مطالعة جامعه شناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان
با تأکید بر سرمایه اجتماعی
(مورد مطالعه :زنان متأهل شهر ایالم)
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دریافت مقاله1017/30/11 :

پذیرش نهایی1011/31/17 :

چكيده
سرمایة اجتماعی هم در بعد ساختاری و هم در بعد شناختی بر خشونت علیه زنان تأثیرگذار است .ارتقای
سطح سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از منابع در دسترس خانواده میتواند احتمال بروز خشونت خانگی علیه زنان
را کاهش دهد .هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطة سرمایة اجتماعی و خشونت شوهران علیه زنان در
شهر ایالم است .روش تحقیق پیمایشی و جامعة آماری مورد مطالعه شامل تمام زنان متأهل 05ـ 50ساله ساکن
شهر ایالم بوده است که  832نفر از این افراد به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند؛ اما
بهدلیل مخدوش بودن هفت پرسشنامه  830مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد .برای سنجش خشونت علیه زنان
از پرسشنامة استاندارد شدة اشتروس و برای سنجش سرمایة اجتماعی از پرسشنامة خودساختهای براساس تلفیق
نظریههای نانلین و کلمن در پنج بعد سرمایة درونگروهی ،برونگروهی و فراگروهی ساختاری و درونگروهی و
برونگروهی شناختی استفاده شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاکرونباخ و برای سنجش
روایی نیز از ضریب کرویت بارتلت در تحلیل عاملی بهره گرفته شده است .نتایج ضریب همبستگی نشان میدهد
که بین خشونت شوهران علیه زنان و متغیرهای سرمایة درونگروهی ،برونگروهی و فراگروهی ساختاری،
درونگروهی و برونگروهی شناختی ،قدرت زن در ساختار خانواده رابطة معکوس و معناداری وجود دارد .نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمایة اجتماعی درونگروهی شناختی با بتای (./225ـ) بیشترین تأثیر و
قدرت زن در ساختار خانواده با بتای (./553ـ) کمترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد .این شش متغیر
توانست  33/4درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.
کليدواژهها :سرمایة اجتماعی ،سرمایه شناختی ،سرمایه ساختاری ،خشونت شوهران علیه زنان ،زنان متأهل ،ایالم.
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مقدمه
جوامع انسانی با مسائل و آسیبهاي گوناگون اجتماعی دست به گریبانند؛ اما سطح ،نوع و
شدت این مسائل از جامعهاي به جامعه دیگر متفاوت است .گسترش آسیبهاي اجتماعی جوامع را
از جوانب متعدد متضرر میسازد بویژه زمانی که شعاع آسیبهاي اجتماعی« ،زنان» را دربرگرفته
باشد؛ زیرا زنان سرمایههاي مادي و معنوي جامعه بهشمار میروند و سالمت آنان به نوعی
تضمینکننده بقاء دوام ،سالمت و پویایی خانواده و جامعه است .زنان مهمترین سرمایة انسانی و
تولیدکنندگان نسل آیندهاند؛ نسلی که باید براي رشد و توسعة جامعه از سالمت جسمانی و روانی
برخوردار باشد .الزمة این سالمت نیز برخورداري از حداقل احساس امنیت و آرامش ،صمیمیت،
سازش و اعتماد متقابل و نبود هرگونه خشونت در خانواده است .خشونت شوهران علیه زنان از
جمله موانع اصلی در سالمت و تحکیم خانواده است؛ زیرا زن و مرد عناصر و اساس پایداري
خانواده هستند و ادامة موجودیت خانواده به آنها متکی است؛ به عبارتی "پایه و اساس روابط درون
خانواده بر محور رابطه زن و شوهر استوار است" (افروز .)1 :2831 ،از آنجا که زنان موجب امنیت
خاطر و شکلگیري پیوندهاي اخالقی ،عاطفی خانواده هستند و آنها وظیفة تربیت و پرورش نسل
آینده را بهعهده دارند ،باید در محیطی از صلح و آرامش ،احترام و دور از خشونت قرار گیرند؛
بهاین دلیل آگاهی و اطالع از عوامل خشونت علیه زنان از جمله میزان سرمایة اجتماعی و دانستن
نوع ارتباط آن با خشونت خانگی علیه زنان براي هر نوع برنامهریزي اجتماعی و فرهنگی الزم و
ضروري است .پیامدهاي مثبت افزایش سرمایة اجتماعی و پیامدهاي منفی ناشی از کاهش آن از
سوي پژوهشگران بهاثبات رسیده است .در این پژوهشها سرمایة اجتماعی اساس هویت ،شناسایی و
اعتبار جامعه معرفی شده است .عالوه بر این ،ثابت شده است که افزایش سطح بیاعتمادي در
خانواده و جامعه موجب کاهش تعهد اجتماعی ،کاهش همکاري و مشارکت اجتماعی و افزایش
آسیبهاي اجتماعی (از جمله خشونت) میشود.
براساس داللتها و مؤلفههاي تشکیلدهندة مفهوم سرمایة اجتماعی بهنظر میرسد در جایی،
رفتارهاي خشونتآمیز وجود دارد یا کسانی بیشتر بهاین گونه اعمال دست میزنند که در فضاي
خانواده ،پیوندهاي اجتماعی ،حرمت و احترام متقابل ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی در نوعی نظام
تقسیم کار منسجم یا فعالیت گروهی و عامالمنفعه ،همدلی هماهنگی و رضایت متقابل از یکدیگر
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بهطور محسوس و چشمگیر کمتر است (چلبی و مبارکی21 :2831 ،؛ علیوردينیا و دیگران،

