
 

 

اجتماعي خانواده  با خشونت خانگي  ي هاي سرمايهمؤلفه ي رابطه
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   2پروانه نژادسبزي
  20/4/89:تاريخ پذيرش نهايي                   19/2/89: تاريخ دريافت

  

  دهيچك
 ي روابط حاكم درخانواده بـه بررسـي تـاثير  سـرمايه     ي حاضر در صدد است از دريچه ي مقاله

. شهرستان خـرم آبـاد بپـردازد   هاي آن بر خشونت خانگي عليه زنان در لفهمؤ اجتماعي خانوادگي و
شـهر   يشـهر  يدرمـان  -يدر اين تحقيق زنان شوهردار تحت پوشش مراكز بهداشـت  يآماري جامعه

هـاي تحقيـق   يافتـه . نفر انتخاب بررسي شدند 383اند كه با استفاده از فرمول كوكران، آباد بودهخرم
خشونت فيزيكي مسـتقيم و   ي خشونت خانگي در حوزه ي كمترين تجربه. 1حاكي از آن است كه  

در حدود نيمي . 2عاطفي است،  -خشونت فيزيكي غير مستقيم و رواني ي بيشترين موارد در حوزه
اجتماعي خانوادگي در حد زياد و خيلي زياد و ما بقـي داراي    ي سرمايه ياز افراد بررسي شده دارا

اي كننـده هاي آن نقش تعيينلفهمؤاجتماعي و  ي سرمايه. 3اجتماعي متوسط و كم بودند،  ي سرمايه
درصـد   58اجتمـاعي بـه تنهـايي      ي در خشونت خانگي عليه زنان داشتند، به نحـوي كـه سـرمايه   

اجتمـاعي،   ي در تحليل چند متغيره، پـس از سـرمايه  . 4كند، واريانس خشونت خانگي را تبيين مي
ن  و موثرترين منبع باارزش خشونت خانگي عليه زنا ي ترين تبيين كنندهمتغير تحصيالت زن  مهم
  . سازي زنان شناخته شداجتماعي در فرايند توانمند

منـابع   ي اجتماعي خـانواده، خشـونت خـانگي عليـه زنـان، نظريـه       ي سرمايه :كليديواژگان  
  روابط اجتماعي ي شبكه ي ،همكاري، اعتماد، تحصيالت زن، نظريه

                                                   
malekipnu@gmail.com،استاديار گروه علوم احتماعي دانشگاه پيام نور.  1
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  طرح و بيان مسئله
فقـدان حضـور آن بـه مثابـه      ي، بررسياجتماع ي هيب سرمامطالعه در با يهااز حوزه ييك

فرض  .مجرمانه در اجتماع است يهاتيو فعال ياجتماع يهابيگذار بر مسائل و آسريعامل تاث
را  يك مساعيبر تشر يمبتن يرفتار يوجود هنجارها ياجتماع ي هين است كه چون سرمايبر ا

 يهـا بالفعل بازتاب نبود مؤلفه ياجتماع يهابيكند و در مقابل، بروز  مسائل و آسيمنعكس م
امـا  بـه مثابـه    ين رهيافت را فوكويا. و اعتماد، است يهمكار ي، يعنياجتماع ي هيسرما ياصل

كـرد كـه در مقابـل     يمعرفـ  ياجتمـاع  ي هيسـرما  ي رهيـ ن ذخيدر بحث تخم ينيگزيروش جا
سـنجش و   ياسـت بـه جـا   او معتقـد  . رديـ گيقـرار مـ   ياجتماع ي هيسرما يجابيا يهادگاهيد

يـا   ياجتمـاع  ي هيتوان نبود سرما يارزش مثبت، و م ي به منزله ياجتماع ي هيسرما يريگاندازه
را اندازه ) خانواده يت ، فروپاشيزان جرم و جنايل مياز قب( يگر، انحرافات اجتماعيبه عبارت د

  ). 20-19: 1385اما ، يفوكو( كرد يريگ
و در حـال   يجوامع و مخصوصاً جوامع سنت ي به همهمبتالكه  ين مسائل اجتماعياز ا يكي

ه زنان اسـت كـه بنـا بـر فـرض بـاال، بازتـاب نبـود         يعل يخشونت خانگ ي گذار است، مسئله
عبـارت    ي، خشونت خـانگ 1993ف سازمان ملل در سال يبنا به تعر. است ياجتماع ي هيسرما

ـ  يا رواني ي، جنسيمب جسيت كه موجب آسيهر رفتار خشن وابسته به جنس است از ا رنـج  ي
صورت گرفته  يار و آزاديا سلب مطلق اختيد، اجبار يتواند با تهديم ين رفتاريچن. زنان شود

: 1381رئيسـي سرتشـنيزي،    ؛30: 1380بهداشـت،   يسازمان جهان(ا خفا رخ دهد يو در جمع 
ـ  يخشونت عـاطف  ي گانه به انواع چهار يخشونت خانگ ).49 و  ياع، خشـونت اجتمـ  يو روان

  .شودم مييم تقسيمستق يكيزيم و خشونت فيمستق غير يكيزي، خشونت فياقتصاد
هاي گوناگون با درجات متفاوتي ديده درايران، خشونت مردان عليه همسران خود در استان

تـرين  غرب كشـور واقـع شـده اسـت، يكـي از محـروم       ي استان لرستان كه در منطقه. شودمي
اقتصاد منطقه همانند گذشته مبتني بر كشـاورزي و دامـداراي   . آيديهاي كشور به شمار ماستان

در چنين نظامي، . سنتي مبتني بر خويشاوندي است ي سنتي و مناسبات اجتماعي در اين جامعه
اي و خصوصـيات  تنوع قبيله. رود و فرد بايد تابع گروه باشداستقالل و آزادي فرد از دست مي

نظـام خـانوادگي   . سنتي و عشايري بسيار قـوي عمـل كنـد    اي سبب گرديده كه فرهنگعشيره
آمدن نوع خاصي از مناسبات ساالر، است يعني نظامي كه در آن اقتدار شوهر بر زن به پديدمرد
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مـردان از زنـان   . انجامـد قدرت در زناشويي و جايگاهي فرودسـت بـراي همسـر و مـادر مـي     
ات خانگي به شوهران خود خدمت كننـد و  خدم ي رود با عرضهمقتدرترند و از زنان انتظار مي

دار از نظرهـا  وجرح زنان شوهراكثر اوقات ضرب. انددر صورت عدم تمكين، سزاوار خشونت
  . شمار مي روندماند و اين مشكالت خانگي بخشي از زندگي طبيعي خانوادگي بهپنهان مي
مطالعـاتي   ي حوزهاجتماعي و خشونت خانگي عليه زنان حداقل در سه  ي سرمايه ي رابطه

اجتمـاعي بـه    ي پيامـدهاي سـرمايه   ي كه به مطالعـه اند اول متفكراني ي دسته. بررسي مي شود
هاي اجتماعي بررسـي  ثيرات فقدان آن را بر بروز آسيبتأاند و متغيري مستقل پرداخته ي منزله
آنهـا خشـونت    ي اند كه موضـوع مطالعـه  دوم انديشمنداني ي دسته). 1385اما، يفوكو(اند كرده

