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  همسرآزاريبر  مؤثر اجتماعيعوامل بررسي 
  بر نقش نظام مردساالري در خانواده تأكيدبا 

 2ابراهيم شاملو ،1منيژه نويدنيا

  دهيچك
است كه خود را بـه اشـكال مختلـف در نهـاد      يرهمسرآزاد كن ميد يكه جامعه را تهد ياجتماع يها بياز آس يكي
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  مقدمه
 صورت به هك است يرفتار هرگونه شامل ،يخانگ يها خشونت انواع از يكي منزلة به همسرآزاري،

 يهـا  يبـدرفتار  ةرنـد يدربرگ خشـونت  نـوع  نيـ ا. دشـو  اعمـال مـي   زن به همسر از سوي يعمل
 و زن به خود قدرت مكيتح و اقتدار سلطه، اعمال منظور به هك است يجنس و يعاطف ،يجسمان

  ].28[ رود مي ارك به خانواده ياعضا گريد
عمـري بـه قـدمت تـاريخ      ،در اشكال مختلف جسـمي و روانـي   ،در مورد زنان 1همسرآزاري

دار و صـدمات   زندگي و كرامت انساني زنـان را خدشـه   واقعيتي تلخ و انكارناپذير كه. داردبشري 
ة نيشـ يپ بـا  يا دهيـ پد ،نبـه زنـا   خـانوادگي  خشـونت  ].25[ كند مي ي به آنان واردناپذير جبران

مـرد بـه زن و بـه تبـع آن      يجسم يقوا يكه به برتر دارد يك و روانيولوژيبة ي، علل اوليخيتار
 ياجتمـاع  يا لهئمسـ منزلـة   ان گفت توجه به آن بـه تو ياما م. گردد يم مردان باز يطلب روح تفوق

ك يـ مختلف جهـان از سـطح    ير در كشورهاياخ يها دهه يكه ط يطور به؛ دياست جد يا مقوله
زان و يـ ر برنامـه  ن،امحققـ  از ياريبسـ  يتوجه برا درخور يت به موضوعياهم كم و متداول ةمسئل

. ل شـده اسـت  يزنان تبـد  يساز مندبهداشت و توان سالمت، يحام يها گذاران و سازمان استيس
 ياجتمـاع هـاي   بياز آسـ  ياريساز بس نهيتواند زم يكه م داردت ياهم روآن  ژه ازيو بهمسئله ن يا
ن يـ ا. بـه مخـاطره افكنـد    اسـت،  ين نهـاد اجتمـاع  يتـر  مهم كه ،د و سالمت كانون خانواده راشو 

علـل و عوامـل و    جوامـع  يِ، اقتصـاد ي، فرهنگياجتماع يها يژگيبه تناسب و يرفتار يناهنجار
مشـاهده   ،باورهـا و اعتقـادات   صـرف نظـر از    ،هـا  از كشور ياريكه در بس دارد  يق متفاوتيمصاد

كودكـان از تبعـات و    زنان و ،جهان يصنعت يكشورها  نيتر شرفتهيدر پ ،در حال حاضر. دشو يم
نـه  ين زميـ جـود در ا مو يبرند و آمارهـا  مي رنج ،در خانواده  خصوص به ،از خشونت يعواقب ناش

  ].26[ست ن كشورهايدر ا يشمار يع بيد فجايؤم
برنـد و   مي از خشونت رنج يعات و عوارض ناشتبز از ييافته ن توسعه يدر كشورها يزنان حت
ز يـ بلكـه جامعـه را ن   ،اندازد مي آنان را به خطر يو روان يو تعادل عاطف تيتنها تندرس خشونت نه
 ياهـ  ر حـوزه يو بـه سـا   استاد يپردازد ز مي ن صدماتيه بابت اكه جامع ييكند و بها يمتضرر م

و هدفمنـد بـه    يپـرداختن منطقـ  ن. كند يت ميز سراين يو فرهنگ ي، اجتماعيو اقتصاد ياسيس
  ].18[ شدجامعه منجر خواهد  يعموم يدر فضا يمنف يها زنان و خشونت به بازتاب ةمسئل

ه كـ  يطـور  بـه  ؛ه زنـان اسـت  يـ خشونت عل يامروز ةدر جامع همسرآزاري بارزاشكال از  يكي
ه يـ خشـونت عل  ،ر جوامع جهانيمانند سا ،زيران نيه در اكاز آن است  كيحا يمطالعاتهاي  افتهي

 يهـا  لكرنـد انـواع شـ   يگ مـي  ه در معـرض خشـونت قـرار   ك يزنان. ن شده استيآفر لكزنان مش
است  يا دهيه زنان پديخشونت عل. نندك يخود تحمل م يو اجتماع يفرد يسوءرفتار را در زندگ

                                                        
1. spouse abuse 
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يـرد  گ مي ت قراريجنس مخالف مورد آزار و اذ يت خود از سويبه سبب جنس فقطكه در آن زن 
 يشـوهر رو  ان زن ويـ ن نوع رفتار در چـارچوب خـانواده و م  يچنانچه ا .شود يمال ميحقش پاو 

  ].5[ شود مي ريتعب ياز آن به خشونت خانگ دهد،
 هـاي فـردي و اجتمـاعي تلقـي     بسياري از آسـيب  ةريشخشونت خانوادگي عليه زنان ة پديد

طبقـات اجتمـاعي و    ةو در هم ـ حال توسعه يافته و در توسعه ـ كشورهاي دنيا همةشود و در  مي
ل يـ بـه دل  ،رانيـ كشـور ا  در ].1[ خـورد  مـي  سني و شغلي متفاوت به چشمهاي  اقتصادي، گروه

ار كمتـر  يه زنان بسـ يكار و اجتماع عل  طيمح ابان،يخشونت در خ ،يو مذهب يفرهنگ يها يژگيو
از  ياريرا بسـ يز پنهان است، يها ن شكل خشونت به زنان، خشونتيشتريب .است ياز جوامع غرب
آنچـه ضـرورت   . دكننـ  مـي  يا و حفظ آبرو از ابراز آن خـوددار يو ح از جمله شرم يليزنان به دال
ات تـأثير ه زنان عالوه بـر  يت علد آن است كه اعمال خشونكن مي تر يرا جدمسئله ن يتوجه به ا

 ياختالل در روابط اجتماع ،يامننااز جمله احساس  يمنف يامدهايموجب پ ،فرد يمضر بر زندگ
امكـان   ،مضر بـه زنـان جامعـه    ةدين پديز وجود ايد و نشو يت فرزندان ميم بر تربيمستق تأثيرو 
و  يحقـوق  يرفع تنگناهـا  ،نيابرابن .دكن يسته از توان و استعداد آنان را محدود ميشا يمند هبهر
نـه و بسـتر بـروز    يزمكـردن   رانه و فراهميشگيو پ يو آموزش يتيحما يها برنامه يو طراح يقانون

