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کیدهچ

یکی از ابعاد . گیرد هر روزه به شکل فراگیرتر موردمطالعه و بررسی قرار میهاي اجتماعی در جوامع،  آسیب

هاي زنان در طی نیمه دوم قرن بیستم  با توجه به جنبش. شناسی مرتبط با مقوله جنسیت است خاص آسیب

یکی از این . هاي اجتماعی این بخش از جامعه به انجام رسید مطالعات خاص پیرامون مشکالت و آسیب

در ایران نیز به مانند دیگر کشورها بحث خشونت در . ها، بحث خشونت علیه زنان بود و آسیب مشکالت

عنوان یک آسیب و  ولی به دلیل عدم مراجعه و ثبت آن، هم چنان به. مورد زنان موردتوجه قرار گرفته است

در مطالعه حاضر، با هدف . مطالعه آن مورد نیاز است رو نیازارود؛  مشکل پنهان در جامعه ایران به شماره می

به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی  کننده مراجعه، زنان 1399ي شش ماه اول سال ها پروندهبررسی کلیه 

ین ا. براي مطالعه انتخاب گردید،اند گرفتهخشونت از سوي همسر خود قرار که مورد آباد نجفشهرستان 

.شنامه محقق ساخته و پیمایشی به انجام رسیده استپرسو بر اساس کمی صورت مقطعی، توصیفی،  به تحقیق

کننده به  در پرونده زنان مراجعه شده مهیضمي موجود در پرسشنامه ها پاسخهاي این تحقیق، بر اساسداده

قرار  وتحلیل تجزیهمورد  spssي آمارافزار نرمي موجود در برنامه ها دادهاورژانس اجتماعی بود که با ورود 

که بیشترین خشونت صورت گرفته بر زنان به ترتیب دهنده این موضوع است ي تحقیق نشاناه افتهی. گرفت

ي جنسیتی ریپذ جامعهبین وجود فرهنگ مردساالري، ؛ همچنین باشدیماز نوع خشونت کالمی و جسمی 

روانی وضعیت  مرد در دوران کودکی، شرایط اقتصادي نابسامان خانواده، شرایط اجتماعی نابسامان خانواده،

ي ا نهیزمي هایژگیواز طرفی بین . در خانواده با خشونت علیه زنان رابطه معنادار بدست آمد جنسیو مسائل

در بین متغیرهاي تحقیق، به ترتیب شرایط اقتصادي تینهادر. نگردید گزارشي ا رابطهبا خشونت علیه زنان 

میزاندرصد بیشترین سهم را در تبیین  19درصد و شرایط نابسامان اجتماعی با 64با نابسامان خانواده 

.داردخشونت علیه زنان 
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بیان مسئله

. زند یبرهم م یه تعادل را در نظامات اجتماعکیاست بحران ییها تیاز وضع یکیخشونت

گر یعضو د يآن از سو یاز دو عضو اصل کییه یت به درون خانواده و علین وضعیا یوقت

ن یاد چنیبن که نیا. دهد یقرار م يات بقاء خانواده را مورد چالش جدیرد، عمالً حیل بگکش

ه کآنچهیاست ول یتأمل قابلو  يرد بحث جدیگ یل مکش ییها نهیبر اساس زم يرفتار

ه کرد؛ زنان یگ یار مه مورد خشونت در خانه قرکت یرد، شخصیقرار گ موردتوجهد یشتر بایب

سلطه فرهنگ  واسطه بهدر داخل خانه برخوردار هستند و  يمترکاز قدرت  یعیطب صورت به

  .رندیگ یقرار م بیآسن یشتر در معرض ایب يمردساالر

در مناطق و  یقالب فرهنگ يالگوها واسطه بهاز موارد  ياریب در بسین آسیا 

رفتار در قالب حفظ خانواده از  یکیعینمود طب عنوان بهن است کخاص مم يها فرهنگ

در جوامع  ویژه بهگر ین امر و البته عوامل دیهم. جلوه داده شود یعیطب يسو بهمردان،  يسو

بهدهد  ینشان م یز در آمار رسمیرا در سطح ناچ يا دهین پدیزان گزارش چنیم یسنت

استنت ک نفر در معرض خشویاز هر چهار زن  ها پژوهشبر اساس برخی ه کیصورت

)Price and Baird, 1999: 12-14; Brita and Amelia, 2000(زنان  سوم کیباً یو تقر

  ). Martin, 2002: 2-4(اند کردهخشونت را تجربه  بار یکجهان حداقل 

فرهنگکهدلیل آن این است. البته این آمار در مورد ایران چندان مشخص نیست

مطرحوسکوتبهرازنانوگرفتهنظرردموضوعی خصوصیراخشونتهموارهایرانی

اولین مطالعه ملی پیرامون خشونت ؛کرده استترغیبجامعهعمومیعرصهدرآننکردن

، زنـان دستکم یموردبررس يها خانوادهدرصد  66در این مطلب است که  کننده انیبعلیه زنان 

خانوارهـا درصد  30انـد در  از ابتداي زندگی مشترك، خـشونت را تجربـه کرده بار یک

منجر به صدمات  يها خانوارها خشونتدرصد  10در خـشونت فیزیکـی جـدي و حـاد و 

در  هرحال به).1383قاضی طباطبایی و همکاران، (موقـت یـا دائم گزارش شده است

درصد زنان  87که  اند نمودهمطالعات موردي اخیر در زمینه خشونت خانگی نیز محققین بیان 

  .)413: 1398حسینی و همکاران، (رندیگیمسوي همسران خود مورد خشونت قرار  ایرانی از
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نه . از آن نهفته است یه بخش بزرگکاست  یخیوه کران مانند ین آمارها در جامعه ایا

واحد  يافراد از خشونت امر یاست و نه تلق یدسته از نظر فرهنگ یکجامعه  یکجامعه ما 

ان افراد وجود یتعامل م يو نحو ینه روابط اجتماعیمز در زیها ن است و حداقل آموزش

با نتواند  ینه خشونت خانگینده در زمکپرا يها ه پژوهشکشود  ین امر موجب میهم. ندارد

  .دیق روشن نمایدق صورت بهرا  یب اجتماعین آسینه ایزم دقت

ت یمشخص نمودند وضع ياست برا یراه يا منطقه يها انجام پژوهش رو نیازا

 یفرهنگ يها ان گروهین مسئله در میم بر اکت حاین مسئله و شناخت وضعیا یحداقل

 یب اجتماعین آسییو تب یدگاه فرهنگ شناختیبا توجه به د. رانیمختلف موجود در ا

موردي در یک  صورت بهخشونت نویسندگان در این مقاله به دنبال مطالعه این موضوع 

بافت سنتی این شهر  ؛هبی خاص خود هستندبا بافت فرهنگی، سنتی و مذ) آباد نجف(شهر 

موجب شده است که آمار بسیار پایینی از طرح شکایت پیرامون خشونت علیه زنان در 

اصلی این نوشتار این است که دالیل اصلی بروز  سؤال. مراکز مسئول وجود داشته باشد

انواع  ابتدا سؤالکه براي پاسخ به این  اند کردهخشونت خانگی چیست؟ محققین سعی 

.موجود را مورد بررسی قرار دهند و سپس دالیل آن را احصا نمایند يها خشونت

  

  پیشینه تحقیق

با تأکید (عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه زنان در خانواده ) 1393(و همکاران  قاسمی

نه، نگرش مردساالرا(داد نشان  نتایج. نمودند، را بررسی )بر تأثیر نظام اقتداري در خانواده

معناداري بر  رابطه)سن و تجربه و مشاهدة خشونت، نظام اجتماعی سنتی و نبود منابع قدرت

  .خشونت علیه زنان دارد

شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس، )1393(و همکاران  درخشان پور

از % 92بیانگر این مطلب بود که يها افتهی.اند کرده مطالعهخشونت خانگی و انواع آن را 

ترین نوع خشونت علیه این زنان  شایع. اند مورد خشونت خانگی قرارگرفته ی کهزنان

با  بیبه ترت)خشونت کالمی، فیزیکی و جنسی(و ارزیابی شد )%)54(خشونت روانی (
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در این پژوهش دو عامل مهم . گرفتندهاي بعدي قرار  در رتبه% 8/6و % 8/24، %31مقادیر 

.گردیددر خانواده بیان  )سطح تحصیالت و اعتیاد همسر(اثرگذار بر خشونت خانگی، 

ها  ه زنان در خانوادهیزان و انواع خشونت اعمال شده علیم یپژوهشدر )1394(یاوغل

يرهای، متغنشان داد پژوهش يها افتهی. بررسی نمودر عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت یو تأث

مرد از نقش خود در  انهیگرا سلطه، تصور زن از نقش خود در خانواده ۀفرمانبردارانتصور (

خانواده، مذهبی بودن زن و  یسطح زندگ، زن و مرد یتیجنس يها نقشکیکخانواده و تف

  .استداشته  يداریمعنرابطهبر خشونت علیه زنان  )الت زن و مردیتحص

ه که از بین انواع خشونت علی دادنشان  ها افتهی) 1396(و همکاران شربتیان در تحقیقی 

ترین نوع خشونت علیه زنان بوده است، شایع )هاي عاطفی، کالمی و روانی خشونت(زنان 

پایگاه اقتصادي نگرش مردساالري،(نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهاي اثرگذار 

متغیر (بر خشونت، ) تجربه و مشاهده خشونت، تحریک روانی شوهرو اجتماعی زنان،

  .را بر خشونت علیه زنان دارد رابطهبیشترین ) االريپدرس(نگرش مردساالرانه 

مورد بررسی علل و عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان) 1398(حسینی و همکاران 

سن، محل سکونت، وضعیت شغلی زنان، (تحقیق نشان داد میان  يها افتهی. انجام دادند

خودرأیی وضعیت شغلی مردان، سطح تحصیالت زن و تحصیالت مرد، تجربۀ خشونت، 

منفی به زنان، تضاد عالیق میان  يباورها ،مردان، باورهاي منفی نسبت به زنان و تضاد عالئق

