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 بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی

 شهرستان پاوه

 *رحمت میرزائی  

 72/7/39 اريخ دريافت:ت      

 72/4/39 تاريخ پذيرش:                     

 

 چکیده

است. خشونت  اقتصادیو  روانی اجتماعی، عوارض ترين بیش با زنان علیه خشونت شکل ترين شايع خانوادگی خشونت

ها در همه کشورها گزارش شده و  کند. اين گونه خشونت ای است که حیات خانواده و جامعه را تهديد می شوهران مسئله

بود که در آن ابعاد گوناگون خشونت و راهکارهای عملی کاهش  2332موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وين در سال 

در زنان مراجعه  )روانی، جنسی، فیزيکی و مالی(رسی وضعیت خشونت خانگی برتحقیق حاضر،  آن بیان شد. پس هدف

 باشد. میشهر پاوه  کننده به مراکز قضايی

های ثانويه است که اطالعات آن به صورت  اين مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده

نفر )زن( است که در فاصله زمانی  27اين پژوهش شامل  مطالعهجمعیت نمونه مورد . آوری شده است گذشته نگر جمع

شکايت کرده و در آنجا  گستری( شهر پاوهداد)به دلیل خشونت به مراجع قضايی  2923 تا پايان اسفند 2923فروردين 

 .اند پرونده تشکیل داده

باشد که به تناسب، سن که باال  می 72تا  72های تحقیق حاکی از باالترين میزان خشونت در بین زنان سنین  يافته

درصد زنان مورد خشونت قرار  2/52دهد که  های اين تحقیق نشان می کند. يافته رود میزان خشونت کاهش پیدا می می
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اند. کمترين میزان  اند که باالترين میزان را در جدول به خود اختصاص داده گرفته دارای تحصیالت دبیرستان و ديپلم بوده

زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت  بین زنانی است که بی سواد هستند. بر اساس اين پژوهشخشونت هم در 

 و است روانی–کالمی های خشونتاز نوع  قرار گیرند. نتايج تحقیق حاکی از آن است که بیشترين میزان خشونت

نشد؛ که يکی از علل نبود خشونت جنسی و مالی مشاهده  و موردی از دارند قرار بعدی رده در جسمی های خشونت

ها، عدم گزارش آن به مراکز قانونی است زيرا مسئله آبرو و حیثیت زنان در جامعه ما از  خشونت جنسی در پرونده

علت خشونت نامشخص است. اما در موارد بعدی  9/52دهد که  اهمیت ويژه برخوردار است. همچنین نتايج نشان می

 گردد. ده بر میبیشترين علت خشونت به دخالت خانوا

 خشونت، زنان، مراکز قضايی، پاوه :های کلیدی واژه

 

 بیان مسئلهمقدمه و 

های خانگی علیه زنان از جمله مسائل و مشکالتی است که زندگی بسیاری از زنان را در طبقات و قشرهای  خشونت

دهد، اما  حريم خانواده رخ میهای خانگی معموالً در  سازد. اگر چه خشونت گوناگون اجتماعی به نوعی متأثر می

سازد. خشونت علیه زنان کیفیت زندگی زنان و فرزندانشان، توانايی،  ها متأثر می زندگی زنان را در همه عرصه

. (Anderson, M. 2332) کشاند کند و به اختالل می استقالل و مولد بودن زندگی عادی آنها را به شدت تهديد می

کند و به  خاسته از مناسبات اجتماعی است که زنان را در فضای خصوصی تنها میبی ترديد خشونت علیه زنان بر

دهد که بر آنها استیال داشته باشند. بنابراين برای توضیح و تبیین خشونت بايد مناسبات  مردان اين حق را می

خشونت  (.Kurtz, 2322) گیرد جنسیتی را در نظر گرفت چون از همین مناسبات است که خشونت سرچشمه می

ها حاکی از آن  خانگی يا خشونت علیه زنان در خانواده شايع ترين شکل خشونت علیه آنان است. نتايج بررسی

)اعزازی،  بیش از هر کس ديگری است شان، تجاوز و قتل زنان توسط همسران است که احتمال ضرب و جرح،

ای اجتماعی جديد است.  ه عنوان مسئلهای جديد نیست اما توجه به آن ب . خشونت خانوادگی پديده(42: 2929

های قابل توجهی که در مورد پديده خشونت علیه زنان و همسر آزاری وجود دارد،  بنابراين با توجه به گزارش

های  غیر عادی بودن رابطه بین زن وشوهرها به لحاظ ارزش. ضرورت بررسی بیشتر خشونت خانگی وجود دارد

کند. يکی از مصاديق  ای است که حیات خانواده و جامعه را تهديد می مسئله فرهنگی و قوانین و مقررات موجود
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اصطالح خشونت (. 97: 2921)پوررضا و همکاران،  عینی رابطه غیرعادی و نامتعارف، خشونت در خانواده است

 ،«زن آزاری» ،«بدرفتاری با همسر»های خانوادگی اعم از  توان در خصوص کلیه بدرفتاری را می 2خانوادگی

ترين  ترين و کامل يکی از جامع 2332و چندين اصطالح ديگر به کار برد. شکنر و گلنی در « خشونت زناشويی»

خشونت خانوادگی عبارت »کنند:  اند. آنها خشونت خانوادگی را بدين گونه تعريف می تعاريف موجود را ارائه داده

يکی )جسمی(، جنسی و روانی و همچنین اعمال گرانه، از جمله حمالت فیز و سرکوبهجومی است از رفتارهای 

به طور کلی، «. فشار اقتصادی توسط هر فرد بالغ و جوان نسبت به فردی که با او ارتباط نزديک و تنگاتنگ دارد

ای از رفتارها معرفی کرد که فرد برای کنترل رفتارها و احساسات فرد ديگر  توان مجموعه خشونت خانوادگی را می

دهد که زنان  بررسی تاريخی خشونت خانوادگی نشان می(. Schehcter, s & Ganley, 2332) شود می ها متوسل بدان

اند و در حقیقت هیچ حقی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده بود.  و کودکان همیشه تابع قوانین مردان بوده

های جوامع گوناگون در  يد و سنتدهد که بسیاری از عملکردهای فرهنگی، عقا تحقیقات به عمل آمده نشان می

جهت قربانی کردن زنان و کودکان پايه ريزی شده بودند )مانند قطع اندام تناسلی، کشتن نوزادهای دختر، مجبور 

، طی تحقیقی نشان دادند که 9و گرين 7برود 2321در دهه (. Heise, L. 2323: 59. )کردن به روسپیگری و غیره(

گرفته و و امری بسیار  کشور مورد مطالعه انجام می 22کشور از  22شان در  ضرب و شتم زنان توسط شوهران

ای از  . درحالی که پاره(Broude, G. J. & Greene, S. J. 2329،759-721)شده است  معمول و رايج تلقی می

باعث کاهش احتمال وقوع زن  -مانند حقوق مساوی زنان و تحصیالت زنان –های اجتماعی و فرهنگی  نگرش

مانند استقالل اقتصادی و مالی، منع  –های ديگر  بسیاری از نگرش(. Holloway, M.,2334: 25-29) گردد آزاری می

هنگی ترويج فر(. Brown, JK, 2337) زن آزاری را افزايش داده است -شتم تقاضای طالق از سوی زن و ضرب و

کند به عنوان  خشونت نسبت به زنان در همه کشورها يکسان نیست و از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر، تفاوت می

مثال، خشونت فیزيکی و قبول آن به عنوان يک هنجار اجتماعی در کشور چین بسیار کمتر از اياالت متحده آمريکا 

مردان برای پیشبرد اهداف خود دست به اعمال (. Tang,c,s,k, cruelly, J. W. & porter, J,F. 2339) بوده است

های غیر منطقی شوهران خود  زنند. اما زنان نیز از ترس آبرو و يا وحشت از خشونت در برابر خواسته خشونت می
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: روزنامه اعتماد(. 2927)کار،  اين خود آسیب روانی جدی را برای خانواده بدنبال دارد شوند که تسلیم می