د يـ كه با  است ييها يالزم از جمله خط مش يو اجتماع يقانون يها تيزنان و حما يها يتوانمند
سـالم و   يا داشتن جامعه يرا برايز رد،يكالن مورد توجه قرارگ  يها ها و برنامه استين سيدر تدو
  ].26[ توجه بود يدر درون خانواده ب يظاهر خصوص توان نسبت به روابط به يمتعادل نم يافراد

ارتبـاطي  چـه   يكه عوامل اجتماع شود مي مطرح الؤسن يا ذكرشده،با توجه به موارد  ،حال
 دردسـاالري و همسـرآزاري   نگـرش مر  نيب يو چه ارتباط رند؟دا نهاد خانواده بر همسرآزاري در
كلـي ايـن     هـدف  ن مسئله نقش دارد؟يچقدر در بروز ا ينظام اقتداروجود  ؟خانواده وجود دارد

از قبيـل   آن  جزئـي   خانواده و اهداف در بر همسرآزاري  مؤثر  عوامل اجتماعي  ييپژوهش، شناسا
فشـارهاي اقتصـادي بـا     بـين  ةنظام اقتداري پدرساالر بر همسرآزاري، تعيـين رابطـ   تأثيرتعيين 

مناسبات حاكم بر خانواده بر خشونت و شناخت ميزان همسرآزاري در  تأثير  همسرآزاري، تعيين
كودكي افراد با همسـرآزاري و تعيـين    خشونت در دوران  ةتجرب ةشهرستان شاهرود، تعيين رابط

  .روابط نابرابر قدرت در جامعه بر همسرآزاري بوده است تأثير 

 پژوهشمباني نظري 
 اند بـراي ايـن پرسـش كـه چـرا همسـرآزاري رخ       ان در گذشته سعي كردهگر پژوهشبسياري از 

پزشـكي تمركـز    شـناختي و روان  بيشتر توضيحات اوليـه بـر عوامـل روان   . دهد پاسخي بيابند مي
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زن  4مدعي بودند كـه شخصـيت آزاردوسـتي   ) 1964( 3و روبي 2، روزنوالد1، اسنل؛ مثالًاند داشته
زنـان بـه    ،به عبارت ديگـر . همسرش مورد سوء رفتار قرار گيرد ةشود كه وي به وسيل مي موجب

اين نظريه . گيرند مي همسرانشان مورد آزار قرار ةبرند، به وسيل مي لذت ديدندليل اينكه از آزار 
جديـدتر  هـاي   سپس نظريه. انداخت مردود شناخته شد مي به اين دليل كه گناه را گردن قرباني

سـطح خـرد بـر عوامـل مشـخص يـا       هـاي   نظريـه  .دشسطح خرد و كالن مطرح  دو خشونت در
كننـد و سـپس آن را بـه     مـي  فردي شـروع هاي  كنش از را دارند و تحليل خود تأكيدخانوادگي 

 ةرفتـار اعضـاي خـانواد   ( هـا  ايـن نظريـه   بنـابر . نـد كن مـي  سازگار ،تر، كل اجتماع گسترده ةزمين
 كلـي در سـطح فـردي بـه تبيـين ايـن مسـئله        طـور  بـه  )هـا  گر و كنش متقابل بـين آن  خشونت

 .ها اشـاره خـواهيم كـرد    نقش ، منابع،ييادگيري اجتماعهاي  نظريه در اين زمينه به .پردازند مي
سطح كالن بر ساختار اجتماعي و اقتصادي و عوامل ايـدئولوژيكي موجـود در جامعـه    هاي  نظريه
اي اجتمـاعي و   مسـئله  مثابـة  بلكـه بـه   ،ي خصوصـي ا مسـئله  منزلة دارد و خشونت را نه به تأكيد

، يفرهنگ خشونت، نظـارت اجتمـاع   دهرخ هاي به نظريه ،در اين زمينه. گيرند مي عمومي در نظر
د اقتدار و سلطه و تحليـل سـاختار اشـاره خواهـ     ،ي، پدرساالريستي، فمنيجنسيت پذيري جامعه

تحليل ساختار، يادگيري اجتمـاعي  هاي  پژوهش حاضر تلفيقي از نظريه چارچوب نظري در. شد
  .است فمنيستي ةمنابع ويليام گود و نظري ةباندورا، نظريات نظارت اجتماعي، نظري

 ةاز نظريـ . كنـد  مـي  يابي بر خشونت به زنان را در ساختار ريشه مؤثرتحليل ساختار، عوامل  ةنظري
خشـن و كسـاني كـه در    كـه افـراد    كـرد  اسـتفاده توان  ميدر اين پژوهش چنين  يادگيري اجتماعي

انـد و   كننـد در دوران كـودكي قربـاني يـا شـاهد خشـونت بـوده        مي خود از خشونت استفاده ةخانواد
سـالي   در بـزرگ  انـد و  را فراگرفته اند و آن خشونت در خانواده را از طريق مشاهده و تقليد تجربه كرده

ود بـه  خـ هاي خـانوادگي   ا و تنشه همان رفتار فراگرفته را براي حل تعارض و پس از تشكيل خانواده
دارد و علـت رفتـار    تأكيـد خـانواده   ـ جامعه ةديدگاه نظارت اجتماعي بر رابط ،همچنين .گيرند مي كار

 دانـد، بلكـه از آنجـا كـه در جامعـه      مـي  تنها جامعه خشـونت را مجـاز   نه: كند مي خشن را چنين بيان
 ةافراد در ايـن محـدود   لت امكان نظارت براي خصوصي مطرح است، براي دو محدوده منزلة خانواده به

توانـايي امكـان نظـارت دولـت بـر رفتـار افـراد در        ) كمبود( ضعف ،بنابراين .خصوصي نيز وجود ندارد
ـ    منابع ةنظري .خانواده سرآغاز خشونت خانوادگي است دسـت آوردن  ه بر منابع مختلف افـراد جهـت ب

شـوهراني كـه فاقـد منـابع ديگـر       ،گود منابعة ظرياساس ن بر. كند تأكيد ميقدرت در روابط خانوادگي 
 منزلـة  كننـده هسـتند، از خشـونت عليـه زنـان بـه       قدرت از قبيل درآمد، تحصيالت باال و شغل ارضـا 

  ].3[ دكنن مي كسب قدرت در روابط خانوادگي استفاده برايابزاري 

                                                        
1. Snell  
2. Rosenwald  
3. Robey  
4. masochistic personality  
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 ة، نظريـ همسـرآزاري را توضـيح دهنـد    ةانـد پديـد   هايي كه سعي كرده نظريه همةميان  در
ـ  ايـن ديـدگاه بـر    .توجه بيشتري را به خود جلب كرده است 1ستفمني تأكيـد  جنسـيت   ةتجرب
شـود   مـي  متعهـد  دوم قرار دارد و ةدهد كه زن در جامعه در مقام يا درج مي تشخيص و كند مي

