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ABSTRACT

Background & objectives: Domestic violence is the most common form of violence against
women with the highest social effects, the psychological and economic. Men violence is an
issue that threatens the life of the family and society. The aim of the study is to investigate
the attitudes of married women living in the paveh city; about the effect of Imagination
obedient wife and Realistic male authority from your role is on domestic violence in 2014.
Methods: This study was a descriptive Analysis Cross-sectional That among women who had
been married a year. Based on the Cochran's formula and based on the population (6,400
people) 200. Using cluster sampling was selected randomly. Of data collection tools, self-
administered questionnaire was designed, that its validity and reliability was calculated. Data
using Pearson correlation coefficients were analyzed by statistical software spss18.
Results: The findings of this study showed that the most frequent target of violence against
women, psychological violence (82.5 percent). Between the conception of the role of a
subservient woman with psychological violence (r=0.155; p=0.029) and total violence
(r=0.171; p=0.017) and there is a direct correlation. But the idea of a subservient woman of
her role within the family with physical violence (r=0.046; p=0.519) and sexual (r=0.056;
p=0.437) and economic (r=0.074; p=0.296) there was no significant relationship. The results
showed a direct and significant correlation between perceived hegemonic male and
psychological violence (r=0.223; p=0.001) Economic violence (r=0.239; p=0.001) and total
violence (r=0.251; p=0.000) there. But the idea of hegemonic male physical violence
(r=0.125; p=0.79) and sex (r=0.137; p=0.55) had no significant relationship.
Results: The psychological violence is high and concern. Also whatever Acceptance of the
authority of men by women and hegemonic conceptions of man its role is more, Most of the
violence against women. The proposed strategy to reduce domestic violence is change
attitudes and cultural false beliefs. Using educational books from an early age and use of the
mass media
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چکیده
اقتصـادي واجتمـاعی، روانـی  عـوارض بیشترینبازنانعلیهخشونتشکلترینشایعخانوادگیخشونتزمینه و هدف:

تحقیق حاضر، بررسی نگرش کند. لذا هدفتهدید میاست. خشونت شوهران مسئله اي است که حیات خانواده و جامعه را 
گرایانـه مـرد از نقـش خـود بـر      صورات فرمانبردارانه زن و اقتدارزنان متاهل شهر پاوه درباره تعیین ارتباط مولفه هاي ت

.بود1393-94خشونت خانگی در سال 
ن زنـانی کـه یـک سـال از ازدواج آنهـا      بود که از بـی مقطعینوعازتحلیلی-توصیفیمطالعهیکحاضرمطالعهروش کار:

نفـر بـا اسـتفاده از روش    200نفـر) تعـداد   6400گذشته بود بر اساس فرمول کـوکران و بـا توجـه بـه جمعیـت جامعـه (      
سـاخته محقـق خودایفايداده ها، پرسشنامهگردآوريگیري خوشه اي به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارنمونه

افزارنرمها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون توسطبود. دادهگرفتهقرارمحاسبهموردآنیپایایوبود که روایی
مورد تحلیل قرار گرفت.SPSS-18آماري 

خشـونت روانـی   هـدف گـروه زنـان علیـه شـده اعمـال خشونتترینیافته هاي این بررسی نشان داد که شایعیافته ها:
، =171/0r) و خشونت کل (=029/0p؛=155/0rرانه زن از نقش خود با خشونت روانی (%) بود. بین تصور فرمانبردا5/82(

017/0p=داشت. اما بین تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود د ر خانواده با خشونت وجودمستقیمیومعنادار) همبستگی
) رابطه معنـاداري دیـده   =296/0p؛=074/0r) و اقتصادي (=437/0p؛ =056/0r) و جنسی (=519/0p؛ =046/0rفیزیکی (

؛ =223/0rهمچنین نتایج نشان داد همبستگی مستقیم و معنی داري بین تصور سلطه گرایانه مرد با خشـونت روانـی (  . نشد
001/0p=239/0خشونت اقتصادي () وr= 001/0؛p=) 251/0) و خشونت کلr= 000/0؛p=     وجـود دارد. امـا بـین تصـور (

) رابطه معناداري مشاهده نشد.=55/0p؛ =137/0r) و جنسی (=79/0p؛=125/0rنت فیزیکی (سلطه گرایانه مرد با خشو
هر چه تصورات فرمانبردارنه و میزان خشونت روانی باال بوده و جاي نگرانی دارداین مطالعه نشان داد که گیري:نتیجه 

پیشنهاد می گردد که علیه زنان بیشتر است. لذازن و تصورات سلطه گرایانه مرد از نقش خود بیشتر باشد میزان خشونت
تغییـر  نسـبت بـه  بایستی با استفاده از کتاب هاي آموزشی و رسانه هاي جمعی از سنین کـودکی  براي کاهش همسرآزاري 

اقدام نمود.نگرش و باورهاي نادرست فرهنگی 
ارنههمسرآزاري، تصور اقتدارگرایانه، تصور فرمانبردخشونت،واژه هاي کلیدي:
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قدمهم
ترین هسـته در جامعـه و کـانون حفـظ     خانواده اصلی

روانـی اسـت و نقـش مهمـی در     سالمت و بهداشـت  
خانه غالباً بـه  .)1گیري شخصیت فرزندان دارد (شکل