کند که دارای ابعاد متفاوت بیولوژيکی،  ی در مورد خشونت و سالمتی مدل اکولوژيک را مطرح میهای جهان گزارش

 Etienne G, Kruy Linda L, Dahlberg J, et) باشد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اثر گذار بر خشونت می

al, 7117)که عمدتا از منابع داخلی اين  . در اين رابطه گزارشات فراوانی از نقاط گوناگون جهان وجود دارد

درصد زنان مورد آزار  71 کلمبیادرصد، در  92درصد، در آمريکا  59کشورهاست. بطور مثال: در شیلی 

از مقتوالن زن در کانادا و نیمی دهد که عامل فوت بیش از  اند. همین گزارش نشان می شوهرانشان قرار گرفته جسمی

منشی پارلمانی دولت  (.Report of the United Nations, 2332) ده استبنگالدش ناشی از خشونت همسر خود بو

برند زيرا  های امن پناه می زن از خانه خود گريخته و به خانه 42111آلمان هم مدعی است که در اين کشور سالیانه 

. مسئله (www. 7dw-World/persian) گیرند از طرف همسران خود مورد ضرب و شتم و خشونت قرار می

های دفاع  خشونت علیه زنان آنچنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان

اين موضوع واکنش نشان دهد بطوريکه در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر  از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به

اين به اعمال شده بر علیه زنان در سراسر جهان در وين برگزار شد با اشاره به اشکال خشونت  2332که در سال 

بايد در نگرش مردان به زنان تغییراتی داده شود و زنان به مردان ياری برسانند که در "نکته تاکید شده است که 

های اجتماعی در کشورهای  متخصصان آسیب (.22: 2921)کار،  "برداشتهای خود نسبت به زنان تجديد نظر کنند

های مستند  هرچند داده(. اند که يک سوم تا يک پنجم زنان خانه دار مورد خشونت قرار دارند دهغربی ادعا نمو

دهد که يک دوم زنانی که  ها نشان می های حاصل از مطالعات کانادايی جهت حمايت اين ادعا وجود ندارد اما يافته

اند، و يک ششم کسانی که  ت را تجربه نمودهاند به وسیله مردانی که آشنای آنان بوده خشون مورد مطالعه قرار گرفته

اند که  اند که مورد خشونت مردان خود قرار گرفته و يک دوم آنان اظهار داشته اند گزارش داده به تازگی ازدواج کرده

از آغاز ظهور ايرانیان در تاريخ، (. Daily Statistics Canada, 2339) اند در ازدواج قبلی قربانی خشونت خانگی بوده

خانواده به عنوان اصلی ترين هسته و نهاد اجتماعی همواره صورتی منسجم، معتبر و مقدس داشته است. از اين رو 

آيد. ساختار خانواده در شهرستان پاوه بر پايه  ايرانی در واقع کانون موجوديت و احراز هويت به شمار میخانواده 

خانواده مبتنی بر پدر تباری و پدر مکانی است. های خاص خودش استوار است و اين  و سنت اسالمی شرايع 

اسالمی داری از فرزندان براساس فقه  هبرند و مقررات ازدواج و طالق و ارث و نگ فرزندان، نام و نشان از پدر می

خانواده زن و شوهری است. در اين شهرستان، همانند ساير  ،است. مهم ترين انواع خانواده در اين شهر استوار
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مانند قوّامیت مردان بر زنان و اسالمی  های آموزهديرينه دارد و برخی  ای سابقهان، الگوی پدرساالری مناطق اير

. اند داشتهاقتصادی زن و مرد، که در قرآن کريم بر آن تأکید شده، در تحکیم اين الگو نقش مؤثری  های نقشتفکیک 

قی مانده است. اما اين ساخت پدر ساالر در دوران بايد اذعان کرد که ساختار خانواده، به طور کلی، پدرساالر با

ها ساختار خانواده را نیز  کنونی، اصول و فرم خاصی پیدا کرده است. اما تغییرات فرهنگی و اجتماعی در طول سال

تواند خانواده را با مخاطراتی رو  گزير تبعاتی دارد که اگر به آن دقت نشود می نادگرگون کرده است. اين دگرگونی، 

مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين در  خشونت نسبت به زنان اخیراً موضوعبه رو کند. همان طور که ذکر شد، 

ان پاوه در سال اين تحقیق هدف، بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضايی شهرست

 باشد. می 2923

 

 اهداف تحقیق

اين سوال است که در رفتار خشونت آمیز علیه زنان چه عواملی دخالت دارد  پژوهش حاضر در صدد پاسخگويی به

 :و به منظور دست يابی به اهداف زير صورت گرفته است

بر حسب سن و میزان  تعین وضعیت خشونت خانگی درزنان مراجعه کننده به مراکز قضايی شهر پاوه -

 تحصیالت

 تعین وضعیت خشونت خانگی درزنان مراجعه کننده به مراکز قضايی شهر پاوه بر حسب نوع خشونت -

 تعین وضعیت خشونت خانگی درزنان مراجعه کننده به مراکز قضايی شهر پاوه بر حسب عامل خشونت -

ايی شهر پاوه بر حسب نوع خشونت و تعین وضعیت خشونت خانگی درزنان مراجعه کننده به مراکز قض -

 عاملین خشونت
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های اعمال شده  بروز آشکار خشونت ةها و باورهای فرهنگی زنان ما اجاز مهم که ارزش ةاين نکتبه با توجه 

باشد. عدم گزارش خشونت  اطالعات موجود در مراکز قانونی بسیار محدود و ناقص می بنابرايندهد،  را به آنان نمی

های مستند، امکان فرضیه سازی دقیق را از پژوهش گر سلب نموده است. به همین  ی ربط و کمبود دادهبه مراکز ذ

 .شده استهای در دسترس در مراکز قانونی اکتفا  های پژوهش بر اساس داده علت فقط به تدوين سؤال

 اند به چه صورت است؟ توزيع سنی زنانی که مورد خشونت قرار گرفته -2

 ای وجود دارد؟ د خشونت قرار گرفته و میزان تحصیالت آنان رابطهآيا بین زنان مور -7

 ای وجود دارد؟ آيا بین نوع خشونت و شغل عاملین خشونت رابطه -9

 ای وجود دارد؟ آيا بین نوع خشونت و علت خشونت رابطه -4

 

 مروری بر ادبیات موضوع

استان  72ان در ايران، طرحی ملی، در های پیمايشی درباره خشونت علیه زن ترين پژوهش ترين و مهم کی از بزرگي

کشور است که در دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری، اجرا شد. در اين 

های  تحقیق انواع گوناگون خشونت خانگی علیه زنان در نه گروه تقسیم بندی شده است که عبارتند از: خشونت

دهد که  های طرح ملی نشان می افتهيی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی، مخاطرات. زبانی، روانی، فیزيکی، حقوق

)قاضی  اند يک بار مورد خشونت قرار گرفته دست کمشان تا کنون،  درصد زنان ايرانی، از ابتدای زندگی مشترک 55

 (.2927و ديگران،  طباطبائی

های تهرانی که باروش  عنوان بررسی خشونت خانوادگی در خانواده باسید سعید پور نقاش تهرانی در تحقیقی 

پیمايشی در میان پنجاه زوج به شکل تصادفی، از میان زوجینی که به علت خشونت خانوادگی درخواست طالق 

ه پردازد که چ می مسئلهداشتند و به سه دادگاه و پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند، انجام شده است به بررسی اين 

دهد که  شوند. نتايج اين تحقیق نشان می های تهرانی را سبب می عواملی موجبات خشونت خانودگی را در خانواده

خشونت بودن در دوران  ارتباط معناداری میان خشونت خانودگی وعقايد و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد

عنوان آسیب شناسی روانی  بادخانی در تحقیقی همچنین پروانه محم(. 2924)پورنقاش تهرانی،  کودکی وجود دارد
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ها پرداخته است. اين مطالعه از  ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی به شناسايی اين آسیب -و مشکالت شخصی

شهر تهران  22 و 27، 2 و 7زن متاهل از مناطق  791نوع مطالعات زمینه يابی بوده که با روش مقطعی انجام شده که 

