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پيرامون خشونت عليه  مطالعات انجام شدهفراتحليل 
  زنان
 
  رضا مستمع عاليه شكربيگي،

  )06/12/93، تاريخ پذيرش03/02/93تاريخ دريافت (
  

اجتماعي آن چه در جوامع توسعه يافته و  خشونت عليه زنان در ابعاد خانگي و :چكيده
. بوده استدغدغه و آسيب مطرح  چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان يك

هاي مختلف  داشتن روش تحقيقات زيادي روي اين مسئله انجام شده منتها به دليل
را در يك قالب  برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظري، نتوانسته اين انبوه نتايج

در اين . آورد هاي آتي در اين حوزه باشد فراهم پژوهشي كه نقطه عطفي براي پژوهش
كاربردي در  پژوهش 22كارگرفته شده در   ندي نظريات بهب پژوهش فراتحليلي با دسته

 هاي هاي پركاربرد استخراج و سپس با بررسي روش حوزه خشونت عيله زنان، تئوري
ها  ها عالوه بر مشخص كردن حيطه و ميدان مطالعاتي، اجزا پژوهش تحقيق آن

ل بندي فرضيات مشخص گرديد، ربط نظري با مد در طبقه. شده است بندي دسته
 ،"منابع" همخواني اندكي داشته و تنها سه نظريه ها نظري ارائه شده در پژوهش

"يادگيري" "فمنيستي" و  نهايت   در. در تبيين مدل فرضي كاربرد اصلي داشته است 
تاييد فرضيات  هاي قدرتمند آماري نقش اين سه نظريه در تبيين و با استفاده از روش

اقتصادي، جنسيتي  هاي براساس اتكا بر پايگاه ها نيز پيشنهادهاي پژوهش. سنجش شد
  .بندي گرديد و آموزشي دسته
  .عليه زنان، خشونت خانگي، فراتحليل خشونت، زنان، خشونت :مفاهيم كليدي
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تهران و پژوهشگر مركز  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتشناسي دانشجوي دوره دكتري تخصصي جامعه
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  مقدمه و بيان مسئله
آن، چه در جوامع توسعه يافته ) عمومي(و اجتماعي ) خانوادگي( خشونت عليه زنان در ابعاد خانگي

توسعه همواره به عنوان يك دغدغه و آسيب مطرح بوده كه طيف آن از  جوامع درحالو چه در 
زنان در طول . باشد هاي فرهنگي و بومي متغير مي جوامع عقب مانده براساس مولفه جامعه صنعتي تا

مورد  و در بسياري از نقاط جهان به دليل درك نادرست از حقوق انساني و داليل ديگر، همواره تاريخ
امروزه با . بوده است اف قرار گرفته و براي سركوب ايشان يكي از نزديكترين ابزار اعمال خشونتاجح

علم و تكنولوژي، هنوز  ها و توسعه هاي صنعتي جوامع، رشد تمدن و فرهنگ آن وجود پيشرفت
كنوني كه جهان وارد هزاره  در عصر. آيد پديده خشونت خانوادگي يك معضل جهاني به شمار مي

هاي تكان  برنبسته است، بلكه گزارش ميالدي شده است، نه تنها خشونت از زندگي زنان رخت جديد
شود كه نشان از نقض حقوق  و كنار جهان ارائه مي دهنده از حوادث، آمار، اطالعات و اخبار از گوشه

ليه دارد كه فقط اشكال و صور خشونت ع حقيقت تلخ پرده برمي بشر در مورد زنان دارند و از اين
   .ماهيت آن كماكان پابرجاست زنان تغيير كرده است و

 توجه همواره آن بر مؤثر عوامل و خشونت عليه زنان به ها پژوهشگران و دولت نيز ايران در
 حجم و شده انجام اين پديده بر مؤثر عوامل براي شناخت گوناگوني هاي پژوهش كه طوري به اند، كرده

 ها پژوهش اين رسد مي نظر به اما است؛ شده آن دربارة صرف پژوهش انساني و مالي منابع از عظيمي
 كه است اين اساسي داليل از يكي .اند نبوده موفق چندان كشور در آن تقليل سطح يا مسئلة حل در

  .نيست يك دست و هماهنگ ها پژوهش اين حاصل از نتايج
گذشته  هاي مند پژوهش م نظاتوان مطالعه و بررسي  راستاي حل اين موضوع، فراتحليل را مي در
درباره يك  هنگامي كه. اند هايي كه همه درباره يك عنوان خاص به عمل آمده پژوهش. دانست

را مجدداً مورد  ها توان همه آن پژوهش هاي متعددي صورت گرفته باشد، مي موضوع خاص، پژوهش
فنون آماري خاص، نتايج همه آن  مطالعه قرار داده و با يكديگر مقايسه كرد و در واقع با استفاده از

: 1385, زاهدي و ديگران) .نتيجه واحد رسيد ها را با يكديگر تلفيق و تركيب نموده و به يك پژوهش
  )55 و 54

دليل تعدد و تنوع اهداف، جامعه آماري،  ها پيرامون خشونت عليه زنان به درخصوص پژوهش
نتايج به دست آمده پراكنده، نارسا و  ها، ها، مقاطع، بررسي شده و طرح تحقيق پژوهش نمونه

هاي ضمني، پژوهش در اين حوزه را با نوعي از  فرض اند كه در اكثر مواقع با وجود پيش غيركاربردي
در اين حوزه تحقيقاتي كه فرد دچار پيشينه ذهني  از اينرو فراتحليل. كند داوري مواجه مي پيش

هاي يك مطالعه با   همچنين به ارتباط ويژگي .شود مي ها  داوري است، باعث كاهش احتمال پيش
گر، تنها خالصه كردن  چون هدف فراتحليل. كند آماري تأكيد مي هاي  مطالعه ديگر به واسطه روش

متوسط يا تعيين سطوح شاخص نيست، بلكه او  "اندازه اثر" تحقيق با يك مجموعه كاملي از ادبيات
. مطالعه كند مطالعات و عوامل دخيل در اندازه اثر راشناختي  هاي روش  كند چگونگي ويژگي مي سعي

  ).1385, سهرابي فرد) (1390, ايزانلو(
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هاي انجام شده در  هاي نظري پژوهش اين پژوهش، تركيب و مقايسه روش و ديدگاه هدف اصلي
اي منسجم  عليه زنان و نيز ايجاد ارتباط نظري بين مطالعات و به دست آوردن نتيجه زمينه خشونت

نظري  هاي هاي آماري است تا به كمك آن، زمينه نتايج پراكنده مطالعات، بااستفاده از روش ميان از
  :گيرد مؤثر بر اين مسئله مشخص شود؛ درنتيجه، سؤال اصلي تحقيق نيز در همين جهت شكل مي

به هاي نظري مؤثر بر خشونت عليه زنان به تفكيك فرضيات مشا اندازه اثر براي زمينه برآورد كلي
عبارتي آزمون  به. كند و آيا آماره مذكور به لحاظ آماري معنادار است چه فاصله اطميناني تغيير مي در

وجود دارد و نيز فرضياتي  اين فرضيه كه بين كاربرد نظريات مطرح شده و خشونت عليه زنان ارتباط
و برخي ديگر از اجزا  و روش تحقيق گيري پيرامون اين برآورد كه بين اندازه اثرها و تكنيك نمونه

   .پژوهش ارتباط منطقي وجود دارد
هاي مورد بررسي چه نوع  هاي فرعي از قبيل اين كه در پژوهش پاسخ به پرسش همچنين

 گيري، استنباط ها از نظر وضعيت نمونه بيشتر استفاده شده و نيز سنجش كيفيت پژوهش نظرياتي
  .گيرد هاي تحليل مطمح نظر قرار مي وشفرضيات از نظريات، واريانس تبيين شده و ساير ر

  
  انجام پژوهش ضرورت

 اي در واقع پديده. آيد عليه زنان يكي از معضالت اجتماعي كليه كشورهاي دنيا به حساب مي خشونت
را  هاي آن بايست زمينه هاي خود، مي است كهن و جهاني كه تمام كشورها متناسب با ويژگي

عليه زنان تك  هاي خشونت زمينه. به كنترل و مهار آن بپردازندبشناسند و با بسيج تمام امكانات 
اين گستردگي در . دربردارند هاي نظري را اي از تبيين باشند و به همين دليل طيف گسترده علّي نمي

ها گوناگوني بوجود آورده كه طيف  يافته در روش و  بنيان نظري وبالطبع نحوه برخورد با مسئله،
ها،  همچنين تفاوت در كاربست. زنان پديد آورده است ا در تبيين خشونت عليهوسيعي از رويكردها ر

بنابراين . سازد ها را دشوار مي پژوهشي مقايسه يافته هاي ها و موقعيت گيري، روش ابزارهاي اندازه
حلي است  ها مستلزم راه انتشار، تفسير، ارزشيابي و شناخت نقاط آن ها، كاربرد نتايج متناقض پژوهش

