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چکیده:
زندگیزوایايتمامبرکهاستناكدردواقعیتیخانگیخشونت

بینيرابطهبررسیحاضر،تحقیقهدفاست.گذاشتهاثرخودقربانیان
درکودکیدوراندرمردانوزنانخشونتيمشاهدهوزیستهيتجربه

مطالعه به باشد.میپاوهشهردر1394سالدرخانگیخشونتبرخانواده
امه براي جمع آوري اطالعات استفاده روش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشن

اي گیري خوشهنفر است که با روش نمونه200جم نمونه حشده است. 
ضریبآزمونها از. جهت تحلیل دادهاي انتخاب گردیده استچندمرحله
يتجربه«بینکهدادنشاننتایج.استفاده شده استپیرسونهمبستگی

»خانوادهدرخشونتابعادوشاخص«با»کودکیدوراندرزنانخشونت
زنانخشونتيتجربهچههریعنیداردوجودداريمعنیومستقیميرابطه

آنانعلیهخشونتمیزانبودهبیشترپدرييخانوادهدرکودکیدوراندر
مستقیمیومعنادارهمبستگیکهنشان دادنتایجهمچنین؛استبیشترنیز

دارد.وجودزنانعلیهخشونتودهخانوادرمردانخشونتيتجربهبین
پدرييخانوادهدرکودکیدوراندرمردانخشونتيتجربهچههریعنی

دراست.بیشترزنانشانبهنسبتخانوادهدرآنانخشونتمیزانبودهبیشتر
کودکیدوراندرفردبدرفتارييتجربهومشاهدهکهگفتتوانمینتیجه
زنتوسطتحملآموختنومردتوسطآمیزهسلطرفتاریادگیريبهمنجر

شود.می
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مسألهیانبومقدمه
اجتماعیآژانسترینمهمخانواده.استخانوادهايجامعههراجتماعینهادترینمهم

اجتماعیوکندمیرشدآید،میودوجبهخانوادهدرفرد.شودمیمحسوبافراديکننده
هايرسالتانجامبرايخانواده.گرددمیآمادهبزرگتريجامعهبهورودبرايوشودمی

ينتیجه.باشدنشاطوامنیتاحساسوآرامشمحبت،مهر،ازپرکانونیبایداشکلیدي
آننتایجکهردداوجودخانوادهدرمعضالتیامااست.سالميجامعهسالم،يخانواده

استمواجهآنباخانوادهکهمعضالتیترینمهمازیکیشود.میافرادوجامعهگیردامن
خانوادهدربدرفتارينوعترینشایعوترینمهمازیکی.استخانوادهدربدرفتاريبحث

ازدیگريبهرساندنآسیببرايکهاسترفتاريخشونت،است.همسرعلیهخشونت
واموالتخریبتاجرحوضربتجاوز،توهین،وتحقیرازآنيدامنهوزندمیسرکسی

).113:1386سروستانی،(صدیقاستگستردهقتلودارایی
خشونت از جمله مسائل اجتماعی است که در تمام مناطق جغرافیایی و در میان تمام 

و اجتماعی مشاهده هاي دینی، نژادي و در تمامی سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصاديگروه
شودشود، فقط محدود به خشونت فیزیکی و بدنی نمیشود؛ و آنگونه که تصور میمی

ومسائلجملهاززنانعلیهخانگیهايخشونتدر این راستا .)124: 1395(رضاپور، 
بهاجتماعیمختلفقشرهايوطبقاتدررازنانازبسیاريزندگیکهاستمشکالتی

توسطغالباًکهاستخانگیخشونتهاخشونتترینمتداولازسازد.میمتأثرنوعی
.)2000جانسون،و1(جانسونپیونددیموقوعبهشوهرمانندخانوادهافرادتریننزدیک

فیزیکیحمالتجملهازسرکوبگرانهوهجومیهايرفتار«ازاستعبارتخانگیخشونت
جوانوبالغفردهرتوسطاقتصاديارفشاعمالهمچنینوروانیوجنسی(جسمی)،

همکاران،وتهرانی(پورنقاش»داردتنگاتنگیونزدیکارتباطاوباکهفرديبهنسبت
1395:129.(

وشودخالیانسانیاعتباروارزشازقربانیکهشودمیباعثنوعهرازخشونت
قربانیفردزندگیبرايفراوانیتبعاتآنازحاصلروحیهايضربهوجسمیجراحات

نظیرهاییبیماريازبیشخانگیخشونتوتجاوزجهانی،بانکگزارشاساسبر.دارد
تا15زنانسالمتیرفتنبینازسببتصادفودردناكهايزایمانرحم،وسینهسرطان

بهداشتیهاياولویتسایربرمنفیثیرأتزنانعلیهخشونتطرفیازوشودمیساله44

1 Janson & janson



85خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و ...

ایدزومقاربتیهايبیماريازپیشگیريخانواده،تنظیممادران،ایمنیوسالمتظیرنمهم
برجسمی،هايضربهاثردرمستقیمآسیببرعالوهخشونتاعمالدارد.روانیبهداشتو

روایاتوآیاتطبقطرفیازهمان).(زندمیلطمهزننفسبهاعتمادوروانیبهداشت
بلکهآفریدهمردبرايزنفقطنهونبودهمردوزنخلقتدریتفاوتگونهچهیمختلف،

زنانبهنسبتخشونتاینوجودباولی).189(اعراف،اندشدهآفریدههمبرايآنها
).1393:94ندرپور،وآباديشاه(زارعشودمینگاهدومجنسدیدباآنهابهوباالست

درمتأسفانهکهدهندمیتشکیلزنانرازمینيکرهجمعیتازنیمیحدودامروزه
اماندرهمسرانشانخشونتازمعموالًواندگرفتهقرارفراوانمهريبیموردتاریخطی

ازکنند.میفعالیتخانوادهواجتماعدرمرداندوشبهدوشاینکهوجودبااند،نبوده
نوعواستجامعههراجتماعیهايارزشوهنجارهاتابعزنانعلیهخشونتشدتطرفی

بهخشونتازشکلاینبهجدييتوجهدارد.جامعهفرهنگنوعبهبستگیآنبرداشت
(اعزازي،استشدهمطرحگذشتهيهدهچنددراجتماعیوحقوقیمعضلیکعنوان
خشونتمیزانمورددربهداشتجهانیسازمانکهايمطالعهطبق).1385:201

استبودهمتغیر%71تا13ازآنشیوعمیزانداده،جامانکشورچندیندرخانوادگی
جهانیبهداستسازمانشدهمنتشرآماراساسبر).1،2011:80واتسو(دیوریس

وشودمیواقعخانگیخشونتموردخودزندگیطولدرزنیکزنسههراز)1997(
شتموضربموردباریکحداقلماه12طولدرآمریکاییزنانازمیلیونچهارحدود

يزمینهدرايمطالعهنتایج).1392:202همکاران،و(احمديگیرندمیقرارشوهرانشان
میزانکهدادنشانبود،شدهانجامبهداشتجهانیسازمانهمکاريباکهخانگیخشونت

تاژاپندر%15اززندگیطولدرنزدیکشریکتوسطزنانعلیهخانگیخشونتشیوع
تا%4بینشدهاعمالجنسیوجسمیخشونتشیوعواستمتفاوتاتیوپیدر71%
يدربارهموجودارقاموآماروجودبا).2،2008:886همکارانو(آئودياستبوده54%

