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Review Article  

 
    

  Abstract 
Background and Aim: Domestic violence against women has always been a social problem and has continued in the social 
history of Iran. A wide range of studies have examined the causes and contexts of this problem from different perspectives. 
This study aimed to achieve a comprehensive theoretical model of the causes and contexts of domestic violence against 
women in Iran.  

Methods and Data: The research method of this study was a narrative review, examining 95 studies in Persian published over 
20 years from 2002 to 2021. The variables that had a significant effect or correlation with violence against women in previous 
studies were categorized and the relationships of new variables were determined. 

Findings: Findings indicated that patriarchal values and beliefs and differences in socioeconomic status and low social and 
cultural, and economic capital are the leading causes of domestic violence against women in Iran. Other variables shown in 
the final model were all affected by one of these two main variables. 

Conclusion: In this study, social and cultural factors are put together to provide a more complete picture of the factors and 
contexts explaining domestic violence against women in Iran. The final proposed model can be used as a theoretical 
framework in future studies. 

Keywords: Domestic violence, Violence against women, Theoretical model of domestic violence, Narrative review, Iran 
Key Message: Patriarchal values and beliefs and gender inequality are the main factors behind domestic violence against 
women in Iran. 
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  يمرور مقالة 
  

    

    چكيده
ي هادگاهيـداسـت. مطالعـات زيـادي از    يران تداوم داشـتهو در تاريخ اجتماعي ا  خشونت خانگي نسبت به زنان همواره يك مشكل اجتماعي بوده  :هدف  و  زمينه

هاي خشونت خـانگي نسـبت بـه ي به يك مدل نظري جامع از علل و زمينهابيدستاند. اين مطالعه با هدف  هاي اين مشكل پرداختهمختلف به بررسي علل و زمينه
  .زنان در ايران انجام شده است

منتشر شده است را مورد بررسـي  1400تا  1381هاي مطالعه به زبان فارسي كه طي سال  95ور روايتي بوده و تعداد  روش انجام اين مطالعه، مر:  هاداده  و  روش
بندي شد و روابط متغيرهـاي جديـد بـا يكـديگر متغيرهايي كه در مطالعات قبلي اثر يا همبستگي معناداري با خشونت نسبت به زنان داشتند، دستهقرار داده است.  

 مشخص شد.

هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پـايين، قتصادي و سرمايها-ها و باورهاي مردساالرانه و تفاوت در پايگاه اجتماعيها حاكي از آن است كه ارزشيافته  :هافتهيا
  ز اين دو متغير اصلي بودند.متغيرهاي ديگري كه در مدل نهايي نشان داده شد، همه متأثر از يكي ا  علل اصلي و بنيادي خشونت خانگي نسبت به زنان است.

كننده خشونت خـانگي هاي تببينتر از عوامل و زمينهدر اين مطالعه، عوامل اجتماعي و فرهنگي در كنار هم گذاشته شده تا تصويري كامل گيري:نتيجهبحث و  
  .هاي آتي مورد استفاده قرار گيردوهشتواند به عنوان چارچوب نظري در پژنسبت به زنان در ايران ارائه شود. مدل نهايي ارائه شده مي

  .، مرور روايتي، ايراننابرابري جنسيتيخشونت خانگي، زنان،    :يكليدواژگان  

  در ايران است.خشونت خانگي نسبت به زنان  ساز  ها و باورهاي مردساالرانه و نابرابري جنسيتي عوامل اصلي و زمينهارزشپيام اصلي:  
 

  

  11/05/1401: رشيپذ  تاريخ                            1401/ 02/ 28افت: يدرتاريخ 
  

 زنـان  بـه  نسبت  خانگي  خشونت  شناختيجامعه  بررسي).  1401(  حامد؛ نمازي، آسيه؛ رامشگر، حسين،  صديقي  ؛فرهاد،  نژادنصرتي  ؛مسعود  ،اصفهانيكوچاني  ارجاع:
   https://doi.org/10.22034/jscc.2022.2797  .399-416): 2(1،  تداوم و تغيير اجتماعي، مروري  مطالعه يك  ايران؛ در
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
امـا خشـونت انـواع مختلفـي شـامل  شـود، خشونت جسمي در ذهن تـداعي مي  شود، بيشترزماني كه از خشونت سخن به ميان آورده مي

هاي مختلف قـرار هاي مختلف ممكن است مورد خشونت، اجتماعي و اقتصادي دارد. اگرچه افراد با ويژگيخشونت جسمي، رواني، جنسي
. خشـونت خـانگي ابتـدا در ارتبـاط بـا انـدبوده در معرض خشونت    هاگروه ي كودكان، زنان و سالمندان بيشتر از ساير  هاگروه بگيرند، ولي  

له مـيالدي، مسـأ   1970و    1960ي  هادههي زنان و كودكان در  هاجنبشگرفتن  تبا قوّ  قرار گرفت.  هتوجّ  موردخشونت نسبت به كودكان  
  ). 1387يت بيشتري پيدا كرد (اعزازي، خشونت خانگي و به طور ويژه نسبت به زنان و كودكان اهمّ

 مـا اسـتدوران    ة مشـكالت حـل نشـد  نيترياز جـدّ  يكـيدهـد و همچنـان  جهـان رخ مي  يزنان در همه كشـورها  هيخشونت عل
)Akhmedshina, 2020 در هر يهر زن يتواند برايخشونت م). اگرچه برخي از زنان بيش از ديگران در معرض خشونت هستند ولي ،

نفـر در  يـكزن    سهاز هر  . بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني  رخ دهدي  اقتصاد  تيوضع  ايصرف نظر از فرهنگ، مذهب    يكشور
 ,World Health Organization( كنـديتجربـه مـي خود زندگ كيتوسط شر را عمدتاً يجنس اي يخود خشونت جسم يطول زندگ

2018a(  .ّدرصد زنـان  15تا  12دهد كه آمارها نشان ميه است، چنانكه ي در كشورهاي توسعه يافته خشونت نسبت به زنان قابل توجّحت
  .)Akhmedshina, 2020( شونديم مواجهدر اروپا هر روز در خانه با خشونت 

سـازمان جهـاني بهداشـت،  2018است. بر اساس گزارش سال  هتوجّ قابلدر ايران آمارهاي مربوط به خشونت خانگي نسبت به زنان  
 Worldانـد (درصد از آنها خشونت خانگي را تجربه كرده  18درصد و طي يك سال گذشته  31ي شريك زندگي در طول عمر ازنان دار

Health Organization, 2018c درصد  13و  27). ميانگين جهاني تجربه خشونت خانگي طول عمر و طي يكسال گذشته به ترتيب
هـاي ) كه حاكي از سطح باالي خشونت خانگي نسبت به زنان در ايران است. يافتهWorld Health Organization, 2018bاست (

اي در شـيراز خانگي نسبت به زنان است. براي مثال، مطالعـه  شيوع باالي خشونت  ة دهندهاي مختلف ايران نشانمطالعات ديگر از بخش
بـه  يو جنسـ ي، جسـمروانـيخشـونت اند و شـيوع درصد از زنان خشونت خانگي را تجربه كرده   54نشان داد كه بيش از    2019در سال  

 وعيشر جمعيت مورد مطالعه، ديگري در سنندج نشان داد كه د ). مطالعةMoazen et al. 2019درصد بود ( 14و  18، 52حدود  بيترت
د درصـد بـو  49و    48  ،   62  حـدود  بيـبـه ترت  ي نيـزو جسـم  ي، جنسيخشونت عاطف  وعيش  و  درصد  71سال گذشته  يكخشونت در    كلي

)Afkhamzadeh et al. 2019(.  
نـان در طـول رسـاندن بـه زبيزنان باعث آسـ  نسبت به  خشونتآوري دارد.  خشونت خانگي مردان نسبت به همسران پيامدهاي زيان

