
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  83 - 104، 1396، زمستان چهارمسال هشتم، شمارة 

  ثر بر خشونت عليه زنانؤفراتحليل عوامل م

  *محسن نيازي
  ****سخاييايوب ، ***اعظم نژادي، **هادي افرا

  چكيده
زنـان در   هيـ در عصر مـدرن، خشـونت عل   يرو به تحول در مناسبات شخص ياز انتظارها

 1970كـه از دهـه   اسـت  يو فرافرهنگـ  ياساس ايخانواده و بدل شدن آن به مساله طيمح
تـا   بسيار مهم اسـت  يبيترك قاتيانجام تحقمطالعات بسياري را برانگيخته است. از اينرو، 

 ضـر، از پـژوهش حا  هـدف  .آوردمـنظم فـراهم    يموجـود را بـه روشـ    قاتيعصاره تحق
پـذيري  جامعـه  رامـون يمطالعـات پ  جينتـا  بيـ و ترك ليمنظور تحل به  ليفراتحل يريبكارگ

بـا توجـه بـه     اسـت.  جنسيتي و تجربه خشونت در دوران كودكي با خشونت عليـه زنـان  
مقاله براي تجربه خشـونت   8پذيري جنسيتي و مقاله براي جامعه 11معيارهاي فراتحليل، 

- 1395 يها در سال هاي اطالعاتيمقاله منتشر شده در پايگاه 45در دوران كودكي از ميان 
از  تيـ حكا هـاي اوليـه  انتخاب و توسط نرم افزار فراتحليل بررسي شدند. بررسـي  1385
پذيري عهجاماندازه اثر  همچنين، دارد.انتشار مطالعات  يريگ اندازه اثر و عدم سو يناهمگن

و  439/0جنسيتي و تجربه خشونت در دوران كودكي با خشونت عليـه زنـان بـه ترتيـب     
. با در شود يم يابيباال ارزمتوسط و در حد  كوهن يرياست كه برحسب نظام تفس 517/0

) 513/0( مردان يبرا در متغير اول بيضر كننده، ليتعد ريعنوان متغ  به تينظر گرفتن جنس
) 490/0) بـاالتر از مـردان (  521/0در متغيـر دوم بـراي زنـان (   ) و 422/0باالتر از زنـان ( 
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  مقدمه .1
در كتـاب آشـوبگاه    (Beck and Beck – Gernsheim)گرنشـايم  - اولريش بك و اليزابت بـك 

كشاكش ميان دو جنس ماجراي اصلي زمان ماسـت. در واقـع در پـس    كنند؛ عشق ادعا مي
زمينه دنياي به سرعت دگرگون شونده فعلي ما، ماهيت پرتالطم روابط شخصي، ازدواج ها 

 ها، قواعد و رهنودهـايي كـه بـر روابـط    و الگوهاي خانوادگي قرار دارند. در اين دنيا، سنت
اي آكنده از منافع متضـاد خـانواده،   ا، دورهشخصي حاكم بود ديگر كاربردي ندارند. دوره م

كار، عشق و آزادي براي تعقيب اهداف فردي است. روابط و مناسبات عصر مدرن، چيـزي  
بســي بيشــتر از روابــط و مناســبات محــض هســتند. پــس شــايد شــگفت آور نباشــد كــه 

از  ). يكـي 260- 259: 1389رود (گيـدنز، هاي ميان زنان و مردان رو به افزايش مي خصومت
توقعات و انتظارهاي رو به تحول در روابط و مناسبات شخصـي در عصـر مـدرن، پديـده     

اي در محيط خانواده و بدل شدن آن به مساله (violence against women) خشونت عليه زنان
هر عمل خشونت آميز مبتني بـر جنسـيت كـه سـبب بـروز يـا       اساسي و فرافرهنگي است. 

شود، خشونت عليـه  ي، جنسي يا رواني يا رنج و آزار زنان هاي جسماناحتمال بروز آسيب
عـاطفي،  - شود. خشونت عليه زنان داراي ابعاد مختلف خشـونت روانـي  زنان محسوب مي
اجتماعي و خشونت فيزيكي مستقيم و غير مستقيم است. اين پديده بـه  - خشونت اقتصادي

هـر چنـد تمـام طبقـات     اي مربوط به دوران جديـد، گسـتردگي جهـاني دارد.    عنوان مساله
يـه زنـان در جوامـع    دهـد. خشـونت عل  اجتماعي را به يك اندازه تحت پوشش قـرار نمـي  

گوناگون، متناسب با ساختار قانوني، سياسي و ديني هر جامعه، بطور مشخص در دو حوزه 
خصوصي و عمومي اتفاق مي افتد. خشونت در حوزه عمومي مواردي چون آداب و رسوم، 

كتوب، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي است. در حـوزه خصوصـي   فرهنگ شفاهي و م
. گذار جوامع از وضعيت سنتي به و گاهي برادر استشامل خشونت در خانه پدر و شوهر 

مدرن منجر به بازتعريف هويـت انسـاني و اجتمـاعي و در نتيجـه پرسـش برانگيـز شـدن        
ين زنـان و مـردان را بـديهي    هايي است كه تبعيض و نابرابري جنسيتي ب ساختارها و ارزش

شد، پايگاه خود را در هايي كه روزگاري ذاتي و طبيعي تلقي ميشمارد. از اينرو نابرابريمي
ترين نقاط در حـال فـروريختن   ذهن زنان از دست داده و مشروعيت آن حتي در دور افتاده

  ).177: 1384است (كاستلز،
ها در دنياي عدم قطعيت، بيم و خطر، غيرشخصـي،  ترين نشانه نبرد جنسآمارها واضح

انتزاعي و به سرعت روبه تغيير كنوني است. مهمترين مشكل در زمينه خشونت عليـه زنـان   
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در ايران، نبود آمار در اين حوزه است. در ايران، تنها كـار پژوهشـي در ايـن زمينـه توسـط      
درصد  66دهد كه نشان ميانجام شده است. نتايج اين تحقيق  1383وزارت كشور در سال 

انـد  از زنان ايراني از اول زندگي مشتركشان تاكنون، حداقل يكبار مورد خشونت قرار گرفته
). براساس نتايج بدست آمده از مراكز پزشكي قانوني در تهران، بيش 1383(قاضي طباطبايي،

مـردان  نفر از زنان به شـكلهاي مختلـف قربـاني خشـونت      296هزار و  253ميليون و 2از 
درصـد  30درصد از زنان تحت انواع خشونت خانگي قـرار داشـته انـد كـه      7/35اند.  بوده

درصـد خشـونت جنسـي بـوده اسـت.       10درصد خشونت روانـي و  29خشونت جسمي، 
درصد بوده اسـت   36درصد و بابل  46درصد، كرمان 35خشونت عليه زنان در شهر تهران 

  ). 449: 1394(كيوان آرا،
(تصـور اقتدارگرايانـه از مـرد و تصـور      (gender socialization) سـيتي پـذيري جن جامعه

شود به عنوان هاي آينده ميفرمانبردارانه از زن) به واسطه اينكه باعث انتقال نابرابري به نسل
يكي از متغيرهاي اصلي تاثيرگذار بر خشـونت عليـه زنـان داراي اهميـت فراوانـي اسـت.       

تاثير جامعه پذيري جنسيتي بر خشونت عليه زنـان هسـتند.    بسياري از مطالعات تاييد كننده
هاي فرهنگي در توسعه خشونت عليه زنـان  ها و ارزشاين مطالعات بيشتر به نقش گرايش

ها و باورها دانند. اين گرايشاند و آنرا تابعي از باورهاي اجتماعي و فرهنگي فرد ميپرداخته
ها و هويت جنسي گيرند كه طي آن گرايشميپذيري جنسيتي شكل از طريق فرآيند جامعه
شود و از طريق انتقال آن به فرزندان، باعث دايمي شدن سلطه مـرد و  در خانواده دروني مي

پذيري جنسيتي با نهادينـه كـردن نـابرابري و تـداوم     شود. بنابراين جامعهمطيع بودن زن مي
رابر قـدرت در بسـياري از   هاي آينـده، باعـث اسـتمرار روابـط نـاب     بخشيدن به آن در نسل

گيري خشونت عليه زنان خواهد شد. تجربه خشونت در دوران كـودكي  ها و شكلخانواده
نيز عامل مهم ديگري در خشونت عليه زنان است. به عبارتي، وضعيت اجتماعي و محيطي 
به افراد مي آموزند تا رفتار خشونت آميز داشته باشند. يعنـي فـرد ميـل بـه خشـونت را در      

