالوه، در همین ارتباط، نتایج پژوهش نشان داد در . کالمی و اقتصادي همراه است

هاي خودانتخابی و  دواجهاي ترتیب یافته توسط والدین و همچنین از ازدواج
هایی که با شناخت کم صورت گرفته، میزان بروز خشونت خانگی علیه زن  ازدواج
نیز شیوه انتخاب همسر از عوامل مرتبط با ) 1392(در مطالعه ثقفی و عابدي . باالست

  .خشونت خانگی بود
نتایج پژوهش فرضیه ششم را که هرچه دخالت خانواده و اطرافیان بیشتر باشد، 

دخالت خانواده مرد در زندگی زوجین . کند یابد، تأیید می خشونت خانگی افزایش می
اند که مداخله  ها نشان داده در این زمینه، پژوهش. افزود نیز بر شانس بروز خشونت می

ها در زندگی زوجین و اعمال خشونت روانی یا جسمی علیه زنان توسط  خانواده
 .Clark et al(باشد  انگی فیزیکی علیه زنان میخانواده مرد از عوامل خطر خشونت خ

2009.(  
در نهایت، فرضیه هفتم پژوهش نیز که هرچه ساختار غیرمشارکتی بر خانواده 

در واقع، ساختار . یابد، مورد تأیید قرار گرفت حاکم باشد، خشونت خانگی افزایش می
یکی از .  بودغیرمشارکتی قدرت از دیگر عوامل بروز خشونت خانگی در این مطالعه

. هاي مردساالرانه است تواند منبعی براي تعارض زناشویی باشد، نگرش مواردي که می
شود، که از راه نهادهاي اجتماعی، سیاسی و  نظام و ساختاري اطالق می مردساالري به

ها و  گیري جهت). 1392 ساالري و همکاران،(اقتصادي خود، زنان را زیر سلطه دارد 
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 ثقفی و عابدي،(رانه بر خشونت علیه زنان تأثیر مستقیم دارد هاي مردساال نگرش
اي در هند گزارش کرد که در بین علل مختلف شیوع باالي خشونت  مطالعه). 1392

اي که به زنان در تمام  هاي مرد ساالرانه و هنجارهاي فرهنگی طوالنی خانگی، نقش
 Kalokhe et(تر هستند  ه عمیقکنند، از هم عنوان زیرمجموعه نگاه می ها به طول عمر آن

al. 2017 .(دهد سطوح باالي خشونت  شواهد رو به افزایشی وجود دارد که نشان می
خانگی در بسیاري از نقاط جهان، تا حدي به هنجارهاي جنسیتی که غلبه و کنترل 
مردان را بر زنان، محق و غالب بودن مردان در امور جنسی، زیردست بودن را براي زنان 

  ).Abramsky et al, 2014(داند، ارتباط دارد  مال قدرت را براي مردان مجاز میو اع
در نتیجه، تبیین آن . بدین ترتیب، خشونت علیه زنان یک برساخت اجتماعی است

به سطوح مختلف ارتباط دارد، ازجمله سطح کالن اجتماع، سطح تعامالت بین زوجین 
ها و اقدامات  رو، تالش ازاین. و سطح فردي خصوصیات فرد مرتکب شده این عمل

). Krahe, 2018(پیشگیرانه که به هر یک از این سطوح رسیدگی شود، ضروري است 
این . دهد مداخالت پیشگیري از خشونت، سطوح خشونت خانگی را کاهش می

ها، هنجارها و اعتقاداتی باشد که خشونت علیه زنان  مداخالت باید با هدف تغییر نگرش
الزم است مراکزي براي ارجاع و رسیدگی به زنان خشونت دیده در . ندک را توجیه می

اي مؤثر با توجه به منابع و محتواي اجتماعی  هاي مداخله نظر گرفته شود و روش
هاي اجتماعی و  گذاري طورکلی، بر اساس نتایج این مطالعه، سیاست به. ریزي شوند طرح

ین در امر همسرگزینی پیشنهاد هاي مبتنی بر آموزش و مشاوره زوج گذاري سیاست
  .شود می
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