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چكيده
خانواده در شهر تهران است كه به علت تنوع جمعيت قابل تعميم هدف اين پژوهش بررسي خشونت بر عليه زنان در          

ـا نمـوده كـه در يـك        به تمام ايران مي    ـيه ه باشد در اين پژوهش پس از بيان تعاريف و اصطالحات مبادرت به ذكـر فرض

ام گرفتـه،  دار انجـ  زن خانه100تحقيق ميداني بر روي جامعه آماري كه به صورت اتفاقي از مناطق مختلف تهران بر روي               

 از آزمونهاي ،در بخش تجزيه و تحليل اين پژوهش عالوه بر جداول توزيع فراواني يك بعدي و دو بعدي.آزمايش شدند 

 نيز استفاده شده است ههمبستگي، درصدهاي تجمعي، ميانگين و واريانس و ميانه وغير         ) X2(آماري مختلف نظير خي دو      

. انجام گرفته اسـت Spssق نرم افزار تجزيه و تحليل آماري در علوم اجتماعي كه استخراج به صورت كامپيوتري و از طري  

ـاعي و     يهها از نظردر بخش نظريه   ـات اجتم ـا برحـسب طبق  آنتوني گيدنز، نظريه قدرت در ازدواج، خشونت در خانواده ه

.خانواده هاي سالم بهره گرفته شد

 جدولهاي تك بعدي آشكار كردند .دو بعدي استفاده شدها از جدولهاي يك بعدي و در بخش تجزيه و تحليل داده

ـايين      كه خانواده هاي مورد بررسي، خانواده هايي بودند پرجمعيت، با تحصيالت رسمي پايين،             اكثراً چادرنشين با درآمد پ

دن به راديو و گوش دا هزار تومان در ماه كه اوقات فراغت خود را اغلب در خانه مانده و به تماشاي تلويزيون            150 تا   100

انگاري در امور خانه داري و نه رسيدن به تكاليف فرزندان و عدم تفاهم پرداختند و مردان همسران خود را به علت سهلمي

دادند و پاسخگويان هم ادعا نمودند كه ولي نه ارتكاب اعمال خالف اخالقي گاهي اوقات مورد آزار و خشونت قرار مي    

اين قسمت روشن .البته نياز مادي در مورد آزار و خشونت بي تأثير نبوده است.ر نگرفته اندمورد آزار بستگان همسر هم قرا

ـانواده مـي                 مي ـال خـشونت در خ ـاص متوسـل بـه اعم  در مـورد  .شـوند كند كه مردان ايراني در بعضي اوقات در مورد خ

ـيدگي بـه      بين عدم تفاهم زوجين، عدم انجام ت،جدولهاي چند بعدي در تمام فرضيه هاي تحقيق كليـف منـزل، عـدم رس

. وجود دارددار معني رابطه مستقيم زنانه با خشونت عليتكاليف فرزندان و مشكالت مادي خانواده
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هدف پژوهش

در ايـن بررسـي سـعي شـده         . در شهر تهران است    ههدف اين پژوهش بررسي خشونت عليه زنان در خانواد        

هر و عوامل مؤثر در آن بپردازيم و در آخر راهكارهايي ارائـه         در اين ش  هاهاي خشونت در خانواده   است به ريشه  

  در نظر گرفته شده كـه در آن اعـضاء   1در اين تحقيق خانواده تحت خشونت به عنوان يك نظام اجتماعي .دهيم

.خانواده به عنوان يك سيستم اجتماعي در كنش و واكنش با يكديگرند

.راهنمايي براي تحقيقات بعدي باشدند اميد است كه اين تحقيق با دستاوردهايش بتوا

تعاريف و اصطالحات

ـتم    و داند كه مردان همسران خود را مورد ضـرب         رايج مي  يشونتخدنز خشونت خانوادگي را      گي آنتوني  ش

. در بعضي موارد شديد است وبدرفتاري جزئياين بعضي از موارد  در.كنند و با آنان بدرفتاري مي   دهندميقرار  

ـا  ،اندخراشي مجروح گرديده لنان به نحو د   زدهد كه بعضي    ميشده گزارش   هاي زنان مضروب  اهاو از پناهگ    آنه

اند، بعـضي را   با صندلي برسرشان كوفته،برندميرنج هاي چاقو و جراحت شديد     زخم ،هااز شكستگي استخوان  

به عقيده او خشونت خانگي بالي .ندا ميخ فرو كردهشاند و در پاي يك نفر با چك       به پايين پرتاب كرده   هااز پله 

ـان يـك جنبـه متـداول         ي ميانه و اوايل صنعتي هاسده در .اجتماعي جديدي نيست   شـدن خـشونت نـسبت بـه زن

نداشت كه مانع ازآن شود كه مـرد همـسرش را    تا اواخر قرن نوزدهم هيچ قانوني درانگلستان وجود  .ازدواج بود 

