
  

   127-147، صص 1386 پاييز و زمستانمجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد،        

 28/7/1387:         تاريخ تصويب    19/5/1387: تاريخ دريافت     

 

  ات آن بر امنيت در جامعهتأثيري خانوادگي و ها خشونت 

  مورد مطالعه شهر سنندجنمونة 
  

 )نويسنده اصلي(گلمراد مرادي

   ليال زندي

  چكيده

ـا عوامـل اقتـصادي                     ـاط متقابـل ب ـاعي و   ،  امنيت به عنوان نياز اساسي براي افـراد جامعـه در ارتب اجتم
رفت هر جامعه اي تا بدان پايه است كـه آن          در پيش  لهأامروزه نقش و اهميت اين مس     . فرهنگي مي باشد  

وجود امنيت اجتماعي بـه عنـوان يكـي از تمهيـدات در     . را بستر و پيش نياز هر گونه توسعه اي مي دانند       
ـا   از فرصت    ها  ي اجتماعي و برخورداري آن    ها  راستاي حفظ حيات گروه    ـات و تـسهيالت بـه    ه  و امكان

ـاعي بـه   . ر خويش مطرح شده استيابي به اهداف مورد نظ     منظور دست  در اين راستا معناي امنيت اجتم
عنوان يك مفهوم پيچيده هر چند كه تعريف آن به عنوان يك پديده ادراكي و احساسي اسـت، مـورد         

ـاعي در     تأثيرهدف اصلي اين مقاله خشونت خانوادگي و        . توجه قرار گرفته است    ات آن بر امنيـت اجتم
ـا  چارچوب نظري در اين مقاله برگرفتـه از رهيافـت         . ج مي باشد  كيد بر شهر سنند   أجامعه با ت   ي نظـري  ه

  . تعامل گرايي، يادگيري اجتماعي و نابرابري جنيستي مي باشد
ه جمع آوري و با نام پرسشو اطالعات از طريق است پيمايش بوده  روش تحقيق در اين مقاله

 در دو سطح ها   داده  تجزيه و تحليل در محيط ويندوز پردازش شدند وSPSSافزار  استفاده از نرم
  . صورت گرفته است)  ، رگرسيون چندمتغيرهFوTضريب پيرسون، آزمون(توصيف و تبيين

، )=Beta -234/0( متغير خشونت خانوادگي با مقدار3ي اين تحقيق نشان مي دهد كه ها يافته 
به ) =Beta -17/0(ي مردساالري با مقدارها و نگرش) =18/0Beta(ي مذهبي با مقدارها نگرش

ترتيب ميزان اهميتي در تعيين واريانس متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در 
  ).R²=42/0(از واريانس متغير وابسته را به حساب آورند٪ 42 متغير توانسته اند 3جموع اين م

شهر ،ي مذهبيها ري، نگرشي پدرساالها  نگرش، خشونت خانواده  ،امنيت اجتماعي : كليد واژه 
  .سنندج
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  )له، اهميت و اهداف تحقيقأبيان مس(مقدمه

، بلكه منبع  به اعضاي خود احساس امنيت و آرامش مي دهد نه تنهاخانواده اساسي ترين نهادي است كه

اد اين نه.  استها ترين فضاي ارضاي نيازهاي طبيعي و جنسي انسان  و مهمامنيت در جامعه نيز محسوب مي شود

ي ها  به نسل ها ي فرهنگي و عامل انتقال آنها طي هزاران سال پايدارترين و مؤثرترين وسيله حفظ ويژگي 

ي ها اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامني را گسترش مي دهد كه پيامد آن بيماري. بعدي بوده است

كارشناسان اجتماعي .  استي خانوادگي، همسركشي و كودك آزاريها  روان تني، گسترش پديده قتل

، هفته ها صفحات حوادث روزنامه  .معتقدند خشونت در خانواده، نشان رشد خشونت در سطح جامعه است

ر مختلف پرخاشگري و خشونت هستند كه بيشترين و صة و اخبار راديو و تلويزيون منعكس كنندها  نامه

 است كه گويي در جان جامعه جاي گرفته و بخشي از  چنان روبه رشدها اين گونه رفتار. مخاطب را نيز دارند

ي خانوادگي، آدم ها هر روز با انواع خشونت و پرخاشگري از قبيل قتل . ي معمولي افراد شده استها رفتار

ي اجتماعي از قبيل قتل ها امروزه ريشه بسياري از ناامني . مواجه هستيم... ي خياباني و ها ربايي، نوزاد دزدي، نزاع

ي خياباني را ها يت، جنگ، سوء استفاده از كودكان، تجاوز به عنف، ضرب و شتم زنان و درگيريو جنا

  .توان در خشونت و پرخاشگري پيدا كرد مي

 را هر عمل خشونت آميز مبتني بر جنسيت تعريف مي كند )1(خشونت عليه زنان) 1993(بيانيه سازمان ملل

ي جسماني، جنسي يا رواني شده و يا باعث رنج و زحمت ها   يبكه منجر به بروز يا منجر به احتمال بروز آس

از ) در شرايط خاص(همچنين تهديد به انجام چنين اعمالي و ايجاد محروميت اجباري يا اختياري. زنان شود

 گردد آزادي در زندگي اجتماعي و يا حتي در قلمرو زندگي خصوصي زنان، خشونت عليه زنان محسوب مي

)Jarchow, 2004: 3   .(  

 است كه به عنوان موضوع مطالعات اجتماعي مطرح 70خشونت خانگي از مسائل مهم بعد از دهة پديده 

ي پيمايش ملي قرباني شدن زنان، بيش از سه چهارم زنان كه به صورت فيزيكي ها  بر اساس يافته . شده است

 شريك جنسي فعلي يا قبلي قرباني شده وسيلهه  سالگي ب18مجروح شده اند يا قرباني زنا بوده اند، بعد از سن 

 تقريباً. ست ادر حقيقت تعداد قربانيان زن به طور شگفت انگيزي باال). Tjaden & Thoennes, 2000(اند

يك چهارم از زنان مورد تحقيق، نشان داده اند كه در طول عمرشان توسط شريك جنسي مورد حمله يا زنا قرار 

                                                
1- The United Nations Declaration on the  Elimination of Violence Against Women. 
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 ميليون زن توسط شريك جنسي از لحاظ جسمي 3/1 هر ساله در آمريكا تخمين زده مي شود كه. گرفته اند

 زن 876/340، حدود 1998بر اساس پيمايش جرم ملي قرباني شدن، در سال . مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند

 ,Rennison & Welchans(اند مي كه توسط شركاي جنسي مرتكب شده اند قرار گرفتهقرباني جراي

 1985هل يا هم خانه، تحقيق ملي خشونت خانگي أ زوج مت6002از يك نمونه ملي از با استفاده ). 2000

