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 شهر در آنان علیه خشونت و زنان زندگی سبک بین رابطه مطالعه
  )ساله 15-45 لهأمت زنان( الشتر

  

  3ایار علی دکتر و 2میرزایی ابراهیم دکتر ،1نژاد قاسمی ابوذر دکتر
  

  21/9/1400 پذیرش: تاریخ      14/7/99 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
 و بوده زنان متوجه تاریخ طول در عمدتاً ناخوشایند اي مسئله عنوان به خشونت

 اصلی هدف اساس، این بر است. متفاوت مختلف مناطق در آنان علیه خشونت نرخ و شدت
 روش است. الشتر شهر در زنان علیه خشونت و زندگی سبک رابطه بررسی حاضر پژوهش
 پرسشنامه ابزار با و کاربردي هدف نظر از و کمی ماهیت لحاظ از پیمایشی، نوع از پژوهش

 فرمول طریق از که بودند  4650 با برابر مطالعه مورد زنان آماري جامعه است. شده اجرا
 گیري نمونه روش به پرسشنامه و انتخاب بررسی مورد نمونه عنوان به نفر 355 کوکران
 متغیرهاي بین که دهد می نشان تحقیق هاي یافته است. شده توزیع آنها نبی در تصادفی

 و معنادار رابطه زنان علیه خشونت با )-034/0( فرهنگی مصرف و )-032/0( مادي مصرف
 مشاهده اي رابطه زنان علیه خشونت با فراغت اوقات گذران بین اما، دارد. وجود معکوسی

 خشونت با اشتغال وضعیت و تحصیالت سطح اي مینهز متغیرهاي بین این، بر عالوه نشد.
 ضریب که دهد می نشان چندگانه رگرسیون نتایج دارد. وجود معناداري رابطه زنان علیه

 دهد می نشان که است 324/0 با برابر تعیین ضریب و 519/0 با برابر چندگانه همبستگی
 و تبیین را زنان علیه خشونت متغیر از 32/0 اند توانسته مدل در معنادار متغیرهاي مجموع

 زنان به شناوري و سیال موقعیت زندگی، سبک که دهد می نشان نتایج نمایند. بینی پیش
 خالقیت و گزینش قدرت رهانیده، طبقاتی منجمد هاي وابستگی از را آنان زیرا دهد، می

 عیاجتما هویت داده، افزایش را آنان تولیدي و مادي مشارکت داده، آنان به بیشتري
 زمان مرور به شود می باعث عوامل این که کرده اعطاء آنان به مصرف بطن از جدیدي
  شود. کمرنگ آنان فرودستی نقش و موقعیت
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  مسأله یانب و دمهمق
 رفتار هر« از است عبارت خانگی خشونت 1993 سال در ملل سازمان تعریف به بنا

 شود.می زنان رنج یا روانی یا جنسی جسمی، آسیب موجب که جنسیت به وابسته خشن
 در و گرفته صورت آزادي و اختیار مطلق سلب یا اجبار تهدید، با تواندمی رفتاري چنین
 رفتارهاي گونهاین بروز در که است روشن ).WHO, 2001:30( »دهد رخ خفا یا جمع

 انسجام اصلی که ايرفتاري طیف« از است عبارت که زندگی سبک ن،زنا هعلی آمیزخشونت
 افراد از گروهی میان در و دارد پوشش تحت را زندگی از ايعرصه است، حاکم آن بر بخش
 ,Fazeli( نیست تشخیص قابل همگان براي الزاماً اما است، مشاهده قابل جامعه

 ايمجموعه که زندگی سبک )،2004( گیدنز زعم به که چرا باشد.می ثیرگذارأت )2003:83
 ي روزمره زندگی جریان در معین فرد یک هاي فعالیت و رفتارها ي همه از منسجم نسبتاً
 نوعی از اساس همین بر و است ها گیريجهت و ها عادت از ايمجموعه مستلزم است، خود

 است عیتیوض زنان هعلی آمیزخشونت و فرودستانه موقعیت پذیرش است. برخوردار وحدت
 آن میزان نوسان که است متغیري بلکه نیست، تر)(پایین خاصی طبقه زنان به منحصر که

 فرهنگی) و مادي از اعم مصرف الگوهاي (شامل متفاوت زندگی هايسبک از است تابعی
 به کار محل و خانواده در زن« باشد.می ایشان اجتماعی پایگاه طبقاتی قواعد با متناسب که

 در تبعیض این است. شده داشته نگه برداريفرمان و وابستگی موقعیت در ودنب نثؤم علت
 سوي از و دختران، تربیت بر سویی از را خود بخشزیان اثر مراتب به خانواده مراتبسلسله
 فرهنگ ).Zolfakari, 2004:34( است داشته خانه در مادران فرودستی همرتب بر دیگر،

 تنها است، آشکار خانوادگی زندگی گوناگون نواعا در که متفاوت اجتماعی طبقات
 طبیعی مفهوم، این در ).Arnot, 2002:141( »شماردمی مجاز را مشخصی هاي انتخاب

 تعبیري به و زنان هايانتخاب بر خود چارچوب در طبقاتی هنجارهاي و قواعد که است
  باشد. تأثیرگذار آنها رفتاري رویکردهاي گویاتر،

 هاییتفاوت زنان علیه خشونت وقوع در که دهندمی نشان یقاتتحق از اعظمی بخش
 خواه فرهنگ، در تفاوت لذا هستند. فرد به منحصر فرهنگی عوامل از ناشی که دارد وجود

 آمدن وجود به سبب قومیت، یا مذهب ملی، قلمروهاي جغرافیایی، ي منطقه اساس بر
 که آنجا از اام ).Nayak, 2003( است شده زنان علیه خشونت به نسبت نگرش در تفاوت

 بررسی قابل اجتماعی واقعیتی عنوانبه بلکه زیستی صرفاً ايپدیده عنوانبه نه بودن زن
 ساختارهاي بر تأمل رهگذر از زنانه هویت و آنان هايدیدگاه زنان، موقعیت به توجه است،

 در مختلف مطالعات ).Esmaeili, 2009:16( است میسر اقتصادي و فرهنگی اجتماعی،
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 انواع و خانگی خشونت شیوع از را متفاوتی آمارهاي ي هدهندنشان نیز جهان و ایران
 در شده انجام ي مطالعه طبق ).Kopcavar, 2011( باشدمی زنان بین در آن مختلف
 بود داده رخ خانگی خشونت علت به زنان در صورت و فک هايشکستگی درصد 13 تهران

)Hasemi, 2011.( ارزیابی 20/ 2 خانگی خشونت شیوع میزان خوزستان در ايعهمطال در 
 دیگر انواع و درصد 9/10 جنسی خشونت درصد، 41 روانی خشونت که طوريبه شده؛

 خانگی خشونت شیوع نیز کشورها سایر در ).Noajah, 2008( شد گزارش درصد 3/47
 9/17 روانی و زیکیفی خشونت اسلوونی در که طوريبه است. شده گزارش باال زنان علیه

 ترتیب به روانی و فیزیکی خشونت میزان هند در ).Kopcavar, 2011( است شده گزارش
 انواع سایر و روانی و فیزیکی خشونت میزان دیگري ي همطالع در و درصد 14 و درصد 31