امـا  شـود،  عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می
بخشی از تجربه بسیاري از زنان است 1خشونت خانگی

مسـائل ازیکـی خـانواده درزنـان علیهخشونت.)2(
جوامعاکثرو روستاییشهريمناطقدرمتداولمهم

راخانوادهافرادسایروزنانزندگیکهاستبشري
ودهـد میقرارمنفیتأثیراتجدي تحتطرزيبه

در رامتعـددي سـمانی جوروحیهايبیماريزمینۀ
تواند مینهاد خانواده زمانی).3آورد (میفراهمآنها

کارکرد خودش را به درستی انجـام دهـد کـه دچـار     
نابسامانی وآشفتگی نباشد و خشونت از عواملی است 

ــد  ــت خــانواده را تهدی ــد.مــیکــه ســالمت و امنی کن
خشونت خانگی یـا خشـونت علیـه زنـان در خـانواده      «

ل خشونت علیه آنـان اسـت کـه در آن    ترین شکشایع
خشونت، رفتار خشن یکی از اعضاي خـانواده (معمـوالً  

مرد) نسبت به یکی از اعضاي دیگر خـانواده (معمـوالً   
انـواع ازیکـی عنوانبه). همسرآزاري4» (زن) است

کـه استرفتاريهرگونهخانگی، شامليهاخشونت
صورتزنبههمسر نسبتعملی، توسطصورتبه

برگیرنـــده خشـــونت، درنـــوعایـــن.گیـــردیمـــ
کهباشدمیجنسیوجسمانی، عاطفیيهابدرفتاري
خـود،  قـدرت تحکیموسلطه، اقتداراعمالبه منظور

رود مـی کـار بـه خانوادهاعضاءدیگروبه زننسبت
ازرازوجـین زنـدگی توانـد مـی همسـرآزاري .)5(

جملـه دهـد، از تـأثیر قـرار  تحـت مختلـف زوایـاي 
درونفـس زنـان  بـه اعتمادکاهشموجبتواندیم

نفس پـایین،  فردي، عزتبینروابطدراختاللنتیجه
از پـس اسـترس تغذیـه، اخـتالل  زیاد، اختاللاضطراب

و4آلـن .)6جنسی شود (3و اختالالت عملکرد2آسیب

1 Domestic Violence
2 Post-Traumatic Stress Disorder
3 Female Sexual Dysfunction
4 Alen

هـاي آسـیب ترینعمدهازکههمکاران، بیان کردند
بـه تـوان مـی نزنـا خشـونت علیـه  بهوابستهروانی

اضـطراب درمانـدگی، تشـویش و  استرس، احسـاس 
خشـونت را نظـران صاحبازبسیاري.)7کرد (اشاره
بـر فردهرکهدانندمیحریمیبهغیرقانونیتجاوز

برابر گزارش .)8است (برخوردارآنازاساس قانون
ــانی ــونت وجه ــالخش ــت س ــده،2002بهداش پدی

جتمـاعی، فرهنگـی،   زیستی، امتعدداز عواملخشونت
مردانخشونت.)9پذیرد (میاثرسیاسیوياقتصاد

در اینکهشودمیشاملرامتعدديابعادزنانعلیه
ــتا ــیراس ــوانم ــهت ــونتب ــیخش ــیفیزیک یعن
جرحوکتک، ضرببااعضاي بدنبهرساندنآسیب

دیگـر، خشـونت روانـی    ابـزار یـا دسـت ازاستفادهبا
المـی، فحاشـی) خشـونت   ک(تهدید، تحقیـر، سـرزنش  

اجتمـاعی انـزواي زن، دررفتارهـاي اجتماعی (کنترل
دیگـران) خشـونت   بـا ارتبـاط دادن، ممنوعیـت قـرار 

آنجـا  از.)10نمود (اشارهجنسیخشونتواقتصادي
حـریم درومنـزل درغالبـاً خشـونت زناشـویی  کـه 

چهمعتبريوآمار دقیقدهد؛میرخافرادخصوصی
دسـترس  درمـا کشـور درچـه وجهـانی سـطح در

بـیش از درمسـأله اینگرددمیبرآوردامانیست؛
زنـان ازدرصد25وداشتهوجودهاخانوادهازنیمی

آماراساسبر.)11هستند (مواجهخانگیخشونتبا
شیوعمیزان، 2010سالدربهداشت جهانیسازمان
درصد71تا13کشور، ازدر چندینخانگیخشونت

مـورد زنیـک زن3هـر ازواسـت بـوده متغیـر 
دنیـا زنـان سـوم تقریباً یکشود ومیواقعخشونت

براي.)12تحمل کرده اند (راخشونتباریکحداقل
ــال ــر  مث ــتان، از ه ــر در  10در انگلس ــت نف زن، هف

هی زندگی شـغلی خـود دچـار آزار جنسـی مـی     ادور
زن و از هـر 4شوند. در ایاالت متحده آمریکا، از هر 

یک نفـر از خشـونت شـدید    هجده سالااليمرد ب7
اش آســیب خــانگی توســط اعضــاي نزدیــک خــانواده

گـزارش آژانـس   بر مبناي جدیـدترین .)13(بیندمی
سی و سـه  ،2014حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در سال 
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یک نـو ع  در اروپا، حداقلال سال به با15درصد زنان 
زن،3مان از هر اند. در آلاز خشونت را تجربه کرده