 .)2831همچنین اگر فرد اساساً از ابتدا فاقد این گونه مؤلفههاي حیاتی سرمایه اجتماعی و
دیگري نیاموخته و در اختیار نداشته باشد و نتواند خواستههاي خود را به تأخیر بیندازد و در
صورت لزوم آنها را با تجهیز منابع جایگزین اجتماعی برطرف سازد به سادهترین و کمثمرترین راه
دست میزند که البته شیوهاي زیانبار است؛ یعنی اعمال خشونت (گلچین و حیدري.)213 :2832 ،
برخی از جامعهشناسان نیز در تحقیقات خود نشان دادهاند که سرمایة اجتماعی در خانواده
باعث فراهم آوردن شبکة حمایت براي اعضاي خانواده میشود که در صورت نبود آن ،مشکالت
گوناگونی گریبانگیر خانواده و جامعه خواهد شد (لین .)5 :1001 ،وجود سرمایة اجتماعی در
خانواده موجب آرامش در خانه بین زوجین ،فرزندان و والدین و حتی خویشاوندان و همسایگان
آنها میشود و زمینة اعتماد و سرمایة اجتماعی را در سطح جامعه فراهم خواهد کرد .بهنظر میرسد
که وجود اعتماد ،همکاري و همیاري میان زنوشوهر موجب آسانسازي کنشهاي میان آنان
میشود و در نهایت از بروز آسیبهاي تهدیدکننده نهاد خانواده نظیر خشونت جلوگیري میکند
(ملکی و نژادسبزي .)11 :2833 ،اگر سرمایه اجتماعی نابود شود ،روابط اجتماعی از بین میرود و
در نتیجه ،انتظارات و تعهدات هم از بین خواهد رفت و نظام اعتمادي نابود ،و این امر به خشونت
منجر خواهد شد .سرمایة اجتماعی بهعنوان سپر و عامل محافظتکننده در برابر پیامدهاي منفی
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مهارتهاي مالزم آن در برقراري ارتباط ،گفتگو و چانهزنی براي دستیابی به هدف را به صورت

بدرفتاري میتواند در پیشگیري از بروز اختالالت روانی قربانیان خشونت خانگی ،مقابلة بهتر با
وضعیت خشونتآمیز و کاهش بد رفتاري در روابط زناشویی مؤثر باشد (پناغی.)10 :2831 ،
ارتباط سرمایة اجتماعی و میزان آن در جامعه با مقوالتی از جمله پیشگیري و کاهش جرائم،
خودکشی و خشونتهاي خانگی تأیید ،و بر نقش خانواده و دوستان بهعنوان یکی از منابع حائز
اهمیت سرمایة اجتماعی تأکید شده است .سرمایة اجتماعی در خانواده باعث فراهم آوردن شبکة
حمایتی براي اعضاي خانواده میشود .این حمایت همچنین میتواند خشونت خانگی را کاهش
دهد که اغلب بر سالمت جسمی و روحی زنان تأثیر اساسی دارد (بهزاد.)13 :2832 ،
البته رابطة این دو متغیر ،مدت اندکی است که مورد توجه قرارگرفته ،اما تحقیقات در همین
مدت ثابت کرده است که عناصر سرمایة اجتماعی مانند اعتماد ،حمایت اجتماعی ،مشارکت،
همکاري و همیاري ،روابط و پیوندهاي اجتماعی با خشونت علیه زنان رابطه دارد .از سوي دیگر،
گرایش جامعة ایران به شهرنشینی ،مدرنیته ،فردگرایی و آگاهی زنان از حقوق خود موجب
گسترش اختالفات زناشویی و گسترش پدیده خشونت علیه زنان در خانواده شده است .همچنین
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نتایج چندین پژوهش در ایران نشان میدهد که در سالهاي اخیر ،سرمایة اجتماعی درون خانواده
کاهش یافته و در عوض تضادها ،ستیزهها ،تنشها و خشونتها در میان اعضاي خانواده بویژه بین زن
و شوهر بشدت افزایش پیدا کرده است (شکربیگی105 :2830 ،؛ آزاد ارمکی.)288 :2831 ،
در ایران براساس نتایج چندین مطالعه ،گستردگی زیادي از خشونت خانگی علیه زنان (قاضی
طباطبایی2831 ،؛ احمدي و سلیمان اختیاري2830 ،؛ پناغی و قهاري2831 ،؛ پورنقاشتهرانی،
2831؛ بگرضایی )2838 ،در خانواد گزارش شده است .یافتههاي طرح ملی نشان میدهد که 66
درصد زنان ایرانی از ابتداي زندگی مشترک خود تا زمان پژوهش ،حداقل یک بار مورد خشونت
قرار گرفتهاند؛ با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در استانهاي مختلف ایران ،تنوع و
تفاوتهاي زیاد و معناداري دارد .این مقدار براي زنان تهران  10/2درصد و براي زنان ایالم 66/6
درصد است .یافتههاي این تحقیق نشان میدهد که زنان ایرانی از میان انواع نُهگانة خشونت
خانگی ،بیشتر تحت خشونتهاي روانی و کالمی ( 51/1درصد) قرار دارند .رتبه بعدي از آن
خشونت فیزیکی از نوع دوم است که  81/3از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود آن را
تجربه کردهاند .رتبه سوم با رقم  11/1درصد متعلق به خشونتهاي «جلوگیري از رشد اجتماعی،
فکري و آموزشی» است .خشونتهاي جنسی و ناموسی با رقم  20/1درصد رتبه کمی را به خود
اختصاص داده است (قاضیطباطبایی .)156 :2831 ،شیوع همسرآزاري در کرج  11درصد ،بابل
 86درصد ،تنکابن  38درصد ،لرستان  11/3درصد ،سنندج  81/5درصد ،کرمان  11درصد و
اصفهان  86درصد گزارش شده است (باللیمیبدي .)803 :2833 ،این گونه موارد را باید تنها
گوشهاي از خشونت بر زن تلقی کرد؛ زیرا این موضوع چرخه پیچیدهاي از ساختارهاي اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و حقوقی را شامل میشود که در حوزه زندگی عمومی و نیز
خصوصی ،زن ایرانی در چنبره آن قرار دارد.
در حالی که در ایران پژوهشهاي متعددي با موضوع خشونت خانگی علیه زنان صورت گرفته،
تقریباً معدود پژوهشهایی دربارة سرمایة اجتماعی و خشونت علیه زنان انجام شده است .بنابراین،
ضرورت تحقیق دربارة سرمایة اجتماعی در خانواده و رابطة آن با خشونت بخوبی احساس میشود.
شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی میتواند به ما در درک بهتر علل خشونت علیه
زنان یاري رساند .مک کارتی معتقد است ،مفهوم سرمایه اجتماعی نگرشی را ارائه میکند که