ـار   ،ا وجود بهبود وضعيت قانوني  بدرحال حاضر .قراردهدميمورد آزار جس    توسل به قانون براي زناني كـه گرفت

ـانوادگي پيـروي   مداخله در عدمشيوة از  پليس كه معموالً  . دشوار است  ،شوندميخشونت خانگي    اختالفات خ

.كند و نه پيگيري اتهاماتميكردن مشاجره محدود  غالباً مداخله خود را به آرام،كندمي

شخصيت افرادي است كه اعمال خود را با خشم و خشونت و آمادگي براي برخـورد                 ويژگي   :پرخاشگري

.دهند طرف مقابل با قصد و هدف آسيب و صدمه رساندن به او انجام مياب

ـادين      اسـت  مركز پرورش فرزندان     خانواده. در اينجا منظور پدر، مادر و فرزندان است        :خانواده  و واحـد بني

.آيدجامعه به حساب مي

1. Social system



165خشونت عليه زنان در خانواده، تحقيقي در تهران شمارة اول

هاهفرضي

. وجود داردمستقيمبين عدم تفاهم زوجين و خشونت در خانواده رابطه : 1فرضيه

. بين عدم انجام تكاليف منزل زوجه و اعمال خشونت در خانواده رابطه مستقيم وجود دارد:2فرضيه

. بين مشكالت مادي در خانواده و خشونت رابطه مستقيم وجود دارد:3فرضيه

ـانواده رابطـه مـستقيم                بين عدم توجه همسر   : 4فرضيه  به تكاليف مدرسه فرزندان و اعمال خشونت مرد در خ

.وجود دارد

روش پژوهش

جامعه آماري.1

طـور  ه  مناطق مختلف تهران ب   از  نان  آ نفر   صد.  جمعيت زنان تهران است    جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق     

.اندادهي مختلف جواب دهااالت پرسشنامه با گزينهؤاتفاقي انتخاب و به س

گيرينمونه و روش نمونه

گيري به صورت كامالً تصادفي بوده و افراد جامعه بدون آشنايي قبلي در تهران انتخاب و جامعـه  شيوه نمونه 

.مورد مطالعه قرار گرفته استزنان گروه جنسي آماري در گروه سني خاصي قرار نداشته و فقط 

گيريابزار اندازه

ـا          ،  بوده اسـت  » ساختهمحقق«ر اين تحقيق پرسشنامه     گيري اصلي د  ابزار اندازه  ولـي در برخـي از مـوارد نيـز ب

ـاره چگـونگي و نحـوه       انجام گرفته و توضيحات الزم        عمقي پاسخگويان مصاحبه   نحـوه صـحيح پركـردن       درب

ـبه آن   بودهال ؤ س بيست پرسشنامه شامل: استبه پاسخگويان تذكراتي داده شدههاپرسشنامه 17 كه نتيجـه محاس

.استبوده  جدول دوبعدي 4جدول يك بعدي و 
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آوري اطالعاتروش جمع

دقت جهت تكميل پرسشنامه كمك شـده       تكميل پرسشنامه به صورت انفرادي صورت گرفته و به افراد بي          

.پاسخ دهندهاكه چگونه به پرسش

روش آماري

 در ايـن پـژوهش هـم از    .ستهاي آماري مختلف صورت گرفته اگيري از روش  استخراج اطالعات با بهره   

.هاي آماري توصيفي و هم آمار استنباطي استفاده شده استروش

هاي  از آزمون،بعدي و دوبعدي   عالوه بر جداول توزيع فراواني يك      ،در بخش تجزيه و تحليل اين پژوهش      

ـتفاده   همبستگي، درصدهاي تجمعي، ميانگين و واريانس و ميانه و غيره ) X2(آماري مختلف نظير خي دو        نيـز اس

SPSSافزار تجزيه و تحليل آماري در علوم اجتماعي شده است كه استخراج به صورت كامپيوتري و از طريق نرم

.انجام گرفته است

نظريات مختلف درباره رابطه زنان و مردان در خانواده

 نظريات آنتوني گيدنز.1

هاي مختلـف وجـود   وط به زنان در فرهنگ  هاي مرب هاي قابل مالحظه در نقش     اگر چه تفاوت   :سلطه مردان 

جا  زنان در همه. وجود ندارد،اي كه در آن زنان قدرتمندتر از مردان باشند    از جامعه  ه شده  هيچ مورد شناخت   ،دارد

ـامي در  در حالي كه فعاليت،  نگهداري و اداره خانه سر و كار دارند وبا پرورش كودكان اساساً هاي سياسي و نظ

.مردانه استاجا آشكارهمه

ـا شـمار     ،در جوامع صنعتي تقسيم كار ميان زن و مرد كمتر از جوامع غيرصنعتي مشخص و آشكار اسـت                   ام

