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چکیده:
است. خشونت خانگی خانواده همواره با مسائل متعددي روبرو بوده 

هاي خانواده از گذشته تاکنون بوده است؛ اما امروزه همواره یکی از آسیب
تري به خود دیده است. خشونت علیه مردان یکی خشونت خانگی ابعاد تازه

ي محققین را هاي اخیر توجهاز انواع جدي خشونت خانگی است که در سال
حاضر در صدد است با تأکید بر ي به خود جلب کرده است. بر این اساس مقاله

نظمی) به بررسی عوامل مؤثر بر اي درون خانوادگی (بیاختالل عوامل رابطه
خشونت زنان علیه مردان در شهر بابلسر بپردازد. روش تحقیق از نوع 

ي آماري پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه
ي آماري بر باشد. حجم نمونهمیي مردان متأهل شهر بابلسرشامل کلیه

نفر برآورد شده است. اطالعات با استفاده از 384اساس فرمول کوکران 
اي در شهر بابلسر اي چند مرحلهگیري خوشهپرسشنامه و با روش نمونه

آوري گردید. نتایج تحقیق نشان داد که خشونت زنان علیه مردان با جمع
عدم همگامی مشترك، عدم متغیرهایی چون عدم همفکري مشترك، 

اي معنادار دارد؛ همچنین با همبختی مشترك و عدم همدلی مشترك رابطه
درصد از تغییرات 35ي این متغیرها توجه به مدل ساختاري ارائه شده همه

اند.متغیر وابسته (خشونت زنان علیه مردان) را تبیین کرده

نظمی اجتماعیونت علیه مردان، بیخانواده، خشونت، خشونت خانگی، خشمفاهیم کلیدي:

a.firozjayan@umz.ac.irمسئول)يشناسی دانشگاه مازندران (نویسندهاستادیار گروه جامعه1
rezaeezahra70@yahoo.comکارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران٢
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مسألهیانبمقدمه و 
ثیر امواج مدرنیته تغییرات کمی و محتوایی را به خود دیده أامروزه خانواده تحت ت

ایرانی نیز جدا از این تغییرات نبوده و ساختار خانواده يبر این اساس خانوادهاست.
در این ت اساسی گشته است.بخصوص روابط بین افراد درون خانواده دستخوش تغییرا

ایرانی با مسائل مختلفی روبر گردیده است. خشونت خانگی یکی از آن يوضعیت خانواده
، خشونت 2آزاريگاهی اوقات تحت عنوان همسر1خشونت خانوادگیمسائل است.

هایی در پژوهش). 1993(استراوس، تعریف شده است5آزاري، شریک4آزاري، زن3زناشویی
گیرد، نگی علیه زنان یا کودکان صورت میهاي خاخشونتيدر ارتباط با مسئلهکه امروزه

فراتر از آزار و اذیت هاي خانگیرایج گشته که که مصادیق خشونتاًاین اعتقاد نسبت
تر هم اعمال گردد. با تواند در اشکال غیر فیزیکی و پنهانباشد و خشونت میفیزیکی می

هاي پژوهشی، شایع بودن خشونت گران به صرف اینکه در یافتهپژوهشاي از این پارهوجود 
فیزیکی زنان علیه شوهرانشان به ویژه در مقایسه با خشونت فیزیکی علیه زنان مشاهده 

روانی، اجتماعی، مالی، حقوقی و ،رسی دقیق دیگر اشکال خشونت کالمینشده و بدون بر
اندیت شمرده و از آن غفلت نمودهاهمیه مردان را کمخشونت خانگی عليجنسی، مسئله
توان خشونت میاند که ) و یا برخی این دیدگاه را مطرح نموده6،1980(دوباشو دوباش

(براون خشونتی واکنشی، تدافعی و یا خشونت براي بقا تلقی نمودصرفاًزنان علیه مردان را
يهاي اخیر توجهبا این همه در سال.)107- 142: 1389،به نقل از صادقی؛1975میلر،

یعنی نظران مسائل اجتماعی به این شکل از خشونت خانگی،برخی از پژوهشگران و صاحب
؛ 8،2002جیمز؛2004؛ و همکاران7(پوچرتزنان علیه مردان نیز جلب شده استخشونت

خشونت يهاي گذشته که درباره، بین نظریه11). کلی10،2012گارات؛9،2005مالرنی
ه دیدگاه مردساالرانه سلطه گري مردان است(اغلب فمنیست) و این واقعیت خانگی بر پای

1 family violence
2 spousal abuse
3 marital violence
4 conjugal violence
5 partner abuse
6 Dobash & Dobash
7 Puchert
8 James
9 Mulroney
10 Garratt
11 Kelly



107شناختی خشونت زنان ...تحلیل جامعه

حدي رفتار خشن خالی از تبعیض است و یا حاصل اختالل فیزیکی یا روحی است و تا"که 
سان او ادامه شود. بدینتفاوت قائل می،"هیچ اتهامی مبنی بر مردساالري وجود ندارد

يه خشونت ممکن است توسط زنان به اندازهشود کبطور منطقی تصور می"؛ دهدمی
در بررسی جرم ،)2012بریتون (). از نظر آماري،2003:852(کلی،"مردان صورت گیرد

اند بودهمرد، قربانی نوعی خشونت خانوادگی600000کند که بیش از بیان میدر بریتانیا
شده است (ذوالفقاري، ). تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران نیز انجام 40:همان(

بنابراین به ).1390زاده،خیرخواه؛1388؛ محمدي،1385؛ محمدخانی و دیگران،1382
اي قابل درك است که خشونت زنان علیه مردان وجود دارد و پدیدهرسد که کامالًمینظر 

ناخوشایند و نابهنجار است.
، اعتیاد، بزهکاري و ناپذیري مانند: طالقخشونت خانگی علیه مردان تبعات جبران

که همانند ) را در بر خواهد داشت2012، ، گارات2004، (پوچرت و همکارانمسائل دیگر
د توجه قرار داد. توان آنها را در ابعاد فردي و اجتماعی موراثرات خشونت خانگی میدیگر

را به تواند مردانسو میزنان در محیط خانه از یکيآمیز و آزاردهندهرفتارهاي خشونت
ثر نماید و براي آنها صدمات روحی و جسمی (حتی مرگ) در پی داشته ألحاظ فردي مت

و در آمیز زنان به نهاد خانواده لطمه وارد ساختهباشد و از سوي دیگر رفتارهاي خشونت
تعامالتی که يگرددکه در سایههاي جدي میخوش آسیبچنین شرایطی خانواده دست

پیرامونی نیز يافراد بیرون از کانون خانواده دارند، خشونت به جامعهاعضاء با یکدیگر و با 
البته طرح ؛ کندهاي سنگینی براي جامعه ایجاد میهزینه.این امر می تواندیابدتسري می

پیشروانه به جایگاه و نقش مسائلی نظیر خشونت خانگی علیه مردان مبتنی بر رویکردي
شناسی عالوه بر باشد. بدین معنا که جامعهاجتماعی میی در ارتباط با مسائل شناسجامعه

يمطالعه و تحقیق پیرامون مسائلی که کم و بیش نزد افکار عمومی جامعه بعنوان مسئله
محیط زیست و اند از قبیل اعتیاد، بیکاري، طالق، فحشا، آلودگیاجتماعی تعریف شده