اند كـه از  ثر بر آن پرداختهمؤخانگي عليه زنان است و از اين منظر به كندوكاو پيرامون عوامل 
:  1377روي،( روابط اجتماعي اليزابت بات اشـاره كـرد   ي شبكه ي توان به نظريهاين جمله مي

معتقدنـد كـه    انـد و سازي زنان پرداختهاند كه به بحث توانمندديگر متفكراني ي دسته).23-21
تواند ها و زنان مييكي از منابع در دسترس خانواده ي اجتماعي به منزله ي ارتقاي سطح سرمايه

درويـش   ؛1989گـود، (منابع ويليام گود  ي نظريه. احتمال بروز خشونت خانگي را كاهش دهد
ـ و ل) 2006( 2و دسـموند كـي رانيـان     1لوتورهاي آدام زوو پژوهش) 54:  1378پور، انـگ  يزا ي

  .گيرنددر اين حوزه قرار مي) 2004( 4ن پورتريان ليو مار 3الرنس
 ي ثير  سرمايهتأروابط حاكم درخانواده به بررسي  ي صدد است از دريچهحاضر در ي مقاله

 يهـدف اصـل  . آباد بپردازداجتماعي خانوادگي بر خشونت خانگي عليه زنان در شهرستان خرم
 ي رابطـه  يو بررسـ  يآبادخرم يهاعليه زنان در خانواده يخانگ زان شيوع خشونتيسنجش م

  .است يخانگ با خشونت) يعني همكاري و اعتماد(هاي آن خانواده و مؤلفه ياجتماع ي هيسرما

   ياجتماع ي هيمثابه فقدان سرمابه يجرايم و مسائل اجتماع
فقـدان   ي، بررسـ  ياجتماع ي هيسرما ي مطالعه در باره يهااز حوزه يچنان كه ذكر شد، يك

مجرمانـه در   يهاتيو فعال ياجتماع يهابيگذار بر مسائل و آسريحضور آن به مثابه عامل تاث

                                                   
1
- Adom j. Zolotor   

2- Desmond K. Ruyan   
3- Lisa Young Larance   
4- Maryann Lane Porter   
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بـه   ياجتمـاع  ي هيمفهوم سـرما  ي كنندهيكه معموالً به عنوان معرف 1ن جاكوبزياجتماع است ج
ت كه چـرا  ين واقعياز ا ين بخشييتب ين مفهوم را برايشود، ايشناسي معاصر شناخته مجامعه

  ).1961جاكوبز،( اند توسعه داد گريد يهاتر از شهرها امنشهر يبرخ
دانسـت  يهـا بـر جوانـان مـ    ياافكار همدوره ير منفيث�تكلمن در اولين اثر خود آنچه را  
اجتماعي  ي همچون سرمايه يپس از حدود چهل سال، امروز نقش عواملي اجتماع. ح كرديتشر

پاتنـام در  ). 102:  1388فيلـد،  (شناخته شده اسـت   يارت گستردهجوانان به صو يبر بزهكار
ـ  يقـو  يمنفـ  يوستگيها ، به نوعي پالتيسطح ا  ي هيخشـن و شـاخص سـرما    يهـا ن جـرم يب
، در صـورت  ياجتمـاع  ي هيزان سـرما يـ ش ميبود كه با افزا يدا كرده و مدعيدست پ ياجتماع

  ).208: 2000پاتنام، (مد تر خواهد آنييط، سطوح جرم پاير شرايبرابر بودن سا
ـ با استفاده از تكن) 2001( روزنفلد و همكارانش  بـه   يمعـادالت سـاختار   يبنـد ك مـدل ي

نكـه  يكـا پرداختنـد و متوجـه شـدند بـا ا     يآمر ي هيثر بر قتل در نود و دو ناحمؤعوامل  يبررس
 نيهسـتند، امـا در عـ    يعوامل جد يهمگ يجنوب يهانرخ طالق و محله  يت اقتصاديمحروم

قتـل   يهـا بر نـرخ   ير فراوانيتاث يدارا ياجتماع ي هيها، سرماكنندهينيبشير پيلحاظ كردن سا
ج منابع يف بسيف و توان ضعيضع ير رسميغ يآنها معتقدند جرم محصول كنترل اجتماع.است
ـ تقو ي به منزلـه  يرسم يخارج  286: 2001روزنفلـد و همكـاران،   (قـانون اسـت    ي كننـده تي

  ).287و
توان يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان فعاليت مجرمانـه در اجتمـاع    اجتماعي را ميي سرمايه

اجتماعي در تعيـين احتمـال روي آوردن     ي رسد كه سرمايههمچنين، به نظر مي. درنظر گرفت
عملكرد اجتماع ي نحوه ي مسئلهاين بحث صرفاً . كندافراد خاص به رفتار مجرمانه نقش بازي مي

هاي مجري قانون را شكل دهـد  تواند رفتار سازماننيست؛ بلكه عالوه بر اين، ميو اعضاي آن 
 ).102: 1388فيلد، (

، ياجتمـاع ي هيسـرما «بـا عنـوان    يقـ يدر تحق) 2006(آدام زو لوتور و دسموند كـي رانيـان   
عامـل   ي ن بـه منزلـه  ييپـا  ياجتمـاع  ي هير سـرما يتـاث  يبـه بررسـ  » و غفلـت  يخشونت خانگ

ن يپرداختنـد و بـد   يو خشونت خـانگ  يد جسمانيهات شديتنب ي هدهندشيو افزا 2كنندهديتهد

                                                   
1- Jane jacobs   
2- risk factor  
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از منابع در دسترس خـانواده،   ي، به مثابه يكياجتماع ي هيدند كه ارتقاي سطح سرمايجه رسينت
  .را كاهش دهد يتواند احتمال بروز خشونت خانگيم

در  يخشونت خانگ يقربان زنان ي در مطالعه) 2004(ن پورتر يان ليانگ الرنس و ماريزا يل
را  ياجتمـاع  ي پرداختند كه اعتماد و شـبكه  يايت گروهيحما يهانديفرا يبنگالدش به بررس
  .كننديل ميتسه ياجتماع ي هيسرما يهادر مقام شاخص

 ي دهنـده ليتشـك  يعامـل اصـل  دو ياجتمـاع  ي هيسـرما  يهايبه طور كلي، بر اساس تئور
از كمبـود اعتمـاد و    يناش ياست و بروز خشونت خانگ ياراعتماد و همك ياجتماع ي هيسرما

  .استخانواده  ياجتماع ي هيجه، كمبود سرمايان زن و شوهر و در نتيم يهمكار

  پژوهش درباب خشونت عليه زنان  در ايران  ي پيشينه

ترين ايـن  اهميتاند كه بادر كشور  افراد متعددي به تحقيق و مطالعه در اين زمينه پرداخته
 و) 1380(اثـر مهرانگيـز كـار    خشونت عليه زنـان در ايـران   ي پژوهش دربارهاند از ار عبارتآث

  .) 1380( تاليف شهال اعزازي   خوردهزنان كتك: خشونت خانوادگي
دهد يشهر تهران نشان م يستيبهز ي كننده به مراكز مشاورهزنان مراجعهي با مطالعه ياعزاز  

  ).1380، ياعزاز(اندآشنا شده يكيزيمشترك با خشونت ف يندگاز زنان در هفته اول ز يميكه ن
آمـاري   ي اي و دانشـگاهي متعـددي بـا جامعـه    هـاي منطقـه  گذشته از اين آثـار، پـژوهش  