851

باعث ایجاد دید عمیقتر و درک بهتر از علل جرم و خشونت میشود (سلمی وکیویوري:1006 ،
)215؛ از اینرو با توجه به اینکه بحث خشونت علیه زنان به یکی از بحثهاي جدید در حوزه

مطالعات خانواده بدل شده است بهنظر میرسد که مطالعه و شناسایی سرمایة اجتماعی خانوادهها و
است؛ بدین لحاظ دغدغه و معماي تحقیق این است که سرمایه اجتماعی خانوادهها تا چه اندازه و
چگونه بر نوع تعامل بین زوجین اثر میگذارد و به خشونت علیه زنان منجر میشود .بنابراین با
توجه به طرح مسئله ،سؤاالت محوري زیر براي پاسخگویی در این تحقیق مورد توجه قرار
میگیرند:
ـ وضعیت خشونت و ابعاد آن بین زنان متأهل شهر ایالم چگونه است؟
ـ میزان سرمایه اجتماعی بین زنان متأهل شهر ایالم چقدر است؟
ـ چه رابطهاي بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با خشونت شوهران علیه زنان و ابعاد آن در شهر
ایالم وجود دارد؟
ـ قدرت تبیینکنندگی سرمایه اجتماعی براي خشونت شوهران علیه زنان چقدر است؟
پژوهشها و نظریههاي زیادي دربارة خشونت علیه زنان در ایران و جهان ارائه شده است که هر
کدام ،عوامل مؤثر بر این خشونت را پدیدهاي خاص معرفی کردهاند .حدود  60مطالعه و تحقیق
خارجی و داخلی که در سالهاي اخیر انجام شده است ،نشان میدهد که حدود  10عامل بر
خشونت خانگی علیه زنان تأثیرگذار است که این عوامل را میتوان به چهار طبقة کلی تقسیم کرد:
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ساختار آن و چگونگی اثرگذاري آن بر خشونت علیه زنان یکی از موضوعات مهم قابل بررسی