های روانی و مشکالت  دهد که خشونت خانوادگی با آسیب اند. نتايج تحقیق نشان می لعه شرکت داشتهدر اين مطا

عنوان  با یدر پژوهشهم « بگرضائی»(. 2922)محمد خانی،  شخصی و ارتباطی عمده در در زنان قربانی همراه است

که با استفاده از روش پیمايشی « يالمیهای ا بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده»

پردازد که چه عواملی بر خشونت مردان علیه زنان در اين  می مسئلهبه بررسی اين  انجام داده است 2927در سال 

های يادگیری اجتماعی، پرخاشگری، منابع و خرده  از تئوری های خود شهرستان موثرند. محقق برای بررسی فرضیه

نموده است. نتايج حاصله حاکی از معنادار بودن رابطه میان تجربه و مشاهده خشونت در فرهنگ خشونت استفاده 

خانواده خاستگاه توسط مرد، میزان پايبندی مرد به اعتقادات مذهبی، میزان دخالت خويشاوندان مرد در زندگی آنها 

دان علیه زنان خويش رابطه زن در امور مهم زندگی با میزان خشونت مر گیری تصمیمو... است اما میان میزان 

زنان جامعه آماری از طرف همسرانشان مورد  تر بیشدهد که  کلی نشان می گیری وجو ندارد. نتیجهمعناداری 

(. 2927)بگر رضايی،  ترين خشونت در بین آنها خشونت روحی ـ روانی بوده است و شايع اند گرفتهخشونت قرار 

در شهرستان کرد در  خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن»عنوان  پژوهشی تحت در «رئیسی سرتشنیزی»همچنین 

شده است، به بررسی عوامل موثر بر خشونت از ديدگاه انجام  که با استفاده از روش اسنادی و پیمايشی« 2921سال 

موده سلطه و تضاد استفاده نی ها های تحقیق از تئوری . برای بررسی فرضیهپرداخته است زوج )زن و مرد( 257

بین شغل مرد، تحصیالت، نوع ازدواج، اقتدار مرد در خانواده با خشونت علیه زنان  دهد می. نتايج تحقیق نشان است

همچنین است.  دار مشاهده نشدهاداری وجود دارد. اما بین تفاوت سنی زوجین و خشونت رابطه معنارابطه معن

 ترين تأثیر را در خشونت علیه زنان دارد مرد در خانواده بیشدهد که متغیر اقتدار و سلطه  های تحقیق نشان می يافته

بررسی »عنوان  با 2923يک مطالعه مقطعی در سال هم در « انیجی و آقا يآقا بیگلو»(. 2922)رئیسی سرتشنیزی، 

که به علت  زن کتک خورده 221که با استفاده از روش پمايشی و نظر سنجی از « پديده همسر آزاری در شهر تهران

شان نموده بودند و به پزشکی قانونی مراجعه  آزار فیزيکی و روانی اقدام به درخواست طالق يا شکايت از همسران

اند.  ترين نوع خشونت پرداخته وضعیت زنان مورد خشونت قرارگرفته و شايع به بررسی صورت گرفت ،کرده بودند

های همسر  معرض خشونت در يده به صورت تکراری و دائمیکه زنان آزار د های تحقیق حاکی از آن است يافته

ترين روش اعمال خشونت  شايع ،شود های اولیه زندگی مشترک شروع می گیرند و آزار همسر غالباً در سال قرار می
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موارد همسر آزاری عالوه بر مشت و لگد از آالت ضرب و جرح  دوسوم فیزيکی استفاده از مشت و لگد است و در

که شوهران معتاد به الکل، مواد مخدر و دارای سابقه محکومیت  دهد میاده شده است. اين مطالعه نشان نیز استف

 بادر پژوهشی « ريچارد گلز»(. همچنین 2923، انیجی و آقا يآقا بیگلو) دنکن میبه همسرآزاری  تر اقدام قضائی بیش

خانواده از طريق مصاحبه در دو شهر  21بر روی ، که «نداشتن سرپناه: پويايی اجتماعی خشونت در ازدواج»عنوان 

يعنی ، بررسی روند خشونت خانوادگی از طريق تحلیل موقعیت خشونت.انجام داده است به واقع در نیو همپشاير 

دهد  می. نتايج اين پژوهش نشان پرداخته است دهد چه شرايطی در خانواده رخ می خشونت در چه زمانی، کی و در

تر در آشپزخانه و اتاق خواب است.  دهد مکان رخ دادن آن بیش تر در منزل رخ می ی بیشخشونت خانوادگ که

همچنین عواملی مانند شدت و تناوب خشونت، تجربه دوران کودکی، منابع اقتصادی اجتماعی، نداشتن سر پناه و 

ر مروری کلی بر د(. 2922)روی،  های بیرونی در ادامه زندگی زن در خانواده پرتنش تاثیر دارد محدوديت

خوريم. برای مثال افزايش سن در مواردی به  های انجام شده در ايران، به نتايج گاه متناقض نیز بر می پژوهش

ها بی ارتباط با خشونت دانسته  افزايش خشونت و در موارد ديگر به کاهش خشونت، و حتی در برخی از پژوهش

ها، هم به افزايش و هم به کاهش خشونت انجامیده  های بررسی شده است. تحصیالت باالی زنان نیز، بر طبق داده

کند. يعنی زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار تحت خشونت  است. همین امر درباره اشتغال به کار زنان نیز صدق می

ها تحت  و يا برعکس زنان شاغل در مقايسه با ساير گروه(. 23-27: 2927)شمس اسفند آبادی،  گیرند قرار می

های گوناگونی در کشورهای  با وجودی که پژوهش(. 721-721: 2929)افتخار،  خشونت کمتری قرار دارند

های عمده، مربوط به کشورهای اروپای شمالی،  خشونت در خانواده صورت گرفته است، داده هدربارگوناگون جهان 

د گستردگی يا جدی بودن اعمال کانادا، و اياالت متحده آمريکاست. بر اساس شواهد و مدارک موجود در مور

مطالعه تحقیقات  (. از292-243: 2923)نوايی نژاد،  ترين ترديدی وجود ندارد خشونت بر زنان در بیشتر کشورها کم

های کشف شده در  يافته کهگرفت،  توان نتیجه می در زمینه خشونت علیه زنان داخلی و خارجی گوناگون انجام شده

تری از موضوع را به کمک  توان با تحقیقات بیش تر زوايای پنهان میاقعیت هستند و جزئی از کل و بارهً خشونت

تحقیقات و تر  شود که بدانیم در ايران بیش های نظری کشف کرد. اهمیت اين موضوع وقتی آشکارتر می چارچوب

تحقیق در مراکز  و يا بیش تر مربوط به در شهرهای بزرگ انجام شده است موضوعپیرامون انجام شده  یها پژوهش

تر و دارای خرده  قضايی يا بهزيستی است. از اين رو، ضرورت انجام تحقیقات پژوهشی در شهرهای کوچک

 کند. تری پیدا می تر از فرهنگ کل کشور ضرورت بیش های سنتی فرهنگ
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 چارچوب نظری تحقیق

نگاه  اجتماع و محله خانواده، جمله از اجتماعی های متن به خشونت تبیین برای هايی که در پی خواهد آمد نظريه

 اهمیت از …و انتخاب حسابگرانه منابع، اجتماعی، يادگیری چون عواملی اجتماعی پردازان نظريه ديد از. کنند می

 .شود می اشاره ها نظريه اين از برخی به ادامه در. است برخوردار خاصی

 

 اجتماعی یادگیری نظریه

 و خانواده نقش به ديدگاه اين شود می آموخته جامعه افراد با همنشینی اثر در افراد رفتارهای ديدگاه اين براساس

 در و مشاهده طريق از انسان رفتارهای غالب که است مدعی باندورا. دارد اشاره ارتکاب خشونت در همساالن

 فرآيندهای طريق از عمدتاً را کجروانه رفتار يادگیری نیز و اکرس برگس. شوند می فراگرفته الگوسازی فرآيند خالل