  .كنيمتري انجام شده كه به اختصار  چند مورد از آنها را ذكر ميمحدود
ـ   ه اسـت كـه بـه    اميرمرادي در تحقيقي به بررسي مشكالت جسمي و رواني زنـاني پرداخت

ترين مشكالت جسمي زنان او نشان داد كه شايع. انددست همسرانشان با خشونت روبرو شده
همچنين، از نظر رواني ). درصد  99( هاي خانوادگي كبودي و كوفتگي بوده است در خشونت

انـد  درصد از آنان فاقد عـزت نفـس بـاال بـوده     65درصد از زنان افسردگي شديد داشته و  34
  ). 1375دي، مرا(

كننده به پنج واحـد  مراجعه يجسم ي دهيدزنان آزار ي درباره ي ات در پژوهشي دربارهيب   
 ياد، زنـدان ياعت ي افت كه سابقهيجه دست ين نتيبه ا 1378شهر تهران در سال ، يقانون يپزشك

  ).1378ات، يب(دارد  يآزارمي با زنيشدن و ارتكاب جرايم گوناگون مرد ارتباط مستق
عوامل مؤثر بر خشونت شـوهران   يشناختجامعه يبررس"تحت عنوان  يزنگنه در پژوهش  

سن زن و شوهر، سـن ازدواج زن و شـوهر،    يرهاينشان داد كه متغ "ه زنان در شهر بوشهريعل
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ـ ين بـه اعتقـادات د  يزوج يبنديزان پاين، تعداد فرزندان، ميطول مدت ازدواج زوج ـ ، مين زان ي
رابطه معكـوس و   يالت زن و درآمد شوهر دارايزان تحصيب همسر، من در انتخايزوج يآزاد

  ).1380زنگنه، (ه زنان است يبا خشونت عل يمعنادار
زان خشونت مـردان نسـبت بـه زنـان در     يعوامل مؤثر بر م يبه بررس يقيدر تحق ييبگرضا
زن در  يريگميزان تصمين مياز آن است كه ب يج حاصله حاكينتا. الم پرداخته استيشهرستان ا

ـ ينتـا . وجود ندارد يمعنادار ي ه زنان رابطهيزان خشونت عليبا م يامور مهم زندگ ـ ا يج كل ن ي
انـد و  از طرف همسرانشان با خشونت روبرو شده يق نشان داده كه اكثر زنان جامعه آماريتحق
  ).1382، ييبگرضا(بوده است  يروان -ين آنها خشونت روحين خشونت در بيترعيشا

شـناختي بـا خشـونت مـردان     برخي عوامل جمعيت ي ق  پس از بررسي رابطهشهين ييال 
نسبت به همسران خود در شهرستان اهواز، دريافت كه هر چه ميزان تحصيالت مردان و زنـان  

ورزي باالتر باشد و همچنين زنان از زندگي زناشويي رضايت بيشـتر داشـته باشـند، خشـونت    
  ).54: 1387نتري و حميديان،كال( مردان عليه همسرانشان كمتر است 

با بررسي توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر اروميه نشان داد كه ) 1382(عارفي  
درصد زنـاني كـه    60تا  50همچنين، . اندساله بيشترين خشونت را تجربه كرده 32تا  17زنان 

آنهـا  درصـد   25گيرنـد، تحصـيالت ابتـدايي دارنـد و     مورد خشونت همسران خود قـرار مـي  
درصـد مـورد    25/7درصد از زنان مورد خشونت فيزيكي و جسـمي،   50همچنين، . سوادندبي

  ). .1382عارفي،(اند درصد مورد خشونت مالي قرار گرفته 23/2خشونت رواني و 

  چارچوب نظري

بـه دنبـال شـناخت    » خشونت شوهران بر ضد زنان خانواده « بخشي از نظريات مربوط به 
 )هاي سطح كـالن نظريه(سازد اند كه خانواده را مستعد خشونت مياختاريالگوها و عواملي س

بخشي ديگر از نظريات . فمينيستي ي فرهنگ خشونت و نظريهخرده ي هاند نظريكه از آن جمله
، )هـاي سـطح ميانـه و خـرد    نظريه( كنند رفتار و كنش متقابل بين اعضاي خانواده را تبيين مي

ساز ها به بعضي از عوامل زمينههر كدام از اين نظريه. يادگيري اجتماعيمنابع و   ي مانند نظريه
خشونت عليه زنـان داراي   ي خشونت شوهران عليه زنان توجه مي كنند، در صورتي كه پديده

هاي گوناگوني كه هر كدام در قالب رويكـرد  بعدي است و بايد آن را به مدد نظريههستي چند
  .كرد اند بررسيمتفاوتي قابل بحث
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به اعتقاد او . مطرح كرد 1990 ي اين نظريه را باندورا در دهه: يادگيري اجتماعي ي نظريه ●
بـدرفتاري از   ي مشـاهده و تجربـه  . آموزنـد فرزندان از طريق والدين خود خشن بـودن را مـي  

آميـز توسـط مـرد و آمـوختن     والدين در دوران كودكي منجر به يادگيري رفتار سـلطه  ي ناحيه
ويژه مطالعات تاييد كرده است كه ميزان خشونت به). 177: 1377فوروارد، ( شود ن ميتحمل ز

شده بر اثر جدايي يا طالق، بـاالتر از  گسستههاي از همويژه خانوادههاي گسسته، بهدر خانواده
  ). 167و  166: 1989گود، ( هاي سالم است خانواده
هـا و  پـذيري گـرايش  نظريه، فرايند جامعه نيبر اساس ا: يپذيري جنسيتجامعه ي نظريه ●

دهد و باعث دائمـي  كند و آن را به فرزندان انتقال ميهويت جنسيتي را در خانواده دروني مي
شود، زيرا معموالً از زنـان تصـوير آرام، مطيـع، منفعـل،     مرد و مطيع بودن زن مي ي شدن سلطه

در . كندايسته، توانا و مصمم ترسيم ميعاطفي و وابسته و از مردان تصويري مستقل، استوار، ش
گري مردانـه  چنين شرايطي زنان نقش جنسيتي سنتي مطيع بودن و در مقابل، مردان نقش سلطه

  ). 327و  98: 1992شفر، ( پذيرند را مي
بر . خشونت خانوادگي است ي منابع در زمينه ي ويليام گود واضع نظريه: منابع ي نظريه  ●

نظام خانواده مانند هر نظام يا واحد اجتماعي ديگـر داراي نظـامي اقتـداري     اين نظريه، ي پايه
بيشتر از ) شغل، تحصيالت، درآمد، مهارت و اطالعات (است و هر كس به منابع مهم خانواده 

تواند ساير اعضا را به فعاليت در مسير اميال خود وادار كند و ديگران دسترسي داشته باشد، مي
هاي تجربـي  بر اساس اين ايده، پژوهش). 81: 1380اعزازي، (م با اوست هاي مهگيريتصميم

ترين عامـل مقابلـه بـا خشـونت مـردان در      اند كه افزايش منابع قدرت مهمدر ايران نشان داده
  ) 54: 1378پور، درويش(خانواده است 