ي مردم عاتی که هنوز براي عامهروي موضومهاجرت از این توانایی برخوردار است که بر
این ).8: 1390زاده،(خیرخواهنیز مطالعه و تحقیق نمایداندر و ملموس نشدهچندان آشکا

ثیر نفوذ یابد که در نظر داشته باشیم تحت تأضوع از آنجایی اهمیت دو چندان میمو
دگی پیوسته در هاي زنان و مردان در مورد ازدواج و زندگی خانوامدرنیته، باورها و ارزش

وي خشونت خانگی علیه مردان را چنین مطالعه و تحقیق بر رباشد. هممیمعرض تغییر 
هاي خانگی که در ل دانست که مباحث مربوط به خشونتساز این تحوتوان زمینهمی

بصورت اًزنان و کودکان انجام گرفته و بعضحول خشونت علیه اًهاي گذشته عمدتسال
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ده، به موضوعات و مفاهیم جدیدتر هدایت نماید. بر این اساس این تکراري نیز در آم
خشونت علیه مردان به چه میزان ال محوري پاسخ گوید:ؤتحقیق تالش دارد تا به سه س

ثر بر خشونت زنان علیه مردان چه ؤباشد؟ عوامل مباشد؟ ابعاد خشونت مردان چه میمی
باشد؟می

تعریف مفاهیم
خشونت
را باید جزء آن دسته از اصطالحاتی محسوب نمود که موارد استفاده خشونت يواژه

متنوعی از خشونت ارائه گشته است.اند. در علوم مختلف، تعاریف متعددي یافته
باشد که مراد از آن پرخاشگري میيشناسی به خشونت، واژهترین اصطالح در رواننزدیک

گیرداز جانب فردي علیه فرد دیگر انجام میکننده است کهزننده و تخریبرفتاري صدمه
اند که احساس ت را شامل اعمال و رفتاري دانستهشناسی خشون). در جرم1: 2000، (ویه
باشد. آورد که شامل خشونت مشروع و غیرمشروع مینی را در فرد و جامعه به وجود میناام

ر قانون، ممکن است بینی شده دده که خشونت عالوه بر جنایات پیشهمچنین گفته ش
- 30: 1378(پرفیت،محرمانه نداشته باشد را در بر گیردياعمال دیگري را نیز که جنبه

29.(

اشکال و مصادیق آنخشونت خانگی،
گلز و اشتراوس .در منابع مختلف تعاریف گوناگونی از خشونت خانگی ارائه شده است

اند، معتقدند خشونت ی فعالیت کردهخشونت خانوادگيها در زمینهدو پژوهشگري که سال
براي وارد کردن خانگی رفتاري با قصد آشکار (یا رفتاري با قصد پوشیده اما قابل درك)

یکی از بهترین تعاریف ).534: 1979آسیب بدنی به فرد دیگر است (گلز و اشتراوس،
ین و پرین) و همچنین بارنت، میلر، پر1995خشونت خانگی را سوزان شکتر و آن کاتلی (

اند. آنها بطور کلی خشونت خانگی را الگویی از رفتارهاي تهاجمی و ارائه داده،)1997(
اجباري شامل حمالت فیزیکی، جنسی و روانی و همچنین فشار و تهدید اقتصادي که افراد 

خشونت خانوادگی در تمام اند.برند، تعریف کردهبکار می1شان(شریک) صمیمیعلیه جفت
اجتماعی رخ ـهاي اقتصاديهاي آموزشی و گروهها، زمینهها، قومیتنسیتسنین، ج

شناسایی و فهم انواع مختلف بد يکنون مطالعات قابل توجهی در زمینههد و تادمی

1 intimate partner
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هاي رفتاري با اعضاي خانواده و افراد صمیمی در کشورهاي مختلف صورت گرفته و یافته
تعریفی که در این تحقیق از خشونت خانگی مد نظر .)1995اند (گلز، متنوعی ارائه داده

باشد بدین شرح است: خشونت خانگی الگویی از رفتار یک عضو خانواده علیه عضو دیگر می
گردد.باشد که باعث آزار و آسیب جسمی و روحی آن میمی

ي فیزیکی به آسیب و صدمهرایج گشته است که خشونت خانگی صرفاًامروزه تقریباً
تواند رفتارهایی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر باشد، بلکه میاي خانواده علیه یکدیگر نمیاعض

بطور کلی در متون و منابع ).1992(استراوس و سوئیت،و فحاشی را نیز شامل شود
مربوط به خشونت خانگی به خشونت روانی، کالمی، فیزیکی، جنسی، قانونی و کوتاهی در 

است.امور خانوادگی اشاره شده
تواند در اشکال متنوعی نظیر خشونت علیه همسران، خشونت خشونت خانگی می

اما در تحقیق ؛علیه والدین، خشونت علیه فرزندان و خشونت علیه سالمندان ظاهر گردد
شود.میتاکیدآمیز زنان علیه شوهرانشان بر روي رفتارهاي خشونتاًحاضر صرف

پژوهشپیشینه تجربی 
گردد بیشترین نوع آن در رابطه با خشونت خانگی مرور میجربی وقتی ادبیات ت

هم در ادبیات خارجی و هم در ادبیات موضوع این باشد.مربوط به خشونت علیه زنان می
يدر عین حال خشونت علیه کودکان و سالمندان هم مورد توجهداخلی صادق است.

ادي جوامع و تغییر وضعیت زنان اما با تغییر شکل فرهنگی و اقتص؛ پژوهشگران بوده است
به رسد که تغییر شکل قدرت در درون خانواده هم رخ داده است.در قبال مردان بنظر می

یابی زنان در قبال رسد خشونت زنان علیه مردان پیامد تغییر وضعیت و قدرتنظر می
ه مردان خشونت خانگی زنان علیيهاي اخیر مطالعهبر این اساس در سالباشد.مردان می
- چند اندك اشاره میدر ادامه به این مطالعات هرمحققین قرار گرفته است.يمورد توجه

شود.

الف) تحقیقات داخلی
هاي زنان علیه بررسی و شناخت خشونت"در پژوهشی با عنوان ،)1382ذوالفقاري (

ر هاي کشودر روزنامه1382آخر سال يماهههاي گزارش شده طی شش، خشونت"مردان
هاي جم، ایران و همشهري را بررسی کرد و در این تحقیق به طور خاص خشونتمانند جام

زنان علیه مردان عنوان نشده است. از عوامل خشونت زنان علیه مردان به تحریک زنان 
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هاي زنانه اشاره شده هاي اخالقی و پست انگاشتن نقشاعتنایی به ارزشتوسط مردان، بی
هاي خشن، نادیده انگاشتن نهاد خانواده، رسانهیش خشونت دختران،است و از دالیل افزا

سازي بر اساس حقوق اسالمی و انسانی، تشنجات خانوادگی و وسعت اوقات عدم فرهنگ
ریزي عنوان شده است.فراغت بدون برنامه

شیوع الگوي خشونت خانوادگی،"پژوهشی با عنوان،)1385محمدخانی و همکاران (
انجام داد و در این پژوهش که از نوع طرح "آن در مردان و زنانيربهارتکاب یا تج