گيرند و اگر آموزد. افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده ياد مييط و مشاهدات زندگي ميمح
گـردد و ادامـه   اين گونه رفتارها تنبيه نشود و برعكس مورد تشويق واقع شود تقويـت مـي  

يابد. مشاهده و تجربه بدرفتاري از ناحيه والدين در دوران كـودكي منجـر بـه يـادگيري      مي
). از 177: 1377شود (فـوروارد، سط مرد و آموختن تحمل توسط زن ميرفتار سلطه آميز تو

پـذيري جنسـيتي و بخشـي    اينرو، بخشي از خشونت عليه زنان در نتيجه فرآيندهاي جامعه
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ديگر متاثر از تجربه خشونت در دوران كودكي است كـه هـر دو عامـل ناشـي از تغييـر و      
  ده است. تحوالت بنيادي در ساختارهاي جامعه و نهاد خانوا

بنابراين، خشونت عليه زنان از موضوعات و مسايل اجتماعي بسيار مهـم اكثـر جوامـع    
اند تا بـا ديـدي   انساني و به تبع آن ايران است كه تمامي كشورها بسترهاي آنرا مطالعه كرده

تر نسبت به كنترل و مهار عوامل ايجادكننده آن اقدام كنند. در ايران مطالعـات زيـادي   ژرف
ون اين پديده انجام شده است و جهت دستيابي به دانشـي بـومي در ايـن خصـوص،     پيرام

جمعبندي نتايج كليه تحقيقات حائز اهميت فراوان است. اين امـر بـا اسـتفاده از فراتحليـل     
امكانپذير است. مهمترين كار فراتحليل و در واقع نوآوري اين تحقيق حاضـر، اينسـت كـه    

هاي غير كمي سـنتي  ايج يك مطالعه انفرادي و يا اتكا به بازنگريريزان را از اتكا به نتبرنامه
كنـد تـا بتواننـد تشـابهات و     دارد و فرصتي ارزنده براي آنها فراهم مـي و روايتي مصون مي

شناختي را در نتايج چندين مطالعـه درك كننـد و بـا يـك ديـد تراكمـي،       هاي روشتفاوت
هند. همچنين، تفاوت مهم اين مقاله بـا سـاير   تصويري كلي از ميان فعاليت پژوهشي ارايه د

هاي حوزه خشونت عليه زنان با اسـتفاده از فراتحليـل، جامعيـت مطالعـات مـورد      پژوهش
استفاده و اجراي دقيق و اصولي روش فراتحليل است. تحقيق فراتحليل با تمركز بر يك يـا  

گيـرد كـه   در بر مـي هايي را چند عامل موثر در وقوع پديده، بصورت جامع تمامي پژوهش
متغيرهاي مورد نظر را در خود جاي داده باشند. همچنين، عمليات فراتحليـل بـر روي هـر    

پـذيرد. از اينـرو، فقـط    كدام از متغيرهاي مستقل و متغير وابسته بصورت جداگانه انجام مي
 هايي را انتخاب كرد كه دقيقا متغيرهاي مشابه (تعريـف نظـري و عمليـاتي) را   بايد پژوهش

هاي انجـام شـده   بكار برده باشند. وجه تمايز بعدي اين مقاله، جامعيت تحقيقات و پژوهش
در اين مقاله است، بطوريكه تمام مطالعات علمي و پژوهشي چاپ شده با استفاده از اين دو 

پذيري جنسيتي و تجربه خشونت در دوران كودكي) در ارتبـاط بـا خشـونت    متغير (جامعه
  گيرد.را در برمي 1395عليه زنان تا سال 

  
  مروري بر نظريات .2

نظريه جامعه پذيري جنسيتي، به عنوان نوعي از جامعه پذيري، بدين معناست كـه چگونـه   
دختران و پسران امتيازها و رفتارهاي مناسب از نظر جنسيتي را كه بر نگرش جنسـيتي آنهـا   

شود و با عوامـل ديگـري چـون    گيرند. اين فرآيند از خانواده شروع ميگذارد فرا مياثر مي
) و هـم باعـث   94: 1382فـر، يابد (هومينها و گروه همساالن بسط مينظام آموزش، رسانه
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: 1391كند (رئيسـي، شود و هم نابرابري جنسيتي را بازتوليد ميايجاد تفاوتهاي جنسيتي مي
وني كـرده و  ها و هويت جنسي را در خانواده درپذيري گرايش). به عبارتي، فرآيند جامعه9

شـود.  آنرا به فرزندان انتقال مي دهد و باعث دايمي شدن سلطه مرد و مطيع بـودن زن مـي  
پذيري در خانواده و تحت تاثير روابط درون خانوادگي روحيه بنابراين فرد در فرآيند جامعه

). در نتيجـه خـانواده   161: 1385كنـد (اعظـم آزاد،   استبدادي و يا دموكراتيـك كسـب مـي   
دهـد (مظلـوم   كنـد و بـه افـراد انتقـال مـي     اي جنسـيت زن و مـرد را درونـي مـي    گرايشه

معتقد اسـت؛   )1908  - 1986( (Simon de Beavoir) ). سيمون دوبوار117: 1391خراساني،
 ). در واقـع، دوبـوار از  619: 1393ريتزر،»(شودآيد بل به زن تبديل ميكسي زن به دنيا نمي«

  . كندمي ياد زن بر مرد سلطه تداوم عامل عنوانبه  جنسيتي نقشهاي پذيريجامعه
 و بررسـي  طريـق  از را آن (Albert bandura) بنـدورا  آلبرت كه ياجتماع يريادگي نظريه
 ضـعيف  اشـكال  زمينـه  در كودكـان  مـورد  در بخصـوص  مشـخص،  و دقيـق  هايآزمايش

 تقليـد  و مشاهده طريق از خشونت يادگيري و فراگيري روند بر كرد، مشخص پرخاشگري
 و) ديگران يا خانواده اعضاي رفتار تقليد( تقليد طريق از رفتار ديدگاه، اين از. ورزدمي تاكيد
 موضـوع  كـه  صـاحبنظراني  شـود. مجموعـه  مـي  فراگرفته مستقيم هايتجربه  طريق از هم

 طـي  همنـوايي  و كجرفتـاري  كـه  باورنـد  ايـن  بـر  انـد ساخته  مطرح را اجتماعي يادگيري
 انحرافي ارزشها و هنجارها يادگيري نتيجه كجرفتاري و شوندمي گرفته ياد مشابه فرايندهاي

 اين در اصلي نكته بنابراين. است همساالن گروههاي و هافرهنگ خرده چارچوب در بويژه
 يـاد  خاصـي  فرايندهاي طي و خود تعامل طول در را كجرفتاري افراد كه است اين هانظريه
 و تشـكيل  بـر  زيـادي  تـاثير  باشند بزهكار كه هماالني و نزديكان نظريه، طبق اين. گيرندمي

دهنــد مــي ســوق بزهكــاري ســوي بــه را فــرد و گذارنــدمــي بزهكــاري نگــرش تقويــت
  ).37: 1388(افشاري،
 فشـار  نظريـه  داند،مي هاكجروي كليه مسئول را اجتماع كه ساختاري هاينظريه از يكي

 يـا  و جامعـه  از مهمـي  هـاي بخش با است كه اجتماعي ايپديده اصوال جرم كه زيرا. است
ــدهاي ــاعي رون ــه اجتم ــانگر ك ــار نماي ــاعي فش ــه درون در اجتم ــتند جامع ــرتبط هس  م
 بـه  بيشـتر  را مـردم  خـود  خودي به جامعه يك در فشارها اينرو ). از99: 1381است(وايت،

 ايـن  بـر  فشـار  نظريـه  متفكرين .)73: 1374همنوايي(رابرتسون، به تا كنندمي وادار انحراف
 افـراد  از قليلي نسبتا تعداد تنها اما دارند مشابهي آرزوهاي و ارزشها مردم بيشتر كه اندعقيده
 پايين طبقات ميان در. دارند را اقتصادي و اجتماعي موفقيت به دستيابي ابزارهاي يا توانايي
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 از. مسدودند تقريبا جوان افراد براي موفقيت مشروع راههاي كه شودمي ناشي آنجا از فشار
 افـراد  نيسـت،  دسـترس  در موفقيت كسب براي قانوني و اجتماعي مقبول ابزارهاي آنجا كه
 ابزارهـاي  يـا  برنـد  كـار  به اهدافشان به دستيابي براي را ايكجروانه هايشيوه است ممكن
فشـار  هـاي  ). نظريـه 8: 1997كنند(سـيگل،  رد كجروانه اهداف خاطر به را اجتماعي مقبول