كه برخي از آنها اثراتي دارد كه تا پايان عمر همراه فرد خواهد ماند و بـه سـادگي قابـل حـل نيسـتند. در سـطح طوري. بهشودمي  يزندگ
 World Health( رسـانديم بيهـا، جوامـع و كشـورها آسـخـانواده  يو اجتمـاع يبه سالمت اقتصادتر، خشونت نسبت به زنان كالن

Organization, 2018a(. ّخشـونت  در تربيت فرزندان دارند، با تجربةي زنان به عنوان نيمي از جمعيت انساني و افرادي كه نقش مهم
كنند بلكه با عنوان عضوي مهم از خانواده و اجتمـاع، در ايفـاي نقـش هاي جسمي، رواني و اجتماعي را تجربه ميدر خانه، نه تنها آسيب

  دهد.شوند و در نهايت اين وضعيت سالمت اجتماعي را كاهش ميشكل ميخود در خانواده و اجتماع دچار م
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هاي آنها در پردازان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده است. به اين ترتيب، تالشبسياري از نظريه  هخشونت در سطوح مختلف، توجّ
مـروري   1هاي خشونت بـوده اسـت. جـدول  زمينهكردن علل و  ترهاي مختلف ارائه شده است و هر كدام تالشي براي روشنقالب نظريه

  دهد.هاي خشونت را نشان ميها و تببين آنها از علل و زمينهمختصر بر اين نظريه
  

    كننده خشونتهاي تبيين نظريه  -1جدول 
  هاي خشونتتوضيح علل و زمينه   نظريه

نظريه يادگيري 
  اجتماعي 

  يادگيري خشونت از طريق مشاهده و تقليد است.

يه نظارت نظر
  اجتماعي 

 به افراد براي رسيدن به يك هدف يا دستيابي به اقتدار در برابر ديگران تمايل به استفاده از زور و قدرت دارند و نظارت اجتماعي 
  منعي در برابر اقتدار و اعمال خشونت است.  مثابه 

مردان از طريق سلطه بر زنان موقعيت برتري نسبت بـه زنـان پيـدا ساختارهاي پدرساالرانه در جامعه وجود دارد. در اين ساختار    نظريه فمينيستي 
  .شوديمي زنان بردارفرمانكرده و موجب  

  :شوديمي (تعامل عوامل فردي، محيطي، اجتماعي) و در چهار سطح تحليل  چندبعدي اده يپدخشونت   نظريه تركيبي 
  ؛دهديمرهايش بروز عوامل تاريخي و فردي كه هر مردي آن را در روابط يا رفتا)  1سطح  
  ؛دهديمشامل خانواده و ساير روابط نزديك كه خشونت در آن رخ    )2سطح  
  ؛خشونت سازنه يزمنهادها و ساختارهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي )  3سطح  
  خشونت.  كننده ه يتوجفرهنگي   اندازچشم دهنده ليتشكي هانگرش  )4سطح  

اقتدار است. هر كسي كه به منابع بيشـتري دسترسـي داشـته باشـد   مراتبسلسله ديگري داراي    خانواده مانند هر نظام اجتماعي  نظريه منابع
  اليت در جهت اهداف خود مجبور كند.ديگران را به فعّ توانديم

  ريشه خشونت در تضاد منافع است.  نظريه تضاد 
ثر و هزينه را به حداقل برساند. خشونت خانگي حاصـل عـدم كه سود خود را به حداك كنديمدر رابطه ميان افراد، هر فرد تالش   نظريه مبادله 

  ي مرد براي خانواده) و سود (رفتار مطابق ميل آن) است.هايگذاره يسرماتناسب بين هزينه (
نظريه  

  كاركردگرايي 
دي است. بلكه بر پايه جنسيت، سن و قدرت اقتصا شودينمبر اساس تخصص، صالحيت و لياقت تعيين   مراتبسلسله در خانواده  

  با استفاده از ابزار قدرت و گاهي خشونت است. مراتبسلسله رفع تضادهاي حاصل از اين 
ي اساسي يك جامعه و پديده اجتماعي مانند خشونت حدي از همـاهنگي هاارزشاست كه ميان    اساس  نيبرافرضيه هماهنگي    نظريه فرهنگي 

  و هنجارهاي اجتماعي ارتباط مثبت وجود دارد. مردان نسبت به زنان  زيآمخشونتوجود دارد. بين رفتار 
  (منبع: محقق ساخته)
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مطالعات زيادي در زمينة خشونت خانگي نسبت به زنان ايـران انجـام شـده اسـت. ايـن مطالعـات در سـطوح مختلـف و بـا نگـرش 
 درنظرگـرفتني نسبت به زنان در گرو  چرايي خشونت خانگ  ترق يدقشناختي، مددكاري و غيره انجام شده است. تبيين  شناختي، روانجامعه

امكـان انجـام آن را   هاپژوهشي زماني و مالي  هاتيمحدودمتغيرهاي سطح كالن، ميانه و خرد و ارتباط آنها با يكديگر است ولي عموماً  
نـاي آن تصـوير دقيـق و شده در ايران است تا بر مب. هدف از انجام اين پژوهش ارائه تبيين نظري جامع بر اساس مطالعات انجامدهدينم

و علل خشونت خانگي نسبت زنان در ايران ارائه شود. پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه بر اساس مطالعات   هاشهيري از  تركامل
 هاي خشونت خانگي نسبت به زنان چه بوده است؟ و تـأثير و تـأثّرسال اخير، عوامل و زمينه  20انجام شده در زمينه خشونت خانگي طي  

  اين متغيرهاي در مسير اثرگذاري بر خشونت چگونه است؟

  
  پژوهش هايو داده  روش

موضـوع   كيـدر مـورد    ياز دانش جار  ينيو ع  يجامع، انتقاد  يليتحل  ، يتيمرور رواپژوهش حاضر با روش مرور روايتي انجام شده است.  
هـاي . بـه منظـور انجـام ايـن پـژوهش، بـا كليـدواژه در رابطه با يك موضوع كمـك كنـد  يچارچوب نظر  كي  جاديبه ا  تواندو مي  است

«خشونت»، «آزار»، «زنان»، «دختران» در منابع داده فارسي شامل «مگ ايران»، «سامانه نور (نورمگز)»، «سـامانه منـابع علمـي جهـاد 
  بررسي شد.  1400تا  1381هاي طور «گوگل پژوهشگر (گوگل اسكالر)» تمام مطالعات منتشر شده طي سالدانشگاهي» و همين

شناسـي، مطالعـات فرهنگـي، ارج از حيطه علوم اجتمـاعي (جامعـهليه قرار گرفت و مقاالتي كه خنتايج اين جستجوها مورد بررسي اوّ
مطالعات صرفاً حقوقي در اين مطالعه قرار نگرفتـه اسـت). سـپس همـه مطالعـات بـه   ، شناسي و ...) بود از آن حذف شد (براي مثالروان

اي كه خشونت نسبت به زنان را به عنوان متغير وابسته بررسي كرده بـود ه و تمام متن مورد بررسي قرار گرفت و هر مطالعهصورت چكيد
  وارد اين مطالعه شد.