23ي از ااي چند مرحلهگیري خوشهی است، جمعیت نمونه با روش نمونهیابی مقطعزمینه
و 12، 5، 2(مناطقشهرداري تهران در چهار بخش شمال، جنوب، شرق و غربيناحیه

هاي این د انتخاب شده بودند و خالصه یافتهزن و مر460بوده و به صورت تصادفی )18
باشد:تحقیق به شرح ذیل می

%5/26زنان -%71خشونت فیزیکی: مردان 
%59زنان -% 3/71پرخاشگري روانشناختی: مردان 

%1/19زنان - % 7/48تهاجم جنسی: مردان 
%5/13زنان -% 8/64آسیب یا صدمه: مردان 

%8/77زنان -% 2/72مشورت در حل تعارض: مردان 
ي خشونت:گزارش قربانیان خشونت خانوادگی (زنان و مردان) از تجربه

%3/74زنان -% 1/69خشونت فیزیکی: مردان 
%5/73زنان -% 6/72پرخاشگري روانشناختی: مردان 

%53زنان -% 5/46تهاجم جنسی: مردان 
%63زنان -% 6/62آسیب یا صدمه: مردان 

%5/73زنان - % 73مشورت در حل تعارض: مردان 
باشد که گزارش زنان الذکر این موضوع مییکی از نکات حائز اهمیت در تحقیق فوق

باشد، اما گزارش مردان از مردان از ارتکاب به آن نزدیک میي خشونت، با گزارشاز تجربه
(محمدخانی و زیادي دارديخشونت، با گزارش زنان از ارتکاب به آن فاصلهيتجربه

)205- 223: 1385ن، همکارا
زیست يشناختی تجربهجامعهيمطالعه"پژوهشی با عنوان ،)1390زاده (خیرخواه

گیري روش کاردر شهر تهران انجام داده است و با ب"مردان از خشونت خانگی علیه آنان
کیفی و با هدف شناخت مصادیق خشونت خانگی علیه مردان و پیامدهاي آن با استفاده از 

عمیق انجام داده و يهل مصاحبهأمرد مت50مند با ي نظري هدفگیرنمونه
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کالمی ـ ثرترین نوع خشونت علیه آنان را خشونت روانیؤترین و مشوندگان شایعمصاحبه
اند و معتقد بودند مردانی که وضعیت اقتصادي مناسبی ندارند و یا از نظر مالی به دانسته

اند بیشتر در مخدر مواجهت اخالقی یا به مصرف مواد اند و یا مشکالهمسر خود وابسته
قربانی خشونت شدن را ناشی از هاي خانگی قرار دارند؛ یعنی مردان،معرض خشونت

و همچنین مردان در ؛ بینندجایگاه فرودست و تضعیف پایگاه قدرت خود در خانواده می
هاي متنوع به استراتژيد،آمیز از سوي همسر خوبرخورد با رفتارهاي آزاردهنده و خشونت

بندند که بسته به طول عمر زندگی مشترك، سن، تحصیالت، شغل، درآمد و کار می
هاي فرهنگی متفاوت است.زمینه

ب) تحقیقات خارجی
هاي کیفی در مورد اي در جنوب استرالیا دادهدر مطالعه،)2000(و همکاران1بگشا

هاي فیزیکی گزارش و اذیتان یک سري آزارآوري کردند. مردجمعراتجربیات مردان
پرت ،کشیدن مو،چنگ زدن،پرتاب کردن آب دهان،مستقیميدادند که شامل حمله

زارشی از حمالت و شد. آنها گلگد زدن و تهدید به چاقو می،ناگهانیيحمله،کردن ظروف
گرفتند که قرار میهاي احساسی ها و شماتتهاي جنسی ندادند اما مورد طعنهآزار و اذیت

هاي احساسی دیگري نیز وجود دارد که استفادهثیر نبود. سوء أتشان بیبر عملکرد جنسی
نظرات ناخوشایند و خطاب کردن با الفاظ بد ،تهمت به خیانت،شامل کلمات تحقیرآمیز

شد.می
اند که امروزه در پژوهشی در انگلستان نشان داده،)2002و همکاران (2کوري

ها و تبلیغات فمینیستی منعکس قانون، دادگاهيها، اجراطور که در تلویزیون، فیلمانهم
25مورد ضرب و شتم قرار دادن مردان را دارند. حدود يزنان بطور آزادانه اجازه؛شودمی

طور مطالعات بشود.شامل زنان بر مردان میهاي خانگی منحصراًدرصد خشونت30تا
تر از مردان از اسلحه استفاده که زنان اغلب در حمالت خود بیشدهدمداوم نشان می

را پرتاب ء% براي مردان). زنان تمایل بیشتري دارند که شی25% براي زنان و 80کنند (می
ضربه بزنند. هیچ حمایتی در ءکنند، سیلی بزنند، لگد بزنند،گاز بگیرند و یا با مشت یا شی

کنند دفاع از خود از خشونت استفاده میي که زنان براي افرضیهاطالعات حاضر مبنی بر
کنند این اي خشونت خود علیه مردان مطرح میوجود ندارد. سه دلیل رایج که زنان بر

1 Bagshaw, D.
2 Corry, Ch.
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هاي خانوادگی و جلوگیري او براي گویی به بحراناست: براي حل کردن مسئله، پاسخ
دالیل بیان شده توسط زنان ترین معمولآسیب رساندن به من. دفاع از خود یکی از غیر

براي اعمال ضرب و شتم شان است.
ي خشونت در کشور آلمان یک تحقیق پیمایشی درباره،)2004و همکاران (1پوچرت

(از سوي زنان) در چهار گروه اند که مصادیق خشونت علیه مردانعلیه مردان انجام داده
اند. مردان در مورد دي کردهبنخشونت فیزیکی، کنترل اجتماعی، عاطفی و جنسی تقسیم

اند که حداقل یک بار یا در گزارش داده2خشونت فیزیکی از سوي آخرین شریک زنشان
اند: هل بعضی موارد چندین بار اتفاق افتاده است. این رفتارها بدین ترتیب گزارش شده

%)، لگد زدن به شکل دردناك،7(%)، کتک زدن یا خراشیدن9(%)، سیلی زدن18(دادن
درصد از 5اً%). تقریب5%) و پرتاب کردن اشیاء (5(فشار دادن یا چنگ زدن شدید

-چاند. هیرا از یک خشونت خانگی متحمل شدهبار جراحتیدهندگان، حداقل یکپاسخ
اند به پلیس اطالع ی را از طرف شریک خود تجربه کردهکدام از مردانی که خشونت فیزیک

و ؛ن بدلیل این کار باید تنبیه شوندشااز آنها اعتقاد دارند که شریکضی چه بعاند، اگرنداده
هایی نسبت به شریک خود گاه در چنین موقعیتاند که آنها هیچ% نیز گفته50کمتر از 

اند که آنها %نیز گفته50اند و بیشتر از ا دفاع فیزیکی از خود نشان ندادهالعمل یعکس
اند % از مردان گفته19نترل اجتماعی، اند. در مورد کهخشونت فیزیکی نبوديکنندهشروع

شامل يکند. بقیهارتباط وي با دیگران جلوگیري میشان حسود است و ازکه شریک
%)، سلب قدرت 8(هاها و ایمیلها، تلفن%)، کنترل نامه18ترل رفت و آمد (کن

و در ؛%) بوده است7(اوندان%) و جلوگیري از مالقات با دوستان و خویش5(گیريتصمیم
مورد خشونت عاطفی، این نوع خشونت در روابط زناشویی با فراوانی بسیار بیشتري نسبت 

به خشونت فیزیکی گزارش شده است.