 & Straus( تجربه كرده اند1985 ميليون زوج حداقل يك واقعه خشونت آميز را در سال 7/8برآورد كرد كه 

Gelles, 1988( .تعداد اگرچه بسته به نوع روش مورد استفاده براي ارزيابي خشونت خانگي، تفاوت هايي در 

كه نتايج منفي مهمي براي است  پذيرفته شده زناني كه قرباني خشونت خانگي هستند وجود دارد، ولي عموماً

دريافتند كه بيماران ) 1992( )1(براي مثال كاس و هسلت.  وجود دارد،زناني كه قرباني خشونت خانگي هستند

جانسون و . ت به دكتر مراجعه مي كنندداراي تجربه خشونت خانگي، دوبرابر بيماران بدون سابقه خشون

از زناني كه در بخش اورژانس مراقبت شده اند قربانيان خشونت ٪ 12دريافتند كه حداقل ) 1995 ()2(لوونشتاين

تحقيقات نشان داده اند كودكاني كه شاهد خشونت خانگي هستند، به صورت منفي . خانگي مستمر بوده اند

برآورد مي شود كه هر ساله بين . م رواني زيادي تجربه خواهند كرديو عال خشونت قرار مي گيرند تأثيرتحت 

  .(Witwer & Crawford, 1995) ميليون كودك شاهد خشونت خانگي هستند10 تا 3/3

ي خانوادگي افزايش يافته، به ها ي اخير خشونتها شواهد و مدارك آماري نشان مي دهند كه در سال

ي اجتماعي ها نسبت به ساير محيط٪ 29 آميز در خانواده حدود خشونتكه در آمريكا ميزان جرايم  طوري

ي پزشكي قانوني نشان مي ها بررسي .  قربانيان خشونت خانوادگي مي باشند٪ 85 زنان حدود .بيشتر شده است

 زن مراجعه كننده به پزشك قانوني 2253000دهد در دو سال و نيم گذشته بيش از نيم ميليون نفر از مجموع 

در ايران نيز ). 1: 1379سازمان ملل، (مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، قرباني خشونت خانوادگي بوده اندكه 

 زن آزار ديده 100 از هر 1375 در سال مثالً. ي آغاز ازدواج شروع مي شودها خشونت خانوادگي از همان سال

دواجشان مورد خشونت شوهرانشان قرار  مورد قبل از پايان اولين سال از81 ،مراجعه كننده به پزشك قانوني

  ). 5: 1377سام گيس، (گرفته بودند

  

                                                
1- Koss and Hesslet 
2- Johnson and Lowenstein 
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له اي گسترده و جدي است كه نه تنها به عنوان أ مس، همسرآزاري واز ديدگاه محققان خشونت خانوادگي

شناختي در ارتباط  يك نگراني براي سالمت جهاني شناخته شده و با گستره اي از مسائل جسمي و روان

 وارد ها بلكه خسارت هاي سنگيني را هم بر دولت) Van Hasselt,1988:4 & Jarchow, 2004: 3(است

ي خانوادگي در ها  نشأت گرفته از خشونتي موجود در جامعهها ناامني  ). 13: 1379كار،(خواهد ساخت

 را ي ناموسيها به طوري كه داليل عمده قتل. جوامع شرقي و سنتي از لحاظ فرهنگي نمود بيشتري دارد

يي از دست ها تعصب، انگيزه انتقام شخصي، حسادت، شكاك بودن، ذهنيت بسته، وجود شخص ثالث، ر

ناگفته نماند كه اختالفات ناموسي كه . شريك زندگي كه حكم مانع را دارد و از بين رفتن آبرو تشكيل مي دهد

 ديده شده زني به تنهايي و منجر به قتل مي گردد بيشتر توسط مردان صورت مي گيرد، در مورد زنان كمتر

در بسياري از مواقع، موانع حقوقي مثل عدم جدايي زن   .بدون همكاري شخصي ديگر اقدام به قتل كرده باشد

از عواملي است كه زن را به سوي ارتكاب جرم ... از مرد، سپردن حضانت فرزندان به مرد، اخالق بد شوهر و 

  .سوق مي دهد

نسبت به يك شريك ) رواني(هرگونه خشونت جسمي، جنسي، عاطفي  شامل خشونت خانگي معموالً

 منفي بر روي سالمت رواني تأثيرمي شود كه مي تواند ) دختر/ همسر، دوست پسرمثالً(جنسي كنوني يا قديمي

امروزه بسياري از مشكالت موجود در جامعه براي زنان .  هم در خانواده و هم در جامعه بگذارد،و جسماني افراد

خوابي، خستگي و افسردگي مي تواند ناشي از عواقب ناخوشايند خشونت در  دردهاي لگن، سردرد، بيچون 

انديشمندان از زواياي گوناگون بحث خشونت در خانواده را ). 87: 1379كارلسون و ايزنشتاد، (خانواده باشد

 تخريب كنندگي آن تاكيد  به صدمه زدن و)1(گاربارينو و تايلور به ماهيت خشونت، ويه. تعريف نموده اند

فالرو و زيفرت عوامل مربوط به خشونت را در سه مقوله عوامل فردي، عوامل  ).Vieh, 2001: 1(دارند

در اين مقاله خشونت در سه مقوله ). 28: 1381چلبي، (خانوادگي و عوامل محيطي دسته بندي كرده است

، خشونت )ه جسم فرد قرباني باشدهر عمل عمدي كه نتيجه آن صدمه رساندن ب()2(خشونت جسماني

                                                
1-Vieh 
2- Physical Abuse 
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و ) هر عمل لفظي كه در آن فرد به عزت نفس و شايستگي هاي اجتماعي فرد ديگر حمله مي كند()1(عاطفي

  .بررسي مي شود) استفاده خشونت آميز از فرد براي ارضاي نيازهاي جنسي( )2(خشونت جنسي

 هم براي برنامه ،وان يك آسيب اجتماعيعنه بررسي خشونت خانوادگي و اثرات آن بر امنيت در جامعه ب

ي ها خشونت. ريزان اجتماعي مفيد و مهم است و هم براي كنش گران اجتماعي كه در جامعه زندگي مي كنند

 به افراد در انسان به وجود مي آورد و فرد پرخاشگر و خشن هرگز نمي تواند يخانوادگي نوعي بي اعتمادي نسب

سياري از موارد نيز كسي كه در كاري شكست مي خورد و يا به اصطالح در ب. مورد اعتماد جامعه باشد

سرخورده مي شود و يا در محل كار خود توبيخ مي شود نمي تواند به خاستگاه ناكامي و شكست خود 

 گرچه پديده .پرخاشگري كرده و خشونت روا بدارد، از اين رو خشونت را به اطرافيان خود روا مي دارد

 در تمامي جوامع امري رايج است، اما هرچه جوامع سنتي تر و از نظر فرهنگي در سطح خشونت عليه زنان

