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بر خشونت علیه  ثرؤمعوامل  روانی  و اجتماعی تعیین 

  1392سال ـ نورآباد ممسنی  در شهر زنان
  3فاطمه دهقانی ،*2حمید دهقانیان ،1یاسر محمدي

  
قات مرکز تحقی3 ،دانشگاه قم، قم، ایران گروه جامعه شناسی،2، ایران فارس، واحد نورآباد ممسنی، ،گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی1

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج ایران عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،
  

 8/3/1393: تاریخ پذیرش              25/11/1392 :تاریخ وصول

  
  چکیده

خشونت علیه زنان  همواره از آسیب هاي اجتماعی است که سالمت فردي و اجتماعی افراد جامعه را با خطر  :زمینه و هدف
نورآباد  ستاندر شهر ثر بر خشونت علیه زنانؤاجتماعی م روانی و هدف این پژوهش ، شناخت عوامل. است روبه رو کرده

  .بود ممسنی 
که یک سال از   1392در سال  نورآباد ممسنی ستانهل شهرتأزنان ماین مطالعه توصیفی ـ تحلیلی که بر روي  :بررسیروش 
 شنامه محقق ساختهسابزار سنجش پر.  انجام پذیرفت، داشتند از ابتدایی باالتر یآنها گذشته و سطح تحصیالت مشترك زندگی

متغیر هاي جهت گیري جنسیتی، قدرت تصمیم گیري زنان و  .انتخاب شدند شیوه نمونه گیري خوشه ايبه  نفر 400تعداد  بود
با تجمیع ه زیه و تحلیل شدتجتحلیل واریانس یک طرفه داده ها با  . قرار گرفت طبقه اجتماعی پاسخ گویان مورد سنجش 

  .پرداخته شدطراحی یک مدل تحلیل  به متغیرها و استفاده از رگرسیون 
  

و براي میزان قدرت تصمیم گیري  731/0همبستگی به دست آمده براي جهت گیري جنسیتی با خشونت علیه زنان  :ها یافته
اقتصادي بر متغیر جهت گیري جنسیتی به میزان  –اجتماعی متغیر پایگاه  .یافته شد 657/0نسبت به زنان با خشونت علیه زنان 

چنین متغیر جهت گیري جنسیتی به  هم.  شتثیر داأت 295/0و بر متغیر قدرت تصمیم گیري نسبت به زنان به میزان  384/0
  .تغییرات به وجود آمده در متغیر قدرت تصمیم گیري نسبت به زنان را پیش بینی می کند 423/0میزان 

  
متغیر هاي جهت گیري جنسیتی، قدرت تصمیم گیري و طبقه اجتماعی از جمله عوامل تعیین کننده خشونت علیه  :گیري نتیجه

  . دنباش میزنان  و میزان وقوع آن در خانواده 
  
  خشونت ، خانواده ، عوامل  روانی  و اجتماعی : کلیدي ياه هاژو
  

  شکده الهیات ، گروه جامعه شناسی دانقم، دانشگاه قم، ، حمید دهقانیان: نویسنده مسئول
Email:h.dehghanian63@gmail.com    
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  مقدمه