پژوهشچارچوب نظري
چلبی جهت تبیین خشونت علیه "نظم اجتماعی خرد"ياز نظریهاین پژوهشدر

پردازانی ثیر نظریهأتحت ت» شناسی نظمجامعه«اب چلبی در کتمردان استفاده شده است.
خود در مورد مسائل اجتماعی نظم در دوينظریهيترنر و الستر به ارائهچون پارسونز،

اساسی ی نظري به بیان مسائلیالگوياو ضمن ارائهپردازد.میسطح خرد و کالن 

1 Puchett, R.
2 Female Partner
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تحلیل مسائل اجتماعی مختلف قابل کاربرد در يپردازد. این نظریهشناسی نظم میجامعه
(چلبی،)، خشونت خانگی1- 20: 1389(باستانی،از جمله مسائل خانواده مثل طالق

وي از چهار نوع تعامل باشد.می)1380(چلبی و روزبهانی،) و بزهکاري نوجوانان1381
در زیرا؛ تعامل ارتباطی مد نظر استاما در بررسی روابط خانوادگی عمدتاً؛ گویدسخن می

این در).18: 1375(چلبی،شودتکلیف و عاطفه مبادله میاین نوع تعامل است که حق،
ان نوعی از اختالل در کید بر سطح خرد خانواده، به بررسی خشونت خانگی بعنوأتحقیق با ت

پردازیم.سطح خرد می
ی از نظر او دو عنصر اساسی سازنده در سطح خرد، فرد و تعامل است. از لحاظ تحلیل

در تعامل با ؛یکی وجه ابزاري و دیگري اظهاريتعامل بالقوه داراي دو وجه عمده است.
ر کامالً ابزاري دارد و تعامل بیشتيوجه صرفاً ابزاري، دیگري و تعامل براي کنشگر جنبه

دهد و پیوند میاما، آنچه افراد را به هم مرتبط و .داراي خصلت تصادفی و مشروط است
گردد بعد اظهاري تعامل است. در بعد وام و متشکل شدن تعامالت میار، دباعث تکر

اظهاري تعامل فرد حائز ارزش درونی یا مصرفی است. به عبارت دیگر، تعامل هدف است نه 
ابزاري خود هدف نیست بلکه وسیله و محملی است ي). رابطه17: 1375وسیله (چلبی،

سرد و ویژه است و از يگونه رابطهعاً اینبراي رد و بدل کردن چیزي و یا هدفی خاص. نو
صمیمیت مبرا است. روابط ابزاري ماهیتاً سرد، حسابگرانه، خودخواهانه و فردگرا، 

نفسه هدف اظهاري خود فیيابزاري، رابطهيزا و تضادآلود هستند. برخالف رابطهخصومت
اظهاري نوعی صمیمیت، يگرم و انتشاري است. در رابطهيگونه رابطهاست. نوعاً این

روابط خانوادگی از مصادیق روابط اظهاري .)249-250اعتماد و تعهد وجود دارد (همان،
دهدپذیري اساس این نوع رابطه را تشکیل میتعلق عاطفی و معاشرتشود.محسوب می

اظهاري اساس روابط اجتماعی است. از طریق تعامل اظهاري است يرابطه).251(همان:
یا گروه است که » ما«گیرد. با تشکیل یا گروه اجتماعی شکل می» اجتماع«یا » ام«که 
توان به لحاظ تحلیل میپایدار تعامالت نمود.اي منظم و نسبتاًتوان صحبت از انگارهمی

روابط - 1این چهار نوع عمده عبارتند از:تعامل را از هم تمیز داد.يچهار نوع عمده
از نظر او در (اجتماعی).روابط ارتباطی-4، روابط گفتمانی- 3،قدرتروابط -2،ايمبادله

دشوتکلیف و عاطفه مبادله میحق،گیرد،روابط اجتماعی که تعامالت در آنها صورت می
.)18(همان:

توان از نوعی نظم اجتماعی خرد سخن گفت. این نظم اجتماعی با تشکیل ما می
یی که خود از دو عنصر افراد و »ما«الت و ما است. افراد، تعاميهمزمان دربرگیرنده
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تعامالت تشکیل شده است. جهت حفظ ما و بالطبع حفظ الگوي تعاملی، حفظ نظم 
این چهار مشکل اجتماعی خرد حداقل در چهار بعد با چهار مشکل ماهوي مواجه است.

عبارتند از:

همفکري مشترك (فقدان درك و ارزشیابی مشترك)-1
ورت برقراري رابطه از هر نوع وجود نوعی نمادها و اطالعات مشترك است.اولین ضر

این ضرورت حتی در تعامل ابزاري نیز پابرجاست اما زمانی که پاي روابط اظهاري به میان 
بنابراین بدون ؛ زشی و هنجاري مشترك نیز الزم استآید حداقل نوعی اطالعات ارمی

» ما«پایداري نسبی تعامالت و هاي مشترك،و ارزشاطالعاتاي از نمادها،حداقل مجموعه
الذکر نباشد در سه در صورتی که همفکري مشترك در در ابعاد فوققابل تصور نیست.

و قابلیت یادگیري فرد کاهش ؛شوداختالل ایجاد می» ما«تعامل و یعنی فرد،عنصر نظم،
در دهد.ثر از دست میؤور مططباق خود را نسبت به محیط بفرد قدرت کنترل و انیابد.می

فرد احساس تعهد و شود.شخصیتی و ارتباطی دچار اختالل میاین وضعیت فرد به لحاظ 
و از خود دهد و به تدریج دچار آنومی ا نسبت به دیگران و ما از دست میتعلق خود ر
اري تعامل نیز در بعد اظهاحساس جدایی و انزوا.یعنی نوعی سردرگمی،شود.بیگانگی می

تکلیف حقوق و بیند.(اجتماعی) آسیب میبه عبارت دیگر روابط ارتباطیگردد.مختل می
شود.در ما نیز مخدوش و مکدر می

همگامی مشترك (عدم هماهنگی مشترك)-2
نظم اجتماعی نوعی سازش هماهنگی مشترك است.يلهأمشکل دوم نظم خرد مس

همزمان بطور نسبی و بالقوه ؛ فع مشترك دارندافراد ضمن اینکه نکند.بیرونی را طلب می
توان از طریق سازش بیرونی میحائز منافع متضاد بویژه در موقعیت کمیابی نیز هستند.