عموميتشان را به جامعه شناس برجسته آمريكايي رابـرت مـرتن مديوننـد. او فاصـله ميـان      
اهداف فرهنگي و راههاي نهادينه شدن براي نيل به اهداف را زير بناي افزايش آمـار جـرم   

  ).59: 1381داند (سخاوت،مي
 اقتـدار بـه   بـه  دستيابي يا هدفي به رسيدن براي افراد ي،نظارت اجتماع براساس ديدگاه

 سـر  در مانعي مثابه به اجتماعي است كه نظارت دارند و اين تمايل قدرت و زور از استفاده
 هـاي محـدوديت  وجـود  بـدون  انسـان،  كه آنجا از زيرا. گيردمي قرار خشونت و اقتدار راه

)  مكانيسـم ( كـار  سازو بايد جامعه دارد، تمايل نابهنجار رفتار و جنايت و جرم به اجتماعي،
 هيرشي، مانند اجتماعي، نظارت نظريه پيرو محققان از برخي .آورد بوجود را آنها بر نظارت
 دارنـد  جرم انگيزه كسانيكه همه چرا كه كنندمي مطرح صورت بدين را بررسي مورد سوال
 به بايد بلكه نيست، مهم مجرم افراد كردن مشخص تنها محققان، اين باور به كنند؟نمي جرم
 از و باشند داشته اجتماعي همنوايي رفتار ديگري عده شودمي سبب كه گشت عواملي دنبال
 بسـيار  تاكيد نوع، هر از نظارت بر اجتماعي، نظارت نظريه در .كنند دوري نابهنجاري رفتار
 نظـاير  و فقـر  بيكاري،( خارجي، فشار وجود بزهكاري، انجام براي واقع در زيرا است شده
 نهادهاي. شودمي رفتاري چنين بروز باعث اجتماعي نظارت نبود بلكه. ندارد ضرورت) آنها

 بـر  مسـتقيم  بصورت توانندمي همسايگان و مدرسه  والدين، انتظامي، نيروي مانند نظارتي،
 صـورت  بـه  خود مستقيم، غير طور به ديگر، طرف از اما. كنند نظارت فرد كردار و  اعمال
چهار عنصر را به عنوان عناصـر   ). هيرشي66: 1380كند(اعزازي،مي عمل اجتماعي نظارت

پيوند دهنده افراد جامعه به يكديگر برشمرده كه موجب جلوگيري از ارتكاب به خشونت و 
. جامعـه  در نهادهـا  و افراد به نسبت خاطر يا تعلق (attachment)وابستگي -1 شوند؛جرم مي
 كجرفتـاري  ارتكاب در را خود فرد كه شودمي موجب پيوندهايي و تمايالت چنين ضعف
 كسـب  و اهـداف  به دستيابي صرف را خود انرژي و وقت جامعه هر در افراد-2 .بداند آزاد

 (commitment)تعهد روزمره زندگي متداول هايفعاليت به و كنندمي شهرت حسن و منزلت

 وقتـي  كه كنندمي همنوايي مشغول را خود چنان افراد-3 .پرهيزندمي كجرفتاري از و دارند 
شـدن   درگيـر . مانـد نمـي  بـاقي  برايشـان  آن به كردن فكر حتي يا كجرفتاري ارتكاب براي
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(involvement) خـود  بـه  را آنها انرژي و وقت همه روزمره، زندگي به مربوط فعاليتهاي در 
 اعتبـار  بـه  افراد (belief)اعتقاد  -4شود. مي تعهد تقويت موجب خود اين دهدمي اختصاص
 وظيفـه  احسـاس   موجب نيز مقررات و قوانين رعايت و اجتماعي هنجارهاي نظام اخالقي
 همـوار  كجرفتـاري  بـراي  را راه اعتقـادي  چنين ضعف و شودمي ديگران به نسبت اخالقي

 وجود موثر صورت به عامل چهار اين صورتيكه ). در53: 1386(صديق سروستاني، كند مي
  . شودمي كمتر نابهنجار رفتار بروز احتمال باشند، داشته

 داشـت  وجود خشونت قلمرو در كه هايياسطوره و احكام بردن ميان از در هافمينيست
 برخي به را خشونت و داشت وجود عمومي افكار در كه هايياسطوره كردند، فراوان تالش

 فعاليت اثر دانست. درمي مربوط فقر و بيكاري مانند اجتماعي شرايط يا افراد هايويژگي از
 تنهـا  و نبوده نادري پديده خانواده، در زنان عليه خشونت اوال كه شد مشخص ها،فمنيست

 ظـاهر  بـا  هـاي خانواده ميان در حتي كند ونمي ظهور خانوادگي زندگي استثنايي شرايط در
 نيسـتند  قادر زنان و نيست آسان آن با مقابله راه ديگر طرف شود. ازمي مشاهده نيز مطلوب

 فعاليـت . بكاهنـد  آن شـدت  از همسـر  ميل موافق رفتار انجام يا و خود رفتار در تغيير با كه
 ماننـد  فمنيسـتي  نظريـه  متفـاوت  هـاي نسخه و بوده فراوان بسيار حوزه اين در هافمينيست
 همـه  اما، دارند يكديگر با مهمي تفاوتهاي حوزه اين در ماركسيست و سوسياليست ليبرال،
 آن در كـه  اسـت  سـاالر  مـرد  جامعه يك از بازتابي زنان عليه خشونت كه دارند نظر اتفاق
 نـابرابر  روابـط  اين بقاي و حفظ در خشونت و داشته وجود جامعه در قدرت نابرابر روابط
 هـاي تفـاوت  بر فمنيسم، هايشاخه از يكي عنوان به فمينيسم راديكال. كندمي عمل قدرت
 تاكيـد  مردساالري شموليجهان بر گرايي،ذات طرح با و دارد تاكيد زنان و مردان ميان ذاتي
 شـود  مـي  مشخص فمينيستي، هاينظريه در مردساالري تعريف به كوتاه نگاهي در. كندمي
 و گيرندمي نظر در شمولجهان ايپديده آنرا برخي. ندارد وجود توافقي آن علت درباره كه

 ديـدگاهي،  در ).41: 1388دانند(افشـاري، مـي  مـرتبط  اجتمـاعي  ساختار با آنرا هم ديگراني
 بـر  نظـارت  دربرگيرنده ديگر ديدگاهي در كار و نيروي بر نظارت برگيرنده در مردساالري

 مردسـاالري   گسترده، تعريفي در توانمي اين وجود با. است زنان دستمزد بدون خانگي كار
: 1993برشمرد(استيسـي،  زنان فرودستي و مردان فرادستي از يافته نظام سازماني عنوان به را

 نظـامي  عنوان به را مردساالري سوسياليست، فمينيست ،(Sylvia Walby)والبي  ). سيلويا53
 را آنـان  و دارنـد  سـلطه  و حاكميـت  زنان بر مردان آن در كه اجتماعي عمل و ساختارها از

نسـبتا   سـاختار  شـش  از متشـكل  را مردسـاالري  والبـي . كنـد مـي  تعريـف  كنندمي استثمار
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 در سـاختار  ايـن  متغيرهـاي  تركيب چگونگي كه است معتقد و گيردمي نظر در خودمختار
 والبي مدنظر گانهشش ساختاري. دهدمي مردساالري نظام به را الزم انعطاف مختلف جوامع
 دولـت،  كار، بازار در موجود روابط دستمزد، بدون خانگي كار و زنان استثمار  :از اندعبارت

 بـه  توجـه  ). بـا 214: 199جامعه (والبي، فرهنگ و جنسي روابط زنان، عليه مردان خشونت
 تئـوري  خـورده،  كتـك  زنـان  بـاب  در رفتـه  كار به ديدگاه ترين گسترده فمنيستي، رويكرد

 گزينـه  كمبود و شودمي نگريسته جامعه در زنان به كه ايشيوه مدل، اين. است مردساالري
 عليه خشونت عمده بخش. برد مي سوال زير را هستند، قرباني كه افرادي براي قانوني هاي
 (Dobash & Dobash) ). دوباش و دوبا59: 1992دهد (دوباش،- مي رخ هايشانخانه در زنان

اي تاريخي، پديده زنان كتك خورده را از دوران روشنگري در اروپـا تـا امـروز    در بررسي 
ظامهاي پدرساالري، هميشه از طريق اسـتفاده از  اند كه زنان در ناند و نشان دادهتعقيب كرده

انـد و هنـوز هـم قـرار دارنـد      خشونت بدني تحت سلطه و فرمانبرداري مردان قرار گرفتـه 
  ).77: 1380(اعزازي،
 مورد در ، (William goode)گود ويليام هايست كهنظريه اولين از يكي قدرت منابع نظريه
نابرابر منابع متاثر از نظريات ماركسيستي معتقد نظريه توزيع . كرد مطرح خانوادگي خشونت

