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7-46، صفحات 93تانزمس، 2، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در 
مشهد

3ندا جعفریان یزديو 2آباديدکتر ابراهیم صالح، 1زادهدکتر هما زنجانی

14/10/93تاریخ پذیرش: 15/6/93:وصولتاریخ 

چکیده:
پژوهش با رویکردهاي مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی بوردیو،این 

ي اجتماعی بر خشونت و فوکویاما به بررسی تأثیر سرمایهباندورا،پاتنام،
ي آماري این تحقیق زنان متأهل شهر جامعه. پردازدعوامل مرتبط با آن می

ا اي بگیري خوشهنفر است که از روش نمونه196ي مشهد با حجم نمونه
آوري اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمعتخصیص مناسب انتخاب شده

عوامل مورد بررسی خشونت، . ي محقق ساخته استها پرسشنامهداده
ي اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت خانوادگی، اعتماد اجتماعی، سرمایه

نتایج تحلیل آماري موجود . روابط اجتماعی و زنان متأهل شهر مشهد است
وقت مورد ضرب و درصد از زنان هیچ74/9دهد که تنها ر تحقیق نشان مید

درصد بیشتر اوقات مورد خشونت 62گیرند و شتم همسرانشان قرار نمی
توان گفت بین طور کلی با توجه به آمارهاي موجود میگیرند؛ ببدنی قرار می

د یعنی ي معکوس وجود داري اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطهسرمایه
ي اجتماعی بیشتر خشونت کمتري نسبت به زنان وجود دارد.هر چه سرمایه

ي اجتماعی، اعتماد اجتماعی، زنان متأهل مشهد، حمایت خشونت، سرمایهمفاهیم کلیدي:
خانوادگی

homa009@yahoo.comدانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 1
مسئول)ي(نویسندهنشگاه پیام نوراستادیار گروه علوم اجتماعی دا2

abrahimsalehabadi@yahoo.com
nedajafarian33@yahoo.comشناسی دانشگاه آزاد قوچانارشد جامعهکارشاس3



93ستان زم،2، شمارهمنه، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 8

مسألهیانبقدمه و م
اجتماعی، بررسی فقدان حضور آن به مثابه يهاي مطالعه در باب سرمایهیکی از حوزه

. هاي مجرمانـه در اجتمـاع اسـت   هاي اجتماعی و فعالیتعامل تأثیرگذار بر مسائل و آسیب
ي جوامع و مخصوصاً جوامع سنتی و در حال گذار یکی از مسائل اجتماعی که مبتال به همه

اجتماعی است.يي خشونت خانگی علیه زنان است که بازتاب نبود سرمایهلهأاست، مس
هـر رفتـار   "خشونت خانگی عبارت اسـت از 1993لل در سال بنا به تعریف سازمان م

. شـود خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی یا رنج زنان مـی 
تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیـار و آزادي صـورت گرفتـه و در    چنین رفتاري می

.)30:1380دهد (سازمان بهداشت جهانی،جمع یا خفا رخ می
ي خشـونت عـاطفی و روانـی، خشـونت اجتمـاعی و      خشونت خانگی به انواع چهارگانه
اجتماعی و خشـونت خـانگی   يسرمایهيرابطه. شوداقتصادي، خشونت فیزیکی تقسیم می

شود:  ي مطالعاتی بررسی میعلیه زنان حداقل در سه حوزه
اجتمـاعی بـه   يپیامـدهاي سـرمایه  يکـه بـه مطالعـه   دهستني اول متفکرانیدسته

هـاي اجتمـاعی   اند و تأثیرات منتقدان آن را بر بروز آسیبي متغیري مستقل پرداختهمنزله
.)1385اند (فوکویاما،بررسی کرده

ي آنها خشونت خانگی علیه زنان که موضوع مطالعههستندي دوم اندیشمندانیدسته
انـد کـه از ایـن جملـه     رداختـه است و از این منظر به کندوکاو پیرامون عوامل مؤثر بر آن پ

.)21-23: 1377روابط اجتماعی اشاره کرد (روي،يشبکهيتوان به نظریهمی
انـد و معتقدنـد   سازي زنان پرداختهکه به بحث توانمندهستندي دیگر متفکرانیدسته

ها و زنـان ي یکی از منابع در دسترس خانوادهاجتماعی به منزلهيکه ارتقاي سطح سرمایه
.)54:1378پور،؛ درویش1989(گود، تواند احتمال بروز خشونت خانگی را کاهش دهدمی

ي روابط حاکم در خانواده به بررسـی تـأثیر   پژوهش حاضر در صدد است که از دریچه
اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد بپردازد.يسرمایه

پژوهشضرورت انجاماهمیت و 
این خشونت علیه زنان ازاجتماعی برينی بررسی تأثیر سرمایهاهمیت این موضوع یع

اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي    يخانواده میزان سـرمایه لحاظ است که اوالً بدانیم در هر
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خانواده چقدر است؟ تا از این طریق ها بر خشونت علیه زنان درچقدر است؟ و تأثیر سرمایه
ها از میزان خشونت در خانواده بکاهیم.  راهکار جهت افزایش سرمایهيبا ارائه

ثانیاً خشونت شوهران علیه زنان از جمله موانع اصـلی در سـالمت و تحکـیم خـانواده     
موجودیـت  يباشـند و ادامـه  است زیرا که زن و مرد عناصر و اساس پایـداري خـانواده مـی   

پیونـدهاي  گیـري  خانواده متکی به آنهاست از آنجا که زنان موجب امنیـت خـاطر و شـکل   
تربیت و پرورش نسل آینـده را بـه عهـده    يباشند و آنها وظیفهاخالقی، عاطفی خانواده می

لـذا شـناخت عـواملی کـه     ؛دارند باید در محیطی از صلح و آرامـش و احتـرام قـرار گیرنـد    
باشد.  شود حائز اهمیت میساز خشونت علیه زنان در خانواده میزمینه

زنان در خانواد ه نه تنها از لحـاظ فـردي و خـانوادگی مهـم     ثالثاً بررسی خشونت علیه
زیرا اثـرات خشـونت شـوهران علیـه     ،باشداست بلکه از نظر اجتماعی نیز داراي اهمیت می

شود بلکه شوهران و فرزندان و به طور کلی خـانواده و جامعـه   زنان تنها به زنان محدود نمی
.)1375اده، زقاسم(دهد الشعاع خود قرار میرا نیز تحت

؛زنان بعنوان نیمی از جمعیت نقش غیرقابل انکاري در توسعه و پیشرفت جامعه دارنـد 
خشونت علیه زنان در جامعـه پیامـدهاي   . بنابراین باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند

بار خشـونت شـامل   بطور خالصه بعضی از پیامدهاي زیان. گذاردبسیار نامطلوبی بر جاي می
رد شدن به کرامت انسانی و ذاتی زنان، ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی زنان و خدشه وا

خشونت شوهران نسبت به زنان در . شودایجاد مشکالت بهداشتی و جسمانی براي زنان می
زیـرا  ؛معیوب به خشونت در جامعـه و خـانواده منجـر خواهـد شـد     يخانواده در یک دایره

آیـد و سـالمت جامعـه مسـتلزم سـالمت      ه بـه حسـاب مـی   خانواده شالوده و زیربناي جامع
هـایی را  توانـد سیاسـت  باشد اهمیت کاربردي این پژوهش این اسـت کـه مـی   ها میخانواده

خدمات به قربانیان خشونت اتخـاذ نماینـد و از ایـن طریـق بـه کـاهش بـروز        يجهت ارائه
ؤثري نمایند.خشونت در خانواده، بهبود و حفظ سالمت و استحکام خانواده کمک م

حسـب  ناگوار پیامدهاي خشونت در اطراف زنـدگی خـود، بـر   يمحقق هم با مشاهده
شخصی این موضوع را انتخاب کرده است تا هم جوابگوي حس درونی خود باشد و يعالقه

گامی در جهت شناخت موضوع و عوامل مؤثر بر آن برداشته باشد تا شاید سهمی ناچیز هم
ش این خشونت با ارائه راهکارهاي این پژوهش بـه مراکـز بررسـی    در جهت شناسایی و کاه

کننده موضوع برداشته باشد. 
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پژوهشمبانی نظري
هاي مرتبط با سرمایه اجتماعییهنظر

ي اصلی عمل و رفتار اجتماعی اسـت و اسـاس   از نظر دورکیم، انسجام اجتماعی مؤلفه
ي وي عبـارت اسـت از   بـه عقیـده  دهـد کـه  آن را اخالقیات یا مقررات اخالقی تشکیل مـی 

وجـود ایـن   . کنداي از قواعد و هنجارهایی که کردار انسان را راهنمایی و مهار میمجموعه«
رهنمودها بدین معنی است که افراد مطابق با تعهدات خود به دیگران و بـه طـور کلـی بـه     

ان مشارکت خود زنند، از این رهگذر، افراد از حقوق و میزجامعه، به کنش متقابل دست می
لذا اخالقیات براي ایجـاد همبسـتگی   ؛در ایجاد همبستگی اجتماعی شناخت پیدا می کنند

» تواند به بقاء خود ادامه دهـد میان مردم بسیار ضروري هستند، بدون اخالقیات جامعه نمی
.)99-100: 1373(گرب، 

یی، هـاي اقتصـادي، شـهرگرا   دورکیم معتقد است کـه در عصـر حاضـر رشـد فعالیـت     
اي و رشد دولت بروکراتیک، موجب سستی و از میان رفـتن  گرایی، حرفهفردگرایی، تخصص

هـایی در جهـت   اند که سابقاً مکـانیزم کارکردهاي خانواده، مذهب، منطقه و همسایگی شده
خـود  يضعف پیوندهاي اجتماعی به نوبـه . )391: 1371اند (ترنر، پیوند افراد به جمع بوده

دورکیم تقویت پیوندهاي عاطفی میان آحاد اجتماعی و . کندرا تضعیف میاعتماد اجتماعی
سـاز دانسـته و معتقـد اسـت وجـود      هاي اجتمـاعی را چـاره  متقابل در اعضاء گروهيعالقه
دهنـد،  اي که افـراد را در ارتبـاط شخصـی و نزدیـک بـا دیگـران قـرار مـی        هاي حرفهگروه
یوندهاي اجتماعی و در نتیجه اعتمـاد متقابـل باشـد (کمـالی،     ساز تقویت پتوانند زمینهمی

1383 :28-22(.
هـاي متقابـل و الگـودار اسـت و     بافتی از کـنش ي، جامعه1بر اساس نظر جورج زیمـل

هـا اسـت، درسـت همچنـان کـه در      هاي ایـن کـنش  شناسی بررسی صورتجامعهيوظیفه
دهـد (کـوزر،   فرهنگـی پیوسـته رخ مـی   هاي متنـوع  هاي گوناگون تاریخی و در زمینهدوره

کــنش دوســویه واقعیــت بخشــیدن بــه یــک واحــد، یــک جامعــه یــا یــک  . )247: 1372
.)120: 1379پذیري است (استونز، جامعه

او بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه کـج       . سـازد هیرشی موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می
. جامعـه ضـعیف شـده و یـا گسسـته شـود      افتد که پیوند میان فرد، رفتاري زمانی اتفاق می

1 George Simmel
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پیوند اجتماعی به مجموع عوامل محسوس و نامحسوس کـه یـک جامعـه در جهـت حفـظ      
برد و مجموع مـوانعی کـه بـه قصـد جلـوگیري افـراد از کجـروي        معیارهاي خود به کار می