ي هـابخش)  1هاي پژوهش طي چهار مرحله انجام گرفت؛  مقاله مرتبط با موضوع شد. بررسي يافته  95خروجي نهايي جستجو، تعداد  
) 4  و  ي شـدبنددسـته) عوامـل مسـتخرج  3  ؛) عوامل مرتبط با خشونت نسبت به زنان استخراج گرديد2  ؛ت وارد اكسل شدمقاال   موردنظر

روابط بين متغيرها مشخص و با استفاده از آنها مدل نظري تبيين خشونت خانگي نسبت به زنان استخراج گرديد. در نهايت شواهدي براي 
  خشونت نسبت به زنان آورده شد. مطالعاتي كه مورد بررسي قرار گرفتند در پيوست گزارش شده است.  كننده نييتبتبيين روابط بين عوامل  

  

  هايافته 
منتشـر شـده اسـت.   1390درصـد) در دهـه    5/69مطالعه (  66و    1380درصد) در دهه    5/30پژوهش (  29بررسي مطالعات نشان داد كه  

درصد) بـا روش كيفـي انجـام   5/9پژوهش (  9ي و تنها  ا روش پژوهش كمّدرصد) ب  5/90پژوهش (  86همچنين از لحاظ روش پژوهش،  
انجام شده، متغيرهاي مختلفي در ارتباط با خشونت خانگي نسبت به زنان مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. ايـن   يهاپژوهششده بود. در  

هاي مردساالرانه ي شده است. ارزشبنددستهلي نشان داده شده است كه بر اساس ماهيت آنها به عوامل اص 1عوامل و متغيرها در جدول 
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بـوده اسـت. آنهـا زيربنـايي بـراي باورهـاي  هموردتوجّـي گذشـته هـاپژوهشي است كه در و يا ضد زن يكي از عوامل ساختاري و مهمّ
ي در نقش مهمّ  ، )1387،  يت دارد (گيدنزچه چيزي اهمّ  كنديميي كه مشخص  هاشهياندرات يا  تصوّ  عنوانبه  هاارزشهستند.    مردساالرانه

آميز دارد. زماني كه مردساالري و پدرساالري از يكسو و شيءانگاري زنان از سوي ديگر به عنـوان يـك ارزش مطـرح رفتارهاي خشونت
شود، ل آن توسط زنان تبديل به يك باور بودن آزار و اذيت زنان از سوي مردان و پذيرش و تحمّطبيعيشود و به دنبال آن باورهايي چون 

  يابد.احتمال خشونت در آن اجتماع يا جامعه افزايش مي

سطح تحصيالت، درآمـد و شـغل اسـت از جملـه متغيرهـاي   پايگاه باالتر مرد كه در برگيرندة قتصادي زن و مرد و  ا-پايگاه اجتماعي
 ترنييپـاقتصـادي خـانواده ا-ه اجتماعيچه پايگا، هريطوركلّبهساختاري ديگر است كه در مطالعات همواره مورد بررسي قرار گرفته است. 

اخـتالف در پايگـاه   ، . در واقـعشوديمخشونت خانگي نسبت به زنان بيشتر    از زن باالتر باشد، احتمال تجربة  پايگاه مرد  طورنيهمباشد و  
پذيري زن را د و خشونتامكان خشونت مر  ، ي اصلي نابرابري زن و مرد در خانواده است كه در نهايتهاشهيرقتصادي يكي از  ا-اجتماعي
مردانـي كـه قـدرت و  .شوديماقتصادي -اجتماعي. يكي ديگر از عوامل اصلي، نابرابري در منابع است كه شامل نابرابري دهديمافزايش  

ارند اقتصادي بيشتري در مقايسه با همسران خود در خانواده دارند، احتمال اعمال خشونت بيشتري نسبت به همسر خود د-منابع اجتماعي
  يي كه با همسر خود منابع تقريباً يكساني دارند.هاآنتا 

يت بسـزايي برخـوردار اسـت. ي خانواده و نوع ازدواج زنان از اهمّهايژگيو،  رديگيمخشونت خانگي در بستر خانواده شكل    كه  آنجا  از
با مرداني كه چنـد   طورنيهمو    كننديم  ازدواجاجبار    از همسر، بدون آشنايي قبلي و با  هتوجّقابلي  زناني كه در سنين پايين با اختالف سنّ

، بيشـتر در معـرض خشـونت خـانگي انـدكرده و همچنين بارداري ناخواسته و تعداد دفعات حاملگي و زايمان زيادي را تجربه   همسر دارند
 .كنديمقوق انساني نگاه فردي مستقل و داراي ح عنوانبهتي است كه كمتر به زن مشخصات خانواده سنّ هايژگيوهستند. اين 

نباشـند،  برخـوردارخـود   خـانوادة   يهـاتيحماي اجتمـاعي و  هاسازماني قانوني،  هاتيحمازماني كه زنان از حمايت اجتماعي شامل  
ي اعمـال خشـونت يكـي از موانـع جـدّ  عنوانبهاحتمال بيشتري دارد كه خشونت خانگي را تجربه كنند. حمايت اجتماعي در هر سطحي  

  .شوديمكه با استفاده از سازوكار عواقب خشونت مانع از اعمال خشونت  شوديمبه زنان محسوب نسبت 

يي هارسـانه. كننـديمي را در كاهش يا افزايش خشونت ايفـا شدن و يادگيري، نقش مهمّيكي از منابع اصلي اجتماعي  عنوانبهرسانه  
، شـوديمتهيه    مايصداوسو محتواي آنها از سوي يك سازمان متمركز يعني    نديآيم  حساببهمانند تلويزيون و راديو كه از نوع غيرتعاملي  

ي در برخـي مـوارد منبعـي بـراي القـا و نيست و حتّـ  گونهنيااما لزوماً    ، ي براي كاهش خشونت خانگي دارددهجهتي در  ابالقوه ظرفيت  
جازي اشاره دارد به همين ترتيـب، منبعـي بـراي يـادگيري ي تعاملي كه به بخش اينترنت و فضاي مهارسانه.  شوديميادگيري خشونت  

و اهـداف مختلفـي اسـت. در نهايـت، در  هادگاه يـدع و برآمـده از متنوّ تشدّبهخشونت يا پرهيز از آن است با اين تفاوت كه محتواي آن 
محـدود  هارسـانهري خشـونت بـه ي گذشـت. تجربـه و يـادگيسـادگ به هارسانهاز نقش   توانينمبررسي خشونت خانگي نسبت به زنان  

يـا بـا  كننـديم. افراد با تجربه خشونت آن را بازتوليـد رديگيبرمي، مدرسه و جامعه را در ي خانواده، اجتماع محلّهاعرصهو تمام    شودينم
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معمول خشونت نسبت به طور  كه  آنجا ازكه خشونت امري معمول در جريان زندگي است.  رسنديمتكرار آن در محيط زندگي به اين باور 
  .شوديم، در جريان تجربه و يادگيري نيز همين خشونت بيشتر بازتوليد دهديمبه زنان بيشتر رخ 

كننـده بـا تقويـت اسـت. خشـونت  تيپراهمّگيرنده  و خشونتكننده  اجتماعي افراد شامل فرد خشونت  يهامهارت،  ترنييپادر سطحي  
. شـودينماما عموماً چنين مهارتي به شـكل رسـمي آمـوزش داده    ، دخشم خود را كنترل كن  يااندازه   تا  توانديمي كنترل خشم  هامهارت

و براي كـاهش خشـم خـود  شونديمافرادي كه ضعف در مهارت كنترل خشم دارند، در هر موقعيتي كه براي آنها دشوار است، خشمگين 
يي كـه زنـان در مواجـه بـا هـامهارت.  شـوديمه زنان  اً متوجّممكن است خشونتي نسبت به ديگران اعمال كنند كه در محيط خانه عموم

منجر بـه كـاهش خشـونت   توانديميت بسزايي برخوردار است و  داشته باشند و از آنها استفاده كنند هم از اهمّ  تواننديمموقعيت خشونت  
  شود.