گیـري   نظر به نقش و جایگاه خانواده در شـکل 

فضایی امن وآرام براي اعضا و به خصوص فرزنـدان  

اهمیت فوق العاده این نهاد در پرورش نسـلی سـالم    و

بروز مشکالت و ناهنجـاري   و روانی، میاز جهات جس

توانـد   مـی قبیـل خشـونت درمحـیط خـانواده،      هایی از

بـه تبـع آن    لطمات جبران ناپذیري بر افراد خـانواده و 

افـراد از سـوي خـانواده گـام بــه     . جامعـه وارد سـازد  

نهنـد و جامعـه نیـز از تشـکیل افـراد       میعرصه هستی 

اي  بــه درســتی هــیچ جامعــه. یابــد مــیهســتی و قــوام 

نواده سـالم  از خـا  اگـر  ،تواند ادعاي سـالمتی کنـد   مین

خشونت علیه زنان در  در این بین .)1(برخوردار نباشد

علیــه زنــان ، تــرین شــکل خشــونت شــایع هــا، خــانواده

ــان در ســالمت    مــی ــه نقــش زن ــا توجــه ب باشــد کــه ب

خانوادگی و اجتماعی، توجه به حل این معضل همواره 

در دستور کار مسئولین و صاحب نظران قـرار گرفتـه   

ــه ماهیــت . اســت ــا توجــه ب محققــین رشــته  ،مســئله ب

چنین پزشکی اجتماعی در  شناسی اجتماعی و هم روان

کالیــن . انــد ایــن زمینــه تحقیقــات فراوانــی انجــام داده 

، روان شناسـی اجتمـاعی را علـم مطالعـه     )1954(برگ

). 2(رفتار فرد در وضـع گروهـی تعریـف کـرده اسـت     

ــورت ــین  ) 1924(آلپ ــم و تبی ــراي فه ــی ب آن را کوشش

فکار، احساسات و رفتار انسـان تحـت   چگونگی تغییر ا

ــ ــی  أت ــران معرف ــور دیگ ــیثیر حض ــد م ــارون   .)3(کن ب

ــته  )1997( ــاعی را رشــ ــی اجتمــ ــز روان شناســ نیــ

علـل   کند که در صدد یـافتن ماهیـت و   میتعریف  میعل

  ). 4(آید میهاي اجتماعی بر  رفتارها و افکار در موقعیت

در بهداشـت روانــی و  شناسـی اجتمـاعی    روان

آموزش، پیشگیري و کنتـرل انـواع    امعه دراجتماعی ج

ها ذیل عنوان پزشکی اجتمـاعی در کشـورهاي    بیماري

ثر خـود  مؤبه ایفاي نقش  کهست ا ها توسعه یافته سال

سازمان بهداشـت جهـانی در توصـیف     .پرداخته است

طبیعت خشونت علیه زنان  ؛گوید میخشونت علیه زنان 

آن را نـوعی  تـوان   مـی اي است که  در خانواده به گونه

هــایی بــا هــدف ایجــاد  چنــین تهــاجم. شــکنجه دانســت

صورت گرفتـه و عـالوه     میهاي روانی و جس جراحت

هـاي   بر خشونت فیزیکی موجـب تحقیـر زنـان و لطمـه    

اي  هاي کشاننده نظریه. )6(شود میجبران ناپذیر روانی 

نقش تحریک بیرونی را در بـروز رفتارهـاي خشـونت    

مشهورترین این  .داند میثر ؤآمیز و پر خاش گرایانه م

 به وسـیله پرخاشگري است که  ـ  مینظریات نظریه ناکا

مطـابق ایـن نظـر     .دوالرد و همکاران مطرح شده است

اي که هـدف آن آسـیب    به برانگیختگی کشاننده می ناکا

یعنـی    مینا کا. شود میرساندن به دیگران است منجر 

ر هاي رسـیدن بـه اهـداف مـورد نظـ      مسدود شدن راه

دیــدگاه دیگــر در ایـن زمینــه ذیــل عنــوان   .)7(شـخص 

منشاء این رفتـار را درونـی کـردن     یادگیري اجتماعی،

ینـد  آفـرد از طریـق فر   بـه وسـیله  رفتارهاي اجتمـاعی  

بـارون و ریچاردسـون، از   ، بنـدورا  . داند مییادگیري 

در پژوهشی . )8(جمله نظریه پردازن این دیدگاه هستند

 ،همکـاران انجـام پـذیرفت    سـولی وان و  به وسـیله که 

دهد کـه احسـاس خـود کـم بینـی و حقـارت        مینشان 

 برآمـده از خشـونت علیـه زنـان بـه افسـردگی شـدید،       

مشــکالت روحــی و ســرانجام     هــراس،  تشــویش و
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در  تـایوري و همکـاران   ).9(خودکشی منجر شده است