کنتـرل اجتمـاعی و   . )137: 1376شود (ستوده، دهد گفته میاجتماعی در راه آنان قرار می
اجتماعی، عناصر ضروري پیوند اجتماعی يوندهاي اجتماعی یعنی عناصر کلیدي سرمایهپی

.)126: 2006باشند (سلمی و کیویوري، هیرشی می
گرایانه است و آن به این معنا است که طیف جهان طبیعت1شناسی هربرت بلومرروش

می کـه در خـود   اي که در جهان خارج است بشناسیم، به صـورت مفـاهی  تجربی را به گونه
واقعیت موجود هستند و حیات دارند و دائماً در فرآیند شدن و بازآفرینی مورد توجـه قـرار   

دنیاي تجریی، یک دنیاي زنده و در حال حرکت است و همواره در حال نو شـدن  . گیرندمی
ی از نظر بلومر، محل برخوردهاي واقعی مردم یا تشکیل کنش متقابـل  بجهان تجر. باشدمی

نگري ژرفتجربه به معنی تعمق و. ي است و باید در همانجا نیز مورد آزمون قرار گیردنماد
.)459-460: 1379گونه که به واقع هست (تنهایی، در زندگی واقعی و عملی مردم، آن

کند که انسان در مقابل شرایط اجتماعی که در برابـر آن قـرار   بلومر صراحتاً تأکید می
معانی به خویشتن خویش و تفسیر آن معانی يبر آن شرایط با اشارهدارد و قرار است در برا

او از این توانمندي و ظـرف  . بایستی ظرف وجودي خاصی داشته باشدبه کنش بپردازد، می
توانسته است در فرآیند تکاملی متناسـب  کند که میوجودي به عنوان یک ساخت بحث می

.)46-48: 1378شده باشد ( تنهایی، با حیات بشري با کنش متقابل اجتماعی تنظیم 
ها و شرایط است که دیالکتیک میان فعالیت2شناسی آنتونی گیدنزآغاز هستیينقطه

زمان و مکان مربوط ياعتماد به شیرازه. )488: 1988دهد (ریتزر، در زمان و مکان رخ می
. طول زمان آیندهزیرا اعتماد یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در؛شودمی

ریسک و اعتماد به طور تنگاتنگی به یکدیگر مدرن است.ياندیشه و اعتماد نیز یک اندیشه
به معنی انطبـاق  ـ اعتماد به یک شخص، یا به یک نظام، به طور مثال نظام بانکی. مربوطند

، تواند بـه معنـی ایجـاد اعتمـاد باشـد (گیـدنز      با ریسک است، در حالی که قبول ریسک می
1384 :176-175.(

1 Herbert Blumer
2 Giddens Anthoni
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سـانی و اجتمـاعی   هاي اجتماعی تحت تأثیر متغیر ان، کنش1پارسونزيبر اساس نظریه
باشد که داراي شخصیت، باورها، اعتقـادات،  لین متغیر شخص کنشگر میگیرند: اوشکل می

. نمایـد باشد، که بر اساس آنها اهدافی را براي خود تعریف میتمایالت و نیازهاي خاصی می
هـایی  هـا و تعریـف نقـش   گیري پایگـاه مین عامل، ساختار اجتماعی است که موجد شکلدو
هاي محـول خاصـی   شود که فرد کنشگر با استقرار در پایگاهی خاص در درون آن، نقشمی

آن يو اما سومین عامل، فرهنـگ سـازنده  ؛ شود که ملزم به رعایت آنها استدار میرا عهده
هـا، اعتقـادات، هنجارهـا، نمادهـا و     ارزشيامل: مجموعـه فرهنگ شـ . نظام اجتماعی است

افـراد  . کندساختار و روابط اجتماعی را شکل داده، کنترل میياحساساتی است که جوهره
يپذیري و از طرف دیگر بواسـطه از یک طرف از طریق درونی کردن آن طی فرآیند جامعه

و رفتـار در چـارچوب هنجارهـا    هـا الزام اجتماعی، در کنش خود محدود بـه رعایـت ارزش  
.)52-53:1378باشند (کرایب، می

خود عالوه بر تأثیر روابط اظهاري و ابزاري بر اعتماد بین شخصی به يچلبی در نظریه
به اعتقـاد او تمایـل بـه ایجـاد     . پرازدگونه روابط بر اعتماد تعمیم یافته میبررسی نقش این

در ارتباط با ترکیـب  . بط ابزاري معکوس یکدیگر هستندروابط اظهاري و تمایل به ایجاد روا
هاي داوطبانه، ترکیب و روابط مذکور در مدنی و انجمنيروابط ابزاري و اظهاري در جامعه

به این معنـا کـه مـا دیگـر، بـا      . هدشناسی دوقطبی تونیس مفهوم خود را از دست میسنخ
بـا ترکیبـی از ایـن دو کـه در قالـب      مواجه نیستیم، بلکه"نابيجامعه"یا"اجتماع"یک

اي، ایـن اسـت   اجتماع جامعهيمشخصه. شود سروکار داریممطرح می"اياجتماع جامعه"
هاي مثبت اجتماع و جامعه مورد نظر تونیس را دارا است.که ویژگی
) "اجتمـاع "یـا  "مـا "گیـري اعتمـاد در درون   شـکل ین بر اسـاس دیـدگاه دوم (  بنابرا

بعد عـاطفی آشـکارتر   "ما"گیري با شکل. تماد بر احساسات جمعی استوار استهاي اعپایه
کنند و دیگر صـرفاً بـه خـاطر    شود و افراد نسبت به هم نوعی دلبستگی عاطفی پیدا میمی

آنهـا  . کننـد رفع نیازهاي مادیشان (دنبال کردن منافع شخصی) با دیگران رابطه بر قرار نمی
پندارند و از اینکه در میان آنها هستند احسـاس  دشمن نمیدیگر همنوعان خود را رقیب و

.)1375(چلبی، کندکنند و این خود اتحاد میان آنها را تقویت میمیامنیت

1 Parsons Anthony
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نظریات کالسیک سرمایه اجتماعی 
اجتمـاعی  يشناسان مشهوري است که رواج اصطالحی سرمایهاز جامعه1کلمنجیمز

ها در زنـدگی افـراد اسـتفاده    اجتماعی براي تبیین تفاوتياو از سرمایه. بشر مدیون اوست
اجتمـاعی و عملیـاتی   يلین محققی بود که بررسی تجربی مفهوم سـرمایه کلمن او. کندمی

.)1998نمودن آن پرداخت (کلمن، 
اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه يبه اعتقاد وي سرمایه

ایـن بعـد از سـاختار اجتمـاعی شـامل      ز آن به منافع خود دست یایـد. هد تا با استفاده امی
هـاي اجرایـی اسـت کـه انـواع      رسانی، هنجارها و ضـمانت تکالیف و انتظارات، مجاري اطالع

.)همانشوند (خاصی از رفتار را تشویق کرده یا مانع می
ونی اسـت  اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهاي گونـاگ يبه عبارتی سرمایه

اي از یک ساخت اجتمـاعی هسـتند و   آنها شامل جنبهيکه دو ویژگی مشترك دارند: همه
. کننـد هاي معـین افـرادي را کـه در درون ایـن سـاختار هسـتند تسـهیل مـی        مضافاً کنش

هـاي  هاي دیگر سرمایه، مولـد اسـت و دسـتیابی بـه هـدف     اجتماعی مانند شکليسرمایه
سازد.دست یافتی نخواهد بود امکان پذیر میمعینی را که در نبودن آن 

سـرمایه از نظـر او سـه    . دانـد اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه میيسرمایه2بوردیو
تواند به که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد می"اقتصادييسرمایه". شکل بنیادي دارد

يبرخی شرایط به سرمایهکه در "فرهنگیيسرمایه"شکل حقوق مالکیت، نهادینه شود.
يسـرمایه "گـردد و  شـود و بـه شـکل کیفیـت آموزشـی نهادینـه مـی       اقتصادي مبدل مـی 

ساخته شده است و تحـت برخـی شـرایط بـه     "پیوندها"که از الزامات اجتماعی "اجتماعی
گردد.اقتصادي تبدیل میيسرمایه

هاي اجتماعی ها و شبکههها و روابط در گرواجتماعی موقعیتياز نظر بوردیو، سرمایه
ها، اطالعات منابع مـادي و موقعیـت اجتمـاعی را بـراي افـراد      است که دسترسی به فرصت

.)31: 1380دهد (بوردیو، افزایش می
يهـاي سـرمایه  بوردیو جزو اولین محققانی بود که بـه تحلیـل سیسـتماتیک ویژگـی    

عی حاصل جمع منابع بـالقوه و  اجتماياساس تعریف بوردیو، سرمایهبر. اجتماعی پرداخت
با دوامی از روابط نهادي شـده میـان افـراد و بـه     يمالکیت شبکهيبالفعلی است که نتیجه

1 Coleman
2 Bourdiea
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اجتماعی مسـتلزم شـرایطی بـه    يالبته سرمایه. تر، عضویت در یک گروه استعبارت ساده
ایست از نوع باي میدر واقع پیوندهاي شبکه. باشدپیوندها میيمراتب بیش از وجود شبکه

خاص باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد.
طبیعـی  ياي از روابط یا یک ودیعـه اجتماعی بعنوان شبکهيبه اعتقاد بوردیو سرمایه

اجتماعی نیست بلکه چیزي است که در طول زمـان بـراي کسـب آن بایـد     يیا یک ودیعه
گـذاري فـردي یـا    ی سـرمایه اجتماعی محصـول نـوع  يبه تعبیر بوردیو، سرمایه. تالش کرد

جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت و باز تولید روابط اجتمـاعی اسـت کـه    
).  251: 1986(بوردیو، مدت یا بلندمدت قابل استفاده هستندمستقیماً در کوتاه

زیـرا او بـا   . اجتمـاعی پیونـد خـورده اسـت    ينام پاتنام بیش از همه با مفهوم سـرمایه 
يعلمـی و آکادمیـک خـارج کنـد و وارد عرصـه     يوفقیت توانست این مفهوم را از حلقـه م

.)1383:5پور،(شارعها نمایدرسانه
گیري پاتنام با بررسی نواحی ایتالیا و طرح سؤاالتی پیرامون شرایط ضرروي براي شکل

این تئوري را در اجتماعی داد و موقعیت ياي به تئوري سرمایهمدنی، جایگاه تازهيجامعه
ادبیات اجتماعی به نحو محسوسی ارتقا بخشید.