ر اساس آن منابع گود را تعديل و ب ي اُبراين و گلس نظريه:  ناسازگاري پايگاهي ي نظريه ●
ها و بر اساس اين نظريه، اگر شوهران مهارت. ناسازگاري پايگاهي را تدوين كردند ي نظريه

منابع كمتري نسبت به همسرانشان داشته باشند، به طوري كه همسرانشان پايگاه انتسابي آنها را 
بر طبق . دكننتهديد كنند، از خشونت همچون ابزاري براي حفظ پايگاه انتسابي خود استفاده مي

طبقات اقتصادي و اجتماعي  ي اين نظريه، خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده در همه
وجود دارد و اين هنگامي است كه تفاوتي پايگاهي از نظر آموزش، درآمد و شغل بين زوجين 

تري از وجود داشته باشد و شوهران از نظر تحصيالت، درآمد و منزلت شغلي در سطح پايين
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شان قرار گيرند و احساس كنند كه قدرت و پايگاه انتسابي آنها در خانواده با برتري همسران
  )1380زنگنه، (شودتحصيلي و شغلي همسرانشان تهديد مي

فرهنگ خشونت، هر فرهنگي و به تبع خرده ي بر اساس نظريه:  خرده فرهنگ ي نظريه  ●
ها و اعتقادات ، هنجارها، نگرشهافرهنگي داراي عناصر خاصي است شامل ارزشآن هر خرده

. كه ممكن است خشونت شوهران بر ضد زنان خانواده را تأييد و تقويت كند يا مانع آن شود
در نتيجه، تعهد به اين عناصر فرهنگي است كه خشونت شوهران بر ضد زنان را در خانواده 

توان براي ، ميفرهنگ خشونتخرده ي بنابراين، بر اساس نظريه. دهدافزايش يا كاهش مي
تبيين خشونت شوهران بر ضد زنان در خانواده متغيرهايي مانند تعهد به اعتقادات ديني، 

  )1380زنگنه،(خويشاوندان را بررسي كرد  ي همسرگزيني و مداخله ي شيوه
ها نيز معتقدند كه چگونگي توزيـع منـابع مـالي در    فمينيست:  يفمينيست ي نظريه  ●      

گردد كه ه روابط قدرت ميان زن و شوهر دارد و روابط قدرت به اين امر برميخانواده بستگي ب
آبـوت و واالس،  ( گيري دارد كه پول خانواده چگونه و كجا صرف شود چه كسي حق تصميم

 ؛قدرت است ي بر اساس رويكرد فمينيستي، روابط دو جنس اساساً رابطه). 158و  157: 1376
شناختي كرده و بـا  فيزيكي، كالمي يا روان ي استفادهسر خود سوءاي كه در آن، مرد از همرابطه

بدين ترتيب، خاتمـه دادن بـه   . بخشدخود را تداوم مي ي كارگيري خشونت، قدرت و سلطهبه
شـمس  ( قدرت بين زن و مـرد در جامعـه اسـت     ي آزاري مستلزم تجديد ساختار رابطههمسر
  ). 64: 1382پور، آباد و امامياسفند

اليزابت بات به نوعي ديگر از روابط متقابل بين :  روابط خانوادگي ي شبكه ي نظريه ●    
او . كنـد ها اشاره و دو الگوي متفاوت از روابط خـانوادگي را معرفـي مـي   همسران در خانواده

اين الگو روابطـي را  . هاي زناشويي نامگذاري كرده استالگوي اول را مناسبات تفكيكي نقش
هاي اند و نقشد كه در آن، زن و شوهر قائل به تفاوت واضحي در وظايف خوددهتوضيح مي

بـات از  . اي دارنـد هـاي جداگانـه  خانوادگي را به دقت تفكيك كرده و منافع، عاليق و فعاليت
تفكيـك   ي مقابـل نظريـه   ي برد كه نقطههاي مشترك نام ميالگوي دوم با عنوان مناسبات نقش

ها با هم همكاري ر اين نوع از مناسبات، زن و شوهر در اكثر فعاليتد. هاي پارسونز استنقش
 ي بات مشخصـاً بـه شـبكه    ي نظريه. و همفكري دارند و تضاد منافع و عاليقشان حداقل است

هايي كـه  رسد كه در خانوادهروابط خانوادگي و اجتماعي خانواده اشاره دارد و بدين نتيجه مي
روابط اجتماعي به صورت متصل و محدود ظـاهر   ي ، شبكهتقسيم وظايف در آنها سنتي است
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اجتمـاعي   ي كننـد، داراي شـبكه  شود، اما زن و شوهري كه به صورت مشاركتي زندگي ميمي
  ) . 21و 23: 1377روي، ( رسد اند و در اين حالت خشونت به حداقل ميپراكنده
و طرفـه زمـاني شـكل    بر اساس ايـن  نظريـه، شـرايط گفتگـوي د    :  آثار تعامل ي نظريه ●

گيرد كه كنش ارتباطي در مفهوم هابرماسي آن حضور داشته باشد كه كنشگران در فضايي به مي
دهي فضاي كنش ارتبـاطي  هابرماس معتقد به شكل. دور از تنش نظرات خويش را تبادل كنند

را از كنشي، كنشگران از يكديگر توقع دارند كه اغراض و افعـال متفاوتشـان   در اين هم. است
اين امكان را » زبان مشترك « . طريق اجماعي كه محصول ارتباط و مفاهمه است هماهنگ كنند

آميـز طـرفين   نظر، براي جلوگيري از رفتار خشـونت آورد و در صورت بروز اختالففراهم مي
آور اعمـال گفتـاري در گـرو نيرومنـدي غيـر      پس، نيروي الزام. فقط بايد به دليل متوسل شوند

 ي در موقعيت گفتاري آرماني، قدرت و فشار برنـده ). 45: 1377هابرماس، (ئل است خشن دال
خـانواده، در   ي در حـوزه . شـود كند، بلكه فقط استدالل بهتـر پيـروز مـي   استدالل را تعيين نمي

تـوان سـالمت   ي صورتي كه امكان گفتگوي استداللي در ميان همسران وجود داشته باشـد، مـي  
شت، زيرا افرادي كه از گفتگو و تعامالت استداللي بـا ديگـران خـودداري    خانواده را انتظار دا

هاي ارتباطي قوي نداشته شوند و همسراني كه مهارتورزند، مستعد گرايش به خشونت ميمي
پرتنشي  ي و ظرفيت بحث، مذاكره و گفتگو را در خصوص موضوعات گوناگون ندارند، رابطه

: 1994دالـوس،  ( ضايتي، حسد، خشونت و بدبيني اسـت  كنند كه محصول آن ناررا تجربه مي
20 .(   

انـد، زيـرا در   ند كه زنان  خود باعث و باني خشـونت اينان معتقد: گرايان راديكالسنت  ●
كننـد و مسـبب چنـين خشـونتي     خشونت جنسي، زنان خود متجـاوز را وسوسـه مـي    ي زمينه

كند كه مرد اجازه دارد همسرش را در غرب، اين طرز تفكر به اين صورت تجلي مي. شوندمي
: 1380آبـوت و واالس،  (تـر نباشـد   بزند، مشروط بر اين كه چوب از انگشت شستش ضـخيم 

223 .(  

  يشناس روش 
در ايـن تحقيـق زنـان     يآمـار ي جامعـه . اجرا شده است يشيمايپژوهش حاضر با روش پ