بلكه زندگي مـردان در مقايسـه بـا     ،تنها زندگي زنان اين نظريه نه. كه به اين اختالف پايان دهد
براسـاس ايـن   . دهـد  جنس با يكديگر را مورد توجـه قـرار مـي   و چگونگي تعامل دو  دگي زنانزن

اي كه مرد از همسر خود سوء استفاده  در رابطه. نظريه، روابط دو جنس اساساً رابطة قدرت است
شـناختي يـا    يا كالمي يا روان كند، مرد همسر خود را با مورد سوء استفاده قراردادن فيزيكي مي
عقيـده   همسـرآزاري  ةاين نظريه در توضـيح پديـد   ].33[ آورد مي تحت سلطه و انقياد در سه هر

كننـدة قـدرت، اختيـار و موقعيـت اجتمـاعي       شوهر منعكس ةكارگيري خشونت به وسيل دارد به
ها حق دارنـد   آورد كه آن مي اين امر در بسياري از مردان اين باور را به وجود .باالتر مردان است

مسـتلزم تجديـد    همسـرآزاري دادن بـه   پس خاتمه. را مورد سوء استفاده قرار دهندهمسرانشان 
هـاي   نظريـه  ،سـتي فمني هـاي  هاز ميان نظري. قدرت بين زن و مرد در جامعه است ةساختار رابط

سـم  فمني .بـا موضـوع پـژوهش مـرتبط اسـت     ، سـم راديكـالي  فمنيخصوص  به ،ستمگري جنسي
سـاالري نظـامي اسـت     پـدر  ،اين ديـدگاه  در. داند مي ر يكيمذكة مردساالري را با سلط راديكال

 ةنظريـ  ،در اصـل  .زنان حاكم است ةمردان بر طبقة آن طبق متشكل از مناسبات اجتماعي كه در
عنوان اعضاي فرودست جامعـه در نظـر    عنوان اعضاي فرادست و زنان را به ستي مردان را بهفمني
بيعي و خشونت خانوادگي بازتاب يك نظام اجتمـاعي  اي ط همسرآزاري پديده ،بنابراين. گيرد مي
زنان در نظر گرفت كه هم در  ةمردان بر كلي ةرا در شكل حاكميت كلي ساالر است و بايد آن پدر

پدرسـاالر   ،بنـابراين . شكل تطبيقي وجود داشته و هنوز هـم وجـود دارد   درشكل تاريخي و هم 
  .مسرآزاري استه ةكنند بودن نظام اجتماعي يكي از عوامل تعيين

كـه   ،در پژوهشي پيرامون خشونت فيزيكي شوهران عليه همسران در كانـادا ) 2003( 2تانگ
نشان داده اسـت كـه    ،داد مي مرد مرتكب خشونت زناشويي تشكيل 226او را  شدة بررسية نمون

اد بـه  يـ اعت، اختالل شخصـيتي ي، دوران كودك بودن در يمعرض خشونت خانوادگ در متغيرهاي
 يپرخاشــگر يي،زناشــو ياز زنــدگ يمنــد تيرضــا ،شــوهر ياقتصــاد و يگــاه اجتمــاعيپا ،الكــل
با خشونت فيزيكـي شـوهران نسـبت     يهمسرآزار ةدكنندييتأ موافق و يها شيگراي شناخت روان

تـرين متغيـر بـراي تبيـين ايـن       قـوي  ،در ايـن ميـان  . به همسران ارتباطي معنادار داشته اسـت 
  ].37[ بوده است يي بودن در دوران كودكخشونت، در معرض خشونت خانوادگ

خشونت عليه زنان در هندوستان  ةكه به مطالع ،جين و همكاران از سويشده  پژوهش انجام
داليـل سـوء رفتـار جسـمي     . سـوادند  سوم اين زنـان بـي   دهد كه حدود يك نشان مي، پردازد مي

                                                        
1. feminist theory 
2. Tong 
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مسائل  :از ندا عبارت ،ستزنان گزارش شده ا از سويكه در غالب موارد  ،شوهران به همسرانشان
بخش نبودن آشـپزي، تعلـيم و تربيـت كودكـان،      شوهر، رضايت نامطلوب با مادر ةاقتصادي، رابط

  ].29[كردن با ديگر مردان و مالقات كردن پدر و مادر  صحبت
به بررسـي عوامـل مـؤثر     »همسرآزاري در شهر تهران«در تحقيقي با عنوان ) 1381( نازپرور

نوع شغل، تحصـيالت و   هاي پژوهش نشان داد كه در متغيرهاي سن، يافته .بر خشونت پرداخت
داري بـين گـروه شـاهد و گـروه نمونـه وجـود نـدارد، ولـي در         اازدواج قبلي تفـاوت معنـ   ةسابق

 ةسـابق (متغيرهاي مربوط به وضعيت زندگي شوهر در دوران كـودكي و وضـعيت خـاص شـوهر     
از نتـايج مهـم   . ين دو گروه شاهد و نمونه وجـود دارد ي بمعنادارتفاوت ...) جرم، تعداد زوجات و
 ةتربيتـي و فرهنگـي در بـروز پديـد    هـاي   بـر نقـش اساسـي زمينـه     تأكيـد ديگر ايـن پـژوهش   
خود شـاهد كتـك خـوردن    هاي  كه مرداني كه در كودكي در خانواده طوري همسرآزاري است؛ به

ساني كه همسر متعدد دارند بيشـتر  و ك اند، شوهران معتاد و با سابقة مجرميت مادران خود بوده
  ].27[ آورند مي به خشونت عليه زنان روي

نقــش : خشـونت عليــه زنـان در تهـران   «بـا عنـوان    يپژوهشــ ]2[ فـرد  زاده و دهقـان  اعظـم 
را بـه روش پيمـايش و بـا     »پذيري جنسيتي، منابع در دسترس زنان و روابـط خـانوادگي   جامعه
نتـايج ايـن   . ، انجـام دادنـد  داشـتند حداقل يـك فرزنـد   كه  ،متأهل زن 200مورد بررسي  ةنمون

) ، جنسي و اقتصـادي يجسم ،يعاطف(دهد كه از ميان انواع گوناگون خشونت  مي پژوهش نشان
  .شته استخشونت جنسي و عاطفي بيشترين ميزان را دا

بـر آن در   مؤثردر رابطه با همسرآزاري و عوامل  ]11[ نتايج پژوهش سيف ربيعي و همكاران
شش مركـز بهداشـتي درمـاني شـهر تهـران نشـان داد كـه ميـزان         متأهل  نفر از زنان 384 بين

: از نـد ا درصد است و سه نوع همسرآزاري كه بيشترين فراواني را دارند عبارت 7/41همسرآزاري 
هاي روانـي   محلي از طرف شوهر، تحقير و سرزنش، فحش و ناسزا كه از گسترش شكل قهر و كم