ـان بيـشتر اسـت          ـلطه مـردان معمـوالً   .مردان در همه قلمروهاي قدرت و نفـوذ هنـوز از زن ـاالري ناميـده    س پدرس

هاي متعدد به اين پرسـش داده        پاسخ ؟شدهاي گوناگون عموميت داشته با    چرا بايد پدرساالري به شكل    .شودمي

ـا مـي           ؛ ساده اسـت   ترين تبيين نسبتاً   اما محتمل  ،شده است  ـان را بـه دني ـان كودك .دهنـد آورنـد و پـرورش مـي      زن

از اينجاسـت كـه وابـستگي       .كند كه مراقبت اوليه شـديد و طـوالني باشـد          درماندگي كودك انسان ايجاب مي    

كه مادران بايد كودكانشان را     ضرورت فيزيكي اوليه اين   .دهدأكيد قرار مي  مركزي مادري تجربه زنان را مورد ت      
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ـام فرهنـگ        ،به دنيا آورده و پرستاري كنند     ـان در تم ـتمرار نقـش مراقبتـي و پرورشـي كـه زن ـا   به سادگي به اس ه

.انجامدپذيرند ميمي

.شـوند هاي خانگي جذب مـي  اليتدر فع  اساساً ،كننده دارند زنان به واسطه نقشي كه به عنوان مادر و مراقبت         

 زيرا ؛نويس و منتقد اجتماعي فرانسوي سيمون دوبووار، جنس دوم ناميده         شوند كه داستان  زنان همانند چيزي مي   

.اند كنار گذاشته شده،توانند آزادانه به آنها بپردازندتري كه مردان  ميهاي عمومياز فعاليت

 بلكه به اين علت بر آنها ، بر زنان مسلط نيستنديلي فكري اصهااناييمردان به علت نيروي برتر فيزيكي، يا تو      

ـارداري پـي   . زنان اسير ساختمان بيولوژيك خود بودنـد ،اند كه پيش از به وجود آمدن كنترل مواليد      تفوق يافته  ب

.ه بود مراقبت مستمر از كودكان آنان را براي تأمين معيشت به مردان وابسته كرد ودر پي

 قدرت در ازدواج نيروي.2

.دهنـد نيروي قدرت را در ازدواج دخالت مي      اي   عده ، كه مبتني بر سلطه مردان است      نزبرعكس عقيده گيد  

ما معموالً قدرت را خارج .تواند خود را بر ديگران تحميل كنديي است كه شخص مييبه زبان ساده قدرت توانا

ـانوادگي       در كنش  اما قدرت عاملي     ،بريمكار مي ه  از روابط خانوادگي ب    ـاي متقابـل خ قـدرت در   .نيـز هـست   ه

 زنان،  به طور سنتي انتظار مي رود كه.بخشي از كاركرد قديمي نقش زن و مرد است هاگيري در خانواده  تصميم

اما اگرچه پذيرش اين نقش نزد .كرده نقش شخص مطيع را نسبت به مردان بازي كنندمخصوصاً از زنان ازدواج   

باشند و قدرت  ها امروزه طرفدار برابري حق زن و مرد در ازدواج مي          فاوت است، اكثر زوج   اشخاص مختلف مت  

در هـر صـورت عوامـل متعـددي در قـدرت      .كنندصميمات خانوادگي را رد مي   ومطلق بدون چون و چرا در ت      

.گيري در خانواده دخالت دارندتصميم

ـين بـه             ،گيري در خانواده  درباره قدرت تصميم  هايكي از نظريه    مربوط به امتيازاتي است كه هر يك از زوج

اگـر مـرد   .باشـد ها و مردم و غيره مياين منابع شامل درآمد، تحصيل، قدرت نفوذ در سازمان.آورندخانواده مي 

 تحصيالت بيشتر و   مرد آن كه     يا شته باشد، داري ندا  هيچ كاري جز خانه     و زن  ، باشد شغل يا موقعيت باالتر داشته    

ـادتري در تـصميم   ، داشته باشـد زنهاي سازماني و مديريتي بيشتر نسبت به  يا مهارت  ـانواده     قـدرت زي گيـري خ

.خواهد داشت
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ي سالمهاخانواده

ـا         به موضوعات پيچيده   ،را تعريف كنيم  » طبيعي«هرگاه بخواهيم يك خانوادة      اي كه نويـسندگان مختلـف ب

ـا  .)1982والش،  (شويم روبرو مي  ،اند مطرح كرده  يفرايندهاي خانوادة طبيع  هاي متفاوت در كتاب     ديدگاه فورم

ـانواده     معيارهاي طبيعي  ،والش در فصل آغازين كتاب خود      ـا بودن را مورد بحث و بررسي قـرار داده و خ يي را ه