اند كه تعداد آنها بـر  دهآباد بوشهر خرم يشهر يدرمان -يشوهردار تحت پوشش مراكز بهداشت
با استفاده از فرمول كوكران حجـم  . نفر است 700ֽ57آباداساس آمار مركز بهداشت شهر خرم
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تصـادفي   ي هـا بـر اسـاس شـيوه    نفـر محاسـبه و نمونـه    383پژوهش حاضـر   يآمار ي نمونه
 بود كه در زمان پژوهش با يپژوهش زن شوهردار ي واحد مشاهده. سيستماتيك انتخاب شدند

اي استفاده شـد  ك پرسشنامهياطالعات از تكن يآوربه منظور جمع. كرديم يهمسر خود زندگ
 ياجتمـاع  -ياقتصـاد  يهـا يژگـ يو ي سواالتي دربـاره . 1: بود يكه مشتمل بر سه قسمت اصل

ـ گو. 3، يخانگاس خشونتيمربوط به مق يهاهيگو. 2ان، يپاسخگو ـ مق ي دربـاره  يهـاي هي اس ي
  .ر خانوادهد ياجتماع ي هيسرما

  رهايم و سنجش متغيف مفاهيتعر
 ياجتمـاع  ي هير مستقل سرمايعليه زنان و متغ ين پژوهش خشونت خانگيا ي ر وابستهيمتغ

  : رها ارائه آمده استيهر كدام از متغ ياتيو عمل يف نظرير تعاريدر خانواده است كه در ز
رفـع خشـونت   " ي ميهبر اساس اعال: ف مفهومييتعر) الف: خشونت خانگي عليه زنان. 1

ه زنـان  يتصويب شد، خشونت عل 1993سازمان ملل در سال  يكه در اجالس عموم "ه زنانيعل
ـ ي ي، جنسيب جسميت كه موجب آسياست از  هر رفتار خشن وابسته به جنسعبارت  يا روان

ت صور يار و آزاديا سلب مطلق اختيد، اجبار يتواند با تهديم ين رفتاريچن. ا رنج زنان شودي
  )30: 1380بهداشت،  يسازمان جهان(ا خفا رخ دهد يگرفته و در جمع 

ه زنان از مقياس اسـتاندارد حـاج   يخشونت خانگي علبراي سنجش : ياتيف عمليتعر) ب
به فارسـي ترجمـه و   ) 94-96: 1382(استفاده شده است كه توسط خاقاني فرد )  1999(يحيي

با (ن مقياس در قالب طيف ليكرت يا. گرفته است معيارهاي روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار
ه زنـان را  در  يگويه است كه خشونت خانگي عل 34و متشكل از  يطراح) 5تا  1دامنه نمرات 

و  يعـاطف  -يم، خشونت روانير مستقيغ يكيزيم، خشونت فيمستق يكيزيچهار بعد خشونت ف
ي هـر فـرد عبارتسـت از    نمـره نهـاي  . مورد سنجش قرار مي دهد ياجتماع -يخشونت اقتصاد

است  170تا    34اس از ين مقيبه طور كلي دامنه نمرات ا. حاصل جمع نمرات او از هر گويه
از باال بـودن   ياست كه حاك 92/0اس در پژوهش حاضر برابر با ين مقيكرونباخ ا يمقدار الفا.

  .باشد يآن م ييمقدار روا
خـانوادگي   ياجتمـاع  ي هيسـرما :  يف مفهـوم يتعر) الف :اجتماعي خانواده  ي ـ سرمايه2

 يررسـم يغ يمجموع منابعي است كه در ذات روابط خانوادگي وجود دارد و به مثابه هنجارها
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ق و از ايـن طريـق كـارايي جامعـه و     ين اعضاي خانواده را تشويو اعتماد ب  يهمكار جاافتاده
  ).467: 1377كلمن، . (خانواده را تسهيل مي كند

شـاخص اصـلي    دو يبر مبنـا   ياجتماع ي هين پژوهش، سرمايدر ا:  ياتيف عمليتعر) ب
عبارت  خانوادگي  اعتماد اجتماعيشاخص .  ده شده استيو همكاري بين زوجين سنجاعتماد 

نسـبت بـه    زوجـين شده به لحاظ اجتماعي كـه  انتظارات و تعهدات اكتسابي و تأييد است از 
از  ،منظور سنجش اعتماد اجتماعي پاسخگويان به). 105: 1999پاكستون، (دارند  ....يكديگر و 

گويـه در   8 ،به ايـن منظـور  . بيان كنندهمسرانشان ميزان اعتماد خود را به  كهآنان خواسته شد 
و روايـي   يصور اعتبار يبررس پس از و يطراح ،5تا  1نمرات  ي با دامنه ،قالب طيف ليكرت

پاسخگويان ه و به  يخانوادگي ته اجتماعي اعتماد ي سنجه,  يمقدمات ي مطالعه ي آنها در مرحله
خـانوادگي بـه اسـتعدادها و     يشاخص همكـار . بود 40تا  8اس از ين مقيا ي دامنه. شدعرضه 

دهد، از جمله حس يارتباط با همسر سوق م  يدر فرد اشاره دارد كه او را به سو ييهاتيفيك
 ياشتراك يمام  داشتن به همكاربا خانواده و اهت يو همبستگ يف، وفاداري، درك وظايفداكار
ـ  ).312: 1992كلرهارلز و همكـاران،  ( ياجتماع يو زندگ گويـه در قالـب    9از  ن منظـور،  يدب

 ي در مرحلـه و روايـي آنهـا    يصور استفاده شد و پس از تأييد اعتبار ،5تا  1از ، طيف ليكرت
ن ينمرات ا ي دامنه. ان پرداخته شديخانوادگي پاسخگو يهمكاربه سنجش   ياكتشاف ي مطالعه

  . بود 45تا  9ن ياس بيمق
اعتمـاد و    يهااسيك ازمقيخانوادگي  نمرات هر ياجتماع ي هيساخت مقياس سرما يبرا

هـاي  شده شـاخص با توجه به حداقل و حداكثر نمرات مشخص. ب شدنديهمكاري با هم ترك
مقـدار  . اسـت   85تـا   17بـين   ياجتمـاع  ي هيسرما ي رات نمرهييتغ ي ، دامنهياعتماد و همكار

از باال بودن  مقـدار   ياست كه حاك/. 83خانوادگي   ياجتماع ي هياس سرمايكرونباخ مق يآلفا
  .ن سنجه استيا ييروا
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  قيقج تحيها و نتا افتهي

   يآمار ي نمونه ياجتماع ياقتصاد يها يژگيو .الف

در درصـد   47ه، لسـا  14 تا 10 يدر گروه سندرصد  3/0ان يپاسخگو يع سنياز نظر توز. 1
ــا 15 يگــروه ســن ــا 30 يدر گــروه ســندرصــد  4/49ه، ســال 29 ت درصــد  4/3ه و ســال 49 ت
  .سال است 02/32ان حدود يپاسخگو ين سنيانگيدر كل، م. اندسالخورده

ـ در م. اندباسواد) درصد3/60(سواد و مابقي درصد بي 7/39از كل افراد بررسي شده . 2 ان ي
 8/8درصـد ديـپلم،    8/20درصد داراي تحصـيالت زيـر ديـپلم،     19گوناگون،  يليمقاطع تحص