بـا مجـازات ي انحرافي كه ممكن اسـت حتّـر و ديگر رفتارهاي  ي شامل مصرف دخانيات، الكل، مصرف مواد مخدّامخاطره رفتارهاي  
 ي براي اعمال خشونت باشد. اگرچه نقش اين عوامل در بروز خشونت يكسان نيست و مصرف بيش از حـدّمهمّ  كيفري مواجه شود، زمينة

در مقايسـه   دهنديمام  ي انجامخاطره ي افرادي كه رفتار  طوركلّبهولي    كنديمي را در بروز خشونت ايجاد  ترمهم  زمينة  رمواد مخدّالكل و  
 بـا  دررابطه  لتأمّقابل. نكته  كننديمزنان اعمال    ژه يو  بهخشونت بيشتري را نسبت به ديگران    احتماًال  شوندينمبا ديگراني كه مرتكب آن  

پذيري بيشـتري ، خشونتشونديممصرف مواد مخدر)    ژه يوبهي اين است كه زماني كه زنان خود مرتكب اين رفتارها (امخاطره رفتارهاي  
  .شونديمل را متحمّ

 تـوانينمرا    هـااختاللو    هـايژگيوي رواني گذشت. اگرچه اين  هااختاللي و  شناخترواني  هايژگيواز    توانينمدر بررسي خشونت  
افـراد بـا ي پژوهشي همواره حاكي از آن اسـت كـه  هاافتهعلل اصلي اعمال خشونت خانگي نسبت به زنان در نظر گرفت ولي ي  عنوانبه

كه در محـيط   كننديم، خشونت بيشتري را نسبت به ديگران اعمال  هااختاللطور ويژه با برخي از    ي و بهشناخترواني  هايژگيوبرخي از  
  خانه بيشتر به سمت زنان است.

افراد نيـاز دارنـد تـا در . در محيط خانواده شوديمي براي خشونت خانگي نسب به زنان مالحظه  در نهايت، تعامل نامناسب زمينه مهمّ
ي كه بيشترين منفعت را بـراي همـه اگونهبهرا برگزينند  هاحلراه كنار يكديگر با مسائل روبرو شوند و با تعامل مناسب و مشورت بهترين 

تالف، تـنش و و زماني كه تعامل به شكل مناسبي رخ ندهـد منجـر بـه اخـ  دهدينمفاق هميشه رخ  اعضا ايجاد كنند. با اين وجود، اين اتّ
يي كه اصل بر همكاري، احترام و مشورت است، احتمال بروز اخـتالف هاخانواده خشونت است. در    آناحتمالي    كه نتيجة  شوديمدرگيري  

  .رسديمو در پي آن اعمال خشونت نسبت به زنان به حداقل 
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   هاپژوهش ي متغيرهاي مورد بررسي در بنددسته  -2جدول 
  ها پژوهشبررسي شده در متغيرهاي   عوامل اصلي 

 )،انگارانـه وانيـانگارانه و حءيشـ(  يـيزدا  تينسـان، اهاي جنسـيتي زن و مـردتفكيك نقش،  مردساالري  يهاارزش،  يپدرساالر  هاارزش
  يتيجنس يهانقش رشيپذو جنسيتي،  مردساالرانه  يريگجهت

و   باورها،  پيروي از الگوهاي مردساالرانه   ،زيآمبودن رفتار خشونت  باور مردان به مجاز،  بودن آزار زنان از سوي همسرانشانطبيعي  باورها
ر تصـوّ، اقتـدار مـرد رشيپـذ، ناسـازگار از نقـش ريتفسـ، هاشـه يل خشونت مردان بـه دليـل وجـود كلتحمّ،  مردساالرانه   نگرش
  جنسيتي يهاشه يپذيرش كل، زانه يزن ست يالگوها، گرايانه مرد نسبت به زنسلطه 

- يپايگــــاه اجتمــــاع
  هاه يسرمااقتصادي و 

مـرد (بيكـار)، نـوع اشتغال  مرد، وضعيت    ليسطح تحص،  نيزوج  ينسب  ياقتصاد  ياجتماع  گاهيپا،  اقتصادي- ياجتماع  يهاگاهيپا
)، درآمـد خـانواده، نارضـايتي از دارخانـه (بيكار)، نوع شـغل (  وضعيت اشتغال زنزن،    ليسطح تحصشغل مرد (كارگر، غيرثابت)،  

  يو فرهنگ ياقتصاد ي،اجتماع يهاه يسرمالكيت منزل، ي، مامال  تيوضع
وابسـتگي ،  قـدرت زن در سـاختار خـانواده،  فقدان منابع قدرت،  نسبت به زنـان  يريگميقدرت تصم  ،تبعيض و نابرابري جنسيتي  نابرابري در منابع

  منابع ينابرابر، از حد همسر شيكنترل ب، آگاهي، اقتدار شوهر، اقتصادي زنان
، تعداد دفعات حاملگي د زوجاتتعدّ، ازدواج اجباري،  ازدواجآشنايي قبل از    ،اختالف سني با همسر، سن ازدواج همسر،  سن ازدواج  خانواده سنتي ازدواج و

  ناخواسته  يباردارو زايمان و تعداد فرزند (افزايش)، 
  ضعف قوانين، نيوالد تيحما، حمايت اجتماعي  حمايت اجتماعيعدم

  نترنتيميزان استفاده زنان از ماهواره و ا ،همسر يجمعاز وسايل ارتباط استفاده  هارسانه 
تجربـــه و يـــادگيري 

  خشونت
  الگوي پرخاشگري در خانواده پدري ،مشاهده خشونت ،تجربه ، يادگيري اجتماعي، شدن نامناسبسيستم اجتماعي

  هش خشونت)و كا نفستعزّي (افزايش زندگ يهامهارت، خشم تيريمد يهامهارت  هامهارت
  يفريك تيمحكوم ة سابقر زن، ر مرد، مصرف سيگار، مصرف الكل، انحراف فردي، اعتياد به مواد مخدّاعتياد به مواد مخدّ  يامخاطرهرفتارهاي 

و  متيبـودن از صـمزانيـگري (اجتنـاب يدلبسـتگ ،)از حـد شيبـ ياز طردشدن و وابسـتگ ريترس فراگي (اضطراب يدلبستگزن:    شناختيمشكالت روان
بودن و بـه دنبـال مقصـر( تيول ئو اِسـناد مسـ)  همسـر  يمنفـ  ياز حد به رفتارها  شيتمركز ب(  ياِسناد علّ  ،)از شوهر  ينگزييدور

  ي، عدم خودكارآمديريپذخشونت)، سرزنش كردن همسر
   غرور و لجبازيي، خودمحوري، افسردگمرد: 

همسـر   يعدم همكار،  همسر  يريگبهانه   ،خود  يازهاين  يدر ارضا  نيزوج  يكامنا،  همسر  يسردمزاج،  گريبا همد  نيمشورت زوج  تعامل نامناسب
  روابط گفتماني، هماهنگيي، همدل ، هم فكري، الگوهاي همكاري، نيعالقه زوج، به مسائل فرزندان يدگيدر امور منزل و رس

  (منبع: محقق ساخته)
  

 2توضيح داده شد و در جـدول    نيا  از  شيپكه    استاصلي    بخش بعدي و اصلي تحليل در اين پژوهش، تعيين روابط ميان متغيرهاي
 رتـأثّ  و  ريتـأثكه بر اساس آن، جايگاه هر متغير در تبيين نظري خشونت خانگي نسبت به زنان و    دهديممدلي را نشان    1بيان شد. شكل  

و باورهاي مرتبط با جنسيت   هاارزشيد در  . بر اساس اين مدل، ريشه خشونت خانگي نسبت به زنان را بادهديمها از يكديگر را نشان  آن
بـر ديگـر متغيرهـاي مـورد  شـونديماقتصادي افراد جستجو كرد. در واقع، اين دو متغير كه در سطح ساختاري مطرح   -و پايگاه اجتماعي

  . شونديمو در نهايت منجر به خشونت  گذارنديمبررسي اثر 
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اما ارتباط مستقيم و بالفصل آن بـا   شوديمي براي برتري جنسيتي محسوب  منبع مهمّو باورهاي پدرساالرانه و مردساالرانه    هاارزش
ست در كنار يكديگر چگـونگي ة آنهاكنندمنعكس، باورها و هنجارها كه  هاارزشكردن روابط است.  نسبت به زنان، ساده   زيآمرفتار خشونت

اين  ، لتي و مردساالرانه در وهله اوّها و باورهاي سنّ). ارزش1387  (گيدنز،   دهنديمرفتار اعضاي يك فرهنگ در محيط اجتماعي را شكل  
هـا و تي يعني همسرداري و فرزندآوري است. بنابراين، زماني كه بـا ايـن نـوع از ارزشكند كه نقش زنان همان نقش سنّباور را ايجاد مي