 نوع هر توقف يا ادامه معتقدند و دهند قرار می توجه مورد تنبیه و تشويق يعنی آن اساسی یها مکانیسم و تقويت

 رفتارهای همچون ساير انحرافی رفتارهای ادامه موجب تشويق يعنی دارد؛ مجازات يا تشويق به بستگی رفتاری

 اعمال و رفتارها همه است معتقد نیز (. اُرد241: 2927شود )رئیسی،  می آموخته ديگران با آمیزش اثر در اجتماعی

 روابط بر و است بنیادی اجتماعی امری تقلید که گويد می او. باشند میها  نمونه و ها مدل تأثیر تحت در زندگی افراد

 از را مدرسه در فرد نخستین یها تجربه خانواده و محیط هرنشتاين، و (. ويلسونReid, 7111است ) حاکم افراد بین

: 2925آورند. )سلیمی و داوری،  می حساب )خشن( به کجروانه رفتارهای در مؤثر اجتماعی علل ترين مهم جمله

 رفتارها اگر اين گونه و گیرند می ياد مشاهده با را خشن رفتارهای افراد که کند می پیشنهاد يادگیری نظريه"(. 422

 برای (.2322 )باندورا، "يابد ادامه می و گردد می تقويت شود، واقع تشويق مورد برعکس و نگیرد قرار تنبیه مورد

 بنابراين. است زياد بزند، را همسرش در آينده اين که احتمال زند می را مادرش پدرش بیند می که پسری مثال

 گرفته ياد مردان و زنان نقشهای به راجع اعتقادات و های اجتماعی ارزش معرض در گرفتن قرار هبه واسط خشونت

باندورا معتقد است فراگیری خشونت تحت  همچنین. نگردد اعمال مناسب تنبیه شود که می تقويت زمانی و شود می
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پذيرد. از اين ديدگاه پديده يادگیری اجتماعی عمدتاً ناشی  شرايط مستقیم )تنبیه و تشويق( و مشاهدات فرد انجام می

گیرند  يادگیری نیابتی و از طريق مشاهده رفتار فرد ديگر و پیامدهای آن شکل میاز تجاربی هستند که بر پايه 

 (.74-72: 2927)باندورا، 

 

 اجتماعی کنترل نظریه

برود  بین از کلی به يا شود ضعیف اجتماع به نسبت فرد قیود که افتد می اتفاق زمانی بزهکاری هیرشی اعتقاد به

 میزان به افراد طرف از جامعه هنجارهای وها  ش ارز قبول درجه وی نظر (. از27: 2922مشکاتی،  و )مشکاتی

 اخالقی مشروعیت به اعتقاد و اجتماعی نظام با پیوند بین او نظر از. دارد بستگی اجتماعی نظام باها  آن پیوستگی

 از پیوندها اين شدن سست با. جامعه است و خانواده مدرسه، با پیوند از متأثر نیز فرد اعتقادات و دارد وجود رابطه

 بر به يکديگر جامعه افراد دهنده پیوند عناصر عنوان به را عنصر چهار هیرشی. شود می کاسته اعتقادات شدت

 دلبستگی -2: از عبارتند عنصر چهار اين. گردد می جرم و خشونت به ارتکاب از افراد جلوگیری موجب که شمرده

 درگیر و مشارکت -9 جامعه مرسوم و قراردادی یها هدف به تعهد -7 جامعه و ستان دو خانواده، خاطر به تعلق يا

 (.242: 2927)رئیسی، اجتماعی و اخالق قواعد به فرد و باورهای اعتقادات -4 روزمره فعالیت در بودن

 

 فشار نظریه 

 مشروع شیوه به توانند می مردم که است ابزارهايی و اهداف بین تضاد از تابعی جرم هستند مدعی فشار یها نظريه

 و جرم تبیین برای آنومی را نظريه فشار، نظريه پیشگامان از دورکیم. کنند استفادهها  آن از آن اهداف به رسیدن برای

( 241: 2927 است )رئیسی، اجتماعی یها ناهنجاری گوناگون ساز او آنومی زمینه نظر از. نمود بندی فرمول کجروی

 در و کنند می فشار احساس باشند، نداشته را اهداف به رسیدن برای مشروع ابزارهای اد افر وقتی است معتقد مرتن

 و جرم به واقع در و برگزينند خود اهداف به رسیدن برای را نامشروع و غیرقانونی های است راه ممکن نتیجه

 پايگاه به را کجروی ی،ناکامی منزلت عنوان با خود نظريه در نیز (. کوهن242: 2925شوند )گیدنز،  متوسل بزهکاری
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 داند )سلیمی می جامعه قبول مورد اهداف به عدم دسترسی را رفتارها اين منشأ و کند می منسوب طبقات و اجتماعی

 در نگرانی و فشار افزايش موجب معموالً بیکاری، کمبود درآمد؛ اقتصادی، (. مشکالت499: 2925 داوری، و 

خود  است خشونت ممکن طرفی از. شود می خشونت آمیز رفتارهای به منجر اين فشارها اوقات گاهی خانواده شده،

 های خشونت و کم درآمد های فقیر خانواده که دهد می نشان تحقیقات. باشد فشارها اين با برخورد برای راهی

 درآمد کمبود و فقر بیکاری، مورد در که است و، تنشهايی فشار به خاطر امر اين و. کنند می تجربه را بیشتری خانگی

 طبقات ساير میان در خشونت وجود از نبايد (. البته2337، آنشرسل، 2322 کالموس و شود )سلزر می ايجاد

حاشا  را آنها يا و کنند پنهان نقاب زير در را مسائل اين قادرند بیشتر باال، و متوسط طبقات ماند، زيرا غافل اجتماعی

 عملکرد. ناکامی، همسران پايین اجتماعی -اقتصادی: پايگاه که گفت توان می فشار نظريه به توجه با بنابراين. نمايند

 .دارند ای تأثیر عمده خطرناک رفتارهای و خشونت ارتکاب در پايین تحصیلی

 منابع نظریه

 را اقتصادی منابع غالباً مردان که کند می تأکید امر اين بر شد، مطرح گود ويلیام توسط 2322 سال در که منابع نظريه

 منابع لحاظ به زنان آنکه حال و گردد خانوادگی می روابط در آنها برتری موجب امر همین و دارند دست در

 ترک را مردان اگر دارند، عهده بر را فرزندان از مراقبت طرفی چون از و اند وابسته خود همسران به عمدتاً اقتصادی

 اين به زنان وابستگی. مانند می باقی خشن روابط در اين رو از شد؛ روبرو خواهند اقتصادی مشکالت با کنند،

اگر . داشته باشند نفوذ و قدرت مردان بر توانند می کمتر پس و دارند دسترس در محدودی های آنها راه که معناست

 تهديد، مانند گوناگونی دارد، انواع آزار و کند، می انتخاب را آزار معموالً باشد؛ قدرت کنترل به دنبال زوجین از يکی

 منابع و قدرت لحاظ به که هايی آنکه زوج حال و …و مالی های محدوديت ها، بچه آزار ساختن، منزوی ترس،

 خنثی را آن خشن غیر های راه با آيد، می پیش هم تضاد وقتی و کنند می تجربه را تضاد کمتر هستند؛ مساوی

 .سازند می

 

 جنسیتی جامعه پذیری نظریه
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به اعتقاد وی، شخصیت . کند های جنسیتی به عنوان عامل تداوم سلطه مرد بر زن ياد می نقش پذيری دوبوار از جامعه

ها از ابتدا  دختر بچه اين که اوت با الگوهای نابرابر کنونی شکل گیرد مشروط بهفتوانست بسیار مت دختران و زنان می

شوند  شدند که برادرانش تربیت می یهای تربیت م ها و آزادی گیری ، و همان سختها با همان توقعات و پاداش

هايی همچون پرخاشگری، موفقیت،  شود ويژگی نحوه برخورد والدين با فرزندان باعث می. (22: 2927)بستان، 

شود که برای  تر به آنها توصیه می تر از پسر مورد انتظار باشد. همچنین بیش رقابت، اتکای به نفس و استقالل بیش