الف .ویژگیهاي جمعیتشناختی (سن هنگام ازدواج ،فاصله سنی زوجین ،مدت زمان ازدواج،
سطح تحصیالت زنوشوهر ،طبقه اجتماعی هر یک از زوجین ،مسائل مالی و میزان درامد خانواده،
تنشهاي شغلی ،وضعیت شغلی زوجین ،تقسیم کار در منزل ،ازدواجهاي دوباره زن ،والد بودن یا
نبودن ،تعداد فرزندان و.)...
ب .ویژگیهاي روانشناختی و عوامل زمینهاي فردي (اعتیاد مرد ،اختالالت ذهنی مرد ،اختالل
شخصیت در زنان آزاردیده ،سوءظن و بدگمانی شوهر نسبت به همسر ،ناکامی جنسی مردان،
تجربه و مشاهده خشونت در دوران کودکی ،بیماریهاي جسمی و روانی ،خودپنداره منفی زنان،
نگرش جنسیتی ،وابستگی عاطفی زن و.)...
ج .فرایندهاي بین فردي و روابط و تعامالت اجتماعی (رفتارهاي تعاملی ،مهارتهاي ارتباطی،
سبکهاي حل مسئله و تعارض ،اعتماد بین زوجین ،پیوندهاي اجتماعی برون خانوادگی ،مشارکت
زوجین در گروههاي داوطلبانه و غیررسمی ،میزان عشق بین زوجین ،کیفیت رابطه جنسی ،اهداف
مشترک ،توافق در مسائل دینی و اعتقادي ،سبک دلبستگی زوجین ،آداب خانوادگی ،دخالت
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اطرافیان ،صمیمیت ،تعهد ،فداکاري ،همکاري و همیاري در خانه ،چگونگی تقسیم کار خانگی،
حمایت اجتماعی و.)...
د .عوامل اجتماعی و فرهنگی (توزیع نابرابر قدرت در جامعه ،ساختار مردساالرانة جامعه،
پذیرش و مشروعیت خشونت علیه زنان ،اعتقاد به ایدئولوژي مردساالرانه در خانواده و جامعه،
پذیرش نقشهاي جنسیتی ،اعتقاد به کلیشههاي جنسیتی ،شیوه همسرگزینی و.)...
اگر چه در بررسی خشونت علیه زنان درنظر گرفتن همة این عوامل ضروري است ،مطالعة همة
این عوامل در یک پژوهش امکانپذیر نیست؛ به عالوه ،قصد این تحقیق مطالعة رابطة سرمایة
اجتماعی با خشونت علیه زنان است؛ لذا سعی شده است از نظریه اشتروس در زمینه خشونت و ابعاد
آن استفاده شود .او خشونت را از چهار بعد روانی ،فیزیکی ،اقتصادي و اجتماعی مورد بررسی قرار
داده است .از دید او ،خشونت رفتاري با قصد و نیت آشکار (یا رفتاري با قصد و نیت پنهان اما قابل
درک) براي وارد کردن آسیب به فرد دیگر است (اعزازي .)11 :2830 ،اشتروس نیز در بررسیهاي
خود به این نتیجه رسید که فرهنگ و ساختار جوامع در ایجاد خشونت خانوادگی دخالت دارد.
زندگی خانوادگی ،نشاندهندة تنش و تضاد در میان اعضاي خانواده براي رسیدن به اهداف و
عالیق فرد است .تنها درصد کوچکی از خانوادهها میتوانند عالیق متفاوتی را که اعضاي خانواده
دارند از طریق روشهاي آزادیخواهانه و برابري حل کنند؛ اما در بیشتر خانوادهها حرف آخر را
قویترین فرد خانواده میزند و اگر گفتار براي حل مشکل کفایت نکند از خشونت کمک
میگیرد .اشتروس از بین این چهار عامل بر عوامل سوم و چهارم (فرایندهاي بینفردي و عوامل
اجتماعی ،فرهنگی) تأکید بیشتري کرده است .بهنظر اشتروس انزواي اجتماعی یکی از عواملی
است که بر افزایش رفتار خشونتآمیز نسبت به زنان تأثیر دارد .او مشخص کرد که زنانی که از
نظر روابط اجتماعی با دیگران داراي کمبود بودند در اطراف خود شبکههاي اجتماعی نداشتند و
حمایتهاي اجتماعی الزم را از گروههاي دیگر کسب نمیکردند و با رفتار خشونتآمیز بیشتري از
جانب همسرانشان روبهرو بودهاند .همچنین زنان شاغل از شبکه روابط اجتماعی گستردهتري
برخوردارند که این امر بر کاهش خشونت علیه آنان تأثیر مثبتی میگذارد (اعزازي.)11 :2830 ،
اشتروس از «روابط خانوادگی» به مثابه عاملی نام میبرد که در تشدید خشونت بسیار مؤثر است.
اشتروس بیان میکند که «همزمان با باال رفتن دیوارهاي خانه و جدا شدن آن از دیگر خانهها،
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کتک شروع میشود» .در خانواده تقسیم قدرت بر حسب جنس است و در این مکان نابرابري میان
زن و مرد مورد پذیرش است .در محدودة خصوصی خانه ،نگرشهاي اجتماعی به خشونت ،وظایف

زنوشوهر نسبت به یکدیگر رنگ میبازد و امکان نظارت اجتماعی از جامعه گرفته میشود .در
بهدست میآورد و زنان و کودکان سبب تحریک او به ارائة رفتار خشونتآمیز میشوند .در اثر
این نگرش ،رفتار خشونتآمیز در خانواده ،جزئی از روابط خانوادگی میشود .به عالوه امکان
برقراري ارتباط با محیط خارج از خانواده نیز وجود ندارد .بهطور معمول ،مردان امکانات متعددي
براي نظارت بر زنان دارند .بویژه ،نظارت آنها بر زمان در دسترس زنان ،سبب میشود زمانی که
اینان در اختیار دارند ،صرف رسیدگی به عالیق خانواده و شوهر شود .این تقسیمبندي زمانی ،که
اوقات زن را به خانواده اختصاص میدهد از برقراري ارتباط او با گروههاي رسمی و غیررسمی
جلوگیري میکند که در آنها امکان بحث در مورد زندگی خانوادگی وجود دارد .بیشتر اوقات
زنان گمان میکند تنها راه از میان برداشتن خشونت ،انطباق رفتار و عالیق خود با درخواستهاي
شوهر است .بنابراین خشونت علیه زنان از دید اشتروس تابع عواملی چون چگونگی ارتباط،
توانایی حل تعارض ،مدیریت خانواده ،مهارتهاي ارتباطی ،ساختار قدرت در خانواده و رفتارهاي
تعاملی است.
امروزه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و میزان آن در هر جامعه با مقوالتی از جمله پیشگیري و
کاهش جرائم ،خشونت و تضاد در جامعه ،خشونتهاي خانگی ،خودکشی ،کودکآزاري بررسی و

مطالعه جامعهشناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان با...