شدن ادي با زن دارد و در نهايت محدودي زيري كه اختالف سنّباورها مواجه هستيم، ازدواج اجباري، ازدواج در سنين پايين، ازدواج با همس
  توان انتظار داشت. نقش زن به فرزندآوري را مي

  

  
  ي خشونت خانگي نسبت به زنان در ايران هاعوامل و زمينه -1شكل 

  
واملي است كـه منجـر بـه از جمله ع در مورد دختران نيوالد ةرانيگنامطلوب و سخت  ي و هنجارهاياز فرهنگ و فشار اجتماع  يرويپ

ها و باورهاي سنّتي اجتماع دارد. ) و واضح است كه ريشه در ارزشMatlabi et al. 2013( شوديمازدواج اجباري و زودهنگام دختران 
خانه  ساز تجربه خشونت درشود ولي زمينهاگرچه همه اين موارد خود نوعي از خشونت است كه نسبت به زنان در خانوادة پدري اعمال مي

 ,Chantler( روان شـود سـالمتمنجـر بـه مشـكالت  شرايطي را تجربه كنند كـهتوانند يم يازدواج اجبار انيقربانهمسر خواهد بود. 

2012; Rauf et al. 2013همسري اسـت ). همچنين، شواهد حاكي از اختالالت روان دختران ناشي از ازدواج در سنين پايين و كودك
)le Strat et al. 2011( .  

همسـر تـك  يهـارا نسبت به زنـان در ازدواج  يشتريب  يشناختروان  مشكالتو    ترنييت نفس پاعزّ  يچندهمسر  يهازنان در ازدواج
طور كلّي تشكيل خانواده سنّتي و ناخواسته، به اين ترتيب، ازدواج اجباري و در سنين پايين و به  .)Al-Krenawi, 2013كنند (ميتجربه  

دهد و هم ظرفيت تعـاملي آنهـا را در پـي اخـتالالت پذيري آنها را افزايش ميشود كه هم خشونتشناختي زنان ميزمينة مشكالت روان
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ها و باورهـاي سـنّتي و توان براي مردان در نظر گرفت. مرداني كه تحت ارزشرساند. همين تأثير و تأثّر را ميشناختي به حداقل ميروان
اي براي خشـونت كنند. اين مشكالت زمينهشناختي را تجربه ميكنند، مشكالت روانتماعي ازدواج ميمردساالرانه بر اساس فشارهاي اج

 دهد.شود و به همان ترتيب، امكان تعامل مناسب با همسر را كاهش مينسبت به همسران مي

گذاشـته  هارسانهفت، اثري است كه بر در نظر گر توانيمو باورهاي مردساالرانه و سنّتي   هاارزشمسير ديگري كه براي تأثيرگذاري  
و باورهاي حاكم بر جامعه است. رسـانه   هاارزشكه مخاطب زيادي دارد، القاءكنندة    طرفهكرسانه غيرتعاملي و ي  ژه يوبه  هارسانه.  شوديم

فرهنگ از طريق آن به افراد ي است كه  ادروازه هستة اصلي فرهنگ هستند و    عنوانبهو باورها    هاارزشي و حفظ  سازفرهنگابزار اصلي  
توان ها ميها و باورهاي مردساالرانه حاكم است، به طبع آثار آن را در رسانه). زماني كه ارزشCarlsson et al. 2008( شوديممنتقل 

  ديد.
بوده است  هاپژوهشييد در اين زمينه همواره مورد تأ  هارسانه ريتأث، ولي شودينممحدود  هارسانهخشونت به  اگرچه يادگيري و تجربة

قيـدي و بي  و  زداييدادن مخاطب به حوادث، حساسـيتهاي تصويري با عادترسانه).  1393؛ وديعه و باشتني،  1394(عنايت و همكاران،  
بـه  ). تجربـه و يـادگيري خشـونت هـم1392د (تهراني و افشاري، آورنيادگيري خشونت از رسانه را فراهم مي  ةزمين  سازي رفتارها، يعادّ

هـاي شـود و هـم بـا ايجـاد اخـتاللشود كه در محيط خانه بيشتر نسبت به زنان اعمال مـيصورت مستقيم منجر به اعمال خشونت مي
  كند.آميز را ايجاد يا تشديد ميشناختي رفتار خشونتروان

ن است. زناني كه از حمايت اجتماعي ي در برابر خشونت خانگي نسبت به زناگفته شد، حمايت اجتماعي مانع مهمّ  نيا  از  شيپچنانكه  
حمايـت   . ريشـة)1397نـژاد و نـواح،  ؛ حيـدري1387كمتري برخوردارند، بيشتر در معرض خشونت خانگي هسـتند (پنـاغي و همكـاران،  

شـوهر،  لـت در امـور زن ودخااقتصادي جستجو كـرد. عـدم-اي مردساالرانه و پايگاه اجتماعيها و باورهاجتماعي ضعيف را بايد در ارزش
ز شود. از سوي ديگر، زناني كه اهاي اجتماعي مياز حمايت اطرافيان و ساير حمايت  مانع  ، هايي از اين قبيلانگاري خشونت و باوريعادّي

 برخوردارند، منابع حمايتي كمتري دارند. و سرماية كمتري تراقتصادي پايين-پايگاه اجتماعي

تصادي، اجتماعي و فرهنگي از ديگر متغيرهـاي سـاختاري اسـت كـه در تبيـين خشـونت ي اقهاهيسرماقتصادي و  ا-پايگاه اجتماعي
قتصـادي ا-)، پايگاه اجتماعي1خشونت خانگي نسبت به زنان (شكل    كننده نييتبخانگي نسبت به زنان نقشي بنيادين دارد. بر اساس مدل  

ي تعـاملي را تحـت هامهارتي و ميزان  امخاطره منابع، رفتارهاي  طور مستقيم ميزان حمايت اجتماعي، ميزان نابرابري در  ، بههاهيسرماو  
 ةثير سـرماي. تـأ )Campbell et al. 1986سـت (قتصـادي آنهاا-. منابع در دسترس افراد تحت تأثير پايگاه اجتمـاعيدهديمتأثير قرار 

(كوچـاني اصـفهاني و   ماعي و رفتار پرخطـرهاي اجتفرهنگي بر مهارت  ، سرماية)1396اجتماعي بر رفتارهاي پرخطر (نيازي و همكاران،  
  شده است. ) پيش از اين نشان داده 1398بحراني، 

ي توضـيح داده شـد، از نـابرابري در منـابع، ضـعف در شـناختروانمشكالت    ريتأثتحت    نيا  از  شيپتعامل نامناسب بين همسران كه  
. زماني كه منابع اجتماعي و شوديمونت خانگي بيشتر نسب به زنان موجب خش ، و در نهايت رديپذيمي اثر  امخاطره و رفتارهاي   هامهارت

و در نتيجـه  ابـدييمي زنان كـاهش زنچانهاقتصادي زن و شوهر يكسان نباشد كه در چنين حالتي عموماً منابع مردان بيشتر است، قدرت 
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ي از رفتارهايي چون اعتياد، مصرف الكـل، دخانيـات و ي كه شامل طيفامخاطره . رفتارهاي  شوديمتعامل ميان آنها هم نابرابر و نامناسب  
ي اجتمـاعي افـراد هـامهارت. همچنـين،  گردديمو منجر به تعامل نامناسب    دهديمرا كاهش    كننده مصرفل  تحمّ  ، آستانةباشديمغيره  

  .شوديمناسب انجام ي ناماوه يش، تعامل به هامهارتبودن اين تعامل آنها دارد كه در صورت ضعيف ي در شيوة نقش مهمّ
  