بدیهی است در صورتی که به نوعی وحدت عمل و همگامی مشترك نائل آمد.عمالً
مدت بلند(سازش بیرونی دوجانبه) حل نشود مصالح جمعی و همگامی مشتركيلهأمس

در ارتباط » ما«گیرد. نتیجه آنکه اقالًالشعاع مصالح فردي و کوتاه مدت قرار میتحت
دهد و از لحاظ درونی دچا ر مشکل انسجامی بیرونی قدرت انطباقی خود را از دست می

شود.می
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همدلی مشترك (فقدان احساس تعلق مشترك)-3
و احساس تعلق مشترك است.همدلیيلهأمس؛سوم نظم در سطح خرديلهأمس

فقدان حداقل نوعی همدلی و احساس تعلق مشترك یعنی نبود ما و اضمحالل ما به 
تعامل در صورتی که حداقل نوعی همدلی مشترك نباشد هر سه عنصر شخصیت،ها.»من«

تعهد و وابستگی اول ا ینکه فرد،شود.همگی در وجه اظهاري دچار مشکل می» ما«و 
دوم اینکه تعامل ؛ دهداز دست می» ما«ه دیگران و بخصوص ا نسبت بعاطفی خود ر

و هر سه عنصر خاصیت ابزاري به خود دهدی معنی و مفهوم خود را از دست میاجتماع
گردد.گیرند در این وضعیت نابودي و محو ما نیز نزدیک میمی

همبختی مشترك (عدم نفع و اقبال مشترك)-4
کند، همبختی جتماعی که چلبی در سطح خرد مطرح میآخرین مشکل ماهوي نظم ا

نفع مشترك و اقبال مشترك است. اساساًمشترك است. مراد از همبختی مشترك نفع
مشترك ریشه در نیازهاي آن و مشترك انسانی دارد، نیازهایی که تأمین آنها از طریق 

ی براي رفع جمع و با مشارکت دیگران در جمع بیشتر ممکن است. تجلی راه حل جمع
(مثل قواعد رانندگی) هاي قرارداديبعضی نیازهاي مشترك در وضعیت تعادلی یعنی تعادل

(مثل قانون) نهفته است. به نظر چلبی منظور از اقبال مشترك (خطر هاو یا در میثاق
مظهر عالی این تشریک ؛مشترك) میزان نیاز متقابل افراد است به تشریک مساعی فیزیکی

).19- 22(همان:داندقسیم کار میمساعی را ت
عی کوچک و سطح خرد در نظر نظم خرد اگر خانواده را اجتمايبا توجه به نظریه

در صورت ایجاد مشکل در چهار سطح خرد مورد نظر، سه عنصر شخصیت دچار ، بگیریم
شود. در رابطه با موضوع دچار مشکل می» ما«این وضعیت است که اختالل شده و در

همبختی و همگامی بین همسران با همفکري،توان گفت که وقتی همدلی،میتحقیق 
تواند خود این اختالل میشاهد اختالل در تعامل بین همسران هستیم.مشکل روبرو شود،

اي شکل نظمیدر این وضعیت بیهاي مختلف از جمله خشونت بروز دهد.را به شکل
در روابط بین دو فرد به دنبال داشته باشد.هاي مختلفی راتواند آسیبگیرد که میمی

نظمی باشد.تواند یکی از پیامدهاي این بیخشونت متقابل زن و مرد می
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پژوهشمدل نظري 
صورت عملی تحقیق است که بيلهأطبیعی طرح نظري مسيمدل تحلیلی دنباله

ه ل در نظر گرفتبراي اجراي کار مشاهده و تحلیها و خط سیرهایی را که نهایتاًنشانه
هایی تشکیل شده د. مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیهکنخواهند شد، به یکدیگر مرتبط می

چهارچوب تحلیلی منسجمی را تشکیلاًم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجموعاست که با ه
نظريبا توجه به مطالب گفته شده در بخش چارچوب).156: 1388دهند (کیوي، می

ياین مدل نظري مدلی ساختاري است با دو سازهطراحی شده است.زیرمدل تحلیلی 
هر کدام از .نظمی در سطح خرد خانواده(متغیر وابسته) و بیپنهان خشونت علیه مردان

شوند.(بار عاملی) به آنها مرتبط میهاییبا پیکانباشند کهها داراي چهار معرف میسازه

شپژوهمدل نظري : 1مدل 

پژوهشفرضیات 
بر اساس چارچوب نظري پژوهش و مدل بر آمده از آن، فرضیات تحقیق عبارتند از: 

ثیرأتمیزان خشونت زنان علیه مردان بر(خانواده)نظمی در سطح خردبی-1
مستقیم وجود دارد. 

میزان خشونت زنان علیه مردان برعدم همفکري مشترك در بین زن و شوهر -2
. رددادارثیر معنیأت

ثیر أتخشونت زنان علیه مردان برعدم همگامی مشترك در بین زن و شوهر -3
دار دارد.معنی

ثیر أتخشونت زنان علیه مردان برعدم همدلی مشترك در بین زن و شوهر-4
دار دارد.معنی

م همگامیعد

خشونت فیزیکی

خشونت اقتصادي

خشونت اجتماعی

خشونت روانی

عدم همدلی

عدم همفکري

عدم همبختی

بی
نظمی

خشونت
علیه 
مردان
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ثیر أتخشونت زنان علیه مردان برعدم همبختی مشترك در بین زن و شوهر -5
دار دارد.معنی

حقیقتشناسیروش
و از نوع 1پیمایشی، شناختی، روش تحقیق پژوهش حاضربه لحاظ منطق روش

مردان متأهل شهر بابلسر يآماري این تحقیق شامل کلیهيباشد. جامعهمی2مقطعی
نمونه تعیین شده است. در این 384باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، می

هاي مورد نیاز اي استفاده شد. دادهاي چند مرحلهگیري خوشهتحقیق از روش نمونه
آوري شده و براي تجزیه و تحلیل تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه به روش میدانی جمع

AMOSافزارو براي آزمون مدل نظري از نرمSPSSافزار هاي این پژوهش از نرمداده

استفاده شده است.

هاي تحقیقضریب آلفاي شاخص:1جدول
ضریب آلفاتعداد گویهخصشا

%888خشونت روانی
%676خشونت اجتماعی
%678خشونت اقتصادي
%692خشونت فیزیکی
%685عدم همفکري
%691عدم همدلی

%782عدم همبختی
%670عدم همگامی

تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم
متغیر وابسته) الف

رسان دانست که فرد براي پیشبرد مقاصد خویش توان عملی آسیبخشونت را می
(بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی، جنسی، فیزیکیيجنبهدهد و صرفاًانجام می

در این پژوهش ). 253: 1378پور،(درویشرا هم به خود بگیرداقتصادي، اجتماعی و ...

1 survey
2 cross - sectional
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يسیب جسمی یا ضربهخشونت زن علیه شوهر متغیر وابسته در نظر گرفته شده و هر آ
روحی و روانی در مرد که از عمل خشن زن ناشی شده باشد تعریف شده است. در میان 
ابعاد مختلف خشونت زنان علیه شوهران، ابعاد خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادي و 

اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
هاي شوهر است به شیوهاین خشونت که شامل انواع بدرفتاري علیه خشونت فیزیکی:

که برخی از آن مانند کتک ؛ دهدشود و جسم مرد را مورد آزار قرار میگوناگون انجام می
زدن، پرتاب کردن اشیاء و سیلی زدن است. 