ندارد.وجودمشخصیگزارشموردایندرایراندرسفانهأمتجهان،درخشونتوضعیت
هاخانوادهنظرازآنبودنپنهانزنان،علیهونتخشاصلیهايویژگیازیکیاینکهبدلیل

شرایطباوداردخودخاصدالیلجامعههردرپرهیزاینهاست؛دولتنظرازهمو
بینمحققاناززیاديتعداد.استمتناسبجامعههردرزنانفرديزندگیواجتماعی

سوءموردیکیفیزنظرازیاخشونتبودنشاهدشامل(کودکیدرخشونتيتجربه

1 Devries & watts
2 Audi & et al
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اینواندکردهگزارشراارتباطیبزرگسالیدرخشونتارتکابوگرفتن)قراراستفاده
هايمکانیزمازیکیشود.مینامیدهپرخاشگريیاخشونتنسلیبینانتقالغالباًپدیده
طریقازیادگیريعنوانبهاغلبکهاستايمشاهدهیادگیريانتقالی،چنینيهشدفرض
بیاناجتماعییادگیرييهنظریشود.میتوصیفاجتماعییادگیريدیدگاهداراييالگو
دهندهشپاداراآنکههنگامیبلکهگیردمییادراخشمارتکابتنهانهکودكکهکندمی
کودکانیکهکندمیبیانمطلباینیافت.خواهدنیزمثبتنگرشآنبهنسبتبیند،می
الگوهايوتعارضحلراهاند،گرفتهقراراستفادهسوءموردیاهستندخشونتشاهدکه

).1،2007:525کریسهنینگوکارنکریستف؛می(مارلآموزندمیرامخربیارتباطی
معتقداوبورزند.خشونتچگونهکهگیرندمییادخودوالدینازفرزندانباندورا،اعتقادبه

یادگیريبهمنجرکودکیدرمادروپدريهناحیازبدرفتارييهتجربومشاهدهاست
از).1377:99(ساعتچی،شودمیزنتوسطتحملآموختنومردتوسطآمیزسلطهرفتار
معرضدرگیرندمیقرارپدرشانفیزیکیآزارهايموردهاآنمادرانکههاییبچهرواین

(انجمندارندارقربعدينسلبهآمیزخشونترفتارهايانتقالبرايباالتريخطر
بهنسلیازاکتسابیرفتاريصورتبهخشونتبنابراین).2،1996:527آمریکاروانشناسی

خشونتیادگیريعبارتیبه. زندمیهمبرراخانوادهانسجاموشدهمنتقلدیگرنسل
منفیثیراتأتازهمسر،وزنبهنسبتخودآتیزندگیدرآنکاربردوفرزندانتوسط

بهنام،ونفسآتش؛(صابریانباشدمیخانوادهدرنوجوانانوکودکانبرخانگیخشونت
1383:116.(

پاوهشهردرخانوادهدرآنمیزانوخشونتانواعبررسیبهحاضرپژوهشلذا
درزوجینخشونتيهتجربومشاهدهمیزانچهتاکهاستاینصدددروپردازدمی

جغرافیایی،نظرازپاوهشهردارد.رابطهپاوهشهردرزنانعلیهخشونتباکودکیدوران
انتخابعلتدارد،قرارآنغربیجنوبدرکهاستکرمانشاهاستانهايشهرستانازیکی
اکثراینکهیکیاست،بودهدلیلچندبهمحققعلمیوزیستهتجارباساسبرپاوهشهر

خانگیخشونتيزمینهدرشدهانجامملیطرحوشدهانجامهااستانمراکزدرتحقیقات
اینکهدوم؛استپرداختهکرمانشاه)(استانمرکزدرخشونتيمطالعهبهنیززنانعلیه
حیاوشرموعرففشارعلتبهکوچکهايشهرستاندرواستکوچکیشهرپاوهشهر
اینمچنینهودهندبروزراخودعلیهبرشدهاعمالخشونتنتواننداستممکنزنان

1 Murrell Amy & Christoff Karen & Henning Kris
2 American Psychological Association
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هايآگاهیمناطقیچنیندرزیرابدانندبدیهیامريراخشونتزنانکهداردوجودامکان
وبشناسندراخوداجتماعیوفرديحقوقکهنیستباالچنانآنزنانحقوقواجتماعی

منطقهدرپنهانخشونتيادامهوخشونتبرگذاشتنسرپوشسببتواندمیامراین
تربزرگشهرهايبهنسبتآنسنتیبافتسبببهپاوهشهرانتخابردیگعلتباشد.
وزناناماگرفتهصورتافکاروزندگیدرتغییراتیهارسانهتأثیرطریقازچهاگراست.
شهرهايدرامراینکهکنندمیایفاراخودايکلیشهوسنتیهاينقشهمانمردان
ازدید.توانمیبیشتررامردانوزنانهاينقشتغییروخوردمیچشمبهکمترتربزرگ

تأثیروپدرييخانوادهدرخشونتازآنهاهمسرانوزنانتجربهمورددرتحقیقیرواین
آیاکهاستاینپژوهشاساسیسؤاللذارسد؛مینظربهضروريخانگیخشونتبرآن

عبارتبهیادارد؟رابطهنانزعلیهخشونتباکودکیدوراندرخشونتيمشاهدهوتجربه
خانگیخشونتيکنندهبینیپیشکودکیدربودنخشونتقربانیوشاهدآیادیگر

است؟

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

شناختی در تحقیقی تحت عنوان تحلیل جامعهنیز ،)1394(طوافیشربتیان و
ت علیه زنان و عوامل مؤثر بر شناختی خشوني جامعهخشونت خانگی علیه زنان به مطالعه

شهر مالیر يساله44تا 15مایشی در میان زنان آن در محیط خانه با استفاده از روش پی
هاي عاطفی، کالمی و روانی  خشونتدهدهاي تحقیق آنها نشان میاند؛ یافتهپرداخته

ر سطح قتصادي دهاي جنسی، فیزیکی، اخشونتترین نوع خشونت علیه زنان است وشایع
ـ دهد که متغیرهاي پایگاه اقتصادياند. نتایج این تحقیق نشان میمتوسط ارزیابی شده

تأثیر معناداري بر خشونت نگرش مردساالرانه و تحریک شوهر خشونت،ياجتماعی، تجربه
). 1394(شربتیان و طوافی،خانگی دارند

خانگی علیه زنان خشونتاي به بررسی )، هم در مقاله1394مقصودي و همکاران (
اند. نتایج در شهر کرمان با استفاده از روش پیمایشی پرداختهباردار و عوامل مؤثر بر آن 

هاي وارد بر این زنان به ترتیب خشونت که بیشتر خشونتدهد که این تحقیق نشان می
خشونت فیزیکی و خشونت جنسی بوده و بین خشونت شوهران علیه زنان ،کالمیـ روانی
بخش وار با متغیرهاي اعتماد زوجین به یکدیگر، روابط جنسی و اجتماعی رضایتبارد
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: 1394(مقصودي و همکاران، داري وجود داردهمکاري زوجین با یکدیگر همبستگی معنی
78-53.(

اي با عنوان شیوع خشونت خانگی علیه )، نیز در مقاله1393پور و همکاران (درخشان
اند که ی خشونت خانگی و انواع آن پرداخته و بیان کردهزنان در بندرعباس به بررس