 ,Babu & Kar( است بوده درصد 56 و درصد 25 درصد، 52 ترتیببه زنان هعلی خشونت
2009.(   

 پیامدهاي و عوارض با زنان علیه خشونت که است این است مشخص هآنچ
 فردي بین مناسبات در اختالالت ایجاد بر عالوه پیامدها این است. همراه ناپذیري جبران
 جمله از کند.می تحمیل اجتماعی ساختار بر فراوانی اجتماعی و خانوداگی مشکالت زنان،

 روانی اختالل به توانمی زنان بین در مختلف هايخشونت این ماندگار و مخرب پیامدهاي
 ,Fogarty( خودکشی و افسردگی )،Fisher, 2007:1742( فکري و ذهنی تشویش و

 و )Amirmoradi, 2005( خودسوزي )،Amielsalami & mohamadi, 2001؛2008
 از پس استرس نیز و )Najafi dolatabadi, 2007:31( روانی عوارض و جسمی صدمات
 فشارهاي طالق، و طرد اجتماعی، سالمت کاهش )،Jansi, 2010:2316( خشونت

 این، بر افزون کرد. اشاره زنان منزلت کاهش مجموع در و اجتماعی سرخوردگی اقتصادي،
 بر را بیشتر) خشونت از ترس دلیل (به آمیزتبعیض وضعیت پذیرش و فرودستی موقعیت

 در را تصور این و ساخته کمرنگ را آنها زنانگی و مادري هايارزش که کندمی تحمیل آنها
 و صالحیت فاقد خانه، مدیریت و گیريتصمیم ي چرخه در که سازدمی نهادینه آنها بین

  هستند. الزم قدرت
 خشونت خاص خانوادگی و قومی شرایط دلیل به نیز (سلسله) الشتر شهرستان در

 مردساالرانه هايارزش وجود و خانواده به نسبت کارانهمحافظه نگاه دارد. وجود زنان علیه
 زنان اقتصادي و مالی وابستگی کنار در امر این است. داده قرار فرودستی موعیت در را زنان

 داشته خود موقعیت پذیرش در ناآگاهانه دستیهم نوعی نیز زنان که شده باعث مردان، به
 هدفمند و عقالنی يهاکنش اجازه اجتماعی فضاي الشتر شهرستان در این، بر افزون باشند.
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 و اجتماعی طرد نوعی امر این است. کرده سلب زنان از را آزادانه هايانتخاب بر مبتنی
 به که هستند مجبور زنان شرایط این در و است کرده ایجاد آنها براي منزلتی محرومیت

 ايرابطه محدودیت به منجر هاکنش این بیاروند. رو صوري و دستوري/تجویزي هايکنش
 که است این مطالعه این اصلی هدف بنابراین، ؛است شده آنها بین در اجتماعی انسداد و

 و هانگرش ها،ارزش ها،موقعیت زندگی، تجربیات از انعکاسی که زنان زندگی سبک
   دارد؟ معناداري ي رابطه آنان هعلی خشونت با چه آنهاست، انتظارات

  
  پژوهش هپیشین

 گیردمی قرار پیوستار یک در که است ايچندگانه و یدهپیچ ابعاد داراي ايمطالعه هر
 با مرتبط و ثیرگذارأت ابعاد ي مطالعه و بررسی به که دهدمی را امکان این ما به امر این و

 هاياندوخته و تجربیات از که شودمی باعث پیشین مطالعات به توجه بپردازیم. مسئله یک
 در ترتیب، بدین دهیم. رارق توجه مورد آنها تقو و ضعف نقاط و برده بهره تحقیقات سایر

 یا مستقیم طوربه که ایمپرداخته مطالعاتی بررسی به کار، فراخور به نیز حاضر ي همطالع
   اند.پرداخته زنان علیه خشونت بررسی به مستقیم غیر

  
  الف) تحقیقات داخلی

 توسط که است ايمطالعه »سنندج شهر در زنان علیه خشونت شناختیجامعه تبیین«
 و هانقش که زنانی دهدمی نشان نتایج است. شده انجام ،)1392( همکاران و علیوردي

 را هاکلیشه این که زنانی به نسبت اندپذیرفته را مردانه ي سلطه و جنسیتی هايکلیشه
 سوي از را کمتري خشونت دهند،می نشان مقاومت هاکلیشه این برابر در و پذیرندنمی

 هاينقش به زنان پایبندي متغیر تحقیق، هايیافته اساس بر اند.شده متحمل ودخ شوهران
   است. بوده زنان علیه شوهران خشونت ي کنندهتبیین ترینمهم جنسیتی

 ثرؤم اجتماعی عوامل بررسی« عنوان با ،)1391( میرزائی و محمدي ي همطالع نتایج
 و روانی خشونت رایج، خشونت میزان بیشترین دهدمی نشان »زنان علیه خشونت بر

 اقتدارگرایانه تصور بین است. اقتصادي خشونت خشونت، میزان کمترین و جنسی خشونت
 بین و دارد وجود داريمعنی و مستقیم ي رابطه زنان علیه خشونت و خود نقش از مرد

 و معکوس ي رابطه زنان علیه خشونت با منزل کارهاي در شوهر همکاري و کمک
 و مبداء ي خانواده در مرد و زن خشونت ي تجربه بین همچنین شد. مشاهده داري معنی

   دارد. وجود داريمعنی و مستقیم ي رابطه زنان علیه خشونت
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 ثیرأت بررسی به« به خود ي همطالع در ،)1389( نژادسبزي و ملکی راستا، این در
 شهرستان در نانز علیه خانگی خشونت بر آن هايلفهمؤ و خانوادگی اجتماعی ي هسرمای
 خشونت ي هتجرب کمترین که است آن از حاکی تحقیق هايیافته پرداختند. »آبادخرم

 فیزیکی خشونت ي حوزه در موارد بیشترین و مستقیم فیزیکی خشونت ي هحوز در خانگی
 اجتماعی، ي هسرمای از پس متغیره، چند تحلیل در است. عاطفی ـ روانی و مستقیم غیر

 با منبع موثرترین و زنان هعلی خانگی خشونت ي هکنندتبیین ترینمهم زن تحصیالت متغیر
   شد. شناخته زنان توانمندسازي فرایند در اجتماعی ارزش

 ـ اجتماعی پایگاه ضعف که دهدمی نشان ،)1389( چرودهحیدري ي همطالع نتایج
 زنان شدنقربانی احتمال که اندمستقلی متغیرهاي قربانیان اجتماعی غیر رفتار و اقتصادي

 و زنان مذهبی پایبندي برعکس، و دهندمی افزایش خشونت ي زمینه در را دختران و
   دهد.می کاهش را آنان علیه آمیزخشونت رفتار احتمال که است عاملی ترینمهم دختران

 و دلبستگی هايسبک بین ي رابطه« بررسی به ،)1391( همکاران و پناغی
 سبک دو که دهدمی نشان گامبهگام رگرسیون تحلیل پرداختند. »زنان در دیدگی خشونت

 ترس است. زنان در دیدگیخشونت انواع ي کنندهبینیپیش اضطرابی) و (اجتنابی دلبستگی
 عامل تواندمی استرس، اوقات در خود بر حد از بیش تکیه همچنین و طردشدن و جدایی از