ـادي              كه فاقد عاليم مرضي هستند و در شرايط مطلوب به سر مي            ـاري ع ـاظ آم ـايي را كـه از لح برند، و نيـز آنه

ـانواده         بودن مي وجه ديگر تعريف طبيعي   .وده است  مشخص نم  ،هستند تواند برحـسب فراينـدهاي موجـود درخ

:گويد او در اين مورد مي.باشد

فرايندهاي اساسي پا گرفتن، نگهداري و شكوفايي واحد خانواده، در رابطه با فرد و نيز سيستمهاي            «

ـا  در زمينـه   ،آيـد يكه چه چيز طبيعي، نمونه و يا مطلـوب بـه شـمار مـ              اين.اجتماعي است  ي عرفـي و   ه

ـانواده كـه           و خواست هاشود و متناسب با نياز    اجتماعي توصيف مي   ـارجي خ هاي متفاوت داخلـي و خ

).1982:6والش، (كنداحتياج به انطباق با جريان چرخة زندگي خانواده دارد، تغيير مي

ـامل  دن خانواده يعني مجموعه اي بو  از زمان انقالب صنعتي، گرايش به هسته       خصوصاًدر جامعة غرب،   اي ش

اين ديدگاه وگرايش بـه  اهميت ي اخيرهابه عنوان خانوادة طبيعي وجود داشته، اما در دهههاشوهر، همسر و بچه   

ـانوادة     1979دركلر  .نحو چشمگيري كاهش يافته است     ـار داشـت كـه خ ـا از زن، شـوهر و بچـه  » آلايـده « اظه ه

شوند و آور اصلي تأمين مي، از درآمد شوهر به عنوان نان كنندمين زندگي   شود، كه در خانه خودشا    تشكيل مي 

ـا در مـورد     .انداز لحاظ عاطفي نيز با توجه انحصاري همسر به امور خانه و خانواده پيوند خورده            ايـن تعريـف تنه

يي رو هاخانواده تا به حال، نسبت چنين    ناز آن زما  .كندي آمريكايي صدق مي   هاسوم خانواده تقريباً حدود يك  

دار به كار خارج از  كه ميزان طالق فزوني گرفته و اغلب زنان متأهل و بچه          به طوري ،  به كاهش نيز گذارده است    

.خانه اشتغال دارند

 شده اسـت و  1965، خاطرنشان ساخت كه ميزان طالق در اياالت متحده دو برابر سال 1982والش در سال    

ـاً    ديگردر بريتانيا و    .ها به طالق ختم شود    واجسوم ازد رود كه يك  احتمال آن مي   ـايي نيـز تقريب  كـشورهاي اروپ

شـوند و امـروزه    بيش از پيش تحت سرپرستي يكي از والـدين بـزرگ مـي            هابچه.وضعيت مشابهي وجود دارد   

.شوندكمتر به مؤسسات آورده، يا در آنها پذيرفته مي
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ـين     التدر ايا .ه است تعداد زنان شاغل نيز دستخوش تغييرات مشابهي شد         متحدة آمريكا تعداد چنين زناني ب

ـا از            درصد افزايش داشته است، در حالي      1980،173تا1947هاي  سال ـاغل تنه  درصـد   43كه تعـداد مـردان ش

ـانكي  ( ميليون زن شاغل وجود داشت    6/45 در آمريكا    1980تا سال    بر طبق آمار     .افزايش برخوردار بوده است    بي

ـال          .)1985دووال و ميلر،    ؛1983،و اسپين  11 حـدود  1984در بريتانيا يعني جايي كه تعداد زنان شاغل آن در س

.شود نيز گرايش مشابهي ديده مي، ميليوني شاغل آن كشور بود27ميليون نفر از كل جمعيت 

ـا وجـود   » طبيعـي  «دربارهگيري   و تصميم  هاهاي نظري زيادي به منظور ارزيابي خانواده      مدل . داردبـودن آنه

ـا كوشـش   ،  اي بـه ديـدگاه او بـستگي دارد        كه درمانگر به كدام دسته عوامل بها دهد، تا اندازه         اين ـايي بـراي    ام ه

.دستيابي به يك نقطه نظر كلي صورت گرفته است

ـا ي سالم را از خانواده    هاتوان خانواده ميمعتقد است كه    ) 1379(1 بارنهيل عنوان مثال به   ـاس     ه ـالم براس ي ناس

بندي به شرح زير دسته» محورهاي اساسي خانواده « را در چهار گروه تحت عنوان        آنهااو  كه  گانة زير   هشتابعاد  