نتیجه ،نگرشی که در خانواده بهوجود میآید به این صورت است که مرد قدرت اجرایی مشروع

تأیید ،و بر نقش خانواده بهعنوان یکی از منابع حائز اهمیت سرمایه اجتماعی تأکید میشود .سرمایه
اجتماعی بر روابط فردي و شبکههاي ارتباطی بین افراد و هنجارها و ارزشهاي غیررسمی حاکم بر
آنها تأکید میگردد .بر این اساس ،سرمایه اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و
تعامالت بین افراد و گروهها ،احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزشهاي مشترک را
شامل میشود و بهعنوان حس تعلق و همبستگی ،پایه به هم پیوستگی اجتماعی میشود (بهزاد،
 .)11 :2830سرمایه اجتماعی در خانواده باعث فراهم آوردن شبکه حمایتی براي اعضاي خانواده
میشود .این حمایت همچنین میتواند خشونت خانگی را کاهش دهد که به رفتارهاي خشونتبار
در جامعه میانجامد .در بررسی لدمن 2گفته شده است که ارزشها و هنجارهاي مشترک ناشی از
سرمایه اجتماعی میتواند از وقوع جرم و خشونت پیشگیري کند (بهزاد .)11 :2830 ،از اینرو
گسترش شعاع اعتماد و همکاري بین زوجین ،غناي سرمایه اجتماعی و درپی آن ،کاهش

1. Leedman
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اختالفات ،تعارضها و خشونت خانگی را درپی خواهد داشت.
از سوي دیگر ،نظریات جامعهشناسی متعددي نیز دربارة متغیر مستقل تحقیق (سرمایة اجتماعی)
ارائه شده است؛ بهطور مثال ،نظریات نانلین ( )2331در عرصة سرمایة اجتماعی خانواده از شهرت
جهانی برخوردار است .طبق نظریة نانلین سرمایة اجتماعی از سه جزء تشکیل شده است :منابع
نهفته در ساختار اجتماعی ،امکان دسترسی افراد بهاین گونه منابع اجتماعی و استفاده یا گردآوري
این گونه منابع اجتماعی در کنشهاي هدفمند (توسلی و موسوي .)20 :2831 ،سرمایة اجتماعی
ابزاري براي تحکیم منابع و دفاع در برابر از دست دادن احتمالی منابع است .او سه نوع نتیجه براي
سرمایة اجتماعی ذکر میکند :سالمت جسمانی ،سالمت روانی و رضایت از زندگی .لین معتقد
است که روابط اجتماعی ،هویت و اعتبار را تقویت میکند؛ اطمینانفرد از ارزش خود را بهعنوان
عضوي از گروه اجتماعی افزایش میدهد و موجبات حمایت عاطفی و تأیید همگانی فرد را نسبت
به منابع معین فراهم میکند (توسلی و موسوي.)22 :2831 ،
نانلین سه الیه از قیود اجتماعی را بهعنوان دوایر متحدالمرکز کشف کرد :پیوندي ،آوندي و
اتصالی .لین ادعا میکند که این سه الیه ،شدتهاي متفاوتی از روابط را براي فرد تعریف میکند.
قیود پیوندي به تعداد تماسهاي اجتماعی فرد با دیگران اشاره میکند که شامل تماسهاي روزانه
است .اینکه فرد با چند نفر تماس دارد؟ مانند گفتگوي حضوري ،تلفنی ،پیام کوتاه فرستادن و
دریافت کردن) .فرد زمان و تالشش را در روابط پیوندي صرف خانواده و آشنایان نزدیک
میکند .این روابط به شخص اجازه میدهند که هویت اجتماعی او را با گروهها و سازمانهاي
بیرونی نیز حفظ کند .در قیود آوندي ،کمیت و کیفیت روابط فرد در شبکههاي اجتماعی سنجیده
میشود؛ یعنی فرد چه کسانی را میشناسد یا فرد چقدر میتواند روي کمک مالی ،عاطفی،
اطالعاتی و ...آنها در زمان سختی حساب کند؟ (حمایت اجتماعی) .در روابط آوندي از حمایت
گروههاي بزرگتر خویشاوندي و همسایگی برخوردار میشود و در روابط اتصالی از مزایاي
عضویت و مشارکت در نهادها و گروههاي داوطلبانه بهرهمند میگردد (نانلین .)21 :1001 ،او
سپس انواع سرمایه اجتماعی (درونگروهی ،برونگروهی و نهادي) را جایگزین قیود (پیوندي،
آوندي و همآوندي) کرد و به نقش این سرمایهها در سالمت جسم و روان افراد اشاره کرد.
الیههاي روابط بین انسانها حاکی از درجات متفاوت صمیمیت ،تعهد و الزام شخص است .از نظر
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نانلین الیههاي بیرونی قیود اجتماعی فرصتهایی را به لحاظ ساختاري براي ارتقاي الیههاي درونی
ایجاد میکند .از دید او برخورداري از این سه نوع سرمایه و الیة روابط اجتماعی به خشنودي و