جو باشد، اختالفات را نه با  رود که سازش کنند، صلح در عوض از دختر انتظار می. کننداحقاق حق خود ايستادگی 

توان  بنابراين می. (722، 2929جنگ و جدال بلکه با صحبت حل و فصل کند، مهربان و مراقبت کننده باشد )راس 

های آينده از سوی  در نسل گفت جامعه پذيری جنسیتی با نهادينه کردن نابرابری از يک سو و تداوم بخشیدن به آن

نگی اپذيری جنسیتی که در آن مرد تواند در حکم بسترهای نابرابر جنسیتی شناخته شود. طبق الگوی جامعه ديگر می

های خصوصی  اند و در حوزه شود، زنان موجوداتی تابع و مطیع در ساختار مردساالر خانواده ارزش محسوب می

(. بر اساس اين 272: 2921معمولی حضور و اشتغال دارند )ابوت و واالس، خانواده محصورند و مردان در دنیای 

پذيری در خانواده گرايشات جنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده و آن را به فرزندان  يند جامعهآنظريه، فر

تصوير آرام، مطیع، شود. چرا که معموالً از زنان  شدن سلطه مرد و مطیع بودن زن می دهد و باعث دائمی انتقال می

توانا و مصمم رسم کرده است و در چنین ، منفعل، عاطفی و وابسته و از مردان تصويری مستقل، استوار، شايسته

 اين مطابقد. نپذير گرای مرد می در مقابل نقش سلطه راشرايطی زنان، نقش جنسیتی سنتی پايگاه مطیع بودن خود 

 آنها علیه خشونت و کردن زنان مجبور جوامع در معموالً و شود می گرفته ياد که است رفتاری خشونت ديدگاه،

 .کند می تشويق را سنتی خشونت جنسیتی های واکنش. است طبیعی رفتار يک نوع و مشروع

 

 نظریه هویت جنسی

دانند و خودشان  شان يکی می میشل فوکو معتقد است که در جوامع غربی افراد هويت خودشان را با هويت جنسی

شان پیوند  آورند. آنها اين مفهوم خود جنسی را به سراسر زندگی اخالقی و سنتی موجوداتی جنسی به شمار میرا 

که بداند چگونه بايد رفتار کند و جامعه از او چه انتظاری دارد، نخست  دهند. بدين معنا که هر فردی برای آن می
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(. از نظر مايکل 21: 2927ق آن رفتار کند )توکلی، آورد که موجودی از جنس او بايد مطاب الگويی را در نظر می

مان ساخته  يند رابطه ما با خودمان، با ديگران و با دنیایآاست که در فر ای از مفاهیمی نیز مردانگی مجموعه ،کمیل

جوشد بلکه ساخته فرهنگ است  شناختی ما نمی گیری اجتماعی دارد و از ساختمان زيست . مردانگی شکلشود می

 :گیرد میکه خشونت جنسیتی از سه عامل سرچشمه گرفته  ،معتقد است کمیل(. منبع )همان

از خشونت )بر ضد زنان و نیز  ها تناسب و ناعادالنه مردان و در برخی موارد استفاده آن قدرت اجتماعی بی -2

 بر ضد مردان ديگر، خودشان، طبیعت ...( برای حفظ اين قدرت يا دست کم تقويت حس قدرت.

 .کنند تر مردان آن را تجربه می احساس سزاوار قدرت و امتیاز بودن که بیش -7

ی ها همه فرهنگ، که کم و بیش در مجاز بودن اجتماعی و حقوقی و فرهنگی ارتکاب به خشونت جنسیتی -9

 (.27-29 ،همان منبع. )وجود دارد مردساالر

 

 گری جنسی )پدر ساالری(مست هنظری

ای که طی  ، رابطهداند میقدرت میان زن و مرد  ناعادالنه جنسی موقعیت زنان را پیامد رابطهی ستمگری ها همه نظريه

آن، مردان که منافعی عینی و بنیادی در نظارت، سوء استفاده، انقیاد و سرکوبی زنان دارند، از طريق اعمال ستم 

ترين و فراگیرترين اشکال در  عمیق بای الگوی ستمگربر اين اساس، سازند.  جنسی بر زنان اين منافع را برآورده می

شود.  دهد که عموماً پدرساالری خوانده می و يک ساختار تسلط بنیادی تشکیل میشود  میسازمان جامعه عجین 

که نقش جنس  کسانیبه دهد و  مورد پرستش قرار می ،هويت مردانه را که همان خشونت ورزی باشدپدرساالری، 

. ساختار پدر (2: 2929دهد )شاه حسینی،  قدرت و امتیاز می ،گذارند ند و به آن احترام میکن گونه مردانه را اعمال می

دهد و اين  آورد و انتقال می ساالرانه، با خود الگوهايی از ذهنیت، قضاوت، ارزش و هنجار و رفتار را به وجود می

شود  خشونت مرد طبیعی و متعارف تلقی میسازند، که فرمان دادن و در صورت اقتضاء درجاتی از  امر را نهادينه می

رود؛ اقتدار مردانه و نظارت دقیق او بر همه امور از جمله رفت و آمد و  و از زن فرمان بردن و تمکین انتظار می

شود. در اين نگرش، مسائل ناموسی از  ها و قواعد آن شناخته می کردار زن نماد حفظ کیان خانواده و جامعه و ارزش
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نی برخورداراند و ضمانت اجرايی آن در حاکمیت مرد قرار دارد، خانواده حريم خصوصی مرد شناخته اهمیت فراوا

)بويژه دختران( را  شود و او است که بايد در نقش سرپرست خانواده اعضای خود را شامل همسر، و فرزندان می

 (.72: 2921)گرت،  کنترل کند

 

 نظریه فمینیستی

م در جهت حمايت از يک یغیر مستق يندهای اجتماعی و اقتصادی مستقیم وآکه فر ،ستا اين تز اصلی اين نظريه

پايین تر قرار  ها زن ،شود کند. پدرساالری باعث می نظم اجتماعی خاص و ساختار خانوادگی پدرساالرعمل می

يک در  4دوباش و دوباش (.29: 2921،گرتعلیه زنان شکل بگیرد ) بگیرند و الگوی تاريخی خشونت سیستمی

که  دهند میو نشان  اند هبررسی تاريخی، پديده زنان کتک خورده را از دوران روشنگری در اروپا تا امروز تعقیب کرد

ی پدرساالری، همیشه از طريق استفاده از خشونت بدنی، تحت سلطه و فرمانبرداری مردان قرار ها زنان در نظام

 (.22: 2921و هنوز هم قرار دارند )اعزازی،  اند گرفته

 

 نظریه کارکردگرایی

نظر کارکردگرايان در مورد خشونت خانوادگی، توجیه کننده خشونت است. آنها ها،  بر خالف نگرش فمینیست

سنی متفاوت، مدت طوالنی در  های گروهو  ها جنسیتکه در آن افرادی با  گیرند، میخانواده را گروهی در نظر 

، در اين گروه سلسله مراتب بر اساس تخصص يا ها گروه. برخالف ساير گیرند میقرار  يک ديگرارتباط نزديک با 

وجود عاليق متفاوت در است.  ، بلکه بر اساس جنسیت، سن و قدرت اقتصادیگیرد نمیصالحیت و لیاقت صورت 

 ها و کارکردهای . اين تضادها، ويژگیشوند میوجود آمدن تضادهای آشکار يا پنهان ه اين گروه ناهمگون، سبب ب

استفاده از  اگر چه بارفع تضادهای خانوادگی برند. از اين رو، هر اقدام در راستای  میمناسب خانوادگی را از بین 

                                                           
4
. Dobash & Dobash 
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از اين رو، در ديدگاه (. 53: 2921)اعزازی،  باشد، موجه و ضروری است قدرت و در مواردی، از راه خشونت

ز نظر اين ديدگاه، افراد در گروه خانواده دارای . اکند میخشونت، برای بقای خانواده کارکرد پیدا کارکردی 

و همسر به عنوان مادر وظیفه  شود میآور خانواده محسوب  . مثالً شوهر به عنوان پدر، نانباشند میبارزی  های نقش

ادی ـ خانواده برای ادامه زندگی، بنا به مقتضیات و انتظارات نه های گروهرا بر عهده دارد. هر يک از افراد  داری خانه

اين نظريه  گذاران پايه(. پارسونز به عنوان يکی از 25: 2952)سیف،  کنند میگوناگون خود را ايفا  های نقشاجتماعی 

: 2921داند )اعزازی،  و پدر را رئیس و مادر را مدير داخلی خانواده می کند میجنسیتی تاکید  های نقشبر تفکیک 

22-21.) 