است؛ بواسطه ساختار ثروت در جوامع غربي و نظام خانوادگي، توزيع نابرابر منـابع ثـروت   
بين شوهران و همسرانشان عامل مهم خشونت شوهر عليه زن است. بدين سان، خشـونت  

رهـاي اجتمـاعي مسـلط    شوهر عليه زن به دسترسي زنان به منابع بيشتر، كه برخالف هنجا
 مانند خانواده، نظام شود. به عبارتي،است و فشار هنجارهاي مسلط بر شوهر نسبت داده مي

 مهـم  به منـابع  كه كس هر و است اقتداري نظامي داراي ديگري اجتماعي واحد يا نظام هر
 اميـال  جهـت  در فعاليـت  به را اعضا ساير تواندمي دارد، دسترسي ديگران از بيشتر خانواده
 از قدرت اعمال به ديگران از كمتر خانواده، قدرتمند بسيار گويد؛ افرادمي گود .وادارد خود
 قـادر  هـا آن طريق از كه دارند ديگري متعدد منابع زيرا. زنندمي دست بدني خشونت طريق

 منبع تنها هستند، اقتصادي- اجتماعي ضعف داراي كه افرادي ميان در اما. اندقدرت اعمال به
 سـاختار  داشـتن  نگـه  ثابت بر اصل نظريه، اين در. است آن از استفاده و بدني زور قدرت،
 آنها از يكي خشونت كه شودمي استفاده گوناگوني منابع از ثبات اين براي كه است خانواده

 هر از بيش منابع نظريه پردازاننظريه كه گفت توانمي مجموع در .)82: 1381است(اعزازي،
 ايـده  اين براساس. اندداده جاي خود نظريات كانون در را »خانواده در قدرت منابع« چيزي

 بـراي  عامل مهمترين قدرت، منابع افزايش كه است داده نشان ايران در تجربي هايپژوهش
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 بسـياري  در زنان كه چرا .)54: 1378پور،است(درويش خانواده در مردان خشونت با مقابله
 و مـرد  بـه  اقتـدار  تفـويض  به مجبور مالي منابع جمله از قدرت منابع فقدان دليل به اوقات
  ). 162: 1385شوند (اعظم آزاده،مي مردان  خشونت رفتار و آميز اقتدار وضعيت پذيرش

هاي جنسيتي و نظريه يـادگيري اجتمـاعي بـه    در بين نظريات تبيين كننده خشونت، نظريه
و رويكردهاي مورد تاكيد در اين مقالـه   لحاظ تاريخي و نظري از اهميت فراواني برخوردارند

هاي جامعه شناختي برخـوردار اسـت، نظريـه يـادگيري     هستند. در حاليكه نظريه اول از ريشه
هـاي جنسـيتي در   اجتماعي از روانشناسي شروع شد و در جامعه شناسي رشد يافـت. نظريـه  

عوامـل سـاختاري و   جهت تكميل نظريه منابع، بـروز خشـونت شـوهر عليـه زن را متـاثر از      
دانند و معتقدند؛ هم آميزي روابط قدرت در خـانواده و جامعـه و پيونـد آنهـا بـا      فرهنگي مي

سـازد. نظريـه يـادگيري    هنجارهاي فرهنگي، اعمال خشونت شوهر عليـه زن را مشـروع مـي   
هاي برخورد با مشكالت زناشـويي ريشـه در تجربيـات    اجتماعي بر اين اعتقاد است كه شيوه

فرد دارد. بطوريكه مشاهده خشونت در دوران كودكي فرد را براي خشونت كردن يـا   كودكي
 ).103- 102: 1390سازد (عليوردي نيا،مورد خشونت قرار گرفتن آماده مي

 

  روش پژوهش .3
اسـت.   شـده  انجـام  (Comprehensive Meta Analysis)فراتحليـل   روش بـه  حاضـر  پژوش

مي است كه در آن به منظور كشف روابط جديد بين هاي تركيبي كاز جمله روش فراتحليل
از هـاي آنهـا،   انـد و در تركيـب يافتـه   هـايي كـه قـبال انجـام شـده     تعداد زيادي از پژوهش

 و واحـد تجزيـه   ).3- 2: 1385شـود (ازكيـا،  هاي دقيق رياضي و آماري اشتفاده مـي  تكنيك
 نتايج به اتكا از را پژوهشگر) كه 69: 1395آزمودني (نيازي، نه و است مطالعه آن، در تحليل
و  مـي دارد  مصـون  روايتـي  و سـنتي  غيركمـي  بازنگريهاي به اتكا يا و انفرادي مطالعه يك

 در را تفاوتهـاي روش شـناختي   و تشـابهات  بتواند تا مي كند فراهم او براي ارزنده فرصتي
 پژوهشي فعاليت يك از كلي تصويري ديد تراكمي، يك با و كند درك مطالعه چندين نتايج
 حاصـل از  داده هـاي  كـه  مي دهـد  امكان پژوهشگران به فراتحليل بيان ديگر به. دهد ارايه

هـا و   ) و بـا ثبـت ويژگـي   27: 1387كنند (هومن، تركيب هم با را مطالعه و بررسي چندين
هـاي   اي از تحقيقات در قالب مفاهيم كمـي، آنهـا را آمـاده اسـتفاده از روش     هاي توده يافته

 و مسـتقل  مطالعـات متعـدد   از حاصل نتايج منظور ). بدين1384اري كند (دالور،نيرومند آم
 بـه  و شـده  يكسان مناسب آماري، افزارهاينرم كمك به و بررسي موضوع، باب در گذشته
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دهنده ميزان يا درجـه حضـور   گردد. اندازه اثر نشانمي تبديل اثر اندازه نام به جديدي آماره
سـازد. بـه   فراتحليـل را ممكـن مـي    آماره ). اين128: 1385(عابدي،پديده در جامعه است 

عبارت ديگر اندازه اثر، نتايج تحقيقات مختلف را در قالب يـك مقيـاس عـددي اثـربخش     
دهــد بــه نحــوي كــه بــين تحقيقــات مختلــف قابــل مقايســه باشــد          نشــان مــي 

  ).139    :1394زاده، (قرباني
ه پـس از يـك مطالعـه اوليـه در زمينـه      در پژوهش حاضر براي انتخاب مطالعـات اوليـ  

پايگاه مجالت ، (SID)موضوع مورد مطالعه در بانك هاي اطالعاتي شامل؛ جهاد دانشگاهي 
و پايگاه مركز  (Magiran)، پايگاه بانك اطالعات نشريات كشور (Noormags)تخصصي نور 

 بعد، پژوهش رحلهم مقاله استخراج گرديدند. در 45، (Irandoc)اسناد و مدارك علمي ايران 
جامعـه پـذيري    متغيـر  تـاثير  پيمـايش  روش و بـه  كمي صورت به كه شناسي جامعه هاي

كـرده انـد    بررسـي  خشونت عليه زنـان   بر و تجربه خشونت در دوران كودكي را جنسيتي
 آمـاري، روش  جامعـه  آمـاري،  روش نظيـر  هايي ويژگي سوم مرحله در گرديدند. انتخاب
داده هـاي مـورد    نتايج نظري، چهارچوب سواالت، يا ها فرضيه نمونه، حجم گيري، نمونه
مقاله بـراي   11هاي الزم تعداد پس از بررسي ارزيابي شد. هاپژوهش معناداري سطح نياز و

مقاله براي متغير تجربه خشـونت در دوران كـودكي، كـه     8متغير جامعه پذيري جنسيتي و 
). الزم به ذكر است كه در 1دول شمارهداراي خصوصيات ياد شده بودند انتخاب شدند (ج

كليه مطالعات بررسي شده در اين مقاله، سنجش متغير خشونت عليـه زنـان از روال نسـبتا    
مشابهي پيروي نموده و با آيتم هايي مانند خشونت فيزيكـي، خشـونت روانـي، خشـونت     

ذيري اقتصادي، خشونت عاطفي و خشونت كالمي بررسي شده اند. همچنين متغير جامعه پ
جنسيتي يا بطور واضح با ابعاد دوگانه آن (تصور سلطه گرايانه از مرد و تصور فرمانبردارانه 
از زن) بررسي شده است و يا اشاره مستقيم و واضحي به اين ابعاد نشده اما بطور ضمني و 
براساس ساير توضيحات استنباط مي شود كه جنبه هاي دوگانه ياد شده مد نظر بوده است. 