  .اي معنادار وجود دارد خشونت علیه زنان رابطه باو)زوجین و سن

اي خشونت خانوادگی و اثرات آن بر روي  در مقاله) 2009(1جایوب کیم و همکاران

میزان  دادنتایج نشان . اند کره جنوبی را بررسی کرده سالمت روانی و اجتماعی زنان در

بیترتبههاي روانی، فیزیکی، جنسی از جانب شوهر در بین زنان کره جنوبی  وقوع خشونت

مشاهده و تجربۀ خشونت در (همچنین رابطۀ معناداري بین . است% 7/3، 5/29%، 4/26%

با خشونت علیه زنان  )نفس تخانوادة پدري افسردگی، اختالل عملکردهاي اجتماعی و عز

  .به دست آمده است

                                               
1. Kim
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وضعیت اقتصادي جامعه و خشونت علیه زنان ) 2015(1کریستین واندراند و همکاران

آمده از مصاحبه با زنان نشان داد  دست هاي به اند؛ تحلیل از داده در بنگالدش، بررسی کرده

.ن دارد، رابطۀ منفی با خطر تجربۀ خشونت علیه زنا)درآمد خانواده(

عوامل مؤثر در خشونت علیه زنان متأهل در نپال را ) 2015(2هان سونگ و همکاران

. از جمعیت خشونت را تجربه کرده بودند% 31/28نتایج نشان داد . اند بررسی کرده

سوادي زنان، وضعیت پایین اقتصادي، سابقۀ خشونت در خانواده و نبود استقالل در  بی(

  .با خشونت رابطه نشان داد )وهر و تعداد فرزندانسطح سواد ش ،گیري تصمیم

 مورد مطالعهرا  خشونت خانگی علیه زنان در کوزوو) 2015(3اي کلمندي در مقاله

اي جنسیتی  فرهنگ پدرساالري و نقشه، فقر(دهد  هاي این تحقیق نشان می یافته. قرار دادند

ر حالت انفعال و در معرض خشونت ها را د آن )بخشی به زنان سامانهایی براي و نبود برنامه

  .قرار داده است

خاص از بحث خشونت  يا دام به جنبهکن نوشتار هر یمورد اشاره در ا يها پژوهش

ن یات موجود در اینظر قرار دادنفرض شیپها با  ن پژوهشیاند، ا ه زنان پرداختهیعل یخانگ

در . ندینما يآور جمع يرنظ يها فرض شیپها خود را مطابق با  اند داده ردهکینه سعیزم

 یاران اجتماعکمدد یو برخ یستیارشناسان بهزکقات حاضر ابتدا محقق با مصاحبه با یتحق

ن ییرا تع یبروز خشونت خانگ ینیع يها نهیآباد زم ز مشاوره شهرستان نجفکحاضر در مرا

 يها افتهیبه  یکنموده است نظرات نزد یسع ينموده است و سپس با توجه به مباحث نظر

نمود  یت با توجه به پرسشنامه محقق ساخته سعیدر نها. قرار دهد موردتوجهرا  یدانیم

ن یا. قرار دهد موردتوجه، موردمطالعهشهر  يا را منطبق با فرهنگ منطقه يدیمطالب جد

ات حوزه خشونت یم بر نظرکحا ينظر يها فرض شیپرده بدون دخالت کیق سعیتحق

در  یلیابزار تحل عنوان بهات یاز نظر موردمطالعهه منطق یسنج تیبر اساس وضع یخانگ

  .دیپژوهش استفاده نما

                                               
1. Vanderende et al.
2. Song et al
3. Kelmendi
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  مالحظات نظري

گسترده مطرح شده است بحث آزار یا  صورت بهدرباره مسئله زنان یکی از مفاهیمی که 

محققینی که در این حوزه به مطالعه  سو نیابه  1990از دهه . خشونت علیه زنان است

مفهوم آزار از ادبیات این حوزه  ینوع بهاند و  ونت استفاده نمودهاند از واژه خش پرداخته

مشخص است مفهوم خشونت در ابتداي امر نوعی عمل  که چنانهم . حذف گردیده است

سازد اما در مطالعات سالیان اخیر این مفهوم در قالب طیفی از  فیزیکی را به ذهن متبادر می

آزارهاي روانی  صورت بهها  که بسیاري از آن بندي شده است انواع رفتارهاي مختلف دسته

گردد شود؛ ولی همگی تحت عنوان واحد خشونت علیه زنان مطرح می متجلی می

)Mchugh et al, 2008: 555-556.(  

. است شده ارائهپدیده خشونت علیه زنان از جانب محققین مختلف با تعاریفی متفاوت 

هرگونه تهاجم فیزیکی بر هستی انسان ان بهیکی از این تعاریف خشونت علیه زن اساسبر

 ,Arbi and Aster(.باشدیمکه با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه 

نمود و آن را از  يبند دستهاین خشونت را همانند طیفی  توانیماز سوي دیگر )700 :1993

تهدید، (یروانت ، خشون)آسیب رساندن به اعضاي بدن با کتک(1خشونت فیزیکی«

کنترل رفتارهاي زن، در انزواي اجتماعی قرار (یاجتماع، خشونت ...)تحقیر، سرزنش و 

لطفی خاچکی (ينمادخشونت  ،)105- 136: 1400شیرعلی،(ياقتصاد، خشونت ...)دادن و

  .نمود بندي دسته؛)24: 1382، 2کالینک(»تا خشونت جنسی ،)87-127: 1399و کرمانی،

از عوامل  متأثریک پدیده اجتماعی  عنوان بهفمینیست پدیده خشونت را  نشناسا جامعه

از طیف  توانیمدر تبیین این آسیب اجتماعی . دانندیماقتصادي، فرهنگی و اجتماعی 

 دانندیمها بیآسکه عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی را عامل  ها هینظراز  يا گسترده

نند هر نظام اجتماعی داراي سلسله مراتبی از اقتدار است خانواده ما 3از نظر گود.بهره جست

                                               
1. Physical violence
2. Client
3. wiliam good
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دیگر  تواندیمو هر کس که به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران دسترسی داشته باشد، 

این نظریه هر چه منابع در  بر اساس. اعضا را به فعالیت در جهت اهداف خود مجبور کند

مال قدرت به روش خشونت فیزیکی دست دسترس افراد بیشتر باشد کمتر از دیگران به اع

اما . قادر به اعمال قدرت هستند ها آنزیرا منابع متعدد دیگري دارد که از طریق . زنندیم

چون  کنندیماقتصادي هستند از زور بدنی استفاده  - افرادي که داراي رتبه پایین اجتماعی

 ,Hoffman and et all(استسایر منابع در اختیارشان براي رسیدن به اهدافشان ناکافی 

1994: 2 ; Anderson and Bushman, 2003: 3 .(  

 مسئلهنیبر ا کالیراد سمینیفم يها حوزهبه دنبال استفاده از  ينظر يالگوها یبرخ

جاگارا، روتنبورگ . است يو ساختار يادیبن يزنان امر یدگیکه ستم د کنندیميپافشار

کنترل بدن زنان است و  ایتصاحب  یدگیستم دنیکند که مبنا ایم خاطرنشان1یو والب

معتقدند  کالیراد يها ستینیفم. شودیمه زنان یعل تموجب بروز خشون مسئلهنیهم

و عام و محصول فرهنگ مردساالر  ریفراگ ردیزنان به هر شکل که صورت گ هیخشونت عل

اظهار  لتیم. و هم بر تن زنان کنترل دارند یاجتماع ياست که در آن مردان هم بر نهادها

  .تن است استیدر س ابرحفظ روابط قدرت نابر یاصل سازوکارداشته است که خشونت 

است که در عصر  ینی، رفتارها و مضامها گفتهاز  یاتفاق يا منظومهفوکو  شلیبه نظر م

 تیسخن جنس گریبه د. دهدیممناسبات قدرت و گفتمان قرار  چنبرةرا در  انیحاضر آدم

و مناسبات  انیو نظارت بر اندام آدم دیدر جهت اداره، تول يبردعبارت است از راه

 یرگیچ يبرا یاهرم صورت بهتیسخن، در فرهنگ مدرن، جنس گریآنان و به د یماعاجت

  .)30: 1391،یو بوستان یسیرئ(رودیمبه کار  ها انسانبر وجود 

 یژگیبه وخشونت مردانه را  مسئلۀکه  کنندیمتالش  کالیراد يها ستینیفمیبرخ

جزء ذات مردان است و  يخاشگراعتقاد دارند که خشونت و پر رایبزنند ز وندیمردان پ یذات

مردان و زنان  انیم یو ذات یستیز يها تفاوترا در  يو پدرساالر يمردساالر شۀیردر واقع 

مشکل کتک زدن همسر را در نظام  کالیراد يها ستینیفمبیترت نیا به. دانندیم

                                               
1. Jagara, Rothenburg and Walby



  

  1400پاییز، 29، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |182  

 يا ژهیونوع  نآمد دیمردساالر اقتدار شوهر بر زن به پد يها خانوادهدر . نندیبیميمردساالر