ترین نوع خشونت علیه زنان است که اثر منفی بر سالمت روانی و خشونت خانگی متداول
ترین نوع اند شایعاجتماعی مادران، کودکان، خانواده و جامعه دارد؛ همچنین بیان داشته

ده است و خشونت کالمی، فیزیکی و درصد) بو54خشونت علیه این زنان، خشونت روانی (
).1393پور و همکاران، اند (درخشانهاي بعدي قرار داشتهجنسی به ترتیب در رتبه
اجتماعی مؤثر در پژوهش خود تحت عنوان بررسی عوامل ،)1392همچنین قاسمی (

ه بررسیدر خانواده) بدر خانواده (با تأکید بر نقش نظام اقتداريبر خشونت علیه زنان
نگرش دهددیده پرداخته است. نتایج نشان میشناختی مؤثر بر این پعوامل جامعه

خشونت، نظام اجتماعی سنتی و فقدان منابع قدرت، تأثیر يهمشاهدومردساالرانه، تجربه
معناداري بین خشونت علیه زنان و يمعناداري بر خشونت علیه زنان دارد و همچنین رابطه

).1392(قاسمی، ده استسنین مختلف به دست آم
خشونت علیه زنان در خانواده (با نگاهی نیز در تحقیقی به بررسی،)1391معینیان (

یافقرماننداقتصاديمشکالتدهد پرداخته است. نتایج نشان میترکیه)يبه جامعه
هاينقشبهمربوطانتظاراتنشدنبرآوردهشوهر،يوسیلهبهالکلمصرف، بیکاري

ثر بر خشونت ؤاز عوامل مزندگیاموردردیگراندخالتوشوهریازنتوسطجنسیتی
.)1391(معینیان، علیه زنان هستند

ب) تحقیقات خارجی
اي با عنوان وضعیت اقتصادي جامعه و خشونت ، در مقاله)2015(1و همکارانوانداند

نت درآمد و خشواجتماعی بین علیه زنان در بنگالدش به بررسی روابط سطوح خانگی و
ي منفی درآمد خانواده، رابطه«دهد که اند. نتایج نشان میعلیه زنان در بنگالدش پرداخته

کم درآمد و زندگی در ي لیه زنان دارد. سکونت در خانوادهخشونت عيبا خطر تجربه
و وانداند(»خشونت علیه زنان نداردياي با خطر تجربهاي با درآمد کم، رابطهجامعه

). 2015کاران، هم

1 Vander Ende & et al
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در پژوهش خود تحت عنوان او که کسی نیست. فقط ،)2015(1بالدري و همکاران
انسانیت و يدرجهينیت و خشونت علیه زنان، به مطالعهیک زن است! درجات پایین انسا

حمایت هنگام اعمال خشونت علیه زنان بستگی دارد. نتایج نشان تمایل افراد براي کمک و
وحمایت کمتري نسبت ي انسانیت پایینپذیرفت از درجهکه اتهام را میزنی«است داده 

).2015،و همکارانبالدري(»شدکرد، برخوردار میبه زنی که این موضوع را انکار می
اي تحت عنوان چرا زنان اغلب ) در مقاله2015(2همکارانهمچنین کراوس و
کنند؟ آنها میزان یافتن دلیل موجه میرا بیشتر از مردان توجیهخشونت علیه زنان متأهل

هاي که آیا تفاوتاند دان در هر دو جنس را مقایسه کرده و ارزیابی کردهبراي کتک زدن مر
کنند یا نه؟ ها را توجیه میهاي بزرگسالی این تفاوتي کودکی و منابع و محدودیتتجربه

د. ي کتک زدن زن یافته بودنها، زنان نسبت به مردان، دلیل بهتري براي وضعیتدر همه«
. )2015(کراوس و همکاران، »منفی وجود داشتيدر بین زنان، بین این دو رابطه

تحت عنوان عوامل مؤثر در خشونت ،)2015(3هاي اَترایا و همکارانهمچنین طبق پژوهش
خشونت علیه زنان   علیه زنان متأهل در نپال، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در 

درصد جمعیت در سال گذشته خشونت را تجربه 31/28اند. نتایج نشان داد که تهپرداخ
خانواده و نبود خشونت در يسوادي زنان، وضعیت پایین اقتصادي، سابقهبی«کرده بودند.

). 2015، و همکاران(اَترایاگیري با خشونت رابطه نشان داداستقالل در تصمیم
اثرات آن بر روي عنوان وقوع خشونت خانگی وبا ،)2009(4در تحقیقی دیگر کیم

جنوبی، به بررسی نقش خشونت علیه زنان بر ياجتماعی زنان در کرهسالمت روانی و
میزان «اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است کهمت روانی، اجتماعی آنها پرداختهسال

جنوبی به يکرهدر بین زنانهاي روانی، فیزیکی، جنسی، از جانب شوهروقوع خشونت
ي معناداري بین درصد است؛ همچنین، رابطه7/3ودرصد5/29درصد، 4/26ترتیب 

» دست آمده استپدري با خشونت علیه زنان بيخشونت در خانوادهيمشاهده و تجربه
).2009کیم، (

1 Baldry & et al
2 Krause & et al
3 Atteraya & et al
4 Kim
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اکثرخالفبرکهاستایندرتحقیقاینتفاوتشده،انجامتحقیقاتبهتوجهبا
يهمطالعوبررسیبرايروانشناسیهايتبیینازبیشتروشدهانجامایراندرکهقاتیتحقی
تحلیلبهشناختیجامعهبعدازکهداردسعیتحقیقاین.استشدهگرفتهبهرهپدیدهاین
اثروخانگیخشونتبرپدرييخانوادهدرمردانوزنانخشونتيمشاهدهوهاتجربهاثر
بپردازد.دارندزنانعلیهخشونتانواعبرمتغیرهاازیکهرکهايرابطهو

پژوهشنظريچارچوب
زور،معنايبهکهرودمیبکارviolenceيهواژمعادلخشونتتخصصی،متوندر

راخانگیخشونت،زنانعلیهخشونتالمللیبینيکمیتهاست.سختیوشدتعنف،
صمیمی،روابطدرقبلیوفعلیهمسرانمیانخشونتنوعهر«است:کردهتعریفچنین

فیزیکی،خشونتشاملاستممکنخشونتاینبیفتد؛اتفاقکهمکانیوزمانهردر
».باشداجتماعیواقتصاديعاطفیجنسی،

صورتبهراخشونتنیز1994سالدربشرحقوقکمیساریاي1کومارادهیکاخانم
راآناماکندمیتوصیف،دهدمیرخانوادهخدرکهروانیوجنسیجسمی،خشونت«

دخترازجنسیياستفادهسوءشتم،وضرببلکه،داندنمیشدهیادمواردبهمحدود
اعمالسایروزناشوییتجاوزمهریه،وجهیزیهبهمربوطخشونتخانواده،محیطدرهابچه

شاملنیزراستثمارابهوابستهخشونتوهمسرغیرخشونتزنان،يآزاردهندهسنتی
تجاوزراخانوادگیخشونتگیدنز،).1392:93نژاد،دشتیوسیاهپوشارجمند (شودمی

تعریفگیرد،میصورتدیگراعضايیاعضوعلیهخانوادهعضویکتوسطکهفیزیکی
).1376:438(گیدنز،استکرده