:، تميز دادكندمي

يندهاي هويتا فر-الف

فرديت در مقابل گروه. 1

تقابل در برابر انزوا. 2

 تغيير-ب

انعطاف پذيري در مقابل خشكي و تحجر. 3

ثبات در مقابل عدم ثبات . 4

 پردازش اطالعات-ج 

شدهوضوح در مقابل عدم وضوح يا ادراكات تحريف. 5

هاي مبهم يا تعارض نقشوضوح در مقابل نقش. 6

 ساختار نقش -د

تبادل نقش در مقابل نقشهاي مبهم يا تعارضي. 7

نسليوضوح در مقابل پراكندگي، يا حد و مرزهاي ازهم گسيخته بين. 8

1 . Barnhil
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ايـن  . پيـشنهاد نمـود  ،بايست مدنظر قـرار گيرنـد    هاي خانواده را كه مي    متغير از كنش  نيز پنج   ) 1980 (1فلك

:متغيرها عبارتند از

ـاي والـديني، و بـه    بودن نقـش هاي پيوند زناشويي، مكمل    ماحصل شخصيت والدين، ويژگي    :پيشوايي. 1 ه

.آيده به شمار ميي انضباطي آنها در كنترل خانوادهاكارگيري قدرت از سوي والدين، كه از شيوه

ـانواده و جامعـه را                 اين امر مرزهاي خود،    :حد و مرزهاي خانواده   . 2 ـان خ ـين مـرز موجـود مي نسل و همچن

.گيرددربرمي

ـادل سـه     مسائل مهم اين متغير، صـميميت درون      : بودنعاطفي. 3 ـا         (جانبـه   فـردي، تع ـادر و فرزنـد ي پـدر و م

ـانواده       خانواده، ميزان پذيرش اعضاي خانوا    ) فرزندان ده نسبت به احساسات يكديگر، و حـساسيت واحـد خ

.باشدمي

ـاط       :ارتباط. 4 ـادل در ارتب  اين متغير به ميزان توجه و رسيدگي اعضاي خانواده نسبت بـه يكـديگر، ميـزان تع

ـار اعـضا و ماهيـت تفكـر                      كالمي و غيركالمي، طرق ابراز وجود خانواده، وضـوح و شـكل و تركيـب گفت

.انتزاعي و مجازي افراد مربوط است

شده از سوي خانواده در امـور  تربيت اعمال: ودش اين مورد شامل اين موارد مي :عملكرد معطوف به هدف   . 5

ـانواده،                     ـايي، ماهيـت افـراد خ ـار و راهنم اعضا، طرق احاطه كودكان بر فرايند جدايي از خانواده، كنتـرل رفت

ـا  هاي اوقات فراغت، چگونگي مواجهة خانوادههاروابط با همساالن و راهنمايي آنها در اين روابط، فعاليت       ب

.ي افراد بعد از ترك خانوادهها، و سازگاربحران

 برحسب طبقات اجتماعيهاخشونت در خانواده.4

ـا مـورد بحـث قـرار داد         مي را در ايران  هاروابط بين زن و مرد در خانواده       ـاعي آنه ـاي طبقـه اجتم توان بر مبن

.دهيمسه قشر اجتماعي را در اين رابطه مورد بررسي قرار مي ذيالً.)1951، زادهجمال(

ـانواده  قـشر او  ـامل خ ـا ل، ش ـال تـردد        ه ـارج درح  بـر مبنــاي  .هـستند يي اسـت كـه مرتـب در كـشورهاي خ

 نه مردان خشونت عليه زنان را ،هاي گوناگون كه از خصوصيات اين قشر است ديدگي و تماس با فرهنگ    جهان

در ايـن  .بيه بدني باشد اگر تجاوز از سنخ تن    مخصوصاً،  دهندهايي را مي  چنين تجاوز  اجازه   دارند و نه زنان     روا مي 

1. Fleck
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ـاال و متوسـط و     كـرده قـشر دوم تحـصيل  .توانند از حقوق قانوني خود استفاده كننـد مورد زنان مي   ـاي سـطح ب ه

ـاه  مردان حرمت زنان خودشان كه بر مبناي تحصيالت و مطالعاتهستندكرده مقيم داخل  بازرگانان تحصيل  را نگ

ـان را       نـد و سعي بر آن دارند كه فرزندان موفقي بار آور          به حقوق خود واقفند و هر د        نيز داشته و زنان    و آينـده آن

ـا  هستند  كارمندان و كسبه جزء  ،ي سطح پايين  هاكردهقشر سوم تحصيل  .تأمين كنند  كه آزار و اذيت زن نزد آنه

ـا ي روستايي هاقشر چهارم خانواده.رنگ شده و آزار و اذيت زن در حد متوسط است    اي كم تا اندازه  يي شـهر ي

ـانواده    آيندميآور خانواده به حساب     نان،مردان.كه در آنها مردساالري متداول است       و همـه    هـستند   و ساالر خ

در كليه اين موارد دو موضـوع اساسـي  .تحكم ورزيدن متداول است ها  در اين خانواده  .بايد از آنها اطاعت كنند    