بـه نظـر او   . کنـد اجتماعی را تعریـف مـی  ياي متمایز از بوردیو، سرمایهپاتنام به گونه
هاي سازمان اجتماعی است که هماهنگی و همکاري اجتماعی آن دسته از ویژگیيسرمایه

ها، هنجارها و اعتماد ها عبارتند از: شبکهژگیاین وی. کندرا براي منفعت متقابل تسهیل می
اجتماعی عبارت است از يبه عبارت دیگر سرمایه.)37: 1380اجتماعی (ایمانی جاجرمی، 

هایی که همکاري و تعاون را بـراي نیـل بـه منـافع متقابـل آسـان       اعتماد، هنجارها و شبکه
سازد.می

مـدنی و دینـی، پیونـدهاي خـانوادگی،     هـاي  اجتماعی درگروهيبه نظر پاتنام سرمایه
هاي اجتماعی غیر رسمی، دوستان و خویشـاوندان، مبنـی هنجـار متقابـل، دواطلـب      شبکه

هنجارهـاي اعتمـاد و عمـل متقابـل در بـین      خود گذشتگی و اعتماد نهفته است.شدن، از
ت، اجتماعی کنش جمعـی نیسـ  يسرمایهاجتماعی هستند.ها، منابع انسانی و اساساً شبکه

هـاي اجتمـاعی اسـت کـه     هاي اعتماد و عمل متقابل در بین شبکهبلکه هنجارها و ضمانت
هاي تمدن مدنی (انجمـن  شبکه. کندهاي اجتماعی را حل میقابل حل کنشمشکالت غیر

اجتمـاعی  يهاي ورزشی احزاب) عناصر اصلی سرمایههاي تعاونی، کلوپهمسایگی، انجمن
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، 1(وینتـر باشـند مـؤثر هنجارهـاي عمـل متقابـل مـی     يکننـده هستند، چرا که آنها تقویت
2000.(

اجتمـاعی، بسـتر   يادعاي پاتنام این است که وجود فرهنگ مـدنی قـوي یـا سـرمایه    
اجتمـاعی  يپاتنام معتقد است که سرمایه. باشدگیري دموکراسی و رشد اقتصادي میشکل

ز این اثرات عبارتند از: برخی ا. اثرات نیرومندي بر ابعاد گوناگون زندگی دارد
)، بهداشـت بهتـر   2000پاتنـام، و1999میزان پایین آمدن جرم و جنایـت (هـالپرن،  

)، 1988بیشـتر (کلمـن،   )، موفقیـت 2000مر بیشتر (پاتنام، )، طول ع1996(ویلکینسون، 
) رفـاه بیشـتر بـراي    1997؛ کراچـی و دیگـران   1996سطوح برابر درآمـدي (ویلکینسـون،   

)، فساد اداري کمتر و عملکـرد  2001کمتر از آنها (کوت و هیلی، يوء استفادهکودکان و س
) و عملکرد بهتر اقتصـاد از طریـق اعتمـاد بیشـتر و     1995،هاي دولتی (پاتنامدستگاه. بهتر

)؛ تقاوت عمده بین پاتنـام بـا کلمـن و    1995هاي معامله با یکدیگر (فوکویاما، کاهش هزینه
پاتنام این مفهوم را فراتر ازسطح فردي در سطح ملی به کار گرفتـه  بوردیو در این است که 

).15:1383پور، است (شارع
اي که رسمی جاافتادهاجتماعی عبارتست از: هنجارهاي غیرياز نظر فوکویاما سرمایه

اجتمـاعی  يهنجارهایی که سرمایهيدامنه. کندهمکاري میان دو یا چند نفر را تشویق می
هـاي  تواند از هنجارهـاي متقابـل بـین دو دوسـت تـا تمـام آمـوزه       آورند، میمیرا به وجود 

پیچیده و کامالً جز به جز ادیان مانند مسیحیت و یا آئین کنفوسـیوس را در برگیـرد، آنهـا    
هنجار متقابل به هنگام سر و کار داشـتن بـا   انسانی واقعی جا افتاده باشند.يباید در رابطه

شود.قوه وجود دارد، اما تنها به هنگام برخورد با دوستان بالفعل میتمام مردم به طور بال
ي اجتمـاعی  مدنی و مواد دیگري که با سرمایهيها، جامعهبا این تعریف اعتماد، شبکه

دهنـد، آنهـا بایـد بـه     اجتمـاعی را تشـکل نمـی   يند، تماماً آثار و نتایج سرمایههمراه هست
هـاي معنـوي سـنتی چـون صـداقت،      بنـابراین بـا ارزش  و ؛ ها منجر شوندهمکاري در گروه

يشناسـی) رابطـه  پایبندي به تعهدات، عملکرد قابلیت اطمینان در انجـام وظـایف (وظیفـه   
کننـد،  اجتمـاعی مـی  يهنجارهـایی کـه تولیـد سـرمایه    متقابل و نظیر آن مرتبط هستند.

ز همـان اجتمـاع مشـترك    توانند تنها میان گروه معدودي از مردم اپذیرند؛ یعنی میتقسیم
ي جوامع وجـود دارد،  اجتماعی در همهيدر حالی که سرمایهباشند و نه در میان دیگران.

1 winter
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هاسـت نـه   هاجتماعی متعلق بـه گـرو  يسرمایه. تواند به طریق مختلف توزیع گرددا نمیام
دارند دهند در صورتی معنااجتماعی را تشکیل میيسرمایهيهنجارهایی که شالوده. افراد

.)1379:13که بیش از یک نفر در آن سهیم باشند (فوکویاما، 
مشخصاً این مسئله را مطرح کرده اسـت  "2منابع اجتماعیينظریه"با طرح 1نان لین

توانـد  هاي اجتماعی مـی در شبکه3که دستیابی به منابع اجتماعی و استفاده از منابع نهفته
هـاي  بر همـین اسـاس لـین در سـال    . ر منجر شوداقتصادي بهتـهاي اجتماعیبه موقعیت

اجتماعی را براي طرح نظرات پیشین خود برگزیده و آن را يمفهوم سرمایه،)1988اخیر (
هـاي هدفمنـد قابـل    کند که بـا کـنش  به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی تعریف می

جتمـاعی از سـه جـزء    ايبه این ترتیب از نظـر لـین، سـرمایه   . دسترسی یا گردآوري است
گونـه  اعی، قابلیت دسترسـی افـراد بـه ایـن    تشکیل شده است: منابع نهفته در ساختار اجتم

(لـین، هاي هدفمندمنابع اجتماعی در کنشگونه منابع اجتماعی و استفاده یا گردآوري این
1999 :7(.

کنـد و  میلین منابع ارزشمند در اکثر جوامع را ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی 
هاي دیگرانی که فرد بـا آنهـا   اجتماعی افراد را بر حسب میزان یا تنوع ویژگیيلذا سرمایه

البتـه دسـتیابی بـه منـابع و     . دانـد مستقیم دارد قابل سنجش میپیوندهاي مستقیم و غیر
. استفاده از آنها خود متأثر از موقعیت فرد در ساختار سلسله مراتبی موجود در جامعه است

اجتمـاعی  يمفهـومی مهـم سـرمایه   ) را دو عنصر4ايهاي شبکهو (موقعیتمنابع نهفته او
هاي اجتماعی را در ارتبـاط بـا   گذاري افراد در روابط و شبکهکند و نتایج سرمایهقلمداد می

گونـه  براي کـنش ابـزاري سـه   . نمایدبندي میطبقه6و کنش اظهاري5دو نوع کنش ابزاري
کند:  دهی) را مطرح میبازگشت سرمایه (باز

(شـهرت) و  بازدهی اقتصادي (ثروت)، بازدهی سیاسـی (قـدرت) و بـازدهی اجتمـاعی    
. هاي بازدهی اجتماعی اسـت نویسد: (به نظر من شهرت یکی از شاخصبراي مورد اخیر می

1 Lin Nan
2 social resource theory
3 embedded resource
4.location net work
5 instrumental action
6 expressive action
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يفـرد در یـک شـبکه   يتوان به مثابه نظـرات مسـاعد یـا نـا مسـاعد دربـاره      شهرت را می
.)11: 1999(لین، )کرداجتماعی تعریف

نظریات جدید سرمایه اجتماعی 
1ایمر فال و نارایان

اجتماعی سه سطح متفاوت را مشخص کرد:يایمرفال در بررسی سرمایه
سطح روابط میان فردي مانند خانواده، دوستان و همسایگان-1
بها و احزاها، شرکتاي مانند کلوپهاي واسطهسطح اجتماعات و سازمان-2
سطح کالن نهادهاي اجتماعی-3

اجتماعی تمایز قائل شــد:ينارایان بین سه سطح سرمایه
اجتمـاعی يهاي ابتدایی کـه او آن را سـرمایه  اجتماعی در درون گروهيسرمایه-1

Bondingنامدمی.
دهـد،  هاي اجتماعی را به هم پیونـد مـی  که گروه)Cross–Cutting(پیوندهایی-2
شود.نامیده میBridgingاجتماعیيسرمایه
). 1999(نارایان، کارکرد نهادهاي رسمی دولتی-3

2اشمیتوبرگر 

داند:اجتماعی را داراي عناصر زیر میيایهاشمیت سرمـبرگر
وجود روابط اجتماعی-
هاي سیاسی و اجتماعیها و مشارکتفعالیت-
کیفیت روابط اجتماعی-
).8: 2000(برگر و اشمیت،کیفیت نهادهاي اجتماعی-

1 Narayan
2 Berger & Schmitt



93ستان زم،2، شمارهمنه، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 18

1وناست

بنـدي      هـاي دور و نزدیـک طبقـه   رفاجتمـاعی را بـه معـ   يهاي سرمایهاستون معرف
اجتماعی هستند که شـامل:  ياجتماعی، نتایج سرمایهيهاي نزدیک سرمایهمعرف. کندمی

هاي اجتماعی هستند.اجزایی مانند اعتماد، عمل متقابل و شبکه
يهاي اجتماعی مثالی از معرف نزدیک سـرمایه عرف شبکههاي مدنی بعنوان مفعالیت

مشهور شد که از کاهش مشـارکت  ،)1995این رویکرد در تحلیل پاتنام (. اجتماعی هستند
ور طـ اجتمـاعی هسـتند کـه ب   يهاي دور، نتایج سرمایهمعرف. مدنی در آمریکا صحبت کرد

هاي دور عبارتنـد از امیـد بـه    هایی از معرفمثالقیم به اجزاي کلیدي مربوط نیستند؛مست
نـرخ بیکـاري،   هاي خودکشی، بـارداري در سـنین نوجـوانی،    زندگی، وضعیت سالمتی، نرخ

).43-44: 1997، 2درآمد خانواده، طالق (اسپلربرگ
اجتمـاعی بـا تأکیـد بـر یـک مؤلفـه آن را شـاخص        يپردازان سرمایههر یک از نظریه

هـاي متفـاوتی از جامعـه را بـه     داننـد و سـطح  ی مـی اجتماعيتري براي ایجاد سرمایهمهم
به طور مثـال بوردیـو و   . انداجتماعی اختصاص دادهيبررسی و پژوهش در رابطه با سرمایه

اجتماعی تأکید دارند و آن را نیز به صورت ابزاري در نظر يفوکویاما، بیشتر به عنصر شبکه
تسهیل کنش و دستیابی فرد به اهداف اجتماعی فرد باعث يگیرند و معتقدند که شبکهمی

اي اعتماد به صورت یک متغیر مستقل و اسطهيشود و به مؤلفهاش میشخص یا اجتماعی
تأکید دارند.