   باشد. زنان دیدگیخشونت جهت در خطري
 بر ثرؤم فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، ي هسرمای ثیرأت بررسی به ،)1384( نیدهقا

 بیشترین زنان علمی مشارکت که دهدمی نشان مطالعه نتایج پردازد.می زنان هعلی خشونت
   است. داشته آنان هعلی خشونت بر را ثیرأت کمترین شوهر درآمد و ثیرأت

 خشونت، ي هتجرب متغیرهاي بین که ددهمی نشان خود ي همطالع در ،)1384( مارابی
 پایگاه شغل، زنان، سن خانواده، آشفتگی پدرساالري، خشونت، یادگیري خشونت، پذیرش

   دارد. وجود معناداري تفاوت آنان هعلی خشونت میزان با اجتماعی ـ اقتصادي
 به مرد اعتقاد که دهدمی نشان ،)1390( همکاران و حمیدي ي همطالع نتایج
 خشونت میزان بر ثیرگذارأت عوامل از زوجین مذهبی اعتقادات و رسوم و آداب ،پدرساالري

 مستقل متغیرهاي که است این بیانگر چندمتغیره رگرسیون تحلیل نتایج است. زنان علیه
 (خشونت وابسته متغیر تغییرات از %45 هستند قادر مدل بر شده وارد فرهنگی) (عوامل

 رسوم و آداب و ثیرأت بیشترین پدرساالري به مرد قاداعت و کنند تبیین را زنان) علیه
   هستند. دارا خشونت میزان بر را ثیرأت کمترین
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 زنان علیه خشونت میزان که دهدمی نشان خود ي همطالع در نیز ،)1384( الهوردیان
 بعد زوجین، سنی اختالف زن، ازدواج سن از: عبارتند آن بر مؤثر عوامل و است درصد 32

 و تجربه قدرت، نامتقارن توزیع شوهر، شغل نوع خانوار، درآمد زوجین، حصیالتت خانوار،
 مذهبی اعتقادات پدرساالري، به اعتقاد شوهر، پدري ي خانواده در خشونت ي مشاهده
 و تجربه متغیرهاي همچنین رسوم. و آداب به پایبندي در زوجین اختالف و زوجین

 متغیر و بیشترین پدرساالري به مرد اعتقاد و شوهر پدري ي خانواده در خشونت مشاهده
   است. کرده ایفا وابسته متغیر تبیین در را سهم کمترین رسوم و آداب به زوجین پایبندي

  
  منتخب نظري چارچوب و نظري مبانی

 مسئله این به خاصی ي هجنب از و هستند متنوع خشونت ي هدربار شده مطرح نظریات
 فراخور به بنابراین، کنند.می تببین را آن از خاصی بعد آن ي هنتیج در که اندکرده نگاه

 مورد مفهومی فضاي تا است گرفته قرار استفاده مورد متنوعی نظریات حاضر پژوهش
  دهد. قرار پوشش مورد خوبیبه را مطالعه
 پول همانند آن از استفاده به تهدید و فیزیکی قدرت داشتن که است معتقد »1گود«

 برداري بهره آن از دیگران اقدامات کنترل براي افراد که هستند شخصی هاينگرش یا
 یا باشند دیگر منابع فاقد که کنندمی تکیه فیزیکی قدرت بر افراد زمانی واقع، در کنند. می

 بر »قدرت منابع« تئوري ).Yount, 2006( باشند موفقیت کسب براي الزم منابع فاقد
 بر گرفتهشکل هايسیاست در ریشه آن نظري دلم دارد. تأکید جامعه در نابرابري سطوح
 نابرابري سطح در متفاوتی هاياولویت کار و سرمایه آن در که دارد ايطبقه روابط اساس
 آنها به که کنندمی تأمین کنشگران که دانست هاییویژگی از توانمی را قدرت منابع دارند.

 فرودست یا امتیاز فاقد افراد کند.می فراهم را گرانکنش دهیپاداش یا و مجازات توانایی
 توانندمی قدرت در فرادست افراد مقابل در و ندارند امتیازدهی یا مجازات براي حقی هیچ

 هشدتعدیل که »پایگاهی ناسازگاري« هنظری ).2005 (کلرمن، کنند کنترل را منابع اکثریت
 بهنسبت کمتري نابعم و هامهارت شوهران اگر« که کندمی اذعان است، گود ي هنظری

 خشونت از کنند، تهدید را آنها انتسابی پایگاه که طوريبه باشند، داشته همسرانشان
 خشونت نظریه این طبق کنند.می استفاده خود انتسابی پایگاه حفظ براي ابزاري همچون

 نظر از پایگاهی هايتفاوت که است هنگامی این و دارد وجود طبقات ي ههم در هعلی

                                                 
1 Goode,W. J. 
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 منزلت تحصیالت، نظر از شوهران و باشد داشته وجود زوجین بین شغل و درآمد آموزش،
 ).Maleki and Nejadsabzi, 2010:37( باشند تريپایین سطح در درآمد و شغلی

 با و دارد تأکید جامعه در زنان و مردان میان ذاتی هايتفاوت بر نیز »رادیکال فمینیسم«
 دیدگاه این دارد. تأکید جوامع تمام در الريمردسا شمولیجهان بر گراییذات طرح

 بکارگیري همچنین و زنان بر مردان نظارت چگونگی روي بر سایرین از بیش فمینیستی
 هايدرك ).Alivardian, 2013؛Tarzi, 2019 ( ورزدمی تأکید آنان علیه خشونت
 :از است رتعبا آن مشترك هايویژگی از برخی دارد. وجود رادیکال فمینیسم از متفاوتی

 هم و علت عنوانبه هم زنان علیه مردان خشونت اهمیت به توجه پدرساالري، ي سلطه
 یا فحشا و انگیزشهوت هاينقاشی به توجه مردان، با رابطه در زنان نابرابري پیامد عنوان به
 که جنسیتی هاينقش به انتقاد زنان، علیه مردان خشونت مضاعف اشکال عنوانبه زنا

 زنان سیاسی دهیسازمان ترویج و اجباري جنسیتی تجانس عدم و دارند تماعیاج ساخت
)Maclay, 2011.(  

 هویت و هاگرایش پذیريجامعه فرایند ،»جنسیتی پذیريجامعه« ي هنظری اساس بر
 شدندائمی باعث و دهدمی انتقال فرزندان به را آن و کندمی درونی خانواده در را جنسیتی

 منفعل، مطیع، آرام، تصویر زنان از معموالً زیرا شود،می زن بودنیعمط و مرد يسلطه
 کند.می ترسیم مصمم و توانا شایسته، استوار، مستقل، تصویري مردان از و وابسته و عاطفی

 نقش مردان مقابل، در و بودنمطیع سنتی جنسیتی نقش زنان شرایطی چنین در
 گفت توانمی بنابراین، ؛)Sefer, 1992:98-327( پذیرندمی را مردانه گري سلطه
 در آن به بخشیدن تداوم و سو یک از نابرابري کردننهادینه با جنسیتی پذیري جامعه

 شود. شناخته جنسیتی نابرابر بسترهاي حکم در تواندمی دیگر، سوي از آینده هاي نسل
 انزن شود،می محسوب ارزش مردانگی آن در که جنسیتی، پذیريجامعه الگوي طبق