کرد:بنديطبقهزیرانواعبهتوانمیرازنان)علیه(خشونتخانوادگیهايخشونت
رساندن،آسیببرايفیزیکیاقدامواقعدرکه«(جسمی):فیزیکیخشونت-1

).1383:81(اعزازي،»استهمسرکردنکنترلیاترساندن
رازننفسبهاعتمادوآبروشرافت،کهآمیزيخشونترفتار«:2روانیخشونت-2
.»کندمیدارخدشه

1 Radhekakoma
2 psychological violence
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وجیرهبیکارنیرويزنانجهان،نقاطازبسیاريدر«:1(مالی)اقتصاديخشونت-3
يادامهدهند،نشانسخاوتیخودازنخواهندخانوادهمردانچنانچهوهستندمواجب
).209(همان:»افتدمیمخاطرهبهزنانزندگی
خصوصی،زندگیيحیطهدراستممکنخشونتاینکه«:2جنسیخشونت-4

بامحارميهرابطیاشوهرازتمکینبهالزام،صورتبهوبیفتدقاتفاخانوادگیوزناشویی
).1381:346(کار،»شوداعمالزنعلیهخویشاوندييهحلقدریکدیگر

وجودخانگیخشونتيحوزهدرکالنومیانه،خردسطحدرمختلفیهاينظریه
واستشناختیآسیبهايرویکردازمتأثرزنان،علیهخشونتنخستینهايتبین«دارند.

ودرمانبهنیازکهاستاختاللیابیمارينوعینشانگرنابهنجار،رفتارهايدیدگاه،ایناز
هايتحلیلبهروانشناختی،زیستی،هاينظریه).3،1999:349(گیلز»دارددرمانیروان

نتخشوتحلیلسطحدراماکنند،میتأکیدخشونتعلتوچگونگیازکارآمديومثبت
زیستی،هايویژگیاینچراکهدهندتوضیحتواندنمیومانندمیناکامخانوادگی

نیزکالنسطحدرشود.میخشونتبهمنجرمرداندرعمدتاًغریزي،وروانشناختی
ساختاريهايویژگیفرهنگی،عواملبربیشترآنهايتکیهدارندکهوجودهایینظریه
رویکرددرزنانعلیهخشونتيپدیدهتبیین.استخارجیرفتارهايوخانواد
کارکردگرایی،ينظریهچونمختلفهاينظریهيوسیلهبهنیز(کالن)شناختیجامعه
تبیینوتحلیلدراجتماعینظاميدامنهپهنساختارهايوکالنسطحبرکهمنابع
گرفتهقرارتحلیلموردرند،داکیدأتخانگیخشونتهايویژگیوپیامدهاوعواملها،علت

شدهمطرحمنابعينظریهچوبرچادرخانوادگیروابطدرقدرتبحثتریناساسیاست.

شغلیهايزمینهایجادتوسطعموماًکهخانوادهدرقدرتمنابعونقشتغییرپذیرياست.
زنانیهعلخشونتبهمنجرکهاستعواملیدیگرازآید،میوجودبهزنانبرايتحصیلیو

کشد.میپیشرامنابعينظریهبحثاینشود.می
مطرحخشونتمورددررامنابعينظریهکهبودکسیاولین،)1971(4گودویلیام

بهدیگرانازکمترباشد،بیشترافراددسترسدرمنابعگاههرنظریه،ایناساسبر«کرد.
ازکهدارنددیگريمتعددمنابعزیرازند؛میدستفیزیکیخشونتروشبهقدرتاعمال
واجتماعیپایینيرتبهدارايکهافرادياماهستند؛قدرتاعمالبهقادرآنطریق

1 financial brutality
2 sexual violence
3 Gilles
4 Good
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براياختیارشاندرمنابعسایرچونکنند؛میاستفادهبدنیزورازهستند،اقتصادي
،2وشمنبواندرسون؛1،1994ادواردزودمو؛(هافمن»استناکافیاهدافشانبهرسیدن
کهدهدمیامکانهمسریکبهخانواده،یکدرقدرتمیزاننظریهایناساسبر).2004
تمامیدروپدرساالريخانوادهدرقدرتمیزان«.آورددستبهرابیشتريمنابع

شود.میمشخصآنهازندگیشرایطومنابعمیزانيمقایسهيوسیلهبهها،خانواده
دستبهخودزنانبامقایسهدرهایشانمهارتبرترييیلهوسبهراقدرتشوهران

).1385:82(حضوري،»آورندمی
استوارفرضاینبرنیز3فمینیستیينظریهدرزنانعلیهخشونتيپدیدهتبیین

سیاسیساختاروفرهنگدرریشهخانگی،خشونتبخصوصزنانعلیهخشونت«کهاست
يهسلطتحتصمیمی،روابطدرزنانوکندمیتشویقراپدرساالريکهداردجامعه
ومردتسلطفمینیستی،دیدگاه«).4،2004کارلسونوراموس(»گیرندمیقرارمردان

کندمیبیاندیدگاهاینداند.میخشونتمنشأراقدرتازاستفادهجهتشدناجتماعی
).5،2007:8(زاواال»استجنسینابرابريومردتسلطوپدرساالرينتایجخانگیخشونت

علیهخشونتيپدیدهبهاجتماعیروانشناسیدیدگاهازعموماًکهنیزمیانهسطحتئوري
و(شربتیانداندمیخشونتمنبعرااجتماعیمحیطباافرادتعاملکند،مینگاهزنان

زاخانگیخشوتيحوزهبامرتبطهايپژوهشازايعمدهبخش).1394:197طوافی،
ازکهاستهاییفرضیهيپایهدراجتماعی،روانشناسیپارادایمدرپژوهشاینجمله

کند.میدفاعخشونتنسلیمیانانتقالیایادگیري
یکهراست.بودهمختلفهايدیدگاهوهانظریهتوجهموردخشونتتفسیروتبیین

خشونتيمسئلهبهخوددیدگاهازاندکردهتالشزمینهایندرموجودهاينظریهاز
آنجاازکنند.شناساییباشند،تأثیرگذارخشونتبرتوانندمیکهراهاییمتغیروبپردازند

برخانوادهدرهمسرانشانوزنانخشونتيتجربهاثربررسیهدف،پژوهشایندرکه
یادگیري- 1هاينظریهازتلفیقیتحقیقنظريچوبرچاباشدمیخانگیخشونت

شرحبهادامهدرکهبودخواهدنسلیبینانتقال- 3وجنسیتیپذیريجامعه-2،اعیاجتم
.پردازیممیآنها

1 Hoffman, Demo & Edwards
2 Anderson & Bushman
3 Feminist Theory
4 Ramos & Carlson
5 Zavala
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اجتماعی:یادگیرينظریه
اساسبر«است،)1971(2باندوراآلبرتتحققاتمرهون1اجتماعییادگیريينظریه

ناکامی،ازناشیپرخاشگريسائقنهوخشونتبهمعطوففطريهايانگیزهنهنظریه،این
چون:دهندمیقرارحملهموردراهمدیگرهاانسانبلکهاست،پرخاشگرييریشه

.اندگرفتهیادراپرخاشگرييهاواکنشگذشتهتجربیاتاز-1
.آورندمیدستبهیاداشتهگوناگونپاداشانتظارپرخاشگرانه،اعمالانجامبراي-2
(باندورا،»دهدمیسوقپرخاشگريسمتبهراآنهاخاصاجتماعیشرایطیا-3
1372.(