رضایت فرد از زندگی خانوادگیش میانجامد و در نتیجه میزان تعارضات و تنشهاي خانوادگی
از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نمایانگر منبعی است از انتظارات دو طرفه و بنابراین با شبکههاي
گسترده ارتباطات ،اعتماد و ارزشهاي مشترک ،باالتر از افراد قرار میگیرد (فیلد.)81 :2835 ،
کلمن بهجاي تعریف سرمایه اجتماعی بر حسب ماهیت و محتوا به کارکرد آن توجه دارد« :سرمایه
اجتماعی با کارکردش تعریف میشود .سرمایه اجتماعی ،شیء واحدي نیست ،بلکه دربرگیرنده
موجودیتهاي مختلفی است که تمامی آنها در دو عنصر مشترک هستند؛ یعنی همه آنها جنبهاي از
ساخت اجتماعی را در خود دارند و واکنش معینی از کنشگران را در درون این ساختار آسان
میکنند و دستیابی به هدفهاي معین را ،که در نبود آن دستنیافتنی خواهد بود ،امکانپذیر
میسازد (فیلد10 :2835 ،؛ تاجبخش.)50 :2835 ،
از دید کلمن نیز سرمایة اجتماعی دو جزء دارد :ساختاري و شناختی .سرمایة ساختاري شامل
دامنه ،حوزه ،انبوهی پیوندها و فعالیتهاي مشترک میشود؛ ولی جزء شناختی ،تصورات حمایتی،
عمل متقابل و اعتماد مشترک را دربر میگیرد .جزء ساختاري در واقع چیزي است که مردم انجام
میدهند؛ اما جزء شناختی آن است که مردم احساس میکنند .اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی،
بعد شناختی سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهد و ابعاد تعلقات اجتماعی و تعامالت اجتماعی بعد
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کاهش مییابد (نانلین.)6 :1001 ،

ساختاري را سنجش میکند .منظور از بعد شناختی ،وجود میزانی از اعتماد ،تعهد اجتماعی و دیگر
عناصري چون (صداقت ،همبستگی درونگروهی ،میزان زمان باهم بودن ،انتقادپذیري و )...است
که کیفیت روابط اجتماعی بین همسران را شامل میشود در حالیکه در بعد ساختاري کمیت
روابط اجتماعی سنجیده میشود .در این بعد شبکه اجتماعی فرد بررسی میشود که عضویت فرد
در گروه ،میزان همکاري ،تنوع فعالیتهاي جمعی ،انواع ارتباطات ،تعداد و اندازه شبکههاي
اجتماعی فرد مورد ارزیابی قرار میگیرد .خانواده همزمان هم سرمایة اجتماعی و هم سالمتی و
خوشبختی افرادش را با شکل دادن و حفظ پیوندهایش با دیگر مردم حفظ میکند (کلمن:2811 ،
 .)115دو دسته سرمایه اجتماعی مورد نظر کلمن (ساختاري و شناختی) در درون خانواده و بیرون
از آن میتواند پناهگاههایی براي زنان باشد که در مواقع لزوم از آنها براي مقابله علیه خشونت
شوهران سود جویند؛ به بیان سادهتر ،زمانی که زنان به سرمایه اجتماعی بیشتري در درون یا بیرون
از خانواده دسترسی داشته باشند ،این سرمایهها میتواند حکم نقطه اتکاي آنها در برابر خشونت
شوهرانشان باشد و آنها را در برابر خشونت شوهرانشان مقاومتر سازد؛ لذا در دست نداشتن چنین
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نیروهایی نیز میتواند زن را در نقطه ضعف در مقابل شوهرش قرار دهد و وي را در وضعیتی
آسیبپذیر نسبت به طرف مقابل بنشاند که چنین موقعیتی میتواند به تشدید خشونت علیه زن
منجر شود.
چارچوب نظري این پژوهش ترکیبی از نظریة نانلین در مورد نقش سرمایه اجتماعی در
کاهش خشونت و سالمت خانواده از یکسو و نظریة کلمن ،یعنی سرمایة اجتماعی ساختاري و
شناختی .از تلفیق این دو نظریه میتوان چند نوع سرمایه اجتماعی را درنظر گرفت که در کاهش
پدیده خشونت خانگی علیه زنان مؤثر است؛ این مفاهیم عبارت است از:
ـ سرمایه درونگروهی ساختاري به روابط غیررسمی ،شدید ،بادوام و چهرهبهچهره اشاره
میکند که درون خانواده وجود دارد و وسعت و شدت پیوندها و روابط درون خانواده را شامل
میشود .این نوع سرمایه مؤلفههاي میزان تعامالت بین زوجین ،میزان حضورشان در منزل ،میزان
گفتگو و تفریح و سرگرمی با یکدیگر را دربر میگیرد.
ـ سرمایه برونگروهی ساختاري :این بعد از سرمایه اجتماعی به روابط عینی و پیوندهاي خارج
از خانه افراد در درون اجتماع کلیتر اشاره دارد و شامل ارتباطات اجتماعی (مانند میزان
رفتوآمد خانوادگی بین نسلی ،ارتباطات با اقوام ،آشنایان ،دوستان و همسایهها) میشود.
ـ سرمایه درونگروهی شناختی ،شامل آن بعد از سرمایه است که به حمایت ،بدهبستان ،اعتماد،
هنجارها و ارزشهاي درون خانواده اشاره دارد و کنشهاي متقابل میان زوجین را تحت تأثیر قرار
میدهد .این سرمایه شامل مؤلفههایی چون سطح انتظارات زوجین از هم ،اعتماد بههم ،همبستگی،
تعهد و مسئولیت ،توافق ارزشی ،صداقت و درستکاري در روابط زناشویی و چگونگی تقسیم کار
خانگی و توافق ارزشی با یکدیگر میشود.
ـ سرمایه برونگروهی شناختی به بعد دیگري از سرمایه میپردازد؛ در واقع به آن چیزي که
افراد فکر یا احساس میکنند (بهعنوان مثال آیا آنها به دیگر افراد اعتماد میکنند؟) .این سرمایه
شامل اعتماد به دیگران نزدیک و دور خارج از خانواده ،همکاري و حمایت اجتماعی است
(علیوردينیا ،شارعپور.)210 :2831 ،
ـ سرمایه نهادي (فراگروهی) ساختاري ،شامل آن بعد از سرمایه است که به عضویت فرد در
گروهها و انجمنهاي دولتی و داوطلبانه اشاره دارد و میزان مشارکت و فعالیت او را در این گروهها
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مورد سنجش قرار میدهد.
با توجه به این نظریات ،پژوهش ترکیبی از نظریات کلمن و نانلین در مورد سرمایة اجتماعی