ــد کــه حمایــت پژوهشــی نشــان داده  هــاي اجتمــاعی ان

تحصـیالتی بـاال بـه     خانوادگی ، داشتن شغل و سطوح

توانــد خشــونت را در  مــیعنــوان یــک منبــع خــارجی  

   . )10(خانواده ها کاهش دهد

در ایــران در یــک بررســی گســترده در ســال  

مرکز استان صورت پذیرفتـه نشـان    28بین  در 1380

ــه در  ــد از خــانواده 66داده شــد ک ــورد  درص هــاي م

بــار از ابتــداي زنــدگی  زنــان دســت کــم یــک بررســی،

درصـد از   30در . انـد  شونت را تجربه کردهمشترك خ

درصد  10در  خانوارها خشونت فیزیکی جدي و حاد و

هاي منجر به صدمات موقت و دایـم   خانوارها خشونت

ــت   ــده اس ــزارش ش ــروي و  . )11(گ ــژوهش خس در پ

کـه   ، ثابـت شـد  که در ایران صورت پـذیرفت  همکاران

زنانی که قدرت اقتصادي، شغلی و تحصـیلی دارنـد و   

ل خـانوادگی  یگیري بیشـتري در مسـا   قدرت تصمیماز 

ضمن کاهش میزان وقـوع خشـونت   ، برخوردار هستند

علیه آنها مقاومت باالتري در برابر خشـونت همسـران   

داشــــته و از ســــالمت روان بــــاالتري برخــــوردار 

شد که  هفرد نشان داددر پژوهش خاقانی  ).12(هستند

و بـین خشـونت روانـی و تمایـل بـه افکـار خودکشــی       

آسیب رسـاندن بـه همسـر همبسـتگی بـاالیی برقـرار       

در کـــه چنـــین در پژوهشـــی دیگـــر  هـــم). 13(اســـت

 زنان، علیه خشونت نقش بررسی منظور به ،1390سال

 پیش در اجتماعی هاي سرمایه و جنسیتی پذیري جامعه

 انجـام  تهـران  شهر زنان از گروهی روان سالمت بینی

بـه   يشتریب یکه دسترس یها نشان داد زنان افتهی ،شد

دارنـد از سـالمت    یو خـانوادگ  یاجتماع يها هیسرما

از  يرویــهـر چــه پ . برخــوردار هســتند يروان بـاالتر 

و اعمال خشـونت   یتیجنس يریپذ جامعه جیرا يالگوها

 يزنان کمتر باشد، زنـان از سـالمت روان بـاالتر    هیعل

زو و بیـان و خسـروي در پـژوهش    . )14(برخوردارند

ــن نتیجــه ر  ــه ای ــه   ســیدهخــود ب ــه دسترســی ب ــد ک ان

هـا   هاي اجتماعی به صورت مستقیم  نفـش آن  سرمایه

را در فرآیندهاي زندگی خانوادگی تغییر داده اسـت و  

هـاي   از سویی به صورت غیر مستقیم  با تعدیل نگرش

جنسیتی وایدئولوژي جدایی طلبـی جنسـیتی، موقعیـت    

در  .)12و 15(ها را درخانواده بهبود بخشیده اسـت  آن

هش باللـی میبـدي و حسـنی در شـهر کرمـان بــا      پـژو 

همسـران   به وسـیله عنوان فراوانی خشونت علیه زنان 

تـرین عامـل بـروز     مشکال ت اقتصادي به عنـوان مهـم  

زاده  در پژوهش اعظم. )16(خشونت گزارش شده است

نیز که با عنوان خشـونت علیـه زنـان در     فرد، و دهقان

نـوع روابـط    دادنشـان   ها افتهی ،تهران صورت پذیرفت

ــانواده دارا ــش اساســ  يدر خ ــ ینق  زانیــم نیدر تع

 وهیشـ  نیبـ  نیچنـ  هـم . باشـد  یزنـان مـ   هیـ خشونت عل

و منابع در  ها هیسرما ، یتیجنس يها نقش يریپذ جامعه

بـا   ابیـ  دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت

در . وجـود دارد  يدار یزنان رابطـه معنـ   هیخشونت عل

 و درآمد ماهانه بـه  یبط گفتمانروا ،يریچند متغ لیلتح

خشـونت   يهـا  کننـده   نیـی تب نیتـر  عنوان مهم  به بیترت 

  77/0برابـر بـا    ینیتع بیشده و ضر یزنان معرف هیعل

دسـت  ه زنان بـ  هیخشونت عل راتییتغ حیتوض يرا برا

پژوهش کلمکا نشان داد که خشونت علیـه   ).17(اند داده
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 ردي شـوهران هاي ف زنان در خانواده بیشتر به ویژگی