 

 نظریه فرهنگ

کند، که اساس انواع  همسرآزاری است. اين نظريه بیان می های تبیین کننده از ديگر نظريهت نظريه فرهنگ خشون

اين  ازگیرد.  کودک آزاری و سالمند آزاری به وسیله جامعه شکل می گوناگون رفتارهای سوء مانند همسرآزاری،

. دوباش و دوباش گذارد میر که بر رفتار کنونی و آينده انسان تاثی ،فرهنگ میراث اجتماعی گذشته است ديدگاه،

. مردانی که با همسران اند يافتهارتباط مشخصی میان رفتارخشونت آمیز مردان نسبت به زنان و هنجارهای اجتماعی 

 تر از زنان است. از که در آن حاکمیت مردان بسیار بیش کنند، می، در فرهنگی زندگی کنند میخود بدرفتاری 

 ،گری مردان، وجود حاکمیت مردانه و فرمانبرداری زنان است. بنابراين یر پرخاشهای ديگر اين فرهنگ، تاث ويژگی

در جوامع پدرساالرانه، استفاده از قدرت برای ثبات و برقراری امتیازات مردان دارای مشروعیت است. در برخی 

. اين شکل از نظارت شود می، برای استقرار آن از خشونت استفاده افتد میجوامع، زمانی که نظم اجتماعی به خطر 

يعنی اعمال خشونت برای بقای نظم اجتماعی در جامعه هم در سطح کالن و هم در سطح خرد )خانواده(  اجتماعی،

 .(22: 2921)اعزازی،  گیرد میصورت 

 

 ها مواد و روش
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ه صورت های ثانويه است که اطالعات آن ب اين مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی، تحلیلی و بر اساس تحیل داده

آوری شده است در تحقیق و مطالعه حاضر، جامعه آماری ما افرادی هستند که به دلیل خشونت به  گذشته نگر جمع

نفر )زن( است که در  27اين پژوهش شامل مطالعه اند. جمعیت نمونه مورد  مراکز قضايی شهر پاوه مراجعه نموده

یل خشونت به مراجع قضايی و دادگاه شکايت کرده و در به دل 2923 اسفندتا پايان  2923فاصله زمانی فروردين 

اطالعات بايگانی شده مورد بررسی همه اند.  اند و يا درخواست طالق داده و يا طالق گرفته آنجا پرونده تشکیل داده

آوری شده است. در اين تحقیق روش برگزيده شده  ها جمع های مورد نظر از طريق اين پرونده قرار گرفته و داده

های  مار ثبت شده در پروندهآها و  ای يا به عبارت بهتر استفاده از داده آوری اطالعات، از نوع کتابخانه رای جمعب

ها و عدم دسترسی به زنان خشونت قرار گرفته، امکان  باشد. به دلیل بعضی محدوديت موجود در مراجع قضايی می

)زنان مورد خشونت قرار گرفته( وجود نداشت و  تهیه پرسشنامه يا امکان انجام مصاحبه حضوری با شاکیان

آوری شده و مورد تجزيه و تحلیل قرار  ها جمع های به دست آمده فقط توسط اطالعات ثبت شده در پرونده داده

ها از جداول دوبعدی و چند بعدی و همچنین از کای اسکوئر استفاده شده  برای تجزيه و تحلیل داده و ،گیرد می

 است.

 

 

 

 

 مفاهیمتعریف 

 خشونت

خشونت رفتاری با قصد و نیت آشکار )يا رفتاری با قصد و نیت پنهان اما قابل درک( برای  تعریف نظری:

 وارد کردن آسیب فیزيکی به فرد ديگر است.
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هر نوع عملی که توسط ديگران در حق زنان انجام بگیرد که باعث ناراحتی، عصبانیت، تعریف عملی: 

 وانی، انزوا و پوچی در آنان شود.احساس نبود استقالل، نات

باشد که شامل چهار بعد روانی )عاطفی(، فیزيکی )جسمی(، جنسی  دراين پژوهش، متغیر وابسته خشونت می

 .و اقتصادی است

  :ی مانند داد و فرياد کردن، يمنظور از خشونت روانی در اين تحقیق کلیه رفتارهاخشونت روانی و عاطفی

وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا، تهديد قربانی به استفاده از خشونت، تحقیر تمسخر در جمع، تحقیر 

اندام و ظاهر زن، تحقیر از طريق انتقاد و سرزنش خانواده و دوستان، تهديد به طالق يا ازدواج مجدد، نگاه تحقیر 

 .باشد بوط به خانواده میآمیز به زن، متهم کردن زن به تنبلی و بی تفاوتی و تصمیم گیری در کلیه امور مر

  :باشد: هل دادن، لگد زدن، ضربه  منظور از خشونت اعمالی نظیر اين موارد میخشونت فیزیکی یا جسمی

کتک زدن در حد  کابل و وسايل خطرناک مثل کارد، زدن، کشیدن موی سر و لباس، سیلی زدن، حمله با چوب،

 مردگی و صدمات جدی )شکستن دست وپا(. خونکبودی، 

 منظور از خشونت جنسی ارتباط جنسی بدون تمايل همسر و ابراز نارضايتی از رابطه ونت جنسی: خش

 .زناشويی بصورت تحقیر آمیز است

  :منظور از خشونت اقتصادی کلیه رفتارهای خشونت آمیز است که از سوی مرد نسبت خشونت اقتصادی

دن نیازهای مالی زن در صورت داشتن درآمد گیرد و شامل ندادن خرجی و برآورده نکر به همسر خود صورت می

 باشد. مخارج زن و وادار کردن زن به رفتار مطابق میل مرد می های مالی از زن، کنترل دائمی کافی، سوء استفاده

 

 ها یافته

طبق  اند به چه صورت است؟ توزيع سنی زنانی که مورد خشونت قرار گرفته شود به اولین سؤال تحقیق مربوط می

سال که  97تا  22باشد. زنان سنین بین  %( می5/72) 72تا  72، باالترين میزان خشونت در بین زنان سنین 2جدول 

 دهند. درصد کل زنان را تشکیل می 14/22اند نزديک به  مورد خشونت قرار گرفته
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 سن زنان مورد خشونت قرار گرفته و میزان تحصیالت آنان -1جدول 

 میزان

 گروه سنی

باالتر  ديپلم دبیرستان ابتدايی بیسواد

 ازديپلم

 درصد فراوانی

25- 27 - - 2 - - 2 7/2% 
71- 22 - - 3 2 - 24 12/22% 
74- 72 - 2 5 2 7 22 2/71% 
72- 72 - - 2 22 7 72 5/72% 
97- 73 - 5 7 7 7 27 5/24% 
95- 99 - 2 2 2 9 5 9/2% 
41- 92 - 7 - - - 7 4/7% 
42- 42 - 2 - - - 2 13/5% 

 %2/4 4 - - - 2 9 42باالتر از 
 %211 27 3 72 72 25 9 فراوانی
  %211 %3/21 %3/97 %3/97 %2/23 %5/9 درصد

2 239/14X  

 

ا بین زنان مورد اي اين کهباشد و  سؤال دوم در رابطه با میزان تحصیالت زنان مورد خشونت قرار گرفته، می

دهد که باالترين میزان خشونت  نشان می 2جدول  ای وجود دارد؟ گرفته و میزان تحصیالت آنان رابطهخشونت قرار 

 3/97در بین زنانی است که تحصیالت آنان در محدوده تحصیالت دبیرستان و ديپلم است که هردو به يک میزان 