  .درصد فوق ليسانس بودند 9/2درصد ليسانس و  8/8درصد فوق ديپلم، 
 385توزيع پاسخگويان  بر حسب وضعيت اشتغال حـاكي از آن اسـت كـه از مجمـوع     . 3

  .درصد شاغل بودند 21دار و درصد خانه 79پاسخگو  
درصد در شـهر   8/75دهد كه  ن برحسب محل تولد نشان ميتوزيع فراواني پاسخگويا.  4

  .انددرصد در روستا متولد شده 2/24و 
 8/20با همسران خود ندارنـد و   يشاونديچ نسبت خويشده هدرصد زنان بررسي 3/67. 5

-ش ازدواج كردهيدرصد با اقوام دور خو 5/11ك خود و يدرصد آنان با اقوام درجه اول و نزد

  .سال بوده است 5/19ن ازدواج يسن آنها در زمان اولن يانگيم. اند

  خانوادگي و ابعاد آن ياجتماع ي هيسرما) ب

اجتماعي از دو شاخص اعتماد و همكاري خانوادگي استفاده  ي براي سنجش ميزان سرمايه
اجتمـاعي خـانوادگي را    ي هاي توصيفي اعتماد، همكاري و سـرمايه آماره 1جدول.  شده است

 داركه با توجه به مقاست  75/56خانوادگي  ياجتماع ي هيسرما ي ميانگين نمره .نشان مي دهد
  .است ) 51(ن متغير نسبت به حد وسط اين مقياسيمقدار ااز باال بودن  يحاك ) 59(انه يم

  خانوادگي و ابعاد آن ياجتماع ي هيهاي توصيفي سرماآماره. 1جدول 

انحراف   ميانگين  )دامنه نمرات(متغير 
  معيار

  نما  ميانه  كشيدگي  چولگي

  32  32  -56/0  -63/0  04/7  2/29  )40تا  8(اعتماد      
  18  28  -59/0  109/0  65/6  54/27  )  45تا  9( همكاري  

  38  59  -72/0  -37/0  68/12  75/56مقياس سرمايه 
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واني ايـن  توزيع فرا. دهدخانوادگي را نشان مي ياجتماع ي هيتوزيع نمرات سرما 1شكل  
  . است -72/0چولگي دارد و ميزان كشيدگي آن  -37/0متغير نسبت به توزيع نرمال، به مقدار 

  
  اجتماعي خانواده ي نگار توزيع فراواني سرمايهبافت.   1شكل 

اجتماعي خانوادگي و در  ي توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب ميزان سرمايه  2جدول
 ي درصـد داراي سـرمايه   63/1شـده،   زن بررسـي  385مجمـوع   از. دهدسطح ترتيبي نشان مي

درصد داراي سرمايه اجتماعي متوسطي  1/29درصد خيلي كم و  7/17اجتماعي خانوادگي كم، 
سرمايه اجتمـاعي خـانوادگي در حـد     يدارا) درصد 9/51( ن ميان، نيمي از افراد يدر ا. بودند

  . اندزياد و خيلي زياد
  اجتماعي خانواده ي اني سرمايهتوزيع فراو.   2جدول 

  درصد  فراواني  اجتماعي ي ميزان سرمايه

  3/1  5  بسيار كم
  7/17  68  كم

  1/29  112  متوسط
  7/38  149  زياد

  2/13  51  خيلي زياد

  100  385  جمع
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  خشونت خانگي و ابعاد آن) ج

 م،يمسـتق  يكـ يزيه زنان در چهار بعـد خشـونت ف  يحاضر خشونت خانگي عل ي در مطالعه
ـ  ير مسـتق يغ يكيزيخشونت ف  ياجتمـاع  -يو خشـونت اقتصـاد   يعـاطف  -يم، خشـونت روان

  .آمده است 3شده و نتايج آن در جدول سنجيده
  انواع خشونت خانگي ي توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تجربه.  3جدول 

  %خيلي زياد  %زياد  %متوسط  %كم  %بسيار كم  ابعاد خشونت خانگي عليه زنان

  7/11  2/16  2/17  7/34    1/20  عاطفي -نيروا        
  9/10  6/3  1/22  4/24  39  اجتماعي -اقتصادي         
  9/3  9/2  5/12  2/26  5/54  فيزيكي مستقيم         
  3/8  27  4/11  8/33  5/19  فيزيكي غير مستقيم         

مقياس كلي خشونت خانگي عليه 
  زنان 

7/25  9/35  3/22  12  2/4  

شـده در  زنان بررسي ي د خشونت خانگي حاكي از آن است كه در نمونهبررسي توزيع ابعا
 8/6كه فقط  خشونت فيزيكي مستقيم است، به نحوي ي آباد، كمترين تجربه در حوزهشهر خرم

بيشـترين  . انـد درصد پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد اين نوع خشـونت را تجربـه كـرده   
عاطفي است، به نحوي كه بـه ترتيـب    -يم و روانيموارد در حوزه خشونت فيزيكي غير مستق

اند كه شـاهد ايـن نـوع خشـونت از طـرف      شده اظهار كردهدرصد زنان بررسي 9/27و   3/35
  .اندهمسران خود بوده

  هاي توصيفي مقياس خشونت خانگيآماره.  4جدول 

  كشيدگي  چولگي  مد  ميانه  ميانگين
انحراف 

  معيار
14/83  50/73     62  75/0  12/0-  31  
اين نمونـه   ي ميانگين و ميانه.  دهدهاي مقياس خشونت خانگي را نشان ميآماره 4جدول 
  70تا  34با توجه به اينكه حد پايين و باالي اين مقياس بين . است 15/73و  14/83به ترتيب 

 ي توان گفت كه  وضعيت خشونت خانگي عليه زنان در نمونـه است، مي 137و حد وسط آن 
درصد افـرادي كـه    2/16ه خيلي كمتر از حد وسط مقياس است، با اين حال وجود شدبررسي
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درصدي كه خشونت خـانگي را در حـد    3/22خشونت خانگي را در حد زياد و خيلي زياد و 
  .متوسط تجربه كرده اند، جاي تأمل بيشتر دارد

  يخانگاجتماعي خانواده و خشونت  ي سرمايه) د
 اجتماعي خانواده و مولفه آن را با  خشونت ي سرمايه ي ضرايب رگرسيوني ساده  5جدول

ارقـام  جـدول  حـاكي از آن اسـت كـه      . دهـد عليه زنان در قالب سه معادله نشان مـي  يخانگ
 يخـانگ  هاي  اعتمـاد و همكـاري بـا  خشـونت    خانواده وشاخص ياجتماع ي هيسرما ي رابطه
-درصد تغييرات خشونت 48و  53، 58ب دار و در حد بااليي است،  به نحوي كه به ترتيمعني

  . كنندرا تبيين مي يخانگ
آن با خشونت خانگي عليه  يهاو مؤلفه اجتماعي ي سرمايهضرايب رگرسيوني .   5 جدول