اجتماعی زنـان   ارتباط داشته و متغیرهاي فردي و آنها

نقــش چنــدانی در بــروز خشــونت علیــه آنهــا نداشــته  

    .)18(است

اسـت کـه شـخص از     نیـ ا یجنسـ  يریـ گ جهت

 ایـ جـنس   تا چه اندازه مجذوب افـراد هـم   یلحاظ جنس

 کی یجنس يریجهت گ). 19(شود یدگرجنس با خود م

بـه   یکشش جنسـ  ای و کینت، رمایجانیه یعاطف يالگو

از دو  کیـ  چیسمت جنس مـرد، زن، هـر دو جـنس، هـ    

جـنس   زن و مـرد،  انیـ م یجنسـ ( گـر یجنس د ایجنس 

ــوم ــ) س ــد یم ــم. باش ــ ه ــق تعر نیچن ــطب ــن  فی انجم

 کیبه احساس  یجنس يریگ جهت کایآمر یشناس روان

ــرد از هو ــف ــ تی ــاع یشخص ــا  یو اجتم ــر مبن ــه ب  يک

 نیـ کـه ا  ییتارهاشکل گرفته است، رف یجنس يا جاذبه

در اجتمـاعِ   تیو عضـو  کنـد  یرا اظهـار مـ   يریـ گ جهت

  .)20(گردد یبر م ،است کیکه فرد در آن شر گرانید

ــه بخشــی از جامعــه اطــالق   طبقــه اجتمــاعی ب

هاي مشترك، منزلت  شود که به لحاظ داشتن ارزش می

هاي دسته جمعی، میزان ثـروت   اجتماعی معین، فعالیت

و نیـز آداب معاشـرت، بـا     هاي شخصی و دیگر دارایی

ایـن   ).21(سان جامعه متفاوت باشد هاي هم دیگر بخش

بنـدي   درجـه  30تا  1اي از  شاخص در یک طیف فاصله

مربوط به طبقه پـایین، از   10تا  1شده به طوري که از 

ــا  11 ــه متوســط و  20ت ــه طبق ــوط ب ــا  21از  مرب  30ت

قدرت تصمیم  .)21(قه باال اختصاص یافتمربوط به طب

فرصتی است که در چـارچوب رابطـه اجتمـاعی    یري گ

دهـد، صـرف نظـر از     مـی به فرد امکـان   وجود دارد و

اش  اي که قدرت مذکور بـرآن اسـتوار اسـت، اراده    پایه

 .را، حتی به رغم مقاومت دیگران، بر آنهـا تحمیـل کنـد   

مربـوط بـه ظـاهر     هاي امـور  این متغیر از ترکیب گویه

اشتغال، تفـریح و اوقـات   زن، امور مربوط به فرزندان، 

  .)22(باشد می تحصیالت و فراغت

با توجه به اهمیت نقش زنان در سالمت روانی 

تحقیقات تجربی و انجام و اجتماعی جامعه و ضرورت 

این مطالعه با هـدف  در زمینه خشونت علیه زنان   میعل

 یعوامـل روانـی و اجتمـاع    ثیرگـذاري أتعیین میـزان ت 

در شهر نورآبـاد ممسـنی    زنان  هیثر بر خشونت علؤم

  .انجام شد

  
  روش بررسی

در ســال  یتحلیلـ  ــ  ایـن یـک مطالعـه توصــیفی   

زنان همسردار شهر نورآباد ممسنی که حـداقل   1392

سال از زندگی مشترك آنها گذشته و داراي سـواد   یک

هـاي ذکـر شـده     با توجه به ویژگی و ، انجام شدباشند

دست ه ب نفر 20000تعداد زنان داراي شرایط بررسی 

نامـه محقـق    براي انجام مطالعـه از ابـزار پرسـش   . آمد

عـالوه بـر متغیرهـاي    در آن ساخته استفاده شده کـه  

گیـري جنسـیتی و    جهـت جمعیت شـناختی، متغیرهـاي   

گیري زنان در خانواده و طبقه اجتمـاعی   قدرت تصمیم

   .مورد سنجش قرار گرفت

جهت سنجش روایی ابـزار از پایـایی همسـانی    

نفر  40یعنی پیش آزمون روي  .ه شدره گرفتدرونی به

 94اجرا گردید و میزان آلفاي به دست آمده بـه مقـدار   

هـاي   حاکی از آن اسـت کـه بـین اقـالم و گویـه      درصد
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چنین جهت  هم. ابزار نوعی همسانی درونی وجود دارد