یـا جنسـی قـرار    یک زن مورد آزار وخشونت فیزیکی
درصـد از زنـان در   59طبق این گـزارش  اند.گرفته

هاي روانی و روحی قرار گرفتهآلمان، مورد خشونت
دسترس، بیانگردرجوامعبرمطالعات مبتنی.)14(اند
تـا  23بـین روانـی شیوع خشونتمیزانکهاستآن
همکارانو1مطالعه بابودر).15(دباشمیدرصد72
است، شدهانجامغرب هندزنانجمعیترويبرکه

بودهجنسیجسمی وآزارازبیشروانیآزارشیوع
ازرسـمی ایـران، گزارشـی   آمارهـاي در).16(است

اسـت،  نشدههمسرآزاري ارائهوزنانعلیهخشونت
زمینـه ایـن شـده در انجـام تحقیقاتومطالعاتاما

درزنانخشونت علیهوهمسرآزاريدهدمیشانن
دولتیــان و ). 17(گیــردمــیصــورتمختلــفابعــاد

درصـد  85تا 35رفتاري در ایران را همکاران نرخ بد
درو همکـاران نیـز  احمـدي .)18(گزارش کرده اند

ازتهـران دریافتنـد  سـاکن زنـان رويبرمطالعه اي
رصـد د35از بیشمطالعهموردزن1189مجموع

تفکیـک داشتند، که بهقرارخانگیخشونتانواعتحت
خشونتدرصد29جسمی،خشونتتحتدرصد30

.)19انـد ( هبـود جنسـی خشونتدرصد10وروانی
همکاران برومیبديبابلیکهايمطالعهدرهمچنین

انجام دادند، کرمانشهردرشوهردارزن400روي
طالعه، انـواع متحتزناندرصد46کردندمشاهده
و روانـی، جسـمی، جنسـی   خشـونت شاملهاخشونت
تعـداد زیـادي از   .)20شـدند ( میمتحملرااقتصادي

مکاتـــب و اندیشـــمندان معتقدنـــد بـــین تصـــورات 
ــورات    ــود و تصـ ــش خـ ــرد از نقـ ــه مـ اقتدارگرایانـ
فرمانبردارانه زن از نقش خود و خشونت علیـه زنـان   

ــود دارد  ــه وج ــتا  )21(رابط ــن راس ــوار از . در ای دوب
عنوان عامل تـداوم  هاي جنسیتی بهپذیري نقشجامعه

کند. به اعتقاد وي، شخصیت سلطۀ مرد بر زن یاد می

1 Babu

توانست بسیار متفاوت بـا الگوهـاي   دختران و زنان می
ــه       ــر اینک ــروط ب ــرد، مش ــکل گی ــونی ش ــابرابر کن ن

هـا و  ان توقعـات و پـاداش  ها از ابتدا بـا همـ  دختربچه
شدند که هایی تربیت میآزاديها وگیريهمان سخت

بـر اسـاس نظریـه    .)22شوند (برادرانشان تربیت می
ــه ــه جامع ــد جامع ــیتی، فراین ــذیري جنس ــذیري در پ پ

خانواده گرایشات جنسـیت زن و مـرد را در خـانواده    
دهـد و  درونی کرده و آنرا بـه فرزنـدان انتقـال مـی    

باعث دائمی شـدن سـلطه مـرد و مطیـع بـودن زن      
که معموالً از زنان تصـویر آرام، مطیـع،   شود. چرامی

منفعل، عاطفی و وابسته و از مردان تصویري مستقل، 
.)23استوار، شایسته، توانا و مصمم رسم کرده اسـت ( 

ــاد   ــدین خــود ی ــدان از وال ــدورا، فرزن ــاد بان ــه اعتق ب
گیرند که چگونه خشونت بورزند. او معتقد اسـت  می

پـدر و مـادر در   مشاهده و تجربۀ بدرفتاري از ناحیۀ 
آمیـز توسـط   کودکی منجر به یادگیري رفتار سـلطه 

از این .)24شود (مرد و آموختن تحمل توسط زن می
ها مورد آزارهاي فیزیکی هایی که مادران آنرو بچه

گیرند در معرض خطر باالتري براي پدرشان قرار می
آمیـز بـه نسـل بعـدي قـرار      انتقال رفتارهاي خشونت

وهزینـه وعمومیتبهتوجهبابراینبنا.)25دارند (
آوردمـی همـراه بـه خـود باکه خشونتپیامدهایی
آن ضـروري بـه نظـر   مطالعـه اهمیـت وضـرورت 

وجودازپدیدهایندربارهتحقیقباکهچرا،رسدمی
شناختمسئلهبهشویم، نسبتمیآگاهجامعهآن در

روشـن مابرايآنيهازیانوکنیم، خطراتمیپیدا
آنهاآگاهیدیگرانبهتحقیقارائه نتایجباوشودمی

آنشـدت ازراه کارهـایی ارائـه بـا وبریممیباالرا
بـا هـدف  حاضـر تحقیـق لـذا .نمـائیم مـی جلوگیري
درآنشـدت میـزان وخشـونت انـواع شناسـایی 

رمانبردارانـه  بر اساس دو مؤلفـه تصـورات ف  خانواده
ز نقـش خـود در   گرایانـه مـرد ا  زن و تصورات اقتدار