خانواده و خشونت علیه زنان است.
سرمایه

خشونت جسمی
خشونت روانی ،عاطفی
خشونت اجتماعی

اجتماعی
خشونت

قدرت زن

عليه

در ساختار

زنان

خانواده

خشونت اقتصادی

ساختاری

سرمایه
اجتماعی
شناختی

برونگروهی
نهادی (فراگروهی)

درونگروهی
برونگروهی

متغيرهای
زمينهای

نمودار  .1الگوی تحليلی پژوهش

روش
بهمنظور بررسی موضوع این پژوهش از روش پیمایشی 2استفاده شده است .ابتدا مصاحبههاي

مطالعه جامعهشناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان با...

درونگروهی

اکتشافی از تعدادي از زنان ( 80نفر) در شهر ایالم انجام شد .سپس پرسشنامه براساس نظریههاي
مربوط به موضوع و نتایج مصاحبههاي اکتشافی از نمونه مورد مطالعه تهیه شد و جمعآوري
اطالعات از زنان نمونه آماري صورت گرفت .جامعه آماري تحقیق را تمام زنان متأهل  50ـ 25
سال ساکنِ شهر ایالم تشکیل میدهند که براساس آخرین سرشماري در سال  2835مجموع آنها
برابر با  10316نفر است .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهاي معادل  831نفر درنظر گرفته
شده است که البته بعد از جمعآوري اطالعات و کنار گذاشتن پرسشنامههاي ناقص ،حجم نمونه
به  815نفر کاهش یافت .براي مشخص شدن نمونهها (زنان) از روش نمونهگیري خوشهاي چند
مرحلهاي استفاده شد .روش کار نمونهگیري بهاین صورت است که ابتدا هر یک از مناطق
(محلههاي) مختلف شهر ایالم بهعنوان یک خوشه درنظر گرفته شد .در مرحله دوم ،کار
نمونهگیري در داخل هر خوشه به شیوه تصادفی ساده ادامه یافت به گونهاي که اغلب بلوکها،
1. Survey
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خیابانها و کوچههاي هر یک از خوشهها در طرح نمونهگیري قرار گیرند و در مرحله سوم به
تناسب مقدار جمعیت زنان در مناطق مختلف ،خیابانها و بلوکهاي انتخاب شده در مرحله دوم به
روش نمونهگیري تصادفی ،نمونه نهایی انتخاب شد .واحد تحلیل در پژوهش فرد (زن متأهل) ،و
سطح تحلیل نیز خرد است.
بهمنظور پژوهش و سنجش متغیر وابسته تحقیق یعنی خشونت شوهران علیه زنان از پرسشنامة
(مقیاس) بازنگري شدة تضاد اشتراوس و همکاران ( )2336و مقیاس استاندارد حاج یحیی ()2333
استفاده شده که در ایران هنجاریابی شده است .این مقیاس در قالب طیف لیکرت (با دامنه نمره 2
تا  )5طراحی و متشکل از  83گویه است که خشونت خانگی علیه زنان را در چهار بعد فیزیکی،
روانی ـ عاطفی ،اجتماعی و اقتصادي مورد سنجش قرار میدهد .نمره نهایی هر فرد ،حاصل جمع
نمرههاي او از هر گویه (نمره بیشتر نشانة خشونت بیشتر) است .بهطور کلی دامنه نمرههاي این
مقیاس از  83تا  230است .از آنجا که از سؤاالت هر دو مقیاس اشتروس و حاج یحیی با توجه به
زمینههاي اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بهمنظور سنجش خشونت علیه زنان استفاده شده است،
پس از انتخاب  83گویه ،ضریب اعتبار پرسشنامه روي یک گروه  85نفره با استفاده از ضریب
آلفا محاسبه شد و ضریب اعتبار  %31بهدست آمد .ذیالً به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر
خشونت علیه زنان و ابعاد چهارگانه آن اشاره میشود:
بر اساس تعریف سازمان ملل در سال  2338خشونت علیه زنان« ،هر نوع رفتار خشن و وابسته به
جنسیت است که موجب آسیب جسمی ،جنسی ،روانی و یا رنج زنان میشود .چنین رفتاري
میتواند با تهدید ،اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادي صورت گیرد و یا در جمع و یا در خفا رخ
دهد (رفیعیفر و پارسینیا .)80 :2830 ،خشونت علیه زنان در ابعاد فیزیکی ،عاطفی و روانی،
اجتماعی و خشونت اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت روانی ،عاطفی :رفتار خشونتآمیزي است که شرافت ،آبرو ،اعتمادبهنفس و
شخصیت زن را خدشهدار ،و سالمت روحی و روانی فرد را با خطر روبهرو میکند (کار:2831 ،
.)821
تعریف عملياتی :نمرهاي است که از پرسشنامة سنجش خشونت خانوادگی در مورد زنان
بهدست میآید و با معرفهایی نظیر بهکار بردن کلمات رکیک ،صحبتهاي بیرون از نزاکت و
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دشنام دادن ،بهانهگیریهاي پیدرپی ،داد و فریاد و بداخالقی کردن ،قهر و صحبت نکردن ،تحقیر و