 خانواده خصوصی هايحوزه در و اندخانواده مردساالر ساختار در مطیع و تابع موجوداتی
 بر ).Valas, 2001:128( دارند اشتغال و حضور معمولی دنیاي در مردان و محصورند

 داراي فرهنگی خرده هر آن تبع به و فرهنگی هر ،»خشونت فرهنگ خرده« ي هنظری اساس
 خشونت است ممکن که اعتقادات و هانگرش هنجارها، ها،زشار شامل: است خاصی عناصر

 این به تعهد نتیجه، در شود. آن مانع یا کند تقویت و تأیید را خانواده زنان ضد بر شوهران
 کاهش یا افزایش خانواده در را زنان ضد بر شوهران خشونت که است فرهنگی عناصر

 خشونت تبیین براي توانمی خشونت، فرهنگ خرده ي هنظری اساس بر بنابراین، دهد. می
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 يشیوه دینی، اعتقادات به تعهد مانند یمتغیرهای خانواده در زنان ضد بر شوهران
  ).Zangeneh, 2001:45( کرد بررسی را خویشاوندان همداخل همسرگزینی

 و توجیه را خشونت ي مسئله آن به توجه با توان می که دیگري هاي دیدگاه جمله از
 رفتار نوعی گري خشونت دیدگاه، این در باشد. می اجتماعی یادگیري ي  ظریهن کرد، تبیین

 قرار تشویق مورد و شود می انجام مشاهده اساس بر آن فراگیري که است شده آموخته
 الگوهاي است. مؤثر آن بروز و گرایانه خشونت رفتار تقویت بر گر خشونت الگوي گرفتن

 زیر مراحل است. نهفته جامعه فرهنگی ساختارهاي رد و خانواده در آمیز خشونت رفتارهاي
 که است اي مرحله مرحله، اولین اند، کرده مشخص خانواده طریق از خشونت یادگیري در را
 رفتار هم به نسبت نیز دارند دوست را یکدیگر که افرادي گیرد می فرا فرد آن در

 افراد، برابر در ونتخش مورد در اخالقی منع نبود سپس دهند، می انجام آمیز خشونت
 در آموزند می خانواده اعضاء که شد خواهد این نتیجه نهایت، در و گیرد می فرا را خانواده
 دانند. می مجاز را خانوادگی خشونت کنند حل را مشکل دیگر هاي راه از نتوانند که صورتی
 است آمیز خشونت رفتار آموزي تجربه و مشاهده براي تمرین زمین و مقدر مکانی خانواده

)Ezazei, 2001:61.(  
 این اند. کرده مطرح شناسان جامعه بیشتر را خانواده ساختار بر مبتنی هاي نظریه

 این در محققان نیستند. خشونت اصلی ي پایه روانی عوامل که باورند این بر مبتنی ها نظریه
 خانواده در فرد هاي مسئولیت و ها نقش به و اند کرده تأکید حمایت و عشق نقش بر زمینه
 هر سیستمی، دیدگاه در ).Bahari, 2009:136( عالقه یا رقابت نه و کنند می توجه

 این از است. آن از جزیی خود که است نظامی عناصر سایر و خود محیط به وابسته عنصري
 خانواده بنابراین کرد؛ تعریف چیزها سایر با اش رابطه حسب بر را چیزي هر باید دیدگاه

 و کنند می تغییر هم با آن اجزاي که موجودي« شود: می تعریف طور این نظام یک عنوان به
 دهد، می نشان تعریف این که طور همان ».شود می فعال خود تعادل حفظ براي انحراف با

 خانواده ثانی در و خانواده اعضاي سایر رفتار از است تابعی خانواده یک اعضاي رفتار اوالً
 به مجموع در آن اعضاي رفتار لذا، است. تعادل به متمایل دیگري نظام هر مانند هم

 باشد نابهنجار رفتار، این اگر حتی است. نظام تعادل موجب که است اي گونه
)Minouchin, 1994:15.( اعضاى که است نظام یک خانواده سیستمی، رویکرد اساس بر 

 هاى ارزش و عقاید در هستند، مشترك  گذشته داراى دارند، ارتباط هم با صمیمانه آن
 با شونده، بینى پیش اى  شیوه به و دارند عهده بر اي ویژه هاى نقش اند، سهیم هم با خاص

 عضوى عنوانبه فرد به و سیستم یک عنوانبه خانواده به رویکرد، این دارند. تعامل یکدیگر
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 مورد را خانواده عملکرد و فرد بین اى چرخه ى چندگانه تأثیرات و نگرد مى سیستم از
  ).Mousavi, 2003:48( دهد می قرار بررسی
 رویکرد دو از مستخرج منتخب نظري چارچوب تحقیق، نظري مبانی اساس بر

 وابستگی دلیل به مطالعه، مورد يجامعه در باشد.می قدرت منابع و خشونت فرهنگ خرده
 این در دارد. و داشته وجود زنان علیه خشونت فرهنگ نوعی مردساالرانه نظام و قومی

 موجود قواعد و الزامات از سرپیچی موجود، هايارزش و هنجارها از تخطی گونه هر شرایط
 بر است. همراه نهاآ علیه شدهپذیرفته و طبع شده،نهادینه بعضاً خشونت با لذا، است.

 این هستند. وابسته آورمردنان به مالی و اقتصادي نظر از زنان قدرت، منابع رویکرد
 گاه هر وضعیت این در است. کرده ایجاد نامتوازن قدرت روابط و نابرابري عینو وابستگی

 بزنند گزینش به دست خود عالئق نتیجه در و هاآلایده ها،سبک ها،انتخاب به نسبت زنان
 خشونت دهندمی ترجیح زنان شرایط این در شوند.می روبرو خشونت و مادي محرومیت با
   کنند. پیشه سکوت خود پدران و برادران همسران، هايرفتار به نسبت و پذیرفته را
  

  پژوهش فرضیات
  دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت با مادي مصرف بین - 
  دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت با فرهنگی مصرف بین - 
  دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت با فراغت اوقات گذران بین - 
  دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت و تحصیالت سطح بین - 
  دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت و اشتغال وضعیت بین - 

  
  آماري نمونه و جامعه ،شناسی پژوهشروش

 هدف دو با هاداده گردآوري براي پرسشنامه از است. کمی پیمایش تحقیق، روش
 پژوهش این آماري ي جامعه است. فرد تحلیل واحد است. شده استفاده تبیین و توصیف

 بر الشتر شهر هلأمت زنان هستند. (الشتر) سلسله شهر در ساله 15-45 هلأمت زنان ي هکلّی
 آماري ي نمونه حجم محاسبه براي باشند.می 4650؛ 1390 سال سرشماري آخرین طبق
 فرمول از استفاده با محاسبه از پس نمونه جمح است. شده استفاده کوکران فرمول از الزم

 ي آماره با همیشه 95/0 اطمینان سطح و 05/0 گیرياندازه خطاي به توجه با کوکران،
  باشد.می نفر 355 آزادي، ايدرجه یک براي کاي مجذور
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5689= N      359= n  
  p= معین صفت فاقد جمعیت از نسبتی
  d= مطلوب احتمالی دقت ای اطمینان درجه

0.5= p  
0.5 =q   

1.96 =z  
 کنار نهایی تحلیل از مورد چهار پرسشنامه، مورد 359 بین از که است ذکر به الزم