ياجتمـاعی را بعنـوان ابـزاري بـراي رسـیدن بـه سـرمایه       يهمچنین بوردیو سرمایه
د است که اعتمـاد چـه   سازي بعد اعتماد، معتقبرعکس، کلمن، با برجسته. دانداقتصادي می

گیـرد تـا افـراد از    در سطح فرد و چه در سطح کالن بعنوان منبعی در اختیار اعضا قرار مـی 
پاتنـام،  . طریق این منبع بتوانند کنش خود را تسهیل کرده و به اهداف و عالیق خود برسند

ین تفاوت کـه  رو راه کلمن دانست با اتوان دنبالهاجتماعی را میيپرداز دیگر سرمایهنظریه
هـاي  کهکرده و بر این باور اسـت کـه شـب   تعریف کار کردي ارائهاجتماعی يوي از سرمایه

اجتماعی این است که چگونـه  يمهم در شبکهياما مسئلهاجتماعی داراي ارزش هستند؛
شود اجتماعی که شامل اعتماد و تعهد اجتماعی میياجتماعی، انواع دیگر سرمایهيشبکه
ياز نظر پاتنام اصـطالح سـرمایه  . کندکنندگان فردي ایجاد میاه کنش بین مشارکترا از ر

1 Stone
2 Spellerberg
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ياي اشاره دارد کـه از اتحـاد، رابطـه   هاي کامالً ویژهوسیعی از منفعتياجتماعی به دامنه
هاي بنابراین بر اساس نظریه؛شودهاي اجتماعی ایجاد میمتقابل و همکاري مرتبط با شبکه

اي از منـابع دانسـت کـه افـرادي بـراي      تـوان مجموعـه  اجتماعی را میيهذکر شده سرمای
کننـد و سـه   رسیدن به منافع خود و تسهیل کنش و روابط میان یکدیگر از آن استفاده می

اجتمـاعی وجـود دارد: اعتمـاد    يهاي مربوط به سـرمایه نظریهيمشترك در همهيمؤلفه
جتماعی.اجتماعی، تعامالت و ارتباطات و مشارکت ا

هاي مرتبط با خشونتنظریه
ريمبانی نظ

به دنبال شـناخت  "خشونت شوهران بر ضد زنان خانواده"بخشی از نظریات مربوط به 
هـاي سـطح   سـازد (نظریـه  اند که خانواده را مستعد خشونت مـی الگوها و عواملی ساختاري

مینیسـتی، بخشـی   ي في خرده فرهنگ خشـونت و نظریـه  نظریه. اندکالن) که از آن جمله
هـاي  کننـد (نظریـه  دیگر از نظریات رفتار و کنش متقابل بین اعضاي خانواده را تبیین مـی 

ها به هاي منابع و یادگیري اجتماعی، هر کدام از این نظریهسطح میانه و خرد)، مانند نظریه
کننـد، در صـورتی کـه    ساز خشونت شـوهران علیـه زنـان توجـه مـی     بعضی از عوامل زمینه

هـاي  ي خشونت علیه زنان داراي هستی چند بعدي است و باید آن را به مدد نظریـه یدهپد
د، بررسی کرد.هستنگوناگونی که هر کدام در قالب رویکرد متفاوتی قابل بحث

ي یادگیري اجتماعینظریه
به اعتقاد او فرزندان از طریق والدین . مطرح کرد1990ي این نظریه را باندورا در دهه

ي والـدین در دوران  ي بـدرفتاري از ناحیـه  مشاهده و تجربه. آموزندخشن بودن را میخود 
شـود  آمیـز توسـط مـرد و آمـوختن تحمـل زن مـی      کودکی منجر به یادگیري رفتار سـلطه 

بــه ویــژه مطالعــات تأییــد کــرده اســت کــه میــزان خشــونت در ؛)177: 1377(فــوروارد، 
هاي از هم گسسته شده بر اثر جدایی یا طـالق، بـاالتر   هاي گسسته، به ویژه خانوادهخانواده

.)166-167: 1989، 1هاي سالم است (گوداز خانواده

1 William Good
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یتیپذیري جنسي جامعهنظریه
هـا و هویـت جنسـیتی را در خـانواده     پذیري گرایشبر اساس این نظریه، فرایند جامعه

ي مرد و مطیـع  ی شدن سلطهدهد و باعث دائمکند و آن را به فرزندان انتقال میدرونی می
شود، زیرا معموالً از زنان تصـویر آرام، مطیـع، منفعـل، عـاطفی و وابسـته و از      بودن زن می

در چنـین شـرایطی   . کندمردان تصویري مستقل، استوار، شایسته، توانا و مصمم ترسیم می
گـري مردانـه را   زنان نقش جنسیتی سنتی مطیع بـودن و در مقابـل، مـردان نقـش سـلطه     

.)327و 98: 1992، 1پذیرند (شفرمی

نظریه منابع
ني ایـ بـر پایـه  . ي خشونت خانوادگی اسـت ي منابع در زمینهویلیام گود واضع نظریه

نظریه، نظام خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگر داراي نظامی اقتداري است و هر 
هارت و اطالعات) بیشـتر از دیگـران   کس به منابع مهم خانواده (شغل، تحصیالت، درآمد، م

تواند سایر اعضا را به فعالیت در مسـیر امیـال خـود وادار کنـد و     دسترسی داشته باشد، می
هاي تجربی اساس این ایده، پژوهشبر. )81: 1380گیرهاي مهم با اوست (اعزازي، تصمیم

ه با خشـونت مـردان در   ترین عامل مقابلاند که افزایش منابع قدرت مهمدر ایران نشان داده
.)54: 1378پور، خانواده است (درویش

ي ناسازگاري پایگاهینظریه
ي ناسازگاري پایگاهی ي منابع گود را تعدیل و بر اساس آن نظریهاُبراین و گلس نظریه

هـا و منـابع کمتـري نسـبت بـه      بر اساس این نظریه، اگر شوهران مهـارت . را تدوین کردند
اشند، به طوري که همسرانشان پایگاه انتسابی آنها را تهدیـد کننـد، از   همسرانشان داشته ب

بـر طبـق ایـن    . کننـد خشونت همچون ابزاري براي حفظ پایگاه انتسابی خود اسـتفاده مـی  
ي طبقـات اقتصـادي و اجتمـاعی    همـه نظریه، خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده در

اهی از نظـر آمـوزش، درآمـد و شـغل بـین      وجود دارد و این هنگامی است که تفاوتی پایگـ 
زوجین وجود داشته باشد و شوهران از نظر تحصـیالت، درآمـد و منزلـت شـغلی در سـطح      

1 Schaeffer
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تري از همسرانشان قرار گیرند و احساس کنند کـه قـدرت و پایگـاه انتسـابی آنهـا در      پایین
.)1380شود (زنگنه، خانواده با برتري تحصیلی و شغلی همسرانشان تهدید می

ي خرده فرهنگنظریه
ي خرده فرهنگ خشونت، هر فرهنگی و به تبع آن هر خرده فرهنگـی  بر اساس نظریه

ها و اعتقادات کـه ممکـن اسـت    ها، هنجارها، نگرشداراي عناصر خاصی است شامل: ارزش
در نتیجـه،  . خشونت شوهران بر ضد زنان خانواده را تأیید و تقویت کنـد یـا مـانع آن شـود    

ن عناصر فرهنگی است که خشونت شوهران بر ضد زنان را در خانواده افزایش یـا  تعهد به ای
تـوان بـراي تبیـین    ي خرده فرهنگ خشونت، مـی بنابراین، بر اساس نظریه؛دهدکاهش می

ي خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده متغیرهاي مانند تعهد به اعتقادات دینـی، شـیوه  
.)همانرا بررسی کرد (ي خویشاوندان همسرگزینی مداخله

ي فمینیستینظریه
ها نیز معتقدند که چگونگی توزیع منابع مالی در خانواده بستگی بـه روابـط   فمینیست

گـردد کـه چـه کسـی حـق      قدرت میان زن و شوهر دارد و روابط قدرت به این امر بـر مـی  
-158: 1376گیري دارد که پول خانواده چگونه و کجا صرف شود (آبـوت و واالس، تصمیم

اي ي قـدرت اسـت؛ رابطـه   بر اساس رویکرد فمینیستی، روابط دو جنس اساساً رابطه. )157
ـ   ی، کالمی یـا روان ي فیزیککه در آن، مرد از همسر خود سوء استفاده ا شـناختی کـرده و ب

بدین ترتیب، خاتمه دادن بـه  . بخشدي خود را تداوم میبکارگیري خشونت، قدرت و سلطه
ي قدرت بین زن و مرد در جامعه اسـت (شـمس   لزم تجدید ساختار رابطههمسرآزاري مست

.)64: 1382پور، اسفندآباد و امامی

شبکه روابط خانوادگینظریه
هـا اشـاره و دو   الیزابت بات به نوعی دیگر از روابط متقابـل بـین همسـران در خـانواده    

اول را مناسـبات تفکیکـی   او الگـوي  . کنـد الگوي متفاوت از روابط خانوادگی را معرفی مـی 
دهد که در آن زن و این الگو روابطی را توضیح می. هاي زناشویی نامگذاري کرده استنقش

هـاي خـانوادگی را بـه دقّـت     شوهر قائل به تفاوت واضحی در وظایف خود هسـتند و نقـش  
وان بـات از الگـوي دوم بـا عنـ    . اي دارندهاي جداگانهیک کرده و منافع، عالیق و فعالیتتفک
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هاي پارسونز ي تفکیک نقشي مقابل نظریهبرد که نقطههاي مشترك نام میمناسبات نقش
هـا بـا هـم همکـاري و همفکـري      در این نوع از مناسبات، زن و شوهر در اکثر فعالیت. است

ي روابـط  ي بـات مشخصـاً بـه شـبکه    نظریـه . دارند و تضاد منافع و عالیقشان حداقل است
هـایی کـه   رسـد کـه در خـانواده   خانواده اشاره دارد و بدین نتیجه میخانوادگی و اجتماعی 

ي روابط اجتمـاعی بـه صـورت متصـل و محـدود      تقسیم وظایف در آنها سنتی است، شبکه
ي کننـد، داراي شـبکه  شود، اما زن و شوهري که به صورت مشارکتی زنـدگی مـی  ظاهر می

.)21-23:1377رسد (روي، میاند در این حالت خشونت به حداقل اجتماعی پراکنده

آثار تعاملنظریه
گیرد که کنش ارتباطی بر اساس این نظریه، شرایط گفتگوي دو طرفه زمانی شکل می

در مفهوم هابرماسی آن حضور داشته باشد که کنشگران در فضایی به دور از تـنش نظـرات   
در ایـن  . اسـت دهی فضاي کـنش ارتبـاطی   هابرماس معتقد به شکل. خویش را تبادل کنند

کنشی، کنشگران از یکدیگر توقـع دارنـد کـه اغـراض و افعـال متفاوتشـان را از طریـق        هم
اجماعی که محصول ارتباط و مفاهمه است هماهنگ کنند (زبـان مشـترك) ایـن امکـان را     

ین آمیـز طـرف  آورد و در صورت بروز اختالف نظر، براي جلوگیري از رفتار خشونتفراهم می
آور اعمال گفتاري در گرو نیرومندي غیـر پس، نیروي الزامیل متوسل شوند؛ فقط باید به دل

.)1377:45خشن دالئل است (هابرماس، 

گرایان رادیکالنظریه سنت
ي خشـونت جنسـی،   اینان معتقدند که زنان خود باعث و بانی خشونتند، زیرا در زمینه

در غرب، این طـرز  . شوندمیکنند و مسبب چنین خشونتیزنان خود متجاوز را وسوسه می
مشـروط بـر اینکـه    . کند که مرد اجازه دارد همسرش را بزنـد ی میتفکر به این صورت تجل

.)223: 1380تر نباشد (آلبرت و واالس، تش ضخیمسچوب از انگشت ش
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1شناسی روانینظریه آسیب

از کند که اشـکال متنـوع خشـونت خـانوادگی    شناسی روانی فرض میآسیبينظریه
شود که به صورت جـدي بـه   افرادي انجام میيآزاري یا همسرآزاري به وسیلهقبیل کودك

هاي فردي نظمی شخصیتی یا بعضی دیگر از نقصبیـهاي ذهنی و روانیبیمارييوسیله
بر طبق این نظریه هیچ تبیینی براي صدمه زدن یک فـرد  . اندمضطرب و پریشان حال شده

ارد، بنابراین هر شوهري که زن خود را آزار دهد (دیوانه) است.دوست داشتنی وجود ند
يخاصـی بـه تبیـین پدیـده    يهاي مطرح شده در این زمینه هر کدام از زاویـه نظریه