   زنان
  

 يرهايمتغ
  مستقل

  خشونت خانگي عليه زنان: ر مالكيمتغ

  3معادله  2معادله  1معادله 
Beta  s.e  B Beta  s.e  B Beta  s.e  B 

خص شا
  همكاري 

69/0-  173/0  22/3  -  -  -  -  -  -  

شاخص 
  اعتماد

-  -  -  72/0-  15/0  2/3-    -  -  

ه يمتغير سرما
   ياجتماع

  -  -  -   --    76/0-  08/0  88/1-  

  190  68/4  ---   1/176  6/4  ---   1/172  901/4  ---  مقدار ثابت 
R  692/0  728/0  76/0  

R-squre  479/0  529/0  58/0  
Sig 000/0  000/0  000/0  
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آن با  يهاو مؤلفه اجتماعي ي سرمايهاي، ضرايب رگرسيوني متغيرهاي زمينه. 6 جدول
  خشونت خانگي

  
  مستقل يرهايمتغ

  خشونت خانگي عليه زنان: ر مالكيمتغ
  2ي معادله  1 ي معادله

Beta  s.e  B Beta  s.e  B 

متغيرهاي داخل معادله
  

  -  -  -  -1  22/0  -21/0  شاخص همكاري     

  -  -  -  -06/2  19/0  -46/0  خص اعتمادشا    

  -58/1  09/0  -64/0  -  -  -   يه اجتماعيمتغير سرما
  -88/4  79/0  -22/0  -43/5  81/0  -25/0  تحصيالت زن

متغيرهاي خارج  شده از 
معادله

  

   N/S   N/S  تحصيالت والدين زن

      N/S      N/S  تحصيالت والدين شوهر
      N/S      N/S  تحصيالت شوهر

      N/S      N/S  شوهردرامد 
      N/S      N/S  سن در زمان ازدواج

  8/184  5/4  ---  16/184  52/4  --- مقدار ثابت 
R  796/0  792/0  

R-squre  634/0  627/0  
 Sig 000/0  000/0  

N/S: no significant                                                
  2 ي تغيرهـاي همكـاري و اعتمـاد و در معادلـه    اي به همراه ممتغيرهاي زمينه 1 ي در معادله

  . انددر تحليل رگرسيوني وارد شده ياجتماع ي هيسرما  اي به همراه متغيرمتغيرهاي زمينه
اجتمـاعي بـا خشـونت     ي اي و سـرمايه همزمان متغيرهاي زمينـه  ي به منظور بررسي رابطه

اي تحصـيالت  ه از متغيرهاي زمينهرگرسيون چند متغيره با استفاد ي بار ديگر معادلهخانگي يك
زن،تحصيالت شوهر، تحصيالت پدر و مادر زن، تحصيالت پدر و مـادر شـوهر،درآمد شـوهر،    

  . سن زن در زمان ازدواج اجرا شد
انـد،  دار با خشونت خانگيمعني ي اي داراي همبستگي سادهمتغيرهاي زمينه ي اگرچه  همه

فقط متغير تحصيالت زن حائز شـرايط الزم بـراي    پس از اجراي تحليل رگرسيون چند متغبره،
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اين امر حاكي از اهميت متغيـر  ). 6 جدول(متغيرها حذف شدند  ي ورود به معادله است و بقيه
ابزار اصلي در فرايند توانمندسازي زنان در مقابله بـا خشـونت خـانگي     ي تحصيالت به منزله

  .است

   يريگ جهينت
گـذار،   و در حـال  يجوامع مخصوصاً جوامـع سـنت   ي هيلبه كمبتال ياز مسائل اجتماع يكي

شـده   ياهميت و دروناز مشكلي كم يخشونت خانگ. ه زنان استيعل يخشونت خانگ ي مسئله
وند يل شده است، زيرا سالمت جامعه با سالمت خانواده پيقابل فهمي تبد ياجتماع ي به مسئله

  .م دارديمستق
ن پديده از منظرهاي ياگرچه به ا. است يتي چندبعديماه يه زنان دارايخشونت عل ي دهيپد

ن واقعيت كه خشونت خانگي از اختالل در تعـامالت سـالم   يمتفاوتي نگريسته شده است، به ا
خانوادگي و عدم دسترسي به منابع بـا ارزش نتيجـه مـي شـود      ياجتماع ي هياجتماعي و سرما

  . كمتر توجه شده است
و  ياست كه همكار يوندها و اعتماد اجتماعي، هنجارها، پهاشامل شبكه ياجتماع ي هيسرما
در  ياجتماع ي هين باور است كه سرمايپاتنام بر ا. سازديمنافع متقابل را آسان م يبرا يهماهنگ

شـاوندان،  يدوسـتان و خو  يررسـم يغ ياجتمـاع  يهـا ، شبكهي، خانوادگيني، ديمدن يهاگروه
ـ  ياعتمـاد و همكـار   يهنجارهـا . ته استو اعتماد نهف يداوطلب شدن، از خودگذشتگ ن يدر ب

  . انديه اجتماعيسرما يها منابع اصلشبكه
ن و يآن ذاتـاً در روابـط والـد    يريرپـذ ييو تغ ياجتمـاع ي هيز معتقد است كه سرمايكلمن ن

ل يتشـك  يبـه اعتقـاد او، بـرا   . شـود يآنـان مـ   يفرزندان وجود دارد و منجر به رشـد اجتمـاع  
بـه معنـاي آن كـه     ياجتمـاع ط يزان اعتماد در محـ ياول م: عامل مهم اند دو ياجتماعي هيسرما

مـثال  . رديـ گيكه فرد بر عهده مـ  يتعهدات يزان واقعيتعهدات بازپرداخت خواهند شد و دوم م
آورد يرا پديـد مـ   ياجتماعي هين آنها سرمايشده بجادين زن و شوهر و نظام اعتماد ايب ي رابطه

ـ  ياجتماعنابود شود روابط  ياجتماع ي هيگر سرماا). 467: 1370كلمن، ( ـ ياز ب رود و در ين م
ـ نابود و ا ياعتمادن خواهد رفت و نظاميجه، انتظارات و تعهدات هم از بينت ن امـر منجـر بـه    ي

  . خشونت خواهد شد
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در  "اجتماعي فوكوياما مبني بر  ي سرمايه ي پژوهش حاضر با تكيه بر فرض اساسي نظريه
 ي به بررسي رابطـه  "اجتماعي ي نبود سرمايه ي ها و مسائل اجتماعي به منزلهآسيبنظر گرفتن 

آبـاد پرداختـه   خشونت خانگي عليه زنان با ميزان سرمايه اجتماعي خانواده در شهرسـتان خـرم  
دار تحـت پوشـش مراكـز بهداشـتي درمـاني شـهر       نفر از زنان شوهر 383به اين منظور، .است
  . ي شدندآباد انتخاب و بررسخرم

زنان  ي نتايج حاصل از بررسي توزيع ابعاد خشونت خانگي حاكي از آن است كه در نمونه
عـاطفي و   -خشونت فيزيكي غير مسـتقيم و روانـي   ي بررسي شده، بيشترين  تجربه در حوزه

هـاي  اين امر مؤيد كـاهش در آسـيب  . خشونت فيزيكي مستقيم است ي كمترين موارد درحوزه
  .فرهنگ خشونت استه نوعي تغيير درخردهجسمي مستقيم و ب

اجتماعي خانوادگي حاكي از آن است  ي حسب ميزان سرمايهتوزيع فراواني پاسخگويان بر
اجتماعي خـانوادگي در حـد زيـاد و خيلـي      ي سرمايه يدارا) درصد 9/51( كه نيمي از افراد 