 و بودن ناقص بودن مخدوش کار، این دلیل شدند. ییدأت مورد 355 نهایت در و شد گذاشته
   بود. هاپرسشنامه این پارگی

 هايگیرينمونه انواع از یکی که بود ايمرحله چند ايخوشه گیري،نمونه روش
 آغاز در که است این ايخوشه گیرينمونه مورد در نکته ترین مهم« باشد.می احتمالی

 نیست. دهند،می تشکیل را نهایی گیرينمونه واحدهاي که عناصري تمام فهرست به لزومی
 انتخاب براي ).Baker, 2009:157( کرد تهیه را هاخوشه تمام فهرست باید فقط بلکه

 و متوسط باال، ي منطقه سه به را شهر ي توسعه سطح اساس بر منطقه، هر در هانمونه
 شهرداري که بود اییتوسعه سطح یابیپهنه بنديتقسیم این معیار کردیم. تقسیم پایین
 .کردیم تقسیم پایین و متوسط باال، ي منطقه سه به سلسله شهر آن اساس بر و کرده اعالم

 خانوارها سیستماتیک گیرينمونه ي شیوه با نهایت در و انتخاب هابلوك بعد، ي مرحله در
 گیرينمونه در اصلی ي نکته شدند. انتخاب خانوار هر از موردنظر هاينمونه و انتخاب

 باید مرحله هر در که بود خانوار) یا بلوك حوزه، (خواه هاییخوشه تعداد اي چندمرحله
 تمام توان می عمالً کردیممی انتخاب حوزه یک فقط اگر بنابراین، شدند.می گیرينمونه
 توان می شود انتخاب بلوك معدودي تعداد مجموع در اگر یا کرد انتخاب را آن هايبلوك
 رساندن حداکثر به کلی اصل کرد. انتخاب نمونه عنوانبه را هابلوك آن افراد ي ههم تقریباً
 هر از واحد یا افراد معدودي نسبتاً تعداد انتخاب متعاقباً و منتخب ي اولیه هايخوشه تعداد
   بود. منتخب يخوشه
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  پایایی و اعتبار
 گیرياندازه ي شیوه که است آن کلی ي گونه به خوب هايداده آوردن دست به شرط

 اهمیت به توجه با پژوهش، این در ).Kasemi, 2010:78( باشد کافی روایی و اعتبار داراي
 محتواي روایی از باشد،می پرسشنامه که اطالعات آوريجمع يهوسیل از اطمینان ولحص

 متناسب هايگویه از ممکن حد تا شد سعی بنابراین است. شده  حاصل اطمینان پرسشنامه
 مورد خوبی  به است، آن دنبال به پژوهش که را آنچه بتواند که  نحوي به شود استفاده
 اولیه صورت طراحی و هامعرف تدوین و تهیه از پس اعتبار، بر عالوه دهد. قرار سنجش

 میزان تعیین مقدماتی، ي مطالعه این هدف گرفت. انجام مقدماتی ايمطالعه پرسشنامه،
 از هاداده گردآوري ابزار پایایی میزان سنجش مورد در بود. تحقیق ي پرسشنامه پایایی
   شد. استفاده کرانباخ آلفاي ضریب

 استخراج، بعد و درآمد اجرا به نفري 30 ي نمونه یک روي مقدماتی، ي مطالعه این
 کرونباخ آلفاي آزمون از SPSS در ها آن نمودندن وارد و پرسشنامه هر به مربوط نمرات

   است. آمده زیر جدول در متغیر هر به مربوط هشد محاسبه آلفاي ضریب که شد استفاده
  

  هاگویه پایایی تحلیل نتایج :1 جدول
Table 1: Results of the Reliability Analysis of the Items 

  کرونباخ آلفاي ضریب متغیر گویه تعداد
N of Items Variable Cronbach Coefficient Alpha 

 0/74  زنان علیه خشونت 10

 0/77 فرهنگی مصرف 6

 0/83 مادي مصرف 6
 0/79 فراغت اوقات 5

  
  متغیرها عملی و نظري تعریف

 سنجش مورد جسمی و روانی خشونت بعد دو در زنان) هعلی (خشونت وابسته رمتغی
 مصرف مادي، (مصرف هگانسه ابعاد با زندگی سبک نیز مستقل متغیر است. گرفته قرار

 روانی و جسمی بعد براي است. گرفته قرار واکاوي مورد فراغت) اوقات گذران و فرهنگی
 زیاد خیلی هايگزینه به توجه با که نحوي به است، شده گرفته نظر در گویه 10 خشونت،

 ي محاسبه از پس رودمی انتظار )،5( کم خیلی و )4( کم )،3( حدودي تا )،2( زیاد )،1(
 سه در نیز زندگی سبک باشد. 5 آن حداکثر و 1 نمره حداقل ها،گویه این نمرات میانگین
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 و تعریف گویه) 4( فراغت اتاوق و گویه) 4( مادي مصرف گویه)، 7 (با فرهنگی مصرف بعد
 نمره حداقل ها،گویه این نمرات میانگین محاسبه از پس رودمی انتظار است. شده عملیاتی

  باشد. 5 آن حداکثر و 1
  

  وابسته متغیر
  زنان هعلی خشونت مفهومی تعریف

 اینکه یا و باشد روانیـ  کالمی است ممکن و گیردبرمی در را گوناگونی ابعاد خشونت
 منظور به فیزیکی قدرت از استفاده قصد را خشونت »کوك« شود. منجر دیگري لقت به

 هر« زنان، هعلی خشونت بنابراین، ).,Cook 9: 1997( داندمی مرگ و تخریب آزاد، ایجاد
 [زنان] دیگر فرد در درد یا و آسیب ایجاد آن احتمالی نتایج که است ايآگاهانه رفتار گونه
  .)Ezazie, 2001:24( »است

  
  زنان هعلی خشونت عملیاتی تعریف
   جسمی خشونت

 و مفهوم این کردن عملیاتی براي شود.می انجام گوناگون طرق به جسمی خشونت
 خشونت نوع این نمودیم. استفاده گوناگونی هايمعرف از متغیر این مفهومی فضاي تشریح

 گوناگونی ادیقمص داراي شدمی نامیده نیز »فیزیکی خشونت یا« یا »بدنی خشونت« که
 واردکردن، جراحت و چاقوکشی کرن،خفه شتم، و ضرب زدن،کتک جمله: از باشدمی

 ,Mohebi, 2001( ... و دادن هل سر، موي کشیدن شی، با ضربه لگدزدن، گازگرفتن،
Aliverdinia, 2013, Mohamadi and Mirzaei, 2012.(  

  
   روانی خشونت

 قرار حمله مورد را زنان شرافت و روان جسمی خشونت خالف بر روانی خشونت
 انتقاد تحقیر،« است. متفاوت جسمی خشونت با آن عملیاتی هايمعرف بنابراین،. دهد می

 حتی یا و مجددکردن، ازدواج یا و طالق به تهدید فحاشی، توهین، تمسخر، بددهانی، ناروا،
 ,Mohebi, 2001, Aliverdinia, 2013( ...» و تفاوتیبی جمع، در تمسخر معنادار، نگاه

Mohamadi and Mirzaei, 2012( هستند. مفهوم این هايمعرف جمله از  
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  مستقل متغیر
  زندگی سبک مفهومی تعریف