و تجزيه و تحليل درست پيشينه پژوهشي، به كارگيري شواهد متضاد و  مبتني بر بازنگري كه
حل مبتني بر شواهد متضاد از لحاظ پيامدهاي گوناگون جهت  راه. است استفاده از يك روش تركيبي

از اين منظر ). 10: 1387هومن، . (حوزه براي كاربرد عملي ضروري است پيشرفت بيشتر در يك
پيرامون خشونت عليه زنان انجام گرفته است كه عالوه بر نتايج گوناگون، نحوه  متعدديمطالعات 
 بندي عوامل موثر و اين تنوع باعث گرديده در جمع. ها مختلف است با مسئله در آن برخورد

در . برسيم پديدآورنده اين پديده و بازخوردها و نتايج حاصل شده، نتوانيم به يك نتيجه مشترك
خشونت عليه زنان  ن فراتحليل سعي بر ضرورت بازنگري در مباني نظري برخورد با مسئلهانجام اي

   .حاصل آورد است تا بر اساس اين نتايج بتوان وفاق نظري در تبيين اين پديده
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  هدف پژوهش
. پژوهش، بررسي مطالعات و تحقيقات كاربردي پيرامون خشونت عليه زنان در ايران است هدف اين

 هاي بندي روش روند پژوهشي، هدف اصلي بررسي نظريات به كارگرفته شده به عالوه دستهاين  در
منظور فراتحليل  ها به بندي رويكردهاي نظري پژوهش بنابراين طبقه. باشد ها مي تحقيق و نيز يافته

توان به شناخت  مي همچنين از اهداف فرعي. باشد كليه اجزاء يك پژوهش هدف اين تحقيق مي
  .اينگونه تحقيقات اشاره نمود نظريات پيرامون اين مسئله و يافتن فصل مشترك نظري دربيشتر 

  
   انجام پژوهش روش

روش فراتحليل را اولين بار جين گالس رئيس . در انجام اين تحقيق فراتحليل است روش اصلي
: اند فتهدر تعريف فراتحليل گ. به كار برد 1976آموزشي اياالت متحده در سال  انجمن تحقيقات

هاي  هاي آماري است كه براي يكپارچه كردن نتايج حاصل از پژوهش اي از روش مجموعه فراتحليل«  
گذار روش فراتحليل است  گالس كه خود درواقع بنيان). 1383شريفي، (» رود به كار مي كاربردي

تحقيقاتي كه  ها و به عبارت ديگر در اين روش تحليل. »هاست فراتحليل، تحليل تحليل»: گويد مي
 گيرند و تحقيقات در يك موضوع انجام شده است گردآوري شده و مورد تحليل مجدد قرار مي درباره

  .)20: 1986ولف،(شوند  بندي مي يك طيف خاص از ضعيف به قوي رتبه
دوم، از . شود ابتدا، هدف پژوهشگر مشخص و مسئله تحقيق به روشني تعريف مي در فراتحليل

گيري به  هاي پژوهش مورد نظر هماهنگي دارند، نمونه هايي كه با مالك موجود، از آن بين مطالعات
سوم، . آيد؛ به طور معمول فراتحليل بررسي جامع تمامي جامعه مطالعات مربوط است مي عمل
ها براساس هدف تحقيق فراتحليلي كدگذاري و  هاي آن آوري و ويژگي تحقيقات جمع هاي داده
شود، به طوري كه قابل  نتايج مطالعه به يك مقياس كمي مشترك تبديل مي .شود مي بندي طبقه

 هاي آماري مورد ها، روش هاي مطالعات و يافته سرانجام براي بررسي روابط بين ويژگي. باشد مقايسه
كنيم كه  مي اي را انتخاب به طوركلي براي اجراي روش فراتحليل، ابتدا حوزه. گيرد استفاده قرار مي

مراحل زير را به  هاي انجام شده در آن حوزه دو پهلو يا مشتبه كننده باشد، سپس ژوهشنتايج پ
  :دهيم ترتيب انجام مي

  پژوهش ها؛ شناسايي منابع و ارزشيابي نتايج. 1
  با يكديگر؛ ها هاي انتخاب شده و مقايسه آن تركيب نتايج پژوهش. 2
  ).2012نورمن، ) (1389طباطبائي،  قاضي(كاهش خطا  ارزشيابي نتايج فراتحليل به منظور. 3

 هاي كاربردي حوزه خشونت عليه با مطالعه اسنادي از نوع تحليل محتواي متون، پژوهش در اين جا
نظري،  بندي هاي مورد نياز جهت پوشش اهداف متصور، دسته گيرند و داده زنان مورد واكاوي قرار مي

رويكرد كاربردي، استخراج  پژوهش منتخب با 22پيشنهادها از ميان ها و  روشي و تحليلي مبتني بر يافته
مورد كه مرتبط با  22پژوهش در اين حوزه،  50از  از ميان بيش "جامعه آماري" بدين منظور. گردد مي

ها  نكته مهم ديگر آنكه در انتخاب اين پژوهش. بود، برگزيده شد روش برخورد با مسئله در اين پژوهش
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 شناسانه به مسئله خشونت عليه زنان داشتند، مورد پايش و تحليل قرار رويكرد جامعه كه بيشتر آن دسته
از يك (وامتيازات  داور قرار گرفت 5ها به منظور سنجش ميزان روايي در اختيار  ضمنا اين پژوهش. گرفتند
آوري  يك جمعتكن .روايي اثر بخش مورد ارزيابي قرار گرفت ضريب نهايي ها با استفاده از آن) تا صد

ها، تحليل توسط ارزياب و نيز در بخشي با استعانت از  گردآوري آن پرسشنامه معكوس بوده و پس از
  .در تحليل اندازه اثرها به كارگرفته شد  cma2 و  1spss افزار نرم
  

  خشونت عليه زنان تبارشناسي
. است آن به مقابله برخاستهعوامل فرهنگي زمينه ساز خشونت عليه زنان توجه نموده و با  اسالم به

ترجيح دارد، به  اعتقاد به اين كه وجود پسر بر دختر: باشد، از جمله اين عوامل فرهنگي متعدد مي
اند، يا اين كه  اقتصاد خانواده ي كننده اين دليل كه پسران بازده اقتصادي دارند و دختران مصرف

  .سعادتمندي آنان افزون تراست پسران امكان رشد و تعالي بيشتري دارند، لذا
به  زنان عليه آميز خشونت كارهاي توصيف كلي خشونت عليه زنان اصطالحي تخصصي است كه براي

اعمال ) زنان(اين شكل از خشونت عليه گروه خاصي از مردم  ،3همانند جرم ناشي از تنفر. رود كار مي
  ).1385حسيني، ؛ 1386 آقابيگولي،(قرباني پايه اصلي خشونت است  جنسيت شود و اعمال مي

اعمال هر گونه : حقوقي سازمان ملل متحد خشونت عليه زن اين گونه تعريف شده است طبق اصول
ارتكاب عمل  كه نتيجه آن آسيب جنسي و رواني كه تؤام با درد و رنج باشد؛ اعم از تهديد يا خشونت

  .يا در محيط خانه از جنسي گرفته تا سلب آزادي صرفنظر از آن كه در مالء عام بوده باشد و

  :خوانيم مى ماده اول قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد درباره رفع خشونت عليه زنان نيز در
 باشد كه مبتنى براختالف جنسيت آميزى مى خشونت عليه زنان به معناى هر عمل خشونت اصطالح

به اين  احتمال منجر شدنبوده و منجر به صدمه يا رنج بدنى، جسمى، روحى براى زنان گردد و يا 
زورگويى، محروم سازى خود  از جمله تهديد به اين گونه اعمال،. ها وجود داشته باشد ها و رنج آسيب

) 24: 1380اعزازي، (خصوصى  سرانه آزادى، خواه در محيط عمومى روى بدهد خواه در زندگى
  ).1380اعزازي، (
  

  هاي مورد بررسي بندي اجزا پژوهش طبقه
  مباني نظري بندي طبقه -الف

توضيح  هايي كه قادر به شناسي، در مورد خشونت نيز وجود نظريه  هر پديده ديگري در جامعه مانند
ها و مباني  ديدگاه در صورت وجود. بيني در مورد آينده باشد ضرورت دارد و تفسير اين پديده و پيش

گيرند بلكه در نهايت عوامل و  قرار مي نظري، نه تنها اعداد و ارقام پراكنده بهتر مورد تفسير و بررسي
 
1. Statistical package for social science 
2. Comprehensive Meta-Analysis 
3. Hate Crime 
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پردازان نيز  يابند؛ بنابراين نظريه و توضيح مي نمايد قابل تبيين شرايطي كه خشونت درآن بروز مي
كردند الگويي نظري براي تبيين پديده خشونت خانوادگي ارائه  هر چند آهسته، متوجه شده و سعي