ا ایـن پدیـده چنـد    اند؛ امز آن را مورد توجه قرار دادهسااند و عوامل زمینهخشونت پرداخته
ت واحد آن را تبیین نمود و عوامل متعـددي  توان با یک علچند وجهی است و نمیبعدي و

لذا در پژوهش حاضر براي تبیین عوامل مختلـف  . اندبا درجات و شدت معینی در آن سهیم
، 2یـادگیري اجتمـاعی  يماننـد نظریـه  هـاي سـطح خـرد    مؤثر بر خشونت خانگی از نظریه

اهی و همچنـین  ناسـازگاري پایگـ  يمنابع و نظریـه ينظریه،3شناسی روانیآسیبينظریه
شود.خشونت استفاده میخرده فرهنگيسطح کالن مانند نظریهينظریه

یادگیري اجتماعی خشونت بین والدین یـک مـدل بـراي یـادگیري     يبر اساس نظریه
. کنـد گرایانه و همچنین براي تناسب چنین رفتـاري در خـانواده فـراهم مـی    رفتار خشونت
انواده را کنـد، خشـونت در خـ   میرا تجربه یا مشاهدههایی که خشونت والدینبنابراین بچه

پذیرند.عنوان یک ابزار مناسب براي بیان خشم و کنترل رفتار دیگران میب
هایی که اعضاي آن در دوران کودکی یادگیري اجتماعی در خانوادهياز دیدگاه نظریه

ل بروز خشـونت و یـا   اند، احتماشاهد خشونت والدین بوده یا خشونت والدین را تجربه کرده
يبنـابراین بـر اسـاس نظریـه    هـاي دیگـر اسـت؛   ب بیشتر از خانوادهتن دادن به آن به مرات
خشـونت توسـط افـراد در خـانواده     يمشاهده و تجربهيتوان سابقهیادگیري اجتماعی می

خاستگاه را مد نظر قرار داد.
هر خـرده فرهنگـی   خرده فرهنگ خشونت هر فرهنگی و به تبع آنيبر اساس نظریه

هـا و  ها، هنجارها، نگرشباشد که این عناصر فرهنگی (ارزشداراي عناصر خاص خودش می
اعتقادات) ممکن است خشونت مردان علیه زنان را در خانواده تأییـد و تقویـت نمایـد و یـا     

1 psychopathology theory
2 social learning theory
3 psychopathology theory
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يهمچون نحـوه یتوان متغیرهایبر اساس این نظریه می. اینکه از آن ممانعت به عمل آورد
يخویشـاوندان را در تبیـین پدیـده   يهمسـرگزینی) و مداخلـه  ينتخـاب همسـر (شـیوه   ا

خشونت خانگی مد نظر قرار داد.
منابع که توسـط گـود و همکـارانش مطـرح گردیـد، اگـر منـابع در        يبر اساس نظریه

دسترس فرد زیاد باشد فرد داراي زور وقدرت بیشتري است اما عمالً کمتـر از خشـونت در   
کند که سایر منابع کارایی الزم را نداشته کند اما زمانی از آن استفاده میاستفاده میروابط 

هاي مطلوب موفق نیستند. لذا افـرادي کـه فاقـد منـابعی دیگـر ماننـد       و یا در کسب پاسخ
درآمد، تحصیالت و ... هستند احتماالً از خشونت به عنوان یک منبع جهت به دست آوردن 

بر اساس این نظریه مردانی کـه منـابعی همچـون    . کنندبط استفاده میقدرت بیشتر در روا
درآمد تحصیالت و اشتغال را ندارند از خشونت علیه زنان بـه عنـوان ابـزاري جهـت کسـب      

تـوان متغیرهـایی   با استفاده از این تئوري مـی . کنندقدرت در روابط خانوادگی استفاده می
نوان عوامل وابسته به خشوت مد نظر قرار داد.چون درآمد، سطح تحصیالت و اشتغال را بع

ناسازگاري پایگاهی که توسط (ابراین) و (گلس) مطرح گردید و تا حدودي بر ينظریه
ها و منابع کمتري نسـبت  منابع است معتقد است که اگر شوهران مهارتيگرفته از نظریه

همسرانشـان مـورد   يوسـیله طوري که پایگاه انتسابی آنها بهبه همسرانشان داشته باشند ب
تهدید واقع شود از خشـونت بعنـوان ابـزاري جهـت حفـظ پایگـاه انتسـابی خـود اسـتفاده          

بر اساس این نظریه وقتی که تفاوت و شکاف پایگاهی از نظر آموزش و تحصیالت، . کنندمی
رانشان تر از همسو مردان در سطحی پایینغل بین زن و مرد وجود داشته باشد؛درآمد و ش

همسرشـان مـورد   يشـان بـه وسـیله   قرار بگیرند و احساس بکنند که پایگاه درون خـانواده 
لـذا بـر   ه به خشونت متوسل بشـوند زیـاد اسـت؛   گیرد احتمال اینکتهدید و تعرض قرار می

شغل و میزان تحصیالت را براي ـتوان متغیرهایی مانند تفاوت درآمداساس این نظریه می
ي درون خانواده و بین زوجین مد نظر قرار داد.هاتبیین خشونت

هـاي شخصـیتی و   خشونت به جنبهيشناسی روانی براي تبیین پدیدهي آسیبنظریه
افرادي يشود و معتقد است که اشکال متنوع خشونت به وسیلهفردي اشخاص متوسل می

مشـروبات  وابسـتگی بـه   ـشود که به صورت جدي دچار بیماري ذهنـی و روانـی  انجام می
بر ایـن اسـاس   . نمایدعادي درون فردي را مطرح میالکلی و مواد مخدر یا دیگر عوامل غیر

مـواد مخـدر را بـا    توان متغیرهاي همچون وابستگی به مشـروبات الکلـی و  از این نظریه می
خشونت علیه زنان مرتبط دانشت.يلهمسأ
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پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

هاي داخلی با موضوعاتی مشابه انجام گرفته و این امر حـاکی  در مواردي چند، پژوهش
هاي صورت گرفته باشد. در اینجا تنها به ذکر نام پژوهشاز اهمیت موضوع مورد بررسی می

گردد، که این عناوین شامل:  گردد و تنها در برخی موارد توضیحاتی ذکر میاکتفا می
ي بهزیستی شهر تهـران نشـان   مشاورهکننده به مراکزان مراجعهي زناعزازي با مطالعه

انـد  شـده اول زندگی مشترك با خشونت فیزیکی آشـنا يدهد که نیمی از زنان در هفتهمی
ي اي و دانشگاهی متعددي با جامعـه هاي منطقهگذشته از این آثارپژوهش،)1380اعزازي،(

کنیم.  مورد از آنها را ذکرمیآماري محدودتري انجام شده که به اختصار چند
به امیرمرادي در پژوهشی به بررسی مشکالت جسمی و روانی زنانی پرداخته است که

تـرین مشـکالت جسـمی    اند او نشان داد که شایعشدهرودست همسرانشان با خشونت روبه
همچنین از نظـر روانـی   )%99(هاي خانوادگی کبودي و کوفتگی بوده است زنان درخشونت

مـرادي،  (انـد  % ازآنان فاقد عزت نفـس بـاال بـوده   65از زنان افسردگی شدید داشته و 34%
1375(.

نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل اقتصـادي اجتمـاعی و   ،)1384(الهوردیان 
فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر نقده نتایج زیر را بدست آورد: 

د است و عوامل مؤثر بر آن عبارتنـد از: سـن ازدواج   درص32میزان خشونت علیه زنان 
زن، اختالف سنی زوجین، بعد خانوار، تحصیالت زوجین، درآمد خانوار، نـوع شـغل شـوهر،    
توزیع نامتقارن قـدرت، تجربـه و مشـاهده خشـونت در خـانواده پـدري شـوهر، اعتقـاد بـه          

. بـه آداب و رسـوم  پدرساالري، اعتقادات مـذهبی زوجـین و اخـتالف زوجـین در پایبنـدي      
پدري شوهر و اعتقاد مرد بـه  يخشونت در خانوادهيهمچنین متغیرهاي تجربه و مشاهده

پدرساالري بیشترین و متغیر پایبندي زوجین به آداب و رسوم کمترین سـهم را در تبیـین   
.)1384متغیر وابسته ایفا کرده است (الهوردیان،

آماري از طرف همسرانشان با ينان جامعهنتایج پژوهش بگرضایی نشان داد که اکثر ز
روانی بوده است ـترین خشونت در بین آنها خشونت روحیاند و شایعشدهروخشونت روبه

.)1382بگرضایی،(
کننـده بـه پـنج واحـد     ي جسـمی مراجعـه  دیـده ي زنان آزاربیات در پژوهشی درباره

ي اعتیـاد،  ت یافـت کـه سـابقه   به این تجربه دس1378تهران در سال پزشکی قانونی شهر
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بیـات، (آزاري دارد زندانی شدن و ارتکاب جـرایم گونـاگون مـرد ارتبـاط مسـتقیمی بـا زن      
1378(.

در پژوهش خود با عنـوان بررسـی عوامـل مـرتبط بـا خشـونت       ،)1382(صفتریحان
را تهـران نتـایج زیـر    شـهر يشوهران علیه زنان در خانواده در مراجعین به دادگاه خـانواده 

بدست آورد: 
ســوي درصــد از زنــان خشــونت اعمــال شــده از66اســاس نتــایج ایــن پــژوهش ربــ

خشـونت  ياین مطالعه نشان داد که بین مشاهده؛اندحد زیاد بیان کردههمسرانشان را در
پدري همچنین دخالت خویشـاوندان مـرد در زنـدگی زوجـین بـا      يتوسط مرد در خانواده

صـفت، داري وجـود دارد (ریحـان  معنـی ير خـانواده رابطـه  خشونت شوهران علیه زنـان د 
1382(.