  تجربه خشونت در دوران كودكي به طور واضح بررسي شده است. متغير

  هاي انتخاب شده براساس اطالعات مورد نياز براي انجام فراتحليل): مشخصات پژوهش1جدول(

  متغير  رديف محقق  سال حجم نمونه جامعه آماري  نمونه گيري
  1  نيا و همكارانعليوردي  1391  400  سال متاهل49- 15زنان  ايخوشه

معه
جا

ي 
ذير

پ
يتي

جنس
  

  2  غضنفري  1386  383  زنان متاهل  ايخوشه
  3  يعقوبي و رئوفي  1392  318  متاهل زنان  ايخوشه
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  4  آزاده و دهقان فرد  1385  200  متاهل زنان  ايطبقه
  5  محمدي و ميرزايي  1388  200  متاهل زنان  ايخوشه
  6  لهسايي زاده و همكاران  1389  400  مردان متاهل  ايطبقه
  7  ارجمند سياهپوش و همكاران 1389  400  سال 39- 20زنان و دختران ايخوشه
  8  عليوردي نيا و همكاران  1390  400  سال متاهل 45- 15زنان ايخوشه
  9  اسمعيلي  1393  450  30- 15پسران  ايخوشه
  10 همكاران و نيا وردي علي 1389 450 دانشجو دختران ايطبقه
  11  ميرزايي و همكاران  1395  200  زنان متاهل  ايخوشه
  1  مظلوم خراساني  1391  210  زنان  ايطبقه

كي
كود

ان 
دور

در 
ت 

شون
ه خ

جرب
ت

  

  2  عباس زاده  1389  384  متاهل زنان  ايطبقه
  3  زارع شاه آبادي  و ندرپور  1393  194  زنان متاهل ايخوشه
  4 اسمعيلي 1393 450 30- 15 پسران ايخوشه
  5 همكاران و نيا وردي علي 1389 450 دانشجو دختران ايطبقه
  6 همكاران و نيا عليوردي 1390 400 متاهل سال 45- 15زنان ايخوشه
  7 ميرزايي و محمدي 1388 200 متاهل زنان ايخوشه
  8 رئوفي و يعقوبي 1392 318 متاهل زنان ايخوشه

  
  سوگيري انتشار

شود عـدم دسترسـي    نتايج فراتحليل مييكي از مشكالتي كه موجب مخدوش شدن اعتبار 
محقق به تمام مطالعاتي است كه در فاصله زماني خاص در موضـوع مـورد بررسـي انجـام     

هاي مهم فرايند فراتحليل، بررسي سوگيري انتشـار اسـت   اند. به عبارتي، يكي از بخش شده
انـواع  هاي چـاپ شـده و    هاي چاپ شده و عدم انتشار پژوهش كه ناشي از انتشار پژوهش

 Eggers)باشد. به همين منظور براي بررسي اين مفروضه از روش رگرسيوني اگر  خطاها مي

regression intercept)    استفاده شده است. براساس رگرسيون خطي اگر، در نبـود سـوگيري
رود در تحقيقات كوچك اثر استاندارد كوچك و در تحقيقات بـزرگ، اثـر    انتشار انتظار مي

استاندارد برزگ مشاهده شود .اين حالت خط رگرسيوني را ايجاد ميكند كه برشـي از خـط   
مورد انتظار تفـاوت داشـته باشـد     رگرسيون اصلي است. اگر برش خط رگرسيوني با سطح

علت آن ممكن است سوگيري انتشار باشد.نتايج حاصل از بررسي روش رگرسيون خطـي  
  باشد: ) مي2اگر، به منظور بررسي سوگيري انتشار به شرح جدول (
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  ): نتايج حاصل از بررسي روش رگرسيون خطي اگر2جدول (

  SE(  t-Valueخطاي استاندار ( )Bبرش(  متغير
  )P-Valueداري( نيسطح مع
  دو دامنه  يك دامنه

  886/0  443/0  147/0  258/14  - 102/2  جامعه پذيري جنسيتي
  737/0  368/0  351/0  057/11  882/3  تجربه خشونت

  
بر اساس نتايج رگرسيون خطي اگر، فرض صفر مبني بر متقارن بودن و عدم سـوگيري  

  گردد. انتشار تاييد مي
  

  ها يافته .4
زنـان بـا فاصـله     عليـه  خشونت و جنسيتي پذيريجامعه دهنده رابطهنشان 3جدول شماره 

هاي انتخاب شده است. اندازه اثر بيانگر ميزان يـا  درصد در هر كدام از پژوهش 99اطمينان 
درجه حضور پديده ها در جامعه و برابر با نسبت سطح معنـاداري بـه شاخصـي از حجـم     

هاي شماره بيشترين اندازه اثر مربوط به پژوهش هاي مورد بررسي،نمونه است. در پژوهش
  است. 1و  9هاي شماره و كمترين اندازه اثر مربوط به پژوهش 7و  3

  ): نتايج رابطه جامعه پذيري جنسيتي و تجربه خشونت در دوران كودكي با خشونت عليه زنان3جدول(

P-Value Z-Value 
  متغير  رديف  محقق  درصد95فاصلمه اطمينان 

  حدپائين  حدباال
  1 همكاران و نياعليوردي  114/0  302/0  247/4  001/0

معه
جا

ري
پذي

 
يتي

جنس
  

  2 غضنفري  206/0  389/0  034/6  001/0
  3 رئوفي و يعقوبي  757/0  836/0  498/19  001/0
  4 فرد دهقان و آزاده  255/0  493  615/5  001/0
  5 ميرزايي و محمدي  126/0  385/0  735/3  001/0
  6 همكاران و زاده لهسايي  682/0  774/0  547/18  001/0
  7 همكاران و سياهپوش ارجمند  716/0  799/0  897/19  001/0
  8 همكاران و نيا عليوردي  208/0  387/0  167/6  001/0
  9 اسمعيلي 110/0 287/0 286/4  001/0
  10  همكاران و نياعليوردي  141/0  316/0  951/4  001/0
  11  ميرزايي و همكاران  072/0  342/0  961/2  003/0
      اثرات تركيبي ثابت  420/0  471/0  420/29 001/0
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     اثرات تركيبي تصادفي  252/0  595/0  318/4  001/0
  1 خراساني مظلوم  600/0  747/0  929/11  001/0

ربه
تج

 
نت

شو
خ

 در 
ران

دو
 

كي
كود

  

  2 زاده عباس  364/0  549/0  082/10  001/0
  3 آبادي شاه زارع  307/0  537/0  339/6  001/0
  4 اسمعيلي  416/0  557/0  337/11  001/0
  5 همكاران و نيا وردي علي  167/0  350/0  324/5  001/0
  6 همكاران و نيا عليوردي  395/0  539/0  784/10  001/0
  7 ميرزايي و محمدي  190/0  439/0  655/4  001/0
  8 رئوفي و يعقوبي  770/0  846/0  055/20  001/0
      اثرات تركيبي ثابت  480/0  537/0  555/28  001/0
     اثرات تركيبي تصادفي  365/0  642/0  920/5  001/0

  
  بررسي مفروضه همگني مطالعات انجام شده الف)

باشد كه بـه منظـور بررسـي     يك بخش مهم از هر فراتحليل آزمون همگني مطالعات مي
) 4استفاده شده است كه نتايج حاصل از بررسـي آن در جـدول (   Qاين مفروضه از آزمون 
  نمايش داده شده است؛

 Q) : نتايج حاصل از آزمون 4جدول (

  )P-Value(   I-Squared)I2داري( سطح معني  )Dfدرجه آزادي ( )Qمقدار آزمون(  متغير
  750/97  001/0  10  422/444  پذيري جنسيتي جامعه

  775/95  001/0  7  670/165  تجربه خشونت
  

به نظر مي رسد در مورد مطالعات مربوط به هر دو   Qبا توجه به نتايج حاصل از آزمون 
% فرض صفر مبني بر ناهمگن بودن مطالعـات  95با اطمينان  P>0/05)فرضيه مورد بررسي (

شود. بـه بيـان ديگـر، معنـادار بـودن       ها رد مي پذيرفته شده و فرض همگوني ميان پژوهش
 Iهـا اسـت. ضـريب مجـذور      نده وجود ناهمگني در اندازه اثر پژوهشنشان ده Qشاخص 

درصد است و در واقع مقدار ناهمگني را به صـورت درصـد   100داراي مقداري از صفر تا 
دهنده ناهمگني  تر باشد، نشان درصد نزديك 100دهد. هر چه مقدار اين ضريب به  نشان مي