از اين رو شهر سنندج با توجه به فرهنگ سنتي و باور مالكيت مرد بر . تري باشند، شدت آن بيشتر مي باشد پايين

به ... قبح جدايي و طالق و ي زودهنگام و فاميلي، ها زن، پايين بودن سطح سواد، ازدواج در سنين پايين، ازدواج

خشونت خانوادگي و لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي . تر است نظر مي رسد خشونت عليه زنان بسيار فراوان

  . در شهر سنندج مي باشداثرات آن بر امنيت در جامعه

  :االت ذيل مي باشدؤاهداف جزئي اين تحقيق، پاسخ به س 

  جامعه چه ارتباطي وجود دارد؟ بين خشونت هاي خانوادگي و امنيت در -

   چه عواملي با خشونت در خانواده در ارتباط مي باشند؟-

  پيشينه تحقيق 

نتيجه اي . به روش كيفي انجام داده اند» خشونت اجتماعيـ  خشونت خانوادگي«اعزازي تحقيقي با عنوان 

است كه در آن خشونت به ، نشان مي دهد كه ساختار اجتماعي به نحوي شكل گرفته است آورده به دستكه 

در نتيجه اين امر فرزنداني روانه جامعه مي شوند كه . صورت آشكار و به عنوان پديده اي طبيعي اعمال مي شود

  ).39-24: 1380اعزازي، (در تضادهاي اجتماعي راه حلي جز خشونت براي مشكالت نمي شناسند

                                                
1- Emotional Abuse 
2- Sexual Abuse 
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 به اين نتيجه رسيد »ن نسبت به زنان در شهر ايالمر بر خشونت مرداّثؤعوامل م«در تحقيقي با عنوان  بگرضايي

ي مذهبي، دخالت خويشاوندان در زندگي زناشويي، عالقه زن در انتخاب ها بندي به ارزش كه بين ميزان پاي

 سوءظن مرد نسبت به زن و تعداد فرزندان از يك سو و خشونت مردان نسبت به زنان از سوي ديگر  همسر،

  ). 1382بگرضايي، (ري وجود داردارتباط هم جهتي معني دا

 نشان مي دهد كه " اشتغال زنان بر روابط خانوادگي در شهر شيرازتأثير"در تحقيقي با عنوان ) 1367(عنايت

 سرد ،به اين معنا كه روابط عاطفي بين همسران. اشتغال زنان منجر به تغييراتي در روابط خانوادگي مي گردد

ي مردان عليه زنان ها  مي آورد كه اين عامل به ايجاد خشونت به وجود را ها شده و زمينه هاي اختالف ميان آن

و ) 1370(، دانش و همكاران)1367(، سيف الهي)1377(همچنين صدق پور). 1367عنايت، (منجر مي گردد

 و ناسازگاري زوجين مورد ها ي خانوادگي را در ناهنجاريها هركدام طي مطالعه اي خشونت) 1380(چلبي

  . قرار داده اندمطالعه

 در زنان عليه شوهران خشونت بر رّثؤم عوامل شناختي جامعه بررسي« ه در پژوهشي تحت عنوانزنگن

 انواع خشونت شوهران عليه زنان پرداخته  برمؤثّر به بررسي عوامل ،»بوشهر شهر مطالعهمورد  نمونة : خانواده

 مدت طول شوهر، و زن ازدواج سن و شوهر، سن زن يها متغير كه دهد مي نشاننتايج اين پژوهش . است

 انتخاب در همسران آزادي ميزان ديني، اعتقادات به همسران بندي پاي ميزان فرزندان، تعداد همسران، ازدواج

 خشونت  انواعيعني وابسته متغير با يدار معني و معكوس ةرابط، شوهر درآمد و زن تحصيالت ميزان همسر،

 نزديكان و خويشاوندان دخالت همسران، سني تفاوت يها متغير اما. رنددا هخانواد در زنان عليه شوهران

، شوهر تحصيالت ميزان و خاستگاه خانواده در همسران توسط والدين خشونت مشاهده و تجربه همسران،

  .)1380 زنگنه،(مي باشند داري معني و مثبت ةرابط داراي ،خانواده در زنان عليه شوهران خشونتانواع  با همگي

ي ها بررسي فصل مشترك : خشونت بر عليه زنان در روابط نزديك و زناشويي« رسكو در تحقيقي با عنوان

 اقتصادي و خشونت فيزيكي عليه ـ ي بين پايگاه اجتماعيها ، با هدف آزمون همبستگي »نژاد، طبقه و جنسيت

ه بندي تصادفي انتخاب شده اند  شهر اياالت متحده را كه به صورت طبق16 زوج از 2341زنان، جمعيتي شامل 

نتايج نشان داد كه وقتي منابع اقتصادي زنان افزايش مي . را به عنوان نمونه مورد مطالعه خود انتخاب مي كند

به عبارتي توسعه موقعيت .  به صورت معني داري كاهش مي يافتها يافت، خشونت فيزيكي بر عليه آن
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 به كار ها ان يك استراتژي براي كاهش خشونت فيزيكي بر عليه آن اجتماعي زنان مي تواند به عنو�اقتصادي 

  ).  Resko, 2007. (رود

 سعي نمود كه ارتباط بين »جنسيت، پايگاه و خشونت خانوادگي«  اندرسون در تحقيقي با عنوان 

. د و خشونت خانوادگي را مورد بررسي قرار ده)1(ي جمعيت شناختي، جنسيت، ناسازگاري پايگاهيها ويژگي

اين محقق دريافت كه پايگاه آموزشي و درآمدي پايين تر مردان نسبت به همسرانشان، احتمال ارتكاب 

 افزايش مي دهد، اما پايگاه آموزشي و درآمدي پايين تر زنان در مقايسه با شوهرانشان، با ها خشونت را در آن

چند كه اگر پايگاه درآمد و تحصيالت هر. ارتكاب خشونت زنان نسبت به شوهرانشان ارتباط معني داري ندارد

 ,Anderson( نسبت به شوهرانشان افزايش مي يابدها زنان از شوهرانشان بيشتر شود، احتمال خشونت توسط آن

1997: 655-669.(  

 گذار احتمالي براي خشونت فيزيكي مردان نسبت به تأثيرعوامل «شوماخر و ديگران، تحقيقي با عنوان 

 يك پيوستگي تجربي بين يك يا بيش از ها  را كه در آن2000ت در مĤخذ تحقيق تا سال ، همه مطالعا»همسران

 گذار احتمالي براي خشونت فيزيكي مردان نسبت به زنان را فراهم آورده بودند، مورد بررسي تأثيريك عامل 

 و تحصيالت، بقيه، ي جمعيت شناختي، به جز درآمدها  حاكي از آن است كه متغيرها ي آنها يافته . قرار دادند

 مردان مرتكب خشونتي كه تحت پيگرد ها از نظر آن. ارتباط ضعيفي را با خشونت فيزيكي زناشويي داشتند