تقلید،ومشاهدهطریقازخشونتیادگیريوفراگیريروندبرباندورانظریهایندر
ازهمودیگرانیاخانوادهاعضايرفتارتقلیدطریقازرفتاراو،دیدگاهاز«ورزد.میتأکید
پذیرفتهاصلیکعنوانبهزنانستیفرودوشودمیگرفتهفرامستقیمهايتجربهطریق
درافراداعمالورفتارهايههماستمعتقدنیز3رد).1971:45(باندورا،»استشده

استبنیادياجتماعیامريتقلیدگویدمیاوهستند.هانمونهوالگوهاتأثیرتحتزندگی
یادخودوالدینازرزندانفباندورا،عتقاد). به ا2000(رد، استحاکمافرادبینروابطبرو

درمادروپدريهناحیازبدرفتارييهتجربومشاهدهبورزند.خشونتچگونهکهگیرندمی
شودمیزنتوسطتحملآموختنومردتوسطآمیزسلطهرفتاریادگیريبهمنجرکودکی

).1377:99(ساعتچی،
پاداشوشوندتشویقخودآمیزخشونترفتارمقابلدرکودکاناگرباندورانظربه
نظربهخورد.میرقماساساینبرآنهازندگیبعديمراحلهايویژگیبگیرند،

تأثیرتحتراکودكکودکی،دوراندربدرفتاريگونههريتجربهیامشاهدهمتخصصین،
(معینیان،انگیزدمیبرويدرراآمیزخشونترفتاربهتمایلآیندهدرودهدمیقرار

: شودمیعنوانترتیباینبهادعاایندالیل).1391:139
تبدیلمدلیکبهکودكبرايخشونتيهمشاهدیاگرفتنقرارخشونتمورد-1

جايکودكناخودآگاهضمیردرمادروپدرخوبیابدرفتارگونههريهمشاهد. شودمی
:2003آسالن،(سويگیردمیقرارعملالگويکند؛ایجابشرایطکههنگامیوگیردمی

معینیان).ازنقلبه؛102

1 social learning theory
2 Bandura
3 Red
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تحکیم،تقویت،باعثکودك،طرفازخشونتدرپیپیومداميهتجربومشاهده-2
شود.میويشخصیتدرخشونتبهگرایشافتادنجاو

محیطبودنخطرناكبهباورکودکان،طرفازآمیزتهاجمرفتاريهتجرببراساس-3
. گیردمیشکلکودكدردنیابهنسبتاينانهبدبیادراكو

گیردمیشکلکودكدررفتاربابلکهگفتار،بانهمنفیاحساساتبیانبهعادت-4
).2003:8(وطنداش،

:جنسیتیپذیريجامعهنظریه
یادزنبرمردسلطهتداومعاملعنوانبهجنسیتیهاينقشپذیريجامعهازدوبوار

نابرابرالگوهايبامتقاوتبسیارتوانستمیزنانودخترانشخصیتوي،اداعتقبهکند.می
همانوهاپاداشوتوقعاتهمانباابتداازهابچهدختراینکهبهمشروطگیردشکلکنونی
:1382بستان،(شوندمیتربیتبرادرانشکهشدندمیتربیتییهاآزاديوهاگیريسخت

پرخاشگري،همچونهاییویژگیشودمیباعثفرزندانبانوالدیبرخوردينحوه).11
بیشترهمچنینباشد.انتظارموردپسرازبیشتراستقاللونفسبهاتکايرقابت،موفقیت،

انتظاردخترازعوضدرکنند.ایستادگیخودحقاحقاقبرايکهشودمیتوصیهآنهابه
حلصحبتبابلکهجدالوجنگبانهرااختالفاتباشد،جوصلحکنند،سازشکهرودمی

گفتتوانمیبنابراین؛)1386:275،راس(باشدکنندهمراقبتومهربانکند،فصلو
درآنبهبخشیدنتداوموسویکازنابرابريکردننهادینهباجنسیتیپذیريجامعه

شود.ناختهشجنسیتینابرابربسترهايحکمدرتواندمیدیگرسويازآیندههاينسل
زنانشود،میمحسوبارزشمردانگیآندرکهجنسیتیپذیريجامعهالگويطبق

خانوادهخصوصیهايحوزهدرواندخانوادهمردساالرساختاردرمطیعوتابعموجوداتی
).1380:128واالس،وابوت(دارنداشتغالوحضورمعمولیدنیايدرمردانومحصورند

دررامردوزنجنسیتگرایشاتخانوادهدرپذیريجامعهفرایندیه،نظرایناساسبر
ومرديسلطهشدندائمیباعثودهدمیانتقالفرزندانبهراآنوکردهدرونیخانواده
وابستهوعاطفیمنفعل،مطیع،آرام،تصویرزنانازمعموالًکهچراشود.میزنبودنمطیع

چنیندرواستکردهرسممصمموتواناشایسته،توار،اسمستقل،تصویريمردانازو
گرايسلطهنقشمقابلدرراخودبودنمطیعپایگاهسنتیجنسیتینقشزنان،شرایطی

معموالًوشودمیگرفتهیادکهاسترفتاريخشونتدیدگاه،اینمطابقپذیرند.میمرد
. استطبیعیرفتاریکنوعومشروعآنهاعلیهخشونتوزنانکردنمجبورجوامعدر
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کهاستدرستاینچهاگر. کندمیتشویقراخشونتسنتیجنسیتیهايواکنش
ازراخودفهمصرفاًشودنمیاست؛مرتبطفرهنگدرشدهگرفتهیادالگوهايبهخشونت
رویکردي،چنینطرفیاز. کنیممحدودپذیريجامعهوشخصیمیانمناسباتبهخشونت

موقعیتاززنانگیومردانگیمورددرفرهنگیمفاهیمچگونهکهمطلب،ینافهمبدون
.استناقصگیرد،مینشأتجامعهدرمردانوزنان

:هانسلبینانتقالهنظری
کهافرادياست،استواراجتماعییادگیرييهنظریيهپایبرکهنظریه،ایناساسبر

يتجربهکهافراديبهنسبتکنندمیربهتجراخشونتخانوادهدرخردسالیهنگامدر
خانوادگیزندگیدرکهداردبیشترياحتمالندارندخشونتيتجربهاصالًیادارندکمی

هاينقشآندرافرادکهاستاجتماعیگروهونهادخانوادهبرند.بکارخشونتخویش
نخستینانوادهخگیرند.مییادراکودكووالدینزن)،(همسرشوهر،مثل،جنسیتی

برخوردهاناکامیوهابحرانها،استرسانواعباچگونهگیرندمییادافرادکهاستمکانی
تجربهراخشونتبارنخستینبرايشخصکهاستمکانیخانهمواردازبسیايدروکنند

کهرندگیمییادبلکهآموزندمیراخشنرفتارتنهانهخانوادهدرافرادبنابراینکند.می
.)1999:11(گلز،کنندتوجیهرابودنخشنچگونه

طریقازنخستجنسیتیهاينقشیادگیريیادگیري،يهنظریاساسبرهمچنین،
باهاآنگمانبهکهرفتاريبرايوالدینگیرد.میصورتتقلیدراهازسپسومشاهده
کنشدردیگرگساالنبزرووالدیندهند.میپاداشاوبهاستمتناسبکودكجنسیت

متناسبرابودن»دختر«یا»پسر«کودكگذارند.میفرقهاآنمیانمردوزنبامتقابل
برايوبزندهمخودبهرابرچسبآنگیردمییادوآموزدمیگیردمیپاداشکهرفتاريبا

مبتنیرفتارافتادنجاازپسجنسیتیهویتنظریه،بنابراینشود.قائلمثبتارزشآن
).1380:35گرت،(دهدنمیرخمعینیسندراینوگیردمیشکلجنسیتینقشبر

برهاخانوادهتمامیدرخشونتاعمالعلتتوضیحدرنیزسوئدي،روانکاوبوبرگمن،
درخودآناعضايکههاییخانوادهدردهدمینشاناوکند.میکیدأتفرديعواملنقش

خودیاوبودهمادروپدرخشونتشاهد(اندگرفتهقرارونتخشمعرضدرکودکیدوران
بیشترمراتببهآنبهدادنتنیاوخشونتبروزاحتمالاند)شدهواقعخشونتمورد
:1378پور،درویش(پندارندمیعاديوطبیعیراخشونتآنانتر،روشنعبارتبهاست.