 خودآگاه الگوهاي یا هامجموعه از، است عبارت زندگی سبک »کالکهون« تعریف بنابر
 سبک »کیمک« کننده.مصرف شخصی رفتار در فردي ترجیحات یافتهتوسعه دقیقاً و

 به که داندمی جامعه یا گروه یک مشترك رفتارهاي و هاارزش از برآمده الگویی را زندگی
 نظامندي هايفعالیت را زندگی سبک »بوردیو« شود.می ظاهر مشترك رفتارهاي صورت

 و دارد خارجی و عینی ي هجنب بیشتر و شوندمی ناشی فرد ي سیلقه و ذوق از که داندمی
  بخشند.می هویت فرد به نمادین صورت به
  

  زندگی سبک عملیاتی تعریف
 تحقیق این در است. شده استفاده گویه 15 از زندگی، سبک متغیر سنجش براي

 و نیاالتیامی و )1391( فالح و زارع پژوهش از اقتباس با زندگی سبک متغیر هايگویه
 این کرد اشاره آن به باید که اينکته است. گرفته قرار استفاده مورد ،)1394( حسینی

 مختص هاگویه این از برخی که است شده استفاده گویه 19 از فوق مطالعات در که است
 هايگویه اند،گرفته قرار پژوهش مورد زنان چون مطالعه این در اما، است. بوده مردان به

 در (که لیکرت ايدرجه پنج طیف روي بر هاگویه از هرکدام و شد تفکیک زنان و مردان
 تنظیم »کم خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی« صورت به شد) اشاره پیشین سطور
  اند.شده

 و فرهنگی مصرف مادي، مصرف از: عبارتند زندگی سبک اصلی بعد سه ترتیب، بدین
 از: عبارتند مادي مصرف متغیر هايمعرف و عملیاتی مصادیق مادي؛ مصرف فراغت. اوقات

 و ژل تزریق مو، کردن رنگ اندامی، و متعارف غیر مانتوي ،زیورآالت چادر، از استفاده
 کردن عملیاتی براي فرهنگی؛ مصرف ایروبیک. و رقص هاي کالس در شرکت و بوتاکس
 از برخی که است شده استفاده مناسبی هايمعرف از مادي مصرف همچون فرهنگی مصرف

 و کتاب خارجی؛ و داخلی لویزیونت و رادیو کنسرت؛ و تئاتر سینما، به رفتن از: عبارتند آنها
 عملیاتی براي فراغت؛ اوقات گذران اینترنت. زیرزمینی؛ و پاپ و سنتی موسیقی مجله؛
  به است، شده استفاده مناسب هايمعرف از مستقل متغیر همچون وابسته متغیر کردن
 هايفمعر جمله از کند. روشن را موردنظر متغیر مفهومی فضاي خوبی  به بتواند که نحوي

 هاينمایشگاه و کالس ورزشی، هايسالن نت،کافی پارك، به رفتن از: عبارتند مفهوم این
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 متبرکه)؛ اتباع زیارت استثناي (به خارجی و داخلی مسافرت جماعت؛ نماز و مسجد هنري،
   غیره. و مخالف جنس با معاشرت و کردنچت

  
  هالفهؤم سازيشاخص :2 جدول

Table 2: Indexing of Components 

  
  پژوهش هايیافته

   اند.شده ارائه تحلیلی و توصیفی هايیافته هدست دو در تحقیق هايیافته
  
  
  

  معرف  ابعاد  مفهوم
Concept Dimensions Introduced 

 سبک
  زندگی

 مصرف
  فرهنگی

  کنسرت و تئاتر سینما، به رفتن - 
  خارجی و داخلی تلویزیون و رادیو - 

  دي وي دي یا دي سی وي - 
  مجله و کتاب - 

 و فرهنگ وزارت مجوز (داراي پاپ و سنتی موسیقی - 
  اسالمی) ارشاد

 وزارت مجوز (بدون زیرزمینی و اكر پاپ، موسیقی - 
  اسالمی) ارشاد و فرهنگ

  اینترنت - 

  مادي مصرف

 اندامی، و کوتاه مانتوي زیورآالت، چادر، از استفاده - 
  ... و ناخن الك مو، کردن رنگ
  بوتاکس و ژل تزریق - 

 مشروبات مخدر، مواد اکس، قرص سیگار، مصرف - 
  الکلی

  ایروبیک و رقص هاي کالس در شرکت - 

  فراغت اوقات

  نتکافی شاپ،کافی پارك، به رفتن - 
 هنري، هاينمایشگاه و کالس ورزشی، هايسالن - 

  جماعت نماز و مسجد
  خارجی و داخلی مسافرت - 

  مخالف جنس با معاشرت و کردن چت - 
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  توصیفی هايیافته لف)ا
 است پاسخگویانی به متعلق فراوانی کمترین گرفتند. قرار سنی گروه 6 در پاسخگویان

 هستند. پاسخگویان درصد )1/7معادل( که دارند قرار سال 19 تا 15 سنی گروه در که
 اند شده  واقع سال 45 تا 40 سنی هرد در که است پاسخگویانی به متعلق فراوانی بیشرین

 درصد )5/12( معادل سال، 24 تا 20سنی گروه باشند.می درصد )4/24( عادلم که
 گروه هستند. پاسخگویان درصد )5/14( معادل سال، 29 تا 25 سنی گروه و پاسخگویان،

 39 تا 35 سنتی گروه نهایت در دارند. قرار پاسخگویان درصد )5/22( سال، 34 تا 30 سنی
 که دهدمی نشان توصیفی هايیافته هستند. خگویانپاس درصد )20( معادل که دارند قرار
 %18 و متوسطه تحصیالت %31 ابتدایی، تحصیالت %20 بیسواد، پاسخگویان 31%

 در %33 دار،خانه %56 پاسخگویان بین از نهایت، در داشتند. دانشگاهی تحصیالت
  داشتند. دولتی شغل %11 آزاد، هاي شغل

  

  توصیفی آمارهاي :3 جدول
Table 3: Descriptive Statistics 

  معیار انحراف  میانگین  ابعاد
Dimensions Mean Std.Deviation 

 1/922  2/94  جسمی
  1/486 3/32  روانی

  

 دو از زنان علیه خشونت بررسی براي شود،می مشاهده فوق جدول در که گونههمان
 بررسی مورد هاآن معیار انحراف و میانگین است. شده استفاده روانی و جسمی خشونت بعد
 جسمی میانگین از باالتر روانی خشونت نمره میانگین که دهدمی نشان هایافته گرفت. قرار

 به توجه با اما است. باالتر )5/2( میانگین از رو،این از است. 1- 5 اساس بر دهینمره است.
 روانی بعد از باالتر خشونت، جسمی بعد معیار انحراف که گفت توانمی هم معیار انحراف

   است. روانی بعد از باالتر اندکی جسمی بعد در هاداده پراکندگی میزان بنابراین، است.
  