قانون بودند، در مقايسه با مردان غير خشونت گر و يا مرداني كه روابط خشونت آميز با همسر خود داشته اما 

مال بيشتري داشت كه تاريخچه اي از خشونت فيزيكي را تحت پيگرد قانون نبودند ، به صورت معني داري احت

  ).Schuhmacher, 2001: 281-352(در دوران كودكي خود گزارش كنند

  مباني نظري

پيروان اين مكتب معتقدند رفتار فرد را بايد در زمينه اجتماعي و روابط وي تحليل : ديدگاه تعامل گرايي

يي كه ها  اما اگر آن را در زمينه.  محدودي خواهد داشتنسبتاًتوصيف اجزاي رفتار به خودي خود معناي . كرد

لذا بهتر است .  رخ مي دهد، در نظر بگيريم بهتر مي توانيم معناي آن رفتار خاص را درك كنيمها رفتار در آن

 چه كاري مشخص كنيم رفتار در كجا اتفاق مي افتد، افرادي كه در آن زمان حاضرند چه كساني هستند و قبالً

                                                
1- Status Incompatibility 
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 & Duncan(نجام دادند و با توجه به قبل و بعد از رويداد بيان كنيم كه سابقه روابط اين افراد چگونه بوده استا

Reder, 1999 .(ي تعاملي خاص به عنوان زمينه اي ها خشونت و تضاد در خانواده امري تعاملي است و الگو

راين باور است كه كليد اساسي درك كروزو ب. بالفصل براي خشونت در خانواده نقش اساسي بازي مي كند

  ).31همان، (ي تعاملي رفتار يافتها خشونت فيزيكي در خانواده را بايد در فرايند

او بر اين باور است كه . ي خشونت خانوادگي را در تعامالت روزمره نشان مي دهدها  هم الگو)1(پيترسون

روع شده اند و به خشونت فيزيكي در ميان اعضاي يي كه از وقايع تنفرزاي پيش پاافتاده و بي ضرر شها فرايند

  : به صورت ذيل استها نمودار اين فرايند. گردندمي خانواده منجر 

  

   
  

برويم احتمال وقوع خشونت در خانواده بيشتر  Tnبه سمت  T1نمودار فوق نشان مي دهد كه هر چه از 

 اشاره دارد و تعامالت مثبتي مثل مشاركت، تعامالت هدايت كننده و توافق ايمون به تضاد زناشويي. شود مي

ي منفي مثل انتقاد از هم مي تواند باعث ها  مي داند و براين باور است كه رفتارمؤثّرزناشويي را در خشونت 

  ).Eamon, 2001: 789(ايجاد خشونت در خانواده شوند

اقعيت تأكيد دارند كه خشونت را مي توان اصوالً نوعي حاميان اين ديدگاه براين و :ديدگاه يادگيري

اين نظريه پردازان، براين نكته تأكيد دارند كه انسان با . آموخته شده از رفتار اجتماعي دانست صورت

ي ها ي خشونت آميز را به سان يادگيري رفتارها  انسان رفتار،بلكه. ي خشونت آميز زاده نمي شودها واكنش

گذشته، طرفداران نظريه مدرن يادگيري اجتماعي باور دارند كه اگر بخواهيم  اين از. ردپيچيده ياد مي گي

  اطالعات الزم را كسب، كامل درك كنيم بايستي درمورد سه موضوع بنياديبه طورخشونت را  ماهيت

 رفتارهاي برعملكرد ر مؤّث هاي پاداش ها و تنبيهـ2ي خشونت آميز توسط فرد، ها  شيوه كسب رفتارـ1 :نماييم

بنابراين، . محيط خاص اثر دارند  عوامل اجتماعي و محيطي كه بر رويداد خشونت دريكـ3خشونت آميز و 

                                                
1 . Peterson 

 اعمال تنفرآميز با دامنه پايين خشونت

Tn T1 T2 

  33: 1381چلبي، : منبع
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مثالً درگذشته چه نوع (خشونت دارد كه تجربه گذشته افراد خشن و متمايل به يادگيري اجتماعي تأكيد نظريه

 از رفتارهاي خشونت آميز چه چيزي آموخته استفاده مورد مطلوب بودن رفتار خشني را اكتساب كرده اند؟ در

شناختي و محيطي كه باعث بروز يا سركوب اقدامات خشونت  اجتماعي، به همراه تركيبي از متغيرهاي) اند؟

 و نيز وضعيت نفي،) مثل ناكامي، قرباني خشونت بودن، خلق و سطح برانگيختگي فرد خشونت گرا(مي شود

  .خشونت آميز از سوي ناظران در اجتماعتنبيه يا تشويق و پاداش رفتارهاي 

 و پرخاشگري، پرخاشگري بر محيطي و اجتماعي هاي وضعيت گذاري تأثيركيد بر أدر اينجا ضمن ت

وسيله ه  رفتار اجتماعي ديگران را بشخص؛ بلكه شوند نمي تلقي ناپذير اجتناب ييرفتارها عنوان به خشونت

  ).Barnett, 2005: 28(قويت مي شونداز طريق پاداش و تنبيه ت ها مشاهده و تقليد ياد مي گيرد و آموختني

 تأكيدنظريه يادگيري اجتماعي از يك طرف بر روي تجارب فرزندان خانواده و مشاهده رفتار خشن 

يي در جامعه پذيري جنسيتي وجود دارد كه ها  تفاوتها   كند و از طرف ديگر مطرح مي كند كه در خانواده مي

ي اجتماعي متفاوت جامعه پذير شده و هر يك نقش جنسيتي خاص ها ان و پسران با هنجارباعث مي شود دختر

 دختران فرودستي، وابسته بودن، و تحمل خشونت را و پسران، استقالل، فرادستي و مجاز مثالً. خود را فرا گيرد

راه با جامعه پذيري جنسيتي بنابراين يادگيري كودكان در خانواده هم. بودن به انجام رفتار خشن را فرا مي گيرند

متفاوت و از طريق ساختار اجتماعي جامعه صورت مي گيرد و در ميزان خشونت افراد بيشتر واقع 

  . (Straus, 1980: 10)شود مي

ي اصلي نابرابري اجتماعي است كه به تبع آن ها نابرابري جنسيتي از شكل : ي نابرابري جنسيتيها نظريه 

در فرايند جامعه پذيري دختر و پسر در معرض . درت و منزلت بيشتري برخوردارندق مردان نسبت به زنان از

به اين ترتيب هويت جنسيتي اين دو . ي اجتماعي چه در محيط خانواده چه درجامعه قرارمي گيرندها تجربه 

ظير خانواده، نهادهايي ن.  قرار مي دهدتأثير را تحت ها ي آنها گروه جنسيتي شكل مي گيرد و در آينده انتخاب 