  گيرينتيجه بحث و 
از   يبرآمده از آنها به طور معمول بخش  يهاهيو فرض  هاهينسبت به زنان انجام شده است. نظر  يبا خشونت خانگ  رابطه  در  ياديمطالعات ز
اند. مرور به آن داشته نگريجزئ ينگاه رانيانجام شده در ا يهاپژوهش ب، يترت نيو به هم دهنديم حيرا توض ده يپد  نيا  يهانهيعلل و زم
 يريگشـكل  ياز چگـونگ  تـريكامـل و كلّ  ريتصـو  رهـايمتغ  نيا  نيارتباط ب  يها و برقرارپژوهش  يهاافتهياز    رهاياستخراج متغ  ، مطالعات

در دو  ديرا با خشونت نسبت به زنان  ياصل  ةشياز آن است كه ر  يپژوهش حاك  نيا  يهاافتهي.  دهدينسبت به زنان ارائه م  يخشونت خانگ
  زنان و مردان دانست.  يهاهيو سرما ياقتصاد-ياجتماع گاه يمردساالرانه و پا يورهاها و باارزش  ياصل ةنيزم

ط ي فمينيستي، الگوي ستمگري جنسيتي به شكلي عميق در سازمان جامعه عجين شده است و يـك سـاختار تسـلّهاهينظربر مبناي  
). ايـن سـاختار تحـت عنـوان باورهـا و 1389(ريتـزر،    شـوديمپدرساالري يا مردساالري ياد    عنوانبهبنيادين ايجاد كرده است كه از آن  

دهـد. بنـابراين، زمـاني كـه آميز مردان نسبت به زنان را طبيعي و عادي جلوه ميها بر رفتار افراد اثرگذار است و رفتارهاي خشونتارزش
آميـز چنـدان بـه نادرسـتي رفتـار خشـونت  ، خشونت و نه افـراد ديگـر  كنندة نه فرد اعمالت دارد،  هايي در جامعه قوّچنين باورها و ارزش

  شود. پذير هم امري معمول تلقي ميي براي شخص خشونتبرند و در برخي از موارد حتّنميپي
 بـهنه و سـطح پـايين آنهـا تفاوت مردان و زنان در اين زمي را بايد از دو منظر بررسي كرد.  قتصادي و سرمايها-يت طبقه اجتماعياهمّ

ي وضعيت نابرابر زنان را در مـواردي چـون سـازمان جامعـه، هاشهيري نابرابري جنسيتي  هاهينظريت دارد.  مردان در اين عرصه اهمّ  ژه يو
گيرنـد، قـرار مـي تـر). زماني كه زنان در موقعيت پـايين1389(ريتزر،    داننديمقدرت كمتر و جايگاه اجتماعي پايين زنان نسبت به مردان  

كننـد، از نظـر شود. از سوي ديگر، مرداني كه نسبت به زنان در خـانواده اعمـال خشـونت مـيخشونت براي آنها بيشتر مي  احتمال تجربة
 اقتصادي و هـم نـابرابري-پايگاه اجتماعي). بنابراين، هم پايين بودن  1387تحصيالت، درآمد و پايگاه شغلي سطح پاييني دارند (اعزازي،  

  ي براي اعمال خشونت خانگي نسبت به زنان است.مهمّ آن زمينة
 دهـديمبنياني براي تبيين خشونت خانگي نسبت به زنان، عوامل اجتماعي و فردي ديگري را تحت تأثير قرار    عنوانبهاين ساختارها  

كيـد دارد كـه فـرد طـي آن يادگيري و تكرار تأ   ادگيري اجتماعي بر فرايند مشاهده، در نظريه ي  باندوراتا در نهايت به خشونت منجر شود.  
اما در واقع بايد پيش از آن چنين رفتاري وجود داشته باشـد  ؛)Bandura & Walters, 1977كند (گيرد و اعمال ميمي خشونت را ياد

سـاختار و  ة كننـدعموماً مـنعكس ها كهمستقيم و يا رسانه به اين ترتيب، فرد از طريق تجربة تا فرد طي فرايند يادگيري آن را تجربه كند.
  كند.گيرد و سپس آن را اعمال ميط جامعه است، خشونت نسبت به زنان را ياد ميهاي مسلّارزش

. ويليام گود در اين رابطـه اذعـان دارد شوديمدر نهايت منجر به نابرابري در منابع    هاهيسرماقتصادي و  ا-نابرابري در پايگاه اجتماعي
تواند هر نظام اجتماعي ديگري داراي سلسله مراتب اقتدار است و هر كسي كه به منابع بيشتري دسترسي داشته باشد مي  كه خانواده مانند
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گيري تعامل نامناسب ميان مـرد و زن ). اين به معناي زمينه شكلGoode, 1971اليت در جهت اهداف خود وادار كند (ديگران را به فعّ
ر از پايگـاه ديگـري اسـت كـه متـأثّ  حمايت اجتماعي عامل اجتمـاعي مهـمّعدم  منجر به خشونت شود.  تواندخواهد بود كه در نهايت مي

هـا قـوي باشـند، اعمـال دهد. زماني كـه حمايـتثير قرار ميأ اقتصادي خانواده وجود و ميزان خشونت نسب به زنان را تحت ت-اجتماعي
ط بر رفتار ر و الكل كه موجب كاهش تسلّآميز همچون مصرف مواد مخدّيابد و برعكس. در نهايت، رفتارهاي مخاطره خشونت كاهش مي

هـاي دهد و منجـر بـه انتخـابط او را بر رفتارش كاهش ميهاي اجتماعي و رفتاري مردان كه تسلّطور ضعف در مهارتشود و همينمي
  دهد.شود، خشونت نسبت به زنان را افزايش مينامناسب مي

مسير اثرگذاري اين عوامل ساختاري بر ديگر عوامل اجتماعي   كردنمشخصي ساختاري خشونت و  ابيهشيراصلي اين پژوهش،    افتةي
در تحليل خشونت خانگي نسبت به زنان بايـد  نيبنابرا .شوديمو فردي است كه در نهايت منجر به خشونت خانگي مردان نسبت به زنان 

ي متناسب به كـار هايگذاراستيسله، اقدامات و  آن طريق، ضمن فهم بهتر مسأ   تا از  ي اصلي خشونت را شناسايي كردهاانيبنو    هاشهير
  گرفته شود.
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ز، حقيقت  آتش نفس الهه، بهنام بهنا ،معصومه صابريان  8
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  شهر تبريز)
  الگوي روابط خانوادگي و خشونت خانواده عليه زنان در استان لرستان  رابطه  1389  ي  غضنفر روزهيف  24
ادهمي، علي حاتمي، جواد   جمال ،خاني سعيد  25

    انيعامريبن
شهر دهگالن؛ با تاكيد بر خشونت  يهاخشونت خانوادگي در ميان خانواده بررسي  1389

  عليه زنان 
  بر زنان باردار شهر اراك  يخشونت خانگ يفراوان  1390  ي اتياكرم ب ،ي محسن شمس  26
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منطقه  يعلل خشونت شوهران نسبت به زنان (مطالعه مورد  يشناختروان ليتحل   1390  ي  كاظم سودابه ي،نيرضا مع ديس  28

  تهران) 6
 و عوامل مرتبط با آن  ياربارد يقبل و ط يهاي خانگخشونت سهيمقا  1390    انيفاطمه عرفان  ،وزادهيخد طلعت  29
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  1389شهر اهواز در سال  يدرمان  يبهداشت  مراكز

معاشري، محمدرضا ميري، وحيده ابوالحسن  نرگس  31
    ده هدايتي، محبوبه زنگويينژاد، هاي

  خانگي عليه زنان در شهر بيرجند  يها خشونت يشناختتي و ابعاد جمع  شيوع  1391

 انيجواد هيمهد  ،يكلد رضاي عل  ،يزي تبر يمحسن  رضايعل   32
   زاده

 يبه مراكز پزشك  كننده در زنان متأهل مراجعه يخشونت خانگ تيوضع  يبررس   1391
  1389ر سال د  زديشهرستان  يستيو بهز يقانون