ســنجش روایــی نتــایج پــژوهش از پایــایی بازآزمــایی 

ابزار مـورد نظـر    براي پایایی بازآزمایی.  شداستفاده 

ها به اجـرا درآمـد    روز روي نمونه 20با فاصله زمانی 

یب همبسـتگی محاسـبه   رو سپس بین این دو اجرا ضـ 

حاکی از پایـا بـودن    87/0د و ضریب به دست آمده ش

  . نتایج پژوهش دارد 

در این تحقیق چون به شیوه پیمایش حضوري 

 جامعـه آمـاري پـژوهش را زنـان تشـکیل      و شدانجام 

داد، با توجه به حساسیت موضوع سعی شد نکـات   می

  .اخالقی در حین پژوهش رعایت گردد

فرمـول کـوکران بـراي بـرآورد     با اسـتفاده از  

   و ضــریب دقــت q = p=  5/0حجــم نمونــه بــا احتســاب 

05/0=d   ــان ــریب اطمین ــا ض ــد 95و ب ، ) t=96/1( درص

ــه آمــاري  ــزان نمون ــد کــه   392می             نفــر محاســبه گردی

نفر افـزایش پیـدا    400هت اطمینان بیشتر این رقم به ج

  . کرد

ــز     ــاري از مرک ــه آم ــان جامع ــه زن ــت کلی لیس

بهداشت شهر نورآباد ممسنی تهیه گردیـد، سـپس بـه    

هاي جامعـه آمـاري از روش    دلیل پراکنده بودن نمونه

اي متناسب بـا حجـم جامعـه جهـت      گیري خوشه نمونه

. شـد ت اسـتفاده  آوري اطالعـا  ها و جمـع  انتخاب نمونه

 بلوك تقسیم 20منطقه و  5یعنی ابتدا جامعه آماري به 

و سپس با توجه بـه ترافیـک جمعیتـی سـهم هـر       شده

  . منطقه محاسبه گردید

ها، با توجـه بـه نرمـال بـودن      براي تحلیل داده

توزیع، از آزمـون تحلیـل واریـانس یـک طرفـه و پـس       

ــه   ــون مقایس ــاه   LSDآزم ــر پایگ ــنجش متغی ــت س ، جه

چنـین جهـت سـنجش رابطـه      هم. شداعی استفاده اجتم

گیــري جنسـیتی و میــزان   داري دو متغیــر جهـت  یمعنـ 

گیري زن در خـانواده بـا خشـونت علیـه      قدرت تصمیم

در  .اسـتفاده شـد  زنان از ضریب همبستگی اسـپیرمن  

آمار توصیفی از انحراف معیار، میانه، نما و جداول دو 

  . شداستفاده بعدي 

  

  ها  یافته

. سال بـود  29ن سنی افراد مورد مطالعه میانگی

از زنـان مـورد    )درصـد  10(نمونه 40نتایج نشان داد، 

بـار   مطالعه شهر نورآبـاد ممسـنی تجربـه حـداقل یـک     

از ایـن  . انـد  را داشـته به وسیله همسران خود خشونت 

درصد مورد خشونت اجتماعی و حقـوقی،   5/33تعداد 

 درصــد 5/16درصــد خشــونت روانــی و کالمــی،   32

 5/14درصد خشونت جسمی و  16خشونت اقتصادي، 

 يدار یحاکی از معن، نتایج خشونت جنسی قرار گرفتند

بودن رابطه میان جهت گیري جنسیتی با خشونت علیه 

چنین همبستگی به دسـت آمـده    هم. )>05/0p(زنان بود

نشـان دهنـده رابطـه مسـتقیم و قـوي       731/0به مقدار 

جنسـیتی نسـبت بـه    گیري  باشد، که هر چقدر جهت می

میزان خشونت علیه زنان بیشتر می  ،زنان افزایش یابد

بین قدرت تصمیم گیري نسبت به زنـان  چنین  هم. شود

ــ    ــه معن ــان رابط ــه زن ــونت علی ــا خش ــود  يدار یب وج

همبستگی بـه دسـت آمـده بـه مقـدار       .)>05/0p(شتدا

باشد، هر  نشان دهنده رابطه مستقیم و قوي می 657/0
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گیري نسبت به زنان افـزایش یابـد    تصمیم تچقدر قدر

  .)1جدول(خشونت علیه زنان بیشتر می شود
بـین افـراد متعلـق بـه     بر اساس نتایج حاصـله،  

اقتصــادي مختلــف در زمینــه   ـهــاي اجتمــاعی  پایگــاه
ــ  وجـــود  يدار یخشـــونت علیـــه زنـــان تفـــاوت معنـ

میانگین به دست آمـده طبقـات نشـان    . )>05/0p(شتدا
شـونت علیـه زنـان در طبقـه     باشـد کـه خ   دهنده آن می

بیشتر  متوسطو در طبقه  متوسطبیشتر از طبقه  پایین
باشد، یعنی هر چقدر پایگـاه اجتمـاعی،    می باالاز طبقه 

تر باشد میزان خشونت علیه زنان  اقتصادي افراد پایین
  . )2جدول (در بین آنها بیشتر است و بالعکس

، قدرت )219/0(متغیرهاي جهت گیري جنسیتی
ــمیم ــري تصـ ــاعی ) 278/0(گیـ ــه اجتمـ )  209/0(و طبقـ