هاسـت. در مطالعـات مربـوط بـه جامعـه پـذيري جنسـيتي و         بيشتر اندازه اثرهاي پژوهش
 98بيانگر اين مطلب است كه حـدود   Iخشونت عليه زنان، نتايج حاصل از ضريب مجذور 

باشـد و بايـد از مـدل آثـار      درصد از تغييرات كل مطالعات به ناهمگني مطالعات مربوط مي
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ستفاده كرد. همچنين در مطالعات مربوط به تجربه خشونت تصادفي به منظور تركيب نتايج ا
بيانگر اين مطلب  Iدر دوران كودكي و خشونت عليه زنان، نتايج حاصل از ضريب مجذور 

باشـد و   درصد از تغييرات كل مطالعات به ناهمگني مطالعات مربوط مي 97است كه حدود 
ه كرد. در واقـع، ايـن آزمـون بـه مـا      بايد از مدل آثار تصادفي به منظور تركيب نتايج استفاد

گويد كه رابطه بين جامعـه پـذيري جنسـيتي و تجربـه خشـونت در دوران كـودكي بـا         مي
هسـتند و در ايـن     ها و مشخصات مطالعـات، متفـاوت   خشونت عليه زنان به لحاظ ويژگي

وضعيت بايد از متغير تعديل گر براي مشخص كـردن واريـانس و محـل ايـن تفـاوت هـا       
شود؛ اندازه اثر واقعي وجـود دارد كـه زيربنـاي    كرد. در مدل اثرات ثابت فرض مي استفاده

گيري اسـت.  هاي اندازه اثر تحقيقات اوليه به دليل خطاي نمونههاست و تفاوتهمه تحليل
شود اندازه اثر واقعي از تحقيقي به تحقيق ديگر در مقابل، در مدل اثرات تصادفي، فرض مي

گر در روابـط بـين   تواند وجود متغيرهاي مداخلهه يكي از علل آن ميدر حال تغيير است ك
  ).2009متغيرهاي وابسته و مستقل باشد (برنشتاين،

  اثر اندازه ب)محاسبه
با توجه به اينكه پس از بررسي مفروضات فراتحليل اين نتيجه بدست آمـد كـه بايـد از    

اندازه اثـر اسـتفاده كـرد، لـذا در     مدل اثر تصادفي به منظور تركيب نتايج به منظور گزارش 
  گزارش اندازه اثر مطالعات انجام شده در مدل تصادفي ارائه شده است. 5جدول شماره 

  ): نتايج حاصل از اندازه اثر مطالعات5جدول (
  Z-Value P-Value  حدباال  حدپائين )rاندازه اثر (  تعداد مطالعات  پرسش
 پذيريرابطه بين جامعه

  001/0  318/4  5950  252/0  439/0  11  زنان عليه خشونت و جنسيتي

تجربه خشونت در  بين رابطه
  001/0  920/5  642/0  365/0  517/0  8  زنان عليه خشونت كودكي و

  
دهد كه ميـانگين انـدازه اثـر جامعـه پـذيري جنسـيتي        هاي جدول مذكور نشان مي داده

و  439/0(اثرات تركيبي تصادفي) بر خشونت عليه زنان در نمونـه مـورد پـژوهش معـادل     
ميانگين اندازه اثر تجربه خشونت در دوران كودكي (اثرات تركيبي تصـادفي) بـر خشـونت    

باشد. چون اين اندازه بـرآورد شـده در    مي 517/0عادل عليه زنان در نمونه مورد پژوهش م
باشد، لذا بايد گفت تاثير جامعه پذيري جنسيتي و تجربـه خشـونت در    محدوده اطمينان مي

و  439/0اي بدسـت آمـده (   شود. الزم به ذكـر اسـت بـرآورد نقطـه     دوران كودكي تاييد مي
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) 6ليل براساس مدل كـوهن (جـدول   ) بر مبناي نظام تفسير اندازه اثر ناشي از فراتح517/0
 پـذيري  باشد. پـس در مجمـوع بايـد گفـت جامعـه      ميحاكي از اثر در حد متوسط و زياد 

بر خشونت عليه زنان موثر باشد. نظريه جامعه  كودكي دوران در خشونت تجربه و جنسيتي
كـه  كند. چـرا  پذيري جنسيتي فرآيند اجتماعي شدن را در خشونت عليه زنان مهم تلقي مي

طي اين فرآيند در دوران كودكي به فرزند پسر اقتدارگرايي و به فرزند دختر اقتدار پـذيري  
شود. همچنين، براساس نظريه يادگيري تجربـه خشـونت در دوران   فرمانبرداري آموخته مي

كودكي عامل تاثيرگذار در خشونت ورزي در دوران بزرگسالي اسـت. خصوصـا فرزنـدان    
  آموزند. ا در دوران كودكي از والدين خود ميرفتارهاي خشونت آميز ر

  ): مدل كوهن،6جدول (
  نظام تفسير اندازه اثر ناشي از فراتحليل

 r d  اندازه اثر

  2/0  1/0  كم
  5/0  3/0  متوسط
  8/0  5/0  زياد

 

  گرمتغير تعديل ج)
با توجه به نتايج حاصل از ناهمگوني مطالعات در اين قسمت سعي بر اين است كه بـه  

اين طريق منظور مشخص كردن اين ناهمگني از متغير تعديل كننده استفاده شود تا شايد از 
گري كه براي توضيح واريـانس بـين   بتوان واريانس مطالعات را مشخص كرد. متغير تعديل

  جنسيت است.  اين مطالعات استفاده شده

 جنسيت به تفكيك تركيبي مدل تصادفي اثر هاي اندازه ): نتايج7جدول (

  تجربه خشونت در دوران كودكي  پذيري جنسيتيجامعه  جنسيت
  Z-Value P-Value  اندازه تركيبي  Z-Value P-Value  اندازه تركيبي

  001/0  334/11  521/0  001/0  773/3  422/0  زن
  001/0  031/5  490/0  120/0  556/1  513/0  مرد
  001/0  733/11  517/0  001/0  318/4  439/0  كل
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پـذيري  جامعـه  بـين  رابطـه  بـه  مربـوط  تصادفي مدل تركيبي اثر هاياندازه فوق جدول
 تفكيـك جنسـيت   و تجربه خشونت در دوران كودكي را با خشونت عليه زنان بـه  جنسيتي

 زنان كه بين آن است از حاكي نتايجپذيري جنسيتي دهد. در خصوص متغير جامعه مي ارايه
است كـه   513/0 تصادفي مدل با اثر اندازه مردان گروه در است و 422/0مدل  در اثر اندازه

پذيري جنسـيتي  دهد كه متغير جامعهاين نشان مي. است معنادار 001/0براي زنان در سطح 
 كلي بطور است. همچنين تر از زنان بر خشونت عليه زنان تاثيرگذاردر مردان به مراتب قوي

در خصوص متغير تجربه خشونت در . است 439/0 زنان و مردان گروه دو هر در اثر اندازه
 در اسـت و  521/0مـدل   در اثـر  اندازه زنان كه بين است اين از حاكي دوران كودكي نتايج

 معنـادار  001/0اسـت كـه هـر دو در سـطح      490/0 تصـادفي  مدل با اثر اندازه مردان گروه
 بيـاني  بـه . اسـت  517/0 زنان و مردان گروه دو هر در اثر اندازه كلي بطور همچنين. هستند
 بـه   خشـونت عليـه زنـان    بر بيشتري تاثير تجربه خشونت در دوران كودكي در زنان ديگر،
 . است داشته مردان نسبت

  
  گيري نتيجه .5

گـذار، پديـده   يكي از مسايل اجتماعي عمده در كليـه جوامـع خصوصـا جوامـع در حـال      
خشونت عليه زنان است كه با سالمت جامعه و خانواده در ارتباط است. بطوريكه بررسـي  

هـاي  توزيع ابعاد خشونت عليه زنان نشان از گسـتردگي آن در جامعـه معاصـر و فرهنـگ    
هـاي  گوناگون دارد. براين اساس، در ايران نيز همانند ساير كشـورها مطالعـات و پـژوهش   

هاي ضعيف و قـوي ايـن   ه است كه نتايج مشابه و متناقض، و همبستگيمتعددي انجام شد
تر از موضوع دسـت  دهد تا به دركي جامعها، ضرورت انجام فراتحليل را نشان ميپژوهش

يافت. براي اين منظور با استفاده از روش فراتحليل، در گام نخست براي بررسي سـوگيري  
آن نشان دهنده متقـارن بـودن و   نتايج حاصل از  انتشار از رگرسيون خطي اگر استفاده شد.