آمیزي است که شرافت، اعتماد بنفس و خشونت روانی رفتار خشونتخشونت روانی:
ر هر گونه رفتاري که به کرامت و سالمت و به عبارت دیگ؛کندیدار مآبروي فرد را خدشه

روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و یا کاهش عزت نفس شود (الندبرگ و 
). این نوع از خشونت تحقیر، فحاشی، تهدید مداوم به طالق، سوء ظن 7: 2006مارمیون، 

گیرد.داشتن، قهر و تبعیض بین خانواده خود با خانواده شوهر را در بر می
هر نوع سوء رفتار یا آزار اعمال شده از سوي زن در راستاي عدم ونت اقتصادي:خش

و شامل دخالت و پرس و جو در خرج کردن درآمد، ؛دستیابی مرد به منابع اقتصادي است
هاي فراتر از درآمد انداز خانواده، انتظارات و خواستهنع کردن از دسترسی به درآمد و پسم

کنترل حساب یی شوهر مانند خانه و ماشین و ... و ولخرجی و مالی شوهر، مالکیت دارا
باشد. بانکی و حقوق شوهر می
در این تحقیق هر نوع استفاده شوهر از قدرت خود براي کنترل خشونت اجتماعی:

توان به مخالفت زن با هاي اعمال آن میمرد و سوء استفاده از او تعریف شده است که شیوه
اش و مداخله در روابط کاري شوهر و وارسی ایمیل و وستان و خانوادهرفت و آمد شوهر با د

SMSاي به حضور آن ندارد را نام و مجبور کردن شوهر به شرکت در مجالسی که عالقه
برد.  

متغیرهاي مستقل) ب
به وضعیتی مربوط است که در آن عالیم فروپاشی نظم نظمی اساساًبینظمی:بی

خرد که توسط چلبی تدوین يبر اساس نظریه).3: 1387میرکافی،(ااجتماعی وجود دارد
یافته، نظم اجتماعی خرد حداقل با چهار مشکل مواجه است که این چهار مشکل عبارتند 

همبختی مشترك. )4؛همدلی مشترك)3؛همگامی مشترك)2؛همفکري مشترك)1:از
و به نظر او اگر هر گروه یا ؛ندکرا براي هر گروه اجتماعی مطرح میاو این چهار مشکل 
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مایی این چهار مشکل را در خود حل نکند نظم خود را از دست داده و دچار اختالل و 
شود. در این پژوهش خانواده بعنوان نوع بارز گروه اجتماعی در نظر گرفته نظمی میبی

ل و ثبات شود و تعادنظمی میچهار مشکل را داشته باشد دچار بیشده است که اگر این 
تک متغیرهاي عدم همدلی، عدم و در این تحقیق از ترکیب تک؛دهدود را از دست میخ

نظمی در خانواده ساخته شد. عدم همبختی و عدم همگامی شاخص بیهمفکري، 
این متغیر به عدم هماهنگی بین زن و شوهر هنگامی که عدم همگامی مشترك:

ور نوعی عدم سازش دوجانبه و گذشت افراد از که منظ؛منافع متضادي دارند اشاره دارد
محقق ساخته استفاده شده است. نمونهيگویه6و براي سنجش آن از ؛یکدیگر است

هایی که براي سنجش عدم همگامی مشترك بین زن و شوهر تهیه شد عبارتند از: معرف
دارد، کوتاه ها مانند خوردن غذاهایی که همسرش آن را دوست نخواستهنظر نکردن ازصرف

لباس پوشیدن، آرایش کردن، مسافرت رفتن.  ينیامدن در مسائلی در زمینه
هاي اي از نمادها و ارزشاین متغیر به نداشتن مجموعهعدم همفکري مشترك:

گویه 6مشترك در بین زن و شوهر اشاره دارد که براي سنجش آن در این تحقیق از 
نظر خود پاسخگویان خواسته شده تا در مورد اختالف ها ازاستفاده شده است. در این گویه

انداز یا دخل و ی در مورد خرید منزل و ماشین، پسهایگیريو همسرشان در مورد تصمیم
تربیت فرزند پاسخ دهند. يخرج خانواده، چگونگی روابط با بستگان، لباس پوشیدن و شیوه

ال مشترك است و منظور از این متغیر همان عدم نفع و اقببختی مشترك:عدم هم
و مظهر عالی این ؛اقبال مشترك میزان نیاز متقابل افراد است به تشریک مساعی فیزیکی

تشریک مساعی تقسیم کار است. براي عملیاتی کردن متغیر عدم همبختی مشترك در این 
گویه استفاده شده است که در آن تحمل مشکالت توسط زوجین نسبت به هم 7تحقیق از 

موافق کامالًيیزان دردناك بودن شکست یکی از زوجین براي دیگري است که گزینهو م
نشانگر عدم همبختی بیشتر است. 

این متغیر همان فقدان احساس تعلق مشترك و نداشتن عدم همدلی مشترك:
اصلی ما احساس تعلق يعاطفی در بین زن و شوهر است. خمیر مایهيدلبستگی و رابطه

هر يو دورکیم نیز پایه؛دیگر است. فقدان حداقل نوعی همدلی یعنی نبود ماافراد به یک
گویه 7). این متغیر در این تحقیق با 20: 1375(چلبی، داندنظم اجتماعی را عاطفه می

سنجیده شده است. مانند عالقه نداشتن زوجین به همدیگر، مشکل داشتن در روابط با 
یکدیگر.
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هاتحلیل یافته
جمالی نمونه آماريتوصیف ا

آوري نفر از مردان متأهل شهر بابلسر جمع384اطالعات در این تحقیق از بین 
72و باالترین سن 22سن ترین سال بوده و پایین38ه میانگین سنی آنها گردیده است ک

و باالترین سن 18ترین سن سال بوده و پایین34ی همسرانشان و میانگین سن؛بوده است
سال و حداقل 13ده است و همچنین میانگین مدت زمان ازدواج افراد نمونه سال بو66

سال و 25میانگین سن ازدواج ؛ سال بوده است50سال و حداکثر 1مدت زمان ازدواج
سال بوده و در رابطه با تعداد فرزند 50و بیشترین آن 18کمترین سن هنگام ازدواج 

درصد که بیشترین افراد نمونه را تشکیل 2/31درصد از افراد نمونه بدون فرزند و5/19
و از لحاظ تحصیالت افراد با تحصیالت فوق دیپلم و ؛انددهند داراي یک فرزند بودهمی

نفر) کمترین افراد 10درصد (6/2درصد بیشترین افراد نمونه و ابتدایی با 1/40لیسانس با 
درصد 37دیپلم و لیسانس با دهند. و همسرانشان با تحصیالت فوق نمونه را تشکیل می

درصد کمترین فراوانی را نشان 6/7باالترین فراوانی و با تحصیالت فوق لیسانس و باالتر با 
درصد کارمن هستند و 37درصد از مردان اشتغال آزاد و 2/42دهند. از نظر اشتغال می

ان وضعیت درصد از مرد8/44درصد شاغل هستند. 25دار و درصد خانه7/37همسرانشان 
تومان اعالم کردند که بیشترین افراد نمونه را تشکیل 1000000درآمد خود را زیر 

شان زیر خانوادهيماهیانهيدرصد هزینه5/49و بیشترین افراد نمونه با ؛دهندمی
نفر) کمترین 8(درصد1/2تومان با 3000000باالي يتومان است و هزینه1000000