:را بايد مورد توجه قرار داد

 چه بسا بيماري شـخص موجـب آزار و   ؟روحي و رواني و اجتماعي قرار دارندمرد و زن در چه موقعيت     . 1

.اذيت طرف مقابل شود

ـانواده   هاآزار و اذيت و خشونت در خانواده      . 2 ـا  يك موضوع ارثي اجتماعي است كه فـرد از خ ـلي  ه ي اص

.بردخود به ارث مي

ـلي                ـانواده اص ادر را مـورد آزار و اذيـت قـرار           مـ  ، پـدر  او،به عبارت ديگر اگر شخصي ناظر باشد كـه در خ

ـاد اسـت   احتمال اين،داردتنبيه بدني روا مي مخصوصاً  و دهدمي ـارت ديگـر    . كه خود چنين كند زي ـين  بـه عب چن

.گيردالگو ميفردي از رفتار پدر

ـازاتي كـه     هبـ .دهـد البته نبايد فراموش كرد كه اين جامعه است كه نقش برتر را به مرد مي          طـور خالصـه امتي

بايـد  .كننـد  بستگي به اجتماعي دارد كه در آن زندگي مي،كنندگيري در خانواده كسب ميان براي تصميم  مرد

شود و  آيا امتيازات زيادتري براي مردان قائل مي؛دارد را براي پيشرفت زنان باز نگاه مي حد راه ديد جامعه تا چه

؟گذاردزنان را كنار مي

 در يك نظـر كلـي جوامـع  را            كه بر پايه آن    كندي قديمي راهنمايي مي   اين مباحث ما را به يك ديدگاه كل       

ـنتي  : توان به دو نوع تقسيم كردمي اي اسـت كـه در آن قـوانين     جامعـه ،جامعـه مـدرن  .جامعه مدرن و جامعـه س

ـنتي جـوامعي   ها جامعه. شده استمشخصزن و مرد در آن      مخصوصاً ،مدوني وجود دارد كه حقوق افراد      ي س

.شودحقوق زنان و مردان طبق سنت مشخص مي مخصوصاً،چيز همههستند كه
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المللـي بافـت    هاي بين المللي و ارتباطات و آسان شدن مسافرت      ي گروهي ملي و بين    هااما در اين ميان رسانه    

.نمايندمياي تغيير داده است و زنان هم مطالبه حقوق برابرجوامع سنتي را تا اندازه

هاتجزيه و تحليل داده

به ذكر نتايج   و تنها   كنيمميبعدي خودداري   هاي يك  از درج جدول   ،شدن مقاله براي جلوگيري از طوالني   

.پردازيمآنها مي

دهد كه از هر جنس فرزندان به ميـزان يكـسان   جدول توزيع فراواني جمعيت نمونه برحسب جنس نشان مي     

.اندانتخاب شده% 50

 بـه دهـد كـه بيـشترين درصـد فراوانـي مربـوط      راد خانواده نشان مـي    جدول توزيع فراواني برحسب تعداد اف     

) % 3(هدو نفري هاو كمترين درصد مربوط تعداد افراد خانواده، )% 46(افراد بيشتر از چهار نفر داراي ي هاخانواده

.است

كي از آن اسـت كـه بيـشترين درصـد           ا ميزان تحصيالت همسر حـ     بجدول مربوط به توزيع فراواني برحس     

 و كمترين  فراواني مربوط به ميزان تحـصيالت پـدر بـه              )%41(لواني مربوط به ميزان تحصيالت همسر، سيك      فرا

. است)%20(نميزا

دهـد كـه بيـشترين درصـد مربـوط بـه ميـزان        جدول توزيع فراواني برحسب ميزان تحصيالت زن نشان مـي         

. است)%3(ت مادر باالتر از ديپلم است و كمترين درصد مربوط به ميزان تحصيال)%48( سيكل،تحصيالت زن

دهـد كـه بيـشترين درصـد فراوانـي مربـوط بـه        جدول توزيع فراواني برحسب وضعيت سكونت نـشان مـي         

. است)%11( و كمترين درصد مربوط به وضعيت سكونت سازماني )%37(وضعيت اجاره

ط بـه شـغل همـسر    جدول توزيع فراواني برحسب شغل همسر حاكي از اين است كه بيشترين درصـد مربـو    

.است)% 9( و كمترين درصد ساير موارد)%70(آزاد 

ـا  100،دهد كه بيـشترين درصـد  جدول توزيع فراواني برحسب درآمد ماهيانه خانواده نشان مي        هـزار  150 ت

ـا    100درآمد  .است)% 3( هزار تومان  100  و كمترين درصد كمتر از        )%58(تومان   ـان    150 ت  درآمـد   ، هـزار توم

. استزيرخط فقر
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كند كه بيشترين درصد فراوانـي       گذران اوقات فراغت آشكار مي     گيونگجدول توزيع فراواني برحسب چ    