شــهر پــاوه صــورت گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر 
میـزان  چـه تـا این است کـه صددپژوهش حاضر در

تصورات فرمانبردارانه زن و تصـورات اقتدارگرایانـه   
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پاوهشهردرزنانعلیهخشونتبامرد از نقش خود
دارد.رابطه

روش کار
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیـه زنـان متأهـل    

ر شـهر پـاوه بـوده کـه حـداقل یـک سـال از        ساکن د
ازدواج آنها گذشته باشدکه طبق آخرین سرشـماري  

) تعـداد افـراد جامعـۀ مـورد     1390نفوس و مسـکن ( 
نفر بوده و حجم نمونه نیز با اسـتفاده  6400مطالعه، 

نفر انتخـاب شـده انـد.    200از فرمول کوکران برابر 
هـت جبرابرشانسآماريتمام جمعیتکهاینبراي

روشازباشـند داشـته نمونـه درشـدن انتخـاب 
استفادهسادهتصادفیبه شیوهخوشه ايگیرينمونه
تصادفی ابتـدا ايخوشهروشاساسبراست.شده

منطقـه پـنج بـه جغرافیـایی نقشهطریقشهر پاوه از
تقسیم شده، سپسمرکزوشمال، جنوب، شرق، غرب

گردیدند؛ وهرمنطقه افراد مورد نظر انتخاب بیناز
از تکنیـک  هاآوري دادهو جمعهاجهت بررسی فرضیه

اي ( محقق سـاخته) اسـتفاده شـد.    پرسشنامۀ مصاحبه
مالحظات اخالقی در ایـن نـوع مطالعـه رعایـت شـده      

رضـایت پژوهشـگر، جلـب  هـدف بیانواست. شرح

تکمیل پرسشنامه، داوطلبانـه برايکنندگانمشارکت
ـ شـرکت اجبـار عدموبودن تکمیـل بـراي دگانکنن

درانصـراف اختیـار وافرادپرسشنامه، حفظ گمنامی
ي پاسخگویان بـر  هایافته.شدرعایتپژوهشمراحل

اساس آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از آماره 
تحلیل قرار ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و

ن اعتبار پرسشنامه نیز از روش یگرفته است. براي تعی
صــوري اســتفاده شــده بــه ایــن صــورت کــه  اعتبــار

پرسشنامۀ تهیـه شـده، توسـط اسـاتید و متخصصـان      
پایـایی تحقیـق   مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است؛ 

بـر اسـاس اسـتفاده از تکنیـک آلفـاي کرونبـاخ بـراي        
در حـد مطلـوبی بـوده اسـت؛ بـه      هـا تمامی شاخص

ي موجود در پرسشـنامه از همسـازي   هاعبارتی گویه
. همچنین )1(جدولجهت سنجش برخوردارندباالیی 

پایایی کل تحقیق بر اساس جدول آلفاي کرونباخ براي 
(جـدول  بـود 82/0ي مستقل و وابسته برابـر  هامتغیر

که نشـان از پایـایی و ثبـات خـوبی اسـت. در ایـن       )1
از نـرم افـزار   هـا پژوهش براي تجزیه و تحلیـل داده 

استفاده شده است. SPSS-18آماري 

ي وابستههاي مستقل و متغیرها. ضریب آلفاي کرونباخ متغیر1جدول
مقدار آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیرها

2782/0خشونت علیه زنان (کل)
678/0خشونت فیزیکی
1480/0خشونت روانی

479/0خشونت اقتصادي
375/0خشونت جنسی

1078/0وادهتصورات فرمانبردارانه زن از نقش خود در خان
475/0تصورات سلطه گرایانه مرد از نقش خود در خانواده

هایافته
ي توصـیفی متغیرهـاي زمینـه اي    هایافته2در جدول 

آورده شده است.
کـه متأهلزن200پژوهشمدتمجموع، طیدر

پــژوهش (یــک ســال از ازدواج آنهــا شــرایطداراي

د. کـه  شـدن واردمطالعـه بـه گذشته باشـد) بودنـد  
70تـا  17سال با محـدوده  37ها میانگین سنی نمونه

سال بـرآورد  18سال بود و میانگین سن ازدواج آنها 
درصد 24درصد بی سواد، 12شد. از نظر تحصیالت 

درصد 19درصد دیپلم و تنها 42ابتدایی و راهنمایی، 
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داراي تحصــیالت دانشــگاهی بودنــد. اغلــب زنــان     
درصـد شـاغل   5/15و تنهـا  %) خانه دار هستند 5/84(

اند. در خصوص تحصیالت شوهران نتـایج بیـانگر ایـن    
18درصد ابتـدایی،  14درصد بی سواد، 5/9است که 

درصـد  26درصـد دیـپلم و   5/32درصد راهنمـایی،  
داراي تحصــیالت دانشــگاهی بودنــد. وضــعیت شــغلی 

5/62درصد آنها شـغل دولتـی و   5/37همسران نیز 
لتی داشتند.درصد آنها شغل غیردو

پژوهشموردواحدهايدموگرافیکهايشاخصمطلقونسبیفراوانیتوزیع. 2جدول
درصدفراوانیهاگویهي پژوهشهامتغیردرصدفراوانیهاگویهمتغیرهاي پژوهش