، عوامل متعدد شودیمهمسر منجر  يفرودست برا گاهیجا جهیاز مناسبات قدرت و در نت

مرد خشن را ترك  یراحت بهکه زنان نتوانند  شودیمموجب  یو قانون یاجتماع ،ياقتصاد

  .کنند

خود و فرزندان دچار يها نهیهزنیتأممسکن و  افتنیيبرا والًمعمزن  ياز نظر اقتصاد

از مواقع که زنان اقدام به ترك کردن همسر خشن خود  ياریو در بس شودیممشکل 

زنان  هیخشونت مردان عل دیموجب تشد مسئلهنیکه هم اند شدهبه بازگشت  ریناگز اند کرده

 رندیگیمب و شتم همسران خود قرار که مورد ضر یزنان زین یاجتماع جنبۀاز . شده است

خود را  ییزناشو یمشکالت در زندگ توانندیميدشوار بهو  کنندیمسرزنش  راخود 

تیاز زنان حما یمواقع نیو در چن اند مردساالرانهزین نیقوان گرید ياز سو. رندیبپذ

یتلق یدگو خانوا یشخص یموارد آن را موضوع نیدر برخورد با ا زین سیپل یحت کنندینم

  .)31: 1391،یو بوستان یسیرئ(کندینمالتو خود را مجاب به دخ کندیم

مطالعات بالد است،  استفاده قابله زنان یه در مطالعه خشونت علکگر یات دیاز نظر

 نیقدرت ب عیمبادله، توز افتیره بر اساسهینظر نیا. است »منابع ۀینظر«ا عنوان ب 1وولف

قدرت در  عیتوز يبرا هینظر نیا ادیبن. کندیم نییها تبيریگمیزن و شوهر را در تصم

. اند آوردهاز زن و شوهر در ازدواج به خانواده  کیاست که هر  یمنابع برحسبخانواده 

هستند که در  لیهمسر دخ يفرد برا تیو جذاب نیزوج یوابستگمنابع ارزشمند، به نیا

  .داردیدر خانواده نقش مهم يریگ میتصمقدرت در  عیتوز

که  یطیدر شرا ایاست و  يادیمنابع ز يکه فرد دارا یزمان«: کندیمانیب هینظر نیا

 طور به. است شتریاز راهبرد خشونت استفاده کند، ب نکهیاست، احتمال ا یناکاف اریمنابع او بس

شغل،  الت،یتحص رینظ(منابع او  یاعمال قدرت کند، ول يگریفرد بخواهد بر د ینمونه وقت

استفاده  شیخو تیتداوم موقع يباشد، از خشونت برا ینییمهارت در سطح پا درآمد،

منابع قدرت بالد و ولف را  هینظر 1971بود که در سال  یکس نیگود اول امیلیو. کندیم

                                               
1. Blood and wolf
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تایاجتماع يها ستمیساز نظر او تمام . زنان به کار گرفت هیمردان عل خشونتنییتب يبرا

که  یاجتماع يها ستمیسسازمان  يبرا دتهدیوخشونت. اندیمتکو قدرت  زور بهيا اندازه

  .است ياز آن است ضرور یجزئ زیخانواده ن

 تواندیماست که  يمثل پول و صفات فرد یکه خشونت منبع کندیمخاطرنشانگود  

هر چه منابع . رودیمموردنظر به کار  ياعمال رفتارها ایاز اعمال ناخواسته  يریجلوگي برا

  .شودیمشتریاستفاده از قدرت ب يفرد برا يهاییتواناباشد  شتریافراد بدر دسترس 

از نظر گود خانواده مانند . که از خشونت استفاده کند رودیمياحتمال کمتر نیبنابرا 

که به منابع مهم  یاز اقتدار است و هر کس یسلسله مراتب يدارا يگرید یهر نظام اجتماع

 جهتدر تیاعضا را به فعال گرید تواندیمداشته باشد،  یسدستر گرانیاز د شتریخانواده ب

باشد کمتر  شتریهر چه منابع در دسترس افراد ب هینظر نیا بر اساس. اهداف خود مجبور کند

منابع متعدد  رایز. زنندیمدست  یکیزیبه اعمال قدرت به روش خشونت ف گرانیاز د

 نییرتبه پا يکه دارا ياما افراد. ت هستندقادر به اعمال قدر ها آنقیدارند که از طر يگرید

 يبرا ارشانیمنابع در اخت ریچون سا کنندیماستفاده  یهستند از زور بدن يتصاداق -یاجتماع

).3: 1390مبر،یو س يازغد پور حسن(است  یبه اهدافشان ناکاف دنیرس

 که به باشدیماز زن و شوهر  کیهر  یشغل و قدرت مال الت،یاخص، تحص طور به

البته منابع . در خانواده هستند يریگ میتصمقدرت  يمنابع دارا نیاز ا يبرخوردار زانیم

 زوجینروابطبـر  رگذاریتأثعواملاز یـیکیجنـس رابطهمثل عالقه و زین يگرید یارزش

 توجهی قابلنقشرا ایجاد نماید و ن یت طرفیرضا تواندیممناسبیرابطه جنسیک. اسـت

روان شناسان اجتماعی معتقدند مشکالت جنسی که در . واده داشته باشدحفظ نهاد خاندر

از یجنـس مشکالتاز  ياریبـس. باشدیمتر عیشاروابط زناشویی وجود دارد خیلی بیشتر و 

از ه به خاطر ترس و ک، انزال زودرس ی، ناتوانبه برقراري رابطه جنسی لیتماقبیل عدم 

مانده  پنهان و گنـاه یتیکفایبا احساس یخجالت شرم و برچسب خوردن و انگ اجتماعی،

بروز تا ـن اسـتکالت ابراز نـشده ممکـن مشیا ،از مواقـع ياریدر بـس شودینمانیو ب

  .)112: 1384دانینو،(رودیمشیپ علیه زن و شوهر در خانهخشونت
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ن قرار یمحقق دیتأکمورد  یه در امر خشونت خانگکيگریگر مسئله دید ياز سو

مردان  یاز اختالالت روان یکی. ن استیموجود در زوج یرفته است بحث اختالالت روانگ

دچار  یزوفرنیاسکاست، مردان مبتال یشیپر روانخشونت بر زنان است  دهیدر پد مؤثرکه 

همواره  یوضع روح نیابتال به ا لیهمسر بوده و به دل انتینامحتمل مثل ظن به خ يها انیهذ

چنانکه  برندیمبه سر  شانیزندگکیو شر یبه زندگ ینیو بدب یرانو نگ شیدر حالت تشو

همسر خود  هیاز هر روش عل یاحتمال بیرق کیهمه به خود و وجود  انتیبا توهم خ

  .دینمایمهاستفاد

 ،یباف الیخبه  لیتما ،يخجلت و شرمسار ،ینینش گوشهلیاختالالت منش از قب

با افراد خانواده به  مخصوصًاو  انیتار با اطرافو تهاجم در طرز رف انیمخالفت کردن، طغ

کار از عالئم بارز  اییلیتحص تی، قطع فعالازحد شیبشدت عمل  ،تیاهم کميها بهانه

 دیپارانوئ ک،یکاتاتون ک،یساده، هبفرن یزوفرنیشامل اسک. است یزوفرنیشروع به اسک

 یندارند و مرتکب اعمال يا واهمهاز عواقب عمل خود  ،یزوفرنیافراد مبتال به اسک. است

 صورت بهدینوع پارانوئ یزوفرنیاسک). 143: 1387، غالمی(شوندیملیدلیبخشونت  رینظ

انواع رینسبت به سا يرفتار کمتر ختاللافراد ا نیا شودیمظاهر  یمنش بزرگجنون 

 هیعلمنجر به حمله  زین یو گاه ادیز ها آندر  یبه مشاجره لفظ لیم. دارند هایزوفرنیاسک

  ).406: 1392ا،ین کی(شودیمگرانید

 ماریب وتظن و شک، قضا ،یدگیتوهمات ستمد جهیدر نت ایپارانوئي ماریبه ب انیمبتال

خشونت است که اغلب موارد بدون  مارانیب نیجرم ا نیتر عیشا. شودیممختل  يدیپارانوئ

نیا اند کردهه او توطئ هیعلگرانیکه د پنداردیمماریب. باشدیمیخارج کاتیتحر

 ایو  یمانند مسائل شغل یموضوع مهم رامونیدر پ معموالًمنظم و بغرنج  یتوهم يها دستگاه

در مقام مبارزه  ها آناساس با  نیبر ا. زندیمدور  یزندگ گریو امور د سرهم انتیخ

 نیدر ا ارمیب جهیو در نت ندیآیبرمدر مقام مبارزه  متقابًالیبر اثر آزردگ زین ها آن. دیآیبرم

  ).1398صادقی ورکی،(دشمن او هستند  گرانیکه د شودیمتر راسخپندار 
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قبوالندن  ایگرفتن انتقام و  ایدفاع از خود و  يبرا ،یاز دادخواه أسیپس از  ماریب

 عیو اشتباه از وقا یرواقعیغادراك  رایز دیآیبرمدرصدد احقاق حق  شخصاًشیخو دیعقا

آسا جنوناوهام آزاردهنده  صورت بهدهیدر فکر گرد يریروزمره، باعث درگ یجزئ

 هیرا عل جرائمنیتر خطرناكو مصمم،  يبا طرح نقشه، با خونسرد ماریکه ب شودیم

و سوءظن  تیبه جهت احساس عدم امن). 1387:156،غالمی(شودیممرتکب  انشیاطراف

باعث بروز خشونت  امر نیو هم کنندینمیو آرامش روان اقتیو ل یستگیهرگز احساس شا

  .گرددیمها آنتوسط 

). 82: 1385،يحضور(استآلبرت باندور  قاتیمرهون تحق یاجتماع يریادگیۀینظر

 شده کیتحريها معطوف به خشونت و نه سائق يفطر يها زهینه انگ ه،ینظر نیا بر اساس

 گریهمدبه  ریز لیبه دالها  انسان است؛ بلکه انسان يپرخاشگر شهیر یاز ناکام یناش

 يبرا -2اند؛  گرفته ادیرا  يپرخاشگر يها گذشته، واکنش اتیاز تجرب -1: کنندیپرخاش م

 طیشرا -3آورند؛یبه دست م ایاند  انجام اعمال پرخاشگرانه انتظار پاداش گوناگون داشته

  ).1372باندورا، (دهدیسوق م يپرخاشگر به سمترا  ها آنیخاص یاجتماع

 يت دشوار اقتصادیتوان در درون اقتصاد نامتعادل، وضع یم ط راین شرایاز ا یکی

جاد یتواند در ا یم يت نابسامان اقتصادیوضع رو نیازا. سرپرست خانواده دانست يبرا

  .ابدیاز طرف مردان دخالت  یخشونت خانگ

هاي  پذیري نقش جامعه فمینیسم پردازان هینظریکی از  عنوان به1دوبواراز سوي دیگر 

ها از ابتدا با  به اعتقاد وي، اگر دختربچه. داند عامل تداوم سلطۀ مرد بر زن میجنسیتی را 