مدرسه و محل كار هم باعث ايجاد تفاوت هاي جنسيتي مي شوند و هم نابرابري جنسيتي را بازتوليد مي 

بنابراين، نهادهاي اجتماعي افراد را به گونه اي آموزش مي دهندكه رفتار، انتظارات ). Kerbo, 2003(كنند

ن نسبت به زنان به نابرابري درنقش هاي خانگي وكيفيات مردان برتر از زنان تلقي مي شود و تلقي برتر مردا

 فمينيستي، خشونت بر ةاز نظرمحققان نظري.  درخانه منتهي مي شودها وليت هاي متعدد آنئمردان و وظايف و مس
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نيز معتقد است، پذيرش ) 1993 ()1(كه تيف همچنان). 1: 2000دي نويا،(عليه زنان، ريشه در پدر ساالري دارد

در واقع پدرساالري، شكلي از سازمان اجتماعي است كه . ت مي گيردأز پدر ساالري نشخشونت زناشويي، ا

در اين شكل از سيستم اجتماعي، مردان خشونت . در آن، مردان از قدرت و حقوق تصميم گيري بر خوردارند

گويد، مي ) 1990(طور كه سميت همان. گر ممكن است كه فكر كنند حق كنترل و تنبيه همسرانشان را دارند

ي پدرساالرانه ها  و گرايشها يي كه باورها ي پدرساالرانه دارند، در مقايسه با آنها  و گرايشها شوهراني كه باور

به نظر مي رسد ). Barnett, 2005: 196(ندارند تمايل بيشتري دارند كه نسبت به همسرانشان خشونت بورزند

ي نقش جنسيتي، ها باور. دهمي براي خشونت عليه زنان باش عامل خطر آفرين م،ي جنسيتيها كه باور به نابرابري 

ي جنسيتي و ها كه مناسب و يا نامناسب نقشي آنان در مورد آنچه ها ي مردان و گرايشها  باورةدربردارند

يي مربوط مي شود ها به همين جهت، نابرابري جنسيتي به احتمال زياد به وضعيت . ي زنان است، مي باشدها رفتار

ي نامناسب زنان، خشونت بر عليه آنان توجيه پذير و قابل ها  مردان احساس مي كنند به دليل رفتارها كه در آن

ي نقش جنسيتي بررسي كرده ها محققاني كه ارتباط بين خشونت شوهران عليه همسران را  با  باور. قبول است

 پدرساالري بيشتري نسبت به مردان ي سنتي وها اند، عموماً دريافته اند كه مردان خشونت گر، گرايش به باور

  ).Bernard, and Bernard, 1984: 543-547(غير خشونت گر داشته اند

ي زندگي حتي ها  عرصه ةعنوان يك ايدئولوژي درهمه پيش فرض اساسي اين است كه مردساالري ب

تي زن را  آن است كه هر دو جنس فرودس، اين نفوذةدرشخصي ترين ابعاد آن نفوذكرده است و در نتيج

رسي تدريجي زنان به منابع آموزشي و فرهنگي و آشنايي  دست در عين حال،). 42: 1380اعزازي، (پذيرفته اند

ي نظري درجهت زدودن ها  به حقوق اجتماعي خود و تغييرات اجتماعي و فرهنگي كه به بحث ها آن

ي مردان در محيط ها ش در مقابل ستم  سياسي پرداخته، زنان را به واكنةويژه درعرصه ايدئولوژي مردساالري ب

دراين ميان مقاومت و پافشاري مردان در اعمال سلطه عليه زنان وحفظ نقش كنترل كننده . خانگي واداشته است

 مردساالري خصوصي است بعضاً به خشونت مردان عليه زنان منتهي مي شود، كه ةدر محيط خانه، كه حوز

ات تأثيرچنين امري بر امنيت در جامعه . گي خانوادگي و طالق باشدپيامد آن مي تواند عدم امنيت وگسيخت

  .منفي خواهد گذاشت

                                                
1- Tiff 
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 نهايي خشونت در روابط نزديك، به مسائل جنسيت و قدرت بر ةنيست معتقدند كه ريشجامعه شناسان فم

فته مي گردد و در اكثر تحقيقات انجام شده در مورد خشونت خانوادگي، عامل جنسيت به وضوح ناديده گر

  ).Anderson, 1997: 556(شده است 

فمنيسم راديكال بااستفاده از ابزارمردساالري سعي مي كند خشونت مردان عليه زنان و كنترل زنان توسط 

 خشونت خانگي عليه زنان درخانواده نشان مي دهد يسطوح باالدر . مردان در محيط خانواده را آشكارسازد

از نظر فمنيسم راديكال، اساس . كه خانواده در وضعيت فعلي با برتري مردانه پيوندي جدايي ناپذير دارد

سركوب زنان را لزوماً نبايد در دولت و اقتصاد جستجو كرد بلكه بايد ريشه هاي آن را دركنترل مردان 

 :Dobash, 1979(بخشند جستجوكرد ميشكل  انش كه شيوه هاي تفكرانساني رابرفرهنگ، مذهب، زبان و د

به . اين شيوه هاي تفكر مردساالرانه از طريق سازو كارهاي مختلف فرهنگي در زنان دروني مي شود. )37

عنوان ساختارتاريخي برتري و تسلط مردان بر ه طوركلي فمنيسم راديكال براين باور است كه مردساالري ب

  ). Bersani, 2003: 57-83( درآورده است ها به صورت منبع اصلي ستم بر زنان وكنترل آن ن، خانواده رازنا

مهم   است، دو امتيازها باب خشونت پيچيده تر از ديگر ديدگاه ديدگاه يادگيري اجتماعي در درحالي كه

دوم، اين . دقيق تر است يشين نيزي پها نخست، اين نظريه پيچيده تر است و لذا از رويكرد. نيز دارا مي باشد

 چرا كه رفتار ،ي قبلي استها رويكرد گيري يا كنترل خشونت انساني خوش بين تر از نظريه درمورد پيش

به همين دو دليل امروزه . آن را تعديل نمود يا تغيير داد خشونت آميز اصوالً آموخته مي شود و لذا مي توان

نده توسط روان شناسان اجتماعي مورد حمايت واقع شده و اكنون نظريه فزاي به طورنظريه يادگيري اجتماعي 

 از طرف ديگر از آنجا كه چون نظريه نابرابري .قبول است گسترده موردبه طوري است كه انظريه  مذكور تنها

جنسيتي متغيرهاي مهمي چون ساختار مردساالري، هنجارهاي جنسيتي و نابرابري زوجين در جامعه را به طور 

  : اضح نشان مي دهد، تحليل نظري و مدل تحقيق از تركيب هر دوي اين نظريات تشكيل مي شوندو
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  مدل تجربي تحقيق

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرضيات تحقيق
  

  . وجود دارد هم جهت معني داريةبين ميزان نگرش مردساالري و ميزان خشونت خانوادگي رابط