  زندگی سبک متغیرهاي ي نمره میانگین توزیع :4 جدول
Table 4: Average Score Distribution of Lifestyle Variables 

  معیار انحراف  میانگین  ابعاد
Dimensions Mean Std.Deviation 

 2/022 2/5  فرهنگی
 2/410 2/66  مادي
 1/987 2/71  فراغت
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 دارد قرار متوسطی سطح در نمرات میانگین که شودمی مشاهده فوق جدول در
 است. مادي مصرف و فرهنگی مصرف بعد از، کمتر فراغت بعد معیار انحراف ).1- 5 (مقیاس

   هستند. خورداربر کمتري پراکندگی از فراغت بعد هايداده از دهدمی نشان این
  

  استنباطی هايیافته ب)
 آزمون از استفاده با هاداده تحلیل شد. استفاده SPSS افزارنرم از هاداده تحلیل براي

 ي ارائه به هاداده تحلیل از حاصل هايخروجی ي ارائه از بعد و شد انجام »پیرسون«
  نمودیم. مبادرت مقتضی هاي یافته

  
  زنان هعلی خشونت و مادي مصرف ي هرابط :5 جدول

Table 5: The Relationship between Material Consumption and Violence 
against Women 

  رابطه  نمونه تعداد  معناداري مقدار  پیرسون همبستگی ضریب
Pearson Coffesient 

Correlation SIG N of Items Relationship 
  معنادار و معکوس ي رابطه  355 0/034  0/032-

  
 و مادي مصرف بین که دهدمی نشان تحقیق هايیافته از حاصل نتایج اول: ي فرضیه

 معنادار و معکوس ي رابطه این جهت دارد. وجود معناداري ي هرابط زنان هعلی خشونت
 بدین باشد.می 034/0 معناداري مقدار و - 032/0 پیرسون همبستگی ضریب باشد. می

   شود.می کمتر آنان هعلی خشونت میزان همان به ودر باالتر مادي مصرف چه هر ترتیب،
  

  زنان هعلی خشونت و فرهنگی مصرف ي هرابط :6 جدول
Table 6: The Relationship between Cultural Consumption and Violence 

against Women 
  رابطه  نمونه تعداد  معناداري مقدار  پیرسون همبستگی ضریب

Pearson Coffesient 
Correlation SIG N of Items Relationship 

  معنادار و معکوس ي رابطه  355  0/000  0/034
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 مصرف بین که دهدمی نشان هاداده تحلیل از حاصل هايیافته دوم: ي فرضیه
 معناداري سطح با دارد. وجود معکوسی و معنادار هرابط زنان هعلی خشونت و فرهنگی

  شود. می رد رابطه وجود عدم یعنی 0Hفرض لذا ،- 034/0 همبستگی ضریب و 000/0
  

  زنان هعلی خشونت و فراغت اوقات گذران ي هرابط :7 جدول
Table 7: Relationship between Leisure and Violence against Women 

  رابطه  نمونه تعداد  معناداري مقدار  پیرسون همبستگی ضریب
Pearson Coffesient Correlation SIG N of Items Relationship 

  رابطه وجود عدم  355  0/832  0/024-
  

 معناداري مقدار با که دهدمی نشان تحقیق هايیافته از حاصل نتایج سوم: ي فرضیه
 وجود معناداري ي هابطر زنان هعلی خشونت و فراغت اوقات گذران متغیر دو بین ،832/0
  شود. می ییدأت رابطه وجود عدم یعنی 0H فرض لذا ندارد.

  
  زنان هعلی خشونت و تحصیالت سطح ي هرابط :8 جدول

Table 8: Relationship between Education Level and Violence against 
Women 

  
 ي درجه  معناداري

 میانگین  نمونه تعداد t مقدار  آزادي
  استاندارد انحراف  خشونت

Sig Degrees of 
Freedom T N of Items Average 

violence Std.Deviation 

  باال به دیپلم
0/000 179 1/908 

215 0/109 1/09 
 0/606 0/001 140  پایین به دیپلم
  

 نشان فوق جدول در هاداده تحلیل از حاصل هايیافته که گونههمان چهارم: يفرضیه
 صفر ي فرضیه پس باشد. می 000/0 معناداري مقدار و 908/1 برابر t يآماره دارقم دهد،می
 دارد. وجود آنها علیه خشونت و زنان تحصیالت بین معناداري ي رابطه یعنی شود، می رد

 تحصیالت با زنان که، گفت توانمی گروه دو در خشونت میانگین به توجه با بنابراین،
  کنند.می تجربه را کمتري خشونت دانشگاهی
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  زنان هعلی خشونت و غالاشت وضعیت بین ي هرابط :9 جدول
Table 9: Relationship between Employment Status and Violence against 

Women 

  
 میانگین  نمونه تعداد t مقدار  آزادي درجه معناداري

  استاندارد انحراف  خشونت

Sig 
Degrees 

of 
Freedom  

T N of Items  Average 
violence  Std.Deviation  

  شاغل
0/021  149  1/100  

123  ./001  0/85  
 شاغل غیر

  1/001  0/026-  232  دار) (خانه

  
 نشان فوق جدول در هاداده تحلیل از حاصل هايیافته که گونههمان پنچم: ي فرضیه

 صفر ي فرضیه پس باشد. می 021/0 معناداري مقدار و 100/1 برابر t ي آماره مفدار دهد،می
 دارد. وجود آنها علیه خشونت و زنان اشتغال نبی معناداري ي رابطه یعنی شود، می رد

 خشونت شاغل زنان که، گفت توانمی گروه دو در خشونت میانگین به توجه با بنابراین،
  کنند.می تجربه را کمتري

  
  کلی رگرسیون نتایج

  
  زنان علیه خشونت بر مؤثر عوامل چندگانه رگرسیون ي نتیجه :10 جدول

Table 10: Result of Multiple Regressions of Factors Affecting Violence 
against Women 

  تأثیر میزان
Impact Level  R=./519 325/0 R2=  324/0 R2 Adjested=  

  رگرسیون
Regression 

DF=10  F=6/478  000/0 Sig=  

  
 325/0 با برابر زنان، علیه خشونت با ارتباط در آمده دست به )R2( تعیین ضریب

 از درصد 32 معادله در شده وارد زندگی سبک متغیر ابعاد که معناست بدین این باشد.می
 مالحظه که گونههمان اینجا، در کند. تبیین را وابسته متغیر به مربوط تغییرات واریانس

 تغییرات از قبولی قابل سهم مجموع در اندتوانسته زندگی سبک ابعاد مجموع در شودمی
   کنند. ینیبپیش و تبیین را خشونت متغیر کلی
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  گیرينتیجه
 است، خانواده تحکیم و سالمت در اصلی موانع جمله از زنان علیه شوهران خشونت

 خانواده موجودیت ي ادامه و باشندمی خانواده پایداري اساس و عناصر مرد و زن که زیرا
 اخالقی، يپیوندها گیريشکل و خاطر امنیت موجب زنان که آنجا از آنهاست به متکی

 باید دارند عهده به را آینده نسل پرورش و تربیت ي وظیفه آنها و باشندمی خانواده عاطفی
 خشونت ساززمینه که عواملی شناخت لذا گیرند، قرار احترام و آرامش و صلح از محیطی در

 خانواده در زنان علیه خشونت بررسی باشد.می اهمیت حائز شودمی خانواده در زنان علیه
 اهمیت داراي نیز اجتماعی نظر از بلکه است، مهم خانوادگی و فردي لحاظ از تنها نه

 شوهران بلکه شودنمی محدود زنان به تنها زنان علیه شوهران خشونت اثرات زیرا باشد، می
  دهد.می قرار خود الشعاعتحت نیز را جامعه و خانواده کلی طوربه و فرزندان و