شدند که برادرانشان تربیت  هایی تربیت می ها و آزادي ها، سختگیري همان توقعات، پاداش

گرفت  شدند، شخصیت دختران و زنان، بسیار متفاوت با الگوهاي نابرابر کنونی شکل می

به آن  دنیبخشکردن نابرابري و تداومنهینهادپذیري جنسیتی با  عهجام). 11: 1382بستان، (

: 1391آبوت و واالس، (شود  نابرابر جنسیتی شناخته می عاملهاي آینده، در حکم  در نسل

128.(  

                                               
1. De Beauvoir
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طالق،همانندخانوادهيها بیآساستنکمعتقدند براي گرا چپپردازان هینظر

.نموداجراياقتصاديها برنامهدیه، باخانواداقتداراهشک،یخانوادگيها خشونت

منزلتوقدرتثروت،ع عادالنهیتوز،یطبقاتفاصلهاهشک،ياقتصادآن توسعهراهبرد

...وین اجتماعیتأمویرفاهيها استیس،یاجتماعطبقاتوها گروهنیبدریاجتماع

درونتکسقر،ف،ياریکبخانواده؛يها بیآسنیایاصللیدالها آننظراز.باشدیم

بهترندهیآبهدیامنداشتن،یاجتماعينابرابر،یطبقاتدیشداختالفز،یخجرميها مکان

که  شودیمفاصله طبقاتی و در ادامه تضاد طبقاتی موجب ). 1379رئیس دانا،(است 

فشارهاي روانی موجود در سطح خانواده افزایش یابد و این امر موجب بروز خشونت 

  .دشویمخانوادگی 

جنسیاختالالتپیشرفتپیدایش ودريمتعددیشناخت رواناجتماعی و  عوامل

سن،مذهبی غلط، -اجتماعیيباورهابه مواردي مانند توانیمرابطه دارد که زوجین

عدم درك درست از رابطهالکل، خیانت و، مصرف مواد مخدر ویشناخت روانعوامل

.یکدیگر نام بردبامناسب (Hopkinson, 2010(  

خشونتمرتکبینیشناخت روانيهایژگیوبر 1یشناخت روان،پردازان هینظر

عنوان بهگر خشونتشخصیتیيهایژگیوبرنظریهاین .کنندیمتأکیدخانوادگی

يها ضعفروانیيبیمارچونعواملیوکندیمخشونت تأکیداصلیيها کننده نییتع

يفرددرونيغیرعادعواملدیگریاستگیو وابروانییشناس بیآسشخصیت، بدبینی، 

  )Dutton, 1995: 82. (دهندیمربطخانوادگیبه خشونترا

خشونت عیله زن، بیانگر  خصوص بهمباحث نظري پیرامون تبیین خشونت در خانواده و 

دخیل  ها خشونتکه عوامل اجتماعی، اقتصادي و روانی و شخصیتی در بروز آن است

درباره علل خشونت علیه همسر در خانواده باشد تا  سؤالبرانگیزاننده تواندیمکه  باشدیم

موجود در اورژانس اجتماعی به یک  يها دادهدر  ها پاسخو یافتن  سؤاالتبتوان با طرح این 

  .دست زد باره نیدرایشناخت جامعهتحلیل 

                                               
1. Psychological theory
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  ي تحقیقها هیفرض

  .دارد داریمعنخشونت علیه همسر با فرهنگ مردساالري رابطه مستقیم و  -

سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال و (خشونت علیه همسر با منابع قدرت زوجین  -

  .دارد داریمعنرابطه مستقیم و ) ي زندگیها مهارتسطح درآمد، 

دوران کودکی رابطه مستقیم و ي جنسیتی مرد در ریپذ جامعه خشونت علیه همسر با -

  .دارد داریمعن

 داریمعنرابطه مستقیم و  در خانوادهصادي نابسامان شرایط اقتخشونت علیه همسر با -

  .دارد

دخالت اطرافیان، خیانت (خانوادهاجتماعی نابسامان  طیشراخشونت علیه همسر با -

  .دارد داریمعن، رابطه مستقیم و )همسر، ازدواج تحمیلی و اعتیاد

، )وانیبدبینی، آستانه تحمل، اختالالت ر(یروانوضعیت خشونت علیه همسر با -

  .دارد داریمعنرابطه مستقیم و 

  .دارد داریمعنرابطه مستقیم و  جنسیمسائلخشونت علیه همسر با -

  

  روش تحقیق

با اسـتفاده   یشیمایپ صورت بهبا رویکرد کمی و مقطعی، توصیفی، صورت بهپژوهش حاضر

ه اورژانـس  بـ  کننـده  مراجعـه در پرونـده زنـان    شـده  مهیضـم موجود در پرسشنامه  يها دادهاز 

مورد آزار از سوي همسر خود قـرار   ینوع بهکه  آباد نجفاجتماعی اداره بهزیستی شهرستان 

  ).1390:307یکر،ب(گرفت، انجام اند گرفته

 شـده  لیتشـک يهـا  پرونـده موجـود در   شـده  لیتکمپرسشنامه ق،ین تحقیا يجامعه آمار

تـا پایـان    1399سـال  ن ینی فـرورد فاصله زمـا در ) باشدیمپرونده  40که (کننده مراجعهزنان 

اسـت کـه    آبـاد  نجـف به اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرسـتان   1399سال  ورماهیشهر
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 یمورد بررسـ  ها نمونهه یلکازآنجاکه. 1اند گرفتهمورد آزار از سوي همسر خود قرار  ینوع به

نظـام   صـورت  بـه . باشـد یسـان مـ  یکژوهش        و حجم نمونـه پ  يلذا جامعه آمار ،اندقرار گرفته

  .شماري انجام گرفته است

و با همکاري کارشناسان اورژانس اجتماعی  ستیل چکدر قالب  موردمطالعهيها داده

يها دادهسپس .استخراج شد کننده مراجعهيها پروندهاز  آباد نجفاداره بهزیستی شهرستان 

موجـود بـه    يها دادهتحلیل نحوه . اس پی اس اس تحلیل شد افزار نرماز طریق  شده استخراج

براي هر فرد آزار دیده استخراج گردید  ها دادهاین صورت بود که ابتدا نوع خشونت از این 

اینکه هر فرد چه نوع خشونتی را متحمـل شـده بـود و تجمیـع آن، کمیـت       برحسبو سپس 

 کـه  هـا  پروندهنوع خشونت اشاره شده در  6در این تحقیق .خشونت اعمال شده بدست آمد

خشـونت  : علیه همسر مطابقت داشت عبـارت بودنـد از   ها هینظرذکر شده در  يها خشونتبا 

  فیزیکی، کالمی، جنسی، اجتماعی، اقتصادي و روانی

مـرتبط بـا علـت     يهـا  دادهموجـود   يهـا  پروندهو محتواي  پرسشنامهدر  ازآنجاکه       

آنان ذکر شده بود، هر جمعیت شناختی  يهایژگیواعمال خشونت از سوي همسر به همراه 

اس پـی اس اس گردیـد تـا از طریـق      افـزار  نرمیک متغیر وارد  عنوان بهسؤاالتکدام از این 

بـر شـدت اعمـال خشـونت از سـوي همسـر را        مؤثرآماري استنباطی بتوان عوامل  يا آزمونه

  .شناسایی نمود

متغیر با یک  به ها پروندهو محتواي  ها پرسشنامهنحوه تبدیل کردن علل ذکر شده در 

موجود در پرسشنامه و  يها پاسخو  سؤاالتچرا که . انجام گرفت یشناخت جامعهبرداشت 

یک متغیر کیفی  يها هیگوطرح شده بود که مانند  يا سادهسؤاالتمراجعین با  يها پرونده

درباره علت و شرایط اعمال خشونت با  مثال عنوان به. گویاي یک پدیده اجتماعی بودند

 یینها میزدن حرف اول و آخر توسط مرد، گرفتن تصم(مانند ییها گزارهنان بر ز دیتائ

عدم اجازه رانندگی، عدم اجازه خارج شدن از خانه بدون اطالع قبلی،  ،توسط پدرشوهر

                                               
کنندگان چندین سال مورد خشونت از سوي همسر خود قرار گرفتند و جهت مشاوره  ممکن است هریک از مراجعه - 1

  .اند به بهزیستی مراجعه نموده 1399و حل مشکل در این فاصله زمانی شش ماه اول سال 
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بر  صرفًاعدم مشورت در امور منزل، انجام کارهاي خانه بدون نظرخواهی و مسائل مالی 

  .شد يگذار ناماالري در خانواده، فرهنگ مردسمتغیر  )اساس نظر مرد

، بودن بدهکار،یزندگحتاجیما نیتأمعدم امکان  ،یمشکالت مالبا اشاره به      

مادر، پدر، (انیاطرافدخالت به همین ترتیب .ي تعریف گردیداقتصاد ینابسامانمتغیر 

پورن، زود انزالی، سردمزاجی، تماشاي فیلم (جنسی مسائل،)دوستان، آشنایان، اقوام

زود عصبانی شدن، صبر و تحمل (تحمل ، آستانه )نامعقول در رابطه جنسی يها خواسته

،...)انی و وشخصیت دوقطبی، مصرف داروي افسردگی و ر(یروانت الاختال،...)نداشتن و

نه در ارتباط با دیگران، عدم توانایی کمرو و خجالتی بودن(زندگی و ارتباطی  يها مهارت

، عدم احترام به نظرات دیگران، عدم رعایت آداب غیرمعقول يها تدرخواسگفتن به 

و زن باید مهربان(ي جنسیتیریپذ جامعه،)حرف زدن دهینسنجمعاشرت و مشورت نکردن و 

 ؛)زن از همسر وچرا چونبدون  يبردار فرماندر تمامی امور، باشد، کوتاه آمدن زن  ریز سربه

مندرج در پرسشنامه و محتواي  يها پاسخو  تسؤاالبرحسباز دیگر متغیرهایی بود که 

گردید و از  افزار نرمزنان که از سو همسر خود مورد خشونت قرار گرفته وارد  يها پرونده

، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون طرفه کیتی مستقل، تحلیل واریانس  يها آزمون

  .استفاده شد

در ایـن روش کدگـذاري   . دبه منظور ارزیـابی پایـایی از روش ممیـزي اسـتفاده گردیـ     

قاسـمی و همکـاران،   (نـد ینماحداقل باید دو محقق مختلف اقدام به کدگذاري همان محتوا 

پژوهشگران تحقیق و کارشناسـان اورژانـس اجتمـاعی بهزیسـتی شهرسـتان      ). 33-32: 1396

جداگانه نسبت به کدگذاري اقدام و نتایج با یکدیگر مقایسه که حاکی صورت بهآباد نجف

  .بیشترین توافق بوداز

 يهـا  دادهو  یشـناخت  جامعـه مصـادیق   برحسـب در این پـژوهش خشـونت علیـه همسـر     

ن یــا: 1خشـونت جنسـی  -1: از انــد عبـارت قــرار گرفـت کـه    موردتوجـه وجـه   6موجـود در  

ی و خـانوادگی اتفـاق بیفتـد و    یخشونت ممکن است در حیطـۀ زنـدگی خصوصـی، زناشـو    

                                               
1. Sexual violence
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شـاوندي علیـه زن   یگر در حلقۀ خویکدیا رابطۀ محارم با یالزام به تمکین از شوهر صورت به

کی یدر واقع نوعی اقدام فیز: 1)کییفیز(خشونت جسمی -2. )364: 1381ار،ک(اعمال شود

خشـونت   -3).813: 1383،ياعـزاز  (ردن همسـر کـ نترل کا یبراي آسیب رساندن، ترساندن 

و مواجـب هسـتند و چنانچـه     رهیـ جیبـ ار کـ بسیاري از نقاط جهان، زنان به نیـروي   در 2مالی

  افتـد یمـ مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند، ادامۀ زندگی زنان به مخـاطره  

:4خشـونت روانـی   -5شـاوندان یخوومالقات بـا دوسـتان   ممنوعیت  :3یاجتماعخشونت-4

ــاهک ــاي فیز وتـ ــرآوردن نیازهـ ــولوژیی در بـ ــاب(کیـ ــاران، ییگلویآقـ   ).81: 1379و همکـ

  .کندیمخود نسبت به زن آشکار  گفتاردره مرد کخشنی  رفتار :5المیکخشونت  -6

  ها افتهی

 يها افتهیو از ردیگیمقرار وتحلیل  تجزیه مورد شدهيآور جمعيهادادهدر این قسمت 

 يآمار يها آزمونبا استفاده از و همچنین  یع فراوانیتوز در قالب جداولیفیتوص

ون مشخص یو رگرس )F(انس یل واری، تحل)t-test(نیانگیمآزمون رسون، یپ یبستگهم

مستقل  يرهایاز متغ کیکدامگردد و رابطه ید مییق، تأیتحق سؤاالتاز  یکدام کشودیم

  .ردیگید قرار نمییر وابسته مورد تأیبا متغ

  

                                               
1. Physical violence
2. Financial violence
3. Social violence
4. Emotional violence
5. Verbal violence

85/0100*
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  نگاهی به آمار توصیفی 

  بر زنانل شدهاعماخشونت پاسخگویان برحسب نوع توزیع فراوانی -1جدول 

  خیر  بلی  يبند گروه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  25/0  10  75/0  30  )جسمی(خشونت از نوع فیزیکی 

  20/0  8  80/0  32  خشونت از نوع کالمی

  45/0  18  /.55  22  خشونت از نوع جنسی

  30/0  12  70/0  28  خشونت از نوع روانی

  5/82  33  5/17  7  خشونت از نوع اجتماعی

  65/0  26  35/0  14  مالی خشونت از نوع

  35/84  107  65/20  106  جمع کل

  

نشان داد به ترتیب خشونت صورت گرفته بر زنان  ها افتهی) 1(طبق اطالعات جدول 

درصد جسمی و کمترین میزان خشونت از نوع  75/0از نوع خشونت کالمی،  80/0

نان مورد آزار قرار باید به این نکته توجه داشت که بعضی از ز. باشدیم) 5/17(اجتماعی 

مورد چندین نوع آزار و خشونت از سوي همسر  زمان همطور بههمسر خودگرفته توسط 

  .اند گرفتهخود قرار 

  

  تعداد دفعاتتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  -2جدول 

  درصد  فراوانی  يبند گروه

  0/35  14  روزانه

  5/37  15  چندروزیکبار

  5/27  11  هفتگی

  0/100  40  جمع کل
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درصد از پاسخگویان حداقل  5/37باشدیمبیانگر این مطلب جدول مذکور يها افتهی

جسمی، کالمی، جنسی، روانی، (ت مختلف نتوسط همسر خود مورد خشو بار یکيا هفته

  .رندیگیمقرار ) اجتماعی و مالی

  اقدامات صورت گرفته توسط زن توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب -3جدول 

  خیر  بلی  يبند گروه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  -   -   0/100  40  سکوت صبر و تحمل

  5/22  9  5/77  31  قهر کردن

  0/65  26  0/35  14  والدین در جریان گذاشتن

  0/75  30  0/25  10  مراجعه به کالنتري

  5/47  19  5/52  21  دادخواست طالق

  0/80  32  0/20  8  مراجعه به پزشکی قانونی

  0/40  16  0/60  24  مشاورهرفتن به 

  

مشخص  کنندگان مراجعهيها پروندهطی بررسی ) 3(به اطالعات جدول  با توجه

بهتر شود سکوت،  شانیزندگگردید در ابتداي زندگی تمامی زنان به امید اینکه اوضاع 

و با  کردندیمزنان بیان داشته که قهر ) درصد 5/77(و بعد از مدتی  ندینمایمصبر و تحمل 

درصد مراجعه به مشاوره و  60نداشتند،  يا رابطهحرف، صحبت و  گونه چیههمسر خود 

و بیان داشتند حاضر به  اند دادهدرصد دادخواست طالق و جدایی از همسر خود را  5/52

کمترین اقدام مراجعه به ). حالل و جانم آزاد مهرام. (باشندیمجدایی بخشیدن مهریه خود و

به این نکته هم باید توجه کرد هر یک از زنان . دباشیمدرصد  20پزشکی قانونی با 

.اند گرفتهمختلف جهت حل مشکل خود بکار  يها روشاقدامات و از يا مجموعه
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  اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان اورژانس اجتماعیبرحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان  - 4جدول 

  يبند گروه
  خیر  بلی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  -   -   0/100  40  ل پروندهتشکی

  -   -   0/100  40  جلسه مددکاري

  -   -   0/100  40  جلسه مشاوره

  0/70  28  0/30  12  ارجاع به واحد پیشگیري

  -   -   0/100  40  ي زندگیها مهارتآموزش 

  -   -   0/100  40  ها خانوادهآگاهی دادن به 

  5/72  29  5/27  11  یپزشک روانارجاع به واحد 

  5/72  29  5/27  11  ارجاع به واحد سکس تراپ

  5/87  35  5/12  5  ارجاع به واحد اشتغال

  70/0  28  30/0  12  ارجاع به داده جهت طالق

  

جدول باال زنان مورد خشونت گرفته از سوي همسران خود هنگام  يها افتهیطبق 

از اقدامات مختلف توسط کارشناس اورژانس  يا مجموعهمراجعه به اداره بهزیستی 

ی و مددکاري طی چندین نوبت با حضور شناس رواناري جلسات اجتماعی از قبیل برگز

زوجین و ارجاع به واحدهاي تخصصی اداره بهزیستی در صورت نیاز در جهت مداخله و 

کنندگان مراجعهدرصد از  30همچنین . ردیگیمدیده انجام  خشونتحل مشکل زنان مورد 

جهت ادامه مراحل به مراجع  به دلیل عدم حل اختالف و مسائل به وجود آمده) مورد 12(

  .قضایی معرفی شدند

  همسرسابقه خشونت در خانوادهبرحسب توزیع فراوانی پاسخگویان  -5جدول 

  يبند گروه
  خیر  بلی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5/62  25  5/37  15  سابقه خشونت در خانواده همسرتان
  

یان داشتند در خانواده درصد پاسخگویان ب 5/37) 5(به اطالعات جدول  با توجه

  .همسرشان سابقه خشونت علیه همسر، فرزندان و حتی والدین وجود داشته است
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  اثرات خشونت صورت گرفته بر زنان و اعضاي خانوادهبرحسب توزیع فراوانی پاسخگویان  -6جدول 

  خیر  بلی  يبند گروه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5/92  37  5/7  3  ازدواج اجباري فرزندان

  0/95  38  0/5  2  طالق فرزندان

  0/85  34  0/15  6  اقدام به خودکشی

  -   -   100  40  متشنج شدن فضاي خانواده

  0/75  30  0/25  10  ي از رفتار فرزندان پسر از پدرریرپذیتأث

  5/82  33  5/17  7  فرار از منزل

  -   -   100  40  ي روحی و روانیها بیآس

  0/80  32  0/20  8  قطع ارتباط با اقوام و آشنایان و خانواده

  

خشونت مردان بر زنان خود اثرات و لطماتی را به خانواده و ) 6(طبق اطالعات جدول 

بیان داشتند رفتارهاي  اتفاق بهکنندگان مراجعهاعضاي خانواده وارد نموده که اکثر 

روحی و روانی  يها بیآسدچار مردان باعث متشنج شدن فضاي خانواده و زیآم خشونت

.و فرزندانشان گردیده استبراي زنان 

 يا رها در سطح فاصلهیکه همه متغنیعلیه زنان با توجه به ا خشونت علل یبررس يبرا

رسون یپ یب همبستگیاند از آزمون تی تست، تحلیل واریانس و ضرشده يریگاندازه

  .ها در جداول زیر منعکس شده استن آزمونیج ایاستفاده شده است که نتا

  