تغییرات به وجود آمده در خشونت علیه زنان را پـیش  
گیـــري  متغیرهـــاي جهـــت چنـــین هـــم. بینــی کردنـــد 

و طبقـه  ) 283/0(، قدرت تصمیم گیري)222/0(جنسیتی
تغییرات به وجود آمـده در خشـونت   ) 314/0(اجتماعی

گیـري   متغیرهـاي جهـت  . بینـی کردنـد   اجتماعی را پیش
و طبقـه  ) 272/0(گیـري  ، قدرت تصمیم)167/0(جنسیتی
تغییرات به وجود آمـده در خشـونت    )183/0(اجتماعی

سـهم هـر کـدام از    . بینی کردنـد  کالمی را پیش ـروانی  
بینــی تغییــرات بــه وجــود آمــده در  متغیرهــا در پــیش

گیــري   متغیرهــاي جهــتخشــونت فیزیکــی بــه ترتیــب 
و طبقـه  ) 276/0(گیـري  ، قدرت تصمیم)293/0(جنسیتی

در مــورد خشــونت . دســت آمــده بــ) 236/0(اجتمــاعی
، )214/0(گیري جنسـیتی  متغیرهاي جهتاقتصادي نیز، 
)  460/0(و طبقـه اجتمـاعی  ) 264/0(گیري قدرت تصمیم

ــده در خشــونت اقتصــادي را    ــه وجــود آم تغییــرات ب
گیــري جنســیتی  متغیرهــاي جهــت .بینــی کردنــد پــیش

و طبقه اجتمـاعی  ) 267/0(ريگی ، قدرت تصمیم)130/0(
تغییرات به وجود آمده در خشونت جنسی را ) 222/0(

تغییـرات بـه   بینـی   و براي مقدار پـیش بینی کردند  پیش
گیـري جنسـیتی نسـبت بـه      وجود آمده در متغیر جهت

تغییرات به وجـود  ) 384/0(متغیر طبقه اجتماعی، زنان 
متغیـر   چنین هم .کند میبینی  را پیشاین متغیر آمده در 

، از تغییرات به وجـود آمـده در   )295/0(طبقه اجتماعی
متغیـر   و متغیر قدرت تصـمیم گیـري نسـبت بـه زنـان     

، تغییرات به )423/0(گیري جنسیتی نسبت به زنان جهت
گیـري نسـبت بـه     وجود آمده در متغیر قـدرت تصـمیم  

گیـري جنسـیتی    بـین جهـت   .کنـد  بینی مـی  زنان را پیش
 731/0علیه زنان بـه مقـدار   نسبت به زنان با خشونت 

 219/0گیـري جنسـیتی    همبستگی وجود دارد و جهـت 
  . کند بینی می خشونت علیه زنان را پیش

  
  بحث 

که امـروزه مـورد    یخانوادگ يها دهیاز پد یکی
ــه اســت  له اعمــال ئمســ ،توجــه پژوهشــگران قرارگرفت

در این بین سهم خشونت  .ها است خشونت در خانواده
 تعـداد و هم درجـه اهمیـت    می حاظ کعلیه زنان هم از ل

ها را به سـمت خـود معطـوف     قابل توجهی از پژوهش
تـایوري و همکـاران در پژوهشـی نشـان      .کرده اسـت 

هـاي اجتمـاعی خـانوادگی، داشـتن      اند که حمایـت  داده
شغل و سـطوح تحصـیالتی بـاال بـه عنـوان یـک منبـع        

توانـد خشـونت را در خـانواده هـا کـاهش       میخارجی 
روانـی و   هدف این پژوهش شناخت عوامـل   .)12(دهد

در شهر نورآباد  ثر بر خشونت علیه زنان مؤاجتماعی 
  .بود
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 و قدرت تصمیم گیري آنان گویان در مورد جهت گیري جنسیتی نسبت به زنان پاسخ نگرش رابطه :1جدول 
 

  خشونت علیه زنان  جهت گیري نسبت به زنان    متغیر ها
 1  731/0  یضریب همبستگ  خشونت علیه زنان

05/0  سطح معنی داري  
  جهت گیري نسبت به زنان

  
731/0  ضریب همبستگی   1 
05/0 سطح معنی داري  

  خشونت علیه زنان  قدرت تصمیم گیري زنان    
  657/0  1  ضریب همبستگی   قدرت تصمیم گیري زنان