حليل به نظريات متعددي اشاره شده و از روي آن مورد بررسي در فرات هاي در ميان پژوهش. دهند
هاي نظري  در اين تحقيقات براي پرخاشگري عليه زنان چهارچوب. پذيرفته است مدل سازي صورت

 شناسي در مورد خشونت پرداخته و در برخي به اختصار به هاي جامعه كه بيشتر به نظريه ارائه شده
منزله غريزه در  ها پرخاشگري به آثار فرويد كه در آن هاي روانشناسي، به خصوص با تكيه بر ديدگاه

گردد به  قبل از فرويد برمي هاي غيرعلمي آن به اين عقيده كه پايه. شود نظر گرفته شده اشاره مي
زنند كه انسان  و خشونت دست مي طور ساده براين مبناست كه افراد به اين سبب به پرخاشگري

هاي خود پيرامون خشونت  نيز در بيان ديدگاه شناسان جامعه). 1380اعزازي، (طبيعتاً پرخاشگر است 
. اند روشي يكساني درباره تحليل اين موضوع نداشته و به خصوص خشونت عليه زنان زمينه فكري و

هاي انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و خاستگاه و  در پژوهش در اين مطالعه نظريات متعددي كه
پژوهش مرتبط با بحث خشونت مردان  22استخراج شده است؛ از ميان   تهداش شناختي بينش جامعه
 ها، تعدد به خصوص عليه زنان، با ذكر مختصري از نظريات مورد استفاده در پژوهش در خانواده و

  :ها نيز برشمرده شده كه به قرار ذيل است كاربرد آن
  

  بررسيهاي مورد  نظريات پيرامون خشونت عليه زنان در پژوهش -1جدول

يف
رد

 

 شرح نظريه

يادگيري   1
 اجتماعي

و ) يا ديگران تقليد رفتار اعضاي خانواده(رفتار از طريق تقليد "بندورا"اين ديدگاهاز
رفتار در محيطي  اگر ارائه اين. هم از طريق تجربه هاي مستقيم فرار گرفته مي شود

حتي بدون وجود  آنباعث برطرف كردن نياز براي رسيدن به هدفي گردد احتمال بروز 
دهد كه براي  پاداش هم زياد خواهد بود به خصوص اگر اين رفتار را الگويي ارائه

اشترواس و همكاران  .گر ارزش و اهميت داشته پايگاه بااليي نيز داشته باشد مشاهده
  :اند مراحل زير را در يادگيري خشونت از طريق خانواده مشخص كرده

افرادي كه يكديگر را دوست دارند به هم رفتار خشونت يادگيري اين موضوع كه  -الف
  .نيز دارند آميز
  نبود منع اخالقي در مورد خشونت -ب
  .مجاز بودن خشونت در صورت نبود راه حل ديگري -ج

آموزند  دختران مي. گيرد هاي جنسيتي را فرا مي تحت تاثير خانواده به تدريج نقش فرد
ا پذيرش و فرودست و وابستگي به مرد است و سال همراه ب نقش جنسيتي زن بزرگ كه

آموزند كه مردان برتر از زنان هستند و بايد به دنبال اميال و آرزوهاي  نيز مي پسران
 .باشند خود

 مبادله  2

 كوشد سود خود را به اين نظريه براين است كه در روابط ميان افراد هر فردي مياساس
دخيل  در نتيجه تنها زماني كه براي افراد. برساندحداكثر و هزينه هايش را به حداقل 

گلز  .ماند در يك رابطه هزينه و سود در سطح متعادلي باشد رابطه ميان افراد پابرجا مي
 از اين منظر در يك رابطه. كند خشونت را از نظر اين ديدگاه بدين شكل توصيف مي

شوهري زن خود :استخشونت آميز ميان زن و شوهر نسبت سود و هزينه به شكل زير 
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 زند و از ديد او اين رفتار به حق است زيرا از آن جا كه زن رفتاري مطابقكتك ميرا
 ميل او ندارد رابطه هزينه و سود نامناسب است و تعارض به وجود آمده خاتمه بخشيدن

 كند از طريق پيش گرفتن تمايد در نتيجه شوهر سعي مي به اين وضعيت را ضروري مي
رفتار  ودر اثر اين رفتار زن از. آميز مجدداً تعادلي در خانواده برقرار كند خشونترفتار 

است  رسد و از آن جا كه توانسته دارد و مرد به هدف خود مي ناشايست خود دست برمي
  .يابد بر جريان زندگي نظارت داشته باشد اعتماد به نفسش افزايش مي

شغلي وجود نداشته باشد فرد آن شغل را رها هاي  رابطه متعادلي ميان سود و هزينه اگر
در حالي كه روابط خانوادگي داراي جنبه هاي عاطفي و اجتماعي است كه رها . كند مي

در نظريه مبادله افراد .آن و پيدا كردن خانواده جديد بسيار مشكل است  كردن
يت و شوند كه براي كسب حداكثر رضا عاقل و محاسبه گر در نظر گرفته مي موجوداتي

كنند با آن كه نظريه مبادله  زيان بايكديگر رابطه اي مبادله اي برقرار مي دادن حداقل
گونه كه منتقدان اظهار داشته اند هدف آن  كند همان عدالت را به ذهن القا مي نوعي
 .استفاده براي مشروعيت بخشيدن به حقوق قدرتمندان است سوء

3 
نظارت 
 اجتماعي

ر وجود جرم و رفتار خشونت آميز در انسان چه داراي نظارت اجتماعي بنظريه
ورزند در  دروني باشد و چه از طريق عوامل محيطي به وجود آيد تاكيد مي هاي انگيزه

اين اصل حاكم است كه افراد براي رسيدن به هدفي يا دستيابي به اقتدار در  اين نظريه
ل دوم اين است كه نظارت ديگران به استفاده از زور و قدرت تمايل دارند اص برابر

گيرد زيرا از آن جا كه  به مثابه مانعي در سر راه اقتدار و خشونت قرار مي اجتماعي
هاي اجتماعي به جرم و جنايت و رفتار نابهنجار تمايل  بدون وجود محدوديت انسان
 در اين نظريه براي. ها را بوجود آورد نظارت بر آن) مكانيسم(جامعه بايد سازوكار  دارد

باعث  انجام رفتار بزهكارانه وجود فشار خارجي ضرورت ندارد بلكه نبود نظارت اجتماعي
  .شود بروز چنين رفتاري مي

 كند كه چرا مردان همسران خود را در مورد انطباق اين نظريه با خانواده سوال مي گلز
 غيبتدر خانواده با . زنند؟ پاسخ ساده اين است كه چون اين عمل مجاز است كتك مي

 هاي نظارتي دولتي روبرو هستيم و عالوه بر آن وجود نگرش تقسيم قدرت بر حسب نهاد
 اكثر اوقات زنان و. كند جنس است كه وجود اين عوامل بروز خشونت را تسهيل مي

با  كنند تنها راه از ميان برداشتن خشونت انطباق رفتار و عاليق خود كودكان گمان مي
اي است كه گرين آن را نظارت از طريق  است اين پديدههاي شوهر و پدر  درخواست

 .ناميده است راييهم

كاركرد   4
 گرايي

نظريه توجيه كننده خشونت است در اين ديدگاه خانواده گروهي است كه در آن اين
هاي سني متفاوت مدتي طوالني در ارتباط نزديك با هم  ها و گروه با جنسيت افرادي

ها در اين گروه سلسله مراتب براساس تخصص يا  ر گروهدارند و برخالف ساي قرار
گيرد بلكه براساس جنسيت سن و قدرت اقتصادي و  لياقت صورت نمي صالحيت و

در اين گروه ناهمگون سبب به وجود آمدن تضادهاي آشكار يا  وجود عاليق متفاوت
ذير است و نظريه رفع تضادهاي خانوادگي از راه خشونت امكان پ در اين. شود پنهان مي

شود و خانواده به كاركردهاي  جريان زندگي روزمره مي خشونت سبب طبيعي شدن
زنان انجام دادن وظايف خانوادگي و مسئوليت اصلي  مسئوليت. پردازد اساسي خود مي

  .خارج است مردان برقرار ارتباط با جهان
ر را مدير كند و پدر را رئيس و ماد هاي جنسيتي تاكيد مي بر تفكيك نقش پارسونز
در صورت وجود تعارض در خانواده، مرد به خشونت متعادل . داند خانواده مي داخلي

سازد و به احتمال زياد در اثر  و از اين طريق شخصيت خود را متعادل مي زند دست مي
رسد بنابراين خشونت متعادل كه  آميز او تضاد خانوادگي به پايان مي رفتار خشونت
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واند تحمل كند سبب به نمايش درآوردن احساسات فرد به صورت ترا ميجامعه نيز آن
اين بهتر از آن است كه فرد احساسات خود را حبس كند و ناگهان  گردد كه آزاد مي