 صورت به پدیده این گیرد.می رتصو گوناگونی هايجنبه از زنان هعلی خشونت
 هستند دخیل امر این وقوع در گوناگونی عوامل پیوندد.می وقوع به غیره و روانی جسمی،

 عواملی از یکی کرد. اشاره اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، عوامل، به کلی طوربه توانمی که
 تحوالت اثر بر وزه،امر باشد.می زندگی سبک است، باال عوامل هايویژگی جامع نوعی به که
 زندگی سبک است، داده رخ جوامع و افراد هاينگرش و هاارزش که فرهنگی خصوصبه
 اما، است. گرفته قرار مداقه و توجه مورد آنان هویت نوعیبه و افراد ي همشخص عنوان به

 سالئق و ترجیحات مستقل متغیري عنوانبه زندگی سبک که است این است مهم که آنچه
 محیط به نسبت افراد رفتارهاي بروز در نهایت در که دهدمی قرار ثیرأت تحت را افراد

 زنان به شناوري و سیال موقعیت زندگی، سبک است. دخیل آنها اجتماعی ـ انسانی
 خالقیت و گزینش قدرت رهانیده، طبقاتی منجمد هايوابستگی از را آنان زیرا دهد، می

 اجتماعی هویت نموده، تسریع را آنان تولیدي و مادي مشارکت داده، آنان به بیشتري
 زمان مرور به شودمی باعث امر همین که کرده اعطاء آنان به مصرف بطن از جدیدي
 فرهنگی) و (مادي مصرف بر کیدأت با زندگی سبک شود. کمرنگ آنان فرودستی موقعیت
 افزون آنان یجنسیت آگاهی که شودمی باعث و بخشیده ارتقاء را زنان اجتماعی مشارکت

 به نامناسب دسترسی و درآمد اختالف نظیر، متعدد دالیل به را فراغت اوقات گردد.
 و فرهنگی مصرف اما بدانیم، زنان براي تريضعیف بخشهویت منبع فراغتی، فضاهاي
 نشان مدها و گوناگون مطالبات در را خود که مصرف به گرایش طریق از مادي مصرف

  درهم بخش آگاهی منابع دیگر و هارسانه مدد با را ايکلیشه يحصارها حدي تا دهد، می
 (چه خشونت بدون و جویانهبرابري مطالبات منتظر آتی هايسال در باید و است شکسته
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 گفت توانمی مجموع، در بود. زنان یعنی جامعه، افراد از نیمی بین در پنهان) چه و آشکار
 منابع قوت و فمینیستی هايگرایش رشد و جوامع شدنفرهنگی به توجه با امروز که

 است) زنانه امري عمدتاً که خرید و (مصرف زندگی سبک همچون، جدید بخشهویت
 همگرا هايارزش و هنجارها گسترش روند، این پیامد و است شده کمتر زنان هعلی خشونت

 نبالد به حاضر پژوهش باشد.می زنان هعلی خشونت و ستمگري کمتر ظهور و افراد بین
 زندگی سبک از ناشی حد چه تا زنان علیه خشونت که: است مهم الؤس این به پاسخ

 سبک عادبا بین از کلی طوربه که؛ داد نشان پژوهش توصیفی جداول نتایج است؟ خودشان
 بوده کمترین )5/2( فرهنگی بعد و بیشترین )71/2( فراغت بعد میانگین ي نمره زندگی،

 شد مشخص همچنین، بود. 32/3 و 94/2 ترتیب روانی و یجسم خشونت میانگین و است
 ضریب (با فرهنگی مصرف و )- 032/0 پیرسون ضریب (با مادي مصرف وجه چه هر که

 آنان علیه روانی) هم و جسمی (هم خشونت باشد، بیشتر زندگی سبک )- 023/0 پیرسون
 برخوردار دانشگاهی و باالتر تحصیالت مدارج از که زنانی که داد نشان نتایج است. کمتر

 هم معناداري سطح و 908/1 برابر t ي آماره کنند.می تجربه را کمتري خشونت هستند،
 آنان علیه خشونت و زنان تحصیالت میزان بین قوي و معناداري ي رابطه که شد 000/0
 و مادي قدرت و استقالل داشتن علت به شاغل زنان داد نشان 6 جدول نتایج باشد. می

 پایان در شوند.می متحمل را کمنري خشونت اقتصادي، ي سرمایه از بیشتر برخورداري
 علیه خشونت از درصد 32 زندگی، سبک ابعاد که بود این از حاکی کلی رگرسیون نتایج
        کنند.می تبیین و بینیپیش را زنان

 زنان، علیه خشونت کاهش منظور به تحقیق این در شده بیان مطالب به عنایت با
 هايکنش و رفتارها گسترش جهت بسترهایی و شرایط ي توسعه و ایجاد جهت در شتال

 مادي، کاالهاي بیشتر چه هر ياستفاده و مصرف راستاي در زنان زندگی سبک مناسب
 افزایش و آموزشی فرهنگی هايبرنامه و هاطرح ي تهیه جامعه؛ در فراغت اوقات و فرهنگی
 و آگاهی ارتقاي به کمک جهت در اقتصادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، نهادهاي
 بیشتر چه هر ورود و حضور به کمک نهایت، در و جامعه در زنان مشارکت جلب و شناخت

 شود.می محسوب بااهمیت و مهم تحصیلی و فرهنگی منابع به دسترسی و جامعه در زنان
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Abstract: 
 

Violence as an unpleasant issue has mainly affected women throughout 
history, and the intensity and rate of violence against them varies from 
region to region. Accordingly, the main purpose of this study is to 
investigate the relationship between lifestyle and violence against women in 
Aleshtar. The research method is survey type, in terms of quantitative nature 
and in terms of practical purpose and has been implemented with a 
questionnaire. The statistical population of the studied women was 4650 that 
355 people were selected as the sample through Cochran's formula and a 
questionnaire was distributed among them by random sampling method. 
Findings show that there is a significant and inverse relationship between 
material consumption (-0.0332) and cultural consumption (-0.0334) with 
violence against women. However, there was no relationship between leisure 
time and violence against women. In addition, there is a significant 
relationship between contextual variables of education level and 
employment status with violence against women. The results of multiple 
regression show that the coefficient of multiple correlation is equal to 0.519 
and the coefficient of determination is equal to 0.324 which shows that the 
sum of significant variables in the model could explain 0.32 of the variable 
of violence against women. See. The results show that lifestyle gives women 
a fluid and floating position, because it frees them from frozen class 
affiliations, gives them more power to choose and be creative, increases their 
material and productive participation, and increases their social identity. Has 
given them a new ventricle of consumption that these factors cause their 
position and inferior role to diminish over time. 
 
Key Concepts: Lifestyle, Violence, Women, Material Consumption, Cultural 
Consumption 
                                                 
1 PhD in Welfare and Social Policy, Allameh Tabatabai University of Tehran, 
Tehran, Iran (Corresponding Author), abozar.ghasemi2013@gmail.com 
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, 
Tehran, Iran, ebrahimmirzae@pnu.ac.ir 
3 PhD in Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran, ali.ayar@gmail.com 
 

 © 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).    

Quarterly Journal of Social Development 16 (1), Autumn 2021             178 