 داریمعننت علیه همسر با فرهنگ مردساالري رابطه مستقیم و خشو):1(هیفرض

.دارد

  فرهنگ مردساالري با خشونت علیه زنانخروجی ضریب همبستگی براي آزمون رابطه -7جدول 

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  316/0037/0  فرهنگ مردساالري
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مستقیمی و )sig=037/0(داریمعنشود رابطه  یمدیده  7ه در جدول کگونه همان

)316/0=r (با با این معنی که . خشونت علیه زنان وجود داردبین فرهنگ مردساالري با

در خانواده، شدت خشونت علیه همسر نیز افزایش  يمردساالراذعان به وجود فرهنگ 

  .یافته است

  

سطح تحصیالت، (علیه همسر با منابع قدرت زوجین  خشونت):2(فرضیه 

  .دارد داریمعنرابطه مستقیم و ) هاي زندگی اشتغال و سطح درآمد، مهارت وضعیت

  

خشونت میزان تحصیالت زن و مرد باخروجی آزمون تحلیل واریانس براي آزمون رابطه - 8جدول 

  علیه زنان

  سطوح  متغیر
میانگین

  زنان

میانگین

  مردان

مربعات میانگین

  )زنان(

مربعات میانگین

  F  )مردان(
  )زنان(

F  
  مردان

سطح 

  داري معنی

  زنان

سطح 

  داري معنی

  مردان
بین 

  گروهی

  درون

  یگروه

بین 

  گروهی

درون 

  گروهی

  تحصیالت

  زن و مرد

  0/5  50/3  سوادیب

99/4  38/2  40/4  49/2  09/2  76/1  081/0  13/0  

  00/1  600/0  ابتدایی

  87/1  50/3  راهنمایی

  16/2  90/2  دبیرستان

  42/3  1/3  دیپلم

  00/3  37/2  پلمید فوق

  40/2  00/3  لیسانس

  

بین میزان تحصیالت زنان و يداری، اختالف معنادار معن8با توجه به اطالعات جدول 

  .خشونت علیه زنان یافت نشدمردان با

کالمـی، جنسـی،   (به اینکه در ایـن تحقیـق خشـونت علیـه زنـان در شـش بعـد        با توجه

حـداقل خشـونت   قرار گرفت موردسنجشدر قالب متغیر تصنعی ) عاطفی، اجتماعی و مالی
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، بـر اسـاس   باشـد یم5/3میانگین میزان خشونت علیه زنان . باشدیم6و حداکثر  1علیه زنان 

تفــاوت ) 57/2(خشــونت علیــه زنــان شــاغل زانیــن میانگیــ، م10اطالعــات جــدول شــماره 

  .ندارد) 69/2(شاغل ریغزان خشونت علیه زنان ین میانگیبا م )=859/0Sig(يداریمعن

  

هاي مختلفخروجی آزمون تی جهت مقایسه میزان خشونت علیه زنان در گروه -9جدول 

  داري معنیسطحتی  میانگین  ها گروه  متغیر

  وضعیت اشتغال زنان
  57/2  شاغل

178/0-  859/0  

  69/2  شاغل ریغ

  نوضعیت اشتغال مردا
  74/2  شاغل

027/0  504/0  

  20/2  شاغل ریغ

  

زان خشـونت علیـه زنـان در مـردان     ین میانگیدهد م ین نشان میهمچن 9جدول يها افتهی

در خشـونت علیـه زنـان   زانیـ ن میانگیـ بـا م  )=504/0Sig(يداریتفـاوت معنـ  ) 74/2(شاغل 

  .نداردوجود) 20/2(شاغل ریغمردان 

  علیه زنان خشونت و مردان بانوع شغل زنانواریانس براي آزمون رابطهخروجی آزمون تحلیل  - 10جدول 

  سطوح  متغیر
میانگین

  زنان

میانگین

  مردان

میانگین نمره 

  F  خشونت
  )زنان(

F  
  مردان

سطح 

  داري معنی

  زنان

سطح 

  داري معنی

  مردان
  حداکثر  حداقل

نوع 

  شغل

زنان و 

  مردان

  6  1  -   0/2  آزاد

47/0  45/1  62/0  35/0
  80/1  75/2  دار خانه

  84/2  0/3  کارگر  5/3

  0/2  -  کارمند
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با توجه به اطالعات جدول فوق، بین نوع شغل زنان و مردان با میزان خشونت علیه 

  .زنان تفاوت معناداري مشاهده نگردید

با ي زندگی ها مهارتسطح درآمد و خروجی ضریب همبستگی براي آزمون رابطه -11جدول 

  خشونت علیه زنان

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  046/0-278/0  سطح درآمد

  03/0-432/0  ي زندگیها مهارت

  002/0  -470/0  )شاخص کل(نیزوجمنابع قدرت 

  

سطح درآمد، بین معکوسیو داریمعنرابطه آمده است 11ه در جدولکگونه همان

با این . با خشونت علیه زنان وجود داردع قدرت زوجینزندگی و در نهایت مناب يها مهارت

، کندیمافزایش پیدا زندگی و منابع قدرت زوجین يها مهارتدرآمد،  معنی که هر چه

  .ابدی یمخشونت علیه زنان کاهش میزان

  

پذیري جنسیتی مرد در دوران کودکی  علیه همسر با جامعه خشونت:)3(فرضیه 

.رددا داریمعنرابطه مستقیم و 

ي جنسیتی مرد با خشونت ریپذ جامعهخروجی ضریب همبستگی براي آزمون رابطه  -12جدول 

  علیه زنان

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  007/0  420/0  ي جنسیتی مردریپذ جامعه

  

مستقیم و )sig=007/0(داریمعنشود رابطه  یم دیده12ه در جدول کگونه همان

)420/0=r ( در حقیقت . خشونت علیه زنان وجود داردجنسیتی مرد با يریپذ امعهجبین

جنسیتی  يریپذ جامعهپاسخگویانی که بیشتر مورد انواع خشونت واقع شده بودند، به 

  .شدیدتري اشاره کرده بودند
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رابطه  در خانوادهخشونت علیه همسر با شرایط اقتصادي نابسامان ):4(فرضیه 

  .دارد داریمعنمستقیم و 

شرایط اقتصادي نابسامان با خشونت علیه خروجی ضریب همبستگی براي آزمون رابطه  -13جدول 

  زنان

  داريمعنیسطح   ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  000/0  650/0  شرایط اقتصادي نابسامان

     

. رابطه معنادار وجود دارد بین شرایط اقتصادي نابسامان با خشونت علیه زنان

اندازه شرایط اقتصادي در خانواده نابسامان باشد، میزان خشونت علیه هر  گرید عبارت به

  .کندیمهمسر هم افزایش پیدا 

  

دخالت (خانوادهعلیه همسر با شرایط اجتماعی نابسامان  خشونت:)5(فرضیه 

  .دارد داریمعن، رابطه مستقیم و )اطرافیان، خیانت همسر، ازدواج تحمیلی و اعتیاد

شرایط اجتماعی نابسامان خانواده با ب همبستگی براي آزمون رابطهخروجی ضری -14جدول 

  خشونت علیه زنان

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  011/0  396/0  دخالت اطرافیان

  110/0  257/0  خیانت همسر

  020/0  367/0  ازدواج تحمیلی

  000/0  648/0  گردان رواناعتیاد مواد مخدر و 

  001/0  519/0  )شاخص کل(سامان شرایط اجتماعی ناب

  

بین دخالت اطرافیان، ازدواج تحمیلی، اعتیاد به مواد 14با توجه به اطالعات جدول

مخدر و نهایت شرایط اجتماعی نابسامان خانوادگی با خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد 

  .مشاهده نگردید يا افتهیاز طرفی دیگر بین خیانت با خشونت علیه زنان 
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بدبینی، آستانه تحمل، (یروانوضعیت خشونت علیه همسر با :)6(یه فرض

.دارد داریمعنرابطه مستقیم و ، )اختالالت روانی

  با خشونت علیه زنان خروجی ضریب همبستگی براي آزمون وضعیت روانی -15جدول 

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  774/0  047/0  بدبینی

  011/0  -309/0  آستانه تحمل

  003/0  453/0  اختالالت روانی

  014/0  442/0  )شاخص کل(وضعیت روانی

        

بین بدبینی با خشونت علیه زنان مشاهده  يا رابطهبا توجه به اطالعات جدول فوق 

ت روانی و وضعیت روانی کل با خشونت النگردید از طرفی بین میزان آستانه تحمل، اختال

هر اندازه آستانه تحمل پایین میزان خشونت علیه زنان بیشتر و . علیه زنان رابطه وجود دارد

  .کندیمهرچه اختالالت روانی افزایش یابد خشونت علیه زنان هم افزایش پیدا 

  

.دارد داریمعنرابطه مستقیم و  مسائل جنسیخشونت علیه همسر با ): 7(فرضیه 

  علیه زنانخشونت با ضریب همبستگی براي آزمون مسائل جنسی -16جدول 

  داريمعنی سطح  ضریب همبستگی پیرسون  بعد

  023/0  359/0  جنسیمسائل

  

و  )sig=23/0(داریمعنشود رابطه  یه در جدول فوق مالحظه مکگونه همان

با این معنی . با خشونت علیه زنان وجود داردجنسی مسائلبین ) r=359/0(مستقیمی 

  .ابدی یممیزان خشونت علیه زنان افزایش کندیمکه هر چه مسائل جنسی افزایش پیدا 

دار بر  یمستقل معن يرهایر متغیتأث یبررس يبرا گام به گامون با روش یاز رگرس

  .خشونت علیه زنان استفاده شده است
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  براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر میزان خشونت علیه زنان گام به گامرگرسیون  -17جدول 

بتا  متغیرهاي مستقل
سطح 

  ريدا معنی

Adjusted  
R square

R  
square  

R

  048/0  113/0  فرهنگ مردساالري

509/0  539/0  700/0  

  012/0  -365/0  منابع قدرت زوجین

  035/0  246/0  ي جنسیتیریپذ جامعه

شرایط اقتصادي نابسامان 

  خانواده
805/0000/0  

شرایط اجتماعی نابسامان 

  خانواده
443/0  000/0

  027/0  324/0  وضعیت روانی

  001/0  422/0  جنسیمسائل

  