متعدد در زمينه خشونت مشخص شده است كه تحمل  هاي در بررسي. منفجر گردد
 .شود آميز و خطر ناك مي خطر، زمينه ساز رفتار خشونتخشونت بي

5 
هماهنگي 
 فرهنگي

فرهنگي در مورد وجود هماهنگي ميان ارزش هاي اساسي يك جامعه و هماهنگي
دوباش و دوباش ارتباط مشخصي ميان . كند مانند خشونت بحث مي اي اجتماعي پديده

مرداني كه با . اند مردان نسبت به زنان و هنجارهاي اجتماعي يافته رفتار خشونت آميز
كنند كه در آن حاكميت مردان  كنند در فرهنگي زندگي مي ميبدرفتاري  همسران خود

هاي ديگر اين فرهنگ تائيد پرخاشگري مردان،  زنان است از ويژگي بسيار بيشتر از
و فرمانبرداري زنان است بنابراين در جوامع پدرساالرانه استفاده  وجود حاكميت مردانه

مشروعيت است و همچنين مرداني  ثبات و برقراري امتيازات مردان داراي از قدرت براي
دهند  برند كه عمل خالفي انجام مي زنند به ندرت گمان مي را كتك مي كه زنان خود
شوند رفتارشان بر طبق  حمايت هنجارهاي عمومي جامعه معتقد مي بلكه در اثر

اي استفاده از  فرضيه ديگر اين است كه هر قدر جامعه .هنجارهاي اجتماعي است
جذاب تبليغ كند احتمال مشروعيت بخشيدن به آن  ي رسيدن به اهدافخشونت را برا

ها به  فرهنگ باوكر بر اين باور است كه خرده .يابد در ابعاد ديگر اجتماعي افزايش مي
ها مخالف  گيري آن امكان دارد حتي جهت موازات فرهنگ حاكم وجود دارند و

ه طبقات پايين جامعه رفتار متعلق ب هنجارهاي عمومي جامعه باشد و تنها در افراد
 .هم چنين رفتاري وجود دارد گنجد بلكه در طبقات ديگر جامعهآميز نميخشونت

6  
   ساختار

اجتماعي 
و  تنش(

 )تضاد

 كند بيشتر هاي تنش آفريني كه خانواده و زنان را تهديد ميچه وقايع يا موقعيتهر
 توان اما نمي. بيشتر خواهد شدباشد احتمال بروز رفتار خشونت آميز در آن خانواده 

هاي تنش آفرين به خشونت خانوادگي  هميشه فرض را بر اين گذاشت كه موقعيت
شود كه فرد خشن از طريق  احتمال بروز چنين رفتاري زماني بيشتر مي .انجامد مي

تجربه خشونت را پاسخ صحيحي بداند و با اعتقاد به مشروعيت چنين  مشاهده يا كسب
ناهمخواني ميان ساختار اجتماعي و ساختار فرهنگي، .  خشونت بزند هرفتاري دست ب

و وسايل موجود و دلخواه سبب افزايش فشار گرديده و افراد را به  جدايي ميان اهداف
  .دهد خشونت سوق مي سمت استفاده از

 در" :گويد ديدگاه نظريه تضاد استاين متز در مورد خشونت خانوادگي چنين مي از
 تعارض و تضاد اجزاي هميشگي و چاره ناپذير هر نوع رابطه دو نفره يا نظريه تضاد،

. دارد دستي و اهداف رقابت آميز وجود دستي و فرو هاي فرا اند كه در آن، موقعيت گروهي
ميان  توان گروهي در نظر گرفت كه در آن، عاليق متضاد و روابط روياروي خانواده را مي
گرفت،  هاي ديگر بهره ه نتوان براي حل تضاد از روششود و در صورتي ك افراد ديده مي

 "شود استفاده از خشونت براي پيشبرد اهداف فردي مطرح مي

 فمينيستي 7

اين حوزه معتقدند كه دليل اصلي خشونت وجود ساختارهاي اقتداري صاحبنظران
نهاد خانواده در حكم نهاد مركزي پدرساالري براساس . جامعه است پدرساالرانه در

هاي  اجتماعي و استثمار زنان و كودكان بنا نهاده شده است و ايدئولوگ هاي نابرابري
ها خشونت مردان انعكاس و آشكار سازي  از ديد آن. آن را حفظ كنند كوشند جامعه مي

كليه مردان جامعه بر كليه زنان است كه در شكل تاريخي و مقايسه  نظامي از حاكميت
ن خشونت مردان نسبت به زنان را رسم و قاعده زندگي مارتي. است تطبيقي ديده شده

اعتباري و تحقير  كه ساختار اقتصادي و اجتماعي جوامع بر اثر بي داند و معتقد است مي
هايي كه در روابط زناشويي سبب  يكي از روش.  شكل گرفته است و استثمار زنان

و اقتصادي زنان در هاي توليدي  ارزش جلوه دادن فعاليتبي شودقدرتي زنان ميبي
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همچنين ناظران اجتماعي تقسيم .  مردان در زمينه ازدواج استجامعه و افزايش اقتدار
اند و تا حدامكان  محدود كردن آزادي تحرك زنان بر عهده گرفته وظايف را با توجه به
 .كنند كه نقش پدر، شوهر و برادر را دارندمحول مي نظارت را به مرداني

 منابع  8

خانواده مانند هر نظام يا واحد اجتماعي ديگري داراي نظامي اقتداري است و هر نظام
 تواند ساير اعضاء را به كه به منابع مهم خانواده بيشتر از ديگران دسترسي دارد مي كس

كمتر  گويد كه افراد بسيار قدرتمند خانواده گود مي. فعاليت در جهت اميال خود وادارد
 زنند زيرا منابع متعدد ت از طريق خشونت بدني دست مياز ديگران به اعمال قدر

داراي  اما در ميان افرادي كه. ها قادر به اعمال قدرتند ديگري دارند كه از طريق آن
. است ضعف اجتماعي و اقتصادي هستند تنها منبع قدرت، زور بدني و استفاده از آن

تنها  مال خشونت مرد نهحتي زماني كه پايگاه اجتماعي زن از شوهر باالتر باشد اع
رسيدند  هاي گلز به اين نتيجه در بررسي. يابد شود بلكه افزايش هم مي كمتر نمي

و  تري قرار دارند دچار سردرگمي مرداني كه نسبت به زنان خود در موقعيت پايين
 شوند و از آن جا كه خشونت آخرين منبع كسب قدرت است براي اعمال ناكامي مي

 .جويندتوسل ميحاكميت خود به آن

 سيستمي 9

 اين ديدگاه خانواده نظامي در نظر گرفته شده است كه داراي مرزهاي باز يا بسته يادر
اين مبادله به صورت بازخورد منفي يا مثبت . قابل نفوذ با محيط اطراف خود است

مثالً ممكن است . گيرد و اهداف نهفته در نظام بر بازخورد تاثير دارند مي صورت
خشونت از طريق . جهت دستيابي به هدف يا بقاي نظام وسيله موثري باشد خشونت در

دهد تحت تاثير  نظام دروني و بيروني خانواده به آن واكنش نشان مي راه و روشي كه
بازخوردهاي مثبت سبب افزايش رفتارهاي خشونت آميز و بازخوردهاي  گيرد قرار مي

ين نكته توجه كرد كه معموالً توسل به خشونت شود بايد به ا مي منفي باعث كاهش آن
شود از طرف ديگر عدم استفاده از  و تقويت مثبت مي رسد خواه مي به نتيجه دل

بنابراين در نهايت . گردد تعارضي يا تقويت منفي مي هاي خشونت سبب تشديد موقعيت
قرار خشونت كه از جانب محيط نيز مورد تائيد  طبق نظريه بر چسب زني فرد عامل

 .يابد آميز مي گيرد خود را موظف به تكرار رفتارخشونتمي

10 
جامعه 
پذيري 
 جنسيتي

پذيري نقش جنسيتي  پذيري نقش جنسيتي، زنان و مردان جامعهتئوري جامعهبراساس
هايي است كه از آن  رفتار والدين با فرزندان متأثر از قالب. كنند دريافت مي متفاوتي را

حتي كسب هويت در بدو امر فرآيند . شود جنسيتي تعبير مي هاي عنوان كليشه به
 ها آگاهانه يا ناآگاهانه دختر و پسر را مانند خانواده. بين والدين و نوزاد است اي دوجانبه

 .كنند هاي متفاوتي ايفا مي يكديگر تربيت نكرده و براساس جنسيت فرزندان خود نقش
عنوان  هايي است كه از آن به متأثر از قالباين سبك رفتار والدين و اطرافيان با كودك 