سن زن

24-152010

سن همسر

24-1535/1
34-25735/3634-255427
44-35535/2644-35675/33
54-45381954-45355/17
64-5510564-55275/13
147به باال6365به باال65

تحصیالت زن

2412بیسواد

تحصیالت همسر

195/9بیسواد
6432ابتدائی و راهنمایی9648ابتدائی و راهنمایی
655/32دبیرستان و دیپلم4221دبیرستان و دیپلم

5226دانشگاهی3819دانشگاهی

وضعیت اشغال زن
1695/84خانه دار

وضعیت اشغال همسر
84بیکار

855/42شاغل دولتی2010شاغل دولتی
1075/58شاغل آزاد115/5شاغل آزاد

محل تولد زن
1075/53روستا

محل تولد همسر
8040روستا

12060شهر935/46شهر

هاي آنتوزیع میزان دفعات بروز خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، اقتصادي و کل در طول یکسال گذشته بر اساس شاخص.3جدول 
خشونت کل خشونت اقتصادي خشونت جنسی خشونت فیزیکی خشونت روانی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی طبقات

0/64 128 5/76 153 5/77 155 5/83 167 5/17 35 هرگز
72/87 75/55 0/18 36 0/11 22 5/14 29 68 136 بار2-1
25/5 5/10 5/4 9 5 10 5/0 1 11 22 بار4-3
12/1 25/2 5/0 1 5/2 5 0/0 0 5/1 3 بار6-5
75/0 1/5 0/0 0 5/0 1 5/0 1 5/1 3 بار8-7
0/1 2 5/0 1 5/1 3 0/1 2 5/0 1 بیشتربار و 9

100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 جمع

دهد که در جامعـه مـورد   یافته هاي تحقیق نشان می
ــان مــورد خشــونت قــرار  36مطالعــه  درصــد از زن

گرفته اند. با توجه به اینکه مسأله خشونت در خانواده 
هــان اســت و افــراد تمــایلی بــه امــري خصوصــی و پن

ـ ،کردن حقـایق ندارنـد  بازگو تـوان گفـت میـزان    یم
خشونت کم نشان از خشونت متوسـط دارد و میـزان   

ایـن  خشونت متوسـط نشـان از خشـونت زیـاد دارد.    
دهـد کـه خشـونت در شـهر پـاوه در حـد       نشان مـی 

خشــونت در 3مطــابق جــدول . متوســط وجــود دارد
نشـان  هاقرار گرفت که یافتهچهار بعد مورد بررسی 

مربوط به خشونت داد که بیشترین فراوانی به ترتیب
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%)،  خشونت 5/23%)،  خشونت اقتصادي (5/82روانی (
باشد. می)%5/16خشونت فیزیکی (و%)5/22جنسی (

،  دهد کـه ینشان مرسونیپیحاصل از همبستگجینتا
ــتگی  ــی همبسـ ــتقیم و معنـ ــور  مسـ ــین تصـ داري بـ

فرمانبردارانه زن از نقـش خـود بـا خشـونت روانـی      
)155/0r= 029/0؛p= ( خشــونت کــل و)171/0r= ،

017/0p=( وجود داشت. اما بین تصور فرمانبردارانه
ــا خشــونت فیزیکــی   زن از نقــش خــود در خــانواده ب

)046/0r= 519/0؛p=( ــی ؛ =056/0r(و جنســـــــــ
437/0p=( و اقتصادي)074/0r= 296/0؛p=( رابطه

با توجه به آنکه رابطه .)4معناداري دیده نشد (جدول 
غیر وجود دارد این رابطـه نشـان  مستقیمی بین دو مت

دهد هر چه تصورات فرمانبردارانـه زن از نقـش   می
خود در خانواده بیشتر باشد خشونت علیه زنان بیشتر 

است.
) میـزان ضـریب   4ي دیگـر پـژوهش (جـدول    هایافته

تصـور سـلطه گرایانـه مـرد از     «همبستگی بین متغیر 

شاخص و ابعاد خشونت در«با » نقش خود درخانواده 
ــانواده ــان» خ ــیرا نش ــه   م ــان داد ک ــد.نتایج نش ده

داري بـین تصـور ســلطه   همبسـتگی مسـتقیم و معنــی  
)=001/0p؛ =223/0r(گرایانه مرد با خشونت روانـی  

و خشونت )=001/0p؛ =239/0r(خشونت اقتصادي و
جود دارد. اما بین تصـور  و)=000/0p؛ =251/0r(کل 

؛ =125/0r(گرایانه مـرد بـا خشـونت فیزیکـی     سلطه
79/0p=( ــی ــه)=55/0p؛ =137/0r(و جنسـ رابطـ

معناداري مشاهده نشد. بنابراین بـا توجـه بـه سـطح     
توان گفت کـه همبسـتگی   میي خشونت کلدارمعنی

.فـوق وجـود دارد  معنادار و مستقیمی بین دو متغیـر 

یعنی هر چه تصور سلطه گرایانه مـرد از نقـش خـود    
ــون    ــزان خش ــد می ــتر باش ــانواده بیش ت آن در در خ

روابـط تحلیـل وخانواده بیشتر است. در کل تجزیـه 
میـزان بـا تحقیـق مسـتقل نشان داد کـه متغیرهـاي  

تأثیرگـذار آنبروداشتهرابطهزنانعلیهخشونت
است.