  .ه حكايت داردهمسرآزاري در جامع
 مـزمن  يسردردها به مبتال مارانيب هك ردندك انيب در پژوهشي يفيشر و يريجزا ،نيهمچن

 هـاي  هنمـر  و يعـاطف  همسـرآزاري  در يبـاالتر  هاي هنمر نترلك گروه به نسبت گرنيم و يتنش
  ].31[ كسب كردند ياجتماع تيحما در يتر نييپا

   روش
همسـرآزاري  جعه به كتـب و منـابع موجـود در مـورد     اسنادي با مرااز دو روش  ،در اين پژوهش

و  شـد هاي نظري مختلف مطالعه  ديدگاه بر آن، مؤثرطور اخص و عوامل  طور اعم و خشونت به به
كـردن   بـا مشـخص   ،پيمايشاز طريق روش  .دشپژوهش تدوين  ةهاي اولي قسمت، بر اين اساس

االت ؤتفاده شد و با توجه بـه آن سـ  اس نامه پرسشآماري و تعيين حجم نمونه، از تكنيك  ةجامع
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حجـم  . آزمايش گذاشته شـد  ةپژوهش به بوتهاي  فرضيه ها مورد نظر مطرح و پس از تكميل آن
كـه بـه    است شاهرودكننده به دادگستري شهرستان  نفر از زنان مراجعه 120نمونه شامل تعداد 

محقـق از روش   .ايـن مركـز حضـور يافتـه بودنـد      منظور شكايت از ضرب و شتم همسر خود در
 آماري، ةگيري تصادفي در اين پژوهش استفاده كرده است كه بنا بر مالحظات خاص جامع نمونه

گرفته شده است و طي مدت يك مـاه حضـور در     آحاد نمونه بهره  انتخاب در  ناگزير از اين روش
 بـراي . را تكميـل كردنـد   نامـه  پرسـش  و شدند واحدهاي نمونه به اين روش انتخاب ،دادگستري

كـه بـراي ارزيـابي     ابـدين معنـ  . گيري از اعتبار محتوايي استفاده شد اندازه ةارزيابي اعتبار وسيل
  .گيري از نظر استادان فن براي بررسي فضاي مفهومي استفاده شد اعتبار ابزار اندازه

مقدار . دشلفاي كرونباخ استفاده آگيري از ضريب  اندازه ةهمچنين براي ارزيابي پايايي وسيل
هـا در حـد    دهد پايداري دروني بـين گويـه   مي بوده كه اين امر نشان 6/0ضريب حاصله باالتر از 
ـ    آضريب  2 جدول. قابل قبولي بوده است هريـك از   ةلفاي كرونباخ را بـه تفكيـك ابعـاد چندگان

  .دهد مي متغيرها نشان
  

  رفته در تحقيق كار بههاي  تعريف عملياتي متغير .1 جدول
 معرفدابعا يرمتغ

  همسرآزاري
متغير (

 )وابسته

خشونت
 جسمي

، كردن زخمي قتل،، كردن اشيا پرتاب دادن،هلزدن، كشيدن موي سر،كتك
 زدن صدمه

 نگرفتن تحويل ترك صحبت، نكردن، نوازشندادن،اهميتكردن،قهركردن،اخمخشونت عاطفي

 خشونت جنسي
 ي ناخواسته و بدون رضايت زن،جنسةرابطجنسي تحميلي،ةرابطتجاوز،

 آزار جنسي ،يجنس ةرابط بستري،تهديد به ترك هم

متغير 
 مستقل

نگرش
 مردساالرانه

زنان، فقدان  يمردان، فروتن يت مردان، برتريمكنظارت مردان بر زنان، حا
 زنان يآزاد

تجربه و
 ةمشاهد
 خشونت

ردن ك دن، پرتابرك دادن، حبس مورد تمسخر قرار ي،نترل دائمك ،ضرب و شتم
 نكرداد يناسزا گفتن و داد و فر ن ويتوه  ،ل خانهيا و وساياش

فشارهاي 
 اقتصادي

خانواده حداقل به صورت  كپوشا نكردننيتأم،ين شخصكعدم داشتن مس
تواني پرداخت نا ،)هزينه ـدرآمد(بضاعت مناسب مالي  نداشتن بيكاري، ،يفصل

 ها كامل هزينه

نظام اجتماعي 
 سنتي

 ةطبق يبرتر،پدرانه ةنظام سلط  مردان بر زنان،ةسلطوابط نابرابر قدرت،ر
 يدئولوژيا ي،اقتصاد يزنان، وابستگ مراتب ستم بر مردان بر زنان، سلسله

 زيآم ضين تبعيوجود قوان ي،، ساختار اقتداريتسيزينابرابر،پدرساالرانه
ضعف امكان
 نظارت دولت

س يپل ،دادگاهي،انتظام يروياز جمله نيولتديهارد نهادها و سازمانكعمل
 و قضات دادگاه و دستگاه قانون در جامعهيت، دادگستريامن

فقدان منابع
 قدرت

 كننده مد باال، تحصيالت عالي، وجود زور و تهديد، شغل ارضاآدر ،قدرت
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  پايايي متغيرهاي تحقيق بيضر. 2جدول 
 ضريب آلفا الؤداد ستع)هاگويه(ابعادمتغير

 متغير مستقل

 61/0 4نگرش مردساالرانه
 95/0 9خشونتةتجربه و مشاهد

 77/0 10فشارهاي اقتصادي
 72/0 9نظام اجتماعي سنتي

 82/0 7ضعف امكان نظارت دولت
 62/0 3فقدان منابع قدرت

 90/0 42 هاي متغيرهاي مستقلآلفاي مجموع گويهمتغير مستقلمجموع آلفاي

 همسرآزاري) متغير وابسته(
 92/0 9خشونت جسمي
 61/0 10خشونت عاطفي
 83/0 4خشونت جنسي

 86/0 23 ستهبهاي متغير واگويهلفايآمجموعهمسرآزاريمجموع آلفاي
  

 SPSS افـزار  تحليلي و با استفاده از نـرم  ـ توصيفي ةتجزيه و تحليل اطالعات با توجه به شيو
 ،3جـدول  هاي  براساس يافته. مده استآدست ه كه در بخش توصيفي نتايج زير ب صورت گرفته

عاطفي در زنان بيشترين مقدار را داشـته و   همسرآزاريبين ابعاد مختلف همسرآزاري، ميانگين 
  .ترين مقدار را به خود اختصاص داده است همسرآزاري جنسي زنان پايين

بين عوامل اجتماعي، وجـود نظـام اجتمـاعي سـنتي بيشـترين       ،4جدول هاي  براساس يافته
دهـد كـه وجـود نظـام      مي اين يافته نشان ،طور تلويحي به. د اختصاص داده استمقدار را به خو

تواند موجب رواج روابط نـابرابر قـدرت و تسـلط ايـدئولوژي مردسـاالرانه در       مياجتماعي سنتي 
  .دشوجامعه 