 هايي طبق اين باورهاي جنسيتي، مردان ويژگي. شود هاي جنسيتي تعبير مي كليشه
مردان  بيني و استقالل دارند و زنان ضعيف، منفعل و وابسته به مانند پرخاشگري، واقع

و  شتهاز اين منظر خشونت به عنوان يك ويژگي در نقش مردانه تعريف گ .هستند
 .گردداعمال آن بر زنان امري طبيعي تلقي مي

  
؛ ريچارد، جنكينز، 1380اعزازى، خشونت خانوادگي؛ زنان كتك خورده،  شهال، برداشتي آزاد از: منبع

  .هاي مورد بررسي و پژوهش 1381تورج ياراحمدي،  :هويت اجتماعي، ت
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  مورد بررسي هاي ميزان كاربرد نظريات در مباني نظري پژوهش -2جدول

يف
رد

  

 عنوان پژوهش

نظريات

ري
دگي

يا
عي

تما
اج

 
دله

رت مبا
نظا

عي
تما

اج
ايي 

دگر
ركر

كا
گي 
رهن

ي ف
هنگ

هما
ايي 

رگر
ختا

سا
تي 

يس
مين

ف
ابع 

مي من
ست

سي
ي  
ذير

عه پ
جام

تي
سي

جن
 ساير 

   هاي نظامياناشكال خشونت خانوادگي در خانوادهبررسي1
  توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر اروميهبررسي2
  هاي تهرانيخشونت خانوادگي در خانوادهبررسي3
علل و آثار خشونت عليه زنان در خانواده در مراجعينبررسي4

           به مركز پزشكي قانوني بابل
  عوامل موثر بر ميزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانوادهبررسي5
   عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد عليه زنان بارداربررسي6

 لسول  عوامل مؤثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندرانبررسي7
باميزان خشونت خانگي عليه زنان و ارتباط آنبررسي8

           مشخصات زوجين
ميزان خشونت مردان عليه زنان و متغيرهاي مرتبط بابررسي 9

           در شهر اردبيلهاي ساكن آن در ميان خانواده
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پذيري جنسيتي ونقش خشونت عليه زنان، جامعهبررسي 10
سالمت روان گروهي از  بيني هاي اجتماعي در پيش سرمايه

زنان شهر تهران
           حمايت

 اجتماعي
نوع و عوامل خشونت خانگي عليه زنان در بين قبايلبررسي 11

 روان          تركمن استان گلستان
 شناختي

نگرش دانشجويان دختر نسبت به خشونت عليه زنانتبيين 12
           اجتماعيآزمون تجربي ديدگاه يادگيري

  خانگي عليه زنان باردار شيوع و علل مرتبطخشونت13
مطالعه خانگي، تهديدي عليه سالمت روانيخشونت14

  شبكه و          شناختي زنان متاهل شهر تبريزجامعه
 رفتار گرايي

پذيريعليه زنان در تهران رابطه بين جامعهخشونت 15
 تعامل          خانوادگيجنسيتي، منابع در دسترس زنان و روابط

  (تحقيقي در تهران(عليه زنان در خانواده خشونت16
عليه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه مورديخشونت17

           شهرستان شهركرد
ي اجتماعي خانواده با خشونتهاي سرمايهمؤلفهرابطه18

شبكه و           آبادخانگي عليه زنان در شهر خرم
 تعامل

شوهران به خشونت عليه همسران مطالعه مورديگرايش 19
آسيب            شهر شيراز

شناسي 
 رواني
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الگوي روابط خانوادگي و خشونت خانواده عليه زنانيرابطه 20
نظم            در استان لرستان

اجتماعي يا 
 تعامل

مطالعه(شناختي به پديده خشونت عليه زنانجامعهنگاهي 21
           )موردي اصفهان

مطالعة(زنانعليهخشونتبرمؤثراجتماعيعواملبررسي 22
 فشار            )روانسرشهرستان

18454155732332 23 645درصد از كل 4109121657 5 141مجموع
 م اشاره شده استمستقي.  

 غيرمستقيم اشاره شده است.  
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نظريه احصا شده پيرامون خشونت عليه زنان در بعد  و با استفاده از يازده 2بر طبق جدول 
در چارچوب و ) درصد73(مورد  16پژوهش مورد بررسي،  22گردد در  جامعه شناختي، مشخص مي

پژوهش  14همچنين در . اند كرده و يا غيرمستقيم بدان اشاره داشته نظريه منابع ياد مباني نظري از
يادگيري مبناي نظري قرار گرفته و نظريه فمينيستي و پدرساالري در خشونت  نيز نظريه) درصد64(

نيز از ) درصد45(پژوهش  10در حدود. بكارگرفته شده است) درصد55(پژوهش  12در  عليه زنان
 البته اين بدان معنا نيست كه فقط در يك پژوهش. اند هنگي و ساختارگرايي بهره جستهفر نظريات

تدوين مدل  نظريه جهت تكوين و 7يا  6ها همزمان  استفاده شده باشد؛ كما اين كه در برخي از آن
تحقيق آمده، نظريات  با صرف نظر از نظريه مبادله كه فقط در يك. نظري به كارگرفته شده است

   .اند نظر داشته پژوهش تحت 22دگرايي و نظارت اجتماعي كمترين كاربرد را در كاركر
  

  مورد بررسي هاي شناسي پژوهش بندي و ارزيابي روش طبقه -ب
  هاي پژوهشي بندي روش طبقه -1 -ب

و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني  پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار
است از روش تحقيق معاني متمايزي استنباط شود، در  ممكن. رود به كار مياست كه در آن علم 

حل يك  مند براي يافتن پاسخ يك پرسش يا راه فرآيند نظام اين جا منظور از روش تحقيق صرفا يك
هاي مورد بررسي در مجموع مساله  در برخي از تحقيقات و پژوهش ،)1387خاكي، (مساله نيست 

كه مشخصا ناظر بر مقوله كلي خشونت عليه زنان است اما نحوه برخورد با  براي تحقيق وجود دارد
به عبارتي بسته به ماهيت پژوهش شيوه برخورد . ها يكسان نيست تمامي اين پژوهش اين مسئله در

   .تواند متغير باشد مسئله در هر يك از تحقيقات مي با
ع مساله مورد تحقيق، مرحله تعمق توان به نو مي از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تحقيق

هاي تحقيق را با معيارهاي  روش. نوع تحقيق اشاره داشت درباره تحقيق و عالقه شخصي محقق و
هاي مورد بررسي را به تفكيك  كوشيم كه پژوهش اين بخش مي در. كنند بندي مي مختلفي دسته
مطالعه، فرضيات تحقيق، پايش و آوري اطالعات، ميدان  نحوه جمع گيري، هاي نمونه روش، تكنيك

صديق (گردد  شناسي محاسبه مي سهم هر يك از مقوالت در روش سپس. كنيم بندي مي طبقه
  ).74: 1379سروستاني، 
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  *مورد بررسي هاي شناسي پژوهش بندي روش طبقه -3جدول

يف
روشرد

تحقيق
تعداد فرضيه
 روش گيري روش نمونه ميدان مطالعه حجم نمونهياسوال

 روش تحليلهاآوري دادهجمع

زنان خانوار پرسنل نظامي  نفر300 2 پيمايشي 1
 تحليل واريانس پرسشنامه اي خوشهتهران

-اسنادي 2
كننده مراجعهزنان نفر272 6پيمايشي

 توصيفي اسناد و مدارك كل جامعه هدف اروميههايكالنتريبه

 مراجعه به دادگاه و پزشكي زوج50 2 پيمايشي 3
 ضريب همبستگي پرسشنامه تصادفي ساده قانوني شهر تهران

پيمايشي و  4
 نفر325+183 - ميداني

 ديده مراجعه بهزنان خشونت
پزشكي قانوني شهر بابل و 

 نديدهخشونتزنان متاهل
-پرسشنامه و مصاحبه كل جامعه هدف

 مشاهده
كاي دو، من  ،t آزمون

 ويتني

-اسنادي 5
ايخوشه ايالم  زنان متاهل شهر نفر250 -پيمايشي

و ,bc آزمون گاما، كندال پرسشنامهاي دومرحله
كاي دو

 نفر600 8 پيمايشي 6
 كننده بهزنان باردار مراجعه

هاي  مراكز درمان دانشگاه
 علوم پزشكي تهران

 پرسشنامه -
كاي دو، تحليل ،tآزمون

واريانس يكطرفه، تحليل 
رگرسيون

 زنان متاهل ساكن استان نفر372 5 پيمايشي 7
 توصيفي پرسشنامه اي متناسب طبقهمازندران

پيمايشي و 8
 كننده به مراكززنان مراجعه نفر811 -ميداني

 آزمون كاي دو، دقيق فيشر مصاحبه -پرسشنامه تصادفي- اي طبقه شهر تهرانبهداشتي درماني
تحليل واريانس تك عاملي، پرسشنامه-مصاحبهاي چندخوشه هاي ساكن در شهرخانوادهنفر3400پيمايشي9
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 همبستگي اسپيرمنضريبايمرحلهاردبيل