ها و مطالعات مورد استفاده در اين پـژوهش اسـت. همچنـين    عدم سوگيري انتشار پژوهش
درصد فرض مبتني بر ناهمگن بودن مطالعات  95، با اطمينان Qنتايج بدست آمده از آزمون 

ازه اثرات تصادفي استفاده كرد. كند كه در نتيجه آن جهت ادامه بررسي بايد از اندرا تاييد مي
در  انـدازه اثـر   تركيـب  روش از گيـري بهـره  بـا  فراتحليل روش بكارگيري از حاصل نتايج

دهنده اين است كه براساس اندازه اثر تركيبـي كلـي در مـدل اثـرات      نشان حاضر، پژوهش
نـان  ) و خشـونت عليـه ز  459/0پذيري جنسيتي (تصادفي رابطه معناداري بين متغير  جامعه



 99و ديگران    محسن نيازي

پذيري جنسيتي نقش متوسطي وجود دارد. براساس نظام تفسير اندازه اثر مدل كوهن جامعه
در تبيين واريانس خشونت عليه زنان دارند. اين نتايج با نتايج تحقيقات جامعـه شناسـي در   

)، يعقــوبي و 1389زاده ()، لهســايي1388ايــن حــوزه از قبيــل محمــدي و ميرزايــي(    
پـذيري جنسـيتي   ) مطابقـت دارد. جامعـه  1395) و ميرزايي(1393)، اسمعيل (1392رئوفي(

فرآيند بازتوليد نابرابري جنسيتي است. براساس نظريه جامعه پذيري جنسيتي، فرآيند جامعه 
ها و هويت جنسي در خانواده و انتقال آن به فرزندان باعـت  پذيري با دروني كردن گرايش

شود. چرا كه معموال از زنان تصوير آرام، مطيع، دائمي شدن سلطه مرد و مطيع بودن زن مي
كنـد. در  عاطفي و وابسته و از مردان تصويري مستقل، استوار شايسته و مصمم ترسـيم مـي  

گـري مردانـه   چنين شرايطي زنان نقش سنتي مطيع بودن و در مقابـل، مـردان نقـش سـلطه    
  پذيرند. مي  را

ابطه معناداري با خشـونت عليـه   ) ر517/0همچنين، تجربه خشونت در دوران كودكي (
زنان دارد. براساس نظام تفسير اندازه اثر مدل كوهن تجربه خشونت در دوران كودكي نقش 
زيادي را در تبيين واريانس خشونت عليه زنان دارند. اين نتايج با نتـايج تحقيقـات جامعـه    

يعقـوبي و  )، 1391)، مظلـوم خراسـاني (  1389زاده (شناسي در اين حـوزه از قبيـل عبـاس   
) مطابقت دارد. براساس نظريه يـادگيري، فرزنـدان   1393) و زارع شاه آبادي (1392رئوفي(

گيرند كه اين فرآينـد باعـث يـادگيري    در دوران كودكي خشونت را از والدين خود ياد مي
شود. به عبـارتي،  رفتار سلطه آميز و اقتدارطلبانه توسط مرد و آموختن تحمل توسط زن مي

شونت عليه زنان، متاثر از مشاهدات فردي از رفتار ديگران است و در نتيجه اين يادگيري خ
فرآيند، چنين افرادي از لحاظ اخالقي ناقص خواهنـد مانـد و تمايـل بيشـتر بـه رفتارهـاي       

  خشونت آميز دارند.
گـر  همچنين در اين مطالعه به سبب ناهمگني نتايج تحقيقات اوليه، اثر متغيرهاي تعديل

ي شد كه با توجه به  ويژگيهاي مشتركي كه متغير مدنظر بايـد در مطالعـات مـورد    نيز بررس
بررسي داشته باشد، متغير جنسيت به عنوان متغير تعديل گر انتخـاب شـد. براسـاس نتـايج     
بدست آمده، در متغير جامعه پذيري جنسيتي اندازه اثر مردان نسبت به زنـان بيشـتر اسـت    

عبارتي، جامعه پذيري جنسيتي در بين مردان بيشتر از زنان بر ). به 422/0در مقابل  513/0(
روي خشونت عليه زنان موثر است. با نگاهي گذرا به ساخت قدرت در خانواده و همچنين 

توان گفت  كه فرآيند جامعه پذيري مردسـاالر اسـت. بـه عبـارتي، آداب و     منابع قدرت مي
يد افرادي جدي، مقتدر و موفق باشند و در رسوم بيشتر به اين سو گرايش دارند كه مردان با
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هايي چون فروتني، عطوفت و عالقه به كيفيـت زنـدگي باشـند.    مقابل زنان داراي مشخصه
سهم زنان در ساختار قدرت خانواده بسيار ضعيف است و اين در جامعه پـذيري جنسـيتي   

ران كـودكي در  كند. همچنين اندازه اثر متغير تجربـه خشـونت در دو  به نفع زنان عمل نمي
). براسـاس نظريـه يـادگيري اجتمـاعي،     490/0در مقابل  521/0زنان بيشتر از مردان است (

هـاي  انحرافـي اسـت و مشـاهده     خشونت عليه زنان در نتيجه يادگيري هنجارهـا و ارزش 
خشونت در والدين و نزديكان در دوران كودكي، تاثير زيادي بر تشكيل و تقويـت نگـرش   

شـود فـرد در دوران   گـذارد كـه در نهايـت باعـث مـي     عليه زنان) مـي  بزهكاري (خشونت
بزرگسالي رفتارهاي خشونت آميزي داشته باشند. در زنان مشاهده رفتارهاي خشونت آميـز  
مردان نسبت به زنان در دوران كودكي، باعث شده است در بزرگسالي بـه راحتـي پـذيراي    

  خشونت از سوي مردان باشند.
بررسي هاي صورت گرفته و تنوعي كه در ابعاد خشونت عليه زنان  همچنين با توجه به

رسد نقش فرهنگ و قوميت تاثير بسزايي در اين در استانهاي مختلف وجود دارد، به نظر مي
رابطه دارد. بطوريكه در مناطقي كه مناسبات اجتماعي مبتني بر جامعه سنتي حاكم است بـا  

كنـد. تنـوع   شود كه در آن زيست مـي ع گروهي مياز دست رفتن استقالل و آزادي، فرد تاب
شود كـه  اي و فرهنگي باعث پديد آمدن نوع خاصي از مناسبات قدرت در خانواده ميقبيله

  در نهايت باعث نوسان نرخ خشونت عليه زنان و ابعاد آن در مناطق مختلف شده است.
شـده، نظريـات و   با توجه به نتايج بدست آمده از فراتحليـل و مباحـث نظـري مطـرح     

انـد. در حاليكـه بخشـي از    رويكردهاي مختلفي به موضوع خشونت عليه زنان توجه كـرده 
انـد و  نظريات مربوط به خشونت عليه زنان به دنبال شـناخت الگوهـا و عوامـل سـاختاري    

سازند، گروه ديگري از نظريات رفتـار و كـنش متقابـل بـين     خانواده را مستعد خشونت مي
رسـد تبيينـي   دانند. به هرحال، به نظر مـي را در خشونت عليه زنان موثر مياعضاي خانواده 

رضايت بخش از خشونت عليه زنان بايد هـر دو دسـته نظريـات يـاد شـده را در برگيـرد.       
بنابراين بايد علت خشونت عليه زنان را در جامعه جستجو نمود و علل فرهنگي و اجتماعي 

ي و تجربـه خشـونت در دوران كـودكي از جملـه     پذيري جنسـيت براي آن قائل شد. جامعه
عواملي هستند كه در مطالعات مختلف ارتباط آنها با خشونت عليه زنان بررسي شده است. 