51.(
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يوسیلهبهمادرشانآزارشاهدگرزارآمردان%45کهدریافت،)1985(1کینسان
جیرانی،نظري(اندبودهخودکودکیدرخشونتشاهدقربانی،زنان%66واندبودهپدرشان
1378:4.(
دخترانوپسرانکهاندکردهگزارش،)1980(همکارانواستراوسدیگرسوياز
اینضمندروکنندمیایفابزرگسالیدرراخودهمجنسوالدنقشآزارگروالدین

دهند.مینشانخودازنامتناسبيعاطفهمدرسه،دردیگرانپریشانیبرايکودکان
بهمادرآزاردیدنوبودنمعرضدربانوجواندخترانکهگویدمی،)1990(جفی

روابطدرهمخودشاننهایتدریاوکردهاعتمادسلبازدواج،برايمردانازپدر،يوسیله
همان).(شدخواهندقربانیشانتركمش

خانوادهدرفردکهگرفتنتیجهچنینتوانمیاجتماعییادگیريينظریهبهتوجهبا
مدرسهمحیطوهمساالنووالدینباکهمتقابلیهايکنشوپذیريجامعهطریقازو

نقشاینقبولدرکهتعارضاتیقبولباد.گیرمیفراراجنسیتیهاينقشتدریجبهدارد،
زنجنسیتینقشکهگیرندمیفراابتداهمانازکوچکدخترانمعموالَدارد،وجود

حالعیندراست.آنهابهوابستگیومردانبهنسبتفرودستیپذیرشباهمراهبزرگسال،
دارند.محدودامکاناتخشونتمقابلدرخودازدفاعبرايزن،مقامدرکهآموزندمیآنها

متوجهوگیردمیفرارابزرگسالمردنقشیعنیخود،جنسیتیهاينقشنیزپسران
باشند،خودآرزوهايوامیالدنبالبهبایدواندزنانازبرترپسرانومردانکهشوندمی

گیرندمییادهمچنین؛دهندقرارنظارتتحترادیگرانبتوانندوبکوشندآنکسببراي
بدونراخودباختباختند،اگراماشوند؛برندهمردانهخاصهايتفعالیدربایدپسرانکه

مشاهدهطریقازخانوادگیخشونتیادگیريباهمراهروند،اینکنند.قبولگریهواشک
).60-1380:61(اعزازي،شدخواهدخانوادهدرخشنرفتاردادنانجامباعثتجربه،و

واستاکتسابیرفتاريخشونتاعمالکهستادادهنشانهاپژوهشازتعداديهمچنین
یاوبودههاآنشاهداولیهناظرانعنوانبهکودکیدوراندرشخصکهخانگیهايخشونت

باشخصوگذاردمیوييآیندهبرسوئیپیامدهاياست،شدههاخشونتآنقربانیخود
).22:1378موالوردي،(کندمیمنتقلدیگرنسلبهنسلیازراآنخشن،رفتاریادگیري

1 Son Keen
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پژوهشفرضیات
خانگیخشونتمیزانبرمثبتاثرزنتوسطکودکیدوراندرخشونتيتجربه-1

دارد.
خانگیخشونتمیزانبرمثبتاثرمردتوسطکودکیدوراندرخشونتيتجربه-2

دارد.

مفاهیمتعریف
مانندرفتارهاییقتحقیایندرروانیخشونتازمنظورعاطفی:وروانیخشونت-

ناسزا،ودشنامظاهري،وجسمانیوضعیتتحقیرجمع،درتمسخرکردن،فریادوداد
وانتقادطریقازتحقیرزن،ظاهرواندامتحقیرخشونت،ازاستفادهبهقربانیتهدید

متهمزن،بهتحقیرآمیزنگاهمجدد،ازدواجیاطالقبهتهدیددوستان،وخانوادهسرزنش
است.خانوادهبهمربوطاموريکلیهدرگیريتصمیموتفاوتیبیوتنبلیبهزندنکر

مواردایننظیراعمالیجسمیخشونتازمنظورجسمی:یافیزیکیخشونت-
باحملهزدن،سیلیلباس،وسرمويکشیدنزدن،ضربهزدن،لگددادن،هلباشد:می

ومردگیخونکبودي،حددرزدنکتککارد،مثلخطرناكوسایلوکابلچوب،
است.پا)ودست(شکستنجديصدمات
ابرازوهمسرتمایلبدونجنسیارتباطجنسیخشونتازمنظورجنسی:خشونت-

است.تحقیرآمیزبصورتزناشوییيرابطهازنارضایتی
يآمیزخشونترفتارهاييهکلیاقتصاديخشونتازمنظوراقتصادي:خشونت-

برآوردهوخرجیندادنشاملوگیردمیصورتهمسرمقابلدرمردسويازکهاست
دائمیکنترلخرجی،ندادنکافی،درآمدداشتنصورتدرزنمالینیازهاينکردن
است.مردمیلمطابقرفتاربهزنکردنواداروزنمخارج

باوخانوادهدرپذیريجامعهفرایندطیافرادمرد:وزنداشتنخشونتيتجربه
فراراآمیزخشونترفتارهايخانواده،درخشونتيمشاهدهووالدینازالگوپذیري

باشدهممقابلدرمادروپدريناحیهازاستممکنآمیزخشونترفتارهاياینگیرند.می
تحقیقایندرباشد.گرفتهقرارآمیزخشونتاعمالتحتآنهاازیکیطرفازفردخودیاو

طرفازشدنتحقیریاخوردنکتکمادر،وپدردعواييهمشاهدشاملتجربهاین
شود.میمادرخوردنکتکيمشاهدهوخواهریابرادرازخوردنکتکوالدین،
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پژوهششناسی روش
روشروش،اینپرکاربردانواعازیکیباشد.میمختلفیانواعدارايکمیپژوهش

ازوسیعیحجمگردآوريروشاجتماعیپیمایشکهاستمعتقدیلنمکاست.پیمایش
نیل،(مکباشدمیکوتاهنسبتاًزماندرمردماززیاديتعدادازآماريشکلبهاطالعات

پیمایشیروشازمطالعهموردجمعیتگستردگیبهتوجهباپژوهشایندر).1386
ايمطالعهاستگرفتهورتصمعینزمانیمقطعیکدرچونواست؛شدهاستفاده
دیگرمتغیرچندبامتغیریکيهرابطاینکهبهتوجهباحاضرتحقیقشود.میتلقیمقطعی