 توصيفي ابعاد متغير همسرآزاريهاي  استاندارد آماره هاي هنمر. 3 جدول
 چولگي انحراف معيار ميانگين ابعاد

 - 040/1 2569/273791/0خشونت جسمي
 -619/0 3238/258004/0خشونت عاطفي
 - 008/1 7913/171935/0خشونت جنسي

    
  توصيفي ابعاد متغير عوامل اجتماعيهاي  استاندارد آماره هاي نمره. 4 جدول

چولگي عيارانحراف مميانگين ابعاد
- 730/0 8824/166608/0نظام مردساالري

- 570/1 9364/183805/0خشونتةتجربه و مشاهد
- 636/0 6565/161264/0ضعف نظارت دولت
 - 424/0  60575/0 7980/1 فشارهاي اقتصادي
 - 152/0  60671/0 5288/2 نظام اجتماعي سنتي
 -586/0  68906/0 7949/1 فقدان منابع قدرت
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  .دست آمد  هب هاي ذيل يافته) ها آزمون فرضيه( استنباطيهاي  در بخش يافته
  .وجود دارد ة معناداررابطخانواده در  همسرآزاريساالرانه و  نگرش مردوجود بين  :فرض نخست

  
  همسرآزاريساالرانه و  بين نگرش مردرابطة  رسونيآزمون پ.5جدول 

 همسرآزاري نگرش مردساالرانه 

 رسونيپيهمبستگ
Sig  معناداريسطح  

 لكجمع

1 
0  
91 

283/0  
006/0  
91 

  
ـ  معنـادار  ةرابطـ  ةدهنـد  ه نشـان كاست  Sig=  006/0برابر  5در جدول  معناداريسطح  ن يب

 283/0**رسـون برابـر   يپ يزان همبسـتگ يـ ن ميو همچنـ  است مردساالرانهنگرش  همسرآزاري و
ـ  )مثبت و معني دار( ميو مستق يقو ةشدت رابطة دهند ه نشانكاست  يج نتـا . رهاسـت ين متغيب

دارد و بـا توجـه بـه     همسـرآزاري ي بـر  معنـادار  تـأثير  مردسـاالرانه دهد نگرش  مي آزمون نشان
بيشـتر شـود، ميـزان و ميـانگين      مردساالرانهچقدر ميزان و ميانگين نگرش  اطالعات جدول هر

  .بيشتر خواهد شد همسرآزاري در خانواده
يـان  دور اهللا ،]6[ پـژوهش پهلـوان  هـاي   افتـه يبا  زمون اين فرضيهآاز  آمده دست هبهاي  افتهي
تأييـد ايـن    ،همچنـين  .اسـت هماهنـگ   ]1[ اعـزازي و ] 7[ حيدري ،]13[ طرزي ،]14[ عيدي

 مانند اسـكوماچر و همكـاران   ،از ايران خارجشده در  انجامهاي  برخي پژوهشهاي  افتهيفرضيه با 
  .هماهنگ است ،]35[

 ةرابطـ  و همسـرآزاري دوران كـودكي  خشونت در مردان در  ةبين تجربه و مشاهد :فرض دوم
  .وجود دارد معنادار

  
  همسرآزاريخشونت در كودكي و  ةبين تجربرابطة  رسونيآزمون پ .6جدول 

 همسرآزاري خشونتةتجربه و مشاهد 

 رسونيپيهمبستگ
Sig  معناداريسطح  

 لكجمع

1 
0  
91 

465/0  
000/0  
91 

  
ـ  معنـاداري  ةرابطـ  ةدهند ه نشانكاست  Sig=  000/0برابر  6در جدول  معناداريسطح  ن يب

رسـون برابـر   يپ يزان همبسـتگ يـ ن ميو همچنـ  اسـت خشـونت   ةو تجربه و مشاهد همسرآزاري
ـ  )مثبـت و معنـي دار  ( ميو مسـتق  يبسـيار قـو   ةرابطت شد ةدهند ه نشانكاست  465/0** ن يب
ي بــر معنـادار  تـأثير خشـونت   ةدهــد تجربـه و مشـاهد   مـي  نتـايج آزمـون نشـان   . رهاسـت يمتغ

 ةدارد و با توجه به اطالعات جـدول هرچقـدر ميـزان و ميـانگين تجربـه و مشـاهد       همسرآزاري
هـاي   افتـه ي. بيشـتر خواهـد شـد    همسرآزاري در خانوادهخشونت بيشتر شود، ميزان و ميانگين 
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 ،]19[ حميـديان  كالنتـري و  ،]6[ پژوهش پهلوانهاي  افتهيبا  زمون اين فرضيهآاز  آمده دست هب
 كـاظمي  ،]4[ اكبـري  ،]17[ محلـي و فرهـادي   محمود ،)1385( جنائي ،]10[ نهاحمدي و زنگ

 ،]14[ يـان عيـدي  دور ، اهللا]11[ سـيف ربيعـي   ،]27[ نـازپرور  ،]22[ زاده و مدني لهسايي ،]20[
برخـي  هـاي   افتـه يتأييـد ايـن فرضـيه بـا      ،همچنـين  .همسوست ]7[ حيدري و] 21[ گرضايي
 جـايوب كـيم و همكـاران    ،]35[ اسـكوماچر و همكـاران   ،]37[ خارجي مانند تانگهاي  پژوهش

بين در معرض خشونت خانوادگي بودن در دوران كودكي و نگرش افراد به  كه نشان دادند ]32[
  .ستوجود دارد، همسو معناداري ا استفاده از خشونت عليه زنان رابطه

  .وجود دارد نادارمع ةرابط همسرآزاريبر خانواده و  بين ضعف امكان نظارت دولت :فرض سوم
  

  همسرآزاريبر خانواده و  بين ضعف امكان نظارت دولترابطة  رسونيآزمون پ. 7جدول 
 همسرآزاري ضعف امكان نظارت دولت 

 رسونيپيهمبستگ
Sig  معناداريسطح  

 لكجمع

1 
0  
91 

014/0  
902/0  
91 

  
ضـعف   و همسـرآزاري يعنـي بـين    ؛اسـت  Sig=  902/0برابـر   معناداريسطح ، 7در جدول 

) مبـود ك( دهـد ضـعف   مـي  نتايج آزمون نشـان  .وجود ندارد معناداري ةرابط امكان نظارت دولت
قبلـي مـورد   هـاي   ايـن فرضـيه در پـژوهش    .نـدارد  همسـرآزاري  ارتباطي باامكان نظارت دولت 

  .انجام شده است سنجش قرار نگرفته و صرفاً در پژوهش حاضر
  

  .وجود دارد ة معناداررابط يهمسرآزاراقتصادي و  بين فشار :فرض چهارم
  

  همسرآزاريبين فشار اقتصادي و رابطة  رسونيآزمون پ .8جدول 
 همسرآزاري هاي اقتصادي فشار 