 2/52گیريم که  رسیم و نتیجه می است می 2/52باشد که با جمع اين دو میزان مساوی به درصد جديد که  درصد می

اند که باالترين میزان را در جدول به  درصد زنان مورد خشونت قرار گرفته دارای تحصیالت دبیرستان و ديپلم بوده

 5/9ها  اند. کمترين میزان خشونت هم در بین زنانی است که بی سواد هستند و طبق جدول، آن خود اختصاص داده

مون رابطه بین سطح تحصیالت زنان مورد خشونت قرار گرفته و سن آنان از آزمون مجذور باشند. برای آز درصد می

درصد اطمینان اين رابطه را مورد تأيید  32ايم. آمارهای به دست آمده در سطح  کای اسکوئر )خی دو( استفاه کرده

 دهد. قرار می
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دهد. همان طور که در  را نشان می بندی نوع خشونت و فراوانی آن طبقه 7در پاسخ به سؤال سوم، جدول  -

درصد و سپس خشونت جسمانی با  55/29شود، بیشترين میزان خشونت از نوع روانی است با  جدول ديده می

 درصد. و خشونت جنسی ومالی نیز وجود ندارد و صفر است. 94/45

 

 های اعمال شده فراوانی نوع خشونت -2جدول 

 فراوانی مالی جنسی روانی جسمانی نوع خشونت

 27 - - 44 92 فراوانی

 %211 - - %55/29 %94/45 درصد

 

 211دهد که همسران  نشان می 9در پاسخ به سؤال چهارم که عاملین خشونت چه کسانی هستند، جدول 

 اند. درصد عاملین خشونت را به خود اختصاص داده

 چه کسانی عامل خشونت هستند؟ -3جدول 

 جمع غیره خانواده همسر برادر پسر پدر همسر عامل خشونت

 27 - - - - - 27 فراوانی

 %211 - - - - - %211 درصد

  

زنند رابطه وجود  ل پنجم اين است که آيا بین نوع خشونت و شغل مردانی که دست به خشونت میؤاما س

اند،  را کسب نمودهشود، مردانی که در طبقه بندی مشاغل عنوان آزاد  مشاهده می 4دارد؟ همان طور که در جدول 

اند، و کم ترين میزان خشونت مربوط به  درصد باالترين میزان اعمال خشونت را به خود اختصاص داده 9/52با 

درصد. آمارهای جدول هیچ گونه رابطه بین نوع شغل مردان و نوع خشونت را نشان  7/2مردان بیکار است با 

 دهد. نمی
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 املین خشونترابطه بین نوع خشونت و شغل ع -4جدول 

 نوع خشونت

 شغل عاملین

 درصد فراوانی مالی جنسی روانی جسمانی

 %7/2 2 - - - 2 بیکار

 %4/29 22 - - 9 2 کارگر ساده

 %9/2 5 - - 4 7 کارمند

 %13/5 2 - - 4 2 فرهنگی

 %5/9 9 - - 7 2 نیروی انتظامی

 %9/52 25 - - 92 72 آزاد

 %211 27 - - 44 92 فراوانی

  %211 - - %5/29 %9/45 درصد

2 6/ 29X  

 

نشان  2جدول  ای وجود دارد؟ ا بین نوع خشونت و علت خشونت رابطهآي ل ششم کهؤاو در پاسخ به س

درصد نامشخص است. با برای بررسی رابطه بین خشونت و علت  9/52دهد که درصد باالی علت خشونت با  می

آن است که بین خشونت و علت  ههای مربوط، نشان دهند اسکوئر استفاده شده است. دادهر کای ذوآن از آزمون مج

 آن رابطه وجود ندارد.

 

 رابطه بین نوع خشونت با علل آن -5جدول 

 نوع خشونت

 علت خشونت
 درصد فراوانی مالی جنسی روانی جسمانی

 %13/5 2 - - 4 2 اعتیاد
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 %5/9 9 - - 9 - ترک منزل

 %7/2 2 - - 2 - زندانافتادن در 

 %7/2 2 - - 2 - ندادن خرجی

 %4/7 7 - - 7 - فساد اخالقی

 %2/4 4 - - 9 2 ازدواج مجدد

 %3/21 3 - - 2 7 دخالت خانواده

 %7/2 2 - - 2 - ارثی –مالی 

 %9/52 25 - - 77 94 نامشخص

 %211 27 - - 44 92 فراوانی

  %211   %5/29 %9/45 درصد

2 15/ 6X  

 

 بحث و نتایج

ای جهانی است. اين نوع خشونت در محیط خصوصی به  مسئلهای کهن و  خشونت علیه زنان دز خانواده پديده

دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی يا قانونی به يکديگر پیوند  پیوندد و معموالً میان افرادی رخ می وقوع می

به ندرت آمار دقیقی از اين پديده خاص و حساسیت بر انگیز وجود دارد. دراين پژوهش تالش اند. در ايران  خورده

شده بخشی هرچند اندک از عوامل موثر بر خشونت در خانواده در نمونه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد. بر 

ای است که  زنان پديدهخشونت علیه زنان در هر سنی ممکن است مورد خشونت قرار گیرند.  اساس اين پژوهش

قرار  (مرد) حق از سوی جنس ديگر مورد اعمال زور و تضیع (صرفاً بعلت زن بودن) جنسیت خود در آن زن بخاطر

 Violence and Health) شود می رفتار بین زن و شوهر باشد، از آن به خشونت خانگی تعبیر اين گیرد. چنانچه می

proceeding, 2333 .)های شوهران  در خشونت اجتماعی تاثیرگذار -وجه به عوامل فرهنگی در اين بررسی با ت

در مطالعه کند.  تکیه شده است که جامعه مورد نظر آن را خشونت تلقی می های نسبت به زنان خود، روی خشونت

های اعالم  در بین خشونتحاضر، چهار نوع خشونت طبقه بندی شده است: جسمانی، روانی، جنسی و مالی. که 
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در رده بعدی قرار  جسمیهای  اند و خشونت تشکیل دادهروانی –کالمیهای  خشونت ترين فراوانی را بیش شده

شدت خشونت را مشخص  های مورد بررسی، محقق نتوانسته اما به دلیل نقص مدارک موجود در پروندهدارند. 

ن شود فرق دارد در مطالعه نمايد. زيرا يک هل دادن ساده به طور قطع با کتک زدن که منجر به مجروح شدن ز

ها،  حاضر هیچ موردی برای خشونت جنسی و مالی وجود نداشت که يکی از علل نبود خشونت جنسی در پرونده

عدم گزارش آن به مراکز قانونی است زيرا مسئله آبرو و حیثیت زنان در جامعه ما از اهمیت ويژه برخوردار است. 

در زمینه خشونت خانگی در مورد  هم در پژوهشیتوجیه آن نداريم. در مورد مالی هم هیچ دلیل منطقی برای 

درصد زنان بر اين باور بودند که  22مراجعان زن و قربانیان خشونت در مراکز مشاوره خانواده نشان داده شد که 

 بدترين و وحشتناک ترين جنبه کتک خوردن از مرد، تنها خشونت فیزيکی نیست، بلکه خشونت روانی، حالت ترس

(. که با 92: 2929)خسروی و همکاران،  اند و احساس سرخوردگی است که آنان در حین کتک خوردن تجربه کرده

 نوع ترين که بیش است داده ( نیز نشان2921امیدبخش ) و تحقیق بختیاری نتايج ما همخوانی دارد. نتايج تحقیق

 بوده بابل، خشونت جسمی قانونی پزشکی مرکز به کننده مراجعه گرفته جرح قرار و ضرب مورد زنان در خشونت

 و موسوی پژوهش نتايج دارد. حاضر همخوانی پژوهش نتايج با (. که72: 2921است )بختیاری و همکاران، 

اند )موسوی و همکاران،  خشونت قرار گرفته گزارش نموده مورد زنان در را جسمی نیز خشونت 2922اسحاقچیان 

دارد، اما به دلیل عدم  ای در کلیه کشورهای جهان شونت علیه زنان ابعاد گستردهخ هرچند مسئله(. 42-42: 2929