پذيري جنسيتي بدين معناست كـه چگونـه دختـران و پسـران امتيازهـا و رفتارهـاي       جامعه
گيرند. اين فرآيند مي گذارند فرامناسب از نظر جنسيتي را كه بر نگرش جنسيتي آنها اثر مي

ها و گروه همساالن شود و با عوامل ديگري چون نظام آموزش، رسانهاز خانواده شروع مي
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يابد. نهادهايي نظير خانواده، مدرسه و محل كار، هم باعث ايجاد تفاوتهاي جنسيتي بسط مي
دوران كـودكي  كنند. همچنين افرادي كه در شوند و هم نابرابري جنسيتي را بازتوليد ميمي

- اند با استفاده از فرآيند يادگيري، آنرا فرا گرفتهخود شاهد نزاع و مشاجره والدين خود بوده

 غالب يادگيري نظريه دهند. براساساند و در بزرگسالي رفتار خشونت آميز از خود بروز مي
 ايـن  از. شـوند مـي  فراگرفته فرآيند الگوسازي خالل در و مشاهده طريق از انسان رفتارهاي
 رفتـار  مشـاهده  طريـق  از كه تجاربي است از ناشي عمدتا اجتماعي يادگيري پديده ديدگاه،

 كـه  گيرنـد مي ياد خود والدين از در واقع، فرزندان. گيردمي شكل آن پيامدهاي و ديگر فرد
 اجتماعي يادگيري نظريه برپايه كه بين نسلي انتقال نظريه اساس بر. بورزند خشونت چگونه
 آن شـاهد  يـا  كننـد مي تجربه در خانواده را خشونت خردسالي در كه افرادي است، استوار
   .خواهند گرفت بكار را آن بزرگسالي در زياد احتمال به هستند،

خشونت عليه زنان باعث اختالل در كاركرد اساسـي خـانواده، يعنـي تزريـق عاطفـه و      
 و را بـه عنـوان نخسـتين    ادهشـود و خـانو  وجدان اخالقي به مجموعه عناصر خـويش مـي  

 و گيردمي شكل آن در فرد پذيري جامعه و انساني هويت كه اجتماعي نهادهاي پايدارترين
آورد را آمـاده پـذيرش انـواع    را فـراهم مـي   اجتمـاعي  هنجارهاي و هاارزش پذيرش زمينه
از بحـران  كند. در واقع به تعبير گيدنز؛ خشونت عليه زنان انعكاسي هاي اجتماعي ميآسيب

از اينرو، خشونت در خانواده بـه   .رو به رشد خانواده و كمرنگ شدن ضوابط اخالقي است
شود. به عبـارتي سـالمت جامعـه بـا سـالمت      هاي اجتماعي منجر ميها و آسيبناهنجاري

شـود كـه انـواع    خانواده پيوند دارد و خشونت عليه زنان منجر به گسـيختگي خـانواده مـي   
هايي، فرزنداني مستبد، بدون را در پي خواهد داشت. در چنين خانوادههاي اجتماعي آسيب

يابند. خود بزرگساالن نيز در جامعه، رفتارهاي نابهنجار اعتماد بنفس و نابهنجار پرورش مي
اجتماعي داشته و در مقايسه با ديگران كارايي كمتري دارند. همچنين اين افراد منزوي شده 

دهند و تمايل بسـيار زيـادي بـه    تزلزل و عدم اطمينان نشان ميدر روابط اجتماعي از خود 
خودكشي و مصرف مواد مخدر دارند. بنابراين ايجاد تغييرات بنيادي در ساختارهاي جامعه 

پـذيري جنسـيتي و يـادگيري    ريزي شده در عوامل مهم جامعـه و تغييرات هدفمند و برنامه
هـا، بـراي تغييـر در رونـد كنـوني      رسـانه اجتماعي، از جمله خانواده، نهادهاي آموزشـي و  

  نمايد.خشونت عليه زنان و كاهش بحران خانواده مدرن ضروري مي
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، )اجتمـاعي  انحرافـات  شناسي جامعه( اجتماعي شناسي آسيب. )1386( اله رحمت سروستاني، صديق

  .سمت انتشارات
 ). درآمدي بر روش پژوهش فراتحليل در1385عابدي، احمد و حميدرضا عريضي و فاطمه محمدزاده(
  .140- 122، صص4، شماره12تحقيقات آموزشي. فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال

 عليـه  تهديـدي  خـانگي،  ). خشـونت 1389كـار(  و حسين كسب موسي سعادتي و محمد و زاده،عباس
  اجتمـاعي، دوره  امنيـت  ، مطالعـات )تبريـز  شهر متاهل زنان شناختي جامعه مطالعه( رواني سالمت
  .90- 61، صص24  شماره جديد،



 103و ديگران    محسن نيازي

 خشـونت  اجتمـاعي  ). تحليـل 1390( محمـود فرهـادي   اكبر و محمداسماعيل ريـاحي و  نيا ورديعلي
  دوره ،)خوارزمي دانشگاه( ايران اجتماعي تجربي، مسايل آزموني و نظري مدلي: زنان عليه شوهران

  .127- 95، صص2  شماره ، 2
: زنـان  عليـه  خشـونت  شـناختي  جامعـه  تبيين ). 1392اكبر و داوود رضي و صديقه آييني( نيا،عليوردي
  اجتمـاعي، دوره  رفـاه  راديكال، فصلنامه فمينيسم و زنان دسترس در منابع هاينظريه تجربي آزمون

  .358- 323، صص49  شماره ،13
  الهي، انتشارات خجسته.). مردان زن ستيز، ترجمه شيما نعمت1377فوروارد، سوزان(

 پژوهشـي   علمي لرستان، فصلنامه استان در زنان شونت عليهخ بر موثر ). عوامل1386غضنفري( فيروزه
  .11- 5، صص2لرستان، دوره دوازده، شماره پزشكي علوم دانشگاه

). بررسي خشونت خانگي عليه 1383قاضي طباطبايي، محمود و عليرضا محسني تبريزي و هادي بهايي(
ــان اســتان كشــور. دفتــر امــور اجتمــاعي وزارت كشــور، مركــز   28زنــان در  امــور مشــاركت زن
  جمهوري.  رياست

  ، نشر بازتاب. CMA2افزار نرم با فراتحليل تحقيق ). روش1394اهللا( زاده، وجه قرباني
 حسـن  ترجمـه . هويـت  قـدرت  فرهنگ، و جامعه و اقتصاد: اطالعات عصر). 1384( ايمانوئل كاستلز،

  .نو طرح چاوشيان،
همسرآزاري و برخي عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان. ). بررسي 1394كيوان آرا، محمود و همكاران (

  .457- 448، صص4، شماره6مجله سالمت و بهداشت، دوره
  ). جامعه شناسي. ترجمه حسن چاوشيان، نشر ني.1389گيدنز، آنتوني(

 مطالعـه : همسـران  عليـه  خشـونت  بـه  شوهران ). گرايش1386زاده، عبدالعلي و يوسف مدني (لهسايي
، 1 اول، شـماره  سـال  مرودشـت  واحـد  آزاد دانشگاه زنان شناسي شيراز، مجله جامعه شهر موردي
  .24- 1صص

 مطالعـه ( زنان عليه خشونت بر موثر اجتماعي عوامل ). بررسي1391محمدي، فائزه و رحمت ميرزايي(
  .29- 1، صص1 شماره ، 6  اجتماعي، دوره مطالعات ، مجله)روانسر شهرستان

 بـر  خـانواده  بيروني و دروني عوامل تاًثير سنجش ،)1386(مشكاني، سادات زهرا و محمدرضا مشكاني،
  .آگه نشر: تهران افتراقي، پيوند و اجتماعي كنترل تركيبي نظريه تجربي آزمون نوجوانان، بزهكاري

 آبـاد  خرم شهر زنان عليه خانگي خشونت ). ميزان1391مهر( ميرزايي مجتبي محمد و خراساني، مظلوم
  .138- 111، صص3، شماره10زنان، سال روانشناختي- اجتماعي فصلنامه مطالعات ،90- 89 سال در

 عوامـل  برخـي  به نسبت متاهل زنان ). نگرش1395محمدي( و فائزه بخارايي رحمت و احمد ميرزايي،
، 5 شـماره  خـانواده،  و زنان اجتماعي -  انتظامي هاي همسرآزاري، مجله پژوهش بر موثر اجتماعي

  .144- 129صص 
 ،9 بـدن، دوره  مديريت و فرهنگي سرماية ارتباط بر تحليلي ). فرا1395محسن و صديقه شعاع ( نيازي،

  .81- 61بهار، صص  ،1 شماره



 ثر بر خشونت عليه زنانؤفراتحليل عوامل م   104

 اصـل،  بطحـايي  صـديق  اهللا روح مير ترجمه شناسي، جرم و جرم ،)1381(هينس فيونا و رابرت وايت،
  .دادگستر انتشارات
 شـماره  3 زنان، فصلنامه رفاه اجتمـاعي، جلـد   عليه مردان خشونت بر موثر ). عوامل1383( همتي، رضا

  .256- 227، صص12
  علمي، انتشارات سمت. پژوهش در فراتحليل عملي ). راهنماي1387هومن، حيدرعلي (
، 7، شـماره 3،سـال 1). تحـول جامعـه پـذيري جنسـيتي. پـژوهش زنـان، دوره      1382هومين فر، الهام (

  .114- 89صص
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر خشونت عليه زنان، مجله مطالعات  ).1392يعقوبي، علي و  ليال رئوفي(

  .46- 27، صص 39علوم اجتماعي ايران، سال دهم، شماره 
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