است.همبستگینوعازسنجدمیرا
کهبودهپاوهشهردرساکنمتأهلزنانيکلیهشاملپژوهشاینآمارييجامعه

مسکنونفوسسرشماريآخرینطبقکهباشد؛گذشتهآنهاازدواجازسالیکحداقل
ازاستفادهبانیزنمونهحجموبودهنفر6400مطالعه،مورديهجامعافرادتعداد،)1390(

اند.شدهانتخابنفر200برابرکوکرانفرمول
باشد.میايمرحلهچندتصادفیگیرينمونهروش،استفادهموردگیرينمونهروش

شمال،يمنطقهپنجبهجغرافیاییينقشهطریقازاوهپشهرابتدادرکهصورتبدین
روشازاستفادهبامنطقههربینازسپسشده،تقسیممرکزوغربشرق،جنوب،

.شدپرايمصاحبهصورتبهپرسشنامهوانتخابهانمونهسیستماتیکگیرينمونه
آماراساسبراسخگویانپهايیافتهاست.شدهرعایتمطالعهنوعایندراخالقیمالحظات
وتجزیهموردپیرسونهمبستگیضریبيآمارهازاستفادهباواستنباطیوتوصیفی

استفادهصورياعتبارروشازنیزپرسشنامهاعتبارتعیینبراياست.گرفتهقرارتحلیل
موردمربوطهمتخصصانواساتیدتوسطشده،تهیهيهپرسشنامکهصورتاینبهشده
برايکرونباخآلفايتکنیکازاستفادهاساسبرتحقیقپایاییاست؛گرفتهقرارتأیید

ازپرسشنامهدرموجودهايگویهعبارتیبهاست؛بودهمطلوبیحددرهاشاخصتمامی
جدولاساسبرتحقیقکلپایاییهمچنین؛برخوردارندسنجشجهتباالییهمسازي

ثباتوپایاییازنشانکهبود82/0برابروابستهولمستقهايمتغیربرايکرونباخآلفاي
18SPSSآماريافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبرايپژوهشایندراست.خوبی

است.شدهاستفاده
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وابستههايمتغیرومستقلهايمتغیرکرونباخآلفايضریب:1جدول
کرونباخآلفايمقدارگویهتعدادمتغیرها

2782/0(کل)زنانعلیهخشونت
678/0فیزیکیخشونت

1480/0روانیخشونت
479/0اقتصاديخشونت

375/0جنسیخشونت
476/0زنخشونتيمشاهدهوتجربه
474/0مردخشونتيمشاهدهوتجربه

پژوهشهايیافته
70تا17يمحدودهباسال37هانمونهسنیمیانگینتوصیفیهايیافتهاساسبر

درصد12تحصیالتنظرازشد.برآوردسال18آنهاازدواجسنمیانگینوبودسال
تحصیالتدارايدرصد19تنهاودیپلمدرصد42راهنمایی،وابتداییدرصد24بیسواد،

اند.شاغلدرصد5/15تنهاوهستنددارخانهدرصد)5/84(زناناغلببودند.دانشگاهی
22محدودهباسال38/43همسرانسنیمیانگینتوصیفیهايیافتهساسابرهمچنین

درصد18ابتدایی،درصد14بیسواد،درصد5/9تحصیالتنظرازبود.سال87تا
وضعیتبودند.دانشگاهیتحصیالتدارايدرصد26ودیپلم،درصد5/32راهنمایی،

دولتیغیرشغلآنهادرصد5/62ودولتیشغلآنهادرصد5/37نیزهمسرانشغلی
داشتند.

زنانعلیهخشونتابعادتوصیفیهايآماره:2جدول
مینیمم ماکزیمم چولگی معیارانحراف میانگین ابعاد

14 75 96/2 05/9 26/21 روانیخشونت
6 34 11/7 13/3 67/6 فیزیکیخشونت
2 12 39/3 70/1 65/2 جنسیخشونت
2 12 70/3 21/1 52/2 اقتصاديخشونت
24 133 14/4 86/12 05/33 کلخشونت

علیهخانگیخشونتپژوهشهايمتغیربیندردهدمینشان2جدولکهطورهمان
خشونت،26/21میانگینباروانیخشونتنیزابعادبیندرو05/33میانگینبا(کل)زنان
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میانگینباقتصادياخشونت،65/2میانگینباجنسیخشونت،67/6میانگینبافیزیکی
ازجدولنتایجاساسبردهد.مینشانمطالعهمورديجامعهدرراخشونتمیزان52/2
داراياقتصاديخشونتومیانگینباالتریندارايروانیخشونتهامقیاسخردهبین

است.میانگینکمترین
ونآزمازلذا؛اندبودهايفاصلهاصلیمتغیرهايسنجشسطحکهآنجاییاز

خشونتوابستهمتغیرومستقلهايمتغیربینيرابطهبررسیبرايپیرسونهمبستگی
است.شدهاستفادهزنانعلیه

خشونتمیزانبرمثبتاثرزنتوسطکودکیدوراندرخشونتيتجربه:1يفرضیه
.داردخانگی

خشونتوکودکیدوراندرپاسخگوخشونتيتجربهمتغیربینهمبستگیضریب:3جدول
زنانعلیه

کلخشونت اقتصاديخشونت جنسیخشونت فیزیکیخشونت روانیخشونت آماريآزمون
211/0 125/0 166/0 134/0 190/0 همبستگیضریب
003/0 77/0 020/0 059/0 007/0 داريمعنیسطح

200 200 200 200 200 نمونهتعداد

دوراندرزنانخشونتيجربهت«متغیربینهمبستگیضریبکهجدولهايیافته
کهاستآنازحاکیدهدمینشانرا»خانوادهدرخشونتابعادوشاخص«با»کودکی

خشونتومبدأخانوادهدرزنانخشونتيتجربهبینداريمعنیومستقیمهمبستگی
بینامادارد.وجود)003/0(کلخشونتو)020/0(جنسیخشونت)،007/0(روانی
يرابطهفیزیکیخشونتواقتصاديخشونتباپدرييخانوادهدرزنانخشونتيتجربه
باگفتتوانمیباشدمی)003/0(کلخشونتچونبنابراینندارد؛وجودداريمعنی

نشاننتایجهمچنیندارد.وجودفوقمتغیردوبینمعناداريهمبستگی%99اطمینان
زنانخشونتيتجربهچههریعنیداردوجودممستقیايرابطهمتغیردوبینکهدهدمی
است.بیشترنیزآنانعلیهخشونتمیزانبودهبیشترپدرييخانوادهدرکودکیدوراندر

خشونتمیزانبرمثبتاثرمردتوسطکودکیدوراندرخشونتيتجربه:2يفرضیه
دارد.خانگی
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وکودکیدوراندرپاسخگوسرهمخشونتيتجربهمتغیربینهمبستگیضریب:4جدول
زنانعلیهخشونت

خشونت کل خشونت اقتصادي خشونت جنسی خشونت فیزیکی خشونت روانی آزمون آماري
296/0 178/0 237/0 126/0 271/0 همبستگیضریب
000/0 012/0 001/0 074/0 000/0 داريسطح معنی

200 200 200 200 200 تعداد نمونه

درمردانخشونتيتجربه«متغیربینهمبستگیضریبانمیزجدولهايیافته
آنازحاکینتایجدهد،مینشانرا»خانوادهدرخشونتابعادوشاخص«با»کودکیدوران
پدرييخانوادهدرمردانخشونتيتجربهبینداريمعنیومستقیمهمبستگیکهاست