  .غير هم جهت معني داري وجود دارد ةرابطبين نگرش مذهبي زوجين و ميزان خشونت خانوادگي 

  . هم جهت معني داري وجود داردةرابطبين تجربه خشونت وميزان خشونت خانوادگي 

  .  هم جهت وجود داردةرابطبين دخالت خويشان وميزان خشونت خانوادگي 

 .  غير هم جهت وجود داردةرابطخشونت خانوادگي بين ميزان تحصيالت و ميزان 

 خشونت خانوادگي

ي
ژگ
وي

 
ي
رد
 ف
ي
ها

 

ت امني

 اجتماعي

 دخالت خويشان

 

  سن

  وضعيت شغلي

  تحصيالت 

  مدت ازدواج

طبقه 

  اجتماعي

تجربه 

  خشونت

تعداد 

  فرزندان

هاي  نگرش

 مذهبي

 

 نگرش پدرساالري
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 . غير هم جهت وجود دارد ةرابطبين طبقه اجتماعي افراد و ميزان خشونت خانوادگي 

 .  غير هم جهت معني داري وجود داردةرابطبين وضعيت اشتغال افراد و ميزان خشونت خانوادگي 

  . هت وجود دارد غير هم جةرابطبين مدت ازدواج و ميزان خشونت خانوادگي 

 .  غير هم جهت معني داري وجود داردةرابطبين تعداد فرزندان و ميزان خشونت خانوادگي 

  روش شناسي تحقيق

پذير نيست،  چون مطالعه همه افراد جامعه امكان. روش به كار گرفته شده در اين تحقيق، پيمايش است

ن راستا نمونه اي انتخاب و نتيجه تحقيق بر روي در اي. تحقيق از طريق بررسي با نمونه گيري صورت مي پذيرد

  . نمونه به كل جامعه آماري تعميم مي يابد

جامعه آماري اين پژوهش زنان ازدواج كرده در مناطق مختلف شهر سنندج مي باشد، كه به طور تقريبي 

فاده از جدول نمونه نمونه مورد مطالعه با است.  نفر است81473 برابر 1385 براساس سرشماري سال ها تعداد آن

  .   خانواده است300گيري لين و به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و تعداد آن 

داراي با توجه به اينكه برخي از افراد . ه جمع آوري شده استنام پرسش اطالعات اين پژوهش از طريق 

  . ه با روش حضوري تكميلي شدنام پرسشسطح سواد پاييني بودند، 

ي اصلي تحقيق يعني خشونت خانوادگي، امنيت اجتماعي، نگرش ها طالعه حاضر جهت سنجش متغيردر م

 درجه اي ليكرت 5االتي در قالب طيف ؤي ديني براساس مالحظات نظري به وسيله سها مردساالري و نگرش 

ي مرتبط با ها ياس لذا جهت استفاده از مق. ي استاندارد شده استها سنجيده شدند كه برخي برگرفته از مقياس 

  . ي مناسب انتخاب شدندها  با وضعيت جامعه مورد مطالعه، گويه ها هر متغير پس از تغييرات و سازگار نمودن آن

ي مستقل نظير ميزان پدرساالري، جهت ها ي سنجش متغير ها ي هر كدام از طيف ها اعتبار يا روايي گويه 

از طريق مشورت با اساتيد و ) ميزان خشونت خانوادگي( ي جنسي و متغيير وابستهها گيري مذهبي، هنجار

يي كه در تحليل نظري تحقيق مورد استفاده ها  با مفاهيم اساسي نظريه ها ي طيف ها كارشناسان و تطبيق گويه 

ي هر متغير با ضريب آلفاي كرونباخ انجام ها خواني معرف  سنجش ميزان هم. قرارگرفته اند، تعيين شده است

، )82/0(، خشونت خانوادگي )79/0(، پدرساالري )76/0(، كه مقدار آن براي امنيت اجتماعيگرفته است

االت ؤدر اين مقاله براي روايي س. بوده است) 90/0(و دخالت خويشاوندان) 93/0(جهت گيري مذهبي 
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 روايي در  آوردن اين نوعبه دستاز آنجا كه استانداردي بيروني جهت . همچنين از اعتبار مالك استفاده شد

ي هر متغير و استاندارد بيروني براي امنيت ها  آمده بين جمع كل گويه به دست همبستگي ،دست بود

) 41/0(ي مردساالري برابرها و نگرش) 48/0(ي مذهبيها ، نگرش)57/0(، دخالت خويشاوندان)47/0(اجتماعي

  . آمدبه دست

  ي تحقيقها يافته 

 خانوار مستقر در شهر سنندج 300يي است كه توسط ها ه نام رسشپي تحقيق حاصل استخراج ها داده      

 پس از پايان يافتن كار .ي پژوهش حاضر قرار گرفته استها تكميل گرديده و اساس تجزيه و تحليل يافته 

 )1(يآماري براي علوم اجتماعبه كامپيوتر انتقال يافت و سپس با استفاده از نرم افزار نتايج خام ،  ها وري داده آگرد

ي آمار توصيفي، جداول متقاطع ها  به وسيله شاخص ها تجزيه و تحليل داده  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

   . صورت گرفت، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسيرتحليل واريانس، ضرايب همبستگي

.  سال بوده است63/9 برابر ها  سال و ميانگين تحصيالت آن20در اين مقاله ميانگين سن ازدواج زنان برابر 

همچنين ميانگين تعداد فرزندان .  سال بوده است35گويان است كه ميانگين آن برابر  شاخص ديگر سن پاسخ

شاخص ديگر در اين مقاله .  شاغل بودندها  آن٪23 بيكار و ٪ 77گويان  از كل پاسخ.  بچه بوده است89/2برابر 

.  شهري بوده اندها  آن٪ 69از زنان روستايي و ٪ 30ه  است كه نتايج نشان داده است كها محل تولد آن

 خود را متعلق به طبقه ٪77 خود را متعلق به طبقه باالي جامعه، ها   آن٪17همچنين نتايج بيانگر اين است كه 

 شاخص ديگري كه در اين مقاله بيان شده.  هم اظهار داشته اند كه متعلق به طبقه پايين جامعه بوده اند٪ 5مياني و 

كدام يك از نيازهاي زير براي شما اولويت «ال زير كه ؤگويان به س  از پاسخ٪ 45است اين بود كه نزديك به 

 .به نياز امنيت اولويت دادند و آن را مهم تلقي مي كردند. » مسكن- كار- تغذيه- امنيت-دارد؟ بهداشت

 )3( و تحليل واريانس)2(يرسونآزمون فرضيات تحقيق با استفاده از دو تكنيك آماري، ضريب همبستگي پ

 ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مستقل در سطح سنجش فاصله اي نشان )1(جدول شماره . انجام شد

 ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مستقل و خشونت در خانواده را نشان )1(جدول شماره . مي دهد