 نفر228+184 6 پيمايشي 10
زنان خشونت ديده 

هاي  به مجتمع كننده مراجعه
قضايي خانواده و زنان 

 تهرانشهرعاديديدهخشونت
  ،رگرسيونt آزمون پرسشنامه نمونه در دسترس

  ضريب همبستگي 

زنان متاهل قبايل تركمن  نفر400 7 پيمايشي 11
گلستاناستان

اياي، طبقهخوشه
آزمون كاي دو تك و چند  پرسشنامهتصادفي

متغيره
 دانشجويان دختر دانشگاه نفر450 2 پيمايشي 12

مازندران
اي تصادفيطبقه

 ،tتحليل واريانس، آزمون پرسشنامهمتناسب
 رگرسيون چندمتغيره

 - اسنادي 13
 نفر1950 3 پيمايشي

 به كنندهمراجعهباردارزن
شهرهاي  هاي زايشگاه
 بنابومهابادمياندواب،

 در گيري نمونه
 دسترس

 و ها داده ثبت برگه
 آزمون كاي دو، همبستگي پرسشنامه

همبستگى، تحليل آزمون پرسشنامه اي تصادفي طبقه تبريز شهر متاهل زنان نفر384 9 پيمايشي 14
مسير

زنان متاهل تهراني داراي  نفر200 4 پيمايشي 15
 يك فرزند حداقل

اي با حجم  طبقه
 مصاحبه متناسب

تحليل واريانس يكسويه، 
پيرسن، تحليل  همبستگي

مسير
مصاحبه-پرسشنامه تصادفي ساده زنان متاهل شهر تهران نفر100 4 پيمايشي 16

 همبستگيآزمون كاي دو، عمقي

 - اسنادي 17
  162 3 پيمايشي

 هاي شهرستان شهركرد زوج زوج
تصادفي

سيستماتيك، 
متناسب

آزمون كاي دو، همبستگي  پرسشنامه
 في

رگرسيونپرسشنامهتصادفيزنان متاهل تحت پوشش نفر383-پيمايشي18
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بهداشتي و درماني مراكز
آبادخرم

سيستماتيك

متاهل تكهمسر شيراز مردان نفر 400 4 پيمايشي 19
 حداقل يكسال ازدواجبا

اي تصادفيطبقه
 همبستگي پيرسن، آزمون پرسشنامهاي  چندمرحله

t،تحليل واريانس 

استان  شهري جامعه زنان نفر 383 1 پيمايشي 20
 لرستان

اي  خوشه
 پرسشنامه اي چندمرحله

 يكطرفه،واريانستحليل
  و پيرسن همبستگي
 چندمتغيرهرگرسيون

 پژوهش 7 5 اسنادي 21
مقاالت موردي پيرامون 
خشونت عليه زنان در 

اصفهان، اسالمشهر،  شهرهاي
تبريز، تهران

 آزمون كاي دو، همبستگي - -

 200 5 پيمايشي 22
 روانسرشهرمتأهلزنان

با حداقل ) استان كرمانشاه(
يكسال ازدواج

اي،  خوشه
 پيرسن همبستگي مصاحبه -پرسشنامه سيستماتيك

  .باشد مورد بررسي مي هاي معرف عنوان پژوهش 2شماره رديف مطابق جدول  * 
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مورد بررسي به عنوان گامي جدي از فراتحليل،  هاي در اين بخش و در توضيح اجزا پژوهش
خالصه  3حوزه خشونت عليه زنان، در جدول شماره پژوهش در 22شناسي  ابتدا اجزا بخش روش

در اين تحقيق از ذكر . ها احصاء گرديد هر كدام از آن گرديد و پس از كدگذاري، فراواني تكرار
ها آن دسته كه ماهيت كاربردي  چراكه در گزينش پژوهش ها اجتناب شده است ماهيت پژوهش

ارد، آنچه در اين جا بيش از ساير اجزا براي فراتحليل اهميت د همچنين. اند، انتخاب شدند داشته
   .گردد كه طيف وسيعي از متغيرهاي مستقل و وابسته را شامل مي باشد فرضيات استخراج شده مي

. اي نداشتند به سوال و يا فرضيه اشاره (درصد18(مورد چهار  پژوهش مورد بررسي  22از تعداد 
سئله و يا به سوال يا فرضيه نشده، باز از دل بيان م البته سعي شده تا حتي اگر اشاره مستقيم هم

اند ولي در  عمده تحقيقات به سوال و فرضيه اشاره داشته. شوند اهداف سواالت و فرضيات استخراج
. اهداف، سوال مطرح شده كه همان مبناي تحليل ما قرار گرفته است مواردي در قسمت تبيين

گر متفاوت جايگاه سوال با فرضيه در تحقيقات اجتماعي و يا هر پژوهش دي دانيم همان طور كه مي
ها سواالت هستند، اتخاذ  حقيقت فرضيات از برآيند اجزاي مختلف پژوهش كه يكي از آن است و در

 اثر به صورت مستقيم به فرضيه اشاره كرده و دو) درصد36( 8پژوهش حاضر  22از ميان  گردند؛ مي
 مورد 8پيرامون سواالت نيز . غيرمستقيم فرضيه خود را بيان نموده است) درصد9(پژوهش 

 .هايي را مطرح كرده و يك مورد اهداف را به شكل سوالي بيان نموده است پرسش) درصد36)
از  درصد45توان اذعان داشت تنها  بنابراين با جمع كردن فرضيات مستقيم و غيرمستقيم مي

محتواي  4جدول  در ادامه طي. اند ها، فرضيه مورد آزمون خود را در اجزاء پژوهش جاي داده پژوهش
  .گردند بندي احصا مي فرضيات در يك دسته

  

  هاي مورد بررسي شده در پژوهش بندي فرضيات ارائه دسته -4جدول 
 تعداد تكرار نظريه مرتبط متغير مستقل و اثرگذار متغير وابسته و پاسخ

 خشونت عليه زنان

 4 منابعمنابع اقتصادي
 4 يادگيريتجربه خشونت در نسل قبلي

 2هماهنگي فرهنگيعامل فرهنگي
 3 جامعه پذيري جنسيتيجنسيتيجامعه پذيري، نقش و عامل

 2 فمنيستيپدرساالري
 1نظارت اجتماعيهاي قانوني و اجتماعيحمايت

 1 كاركردگراييعدم پذيرش و انجام تكاليف
  

متغيرها با مباني گرفته شد و سعي برآن بود تا ارتباط  بندي صرفا فرضيات در نظر در اين دسته
ميان مباني نظري ارائه شده و نيز استخراج شده از ميان  از. ها سنجيده شود نظري پژوهش

از نظريات منابع، . نظريه و فرضيه در خصوص سه نظريه يافت شد ها، ارتباط منطقي ميان پژوهش
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يرهاي جامعه پذيري جنسيتي، متغير وابسته خشونت عليه زنان و متغ يادگيري و تا حدودي
هاي جنسيتي كسب  اقتصادي، تجربه خشونت در خانواده پدري و پذيرش نقش مستقلي چون منابع

رسد انبوهي از نظريات كه در بخش مباني  به نظر مي. تاثيرشان سنجيده شده است و ارتباط و نحوه
   .اند تعبيه شده بود كمتر در ساخت فرضيات مورد استفاده قرار گرفته ها نظري پژوهش

 - مورد اسنادي 4، )درصد68(از نوع پيماشي  مورد 15پژوهش  22وه بر اين، از ميان عال
   .باشد و يك پژوهش اسنادي مي) درصد10(ميداني  – مورد پيمايشي 2، )درصد 18(پيمايشي 

 200مورد حجمي بيش از  18آماري متفاوت،  هاي هاي اخذ شده از جامعه در ميان حجم نمونه
داشته و بيانگر ) داد بخصوص زنان حجم نمونه را تشكيل مي يشتر تعداد افرادكه در اين جا ب(مورد 

در ميان كمترين . اند نمونه قابل توجهي را در نظر داشته ها درصد پژوهش 80آن است كه حدود 
   .اند اند كه از جامعه آماري اخذ شده مورد از زنان باردار بوده 1950 زوج و بيشترين آن 50حجم 

) درصد32(مورد  7اي بهره برده شده و در  خوشه گيري از روش نمونه) درصد 27(پژوهش  6در 
ها به طور دقيق مشخص نبود كه  البته در برخي از پژوهش .اي استفاده شده است از روش طبقه

عبارتي در مواردي از تلفيق چند روش نمونه الزم حاصل آمده بود و در  گيري چيست؛ به روش نمونه
"تصادفي سيستماتيك" هايي چون ذكر عنوان برخي صرفا به "متناسب" و يا  در دو . شده بود اشاره 