درصد خيلـي   7/17كم ،  درصد داراي سرمايه اجتماعي خانوادگي 63/1در اين ميان،  . زيادند
  . اجتماعي متوسطي بودند ي درصد داراي سرمايه 1/29كم و 

دار بين خشونت خانگي معني ي رابطه ي دهندههاي رگرسيوني نشاننتايج حاصل از تحليل
همبستگي . است) همكاري و اعتماد ( هاي آن اجتماعي خانواده و مؤلفه ي عليه زنان با سرمايه

  )p<0.01) 692/0 - =r , ،يو خشـونت خـانگ    ين شـاخص همكـار  ياال بدار و منفي بمعني
را  ياجتماع ي هيسرما ي ار مهم و سازندهياز عوامل بس يكياو  .كلمن است ي هيكننده نظرديتائ

 يگذشته و به سود منـافع جمعـ   يكند از منافع فرديداند كه فرد را وادار ميموثر م يهنجارها
ان آنان شـده و در  يم يهاكنش يساززن و شوهر موجب آسان انيم يوجود همكار: عمل كند

  . كند يم يرير خشونت جلوگينظ ييهابيت از بروز آسينها
 (p<0.01 ,دار و معكـوس بـااليي  ينيز ارتباط معنـ  ين اعتماد خانگي و خشونت خانگيب

728/0 - =r ( ماد را اعت يدرصد واريانس خشونت خانگ 53وجود دارد، به نحوي كه در حدود
پاتنام معتقـد اسـت   . باشديپاتنام م ي هيد نظريمؤن يافته يا.  كنداجتماعي در خانواده تبيين مي

 ي اسـت و از اعتمـاد بـه عنـوان هسـته      ياجتماع ي هيل سرمايار مهم تشكياعتماد از عناصر بس
 يمفراهم  ياجتماع ي و توسعه يهمكار ينه را برايبرد كه زمنام مي ياجتماع ي هيسرما ياصل

ـ  يشتر باشد، همكارين زن و شوهر بيز هر اندازه اعتماد بيدر خانواده ن. سازد شـتر  ين آنهـا ب يب
شـود   يرينهاد خانواده جلوگ ي كنندهديتهد يهابيشود از آسين امر سبب ميخواهد شد و هم
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ن  همسران كمتر خواهد يش اعتماد بيهاست كه با افزابين آسياز ا يكيز ين يخشونت خانگ. 
   .شد

 ي هـاي اعتمـاد و همكـاري در قالـب مقيـاس سـرمايه      با تركيب واريانس نمرات شاخص
اجتمـاعي خـانواده    ي اجتماعي  و پس از اجراي تحليل رگرسيوني مشخص شـد كـه سـرمايه   

 ي هيد نظريمؤافته ين يا. كندعليه زنان را تبيين مي يدرصد وايانس خشونت خانگ 58تنهايي به
وجود  يحتم ي رابطه يب اجتماعيو آس ياجتماع ي هين سرماياست ب او معتقد. اما استيفوكو
بـر   يمبتنـ  يرفتـار  يوجـود هنجارهـا   ياجتماع ي هين باور است كه سرماياما بر ايفوكو. دارد
و از جملـه خشـونت    يهـاي اجتمـاع  كند، و در مقابل، آسـيب يرا منعكس م يك مساعيتشر

  .است ياجتماع ي هيبازتاب نبود سرما  يخانگ
 ي اجتمـاعي، مؤيـد  نظريـه    ي هـاي سـرمايه  ييد نظريهتأهاي پژوهش حاضر عالوه بر افتهي
اليزابـت بـات دو الگـوي    . آثار تعامل است ي روابط خانوادگي اليزابت بات  و  نظريه ي شبكه

هاي زناشويي الگوي اول را مناسبات تفكيكي نقش. متفاوت از روابط خانوادگي معرفي مي كند
برد كـه  هاي مشترك نام ميند و از الگوي دوم با عنوان مناسبات مربوط به نقشكنامگذاري مي

در اين نوع از مناسبات، زن و شوهر در . هاي پارسونز استتفكيك نقش ي مقابل نظريه ي نقطه
. ها با هم همكاري و همفكري داشـته و تضـاد منـافع و عاليقشـان حـداقل اسـت      اكثر فعاليت

روابط خانوادگي و اجتماعي خانواده اشاره دارد و بدين نتيجه  ي شبكهبات مشخصاً به  ي نظريه
روابط اجتماعي بـه   ي هايي كه تقسيم وظايف در آنها سنتي است، شبكهرسد كه در خانوادهمي

شود، اما زن و شـوهري كـه بـه صـورت مشـاركتي زنـدگي       صورت متصل و محدود ظاهر مي
( رسـد  وده  و در اين حالت خشونت به حداقل مـي اجتماعي پراكنده ب ي كنند داراي شبكهمي

  ). 21و  23: 1377روي، 
گيـرد كـه كـنش    آثار تعامل،  شرايط گفتگوي دو طرفه زماني شكل مـي  ي بر اساس نظريه

ارتباطي در مفهوم هابرماسي آن حضور داشته باشد كنشگران در فضايي به دور از تنش نظرات 
در ايـن  . دهـي فضـاي كـنش ارتبـاطي اسـت     به شـكل هابرماس معتقد . خويش را تبادل كنند

كنشي، كنشگران از يكديگر توقع دارند كه اغراض و افعال متفاوتشان را از طريق اجمـاعي  هم
ايـن امكـان را فـراهم مـي     » زبان مشترك « . كه محصول ارتباط و مفاهمه است هماهنگ كنند

آميز طرفين فقط بايد به خشونتآورد و در صورت بروز اختالف نظر، براي جلوگيري از رفتار 
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آور اعمال گفتاري در گرو نيرومندي غير خشن دالئل است پس نيروي الزام. دليل متوسل شوند
  ). 45: 1377هابرماس، ( 

اي نتايج هاي آن به همراه  متغيرهاي زمينهلفهمؤاجتماعي و  ي بررسي تاثير همزمان سرمايه
تغيرهاي تحصيالت زن، تحصيالت شوهر، تحصيالت از مجموع م. قابل توجهي به دنبال داشت

زن، تحصيالت پدر و مادرشوهر، درآمـد شـوهر و سـن زن در زمـان ازدواج، فقـط      پدر و مادر
ايـن  . متغيرها حذف شـدند  ي تحصيالت زن حائز شرايط الزم براي ورود به معادله بود و بقيه

 ي منزلـه از اهميت متغير تحصـيالت بـه  منابع  ويليام گود، حاكي  ي ييد  نظريهتأيافته عالوه بر 
 ي نظريـه  ي بر پايه. ابزار اصلي در فرايند توانمندسازي زنان در مقابله با خشونت خانگي است

منابع،  نظام خانواده مانند هر نظام يا واحد اجتماعي ديگر داراي نظامي اقتداري اسـت و هـر   
توانـد  گران دسترسي داشته باشـد مـي  كس به منابع مهم خانواده، مانند تحصيالت، بيشتر از دي

اعزازي، ( هاي مهم با اوست ساير اعضا را به فعاليت در مسير اميال خود وادار و تصميم گيري
1380 :81.(  
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