  رسونيپ يهمبستگ
Sig  معناداريسطح  

 لكجمع 

1  
0  
91 

116/0  
312/0  
91 

  
و فشـارهاي  همسـرآزاري   ؛ يعني بـين است Sig=  312/0برابر  معناداريسطح ، 8در جدول 

 ةجـ يبا نت يادشده ةزمون فرضيآ ةحاصله از نتيجهاي  يافته .وجود ندارد معناداري ةادي رابطاقتص
ط بـد  ياز شـرا  يها ناشـ  از خشونتدرصد  30 كه نشان داد ست،ينماهنگ ه ]23[ اقتيل قيتحق

  .است يو فقر خانوادگ ياقتصاد
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ة رابطـ  مسـرآزاري هو  )روابط نـابرابر قـدرت در جامعـه   (بين نظام اجتماعي سنتي  :فرض پنجم
  .وجود دارد معنادار

  
  همسرآزاريبين روابط نابرابر قدرت در جامعه و رابطة  رسونيآزمون پ .9جدول 

 همسرآزاري نظام اجتماعي سنتي 

  رسونيپ يهمبستگ
Sig  معناداريسطح  

 لكجمع 

1  
0  
91 

525/0  
000/0  
91 

  
ـ  معنـاداري  ةرابطة دهند ه نشانكاست  Sig=  000/0برابر  9در جدول  معناداريسطح  ن يب

 525/0رسـون برابـر   يپ يزان همبسـتگ يـ م ،نيهمچنـ  .استو نظام اجتماعي سنتي همسرآزاري 
 نتـايج آزمـون نشـان   . رهاسـت ين متغيم بيو مستق يبسيار قو ةشدت رابط ةدهند ه نشانكاست 
دول دارد و با توجه به اطالعـات جـ   همسرآزاريي بر معنادار تأثيردهد نظام اجتماعي سنتي  مي
همسـرآزاري در  ميزان و ميانگين نظام اجتماعي سنتي بيشتر شود، ميـزان و ميـانگين    ههرچ 9

فتـاحي   ،]24[ي پـژوهش محمـد  هاي  افتهيبا  آمده دست هبهاي  افتهي. بيشتر خواهد شد خانواده
با  ،همچنين. همسوست ]1[ي و اعزاز ]4[ اكبري ،]9[ زماني ،]17[ي محل يفرهاد، ]16[ مفرح

  .دست آمده است هيكسان ب ]6[ خارجي اسكوماچر و همكارانهاي  پژوهشهاي  افتهي
  .وجود دارد ة معناداررابط همسرآزاريبين فقدان منابع قدرت و  :فرض ششم

  
  همسرآزاريبين فقدان منابع قدرت و رابطة  رسونيآزمون پ .10جدول 

 همسرآزاري فقدان منابع قدرت 

  رسونيپ يهمبستگ
Sig  ريمعناداسطح  

 لكجمع 

1  
0  
91 

308/0  
003/0  
91 

  
ن يب معناداري ةرابط ةدهند ه نشانكاست  Sig=  003/0برابر  معناداريسطح ، 10در جدول 

اسـت   308/0**رسون برابريپ يزان همبستگين ميهمچن .استو فقدان منابع قدرت  همسرآزاري
دهد فقـدان   مي نشان نتايج آزمون. رهاستين متغيم بيو مستق يقو ةشدت رابط ةدهند ه نشانك

دارد و با توجه به اطالعات جدول هرچقـدر ميـزان و    همسرآزاريي بر معنادار تأثيرمنابع قدرت 
 .بيشـتر خواهـد شـد    همسـرآزاري ميانگين فقدان منابع قدرت بيشتر شـود، ميـزان و ميـانگين    

، ]15[ ارفيعـ  ،]23[ لياقت ،]8[ پژوهش رئيسي سرتشنيزيهاي  افتهيآمده با  دست هبهاي  افتهي
بـا نتـايج   امـا   .همسوسـت  ]37[ تانـگ و  ]10[ احمدي و زنگنـه  ،]21[يي گرضا ،]24[ محمدي

  .نيستهماهنگ ] 27[ پژوهش نازپرور
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  .در سنين مختلف متفاوت است همسرآزاري اعمال :فرض هفتم
  

در  همسرآزاري عمالدر مورد تفاوت ا )طرفه آزمون تحليل واريانس يك( ANOVAآزمون . 11جدول 
 سنين مختلف

 سطح معناداري F ميانگين مجذورات آزاديةدرج مجموع مجذورات همسرآزاري

 035/0 494/3 213/863 2 426/1726تغييرات بين گروه

   034/247 89 041/21986 تغييرات درون گروه

   467/2371291 جمع
  

ن يب معناداري ةابطر ةدهند ه نشانكاست  Sig=  035/0برابر  معناداريسطح ، 11 در جدول
تفـاوت   ةدهند ه نشانكاست  494/3برابر  Fزان ين ميو همچن است  سنين مختلفو  همسرآزاري

) ميـانگين ( دهد ميزان مي نتايج آزمون نشان. در سنين مختلف است همسرآزاريميزان  معنادار
. اسـت  همسرآزاريكه كمترين ميزان  است 17/76 در حدودسال  33ـ17افراد  بين همسرآزاري

كـه در ايـن گـروه نسـبت بـه گـروه اول       اسـت   96/84سـال در حـدود    50ــ 34 در گروه سني
اسـت كـه     89 برابـر ) ميـانگين (سـال ميـزان    65ـ51بيشتر است و در گروه سني  همسرآزاري

با توجه به نتايج آزمـون و اطالعـات جـدول بـا      ،حقيقت در. را دارند همسرآزارين ميزان يبيشتر
بـا نتـايج    زمون اين فرضـيه آنتايج حاصل از  .يابد مي نيز افزايشمسرآزاري هافزايش سن ميزان 

رئيسـي   ،]7[ حيـدري ، ]13[ ورديـان عيـدي   اهللا، ]4[ اكبـري ، ]10[ پژوهش احمـدي و زنگنـه  
معنـاداري   ةخشونت عليه زنـان رابطـ   كه نشان دادند بين سن و ،]15[ عارفي و ]8[ سرتشنيزي
 كـه بيـان   ،]27[ نازپرورو  ]22[ زاده و مدني ج پژوهش لهساييبا نتاي ست، اماهمسو ،وجود دارد

  .هماهنگ نيست، معناداري وجود ندارد ةخشونت عليه زنان رابط دارند بين سن شوهر و مي
  .ها متفاوت است براساس سطح تحصيالت آن همسرآزاري اعمال :فرض هشتم

  
 همسرآزاري عمالرد تفاوت ادر مو )طرفه آزمون تحليل واريانس يك(ANOVA آزمون  .12جدول 

  براساس سطح تحصيالت
 سطح معناداري F ميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتهمسرآزاري

 132/0 822/1 745/422 6 499/2106تغييرات بين گروه
   500/2018687029/232تغييرات درون گروه