درصد از افراد نمونه تنها یک 9/97درصد از مردان و 4/96دهند. تشکیل میافراد نمونه را 
درصد ازدواجشان غیر فامیلی بوده و 3/76و بیشترین افراد نمونه با اندبار ازدواج کرده

درصد از آنها 3/39اند و صد از افراد نمونه نقش اصلی در ازدواجشان را خود داشتهرد7/60
دانستند. ب همسرشان خانواده مینقش اصلی را در انتخا

نفر) افراد 264(درصد8/68توان گفت هاي تحقیق میدر مجموع مطابق با یافته
نفر) میزان 68درصد( 7/17میزان خشونت اعمال شده از طرف همسرانشان بر آنها پایین، 

نفر) هم میزان خشونت اعمال شده از طرف 12درصد (1/3خشونت را متوسط و 
بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت روانی و بعد از ان بر آنها باال بوده است.همسرانش

در نهایت خشونت فیزیکی آن به ترتیب خشونت اقتصادي و خشونت اجتماعی قرار دارند.
کمترین نوع خشونت زنان علیه مردان بوده است.
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آزمون فرضیات
ستفاده شده است. براي آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون ا

استفاده شده است. در AMOSافزار همچنین براي تحلیل آزمون مدل نظري تحقیق از نرم
ادامه ابتدا به تحلیل و تفسیر روابط بین متغیرهاي مستقل با متغییر وابسته (خشونت زنان 

دل پردازیم و در پایان روابط چندگانه بین متغیرها از طریق معلیه مردان و ابعاد آن) می
شود. ساختاري ارائه می

نظمی در سطح خانواده وجود داشته باشد خانواده بیچلبی اگريبر اساس نظریه
رو این متغیر از ایندهد.(سطح خرد) دچار مشکل شده و تعادل و ثبات خود را از دست می

. در ثیرگذار بر خشونت علیه مردان مورد بررسی قرار گرفته استأبعنوان یک متغیر مهم و ت
معنادار بوده و جهت يآزمون همبستگی این متغیر و خشونت علیه مردان و ابعاد آن رابطه

نظمی در خانواده، مستقیم و مثبت بوده است. بدین معنی که با باال رفتن میزان بیيرابطه
یابد. در این تحقیق از خشونت فیزیکی، اجتماعی، روانی و اقتصادي علیه مردان افزایش می

تک متغیرهاي عدم همدلی، عدم همفکري، عدم همبختی و عدم همگامی ب تکترکی
نظمی در خانواده ساخته شد.شاخص بی

نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین عدم همگامی مشترك و خشونت زنان علیه 
معناداري وجود يرابطهعدم همگامی و خشونت علیه مرداندهد که بیننشان میمردان

چه میزان عدم همگامی باشد. بدین معنی که هرباط مستقیم و مثبت میدارد و این ارت
با باال رفتن میزان عدم یابد. همچنینبیشتر باشد خشونت علیه مردان نیز افزایش می

و عدم یابدهمگامی مشترك، خشونت فیزیکی، اجتماعی، روانی و اقتصادي نیز افزایش می
ونت فیزیکی دارد. همگامی مشترك بیشترین همبستگی را با خش

در آزمون همبستگی بین عدم همبختی و خشونت علیه مردان و ابعادش رابطه 
تحقیق مبنی بر يبنابر این فرضیه؛باشدمستقیم و مثبت می،معنادار بوده و جهت رابطه

گیرد و این تجربی قرار میبین عدم همگامی و خشونت علیه مردان مورد تأییديرابطه
چه میزان عدم همبختی کند. بدین معنی که هرد دیگر خشونت نیز صدق میرابطه در ابعا

یابد و عدم باالتر باشد میزان خشونت فیزیکی، اجتماعی، روانی و اقتصادي نیز افزایش می
همبختی مشترك بیشترین همبستگی را با خشونت فیزیکی دارد. 

معناداري وجود يبین عدم همدلی مشترك و خشونت علیه مردان و ابعادش رابطه
يتحقیق مبنی بر رابطهياین فرضیهباشد. بنابرو این ارتباط مستقیم و مثبت میدارد

گیرد. بین عدم همدلی و خشونت علیه مردان و ابعادش مورد تأیید تجربی قرار می
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عدم همدلی بیشترین ابعاد خشونت علیه مردان،همچنین در همبستگی بین این متغیر و
و همچنین بین عدم همفکري و خشونت علیه مردان؛ با خشونت روانی داردهمبستگی را

يباشد. بنابر این فرضیهاین ارتباط مستقیم و مثبت میمعناداري وجود دارد.يرابطه
مردان مورد تأیید تجربی قرار بین عدم همفکري و خشونت علیهيتحقیق مبنی بر رابطه

و معناداري وجود دارد يخشونت نیز رابطهابعاد همچنین بین عدم همفکري و ؛گیردمی
چه میزان عدم همفکري باالتر باشد مستقیم و مثبت است. بدین معنی که هر،جهت رابطه

و بیشترین یابد-میزان خشونت فیزیکی، اجتماعی، روانی و اقتصادي نیز افزایش می
همبستگی را با خشونت اقتصادي دارد. 

آنان و ابعادو خشونت علیه مردین متغیرهاي مستقلزمون همبستگی بآ: 2جدول 
داريسطح معنیمیزان همبستگینام متغیرمتغیر مستقل

نظمیبی

37/000/0خشونت کل
39/000/0فیزیکی
28/000/0اجتماعی

34/000/0روانی
29/000/0اقتصادي

عدم همگامی مشترك

23/000/0خشونت کل
25/000/0فیزیکی
18/000/0اجتماعی

19/000/0روانی
19/000/0اقتصادي

عدم همبختی مشترك

33/000/0خشونت کل
35/000/0فیزیکی
23/000/0اجتماعی

30/000/0روانی
26/000/0اقتصادي

عدم همدلی مشترك

35/000/0خشونت کل
32/000/0فیزیکی
27/000/0اجتماعی

35/000/0یروان
27/000/0اقتصادي
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2ي جدول ادامه

عدم همفکري مشترك

34/000/0خشونت کل
27/000/0فیزیکی
28/000/0اجتماعی

25/000/0روانی
29/000/0اقتصادي

آزمون مدل نظري 
AMOSافزار گونه که آمد در این تحقیق براي آزمون مدل نظري تحقیق از نرمهمان

ساختاري مطرح يافزارهاي معادلهافزار بعنوان یکی از نرمستفاده شده است. این نرما
باشد. مدل ساختاري روشی براي آزمون مدل نظري است. بر این اساس براي کاربرد این می

در این تکنیک تالش تکنیک نیاز است تا محقق مدل نظري پیش فرض داشته باشد.
گونه ناي سنجیده شود. هماهاي نمونهل نظري نسبت به دادهشود تا میزان برازش مدمی

نظمی در سطح خانواده و خشونت بین بیيرابطهBetaکه در مدل آمده است ضریب 
درصد از 30همچنین متغیرهاي حاضر در مدل توانستند ؛ باشدمی59/0علیه مردان 