شـناختی عوامـل مـؤثر بـر خشـونت      بررسـی جامعـه  "زنگنه در پژوهشی تحت عنوان 
نشان داد که متغیرهاي سـن زن و شـوهر، سـن ازدواج    "شوهران علیه زنان در شهر بوشهر

بندي زوجین به اعتقـادات  زن و شوهر، طول مدت ازدواج زوجین، تعداد فرزندان، میزان پای
انتخاب همسر، میزان تحصـیالت زن و درآمـد شـوهر داراي    دینی، میزان آزادي زوجین در

.)1380زنگنه،(یه زنان استمعکوس و معناداري با خشونت عليرابطه
شناختی با خشونت مـردان نسـبت   ي برخی عوامل جمعیتپس از بررسی رابطهییالق

اهواز دریافت که هر چه میزان تحصیالت مردان و زنان باالتر به همسران خود در شهرستان
ورزي مـردان  باشد و همچنین زنان از زندگی زناشویی رضایت بیشتر داشته باشند خشـونت 

.)54: 1387کالنتري و حمیدیان، (علیه همسرانشان کمتراست 
ان داد با بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه نش،)1382(عارفی 

درصـد  60تـا  50همچنـین  ؛انـد ساله بیشترین خشونت را تجربه کـرده 32تا 17که زنان 
درصـد  25دارنـد و  گیرند تحصیالت ابتـدایی زنانی که مورد خشونت همسران خود قرارمی

درصـد مـورد   25/7درصد از زنان مورد خشونت فیزیکی و جسمی 50سوادند و نیزآنها بی
.)1382عارفی، (اند رصد مورد خشونت مالی قرار گرفتهد23/2خشونت روانی و 

"شهر تهـران خشونت نسبت به زنان در"در پژوهشی با عنوان ،)1379(فتاحی مفرح 

معناداري بین تحصیالت مردان و نیز خشونت نسبت به زنان اعالم کـرده اسـت در   يرابطه
معنـاداري بـین اشـتغال    يگونه رابطـه حالی که در مورد اشتغال زنان در این پژوهش هیچ

همچنین در مورد بعد خانوار و خشونت علیه ؛زنان و خشونت علیه زنان وجود نداشته است
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معناداري وجود دارد یعنی چه بعد خـانوار بیشـتر باشـد، خـانواده بیشـتر      يزنان نیز رابطه
شـود و بیشـتر دچـار کشـمکش و     درگیر مسائل و مشکالت ناشی از افزایش جمعیـت مـی  

دهد امـا زنـانی   بروز اختالف و خشونت را افزایش میيگردد که این امر زمینهري میدرگی
خـود را متحمـل زنـدگی خشـونت بـار      اقتصادي پایینی دارنـد غالبـاً  ـکه پایگاه اجتماعی

مالی کمتـري دارنـد و در صـورت اعتـراض و در نهایـت جـدایی از       يدانند زیرا پشتوانهمی
دهنـد در زنـدگی خـود    بینند لـذا تـرجیح مـی   را در انتظار خود میبدتري يهمسر، آینده

بسوزند و بسازند.  
هـا میـزان   اي کـه در آن خـانواده 110این پژوهش شواهد حـاکی از آن اسـت کـه    در

حد زیاد بـوده و هـر   خانواده اقتدار مرد خانواده در56ها زیاد است درخشونت نسبت به زن
شد میزان خشـونت هـم زیـاد خواهـد شـد (فتـاحی مفـرح،       چقدر میزان اقتدار مرد زیاد با

1379(.
نشان داد که از بین متغیرهاي مستقل، رضایت اجتماعی، عـزت  ،)1382نتایج همتی (

)عـاطفی فیزیکـی و (مستقیمی با خشونت کلی ياجتماعی رابطهـنفس و پایگاه اقتصادي
)پـذیري خشـن  رآزاري، جامعـه اعتقاد به پدرساالري، گرایش به همس(دارد و سایر متغیرها 

ضرایب همبستگی متغیرها نشـان  . دهندمستقیمی را با خشونت کلی نشان میغیريرابطه
به عبـارت  . داري وجود داردمنفی معنیيدهد که بین سن ازدواج زنان و خشونت رابطهمی

. خشـونت در میـان آنهـا کمتراسـت    يهر چه سن ازدواج باال رود احتمـال تجربـه  ترروشن
. داري بـا خشـونت علیـه زنـان دارد    منفـی معنـی  يمیزان تحصیالت زنان و مـردان رابطـه  

منفی وجود دارد (همتی،يهمچنین بین اختالف سنی زوجین و خشونت علیه زنان رابطه
1382(.

در پژوهش خود بـه بررسـی و شـناخت عوامـل خـانوادگی مـؤثر بـر        ،)1384(مارابی 
نتایج حاصله نشـان داد کـه بـین    ؛امیاران پرداخته استخشونت علیه زنان در شهرستان ک

خشونت، پذیرش خشـونت، یـادگیري خشـونت، پدرسـاالري، آشـفتگی      يمتغیرهاي تجربه
انتخـاب همسـر،   ياجتمـاعی، شـغل زوجـین، شـیوه    ـخانواده، سن زنان، پایگاه اقتصـادي 

زهاي بین اعضـاي  هاي حل اختالف با همسر و مرالعمل زنان در مقابل خشونت، شیوهعکس
داري مشاهده شده است اما بین شهري و روسـتایی بـودن بـا میـزان     معنیيخانواده رابطه

این نتایج همچنین نشان داده است که . داري مشاهده نشدمشارکت علیه زنان تفاوت معنی
انـد  آماري از طرف شوهرانشان مورد شدیدترین انواع خشونت قرار گرفتهياکثر زنان نمونه
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درصد و خشونت جسمی به میـزان  6/81درصد، خشونت اقتصادي 100خشونت روانی که
.)1384درصد بوده است (مارابی،3/95

ب) تحقیقات خارجی
اجتمـاعی خـانواده و رفتارهـاي    يبـین سـرمایه  يرابطـه ،)2001همکارانش (رایت و

استخراج ) NYS(لی جوانانآنان از پیمایش ميهاي اولیهداده. اندبزهکارانه را بررسی کرده
هاي آنهـا  کلمن یافتهيسال است با استناد به نظریه24تا 11سن پاسخگویان ؛شده است
اجتماعی خانوادگی در طول زمـان میـزان بزهکـاري را کـاهش     يدهد که سرمایهنشان می

حسب مدت زمـان همچنین تالش والدین برکند؛رفتاري را تعدیل میدهد و تأثیرات بدمی
ط پذیري توسـ آنان احتمال ارتکاب رفتارهاي بزهکارانه و جامعهيصرف شده و میزان توجه

اجتمـاعی  يانـد کـه سـرمایه   آنها همچنین نشـان داده دهد؛همساالن بزهکار را کاهش می
دهد و اساسی را براي کنتـرل اجتمـاعی   خانواده کنش متقابل و سطح وظایف را افزایش می

.)2001(رایت،زدسارسمی فراهم میغیر
اجتماعی ياهمیت سرمایهيدهندهنشان،)2006(1نتایج پژوهش رایت و فیتزپاتریک

به مثابه منبع مهمی است که پیامـدهاي خشـونت و مخصوصـاً روابـط والـدین، فرزنـدان و       
چه فرض بر این است که ورزش بیشتر و حضـور  اگر. کنددلبستگی به مدرسه را تعدیل می

دهد اما در این پـژوهش نتـایج   ي ورزش گرایش به سوي خشونت را کاهش میهادر باشگاه
چیز دیگري را نشان داده است.

دهد هنگامی که متغیرهـاي سـطح   نشان می،)2006نتایج پژوهش سلمی وکیویوري (
سـوي  کنتـرل شـده باشـد پـایین بـودن حمایـت از      )مثل خود کنترلی(ساختاري فردي و

سـوي معلـم و پـایین بـودن اعتمـاد بـین اشـخاص بـا رفتـار          ازوالدین پایین بودن کنترل 
کنترل از سوي والدین حمایت معلمـان و پیونـد بـین نسـلی بـا      . بزهکارانه همبستگی دارد

رسـد پیونـدهاي ضـعیف    بـه نظرمـی  ؛هاي دو متغیره همبستگی داردبزهکاري تنها از مدل
شود او را در مقابل خطر بزهکـاري  یوقت مکار پارهوالدین که باعث پیوند نوجوانان به بازار

کند.  حمایت نمی

1 Wright & Fitzpatrick
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شناسـی  جـرم يمدیر مؤسسـه 1اجتماعی توسط آدام گریکاريپژوهش جرم و سرمایه
يبـین سـرمایه  يهدف این پژوهش بررسی رابطه. انجام شده است1999سال استرالیا در

گیرد.اي که او از پژوهش خود میاجتماعی و جرم است نتیجه
از داریم تا:ما نی

هاي بروز جرم را به دست آوریم.  علت-1
جرم را کاهش دهیم.  يکنندههاي ایجادها و فرصتزمینه-2
مسائل خاص جرم را بدست آوریم.-3
گـذاري  سـرمایه يکمک به قربانی جرم و کاهش امکـان و خطـرات جـرم بوسـیله    -4

هاي زیر:  اجتماعی از راهرکردن در سرمایه
دن مردم و افزایش عزت نفس مردم و احساس همگونی آنهـا در جامعـه کـه    پرورش دا

اجتمـاعی در اسـترالیا باعـث    يگـذاري در سـرمایه  شود البته سرمایهباعث حمایت آنها می
).1999شود (گریکار، ر جرائم میکاهش د

هاي انجـام شـده داخلـی و خـارجی روابـط افـراد عامـل مـؤثري در رفتـار          در پژوهش
باشـد  اي که در مورد پژوهشات داخلی و خارجی قابل ذکـر مـی  نکته؛باشدمیزآمیخشونت

هایی با محوریت شـبکه و یـا بـا محوریـت     این است که در بیشتر پژوهشات صرفاً به سنجه
. )1999،هنجارها توجه شده است (کریشنا و شریدر

اهمیـت و  هـا پرداختـه  اجتماعی، صـرفاً بـه شـبکه   يدر مطالعاتی که به جاي سرمایه
اجتمـاعی نگردیـده و   يمحور و پویاي سرمایهيکافی به ماهیت چند بعدي زمینهيتوجه

اجتماعی در نظـر  يصرفاً با تحلیل و بررسی تنها یک نوع شبکه آن را معرف مفهوم سرمایه
يسـرمایه يهـاي اجتمـاعی یکـی از ابعـاد چندگانـه     اند در حالی که حتی اگر شبکهگرفته

اي چند بعدي است و ابعـاد مختلفـی دارد   هاي اجتماعی پدیدهشند، خود شبکهاجتماعی با
هـاي متعـدد توضـیح داده شـود (سـاباتینی،     اي از شـاخص تواند با ترکیب مجموعـه که می
2006(.

1 Adam Graycar
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ري پژوهشچارچوب نظ
يهـاي محققـان مختلـف در خصـوص سـرمایه     در این پژوهش، پس از بررسی نظریـه 

هاي پاتنام و بوردیو ارتباط بیشـتري بـا موضـوع پـژوهش     رسد، نظریهاجتماعی، به نظر می
-کردهاجتماعی ارائه يبه این دلیل که هر دو اندیشمند تعریفی کارکردي از سرمایه. دارند

سـطوح میـانی و کـالن    به کنند و سپساند و هر دو تحلیل خود را از سطح خرد شروع می
ياجتماعی، به شبکهيهاي سرمایهاز بهترین مؤلفهبه طور مثال پاتنام، در بحث . رسندمی

کند و معتقد است که ایـن عنصـر در کنـار سـایر عناصـر،      شان اشاره میافراد تعلق گروهی
همچنـین وي معتقـد اسـت،    ؛ شـود موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینـه در اجتمـاع مـی   

ادر    کننـدگان را قـ  تها، هنجارهـا، اعتمـادي اسـت کـه مشـارک     اجتماعی با شبکهيسرمایه
شـان را  سازد تا به طور مؤثرتري با همـدیگر کـنش داشـته باشـند و اخـتالف مشـترك      می

او بر این باور است این منابع خصلتی خود تقویت کننده دارند، باعث ارتقاء. نمایندپیگیري 
.  گردندهمکاري، مشارکت اجتماعی، اعتماد مقابل و رفاه اجتماعی می

يپیوسـته و متقابـل بـین شــبکه   ياعی در نظـر پاتنـام یـک رابطـه    اجتمـ يسـرمایه 
اجتمـاعی آن را  يبوردیو نیز با تأکیـد بـر شـبکه   . اجتماعی، اعتماد، مشارکت و تعهد است

بـا ادغـام   بنابراین در این پـژوهش  ؛داندمنبعی براي دستیابی به اهداف و تسهیل کنش می
لیل پژوهش با توجه به اهداف پژوهش ساخته هاي بوردیو و پاتنام سعی شده مدل تحنظریه
منابع و یادگیري اجتماعی، يهاي مرتبط با خشونت، نظریههمچنین با بررسی نظریه؛شود

کند.ساز خشونت علیه زنان توجه میها به بعضی از عوامل زمینهکه هر کدام از این نظریه

ري پژوهشمدل نظ

يسرمایه
یاجنماع

هامتغیرخشونت
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مدل تحلیلی پژوهش