   478/2187791 جمع
  

ـ ؛ يعنـي  اسـت  Sig=  252/0برابر  معناداريسطح  12در جدول  و ميـزان   همسـرآزاري ن يب
ي بـر  تـأثير ميزان تحصيالت  دهد مي نتايج آزمون نشان .رابطة معناداري وجود ندارد  تحصيالت

 ،]22[ زاده و مدني هاي پژوهش لهسايي افتهيآمده با  دست هبهاي  افتهي. ندارد همسرآزاريميزان 
 ،]16[ مفـرح  يو با نتايج پژوهش فتـاح گ است اهنهم ]10[ رئيسي سرتشنيزيو ] 27[ نازپرور
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 ،]12[ انيــنيصــداقت و زر ،]4[ي بــركا ،]10[ و زنگنــه ياحمــد ،]19[ انيديــو حم يالنتــرك
  .ستيهماهنگ ن ]30[ وكو جار ]34[ گرانيد و يليكاست، ]21[يي گرضا

  .بين اعمال همسرآزاري از لحاظ ميزان درآمد همسر تفاوت وجود دارد :فرض نهم
  

 همسرآزاري عمالدر مورد تفاوت ا )طرفه آزمون تحليل واريانس يك(ANOVA آزمون  .13جدول 
  همسر درآمد زانيمبراساس 

 سطح معناداري F ميانگين مجذورات آزادي ةدرج مجموع مجذورات همسرآزاري

 132/0 822/1 745/422 4 979/1690تغييرات بين گروه
   500/2018687029/232تغييرات درون گروه

   478/2187791جمع
  

ـ  ؛ يعنـي اسـت Sig =  132/0برابر  13در جدول  معناداريسطح  و ميـزان  همسـرآزاري  ن يب
ي بـر ميـزان   تـأثير ميزان درآمـد   دهد مي نتايج آزمون نشان. رابطة معناداري وجود ندارد مدآدر

 و زنگنـه  ياحمـد ، ]7[ي دريـ ح پـژوهش هاي  افتهيآمده با  دست هبهاي  افتهي .نداردهمسرآزاري 
هماهنگ  ]24[ي محمدو  ]17[ي محل يفرهاد ،]12[ انينيصداقت و زر ،]21[يي گرضا ،]10[
  .همسوست ]36[ تولمان و روسن خارجي مانندهاي  پژوهشهاي  افتهيبا اما  .ستين

  گيري و نتيجه  بحث
ري پدرسـاال  ةمتغير نظام اجتماعي سنتي است كه در نظريهاي  يكي از شاخصه مردساالرينظام 

 همسـرآزاري ن اسـت كـه   يـ آنچه مهم است و همه بر آن اتفـاق نظـر دارنـد، ا    .مطرح شده است
ساالر است كه در آن روابط نـابرابر قـدرت در جامعـه وجـود داشـته و       مرد ةك جامعياز  يبازتاب

 همسـرآزاري  ،گـر يبـه عبـارت د   .كنـد  مي ن روابط نابرابر قدرت عمليا يخشونت در حفظ و بقا
ن سبب در روابط ينكه بديا اي است يصورت كل هجامعه ب من قدرت مردان بر زنان دربازتاب و ضا

عبـارت اسـت از اقتـدار     يسـاالر  پـدر  ةوجـه مشخصـ  . مردان وجـود دارد  ان زنان ويم يخصوص
ن اقتـدار،  يـ شدن اعمال ا ريپذ امكان يبرا .مردان بر زنان و كودكان در واحد خانواده ةشد نهينهاد
را  ،است و قانون و فرهنگيد و مصرف گرفته تا سيسراسر سازمان جامعه، از تولد يبا يساالر پدر
 ـ يسـت يد زيـ در سـاختار خـانواده و در تول  )  يفرهنگـ ( يخياز لحـاظ تـار   يسـاالر  پـدر . نوردد در

دار يـ و پا يمـ ئاسـت كـه بـر اعمـال دا     ييالگو يساالر پدر ةخانواد. شه داردياجتماعي نوع بشر ر
آنچـه   ،واقـع  در .اسـت  يسال خانواده بر كل خانواده مبتن ست مذكر و بزرگسرپرة اقتدار و سلط

 يكند سازمان قدرت است كه با اتكا به ساخت فرهنگ مي نييران تبيا ةت زنان را در جامعيموقع
شود كه در نظام  مي هيقدرت توج ةگان چندهاي  ر و چهرهيگ همه يكردهايدر قالب رو يو اجتماع

شـرفت  يديم كه با توجه بـه پ يمهم رس ةن نكتيبه ا ،قين تحقيدر ا. ن استييقابل تب يساالر پدر
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پدرانـه   ةسفانه نظام سلطأمت ،يامروز ةمرد در جامع ن زن ويبر حقوق برابر ب تأكيدحقوق بشر و 
ظاهر مملو از شـعار   به ياي كنونيز در دنيآم ضين تبعيو وجود قوان قدرت مردان بر زنان يو برتر
  .وجود دارد حقوق زنان دفاع از سم وفمني

 چـه روابـط نـابرابر قـدرت،     هـر  ،يسنت ير نظام اجتماعيمتغهاي  با توجه به شاخص ،در انتها
ستم بـر زنـان در جامعـه     و مردان بر زنان ةطبق يبرتر پدرانه، ةنظام سلط مردان بر زنان، ةسلط

در  ردسـاالري مظـام  ننقـش   شـود و  مـي  شـتر يدر خانواده هم ب همسرآزاريزان يم، شتر باشديب
  .شود مي تر شتر و پررنگيوع خشونت بيو ش گيري شكل

  محدوديت
  ؛يشعبات دادگاه يبرخ كردنن يجه همكارينت ر نبودن فرهنگ پژوهش در كشور و دريفراگـ 

  ؛ ها ها در ساير دانشگاه نامه انيخصوص پا همنابع موجود ب همةبه  نداشتن يدسترسـ 
  .نامه پرسشبه  ييگو سخـ رغبت نداشتن شهروندان به امر پا

  منابع
رفـاه   يپژوهشـ  ةنامـ  فصـل ، »ه زنـان يساختار جامعه و خشونت عل«. )1383( اعزازى، شهال] 1[

 .84ـ47، ص 14، ش4 ، ساجتماعى
نقـش  : خشـونت عليـه زنـان در تهـران    « .)1385(فـرد، راضـيه    زاده، منصوره؛ دهقـان  اعظم] 2[

پـژوهش   نامـة  فصـل ، »روابط خانوادگي پذيري جنسيتي، منابع در دسترس زنان و جامعه
 .179ـ159، ص 1-2، ش4ة ، دورزنان

  .سمت :تهران، انحرافات يشناس جامعه. )1387( بي، حبياحمد] 3[
ه زنـان  يـ بر خشونت شوهران عل مؤثرعوامل  يشناس جامعه يبررس«. )1388( يمهد ،ياكبر] 4[