ي جنسیتی، شرایط ریپذ جامعهفرهنگ مردساالري، منابع قدرت زوجین،  متغیرهاي

میزان اقتصادي نابسامان خانواده، شرایط اجتماعی نابسامان، وضعیت روانی و مسائل جنسی 

هاي وارد شده در معادله از مجموع متغیر. داري بر میزان خشونت علیه زنان دارند تأثیر معنی

از بین متغیرهاي . اند داري بر متغیر وابسته داشته متغیر مستقل تأثیر معنی 7رگرسیون، 

فرهنگ مردساالري، منابع قدرت زوجین،  متغیرهايباقیمانده در مدل رگرسیون، 

ي جنسیتی، شرایط اقتصادي نابسامان خانواده، شرایط اجتماعی نابسامان، ریپذ جامعه

  .خشونت علیه زنان دارندداري بر میزان تأثیر معنیمیزان روانی و مسائل جنسی  وضعیت

درصد از واریانس  9/50توان  با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهاي مستقل می

مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلیل پیچیده و . میزان خشونت علیه زنان را توضیح داد

 حساب بهتحقیق یعنی میزان خشونت علیه زنان و همچنین ي بودن متغیر وابسته چندبعد

  .نیامدن برخی از متغیرهایی مستقل است که بر این متغیر وابسته تأثیرگذار هستند
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  يریگ جهینت

، علل و خشونت در خانوادهوضعیت ن پژوهش تالش شده بخشی هرچند اندك یادر

در نمونه  ن اورژانس اجتماعیاقدامات صورت گرفته توسط زنان و کارشناسان و مشاورا

: شده است يبند طبقهنوع خشونت  6در این تحقیق، . ردیقرار گبررسی  موردمطالعه

است میزان  ذکر قابلجسمانی، روانی، جنسی، عاطفی، کالمی، اجتماعی و مالی البته 

فراگیري این شش نوع خشونت خانگی در تحقیقاتی دیگري نیز به هم این صورت تکرار 

،میرزائی ؛126- 131: 1393،همکارانو  درخشان پور(يها پژوهشایج نتاست با گردیده 

 ؛)45-52: 1397،همکاران؛ بردسیري و 47-72: 1396،و همکارانشربتیان ؛ 34-28: 1393

  .مشابه است

و منزلت  گاهیهر جااین یافته است که زنان فارغ از  کننده انیبنتیجه کلی این پژوهش 

فرآیند خشونت خانگی امري فراي  رو نیازا. رندیگیمخانگی قرار  اجتماعی مورد خشونت

که زنان  دهدیماز سوي دیگر نتایج حاصله در این پژوهش نشان . موقعیت اجتماعی است

که انواع  یبه صورتترکیبی مورد چند نوع خشونت قرار گیرند  صورت بهممکن است 

 75درصد، خشونت جسمی  80ترکیبی به ترتیب خشونت کالمی  صورت بهها خشونت

یافته حاکی از این مطلب است که خشونت . باشدیم5/17درصد و خشونت اجتماعی 

.تجربه گردیده است توأمانصورت بهکالمی و جسمی در، درصد باالیی از زنان 

این پژوهش مبین این نکته است که زنان مکانیسمی که در جهت  يها افتهییکی از 

از قهر، نداشتن  ها سمیمکانمتفاوت است این  اند نمودهنتخاب مقابل با خشونت خانگی ا

که با نتایج برخی از تحقیقات دیگر  دهدیمرابطه تا استفاده از مشاوره را تشکیل  گونه چیه

،یحسنو يبدیم یبالل؛ 49-1398:59،همکارانیکه کار و (دارددر این زمینه مشابهت 

ها توسط زنان را  استفاده از این نوع مکانیسم؛)61-86: 1396،؛ شادمانی300- 307: 1388

در نظام اجتماعی  یطورکل بهتوان حاصل وضعیت کنونی آنان در نظام خانواده و  می

  .دانست
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زنان در خانواده و جامعه چه به لحاظ دسترسی به منابع قدرت و چه توانایی استفاده از 

خاص، قدرت  صورت بهمنابع قدرت و . باشند اي می قدرت دچار کمبودهاي گسترده

اقتصادي چندان در اختیار زنان نیست و اگر هم زنان داراي چنین منابعی از قدرت در 

ده باشند، نگاه سنتی و مبتنی بر مردساالري، سد راه استفاده از این قدرت است، خانوا

قدرت درون خانواده از سوي زنان با ساختارهاي  يریکارگ بهاستفاده و  گرید انیب به

هایی استفاده کنند  کنند از مکانیسم زنان سعی می رو نیازااست؛  ناهمسازاجتماعی حاکم 

  .شود زنان به رسمیت شناخته می که از سوي اجتماع در مورد

زنان را برمال  يتوانمندسازيها برنامهچنین فقر حاکم بر خانواده ضعف و کمبود 

هرچه در . فرهنگ مردساالري بر خشونت علیه زنان رابطه مستقیم و معناداري دارد. سازدیم

بیشتر  جامعه و در خانواده فرهنگ مردساالر بیشتري حاکم باشد خشونت علیه زنان نیز

نتایج . شودیمنظام اجتماعی مردساالر با سلطه مردان و تابعیت زنان مشخص . خواهد بود

اوغلی، (باجهت همه زنان یاین تحقیق در زمینه مردساالري و رابطه آن بر خشونت عل

 :193Kim, 2009- ; 202؛  72-47: 1396؛ شربتیان و همکاران، 163- 149: 1394

Kelmendi, 20015: 680-702(باشدیم.  

برخی از محققان بر این باورند که ساختار اجتماعی جامعه ایران مانند سایر جوامع 

مردساالرانه داشته و بیشتر منابع اجتماعی در اختیار مردان بوده و به همین دلیل  يهایژگیو

و کار  1378ي،وردموال؛ 48-51: 1377، اعزازي(باشندیمزنان مورد خشونت همسران 

1379(.  

از میان فرضیاتی که در این تحقیق به بررسی آن پرداخته شد فرضیه دوم که در ارتباط 

با رابطه میانگین سن، میزان تحصیالت نوع شغل و مدت زناشویی با خشونت خانگی است 

فاقد معناداري بوده است که با تحقیقات برخی از محققین در این زمینه مشابه است ولی از 

از تحقیقات بر معناداري این متغیرهاي با متغیر خشونت خانگی  سوي دیگر عده دیگري

از عواملی که در بروز خشونت خانگی مهم است بحث منابع قدرت در یکی . داللت دارند
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قرار گرفته  موردمطالعهخانواده است بر اساس متغیرهایی که در این زمینه در این تحقیق 

  .ابطه معناداري وجود دارداست، میان بروز خشونت خانگی و منابع قدرت ر

البته باید به این موضوع توجه شود که برخی از متغیرهاي این عامل مانند سن، میزان 

که با  باشدینمتحصیالت، نوع شغل و مدت ازدواج به لحاظ میانگین داراي رابطه معناداري 

رخی از اما ب). 1387شعبانی و همکاران،(باشد یمبرخی از نتایج تحقیقات دیگر مشابه 

متغیرهاي منابع قدرت زوجین در این تحقیق بر خشونت علیه زنان داراي رابطه معناداري 

و معکوسی با  داریمعنرابطه  زندگی داراي يها مهارتاست متغیرهاي سطح درآمد 

 يها مهارتبه این معنا هر اندازه سطح درآمد بیشتر و همسر به . خشونت علیه زنان است

این  يها افتهی. شودیممیزان خشونت علیه زنان کمتر . داشته باشد زندگی آشنایی بیشتري

؛ 47-72: 1396،و همکارانشربتیان ؛ 149-1394:169ی،اوغل(يها پژوهشتحقیق با 

,Vanderende؛ 411- 422: 1398،حسینی و همکاران   .است جهت همدر این زمینه ؛)2015

که رفتار فرد در فرآیند این مطلب بود  کننده انیبنظریه یادگیري اجتماعی 

یکی از . باشدیمکه بر اساس یادگیري او از دوران کودکی  ردیگیمشکل  يریپذ جامعه

جنسیتی مرد در دوران  يریپذ جامعهرابطه  فرضیات تحقیق که مورد آزمون قرار گرفت

خشونت  یطورکل بههمچنین . قرار گرفت رشیموردپذکودکی و خشونت علیه زنان بود که 

، زیرا از طریق مقررات شودیمعلیه زنان در متن ساختار فرهنگی جامعه بهتر درك خانگی 

چه موقع و چگونه خشن باشد؛ بنابراین  آموزدیمو هنجارهاي فرهنگی است که فرد 

هنجارها و  لهیوس بهخشونت مردان علیه زنان در خانواده به بخصوص در دوران کودکی 

کودك در خانواده با دقت . ردیگیمدگیري قرار مورد یا شدهمقررات فرهنگی الگومند 

  .رفتار اجتماعی را به آموزد نحوةتا  نگردیم

و رابطه آن بر خشونت علیه زنان از دیگر فرضیات شرایط اقتصادي نابسامان خانواده

این تحقیق است که داراي رابطه مستقیم و معناداري بوده است و هراندازه شرایط اقتصادي 

برخی  يها پژوهشنتایج این تحقیق با . یم باشد خشونت علیه زنان بیشتر استدر خانواده وخ

؛ 47-72: 1396، و همکارانشربتیان ؛ 149- 169: 1394ی، اوغل(از محققین در این زمینه 
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 Kelmendi, 20015: 702; Song, 2015: 1246-1226؛411-422: 1398، حسینی و همکاران

; Vanderende, 2015: 699( .  