شده و در دو مورد از  گيري استفاده پژوهش كل جامعه هدف بعنوان جامعه آماري و بدون نمونه
گيري نيز به طور  نمونه دو شيوه. برداري بهره گرفته شده است نمونه در دسترس جهت نمونه

البته قابل . اند گيري نداشته نمونه اي به شيوه ذكر شده و دو پژوهش نيز اشارهمشخص تصادفي ساده 
   .باشد تركيبي از دو يا سه پژوهش مي ها گيري اين پژوهش هاي نمونه ذكر است برخي از شيوه

اذعان داشت عمدتا جامعه آماري از ميان زنان و  پيرامون ميدان مطالعات انجام شده، بايد
در دو مورد ميدان مطالعه . انتخاب صورت گرفته است (درصد81(مورد  18دود بخصوص متاهل با ح

در يك مورد نيز . واحد خانواده را مبناي مطالعه قرار داده است گردد و يك مطالعه ها مي شامل زوج
در آخر در پژوهشي اسنادي چند مقاله . اند ميدان مطالعه برگزيده شده مردان متاهل به عنوان

 مطالعه موردي 8تهران با داشتن . خشونت عليه زنان مورد بررسي قرار گرفته است نموردي پيرامو
  .بيشترين تكرار را در انتخاب ميدان مطالعه توسط پژوهشگران داشته است) درصد36)

از پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات بهره  (درصد86(پژوهش  19ها  آوري داده در روش جمع
در . اند آوري قرار داده صرفا پرسشنامه را مبناي جمع (درصد59(مورد  13اند كه از اين تعداد  گرفته

ها و در يك پژوهش مصاحبه روش  در مراجع قضايي و كالنتري يك پژوهش اسناد و مدارك موجود
   .ها ذكر نشده است در تنها پژوهش اسنادي هم شيوه گردآوري داده .باشد ها مي آوري داده جمع

از . استفاده شده است) درصد32(پژوهش  7 حليل واريانس دردرخصوص روش تحليل، از ت
هاي  از روش) درصد55(پژوهش  12در  و ضريب همبستگي) درصد18(پژوهش  رگرسيون در چهار
t از آزمون. تحليل بوده است  9اسكوير در  و از آزمون و آزمون كاي) درصد23(پژوهش  5در  

هاي رگرسيوني حاصل مي گردد، با اين  از روش تحليل مسير. داشته است كاربرد) درصد41(پژوهش 
شايان ذكر است در تمامي . در دو پژوهش از آن براي تحليل استفاده شده است حال به طور مجزا
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  پژوهش صرفا روش 2ها استفاده شده اما  هاي توصيفي جهت تجزيه و تحليل داده از روش ها پژوهش
  .اند توصيفي را جهت تحليل به كار برده

  
  مورد بررسي هاي ارزيابي و بازآفريني پژوهش -2 -ب

هاي  مورد بررسي، در اين مرحله تصحيح نتايج پژوهش هاي شناسي پژوهش بندي روش پس از طبقه
بايد . پذيرد ها صورت مي هاي مربوط به پژوهش خطاها و تورش اوليه به منظور كشف و استخراج

كن لكن از رويكرد هزينه و فايده مطلوب به نظر ها احتماال غيرمم تورش توجه داشت استخراج تمامي
است  كنند اين يكي از انتقادات اساسي كه منتقدين بر فراتحليل وارد مي). 2001رزنتال، ( رسد مي

پاسخ به اين نقد  در. شود كه در آن مطالعات اوليه بد با مطالعات خوب تلخيص، تركيب و تفسير مي
به جاي حذف مطالعات و  كيفيت نتايج پژوهش، فراتحليلگرمي توان اذعان داشت كه در ارزشيابي 

كه آيا پژوهشگر كليه مراحل  كند تر از فرايند فراتحليل، تعيين مي مداخالتي با كيفيت پايين
پس از انجام اين عمل فراتحليلگر . شناختي انجام داده است يا خير پژوهشي را طبق اصول روش

به عبارت ديگر در اين مرحله بايستي . بهره برد مطالعه چقدربايستي تعيين كند كه قصد دارد از هر 
در كل شيوه ارزشيابي . ها وزن يا ضريب دهد كيفيت آن به مطالعات تحت بازنگري با توجه به

تحت بازنگري به اين شكل است كه يك يا چند وسيله  هاي كيفيت نتايج و شواهد پژوهش
ود كه در آن از چندين داور يا ارزشياب مطلع جهت ساخته ش گيري عمدتا به شكل پرسشنامه اندازه

ارزشيابي معموال در سطوح متفاوتي و براساس معيارهاي متنوعي  اين. گردد داوري استفاده مي
   .)82-79: 1389 طباطبائي، قاضي. (گيرد صورت مي

سنجش پنج داور قرار گرفته، از ايشان خواسته  پژوهش انتخابي در معرض 22در اين مرحله 
هاي  ها و پاسخ و كيفيت درستي و نادرستي رويه ها ده است به كيفيت روشي هر يك از پژوهشش

ها به منظور  نتايج به دست آمده در بخش روايي قضاوت. شود داده 100اي از يك تا  پژوهشي نمره
روايي اثربخش در . نظران مورد پايش قرار گرفته است آرا صاحب سنجش ميزان اجماع و توافق

هاي ارزيابي روايي به معناي توافق آن است كه ضريب  فراتحليل در زمره روش مطالعات مربوط به
ها در واقع بهترين ضريب يا شاخصي است  هاي داوران و ارزياب دهي پيرسن بين رتبه همبستگي يا

ظر ن اين ضريب با آن كه خيلي مفيد به. هاي موجود باشد تواند منعكس كننده روايي قضاوت مي كه
در اغلب موارد  هاي معموال بيش از يك مورد و يا آيد ليكن قانع كننده نيست زيرا تعداد قضاوت مي

هاي داوران  رتبه بنابراين يك برآورد خوب از همبستگي. پذيرد توسط چندين داور صورت مي
بدين . )84و 83 :1389 طباطبائي، قاضي(ها باشد  تواند محاسبه ميانگين همبستگي بين نمرات آن مي

همبستگي محاسبه و با استخراج  ضريب spss افزار منظور پس از ورود امتيازات داوران در نرم
روايي اثر بخش اسپرمن و براون به قرار  ميانگين ضرايب، در فرمول ذيل قرار گرفته و ضريب نهايي

  :ذيل حاصل گرديد
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  يپژوهش مورد بررس 22داوران به  همبستگي دوتايي نمرات - 5جدول 

يف
 همبستگي پيرسن ضريب متغيرهارد

 0,63 داور اول و دوم 1
  0,75داور اول و سوم2
  0,71داور اول و چهارم3
 0,66داور اول و پنجم4
 0,68داور دوم و سوم5
  0,70داور دوم و چهارم6
  0,65داور دوم و پنجم7
 0,67داور سوم و چهارم8
 0,74داور سوم و پنجم9
 0,61داور چهارم و پنجم10

 0,68ميانگين
  = 1 + (
  

روايي اثربخش تابعي از دو پارامتر تعداد داوران و  بر طبق محاسبات فوق و اين كه ضريب نهايي
نشان از آن دارد كه  0,9داوران است، عدد حاصل معدال ) رتبه) ميانگين ضريب هبستگي بين راي

هاي پژوهشي و ارتباط منطقي ميان فرضيات و نتايج در  بر رعايت چارچوب راي داوران مبني ميان
همبستگي خوبي وجود دارد و نمرات ايشان نزيك بهم بوده و ضريب نهايي بر  مورد بررسي، 22

   .داللت دارد ها روايي پژوهش
  

  بندي و تركيب نتايج طبقه -ج
ارائه  آيد اي سخن به ميان مي نتايج مطالعات پژوهشي يا مداخلهمطالعات فراتحليلي زماني كه از  در

داري و  معني هاي سطح ها مستلزم بررسي رابطه بين آزمون هرگونه تعريف و برايندي دقيق از آن
بنابراين اين مرحله از فراتحليل  .برآوردي از اندازه اثر اين مطالعات به صورت منفرد يا جمعي است

. تركيب و تصحيح مفهوم اندازه اثر مبتني است هاي برآورد، تغييرپذيري، ي روشكامال براساس ارزياب
البته . دهد كه ميزان همبستگي بين دو متغير را نشان مي است 1مفهوم اصلي در فراتحليل اندازه اثر

ل توان اندازة اثر ناميد كه نشانگر متداو بر اثر متغير مستقل را هم مي ميزان تغيير در متغير وابسته
اندازة اثر همچنين نشان دهندة ميزان نادرستي فرضيه صفر يا ميزان . همبستگي است آن ضريب