                                                
1- Statistical Package for Social Science 
2- Pearson Correlation 
3- Analysis of Variance(ANOVA) 
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ي مذهبي ها اري بين تحصيالت، تعداد فرزندان، نگرشآمارهاي جدول نشان مي دهد كه رابطه معناد. دهد مي

افراد، دخالت خويشاوندان و تجربه خشونت با خشونت در خانواده منشا با ميزان خشونت در خانواده توليد مثل 

  .شده اند ييدأ، معنادار بوده و ت٪ 95 حداقل در سطح ها اين فرضيه . وجود دارد

 زياد در ارتباط با كه نشان دهنده گرايش نسبتاً.  است15/30رابر ي ديني بها در اين تحقيق ميانگين نگرش

 باال را نشان ي مذهبي در حدها  گويه ميزان گرايش9 آمده از اين به دستجمع نمرات . اين گويه مي باشد

ان كه نش) 27( مي باشد كه از ميانگين مورد انتظار 97/30 برابر ها  آمده از كل گويه به دستميانگين . دهد مي

 باشد، بيانگر گرايش 27هر چه اين ميانگين كل بيشتر از عدد . دهنده گرايش در حد متوسط است، باالتر است

 دخالت ةكه نشان دهند.  است33/15ميانگين دخالت خويشاوندان برابر .  مي باشدها گويان با گويه  موافق پاسخ

، ميزان دخالت خويشاوندان در ها  آمده از گويه دستبه جمع نمرات .  زياد در ارتباط با اين گويه مي باشدنسبتاً

كه نشان دهنده گرايش در حد متوسط است، ) 12(اين ميانگين از ميانگين مورد انتظار . حد باال را نشان مي دهد

  .كه بيانگر دخالت بيشتر افراد در زندگي اين افراد است. باالتر است
  

  تقل و خشونت خانوادگيي مسها  ضريب همبستگي بين متغير1جدول شماره 

  سطح  معنا داري  ضريب همبستگي  انحراف معيار  ميانگين  همبستگي

  000/0  -42/0  32/5  15/30  هاي مذهبي نگرش

  000/0  41/0  11/2  19/4   مثلدي در خانواده تولتجربه خشونت

  000/0  42/0  58/6  33/15  دخالت خويشان

  008/0  -38/0  24/2  89/2  انتعداد فرزند

يم
زان

 تول
اده
انو
ر خ
ت د

شون
 خ

دي
ثل
 م

  011/0  -27/0  27/2  63/9  تحصيالت  

  

 در سطح سنجش اسمي يا ترتيبي قرار دارند، از ها ي مستقل آنها يي كه متغيرها جهت آزمون فرضيه 

  . استفاده شده استها  براي مقايسه ميانگين F و Tي ها آزمون

حسب وضعيت شغلي افراد نمونه را نشان  آزمون تفاوت ميانگين امنيت اجتماعي بر )2(جدول شماره

ي موجود در اين جدول، ميانگين نمره امنيت اجتماعي افراد شاغل و بيكار با هم ها با توجه به آمار. دهد مي
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 و حداقل در سطح 53/2 برابرT بر اساس آزمون ها اين تفاوت مشاهده شده در بين اين ميانگين . متفاوت است

  .  معني دار است٪  95
  

   آزمون تفاوت ميانگين امنيت اجتماعي برحسب وضعيت شغلي افرادنمونهـ2 شمارهلجدو
  

 وضعيت شغلي ميانگين انحراف معيار T مقدار سطح معني داري  

 شاغل 16/39 27/8
028/0 
 

53/2 
 بيكار 43/42 99/7 

       

به نتايج . ان مي دهدبرحسب طبقه اجتماعي نشامنيت اجتماعي  آزمون تفاوت ميانگين )3(جدول شماره 

و تفاوت معناداري به لحاظ آماري بين ميانگين است ييد نموده أ فرضيه فوق را تF آمده بر اساس آزمون دست

امنيت  كه باالتر از ميانگين نمره 94/45افراد در طبقه باال برابر امنيت اجتماعي ميانگين نمره .  را نشان مي دهدها 

ي نمرات ها  است، تفاوت مشاهده شده بين ميانگين 21/39 و طبقه پايين 38/35 در طبقه متوسطها آناجتماعي 

به .  معني دار است٪ 95 حداقل در سطح 51/4 با مقدارFافراد در هر طبقه بر اساس آزمون امنيت اجتماعي 

  .اشندبهتري برخوردار مي بامنيت اجتماعي عبارتي ديگر زناني كه خود را متعلق به طبقه باال مي دانند، از 
  

 

   تحليل واريانس ميزان امنيت اجتماعي بر حسب طبقه اجتماعيـ3 شمارهجدول
 

  

 طبقه اجتماعي ميانگين  انحراف معيار Fمقدار سطح معني داري

 طبقه باال 94/45  64/7

 طبقه متوسط 38/35  48/8

  

017/0 

  

51/4 

 طبقه پايين 21/39  02/4

  رگرسيون چندمتغيره

در اين روش .  استفاده شده است)1( رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام آمار    در مقاله حاضر از

 جدول. ي مختلف به ترتيب ميزان اهميت در تعيين نسبت واريانس متغير وابسته وارد معادله مي شوندها متغير

در اينجا كل . ان مي دهدمانده معادله براي پيش بيني متغير امنيت اجتماعي را نش ي مستقل باقيها  متغير)4( شماره

                                                
1- Stepwise 
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 متغير خشونت 3ي مستقل زمينه اي و مستقل واسطه اي به شيوه گام به گام وارد معادله شدند و ها متغير

در مرحله ) =18/0Beta(ي مذهبي با مقدارها در مرحله اول، نگرش) = Beta -234/0(خانوادگي با مقدار

ر مرحله سوم، به ترتيب ميزان اهميتي در تعيين نسبت د)  = Beta-17/0(ي مردساالري با مقدارها دوم، نگرش

 از ٪42 متغير توانسته اند 3واريانس متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در مجموع اين 

  ). R²=42/0(واريانس متغير وابسته را به حساب آورند
  

  اي پيش بيني متغيرامنيت اجتماعيمانده در معادله بر ي مستقل باقيها متغيرـ  4  شمارهجدول
  

 

  R²  سطح معناداري Tمقدار   B Beta  متغير  مرحله

  33/0 000/0 35/5 -234/0  -354/0  خشونت در خانواده منشا  1

  39/0 004/0 90/2 18/0  29/0  ي مذهبيها نگرش  2

  42/0 005/0 84/2 -17/0 -32/0  ي مردساالريها نگرش  3

   و نتيجه گيري بحث

بگذاريم، در جايي كه روابط والدين   خانواده، امري است كه همه ما بايد به آن احترامقداست خانه و

فرزنداني سالم و در نهايت جامعه اي سالم  به طور يقينگيرد  صميمي و در يك تعامل دوستانه صورت مي