 و كمترين درصـد مربـوط بـه    ،)% 51( به ميزان ،دادن به راديو و تماشاي تلويزيوننشستن و گوشمربوط به خانه 

. است)%9(رفتنپارك 

دهد كه بيـشترين درصـد      ن از طرف همسر نشان مي     جدول توزيع فراواني برحسب مورد خشونت قرارگرفت      

)%20( و كمترين درصد مربوط به مـورد خـشونت قرارنگـرفتن از طـرف همـسر      )%52(مربوط به گاهي اوقات    

.است

انگاري در بيشترين درصد  مربوط به سهلكه كند جدول توزيع فراواني برحسب مدت خشونت آشكار مي       

ـتعمال     و)25/11(عاشرت با همسايگان آن ماز   بعد   ،)%40(داري  امورخانه  كمترين درصد فراواني مربـوط بـه اس

. است)%5(مخدرمواد 

دهد كه بيشترين درصـد مربـوط بـه         جدول مربوط به توزيع فراواني برحسب وجود تفاهم با همسر نشان مي           

. است)%11( و كمترين درصد مربوط به وجود تفاهم با همسر )%58(عدم وجود تفاهم با همسر

ـتن        دهدمينشان  جدول مربوط به توزيع فراواني برحسب داشتن ناپدري           كه بيشترين درصد مربوط بـه نداش

. است)%14( و كمترين درصد  مربوط به داشتن ناپدري)%86(ناپدري 

كند كه بيشترين درصد فراوانـي مربـوط   جدول مربوط به توزيع فراواني برحسب داشتن نامادري آشكار مي   

. است)%19( و كمترين درصد فراواني مربوط به داشتن نامادري )%81(امادريبه نداشتن ن

 كـه   دهـد مـي نـشان   جدول مربوط به توزيع فراواني برحسب خشونت به علت انجام ندادن كارهاي محولـه               

 و كمترين درصد مربوط     )%49(انجام كارهاي محوله   به علت عدم    گهگاهي بيشترين درصد مربوط به خشونت    

. است)%19( عللي به جز انجام كارهاي محولها در رابطه ببه خشونت

 نـشان   ،شـود مـي ) مـرد (جدول مربوط به توزيع فراواني برحسب  مواردي كه بيشتر باعث عصبانيت همـسر               

، شـود مـي داري مربوط و تكاليف خانه انجام كارهابارهقصير و كوتاهي بانوان درتمشاجرات به % 53دهد كه   مي

دهد كه زنان مي و اين امر نشان است به تقصيرهاي اخالقي زنان مربوط هااختالفات و خشونت% 10كه در حالي 

.شوندميايراني كمتر مرتكب خالف اخالق 

دهـد كـه بيـشترين درصـد مربـوط بـه            مـي بر حسب خشونت  همسر و فرزندان نشان         جدول توزيع فراواني    

ي است و كمترين درصد مربوط به افراد%) 60(اندرفتهمورد خشونت همسر و بستگان او قرار نگافرادي است كه 
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ـال  ؤس%) 19(اندقرار گرفتهكه مورد خشونت همسر و بستگان او    ـاهي  شونت خـ ال اعم ـيله همـسر و   ه بـ گهگ وس

.را به خود اختصاص داده است% 21،بستگان او

ـاز   جدول توزيع فراواني برحسب علل مشكالت خانواده حاكي از آن است كه بيشترين درصد      مربوط بـه ني

ـاهي            )%5(والدي و كمترين درصد فراواني مربوط به مشكل تك        )%55(مالي ـات رف  اسـت و عـدم وجـود امكان

.اختصاص داده استرا به خود% 40

دهد كه كمترين ميزان مربوط به وجـود     جدول توزيع فراواني برحسب وجود فرد معتاد در خانواده نشان مي          

ال هيچ كدام   ؤس.مادر است كه صفر درصد را به خود اختصاص داده است          شخص معتاد در خانواده مخصوصاً    

.است% 85

دهد كه بيـشترين درصـد تـأمين        ي خانواده نشان مي   هاجدول توزيع فراواني برحسب چگونگي تأمين هزينه      

. است)%2( و كمترين درصد متعلق به بستگان)%79(مخارج از طريق پدر

 تفاهم بين والدين برحسبهافراواني جمعيت -1جدول
تفاهم همسر
خشونت

جمع افقيخيرتاحدوديبلي

بلي
5

08/3

1

68/8

22

24/16

28

28

خير
6

2/2

10

2/6

4

6/11

20

20

گاهي اوقات
0

72/5

20

12/16

32

16/30

52

52

جمع عمودي
11

11

31

31

58

58

100

100

X2شده محاسبهSig Df

67318/3005/04
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توان قضاوت نمـود كـه رابطـه     مي،درصد اطمينان% 95 درجه آزادي و با 4 با   باالشده  ه محاسب X2 توجه به    با