هاي پژوهشفرضیه
مستقیم وجود دارد.يبین مشارکت اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه-1
مستقیم وجود دارد.يبین اعتماد اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه-2
مستقیم وجود دارد.يبین روابط اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه-3
مستقیم وجود دارد.يتماعی و خشونت علیه زنان رابطهبین حمایت اج-4
مستقیم وجود دارد.يبین سن و خشونت علیه زنان رابطه-5
مستقیم وجود دارد.يفرزندي و خشونت علیه زنان رابطهيبین درجه-6
مستقیم وجود دارد.يبین تحصیالت و خشونت علیه زنان رابطه-7
مستقیم وجود دارد.يعلیه زنان رابطهبین وضعیت اشتغال و خشونت -8
مستقیم وجود دارد.يبین وضعیت فرهنگی خانواده و خشونت علیه زنان رابطه-9

اجتماعیمشارکت

اجتماعیاعتماد

اجتماعیروابط

اجتماعیحمایت

اقتصادياجتماعی

خشونت

روانی جسمی

سن

تحصیالت

وضعیت اقتصادي

وضعیت مسکن

غالوضعیت اشت

فرزندييدرجه

وضیعت فرهنگی 
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مستقیم وجود دارد. يبین وضعیت اقتصادي خانواده و خشونت علیه زنان رابطه-10
مستقیم وجود دارد.يبین وضعیت مسکن و خشونت علیه زنان رابطه-11
وجود دارد.ياجتماعی و خشونت علیه زنان رابطهيمایهبین سر-12

گیريآماري، نمونه و روش نمونهجامعه
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي است، در این پژوهش از روش پیمایشـی اسـتفاده   
شده است، در ابتدا روش اسنادي به منظور گردآوري ادبیات پژوهش بـه کـار گرفتـه شـده     

آماري بهره گرفتـه  يهاي مورد نیاز از جامعهآوري دادهبراي جمعاست و از روش پیمایشی
شد.  

کـه ازآنجـا . هسـتند مشـهد شهردرهلأزنان متيهیکلپژوهشآماري اینيجامعه
حجمآوردندستبهبراينیامد،دستبهآمارييهجامعتعدادمورددردقیقیاطالعات

است. شدهاستفادهزیريهرابطازنمونه،
. شـد خواهـد حداکثرکسرصورتحاصلبگیریمنظردر5/0را Pموفقیتنسبتاگر

07/0وگـرفتیم نظـر درحـداکثر راموفقیتنسبتپژوهش،ایندراحتیاط،رعایتبراي
احتمـال خطـا ضـریب گـرفتن نظرکه با درآنجاازاماآید؛میدستبه196نمونه، حجم

وآوريعجمـ شـد و پرسشنامه توزیع200نشود،ندهبرگرداهاپرسشنامهازبرخیرفتمی
تحلیل انجام گرفت.وتجزیه

5بهمشهداقتصادي دريطبقهاساسبررامشهدسطحآماري،يهنمونانتخاببراي
منطقه مشـخص  هردروبودهايخوشهروشگیري،نمونهروشکردیم،بنديطبقه تقسیم

.شدتوزیعپرسشنامهوتخاباننمونهساده،به صورت تصادفی،شده

تعیین حجم نمونه براي کل شهر
مشهد از فرمول زیر به شرح ذیـل اسـتفاده شـده    براي تعیین حجم نمونه در کل شهر

است: 
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p-1=qبرآورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات قبلـی برابـر  pدر فرمول فوق 

باشد.  می
همچنین

2zاطمینان، : سطحd میزان خطا و :n.حجم کل نمونه :
توان حداکثر مقدار آنها که برابر اسـت بـا   در دسترس نباشند میqو pدر باال چنانچه 

:را در نظر گرفت5/0
5/0 =q ،5/0 =P 07/0و =d

هاابزار گردآوري داده
شـاخص  باشد که بر اساس طیف لیکرت وابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه می

20ي تنظیم شده، در ابتدا در گروه کوچکی (به تعداد پرسشنامه. تایی تنظیم شده است5
و پس از حصول از اصـالحات الزم و  1آماري، پیش آزمونينفر از گروه آزمایشی) از جامعه

هاي مورد استفاده، به کل افراد نمونـه  ها و گویهپرسش3و پایایی2حصول اطمینان از روایی
شود.  و توسط آنان تکمیل میارائه

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
توان متصـور بـود   گیري چندین نوع مختلف روایی را میاندازهيدر بحث اعتبار وسیله

روایی که در این پـژوهش اسـتفاده شـده اسـت     . که هر کدام با بعد متفاوتی سر و کار دارند
هـا تـا چـه انـدازه وجـوه      ر این است که معرفکید بأروایی محتوایی است در روایی محتوا ت

استادان محترم راهنما يسشنامه به وسیلهرروایی محتوایی پغسنجندمختلف مفهوم را می
و مشاور و همچنین دیگر کارشناسان خبره تأیید شد.  

1. pre-test
2 validity
3 reliability
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نباخ استفاده وها از ضریب آلفاي کرابزار گردآوري داده1در مورد سنجش میزان پایایی
. گیري به ثبات، همسازي و هماهنگی درونی آن بسـتگی دارد اندازهيهر وسیلهپایایی. شد

اي است که از کاربرد تکراري آن، نتـایج صـد در صـد    گیري، وسیلهاندازهيپایاترین وسیله
).1469: 1378آید (دیانی، واحدي به دست می

ـ  أنفـر از زنـان مت  20محقق بررسی، يدر پژوهش حاضر پرسشنامه ه صـورت  هـل را ب
) و ارماین هـر یـک  Nهاي الزم یعنی آمري (کند و پس از استخراج شاخصپایلوت اجرا می

ال با کل تست و با تأکیـد بـر ضـریب آلفـاي     ؤاالت، همبستگی و تجانس درونی هر سؤاز س
سـپس اقـدام بـه اجـراي نهـایی      باشـد؛ سنجی مطلوب مـی هاي روانژگینباخ داراي ویوکر

همـاهنگی  ياین روش براي محاسـبه . هاي مورد نظر گردیده استپرسشنامه بر روي نمونه
هـاي مختلـف را   هـایی کـه خصیصـه   ها یا آزمونگیري از جمله پرسشنامهدرونی ابزار اندازه

نبـاخ بـراي سـنجش همبسـتگی     ورود. در واقـع آلفـاي کر  کنند به کـار مـی  گیري میاندازه
افـزار آمـاري   البته این امر به کمک نـرم . رودهاي یک سازه، نسبت به آن سازه بکار میگویه

SPSSهاي پرسشـنامه  آلفاي بدست آمده از کل متغیر. و قدرت و دقت باالي آن انجام شد
باشد.باشد که در حد نرمال می، می92/0

هاي پژوهشیافته

بین مشارکت اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد. :1يفرضیه

یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         براي بررسی وجود 
شود. خروجی آن به صورت زیر است:ن استفاده میوپیرس

ضرایب همبستگی بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان خشونت علیه زنان:1جدول 
-016/0مقدار ضریب همبستگی

834/0مقدار احتمال
180تعداد نمونه

1 reliability
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بوده اسـت  -016/0شود که میزان همبستگی برابر اهده میبا توجه به جدول فوق مش
شـود یعنـی همبسـتگی    صـفر رد نمـی  يپـس فرضـیه  . باشـد مـی 834/0و مقدار احتمال 

معناداري بین مشارکت اجتماعی و خشونت علیه زنان وجود ندارد.

بین اعتماد اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:2يفرضیه

وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         براي بررسی 
شود. خروجی آن به صورت زیر است. ن استفاده میوپیرس

ضرایب همبستگی بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان خشونت علیه زنان: 2جدول 
- 405/0مقدار ضریب همبستگی

000/0مقدار احتمال
174تعداد نمونه

بوده اسـت  -405/0شود که میزان همبستگی برابر فوق مشاهده میبا توجه به جدول
شود یعنی همبستگی معناداري صفر رد میيپس فرضیه. باشدمی000/0و مقدار احتمال 

با توجه به اینکه ضـریب همبسـتگی   . بین اعتماد اجتماعی و خشونت علیه زنان وجود دارد
. معکوس بـین دو متغیـر اسـت   يود رابطهوجيدهندهباشد نشانو منفی می-405/0برابر 

باشد.چه اعتماد اجتماعی بین زوجین بیشتر است خشونت علیه زنان کمتر مییعنی هر

بین روابط اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:3يفرضیه

براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         
.خروجی آن به صورت زیر است. شودمین استفادهوپیرس

ضرایب همبستگی بین میزان روابط اجتماعی و میزان خشونت علیه زنان:3جدول 
- 354/0مقدار ضریب همبستگی

000/0مقدار احتمال
175تعداد نمونه
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بوده اسـت  -354/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
.باشدمی000/0ل و مقدار احتما

شود یعنـی همبسـتگی معنـاداري بـین روابـط اجتمـاعی و       صفر رد میيپس فرضیه
و منفـی  -354/0با توجه به اینکه ضریب همبسـتگی برابـر   . خشونت علیه زنان وجود دارد

چـه روابـط   یعنـی هـر  . معکوس بین دو متغیر اسـت يوجود رابطهيدهندهباشد نشانمی
باشد.  تر است خشونت علیه او نیز کمتر میاجتماعی بین فرد بیش

بین حمایت اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:4يفرضیه

براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         
خروجی آن به صورت زیر است.. شودن استفاده میوپیرس

یت اجتماعی و میزان خشونت علیه زنانضرایب همبستگی بین میزان حما: 4جدول 
-406/0مقدار ضریب همبستگی

000/0مقدار احتمال
188تعداد نمونه

بوده اسـت  -406/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
شود یعنی همبستگی معناداري صفر رد میيپس فرضیه. باشدمی000/0و مقدار احتمال 

با توجه به اینکه ضریب همبسـتگی  . ایت اجتماعی و خشونت علیه زنان وجود داردبین حم
. معکوس بـین دو متغیـر اسـت   يوجود رابطهيدهندهباشد نشانو منفی می-406/0برابر 

شود.یعنی هر چه حمایت اجتماعی از زنان بیشتر باشد خشونت علیه آنها نیز کمتر می

ین و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.بین اختالف سنی زوج:5يفرضیه

براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         
خروجی آن به صورت زیر است.. شودن استفاده میوپیرس
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ضرایب همبستگی بین میزان اختالف سنی زوجین و میزان خشونت علیه زنان: 5جدول 
- 024/0مقدار ضریب همبستگی

747/0دار احتمالمق
182تعداد نمونه

بوده اسـت  -024/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
یعنـی همبسـتگی   ؛شـود صـفر رد نمـی  يپـس فرضـیه  . باشـد مـی 747/0و مقدار احتمال 

معناداري بین اختالف سنی زوجین و خشونت علیه زنان وجو ندارد.