ضریب همبستگی پیرسون بین تصور فرمانبردارانه زن از نقش خود و خشونت علیه زنان.4جدول 
متغیر وابسته
متغیر مستقل

خشونت
روانی

خشونت
فیزیکی

خشونت
جنسی

خشونت
اقتصادي

خشونت
کل

تصور فرمانبردارنه زن از نقش 
خود در خانواده

155/0=r
029/0=p

046/0=r
519/0=p

056/0=r
437/0=p

074/0=r
296/0=p

171/0=r
017/0=p

تصور سلطه گرایانه مرد از نقش 
خود در خانواده

223/0=r
001/0=p

125/0=r
079/0=p

137/0=r
055/0=p

239/0=r
001/0=p

251/0=r
000/0=p

بحث
درايگستردهابعادزنانعلیهخشونتمسالههرچند

اعـالم،  عـدم دلیـل بـه دارد، اماجهانکلیه کشورهاي
دستدرآنازدقیقیشماري، آمارکمیاثبتعدم

دخیـل مشـکل آمـاري  ایـن درنیززنانخود.نیست
بـه رامشـکلی چنـین هـا سالضرندحاکهچراهستند

آندربارهدهندنمیجرأتخودبهولیدوش بکشند
میـزان رسدمینظربهلذا.)10کنند (گفتگوکسیبا

درایـن  گزارش شدهارقامازبیشترهاخشونتواقعی
پژوهش باشد.

علیـه شدهاعمالخشونتشایعترینپژوهشایندر
) %5/82نـی ( اروهدف، مربوط به خشونتگروهزنان

%) 5/16خشونت جسـمی ( بهمیزان مربوطکمترینو
تجربهنیز، کمترینهمکارانوپژوهش ملکیدربود.

مسـتقیم  فیزیکـی خشـونت در حـوزه خانگیخشونت
فیزیکـی خشـونت حوزهدربیشترین مواردو%) 9/3(

امـر بـود. ایـن  %) 7/11عـاطفی ( روانیومستقیمغیر
بـه ومسـتقیم یي جسـم هـا آسـیب درکاهشنشانه
در.)26خشونت است (فرهنگخردهدرتغییرنوعی

خشـونت،  نـوع شـایعترین و همکـاران زینـک مطالعـه 
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ي این تحقیق هابود که با یافتهکالمی و روانیخشونت
ي تحقیق رزاقیهاهمچنین یافته.)27همخوانی دارد (

در و کیـوان آرا و همکـاران  ،سـبزوار درهمکـاران و
جسـمی  ، خشـونت هاخشونتانواعدر بیناصفهان نیز 

داده بود که با نتایج اختصاصخودبهراآمارکمترین
خشـونت  نـوع ایـن .)28،17دارد (مطابقتاین تحقیق

خشـونت  نـوع بـارزترین عنـوان (خشونت جسمی) به
فراوانـی  کمیتوانمیاست.مطرحدنیادرزنانعلیه
عنوان گونهاینهاخشونتسایربهنسبترارفتاراین

مراجع دربیشتريظاهرينمودفیزیکیآزارکهکرد
واضحکامالًموردایندرقضاییقوانینوداردقضایی

را زنـان علیـه فیزیکـی آزارنیزمرداناکثرباشد.می
نیـز  زنـان اصـوالً البتـه وداننـد مـی ناشایسـت کـاري 

نظـر ) بـه 28کننـد ( میابرازکمتررافیزیکیخشونت
ي هـا خشـونت بـروز جـاي بـه مردانبیشتررسدمی

ي هـا خشـونت مرتکـب ناخواسـته یـا جسمی، خواسـته 
شوند.میروانیوعاطفی

ي اسـتنباطی بـین متغیـر تصـورات     هـا اساس یافتـه بر
فرمانبردارانه زن از نقش خود با خشونت خانگی علیـه  
زنان همبستگی مثبت و رابطه معنا داري وجود داشت؛ 

فرمانبردارانه زن از نقـش خـود   یعنی هر چه تصورات 
در خانواده بیشتر بوده میزان خشونت علیه آنان نیـز  

پـذیرش کـه معنـا، زنـانی  بیشتر بـوده اسـت. بـدین   
ودارندزنانعلیهشوهرانخشونتدر برابربیشتري

مـوارد مجـاز  همـۀ یـا مـوارد برخیدرراآناعمال
خشـونت قربـانی زنـان سـایر ازشـمرند، بـیش  مـی 

پدرسـاالر،  در نظـام کـه جاآنازشوند.میشوهران
تنظـیم مردهـا سودبهوجنسیتاساسبرهنجارها

علیـه شـوهران خشـونت در موردشده اند، بنابراین
حمایـت مـردان ازاجتمـاعی هنجارهـاي نیـز زنـان 

سويازراخشونتکاربردزنیکههنگامی.کنندمی
بشـمارد، در صـورت  مجـاز شرایطبرخیدرشوهر

شـوهرش خودش، خشونتبرايشرایطهمانبروز
ــذیرارا ــدپـ ــودخواهـ ــذیرش .بـ ــن پـ ــدازایـ دیـ

وهنجارهـــاتوســـطپدرســـاالريپـــردازاننظریـــه

جامعـه  فرآینـد از خـالل وپدرسـاالرانه ایـدئولوژي 
سـان،  بـدین . یابـد میتوسعهوشودمیتثبیتپذیري