05/0  سطح معنا داري  
  خشونت علیه زنان

  
657/0  ضریب همبستگی  1 

05/0 سطح معناداري  

  
  

  مختلفاقتصادي ـ اجتماعی هاي  مقایسه میزان خشونت در پایگاه: 2جدول
  

  سطح معنی داري  میانگین ±انحراف معیار  )درصد(تعداد  ـ اقتصادی طبقه اجتماعی
  <5/0 ١±0  )درصد20(  80 باال

  <5/0 ٩٢/١±279/0  )درصد 30( 120 متوسط 
  <5/0 ٢±0  )درصد 50(  200 پایین

٧٨/١±419/0 400 مجموع     5/0>  

  

نشــان داد کــه بــین میــزان ایــن مطالعــه نتــایج 

قدرت، تصمیم گیري نسبت به زنان بـا خشـونت علیـه    

 گیــري زنــان همبســتگی وجــود دارد و قــدرت تصــمیم

 خشــونت علیــه زنــان   بــین بــراي تعیــین متغیــر پــیش

نیز از جمله اجتماعی  ـ پایگاه اقتصادي  ضمناً. باشد می

تعیـین کننـده    وخشونت علیه زنان  ثر برمؤمتغیرهاي 

چنین میـزان وقـوع خشـونت     هم .آن است بینی در پیش

علیه زنان در طبقات پایین به نسبت طبقات باال بیشـتر  

ها وجـود   خشونت علیه زنان در اکثر خانواده .باشد می

بعد اجتماعی، روانـی،   5دارد و خشونت علیه زنان در 

چنـین   هم. ودش اقتصادي، فیزیکی و جنسی مشاهده می

ــ    ــش م ــونت نق ــد خش ــران در تولی ــدؤهمس  .ثري دارن

بیشترین میزان خشونت در بعـد اجتمـاعی و کمتـرین    

پـژوهش  .  میزان خشونت در بعد جنسی مشاهده شـد 

ین هـیچ  یدهد که زنان طبقات پـا  نشان می) 2008(مگالک

علـت  . هـاي دیگـر ندارنـد    نوع تفاوت قابل ذکري بـا زن 

هـاي   ن ها بلکه در ویژگیهاي آ خشونت، نه در ویژگی

مردانی که همسـران خـود را کتـک    . شوهرانشان است

 .زنند، عمومـاً در رفتارهـاي اجتمـاعی ناسـازگارند     می

اغلب این مردها از نظر تحصـیالت و درآمـد، و پایگـاه    

ین هستند، اعتماد بـه نفـس کمتـري    یشغلی در سطح پا

ثر بـودن را  ؤدارند و در زندگی شخصـی احسـاس مـ   

اغلـب نـه تنهـا نسـبت بـه زن، بلکـه نسـبت بـه          .ندارند

ورزنـد   جمله فرزندان خود نیز خشونت مـی از دیگران 

)23(.  
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کـه عـالوه بـر     دادهاي این پژوهش نشان  یافته