ـاهم همـسر بهانـه      بدين معنا كـه عـدم      ،تفاهم زوجين و خشونت مرد وجود دارد      داري بين عدم  معني اي بـراي   تف

.خشونت مرد است

ظايف خانه جمعيت نمونه برحسب خشونت به علت عدم انجام و-2جدول
انجام تكاليف
خشونت

جمع افقيخيرتاحدوديبلي

بلي
10

86/8

4

32/5

14

72/13

28

28

خير
15

4/6

5

8/3

0

8/9

20

20

گاهي اوقات
7

64/16

10

88/9

35

48/25

52

52

جمع عمودي
32

32

19

19

49

49

100

100

X2شده محاسبهADf

33224/3105/04

توان قضاوت نمـود كـه رابطـه     مي،درصد اطمينان% 95 درجه آزادي و با 4با  باال  شده  سبه محا X2با توجه به    

ـام      ، مـرد وجـود دارد  نتداري بين عدم انجام تكاليف منزل زوجه و اعمال خشنو       معني ـا كـه عـدم انج  بـدين معن

.شودتكاليف منزل باعث خشونت مي
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جمعيت نمونه برحسب علل مشكالت خانواده-3جدول
 همسرتفاهم

خشونت
جمع افقيخيرتاحدوديبلي

بلي
3

4/1

25

4/15

0

2/11

28

28

خير
2

1

10

11

8

8

20

20

گاهي اوقات
0

6/2

20

6/28

32

8/20

52

52

جمع عمودي
5

5

55

55

40

40

100

100

X2شده محاسبهADf

32068/3105/04

توان قضاوت نمـود كـه رابطـه     مي،درصد اطمينان% 95 با  درجه آزادي و4 با   باالشده   محاسبه X2با توجه به    

ـالي كـه يكـي از عمـده               ،   خشونت وجود دارد    و هاداري بين مشكالت خانواده   معني ـاز م ـا كـه ني تـرين  بدين معن

.شود باعث خشونت عليه زنان مي،ستهامشكالت خانواده
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 جمعيت نمونه برحسب مواردي كه باعث عصبانيت همسر و -4جدول 
.شودل خشونت از طرف وي مياعما

تفاهم همسر
خشونت

جمع افقيخيرتاحدوديبلي

بلي
8

92/10

20

28/14

0

8/2

28

28

خير
5

8/7

10

2/10

5

2

20

20

گاهي اوقات
26

28/20

21

52/26

5

2/5

52

52

جمع عمودي
39

39

51

51

10

10

100

100

X2شده محاسبهADf

15501/1405/04

توان قضاوت نمـود كـه رابطـه     مي،درصد اطمينان% 95 درجه آزادي و با 4 با   باالشده   محاسبه X2ه به   با توج 

ـانواده وجـود دارد          معني ـاليف مدرسـه فرزنـدان و عـصبانيت در خ ـا كـه    ،داري بين عدم توجـه بـه تك  بـدين معن

.خشونت همسر است و عصبانيتترين موارد توجهي يكي از عمدهبي

نتيجه

بعـدي  هاي تك مورد اول جدول  ،   بر مبناي دو نوع جدول مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است            اين تحقيق 

يي بودند هاي مورد بررسي خانوادههاخانوادهاكثركند كه  مورد اول آشكار مي.بعديوي داهو مورد دوم جدول

ن در ماه كه اوقات فراغت خود    هزار توما  150 تا   100 با درآمد پايين     ،نشين با تحصيالت پايين، اجاره    ،پرجمعيت

پرداختنـد و مـردان همـسران خـود را بـه       دادن به راديو مي   را اغلب در خانه مانده و به تماشاي تلويزيون و گوش          
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ـاليف فرزنـدان        انگاري در امور خانه   علت سهل  ـاهم      ،داري و نرسيدن بـه تك ـال خـالف     و عـدم تف ـام اعم  نـه انج

 كـه مـورد آزار بـستگان    ددادند و پاسخگويان اذعان نمودن   ت قرار مي  اخالقي، گاهي اوقات مورد آزار و خشون      

.اندهمسر هم قرار نگرفته

ـات و  تا اين قسمت تحقيق روشن مي.آيدمي برن هاچنين استنتاجي ازداده   شود كه مردان ايراني در بعضي اوق

.شوند خاص متوسل به اعمال خشونت در خانواده خود ميددر موار

 عـدم   ،دار بين عدم تفاهم زوجين    رابطه معني  X2هايدومدخلي و آزمون  هاي  جدولده در   شي منظم هاداده

ـانواده  ه  عدم رسيدگي به تكاليف فرزندان ب     ،نجام تكاليف منزل  ا ـا خـشونت   وسيله زوجين و مشكالت مادي خ ب

.دهندميخانوادگي عليه زنان را نشان 
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