ــپا ،»)نيشــهر خمــ :يمــورد يبررســ( در خــانواده  ةارشــد رشــت ياســشن كــار ةنامــ اني
  .ام نوريدانشگاه پعلوم اجتماعي،  ةدانشكد ي،شناس جامعه

 .بان رانيا :تهران ،ه زنانيخشونت عل. )1382( پدرام ،يشند يموسو ابوالقاسم؛ پوررضا،] 5[
 يه زنان شهر سمنان و عوامل اجتماعيعل يخشونت خانوادگ يبررس«. )1390( الهه پهلوان،] 6[

دانشـگاه  علـوم انسـاني،   ة دانشكد ،يشناس ارشد جامعه يكارشناس ةنام اني، پا»بر آن مؤثر
  .گرمسارواحد آزاد 

 يمـورد  ةعـ مطال ه زنان و عوامل مرتبط بـا آن يخشونت عل يبررس« .)1391( زهرا ،يدريح] 7[
علـوم   ةدانشـكد  ،ي اجتمـاعي گـر  پـژوهش  ارشـد  يكارشناس ةنام انيپا ،»شهرستان طارم

 .واحد زنجان يدانشگاه آزاد اسالم اجتماعي،
 ةبـر آن مطالعـ   مـؤثر ه زنـان و عوامـل   يـ خشـونت عل « .)1381( ، امراهللايزيسرتشن  يسيرئ] 8[
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ــورد ــهركرد يم ــتان ش ــة  فصــل ،»شهرس ــتنام ــعه و سياس   ،3، ش اول س ،زن در توس
 .66ـ45ص 

ه زنـان در خـانواده و عوامـل    يـ خشـونت عل  يشـناخت  جامعـه  يبررس«. )1388( يعل ،يزمان] 9[
 ،يارشد علوم اجتماع يكارشناس ةنام انيپا ،»بر آن در شهرستان گچساران رمؤث ياجتماع
 .رودهن واحد دانشگاه آزادي، علوم اجتماع ةدانشكد

ه زنان يبر خشونت شوهران عل مؤثرعوامل  يشناخت جامعه يبررس«. )1380(زنگنه، محمد ] 10[
شناسي،  ي ارشد جامعهمقطع كارشناس ةنام ، پايان»موردي شهر بوشهر ةمطالع در خانواده

 .دانشگاه شيراز علوم اجتماعي، ةدانشكد
 همسرآزاري«. )1381( حتمي، زينت رمضاني تهراني، فهيمه؛ ناديا ي؛عل ، محمديعيرب فيس] 11[

 .25ـ5، ص4ش ،1 ةدور ،زن در توسعه و سياست نامة فصل ،»بر آن مؤثرو عوامل 
ـ  يگدو خشونت خـانوا  يامل اجتماععو« .)1387(جالل  ان،ينيزر ؛كامران صداقت،] 12[ ن يدر ب

 .135ـ111، ص اول ش اول، س ،يشناس جامعه ةمجل، »زيشهر تبرهاي  خانواده
 ينظـر  ةمطالعـ ( يدر خشـونت خـانوادگ   يساالر نقش مرد يبررس«. )1385( يتق ،يطرز] 13[

ارشـد پـژوهش    يكارشناسـ  ةنام انيپا ،»)در شهرستان سبزوار يشيمايهمراه با پژوهش پ
  .دانشگاه تهراني، علوم اجتماعة دانشكد ،يوم اجتماععل

بـر   مـؤثر  يفرهنگـ  و ياجتمـاع  ،يبررسـي عوامـل اقتصـاد   «. )1384( انيـ ورد اهللا ،عيـدي ] 14[
 ةدانشـكد  ،شناسـي  جامعـه  ارشد يكارشناس ةنام انيپا، »نقده ه زنان در شهريخشونت عل
 .زيدانشگاه تبر ي،اجتماع و يعلوم انسان

 ،»ه زنـان در خـانواده  يـ عل يخشـونت خـانگ   يفيتوصـ  يبررسـ «. )1382(ه يمرضـ  ،يعارف] 15[
  .119ـ101، ص 2ش ،س اول ،دانشگاه الزهرا زنانمطالعات  ةنام فصل

هـاي   ت خشـونت نسـبت بـه زنـان در خـانواده     يوضـع  يبررسـ «. )1379( ميمـر  مفرح، يفتاح] 16[
  .دانشگاه تهراناجتماعي،  علومة دانشكد ،يشناس ارشد جامعه يكارشناس ةنام اني، پا»يتهران

آزمـون  ( ه زنـان يـ خشونت شوهران علي ل اجتماعيتحل«. )1387( محمود ،يمحل يفرهاد] 17[
 ةي، دانشـكد شناسـ  ارشـد جامعـه   يكارشناس ةنام اني، پا»)گانه چند يدگاه نظريد يتجرب

 .دانشگاه مازندرانعلوم انساني و اجتماعي، 
روشـنگران و  : تهـران  ،رانيـ ه زنان در ايخشونت عل ةاردرب يپژوهش. )1387( زيكار، مهرانگ] 18[

  .مطالعات زنان
بـا  ي خـانگ  يها بر خشونت مؤثرعوامل ي بررس« .)1387(كرم ا ان،يديحم ؛صمد ،يكالنتر] 19[

 ،4ش  ،3ة دور ،يانسـان  ةتوسـع  ةنام فصل ،»اصفهان ه زنان در شهريبر خشونت عل تأكيد
  .64ـ49 ص

علل خشونت شـوهران نسـبت    يشناخت ل جامعهيو تحل يبررس« .)1389( سودابه ،يكاظم] 20[
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 ةدانشـكد  ،يشناسـ  ارشـد جامعـه   يكارشناسـ  ةنامـ  انيـ پا ،»تهـران  6 ةبه زنان در منطقـ 
  .يتهران مركز يدانشگاه آزاد اسالمي، و علوم اجتماع يشناس روان

زنـان در   زان خشونت مردان نسبت بهيعوامل مؤثر بر م يسربر« .)1382(ز ي، پروييگرضا] 21[
ارشـد مطالعـات زنـان،     يكارشناسـ  ةنام اني، پا»)الميشهرستان ا: يمورد ةمطالع( خانواده
  .ييدانشگاه عالمه طباطبا ي،علوم اجتماع ةدانشكد

ه يــش شــوهران بـه خشـونت عل  يگـرا «. )1389( وسـف ي ،يمــدن ؛يعبـدالعل  زاده، ييلهسـا ] 22[
  .24ـ1، ص ش اول س اول، ،زن و جامعه ةنام فصل، »همسران

 ةدانشكد يعلوم اجتماع ةمجل، »خانواده ه زنان دريخشونت عل«. )1384( يغالمعل  اقت،يل] 23[
  .179ـ163ص ش اول، ،2 س، مشهد يدانشگاه فردوس يعلوم انسان ات ويادب
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