فرزندي و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.يجهبین در:6يفرضیه
براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         

خروجی آن به صورت زیر است.. شودن استفاده میوپیرس

ي فرزندي و میزان خشونت علیه زنانضرایب همبستگی بین درجه:6جدول 
- 024/0مقدار ضریب همبستگی

759/0ار احتمالمقد
164تعداد نمونه

بوده اسـت  -024/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
یعنـی همبسـتگی بـین    ؛شـود صفر رد نمیيپس فرضیه؛باشدمی759/0و مقدار احتمال 

فرزندي و خشونت علیه زنان وجود ندارد.يمعناداري بین درجه

حصیالت زنان و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.بین ت:7يفرضیه

تحصیل زنان و خشونت علیه آنها در خانواده زنان را به دو دسـته  يبراي بررسی رابطه
مستقل بـراي  tبندي کرده و از آزمون تحصیالت دانشگاهی و تحصیالت کمتر از آن تقسیم

.خروجی آن به صورت زیر است. شودآزمون استفاده می
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) میزان خشونت علیه زنان در بین زنان دانشگاهی و زنان t-test(میانگینيمقایسه:7ل جدو
دیپلم و کمتر از آن

تعداد 
نمونه

میانگین 
خشونت

انحراف 
استاندارد

يآماره
t

يدرجه
آزادي

مقدار 
احتمال

132109/002/1301/2187022/0دیپلم یا کمتر ازآن 905/0- 57252/0تحصیالت دانشگاهی

و مقدار احتمال 31/2برابر tيدار آمارهقشود که مبا توجه به جدول فوق مشاهده می
معنـاداري بـین تحصـیالت    يیعنی رابطـه ؛شودصفر رد میيپس فرضیه. باشدمی022/0

توان گفـت زنان و خشونت علیه آنها وجود دارد با توجه به میانگین خشونت در دو گروه می
افتد.  شان اتفاق میراي تحصیالت دانشگاهی خشونت کمتري بر علیهافراد دا

بین وضعیت اشتغال زنان و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:8يفرضیه

وضعیت اشتغال زنان و خشونت علیه آنها در خانواده، زنان را بـه  يبراي بررسی رابطه
مستقل بـراي آزمـون اسـتفاده    tمون بندي کرده و از آزشاغل تقسیمدو دسته شاغل و غیر

خروجی آن به صورت زیر است.. شودمی

تعداد 
نمونه

میانگین 
خشونت

انحراف 
استاندارد

يآماره
t

يدرجه
آزادي

مقدار 
احتمال

186608/0- 99/0514/0- 59055/0شاغل 129026/001/1غیر شاغل

مقـدار  و -514/0برابـر  tيآمـاره دارقـ شود کـه م با توجه به جدول فوق مشاهده می
معنـاداري بـین   يیعنـی رابطـه  ؛شـود صفر رد نمیيپس فرضیه. باشدمی608/0احتمال 

وضعیت اشتغال زن و خشونت علیه او وجود ندارد.  
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بین وضعیت فرهنگی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:9يفرضیه

ـ      ین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی    براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی ب
.خروجی آن به صورت زیر است. شودن استفاده میوپیرس

- 198/0مقدار ضریب همبستگی
008/0مقدار احتمال
178تعداد نمونه

بوده اسـت  -198/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
یعنی همبستگی معناداري ؛شودصفر رد میيپس فرضیه. باشدمی008/0و مقدار احتمال 

با توجه به اینکه ضـریب همبسـتگی   . بین وضعیت فرهنگی و خشونت علیه زنان وجود دارد
. معکوس بـین دو متغیـر اسـت   يوجود رابطهيدهندهباشد نشانو منفی می-198/0برابر 

شود.میشد خشونت علیه زنان خانواده کمترخانوار باالتر بایعنی هر چه فرهنگ

بین وضعیت اقتصادي و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.:10يفرضیه

براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         
خروجی آن به صورت زیر است.. شودن استفاده میوپیرس

- 24/0مقدار ضریب همبستگی
006/0مقدار احتمال
130تعداد نمونه

بوده اسـت و  -24/0شود که میزان همبستگی برابر ا توجه به جدول فوق مشاهده میب
یعنی همبسـتگی معنـاداري   ؛شودصفر رد میيپس فرضیه. باشدمی006/0مقدار احتمال 

با توجه به اینکه ضریب همبسـتگی  . بین وضعیت اقتصادي و خشونت علیه زنان وجود دارد
. معکـوس بـین دو متغیـر اسـت    يوجود رابطهيدهندهنباشد نشاو منفی می-24/0برابر 
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. شودچه وضعیت اقتصادي خانواده بهتر است خشونت علیه زنان خانواده کمتر مییعنی هر
باشد.کند که یکی از علل خشونت علیه زنان وضعیت اقتصادي میاین موضوع بیان می

ابطه وجود دارد.بین وضعیت مسکن خانواده و خشونت علیه زنان ر:11يفرضیه
وضعیت مسکن و خشونت علیه زنان در خانواده، وضعیت مسـکن  يبراي بررسی رابطه

مستقل براي آزمون اسـتفاده  tبندي کرده و از آزمون را به دو گروه مالک و مستأجر تقسیم
خروجی آن به صورت زیر است.. شودمی

تعداد 
نمونه

میانگین 
خشونت

انحراف 
استاندارد

يآماره
t

يدرجه
آزادي

مقدار 
احتمال

184024/0- 81/0282/2- 10215/0مالک 84181/018/1مستأجر

و مقـدار  -282/2برابـر  tيدار آمـاره شود کـه مقـ  به جدول فوق مشاهده میبا توجه
معنـاداري بـین   يیعنـی رابطـه  ؛شـود صفر رد مـی يپس فرضیه. باشدمی024/0احتمال 

با توجه به میـانگین خشـونت در دو گـروه    . ونت علیه زنان وجود داردوضعیت مسکن و خش
هایی که وضع مالی بهتري دارند و مالک منزل خود هسـتند خشـونت   توان گفت خانوادهمی

گیرند.کمتري علیه زنان خود بکار می

اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه وجود دارد.يبین سرمایه:12يفرضیه

ود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـین دو متغیـر از ضـریب همبسـتگی         براي بررسی وج
خروجی آن به صورت زیر است.. شودن استفاده میوپیرس

- 449/0مقدار ضریب همبستگی
000/0مقدار احتمال
156تعداد نمونه
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بوده اسـت  -449/0شود که میزان همبستگی برابر با توجه به جدول فوق مشاهده می
یعنی همبستگی معناداري ؛شودصفر رد میيپس فرضیه. باشدمی000/0و مقدار احتمال 

بـا توجـه بـه اینکـه ضـریب      . اجتمـاعی و خشـونت علیـه زنـان وجـود دارد     يبین سـرمایه 
معکـوس بـین دو   يوجـود رابطـه  يدهندهباشد نشانو منفی می-449/0رابر همبستگی ب
باشد.  میت خشونت علیه زنان کمتراجتماعی بیشتر اسيیعنی هر چه سرمایه. متغیر است

گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت با توجه به نتایجی که از آزمون فرضیات این پژوهش بدست آمد می

فرهنگ اجتماعی باالتر، برخورداري از سرمایه و منابع اجتماعی باالتر سبب کـاهش اعمـال   
رفتـاري زمـانی اتفـاق    جي هیرشـی کـ  که بنا به گفتهگردد، چراخشونت نسبت به زنان می

افتد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف شده و یا گسسته شود در واقع پیوند اجتمـاعی  می
دارد.رفتاري باز میقوي، فرد را از کج

طور مسـتمر خـود را   ها، زنان نیز باید بعمال خشونتهمچنین براي جلوگیري از این ا
ن تحصیالت باالتر، شغل، درآمد، مهـارت و  ارتقاء بخشیده و در کسب منابع اجتماعی همچو

وسیله بتوانند از اعمـال زور و خشـونت نسـبت بـه خـویش      اطالعات بیشتر بکوشند تا بدین
جلوگیري کنند. 

هـاي مـدنی و دینـی، پیونـدهاي     اجتمـاعی در گـروه  يطور که گفتـیم سـرمایه  همان
رفتارهاي مبنی بر عمل رسمی، دوستان و خویشاوندان،هاي اجتماعی غیرخانوادگی، شبکه

تـر،  پیوندهاي خانوادگی قـوي . متقابل، داوطلب شدن، از خودگذشتگی و اعتماد نهفته است
هـاي ورزشـی دوسـتانه،    رسمی همچون دوستان، گروههاي اجتماعی غیرعضویت در شبکه

توانـد در ایجـاد   هاي کوهنوردي، از خودگذشتگی براي کمک به همنوع خـود و ... مـی  گروه
تگی گروهی، بروز رفتارهاي اجتماعی بهتر نسبت بـه اعضـاي خـانواده، دوسـتان و ...     همبس

فرد بدین وسیله است که از اعتماد اجتماعی باالتري نسبت بـه نظـام   . بسیار مؤثر واقع شود
يهمچنـین سـرمایه  نمایـد؛ کند و افراد جامعـه کسـب مـی   اجتماعی که در آن زندگی می
گیري دموکراسی و رشـد  ن فرهنگ مدنی قوي و بستر شکلاجتماعی قوي باعث بوجود آمد

.  شوداقتصادي می
اجتماعی اثرات نیرومندي بـر ابعـاد گونـاگون زنـدگی     يپاتنام معتقد است که سرمایه

برخی از این اثرات عبارتند از: میزان پایین آمدن جرم و جنایت، تعهدات بهتـر، طـول   . دارد
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ه بیشتر براي کودکان و سـوء اسـتفاده کمتـر از آنهـا،     عمر بیشتر، سطوح برابر درآمدي، رفا
اینهـا در زنـدگی شخصـی فـرد تـأثیرات مثبـت       يهمـه . فساد اداري کمتر و عملکرد بهتر

گذارد.  بسیاري بجا می

پیشنهادات پژوهش
خشونت علیه زنان در جوامع متمدن امروزي احتمال دارد کـه رو بـه کـاهش گـذارده     

لـذا  . است به صورت پنهان این عمل از طرف مردان اعمال گرددباشد اما در مواردي ممکن
این پژوهش با توجه به این مورد و جلوگیري از بروز این اعمال منـافی حقـوق یـک انسـان     

هاي ذیـل توجـه و   نماید که در زمینهاندرکار پیشنهاد میهاي دستآزاد به نهادها و سازمان
عنایت خاصی را مبذول دارند:

ادهایی که زنان مورد خشونت همسرانشان را مـورد شناسـایی قـرار داده و    ایجاد نه-1
در جهت حمایت از آنان برنامه و راهکارهایی را اجرا کنند.

ایجاد نهادهـایی کـه فرهنـگ واالي نظـام اجتمـاعی و دسـتیابی بـه منـابع غنـی          -2
ت در اجتماعی را بـه مـردان آمـوزش داده و بـدین ترتیـب موجـب رفـع مشـکال        يسرمایه
ها گردد.  خانواده
و تقویت فرهنگ جامعـه در جهـت از بـین    ها براي خانوادهش از طریق رسانهآموز-3

هاي دینی.ها و جانشین کردن آموزهبردن کاستی
.برخورد قانونی با خشونت-4
اصالح قانون در جهت تغییر الگوهاي مردساالرانه و باال بـردن فرهنـگ برابـري در    -5
.جامعه
روابط زن و مرد و آموزش زوجین به حقوق زنان يخت باورهاي غلط در زمینهشنا-6

سیما جهت آموزش وو چگونگی رفتار با همسر، درگیر کردن نهادهاي اجتماعی چون صدا
و ایجاد آگاهی.

هاي آتیپیشنهادات براي پژوهش
گردد کـه  میبه دانشجویانی که قصد انجام کار پژوهش در این حوزه را دارند پیشنهاد 

هاي مختلف از جمله موارد ذیل به پژوهش بپردازند:در زمینه
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اسـالمی و اسـتفاده از   ـایرانـی ياجتمـاعی در جامعـه  يشناسایی منابع سـرمایه -1
.هاهاي دینی در جهت تقویت فرهنگ خانوادهآموزه

.هاي رفع آنانبررسی انواع خشونت علیه زنان و شناسایی راه-2
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