 صميمانه باشد، ها آن و همبستگي بينباشند بنابراين اگر اعضاي خانواده داراي روابطي عاطفي . خواهيم داشت

هنگامي كه روح خانواده، دچار آفت . داشت ، جامعه و كشور را به دنبال خواهندفرد بالندگي و رشد يقيناً

طولي نمي كشد كه با مرگ عشق در زندگي مشترك زن و مرد،  ،احساسي و سردي روابط والدين گرديد بي

نون خانواده، جايي را به جز خانه جستجو امنيت و يافتن گرماي گمشده كا فرزندان به دنبال سراب عشق و

هاي اجتماعي پناه  ها و كجروي  و يا به انواع نابهنجاري مي نهندنهايت پا به خانه عنكبوتي اعتياد كنند و در مي

نتايج . سو مي كشند كه در اين ميان دختران آسيب پذيرترند برده و آثار سوء نابساماني خانواده را با خود به هر

براساس يافته هاي . ن مي دهد كه خشونت خانوادگي ارتباط معني داري با امنيت در جامعه داردتحقيق نشا

ي ها ، نگرش)r=-34/0(، تجربه خشونت)r=74/0(ي مذهبيها  نگرشتحقيق ارتباط معني داري بين متغيرهاي

رسيون چند متغيره نتايج رگ.   وجود داردبا امنيت اجتماعي )r=-43/0( و ميزان خشونت) r=-42/0(پدرساالري

، )=Beta -234/0( متغير ميزان خشونت خانوادگي با مقدار سهتأثير تحت نشان مي دهد كه متغير وابسته مستقيماً
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به ترتيب ميزان ) =Beta -17/0(ي مردساالري با مقدارها و نگرش) =18/0Beta(ي مذهبي با مقدارها نگرش

 متغير 3د، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در مجموع اين اهميتي در به حساب آوردن متغير وابسته داشته ان

  ). R²=42/0( درصد از واريانس متغير وابسته را به حساب آورند42توانسته اند 

در ارتباط نتايج فوق با مباحث تئوري مي توان گفت كه ديدگاه فمنيسم راديكال بااستفاده از ابزار 

زنان و كنترل زنان توسط مردان در محيط خانواده را آشكار مردساالري سعي مي كند خشونت مردان عليه 

سازد و لذا سطوح بااليي از خشونت خانگي عليه زنان درخانواده نشان مي دهد كه خانواده در وضعيت فعلي با 

ي مهمي چون ساختار ها از طرفي نظريه نابرابري جنسيتي بر متغير. برتري مردانه پيوندي جدايي ناپذير دارد

قابل ذكر است . ي جنسيتي و نابرابري زوجين در جامعه را به طور واضح نشان مي دهدها ري، هنجارمردساال

نظريه يادگيري اجتماعي از يك طرف بر روي تجارب فرزندان خانواده و مشاهده رفتار خشن و از طرف كه 

باعث مي شود دختران ند مطرح مي كيي در جامعه پذيري جنسيتي وجود دارد كه ها  تفاوتها ديگر در خانواده 

 .ي اجتماعي متفاوت جامعه پذير شده و هر يك نقش جنسيتي خاص خود را فرا مي گيرندها و پسران با هنجار

ي ها اعزازي بر ساختار. ييد قرار مي دهدأي تحقيقات پيشين را مورد تها نتايج اين تحقيق از طرفي يافته 

ي پدرساالري ها ي مذهبي، ديدگاهها كور مي توان ارزش داشت كه در تحقيق مذتأكيداجتماعي در خشونت 

 بر دخالت تأكيدنتايج حاصل از تحقيق بگرضايي با . ي بسته دانستها و تجارب خشونت حاصل از ساختار

 متغيري در اين هاقابل ذكر است كه تن. ييد مي كندكور را تأي مذهبي، نتايج تحقيق مذها خويشاوندان و ارزش

 انجام شده قابل توجه بوده است، نگرش هاي پدرساالرانه است كه به طور خاص تحقيق سواي كارهاي

ي مردساالري در اين تحقيق با بحث امنيت ارتباط معكوسي دارد اما با خشونت ها نگرش. سنجش شده است

وجود  به افراد در انسان به تي خانوادگي نوعي بي اعتمادي نسبها خشونتبراين اساس . ارتباط معناداري ندارد

در بسياري از موارد نيز كسي كه . مي آورد و فرد پرخاشگر و خشن هرگز نمي تواند مورد اعتماد جامعه باشد

در كاري شكست مي خورد و يا به اصطالح سرخورده مي شود و يا در محل كار خود توبيخ مي شود 

، از اين رو خشونت را به تواند به خاستگاه ناكامي و شكست خود پرخاشگري كرده و خشونت روا بدارد نمي

به تعريفي ديگر پرخاشگري و خشونت با ناكامي جابه جا مي شود و شخص به جاي  .اطرافيان خود روا مي دارد

  . ديگري حمله ور مي شودقربانيعلت واقعي و خاستگاه اصلي به 
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 تكامل و  ديگر خشونت جايز نيست و بشر به مرحله اي از21افكار عمومي بايد بپذيرند كه در قرن 

به طوري كه امروزه در جامعه به جايي رسيده ايم كه .  جهاني شده استها  رفت رفت رسيده كه اين پيش پيش

در محيط خانوادگي ديگر نمي توان گفت چهار ديواري اختياري و . ي زورگو نيستندها   در واقع دولتها دولت

به وجود آمده تعاملي يان دولت و مردم خانواده محيطي است خصوصي و هيچ كس حق دخالت ندارد زيرا م

در امنيت اثرات سوء اين حركت . بايد بپذيريم كه خشونت در خانواده يك مسأله خصوصي نيست .است

 به يك عامل قدرتمند به عنوان دولت و ناامني ها براي جلوگيري از خشونت بنابراين. جامعه بروز مي كند

ي كه خانواده است براي جلوگيري از تبعات ويرانگر خشونت قانونمند نياز است كه در يك محدوده خصوص

 .دخالت كند

  : برنامه ريزي كردها  مي دهند كه مي توان در مورد آنارايهپيشنهادهاي ذيل راهكارهايي عملي را 

ي گروهي، باال بردن سطح آگاهي مردم از حقوق جزايي و آشنا كردن ها  فرهنگ سازي از طريق رسانه -

  . راه حلي براي جلوگيري از جرمعنوانه بب عملشان آنان از عواق

  . و اصل تفاهم در ميان زوجين تبديل فرهنگ خشونت به مداراي اجتماعي-

   .ي كيفري براي عامالن خشونتها  و كارآمد مانند مجازات مؤثّراتخاذ تدابير قانوني  -

موجبات اشتغال و تحصيل زوجين به فراهم نمودن  مين زندگي افراد در حداقل رفاه فردي و خانوادگي،أت -

  .گونه اي كه هر دو در اين ارتباط از حق برابر برخوردار باشند
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