کندیمیکی از عواملی که در زمان فعلی بیشتر این مسئله را تشدید . است ستارا هم

 ،مسکن، تورم و گرانی کاالها(از قبیل کالت شغلی و برخی مسائل و مش. بحث کرونا است

دچار مشکل اقتصادي شوند و این  ها خانوادهباعث گردیده است بسیاري از ...) .و بیکاري

مرد و ماندن در خانه باعث اختالف و درگیري زن با همسر آسیب خود با توجه به بیکاري 

  .شودیم

از ) دخالت اطرافیان، ازدواج تحمیلی و اعتیاد(شرایط اجتماعی نابسامان خانواده 

این پژوهش با  يها افتهی. این تحقیق است که با خشونت علیه زنان رابطه دارد يها افتهیدیگر 

  .باشدیمهمسو  )Kelmendi, 2015و1393، درخشان پور و همکاران(تحقیقات 

در  اطرافیانکند، دخالت  عواملی که روابط سالم بین زن و شوهر را متزلزل می ازجمله

گرچه این عمل به جهت عالقه وافر و با انگیزة راهنمایی انجام . است زوجین حریم زندگی

ف بین زوجین تواند فرد را تحریک کرده و موجب درگیري و اختال شود، اما گاه می می

هاي  در مواردي مقایسه وضعیت زندگی فرد با زندگی بستگان یا آشنایان، زمینه. شود

تا از هر  کندیمزن، شوهر خود را وادار  کهيطور به، دینمایمنارضایتی از زندگی را فراهم 

، یرمنطقیغبدین منظور با برخوردهاي نامناسب و . طریق ممکن، سطح زندگی را ارتقا دهد

از این زمان، فضاي صمیمی و پر از محبت و احترام . کندیمخود را طلب  يهایخواه دهایز

  .شودیمو اختالف ایجاد  شکندیممتقابل 

ممکن است شوهر به جهت از طرفی . متأسفانه این مسئله، در جامعۀ ایران وجود دارد 

ارتباط  ها آنبا  معتادان شده و ازجملهنابهنجار  يها گروهکمبود محبت از سوي زن، جذب 

اعتیاد شوهر . معتاد شود و به مواد مخدر روي آورد ها آنبرقرار کند و تحت تأثیر رفتار 

ها خانوادهبعضی  گهگاههمچنین . نقطه شروع نزاع و درگیري جدي بین زن و شوهر است

اعتیاد و مشکالت اقتصادي و در جهت برطرف نمودن آن بعضاً تن به ازدواج  دلیلبه
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فرزندان؛ بخصوص دختران خود با افرادي که داراي مشکل هستند و حتی داراي  تحمیلی

  .ندینمایماقدام  باشندیماختالف سنی زیادي 

آستانه تحمل، (یکی از متغیرهایی که مورد بررسی قرار گرفته است وضعیت روانی 

مستقیم و و رابطه آن بر خشونت علیه زنان است که در این تحقیق رابطه ) اختالالت روانی

؛ 47-72: 1396، و همکارانشربتیان (نتایج این تحقیق با . را نشان داده است يداریمعن

در این .باشدیممشابه  ؛)Kim, 2009: 193-202؛411-422: 1398،حسینی و همکاران

که فرد حتی در انجام  شودیمگفت این احساس در دراز مدت موجب  توانیمرابطه 

وزمره خود نیز به وضعیت ناتوانی برسد نوعی رابطه علت و معلولی اجتماعی ر يها تیفعال

زنی . از این وضعیت دریافت نمود که در نظرات فمینیستی به آن اشاره شده است توانیمرا 

کاهش  نفسشان عزتمرور به، ردیگیمقرار  یا همسر خود مورد خشونت مرد دفعات بهکه 

  .کندیمیارزشیباحساس پوچی و  جیتدر هبو  شماردیمهی یبد خشونت راو  ابدی یم

یکی دیگر از عوامل مورد بررسی رابطه عوامل جنسی در بروز خشونت خانگی بود 

شایان و (نتایج این تحقیق تحقیقات قبلی را در مورد معناداري این دو عامل به اثبات رسانید

یکی از وظایف بیان داشت که توانیمدر توضیح این مسئله  ).39- 48: 1394،همکاران

جلوگیري از انحرافات اخالقی، ارضاي نیاز جنسی در ان، به جهت نقش آنزوجیناساسی 

است، زیرا تأمین این نیاز ضمن آنکه یکی از کارکردهاي اصلی خانواده محسوب  یکدیگر

در  زوجیناگر . کندیمهاي اخالقی و جنسی افراد جامعه جلوگیري  ، از آلودگیشودیم

را نادیده بگیرد و به شرایط روحی و روانی و جسمی  یکدیگريمند تیضارآمیزش جنسی 

باعث فراهم نکند یکدیگر را توجهی نکند و یا زمینه الزم را براي ارضاي جنسی  همدیگر

کاسته شده و فضا براي ایجاد درگیري و زوجین به یکدیگراز عشق و عالقه که  شودیم

از آن گله و  متأهلیکی از مواردي که مردان . شود تنش و رفتار آزاردهندة فراهم می

و با توجه به  باشندیمزنان با همسر خود  یسردمزاجشکایت دارند بحث رابطه جنسی و 

  .ندینمایمبرآورده نشدن نیاز جنسی مرد و اقدام به خشونت علیه زن خود 
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را جامعه ریپذ بیآسقشر عنوان بهاین پژوهش لزوم توجه به زنان  ل ازصج حاینتا

ی در خصوص جلوگیري از این آسیب اجتماعی شیاند چارهو ضرورت  شودیمیادآور 

  .گرددیمبر این اساس موارد ذیل پیشنهاد احساس و

  

  پیشنهادها

اعم از مجرد و (مهارتی  يها کارگاهزندگی در قالب  يها مهارتآموزش در زمینه -

جتماعی، مشاوران و روان توسط مددکاران ا در سطح جامعه و قبل از ازدواج) متأهل

بر اساس . به انجام برسدبهداشت و درمان و وپرورش آموزش، یستیبهز يها سازمانشناسان

و از سوي دیگر حقوق طرف  گردندیماین رویکرد زوجین در ابتدا به حقوق خود آشنا 

واده را در خان زا بحرانرفع اختالالت و عوامل  يها راهو در مرحله بعد  شناسندیممقابل را 

انتظار داشت مقدار زیادي از عواملی که  تواندیمکه با توجه به این مسائل  نندیبیمآموزش 

کاهش یابد و زوجین بتوانند در زندگی  گرددیمباعث بروز خشونت در خانه علیه زنان 

زندگی  يها مهارتدر خصوص آموزش . مشترك خود تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند

ی برخورد با یابد، به همان نسبت توانایش یافزا و مردان زنانآموزش سطح  هرقدریو ارتباط

  .اجتماعی در آنان بیشتر خواهد شد يها بیآس

اي آموزش از سوي  عنوان معلمان خانواده در قالب برنامه هایی به زنان به آموزش - 

تربیت  در مورد چگونگیي مرتبط ها سازمانو دیگر وپرورش آموزشهاي بهزیستی،  سازمان

عنوان مبنایی براي یادگیري اجتماعی براي نسل  تواند به ها می این آموزش .فرزندان ارائه گردد

آینده قلمداد شود و تفکر و تصورات غلط در زمینه جنسیت و به نحوي تعامل بین اعضاي 

  .ي برابر هدایت نمایدسو بهخانواده را که در قالب فرهنگ مردساالري نابرابري است 

توسط  یآموزش يها در قالب برنامه یو عمل یزنان در بعد علم يمندسازتوان -

  .شود یم یشرفت اجتماعیپ شیافزاباعث  شناسان روان، مشاوران و یاران اجتماعکمدد
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و سازمان تعاون، کار و رفاه  يا حرفهتوسط مراکز آموزش فنی و  ها خانوادهآموزش-

که بتواند  یاصول يها یکنکفاده از تبا است ياقتصاد يها نه مهارتیاجتماعی در زم

کیمکتواند  یاهش دهد مکاداره خانوار را  يها نهیرا توانمندساز نماید و هز ها خانواده

زنان و مردان در . باشد يت بد اقتصادیاهش خشونت به واسط وضعکدر جهت  مؤثر

باشند  ینمالزم  يتوانمند ينترل مخارج خانوار داراکیاز موارد نسبت به چگونگ ياریبس

  .ردیار زنان قرار گیدر اخت ویژه بهآموزش  واسطه بهيه توانمندکاز است ین

مواردي است که باید زوجین  ازجملهنحوي کنترل خشم و مقابل با خشونت نیز  - 

نیاز است که در دوران قبل از  رو نیازاعنوان یک مهارت الزم در زندگی با آن مسلط باشند  به

هاي الزم در این زمینه را به دست آوردند و در طول  سمی آموزشصورت ر شروع زندگی به

  .زندگی با مراجعه به مراکز مشاوره نسبت به حل مشکالت خود در این زمینه اقدام نمایند

درشتریبکهییها آن ویژه بههمهيبرامسئلهحلمهارتیی واناکسب تآموزش و -

توسط مددکاران هستندیمنطقوعیسريریگ میتصم بهازمندینيها تیوضعمعرض

 مسئلهحلمهارتيکارکردهایکی. اجتماعی، مشاوران، روان شناسان ارائه گردد

قراردییتأموردمختلفقاتیتحقدرهکاست يآزارهمسرجلوگیري از ازاند  عبارت

.اند گرفته

دي جامعه مسئولین با اتخاذ تدابیري از قبیل اقدام و تالش در جهت بهبود اوضاع اقتصا - 

کمک و ي بالعوض،ها وامو مردم، فراهم نمودن حداقل شرایط زندگی از قبیل دادان 

ي افراد ریکارگ بهدر جهت ... ي مالیاتی وهایبخشودگحمایت از تولیدکنندگان از طریق 

گسترش ویروس کرونا فضاي به وجود آمده فعلی را تا حدودي کنترل  لیدلبهبیکار شده 

  .نمایند

مختلف سعی در شناسایی  يها د با پژوهشنتوان مددکاران اجتماعی میدرنهایت -

فرهنگ و قوانینی در جامعه کنند که راه را براي اعمال خشونت خانگی بخصوص علیه زنان 

مؤثر خود سعی در اصالح قوانین و فرهنگ جامعه با  يهايریگیپکند و با  در خانواده باز می
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