  90- 89آباد در سال زنان شهر خرم هيعل  يخشونت خانگ  زانيم  1391    مهر  يرزائيم  يمجتب ،يمظلوم خراسان  محمد  33
محمد اسحق  ،يسيمحمدحسن تقد ،يفي لط هيمرض  34

   كمال اعظم  ،يافكار
زنان  هيعل ينفس و كاهش خشونت خانگبر عزت يزندگ يهاآموزش مهارت ريتأث  1391

  ن شهر گرگا
  ان،يب نيريش نوي م ،يملك صريق ،يروزيپ دارا ي،پناغ  يل يل  35

  ي فتانه باقر
  دلبستگي و خشونت ديدگي در زنان  يهاسبك رابطه  1391

منوچهر  ،يعسگر  يعل  ان،يفرهود ياحمدپور، عل  ندا  36
   مساح ديازخوش، ام

و مواد  يونيهمسر معتاد به مواد اف يخشونت تجربه شده در زنان دارا  سهيمقا  1391
  محرك 

  ،محمدعلي يادگاري ،مهدي نوروزي ،انصاري  حسين  37
   سميرا انصاري ،معصومه جواهري

ميزان مواجهه با خشونت فيزيكي، رواني و جنسي و عوامل مرتبط با آن در  بررسي  1391
  1388زنان متأهل شهر زاهدان در سال 

، عباس زارعي خيرآباد ،علي افتخاري ،آقاخاني  نادر  38
    موسوياحسان 

عوامل مختلف در ميزان بروز آنها  ريانواع خشونت شوهران عليه زنان و تأث بررسي  1391
  91-90كننده به پزشكي قانوني شهرستان اروميه در سال در زنان مراجعه

  ديحم ديشناس، سمحمدرضا حق زادگان،يمهد رانيا  39
   آتش پور

  در زنان  با كاركرد خانواده يخشونت خانوادگ نيرابطه ب   1392

زنان خانه در شهر  هي مرتبط با خشونت عل  ياجتماع  - يروان يامدهايپ يبررس   1392   جمنداربهاره  ،ا... دادور رحمت  40
  1388-1389مشهد در سال 

محمد  ديس ، ي رمضان ريمن ،يزيسرور پرو  ،ينغمه رزاق  41
   نژاد ييطباطبا

  ي فيك مطالعه كيزنان در خانواده:  هيخشونت عل  يامدهايپ  1392
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   عابدي كوشالشاه غالمرضا ،سيد محمد ثقفي  42
  
  

عوامل مؤثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده   يشناخت جامعه بررسي  1392
  (مطالعه موردي: زنان متأهل شهرستان لنگرود)

موردي زنان  زنان (مطالعه  هيخشونت عل  زانيمؤثر بر م  يعوامل اجتماع يبررس   1392  ي رئوف اليل  ،يعقوبي يعل   43
  متأهل شهر خلخال)

  زنان باردار  هيعل  يمرتبط با خشونت خانگ عوامل  1392   نژاد يشاكر معصومه  44
منابع در  يهاهينظر يزنان آزمون تجرب هيشناختي خشونت عل جامعه نييتب  1392  ي  نييآ قهيصد ،يداوود رض ا،ين  يورديعل اكبر  45

  كال يراد سمين يدسترس زنان و فم
 يزنان در شهر نورآباد ممسن  هيمؤثر بر خشونت عل  يو اجتماع  يعوامل روان نييتع   1393  ي  فاطمه دهقان ،انيدهقان د يحم حمدي،م اسري  46

  1392سال  -
 ه يعل ي) و رابطه آنها با خشونت خانگيو فرهنگ ي(اقتصادي، اجتماع هيسرما انواع  1393   كالنتري هيحور  ،ي زخانياقباله عز ،ي كنعان نيمحمدام  47

  زنان 
ارجاع   يدر زنان دچار خشونت خانگ يو سالمت روان  يرابطه همسرآزار يبررس   1393  ي اني، معصومه كاويزهرا معصوم دهيس ان،يشا آرزو  48

  پزشكي قانوني شده به
  ديحم جعفري، هي، آسييغماي دهيفر ،ي محتشم لهيجم  49

    دخت احمدي نيعلوي مجد، آرم 
كننده به مراكز در زنان مراجعه يبا خشونت خانگعوامل مرتبط با مقابله  يبررس   1393

  ي پزشك
  ي مؤثر بر خشونت خانوادگ  يعوامل اجتماع  يبرخ يبررس   1393    انيدريح نيام  ،فرد  ييبابا اسداله  50
  ،يازهره لياسماع ،يالهمهر، عباس امانخجسته رضا  51

  ي  غالمرضا رجب
خشونت  يهانيبشي عنوان پهب تيو اسناد مسئول  ي، اسناد عل ي دلبستگ يهاسبك  1393

  زنان  هيعل 
بر نقش نظام  دي زنان در خانواده با تاك هيمؤثر بر خشونت عل  يعوامل اجتماع  1393    قاسمي، مجتبي صداقتي فرد، عليرضا پيرخائفي منا  52

  خانواده اقتداري در
  زنان در بندرعباس  هيل ع يخشونت خانگ  وعيش  1393  ي  ساحل كشاورز  ،يمحبوب  درضايدرخشان پور، حم روزهيف  53
پرور، بنفشه  اميني، مريم حيدري، حميدرضا دانش ليال  54

   قرائي، عباس مهران 
اجتماعي ساختاري  ي هاكنندهنييتع  ارتباط ابعاد خشونت خانگي با برخي بررسي  1393

  سالمت زنان 
  )عليه زنان در خانواده (مطالعة موردي شهر اردبيل خشونت  1394    محمداوغلي سميه  55
معصومه  ،يدي سادات س دهيسپ ،يگ يمحمد ب ابوالفضل  56

   رضاخو اكبريعل ،يبروجرد هيراض ،ي بهدار
سالمت   يو ارتقا  يدر كاهش خشونت خانگ يزندگ يهاآموزش مهارت ريتأث  1394

  زنان  يعموم
محمداسحق  ، مرضيه لطيفي ، محمد حسين تقديسي  57

 فيصل، فاطمه استبصاري، مريم دستورپور، افكاري
   جمالزاده

مداخله آموزشي بر افزايش خودكارآمدي و آگاهي زنان براي پيشگيري از   تأثير  1394
  خشونت خانگي 

نقش حاالت  يابي: ارزيزنان با و بدون تجربه خشونت خانگ  يحاالت خلق  سهيمقا  1394    زارع  هيعطادخت، رق اكبر  58
  خشونت  ينيب شيزنان در پ يخلق 

  زنان متأهل هيعل يمؤثر بر خشونت خانگ عوامل  1394   قوجق يچي قل  يده، موسزافالح، سوده رستم ديسع   59
  ،يخي، ناصر شبخشضينگار ف ،ي زيمقدم تبر فاطمه  60

    لك يطاهره بهروز
كننده مواجهه زنان نابارور با خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه يبررس   1394

  94-93در سال  هيشهر اروم  يبه مركز نابارور
  ي شهر خو يهازنان در خانواده هيمؤثر بر خشونت عل  يعوامل اجتماع يبررس   1394  ي راد، صالح مرز  روزيف  61
اسما  ،ياني مهرزاد ك ،يمنا رهنورد ،ياحمد محبوبه  62

   اسدزاده روزهيف ،يفرنوش معاف  ،ي قل  نيپورحس 
  در زنان  يمساعدكننده خشونت خانگ عوامل  1394
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  ،يساجد روزهيف  ،يروشنك وامق ،ياكبر يرعل يام قهيصد  63
  يحاج الي مجد، سه يعلو دي حم  ،يسجاد رايحم

  ي  قاسمعل 

و  ياجتماع  تياسترس درك شده، حما  ،جتماعي ا - ياقتصاد تيارتباط وضع   1394
  ي خشونت خانگ