انقیادزیررازنانکهپدرساالرانههنجارهاي فرهنگی
نظرازو هماخالقینظرازدهند، هممیقرارمردان

تصــدیقرازنعلیــهشــوهرخشــونتفرهنگــی
پـذیرش پدرسـاالري نظریـه اساسبر.)21(کنندمی

آنهـا گیريقدرتباعثزنانسويمردان ازاقتدار
عهـده بـر خانـه امـورات تماموشودمیخانوادهدر

بهیاديزقدرتمرداننتیجهدر،گیردمیقرارمرد
آنهـا خشونتساززمینهامراینکهآورندمیدست

از طرفـی دیگـر بـر اسـاس     .گـردد مـی زنانعلیهبر
ي تحقیق در بین ابعاد خشونت، خشونت روانی هایافته

رابطه معناداري با تصورات فرمانبردارانه زن از نقـش  
ــادي،    ــونت اقتص ــی خش ــت ول ــانواده داش ــود در خ خ

ــی از ر  ــی و فیزیک ــونت جنس ــا  خش ــا داري ب ــه معن ابط
تصورات فرمانبردارانه زن از نقـش خـود در خـانواده    

ــه   ــد؛ یافت ــوردار نبودن ــابرخ ــوبی و  ه ــق یعق ي تحقی
)30(تحقیـق کلمنـدي  ) و14(غضنفري.)29(همکاران

ي تحقیق حاضر مطابقت دارد. به طـوري  هانیز با یافته
که در این تحقیقـات ماننـد تحقیـق حاضـر بـه رابطـه       

ن تصورات فرمانبردارانه زن از نقش خود معناداري بی
در خانواده با خشونت علیه زنان اشاره شده است. امـا  

بـا  )31(همکـاران ي تحقیق علیوردي نیا؛رضی و هایافته
کـه بـه طوری ، ي تحقیق حاضر مطابقـت نـدارد  هایافته

رامردانهاقتدارکهزنانیاستآنازنتایج آن حاکی
بـه نسبتاندکردهدرونیراآنواندبیشتر پذیرفته

برابـر آن دروپذیرنـد نمـی رااقتداراینکهکسانی
کمترخودشوهرانسويازدهندمینشانمقاومت

پـذیرش یعنی هرچـه اند؛گرفتهقرارخشونتمورد
اعمـال ازباشـد بیشـتر زنتوسـط مردانـه اقتـدار 

اگروشودمیشوهر کاستهتوسطزنعلیهخشونت
پـذیرش دلیـل بـه شوداعمالويعلیهخشونتیهم

دهـد نمـی نشانواکنشیآنمردانه، نسبت بهاقتدار
پدرسـاالرانه هنجارهـاي ازبخشـی راآنکـه چـرا 
.داندمی
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همچنین نتـایج دیگرتحقیـق نشـان داد کـه همبسـتگی      
معنادار و مستقیمی بین تصورات سلطه گرایانـه مـرد   

ـ      ی در خانواده و خشـونت علیـه زنـان وجـود دارد یعن
افزایش تصور اقتدارگرایانه مرد از نقش خـود باعـث   

شود کـه بـا تحقیقـات    افزایش خشونت در خانواده می
ــربتیان و  ــارانش ــوبی و 2(همک ــاران ()،  یعق ،  )29همک

ي هـا مطابقت دارد. از طرفی دیگـر بـر اسـاس یافتـه    
ــی و    ــونت روان ــونت، خش ــاد خش ــین ابع ــق در ب تحقی

ت سـلطه گرایانـه   اقتصادي رابطه معناداري بـا تصـورا  
مرد در خانواده داشت ولی خشونت جنسی و فیزیکـی  
از رابطه معنا داري با تصورات سلطه گرایانه مـرد در  

رابطـه  تحقیـق ایـن خـانواده برخـوردار نبودنـد؛ در   
خشـونت ومـرد گرایانـه سلطهتصوربینمعناداري

سرتشـنیزي  در ایـن راسـتا رئیسـی   دیده شـد؛ خانگی
کـه رسیدنتیجهاینبهکردرشهشهرستاندر)32(

ومـرد وزنبـین عالئـق اخـتالف ومـرد اقتداربین
وجـود رابطـه زنـان علیهو خشونتاطرافیاندخالت

سـطح نظیـر عـواملی )33(همکـاران وآزادهدارد.
همسرانتخابدرزنمشارکتوباال، اشتغالتحصیالت

متغیرهـایی وزنـان علیـه کـاهش خشـونت  باعـث را
تصورونقش خودزن ازفرمانبردارانهرتصوهمچون

.داندمیافزایش خشونتموجبرامرداقتدارگرایانه
کتک خوردهزنانوضعیتکه)34(اعزازيمطالعهدر

ظهـور  دررااجتمـاعی کرد، ساختاربررسیراتهرانی
اجتمـاعی ساختاربودمعتقداودانست.مؤثرخشونت

شـکل بـه خشـونت آندرکـه گرفتهنوعی شکلبه
ازوشـود مـی اعمـال رفتار عـادي عنوانبهوآشکار

تحملورا بپذیرندوضعیتاینشودمیخواستهزنان
ازخـانواده درمردانـه سـلطه واقتـدار عامـل .کنند