 اين در). 85: 1389طباطبائي،  قاضي(و حضور پديدة مورد بررسي در جامعة آماري است  وجود
ساير متغيرها از  و خشونت عليه زنان رابطة درخصوص مدنظر فرضية 7 آماري تلفيق نتايج بخش،
قبلي، جامعه پذيري، نقش و عامل جنسيتي، عامل  منابع اقتصادي، تجربه خشونت در نسلقبيل 

 
1. Effect size (ES) 
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 .نماييم مي ارائه را و اجتماعي، عدم پذيرش و انجام تكاليف هاي قانوني فرهنگي، پدرساالري، حمايت
مطالعات  به دهي وزن عنوان به ها فرضيه واريانس معكوس از و الكين و هگز روش بدين منظور از

  :به قرار ذيل است cma افزار نتايج تلفيق براي فرضيات با استفاده از نرم .كنيم يم
  

  )تعديلگر بدون(هاي مورد بررسي  نتايج تلفيق فرضيات پژوهش - 6جدول 
بدون  تلفيق

 ناهمگوني برآورد برآورد تلفيق نتايج تعديلگر

درجه   Q آزمون داري معني برآورد ها تعدادپژوهش مدل
 داري معنيآزادي

 0.0001 21 0.000176.23-220.0093 اثرات ثابت
 - - -220.00310.520اثرات تصادفي

  
 با درجة آزادي(در قالب توزيع كاي اسكوير  Q آمارة در تفسير جدول فوق بايد اذعان داشت

df=n-1 كه در آن n ناهمگوني اندازة براي برآورد  (برابر تعداد مطالعات وارد شده به تحليل است
براي رفع اين دغدغه است كه احتمال  Q ضريب همگوني. شود اثرها در مطالعات مختلف محاسبه مي

معناي رد  وقتي اين آماره معنادار باشد، به. ها را از جامعة آماري يكسان رفع كند  نشدن نمونه انتخاب
ناهمگوني معنادار  درصد، 99ان با اين وصف در سطح اطمين. فرض صفر، و ناهمگوني اندازة اثرهاست

ثابت مورد تاييد نبوده و بايد از  ها با مدل اثر ها دارد و تلفيق آن است و نشان از ناهمگني پژوهش
 كه نشان از آن دارد آزمون اين در حقيقت،. كرد مدل اثر تصادفي به منظور تركيب نتايج استفاده

 و ها ويژگي لحاظ شدت به به موضوعه،عوامل  و خشونت عليه زنان رابطة به مربوط فرضيات
 كردن مشخص براي گر متغيرهاي تعديل از بايد وضعيت، اين در و اند متفاوت مطالعات هاي مشخصه
  .كرد استفاده ها تفاوت اين محل و واريانس

پژوهش را انجام  22جا جنسيت افرادي است كه  در ادامه با ورود متغير تعديلگر كه در اين
بنابر نظريات ارائه شده، سه . بر همگني اثر دارد يا خير برآن است تا بسنجد جنسيتاند سعي  داده

توانند مبناي انتخاب متغير  اند مي فمنيستي كه كاربرد بيشتري داشته نظريه منابع، يادگيري و
 پژوهش با اين فرضيه را در مدل تعديلگر وارد كرده؛ نتايج 12گيرد؛ در مرحله نخست  تعديلگر قرار

   :باشد فيق فرضيات به قرار ذيل ميتل
  

  (تعديلگر جنسيت با(هاي مورد بررسي  نتايج تلفيق فرضيات پژوهش -7جدول
با تعديلگر تلفيق

 ناهمگوني برآورد برآورد تلفيق نتايج جنسيت

 داري معني درجه آزادي Q آزمونداريمعنيبرآوردهاتعدادپژوهش مدل
 110.362 120.02420.0053.058 اثرات ثابت

 -- -120.02420.0112 اثرات تصادفي
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 به دهد؛ نشان نمي ها را فرضيه بين ناهمگوني چشمگير كاهش Q نتايج آزمون بخش، اين در
 مطالعات بندي تقسيم كه گرفت توان نتيجه مي بنابراين. نيست معنادار ديگر Q كه مقدار طوري

پژوهش نشان از آن  11در حقيقت فرضيات اين  .استجا بوده  به اي مسئله جنسيت تعديلگر براساس
   .بودن اثر دارد دارد كه متغير تعديلگر جنسيت بر معنادار
  :نتايج به قرار ذيل است. شود تلفيق فرضيات سنجيده مي در بخش بعدي با ورود متغير درآمد نتايج

  
  )تعديلگر درآمد با(هاي مورد بررسي  نتايج تلفيق فرضيات پژوهش -8جدول

با  تلفيق
 ناهمگوني برآورد برآورد تلفيق نتايج تعديلگر درآمد

 داري معني درجه آزادي Q آزمونداريمعنيبرآوردهاتعدادپژوهش مدل
 150.358 160.02210.0053.290 اثرات ثابت

 -- -160.02210.0132 اثرات تصادفي
  

از  Q كه مقدار طوري به هاست؛ فرضيه بين ناهمگوني چشمگير كاهش از حاكي Q نتايج آزمون
تعديلگر  بندي مطالعات براساس اين بدان معناست كه تقسيم. كاهش پيدا كرده است 3به  76

ادعا داشته و آن  فرضيه همگي يك 16در واقع اين . درآمدي و اقتصادي درست و به جا بوده است
   .اين كه منابع به طرز معناداري بر خشونت عليه زنان اثر دارد

  :است به قرار ذيل Q وارد مدل تحليلي شده، نتايج آزمون در مرحله بعد متغير تعديلگر تجربه خشونت
  

  )تعديلگر تجربه خشونت با(هاي مورد بررسي  نتايج تلفيق فرضيات پژوهش -9جدول
با تعديلگر تلفيق

 ناهمگوني برآورد برآورد تلفيق نتايج تجربه خشونت

 داري معني درجه آزادي Q آزمونداريمعنيبرآوردهاتعدادپژوهش مدل
 130.367 140.03200.0063.396 اثرات ثابت

 -- -140.03200.0182 اثرات تصادفي
  

. براساس تعديلگر تجربه خشونت درست و به جا بوده است بندي مطالعات بر مبناي نتايج تقسيم
تجربه و يادگيري خشونت به طرز  ادعا داشته و آن اينكه فرضيه همگي يك 14در واقع اين 

   .اثر دارد معناداري بر خشونت عليه زنان
  

  بندي راهكارها و پيشنهادهاي دسته. د
در  ها ها و تعارضات پژوهش هاي محققان براي غلبه برنارسايي فراتحليل يكي از برترين كوشش روش

زنان نشان  حوزه خشونت عليههاي كاربردي  مند پژوهش بازبيني و مرور نظام. علوم اجتماعي است
در اين . باشد فراتحليل مي دهد، دستيابي به دقت و تمركز علمي، نيازمند مطالعاتي از قبيل مي

هاي  هاي آماري و تشريح مولفه  جنبه هاي ديگر حوزه مربوطه، تبيين  فراتحليل، به رغم فراتحليل
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از نتايج مطالعات انجام شده و استفاده  نكتة قوت اين فراتحليل. گير است شناختي چشم روش
   .اي خاص به اين حوزه است سازه شناسي براي بررسي رفتار اطالعاتي و دانش
 بندي ذيل را به توان دسته مند بروي پيشنهادهاي پژوهشي ارائه شده، مي يك مرور نظام در

  .هاي بعدي در حوزه خشونت عليه زنان در نظر داشت عنوان نقطه عطف پژوهش
  متكي بر مسائل اقتصادي دهايپيشنها. 1

ايجاد  پيشنهادها با محورهايي چون تامين نيازهاي اوليه و يا حداقلي و ايجاد رفاه منطقي و اين
و نيز كاهش  اي براي زنان در جهت كاهش ميزان خشونت عليه زنان سيستم تامين اجتماعي و بيمه

 .د دارندوابستگي مالي زوجين از اطرافيان بر مباني نظري منابع تاكي
  بر نگاه جنسيتي پيشنهادهاي مبتني. 2

و نقش  سازي موقعيت ها در نهاد خانواده و جامعه و روشن از زنان به منظور ارتقا جايگاه آن تجليل
راهكارهاي كاهش  زنان در جامعه و آگاهي بخشي به اين قشر از حقوق اجتماعي و خانوادگي خود از

 .گردد ي تلقي ميهاي جنسيت خشونت در بعد تعديل كليشه
  بر جلوگيري از انتقال خشونت پيشنهادهاي دال. 3

كاهش  هاي تلويزيوني با محوريت از پرخاشگري زوجين در منظر فرزندان و راه اندازي برنامه پرهيز
كه مويد  ها هاي خشونت بار خصوصا در عرصه خانواده در رسانه خشونت و پرهيز از نمايش صحنه

  .از نسلي به نسل ديگر استانتقال و تجربه خشونت 
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