هاي فـردي مـرد در خـانواده پایگـاه اجتمـاعی       ویژگی

چنین خانواده در امـر خشـونت علیـه زنـان      زنان و هم

هـا نشـان    افتهیدر پژوهش خاقانی فرد  .باشد میثر ؤم

 يهــا هیبــه ســرما يشــتریب یکــه دسترســ یداد زنــان

 يدارند از سـالمت روان بـاالتر   یو خانوادگ یاجتماع

 جیـ را ياز الگوهـا  يرویـ هـر چـه پ  . برخوردار هسـتند 

زنـان   هیـ و اعمـال خشـونت عل   یتیجنسـ  يریپذ جامعه

 يکمتــــر باشــــد، زنــــان از ســــالمت روان بــــاالتر

کـه در   همکاران پژوهش خسروي و). 16(برخوردارند

کـه زنـانی کـه قـدرت      دادایران صورت پذیرفت نشان 

اقتصادي، شغلی و تحصیلی دارند و از قدرت تصـمیم  

 .ل خانوادگی برخوردار هستندیگیري بیشتري در مسا

مقاومت  ضمن کاهش میزان وقوع خشونت علیه آنها از

باالتري در برابر خشونت همسران داشته و از سالمت 

در پژوهش اعظم ). 14(برخوردار هستندروان باالتري 

نیز که با عنوان خشونت علیه زنـان   زاده و دهقان فرد،

نـوع   دهنـد  ینشان م ها افتهی ،در تهران صورت پذیرفته

 زانیـ م نیدر تع ینقش اساس يروابط در خانواده دارا

 وهیشـ  نیبـ  نیچنـ  هـم . باشـد  یزنـان مـ   هیـ خشونت عل

و منابع در  ها هیسرما ، یتیجنس يها نقش يریپذ جامعه

بـا   ابیـ  دسترس زنان و شکل روابط در خانواده جهت

 .وجــود دارد يدار یزنــان رابطــه معنــ هیــخشــونت عل

سویی این مطاله نیز با نتـایج تحقیقـات فـوق نشـان      هم

دهد که  داشتن جهت گیـري جنسـیتی در خـانواده،     می

چنــین پایگــاه اجتمــاهی و  گیــري و هــم قــدرت تصــمیم

ت علیـه زنـان   میزان وقوع خشـون اقتصادي زوجین در

ثر است و زنانی که از قدرت تصمیم گیـري و طبقـه   ؤم

اجتماعی بـاالتري برخوردارنـد کمتـر مـورد خشـونت      

  .شوند میواقع 

  
  گیري نتیجه

گفت منشاء خشـونت علیـه    توان در مجموع می

زنــان از خــانواده و ســاختارهاي حــاکم بــر خــانواده  

و بــاز تولیــد شــوهران تولیــد  بــه وســیلهباشــد و  مــی

این نوع خشـونت کـه منشـاء آن از خـانواده     . شود می

کند  باشد به حوزه هاي کالن جامعه نیز تسري پیدا می

  .یابد ادامه میه نتیجدر و 

اقدامات اساسـی جهـت کـاهش خشـونت علیـه      

زنان در سطح محلی، ملی و بین المللـی یـک ضـرورت    

وهش هاي این پـژ  با توجه به یافته .اجتناب ناپذیر است

و تحقیقات پیشـین، بـراي جلـوگیري و حـداقل کـاهش      

ــونت در خــانواده   ــال خش ــمینارها و اعم ــزاري س برگ
برگـزاري کارگـاه هـاي    ( مشـاوره ، گسترش تحقیقـات 

ایجـاد خطـوط    ،آمـوزش جنسـیتی و خشـونت خـانگی    

مشاوره تلفنی و اطالع رسانی در سطح وسیعی بـراي  

ش آمـوز و  پیگیري وضعیت زنان خشونت دیده ،مردم

آموزش زوجین در حین ازدواج ، آشنایی جوانـان بـا   (

هاي مقابلـه بـا    هاي زندگی و حل مساله و روش مهارت

  .رسد ضروري به نظر می )خشونت

و فرهنگ سـنتی مـردم    میفضاي بوبا توجه به 

آوري اطالعـاتی   جمـع  شهر نورآباد به خصوص زنان،

ل خانوادگی و شخصی از آنهـا آن هـم از   یدرباره مسا

نامه کار بسیار دشـواري بـوده کـه ایـن      پرسش طریق
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مشکل با آموزش پرسش گران و اطمینان خاطر پاسخ 

  . از تحقیق حل گردید میعل گویان جهت استفاده صرفاً

  
  تقدیر و تشکر

ایــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقیقــاتی مصــوب 

نورآبا ممسنی بـود کـه بـا حمایـت      دواح ددانشگاه آزا

ز همکـاري مسـئولین   ا. نجـام شـد  مالی ایـن دانشـگاه ا  

مرکز بهداشت شـهر نورآبـاد ممسـنی در اجـراي ایـن      

  .شود تحقیق تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Background & aim: Violence against women is always of social problems which faced the 
individual and social health of community members. The aim of this study was to identify 
psychosocial factors affecting violence against women in the Nurabad. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed on a year of their lives of married women in 
Nurabad city in 2014 with the level of primary education or more. The assessment tool was 
questionnaire and 400 students were selected by cluster sampling method. Variations of gender 
orientation, decision-making power of women and social class of respondents were assessed. Data 
were analyzed using one-way analysis of variance with the aggregate variables and regression 
analyses were used to design a model.  
 
Results: The correlation of sexual orientation or violence against women and to the decision-
making power or violence against women were 0.731and 0.657 respectively. Variable social base - 
economic variables on the variables of gender orientation 0.384 and on the decision-making power 
of women 0.295 were affected. It also showed that the variables of gender orientation at the rate of 
0.423 will predict the changes in the decision-making power of women.   
 
Conclusion: Variable of gender orientation, decision-making and social class as factors 
determining violence against women and its incidence in the family. 
 
Key Words: violence, family, psychological, and social factors. 
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