آماری دخیل هستند  خود زنان نیز در اين مشکل ،دقیقی از آن در دست نداريم اعالم، عدم ثبت يا کم شماری، آمار

. گفتگو کنند با کسیدهند درباره آن،  بدوش بکشند ولی بخود جرات نمی ها چنین مشکلی را سال چرا که حاضرند

های تحقیق  يافتهتر از ارقام گزارش شده در اين بررسی باشد.  بیش ها رسد میزان واقعی خشونت نظر میه ب پس

رود  باشد که به تناسب، سن که باال می %( می5/72) 72تا  72حاکی از باالترين میزان خشونت در بین زنان سنین 

 افزايش با زنان علیه خشونت خطر که داده است نشان تحقیق پوررضا نیزکند. نتايج  میزان خشونت کاهش پیدا می

ها هم نشان  (. که با نتايج تحقیق ما همخوانی دارد. نتايج تحقیقات استرالیايی2921يابد )پور رضا،  می زن کاهش سن

 Yearبوده است )سال  74تا  22اند در سنین بین  دهد که باالترين میزان زنانی که مورد خشونت قرار گرفته می

Book, Australia, 2332درصد زنان مورد خشونت قرار گرفته دارای  2/52دهد که  های اين تحقیق نشان می (. يافته

اند. کمترين میزان  اند که باالترين میزان را در جدول به خود اختصاص داده تحصیالت دبیرستان و ديپلم بوده

باشند. نتايج تحقیق ملک افضلی و همکاران  درصد می 5/9تند که خشونت هم در بین زنانی است که بی سواد هس
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 در بینها  دهد که بیشترين خشونت در برسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان نشان می

مرد از  ی هستندگز ارش شده است و با افزايش سواد زن ويی که در سطح تحصیالت نهضت و ابتدايها خانواده

(. 59-52: 2929نتايج پژوهش حاضر مغايرت دارد. )ملک افضلی و همکاران،  ود. که باش ته میمیزان آن کاس

تر باشد، به همان نسبت فراوانی ابتال به  دهد که هر قدر موقعیت اجتماعی پايین تحقیقات بین فرهنگی هم نشان می

جامعه، محصول بنیاد انديشه مرد  (. مسئله خشونت علیه زنان در42: 2921خشونت باالتر است )آبوت و همکاران، 

حاکم است، در حقیقت ساختار جامعه به تبعیت از اين « قدرت مترادف کنترل»ای که تفکر  ساالری است. در جامعه

های صوری مورد تأيید است و بستگی زياد  گیرد. به عالوه، ضرب و جرح زنان در بسیاری از ارزش تفکر شکل می

گیرد، به مرور عزت  ده آن جامعه دارد. زنی که به کرات مورد خشونت مرد قرار میهای جنسیتی پذيرفته ش به نقش

کند. تحلیل  شمارد و به تدريج احساس پوچی و بی ارزشی می يابد و اين امر را بديهی می اش کاهش می نفس

یفی وسیع با های جمعیت شناختی در ط تر و ارائه نظريه جامعه در مورد خشونت علیه زنان نیازمند پژوهش وسیع

رسد برای تعديل و کاهش اين پديده رفتاری  گنجد. اما به نظر می طراحی سازمان يافته است که در اين مجال نمی

ها باال بردن میزان تحصیل زنان به خصوص دختران جوان است. هر  ترين آن تواند اقداماتی صورت پذيرد که مهم می

های اجتماعی در آنان بیشتر  همان نسبت توانايی برخورد با آسیبقدر سطح سواد و دانش زنان افزايش يابد، به 

خواهد شد. روان شناسان و متخصصان آموزشی بر اين باورند که هرقدر دختران بتوانند تجارب آموزشی را در 

های زندگی در دوره بزرگسالی باشند.  توانند آماده رويارويی با چالش خالل دوره نوجوانی کسب نمايند بهتر می

های  ترک تحصیل زود هنگام يک حادثه زودرس کاذب است که دختران جوان را زودتر از موعد درگیر نقش

 کند. بزرگساالن می

 9/52اند دارای شغل آزاد با  دهد که مردانی که بیشترين خشونت را اعمال کرده نتايج مطالعه حاضر نشان می

آمدهايی در زندگی خانوادگی آنان ايجاد نمايد که خشونت  تواند پی اند. عدم امنیت شغلی در مردان می درصد بوده

های  های زيادی را در بر گیرد که امکان دارد در طول ماه تواند شغل ای از آن است. به عبارتی اين شغل آزاد می نمونه

 باشد. درتواند در اعمال خشونت تاثیر گذار  عدم امنیت شغلی می درآمدی مواجه شوند و اين سال با بیکاری يا بی

اعتیاد  که يیها خانواده در آزاری زن که دهند می مطالعات نشان ما، ساير مطالعه نتايج علت خشونت، برخالف مورد

 (.99: 2921)میرزا بابايی، (.57-59: 2921شود )قره باغی، می ديده تر بیش دارد، وجود الکل به
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تواند منجر به  لی و سختی کار مرد میاين نظر است که بیکاری و بی پو تحقیقات جامعه شناسان مويد 

های اجتماعی شود و در روابط خانوادگی ايجاد اختالل نمايد. حوادث شغلی شوهر، مانند بیکاری يا نبودن  استرس

تامین اجتماعی و نگرانی از آينده، مشکالت استرس زا هم برای مرد و هم برای افرادی که به طور غیرمستقیم با آن 

اين نکته نیز حائز اهمیت است که نتايج به دست آمده در باره پديده   کند. توجه به د، ايجاد میحوادث روبرو هستن

خشونت خانوادگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قانونی شهر پاوه صرفاً در خصوص زنانی بوده که جهت شکايت 

توان به ديگر زوجین و اختالفات  را نمیها  اند و اين يافته از همسرشان به دادگاه و مراکز قانونی مراجعه کرده

 پذير آسیب قشر عنوان به به زنان توجه لزوم پژوهش اين از حاصل نتايج حال هر احتمالی میان آنها تعمیم داد. به

. گردد می احساس اجتماعی معضل اين جلوگیری از خصوص در انديشی چاره ضرورت شود و يادآور می را جامعه

 حقوق از حفاظت و آشنايی و زندگی یها خصوص مهارت در را الزم یها آموزش بايد نیز ما زنان جامعه طرفی از

 .خود بیاموزند

 

 منابع

 نشر نی. :، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران«جامعه شناسی زنان»(، 2921) آبوت، پالما؛ واالس، کلر. -

 نشر سالی. تهران:، «خشونت خانوادگی یا زنان کتک خورده»(، 2921) اعزازی، شهال -

 انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. :، تهران«جامعه شناسی خانواده»(، 2921اعزازی، شهال. ) -

 .نژادان، تهران: اختران گر: شبنم عظیمی مصاحبه ،جامعه مردساالر معمارزن،  ،(2929) .شهالاعزازی،  -

های فردی قربانیان همسر آزاری در مراجعین به مراکز سازمان پزشکی  ويژگی ،(2929) .افتخار، حسن و ديگران -

 .27، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی –علمیفصلنامه قانونی، 

مجموعه مقاالت ، «بررسی پديده همسر آزاری در شهر تهران»(، 2923آقابیگلويی، عباس؛ آقاجانی، کامران. ) -

 ، جلد سوم، تهران: انتشارات آگاه.22، خرداد رانهای اجتماعی در ای اولین همایش ملی آسیب

 مرکز به مراجعین در در خانواده زنان علیه آثار خشونت و علل (، بررسی2921). ناديا امیدبخش افسانه، بختیاری -

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مامایی و ی پرستاریها مراقبت کنگره دومین بابل، پزشکی قانونی

 .ایران درمانی بهداشتی
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، مجموعه مقاالت حوزه و دانشگاه، «کارکردهای خانواده از منظر اسالم و فمینیسم»(، 2927بستان، حسین. ) -

 .92سال نهم، شماره 

، پایان نامه «بررسی عوامل مؤثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده»(، 2927بگرضايی، پرويز. ) -

 طباطبائی. مطالعات زنان، دانشگاه عالمه کارشناسی ارشد
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