و)012/0(اقتصاديخشونت)،001/0(جنسیخشونت)،000/0(روانیخشونتو
باپدرييخانوادهدرمردانخشونتيتجربهبینامادارد.وجود)000/0(کلخشونت
کلخشونتچونبنابرایناست.نداشتهوجودداريمعنیيرابطهفیزیکیخشونت

دوبینمستقیمیومعنادارهمبستگی%99اطمینانباگفتتوانمیباشدمی)000/0(
يخانوادهدرکودکیدوراندرمردانخشونتيتجربهچههریعنیدارد.وجودفوقمتغیر
است.بیشترزنانشانبهنسبتخانوادهدرآنانخشونتمیزانبودهبیشترپدري

گیرينتیجه
متأهلزنانيکلیهشاملپژوهشاینآمارييجامعهوپیمایشینوعازتحقیقاین

افرادتعدادکهباشدشتهگذآنهاازدواجازسالکیحداقلکهبودهپاوهشهردرساکن
فرمولازاستفادهبانمونهحجمعنوانبهنفر200وبودندنفر6400مطالعه،مورديهجامع

تکمیلبهايمرحلهچندتصادفیگیرينمونهروشازاستفادهباوشدند؛انتخابکوکران
بهتوجهباشد.اقدامدادهآوريجمعونمونهافرادازمصاحبهصورتبهپرسشنامه

ودارخانهآنهااز%5/84کهبودسال37پاسخگویانسنیمیانگینتوصیفیهايیافته
38/43پاسخگویانهمسرانسنیمیانگینهمچنینبودند.شاغلپاسخگویاناز5/15%

يلعهمطادرداشتند.دولتیغیرشغلآنها%5/62ودولتیشغلآنها%5/37کهبودسال
روانی،خشونتفیزیکی،خشونتاست:شدهبررسیزنانعلیهخشونتنوع4حاضر،

خانگیخشونتمیانگینتوصیفیهايیافتهاساسبر.جنسیخشونتواقتصاديخشونت
باروانیخشونتنیز،خشونتابعادبیندربود.%05/33پاسخگویانمیاندرزنانعلیه

راخشونتمیزانکمترین52/2میانگینبااقتصاديتخشونوبیشترین26/21میانگین
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درزنخشونتيتجربهمتغیراستنباطیهايیافتهاساسبردادند.اختصاصخودبه
داشت؛معنادارييرابطهومثبتهمبستگیزنانعلیهخانگیخشونتباکودکیدوران
بیشترپدريينوادهخادرکودکیدوراندرزنانخشونتيمشاهدهوتجربهچههریعنی
درتحقیقهايیافتهاساسبردیگرطرفیازاست.بیشترنیزآنانعلیهخشونتمیزانبوده
وتجربهبامعنادارييرابطهجنسیخشونتوروانیخشونتخشونت،ابعادبین

يرابطهازفیزیکیواقتصاديخشونتولیداشتندکودکیدوراندرخشونتيمشاهده
وشربتیانتحقیقهايیافتهنبودند؛برخوردارکودکیدوراندرخشونتتجربهبايمعنادار
بانیز، )2014(کلمنديتحقیقو)1389(همکارانوسیاهپوش)،1394(طوافی
بهحاضرتحقیقمانندتحقیقاتایندرکهطوريبهدارد.مطابقتحاضرتحقیقهايیافته
زنانعلیهخشونتبامبدأيخانوادهدرخشونتيهدهمشاوتجربهبینمعنادارييرابطه
ومعنادارهمبستگیکهاستآنازحاکیتحقیقدیگرنتایجهمچنیناست.شدهاشاره

یعنیدارد.وجودزنانعلیهخشونتوخانوادهدرمردانخشونتيتجربهبینمستقیمی
خشونتیاوهمدیگربهنسبتوالدینخشونتشاهدبیشترکودکیدوراندرمردچههر

خواهدتکرارراهاخشونتاینخودهمسرعلیهنیزبزرگسالیدرباشدخودبهنسبتآنها
بهدستکودکاندیدجلوومکررطوربهوالدینآنهادرکهییهاخانوادهرونایازکرد.

سربرراآنهاحرکاتاینزیاداحتمالبهآیندهدرفرزندانشزنندمیخشونتوپرخاشگري
بیندرتحقیقهايیافتهاساسبردیگرطرفیازکرد.خواهندتکرارخودفرزندانوهمسر

بامعنادارييرابطهاقتصاديخشونتوجنسیخشونتروانی،خشونتخشونت،ابعاد
بامعنادارييرابطهازفیزیکیخشونتولیداردکودکیدوراندرخشونتيتجربه
پژوهش،نتایجباپژوهشيهنتیجنبود.برخوردارکودکیراندودرخشونتيتجربه

1پرسونوناود)،1393(ندرپوروآباديشاهزارع)،1389(غضنفري)،1385(حضوري

ي هرابطکودکیدوراندرمردخشونتيهتجرباینکهبرمبنیبودهمسو،)2008(
خشونتدرمهمعاملیعنوانبهمتغیراینوداردزنانعلیهخانگیخشونتبامعناداري

.دارداساسینقشزنانعلیهخانگی

اجتماعی،یادگیريينظریهطبقپژوهشهايیافتهکهگفتتوانمیکلدر
ازخشونتیادگیريکهاستآنازحاکیها،نسلانتقاليهنظریوجنسیتیيرپذیجامعه
و؛گیردمیانجامخانوادهدرزوجینخشونتيمشاهدهووالدینخشونتيتجربهطریق

یابد.میانتقالدیگرنسلبهنسلیازبنابراینشده،تکرارشخصتوسطبعديهايزماندر

1 Naved & Persson
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مرحلهاولینگفتتوانمیهمچنین؛داردوجودهمیشهخشونتگردشطریقبدین
قربانیخودیاباشدمیخشونتشاهدفردکهاستکودکیدورانتجربیاتبهمربوط

راآنشخصاًیاوبودهخشونتشاهدکودکیدرکهافرادياساساینبرست.اخشونت
هردرپیشگیريکهآنجاازدارند.خشونتبهتوسلبهبیشتريتمایلاندکردهتجربه
توانندمیتدابیرازايپارهاتخاذراستاایندرلذارود،میشماربهدرمانراهبهترینزمینه،
افزایشباتوانمیفرهنگیوآموزشیيزمینهدرمثال،عنوانبهباشند.ثرؤمبسیار

تغییرنیزوزنانبهنسبتخانوادگیخشونتمورددرالزمهايآگاهیوهاحساسیت
وفرزندانجلوخودخشمکنترلدرمردانتوانمندسازيزنان،بهنسبتمرداننگرش
کرد.پدیدهاینکاهشدرسعیها،آنحقوقخصوصدرزنانبهثرؤمرسانیاطالع

فوق،پژوهشدرزنانبهنسبتشدهاعمالهايخشونتيریشهاینکهبهتوجهباهمچنین
قبلهايمشاورهطریقازوالدینشودمیتوصیهلذابودهافرادوالدینبارخشونترفتارهاي

تادکننخودداريکودکاندیدجلودرخودخشونتازتاشونددادهآموزشازدواجاز
باشیم.زنانعلیهخشونتکاهششاهد
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