سالیانطیدروداشتهتاریخ بشريدرریشهدیرباز
بـازي زنـان خشـونت علیـه  درنقـش اساسـی  دراز
بـه  آنـان والقـاي عقایـد وباورهـا گونـه این.کندمی

واطاعـت ایجـاد وهمسـر تنبیههبهمجازکهمردان
واعتقاداتگرفتننظردربدوناوفرمانبرداري در

نسبتخشونتتداومباعثباشد،میوييهاخواسته

رفتـار درمردهـا چنین شـرایطی درشودمیزنبه
وکنندمیقدرت برخوردموضعازهمسرشانباخود

طریقو ازدانندمیخودمتعلقاتجزءراهمسرشان
در سـعی مـالی منـابع کنتـرل ورفتاريبدوخشونت
شـکل بـه خـانوادگی درونروابـط دارنـد. اوکنتـرل 

اجبـار وزوراسـاس بـر روابطوباشدمیدیکتاتوري
دسـت دربیشـتر منابع قـدرت خانوادهایناست، در

ـ  وهـا سرمایهفاقدزنانواستمرد اگونمنـابع گون
زن بـر مـرد کـه اسـت ايگونـه بهمناسباتهستند.

فشارمنشأجوییسلطههمینوداردبرتريوتسلط
همدلی، هفمکري، همکاري.استو بدرفتارياجبارو
فرم.نداردوجودهاخانوادهازاین نوعدرهمگامیو

خـانواده افـراد بـین واي استفاصلهشکلبهارتباط
بـه پدیـده   هـا رخـی بررسـی  در ب.داردوجـود شکاف

تحمل خشونت از جانب زنان اشاره شده است. اگر به 
کند توجه داشـته باشـیم   مینکته اي که اشتراوس بیان

آن وقت متوجه » 1کندمیخشونت خشونت تولید«که 
خواهیم شد کـه تحمـل خشـونت خـانوادگی از جانـب      
زنان به علت وجود ساختار نابرابر قدرت در جامعه به 

خشونت در سـطح جامعـه و خـانواده خواهـد     افزایش
ي سـاختاري بـار دیگـر    هـا انجامید، و افزایش خشونت

هنجار خشونت را در هر دو محدوده افزایش خواهـد  
داد.

میـزان بـین نتایج این مطالعـه نشـان مـی دهـد کـه      
يهـا پـذیرش کلیشـه  میـزان وزنـان علیـه خشونت
جنسـیتی (تصـورات   يهـا نقـش بـه پایبنديوجنسیتی

ــه) و ــذیرشفرمانبرداران ــهپ ــاط اقتدارمردان ارتب
کـه زنـانی کـه معنـا بـدین .داشـت وجودمستقیمی
جنسیتی داشـته يهاکلیشهبهنسبتبیشتريپذیرش

وپذیرنـد نمیراهاکلیشهاینکهزنانیازبیشتراند
گرفتـه ارقرمورد خشونتدهندمینشانمقاومت
بیشتراندپذیرفتهکامالرامردانهاقتدارکهاند.زنانی

اقتداراینازوپذیرندنمیاراقتدارکه اینزنانیاز
اینگرفته اند وقرارخشونتموردکنندمیسرپیچی

1 Violence Begets Violence



1397بهار ، اول، شماره نهمسال جله سالمت و بهداشت                                                                        م84

کـه گیرنـد میقرارخشونتموردبیشترزنانییعنی
در.کننـد نمـی سنتی اعتراضباورهاياینبهنسبت

وزنـان، مطیـع  جامعـه، بـراي  رایـج يهـا واقع، ارزش
بـراي وزیردسـتی وبودن، منفعل بودنفرمانبردار

اعمـال واقتـدار وباالدسـتی، فرمانـداربودن  مردان
.داندمیمناسبراخشونت

گیرينتیجه
دادکه همه ابعاد خشونت علیه نشانبررسیایننتایج

زنان کم و بیش در جامعه آماري وجود داشـته اسـت.   
جامعـه  که بیشترین میـزان خشـونت رایـج در   بطوري

مورد مطالعه مربوط بـه خشـونت روانـی و کمتـرین     
میزان خشونت مربوط به خشونت فیزیکی است. نتایج 

دهد هر چه تصور فرمانبردارانه زن و تصور مینشان
اقتدارگرایانه مرد از نقش خود بیشتر باشـد خشـونت   

علیه زنان بیشتر است. بنابراین بـا توجـه بـه تغییـرات     
ایش خشـونت خـانگی پیشـنهاد    روزافزون جامعه و افز

شود که به مردان و زنان در جهـت شـناخت بهتـر    می
خصوصیات اخالقی همسر خود و درك شرایط روحـی  
یکدیگر آموزش داده شود. محققین در این تحقیق بر 

ــایج تحقیــق راهکــار ــراياســاس نت کــاهشاصــلی ب
تغییـر نگـرش و باورهـاي نادرسـت     راهمسـرآزاري 

هـاي آموزشـی از سـنین    کتـاب فرهنگی با اسـتفاده از  
.دارندي جمعی تاکیدهاکودکی، استفاده از رسانه

تشکر و قدردانی
اسـت  طرح پژوهشـی  بخشی ازپژوهش حاضر حاصل

که با حمایت دانشگاه پیام نور انجام شده است.
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