،  اني، سيد شاهرخ آقايجاني، فاطمه عل يدر يپورح محبوبه  64
  ي  ، زهره اسديزهرا معصوم دهيافسانه كرامت، س 

روابط بر صميميت زناشويي زوجين نابارور داراي  يسازيآموزش غن ريبررسي تأث  1395
  خشونت خانگي 

  تجربة زيستة زنان از خشونت كالمي در خانواده (مطالعة موردي: زنان شهر كاشان)   1396   زاده، فاطمه منصوريان راوندي سهراب مهران  65
  يعل  زگار،يسعادت پره   فرد، انيك الي محسن شمس، ل  66

   زادهيموسو
نيازسنجي آموزشي زنان متأهل شهر اهواز: گام اول براي طراحي يك برنامه   1396

  توانمندسازي پيشگيري از خشونت خانگي عليه زنان 
 نقش انسانيت زدايي در بروز همسرآزاري از ديدگاه زنان قرباني خشونت خانگي:  1396  ي  پناغ يل ي ل ،يمنصوره السادات صادق  ،يشهباز هما  67

  يك مطالعه كيفي 
ناهيد ستايش، خديجه ازوجي، مجيد بخشي زاده،    68

  مرضيه نجومي 
  زنان  جسمي خانگي و وضعيت رواني و خشونت   1396

هادي قاضي زاده، كيانوش زهراكار، عليرضا كيامنش،    69
  فرشاد محسن زاده 

 از ديدگاه  زنان زناشويي مردان عليه   خشونت  مدل مفهومي عوامل زمينه ساز  1396
  مردان 

مرضيه شريفي، مريم فاتحي زاده، فاطمه بهرامي، عذرا    70
  اعتمادي، رضوان السادات جزايري 

  خانگي از سوي همسران  خشونت بر  زنان  ي ارتباطيهاتاثير مهارت  1396

  زنان   عليه خانگي خشونت الگوسازي معادالت ساختاري تأثير سرمايه فرهنگي بر  1396  سيد عليرضا افشاني، الهه پوررحيميان   71
ليال فخارزاده، نوراله طاهري، مريم حيدري، نسيم   72

  هاتفي مودب، عاطفه زاهدي، سعيده الهامي
مراجعه كننده به مراكز   زنان  ي خانگي درهاخشونت عوامل مرتبط با شيوع  1396

  1394درماني شهرستان آبادان در سال  -بهداشتي
با احساس امنيت در    و رابطه آن زنان خانگي عليه  خشونت  ختيشناتحليل جامعه  1396  ي پروانه دانش، محمدحسن شربتيان، پويا طواف  73

  ) سال شهر ميانه 54-18  زنان خانه (مطالعه موردي 
  اهواز  شهر  زنان عليه  خشونت  شناسايي عوامل مؤثر در  1397  سارا حيدري نژاد، عبدالرضا نواح   74
ليزاده حسين بني فاطمه، محمد عباس زاده، محمدباقر ع  75

  اقدم، نير محمدپور 
  يك تحقيق كيفي :زنان عليه  مردان فيزيكي خشونت  استرس و  1397

مورد  ( زنان عليه   خانگي خشونت  ختي عوامل موثر بر شناتحليل جامعه  1397  افشار كبيري، موسي سعادتي، وحيد نوروزي  76
  اروميه) شهر متاهل زنان :مطالعه

ندرزاده، حجت اله سيدسعيد پورنقاش تهراني، زهرا قل  77
  فراهاني، سيدمهدي صابري، معصومه پاشايي بهرام 

نقش واسطه اي خود تنظيمي و پريشاني روانشناختي در رابطه   1397
  آزاري  همسر قرباني زناندر  ختيشنا  عملكردهاي و خانگي خشونت  بين

سيدهادي حسيني، رضاعلي محسني، علي اصغر    78
  فيروزجائيان 

  مطالعه ي تجربي  :زنان عليه  خشونت   ختي شنا تبيين جامعه  1398

  خانواده در خشونت يپذيرجامعه و نشين حاشيه زنان   1398  جواد افشار كهن، اسماعيل باللي، ساجده واعظ زاده  79
  آباد  خرم شهر در دار خانه زنانِ عليه  خانگي  خشونت  مطالعه ي كيفي  1398  مسعود زماني مقدم، صبا حسنوندي   80
، ناصر صبحي قرامكي، نادر حاجلو، سيد  سعيد پورعبدل   81

  حامد سجادپور 
  زنان   عليه خشونت  نقش نارسايي هيجاني و بهزيستي اجتماعي در پيش بيني  1398
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  فريبرز نيك دل، صادق جاودانيان   82
  
  

ي كنترل خشم و رضايت جنسي با  ها هاي شناختي پرخاشگر، شيوهطرحواره  1398
  زنان   عليه خشونت   گرايش مردان به

 و هابيمارستان به كننده مراجعه باردار زنان عليه  خانگي  خشونت  عوامل مرتبط با  1398  افسانه توسلي، نيره احمدي، فهيمه احمدي  83
  تهران  شهر  واكسيناسيون مراكز

سيد احمد محموديان، پرستو گلشيري، سيده مينو   84
  جوانمرد، ناهيد گراميان، شهره اخوان طاهري 

: خانگي خشونت معرض در زنان  آموزشي مهارت كنترل خشم برتأثير برنامه ي   1398
 اي مداخله ي مطالعه يك

پرويز بگررضايي، حبيب اله زنجاني، سيف اله سيف   85
  الهي 

 ايالم شهر يهاخانواده در زنان  عليه خشونت  تحليل رابطه بين سرمايه اجتماعي و  1398
 1396 سال در

 سازمان به كننده  مراجعه طالق متقاضي زنان  در خانگي خشونت  ميزان و نوع  1398  فاطمه ياري نسب، كامروز اميني   86
 بويراحمد  شهرستان قانوني پزشكي

 بر تاكيد با  زنان  خانگي عليه خشونت ي بروزهاختي علل و زمينهشنامطالعه جامعه  1398  پرويز بگررضايي   87
 ايالم)  شهر متاهل زنان  :مطالعه مورد( اجتماعي سرمايه

 ايران  در  زنان عليه  خانگي خشونت   1399  د جهاني جناقرد ميال  88

كبري خواجوي سه گنبد، علي اكبر سليمانيان، احمد    89
  حيدرنيا 

:  ديده  خشونت زنان  در يپذيرخشونت بخش عوامل روانشناختي زمينه ساز و تداوم  1399
 ) كيفي مطالعه يك(

سيدمجيد صدرزاده، سيدمحمد موسوي، بهرنگ رضواني    90
  ، شقايق رحماني، كوثر دلدار، سارا همتي عالي كاخكي

  مصدومين اورژانس به كننده مراجعه باردار زنان  در خانگي خشونت   بررسي علل  1399
 مشهد 

 متاهل زنان  در خانگي  خشونت با ختي و فرهنگيشناي روانهاارتباط سرمايه  1399  ناهيد مفردنژاد، مرتضي منادي   91
 ) بهبهان فرهنگيان: مطالعه مورد(

در دوران قرنطينه كرونا ويروس براساس  زنان  خانگي عليه  خشونت  پيش بيني   1399  ژاله كوه بومي، محمد قمري، سيمين حسينيان   92
  پذيري شناختي: نقش واسطه اي تاب آوري انعطاف

 قرنطينه دوران در خانگي خشونتدربارة  زنان تحليل پديدارشناختي تجربة زيسته  1400 اميد شكري، علي خدايي، شيرين معزالديني   93
 19 كويد

  بلوچ  زنان  عليه  خشونت مطالعه كيفي   1400  سميه رئيسي، داريوش بوستاني   94
علي اكبرپور صحبت آبادي، رضا شم آبادي، فروغ    95

  صفري، زهرا سادات خورشيد عرب 
 بررسي شيوع انواع همسرآزاري در مناطق شهري و روستايي شهرستان دلفان   1400

  