ین قرار دهند.تغییرات متغیر وابسته (خشونت زنان علیه مردان) را مورد تبی

35/0 =2R04/0 =RMSEA06/0 =sig22/20 =2x12=DF

خشونت زنان علیه مردانطح خانواده و سنظمی در ي بین بیرابطهمدل ساختاري :2مدل 
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هاي دهند که آیا مدل نظري با دادهساختاري نشان میيهاي برازش در معادلهآماره
دار کاي اسکوئر معنیيگونه که در باال آمده است آمارهیا خیر. هماناي تناسب دارد نمونه
يریشهيباشد که این بیانگر برازش مدل تجربی ارائه شده در باالست. همچنین آمارهنمی

بیانگر برازش قابل قبول مدل مسیر )RMSEA= 04/0(دوم میانگین مربعات خطاي برآورد
اي مورد ها نمونهدهند که مدل نظري ما توسط دادهمیها نشاناین آمارهکالًباشد.می

.حمایت قرار گرفته است

گیرينتیجه
ترین نهاد اجتماعی است. چرا ترین رکن هر جامعه و بطور یقین مهمخانواده زیربنایی

هاي گیري شخصیت افراد و انتقال ارزشکه بیش تر از نهادهاي اجتماعی دیگر در شکل
جمله انواع هاي موجود در این نهاد منکند. به همین دلیل آسیبیجامعه ایفاي نقش م

سازد. هاي خانگی جامعه را با بحرانی جدي مواجه میخشونت
حول هاي گذشته عمدتاًهاي خانگی، مطالعه و تحقیق در سالدر میان انواع خشونت

وهش حاضر بصورت تکراري درآمده است. پژاًزنان و کودکان صورت گرفته و بعضخشونت
شناختی ي نظم اجتماعی خرد چلبی، به بررسی جامعهبا تکیه بر فرض اساسی نظریه

384پرداخته است. به این منظور،خشونت زنان علیه مردان که موضوع جدیدتري است،
نفر از مردان متأهل شهر بابلسر انتخاب و بررسی شدند. نتایج حاصل از بررسی توزیع ابعاد 

مردان بررسی شده، بیشترین تجربه در ياز آن است که در نمونهخشونت خانگی حاکی
خشونت فیزیکی است. به نظر يعاطفی و کمترین موارد در حوزهـ خشونت روانیيحوزه

، بخت ضاي خانواده باید با همدیگر، اوالًچلبی اگر بخواهیم در خانواده خشونت کم شود اع
مشکالت سوگیري موافق و هماهنگ داشته باشند؛ ، باید در رفعاًمشترك داشته باشند؛ ثانی

، افراد خانواده باید در اًشند و در یک جهت حرکت کنند. ثالثبه عبارت دیگر، باید همگام با
حل مشکالت با همدیگر مشورت و همفکري داشته باشند.يزمینه

ن نظمی با خشونت زنان علیه مردادهد، بین بیآزمون فرضیات تحقیق نیز نشان می
نظمی و خشونت خانگیمعناداري وجود دارد. همبستگی معنادار و مثبت بین بیيرابطه

)00/0 =sig 37/0و =r(نظمی در خانواده بیشتر باشد،چه بیهردهد که نشان می
عدم و همچنین بین عدم همبختی مشترك،؛شودخشونت زنان علیه مردان بیشتر می

عدم همدلی مشترك و خشونت علیه مردان همگامی مشترك، عدم همفکري مشترك و
و عدم همدلی مشترك بیشترین همبستگی را با ؛ارتباط معنادار و مثبت وجود داردنیز 
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خشونت علیه مردان دارد. پارسونز به نقش عنصر عاطفه در خانواده توجه دارد و خانواده را 
بت را براي رشد تواند عشق و محداند که میبعنوان تنها نهاد موجود در جامعه می
و به نظر او دلبستگی ؛)110: 1987(اتکینسون،شخصیت انسانی در بهترین حد ارائه دهد

او ؛مستقیم و مثبت دارديعاطفی بین اعضاء خانواده با نظم و ثبات در خانواده رابطه
همچنین مدعی است که تمرکز اعضاء خانواده در جهت اهداف همسان با نظم در خانواده 

الواقع خمیر کند که فی). چلبی نیز مطرح می103: 1983(همیلتون، مستقیم دارديرابطه
اصلی ما احساس تعلق افراد به یکدیگر و به ماست. دورکیم نیز در تحلیل نهایی يمایه
و از دیدگاه الك از بین ؛ )20: 1375(چلبی، داندهر نظم اجتماعی را عاطفه میيپایه

وجین باعث افزایش فروپاشی و از هم گسیختگی زندگی رفتن توجه و محبت بین ز
: 1990(کانگر و الدر،شودآمیز مینظمی خانواده و افزایش رفتارهاي خشونتزناشویی، بی

653 -643 .(
خشونت علیه مردان يلهأتوان گفت که خشونت خانگی با طرح مسدر مجموع می

خشونت باالي مردان علیه زنان شد اما توان منکر چند نمیهرکند.تري پیدا میابعاد تازه
توان ابعاد دیگر خشونت خانگی از جمله خشونت زنان علیه رسد امروزه نمیبه نظر می

چند زنان خود قربانی خشونت از طرف رسد هرکه به نظر میچرامردان را نادیده گرفت.
انفعالی خارج کرده تا آنها را از حالت معاصر،يیابی زنان در جامعهمردان هستند اما قدرت

در عین حال این بدان .کنندهر دلیل آنها نیز علیه مردان خشونت اعمال میجایی که به
ورزي آنان هاي مختلف به معنی خشونتیابی زنان در حوزهمعنا نخواهد بود که قدرت
چرا که زنان داراي منزلت اجتماعی باالتر خشونت کمتري ؛ نسبت به مردان خواهد بود

بینندکنند و یا حتی خود نیز کمتر توسط مردان آسیب میت به مردانشان روا مینسب
اما ).2006یونت،؛ 2003کوئنیک،؛ 1390نیا،؛ علیوردي300- 307: 1387(باللی میبدي،

چند هریابی زنان در سطح جامعه،رسد که با قدرتبا توجه به نتایج این تحقیق به نظر می
اما شد،ذشته توسط زنان تحمل میکه در گها)(همسطح خردفقدان نظم اجتماعی در 

که جایگاه زنان در ورزي زنان علیه مردان باشد. چراتواند خود موجب خشونتامروزه می
ي اخالق عرصهاگر با رشد آنان درو به پیشرفت است اما این فرایند اقتصاد رعلم ويعرصه

احترام به حقوق دیگران، توانایی مجاب ساختن هاي ارتباطی شامل تعهد اخالقی، و مهارت
این عاطفی همراه باشد درو مجاب کردن، مداراي اجتماعی و در مجموع هوش ارتباطی و

شد.آمیز منتهی نخواهدبه بروز رفتارهاي خشونتصورت توانمند شدن آنان الزاماً
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نگرش مردان ایرانی نیازمند تغییر يله در جامعهر عین حال براي حل این مسأد
مطالعاتی، يدر عین حال با توجه به جدید بودن این حوزهنسبت به زنان نیز هستیم

ترین مانع پیش رو عدم تمایل مهمل دقیق آن با مشکالتی روبرو است.بررسی و تحلی
باشد.خشونت خود در خانه میيمردان از ابراز تجربه
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