خجالتزده کردن زن و بیارزش تلقی کردن کار او ،بردن آبروي زن پیش دیگران ،منت نهادن
و مواردي مانند آن سنجیده شده است.
خشونت فيزیكی :این نوع خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطالق میشود که جسم زن
را مورد آزار قرار میدهد (کار.)131 :2831 ،
تعریف عملياتی :نمرهاي است که از پرسشنامة سنجش خشونت خانوادگی در مورد زنان
بهدست میآید و براي سنجش آن از معرفهایی چون کشیدن موي سر ،زخم کردن صورت،
محروم کردن زن از غذا و دارو و عدم مواظبت در زمان بیماري ،بیرون کردن از منزل ،سیلی زدن،
کتک کاري شدید شکستن اعضاي بدن ،کبودي و خونمردگی در بدن ،هل دادن و پرت کردن و
مواردي مانند آن استفاده شده است.
خشونت اقتصادی :هر نوع رفتار خشنی است که از روي قصد و نیت زن را در امور مربوط به
اشتغال ،اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار میدهد؛ به عبارت دیگر هر نوع سوء
رفتار یا آزار اعمال شده از سوي شوهر در راستاي عدم دستیابی زن به منابع اقتصادي است (محبی،
.)3 :2830
تعریف عملياتی :نمرهاي است که از پرسشنامة سنجش خشونت خانوادگی در مورد زنان

مطالعه جامعهشناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان با...

مداوم بر زن از بابت تأمین معاش و سرکوفتهاي روانی پیدرپی ،تهدید به طالق و یا ازدواج دوباره

بهدست میآید و براي سنجش این بعد ،معرفهایی مانند ندادن خرجی خانه و پول کافی و ایجاد
تنگناي مالی براي زن و مجبور کردن او براي درخواست پول ،جلوگیري از استقالل مالی زن،
مانند مجبور کردن او به فروش اموالش ،عدم دسترسی زن به درآمد و پسانداز خانواده،
جلوگیري از تصمیمگیري زن در خریدهاي دلبخواه ،جروبحث کردن با او در مورد هزینه ماهانه و
چگونگی مصرف آن ،دخل و تصرف در اموال زن مدنظر بوده است.
خشونت اجتماعی :در این خشونت ،زن تحت کنترل شدید مرد قرار دارد و او را در انزواي
اجتماعی قرار میدهد .شوهر از قدرت خود براي کنترل زن و سوء استفاده از او بهره میبرد.
تعریف عملياتی :نمرهاي است که از پرسشنامة سنجش خشونت خانوادگی در مورد زنان
بهدست میآید و براي سنجش این بعد از معرفهایی مانند ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل ،ایجاد
محدودیت در ارتباطات فامیلی و خویشاوندي ،تحت نظر قرار دادن زن و ایجاد محدودیت در
تماسهاي تلفنی ،رفتوآمدهاي روزانه ،جلوگیري از کاریابی و اشتغال زن در بیرون از خانه و یا
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ادامه اشتغال ،جلوگیري از عضویت و مشارکت زن در انجمنهاي اجتماعی و سازمانهاي مردم نهاد
استفاده شده است.
تعریف سرمایه اجتماعی
بهمنظور اندازهگیري سرمایة اجتماعی با بهرهگیري از تلفیق مفاهیم دو نظریة لین و کلمن از
پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است .خالصهاي از چگونگی سنجش سرمایة اجتماعی با
استفاده از چندین شاخص در این بخش آورده شده است.
جدول  .1چگونگی سنجش متغير مستقل سرمایة اجتماعی
متغير مستقل تحقيق :سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعی شناختی

سرمایة اجتماعی ساختاری
درونگروهی

برونگروهی

نهادی

درونگروهی

ـ مدت زمان حضور

ـ میزان ارتباطات فرد

ـ میزان عضویت در

اعتماد زوجین به همدیگر

ـ میزان حمایت

همسران در منزل

خارج از خانواده

گروهها ،تشکلها و

ـ صداقت و صمیمیت در

اجتماعی دریافتی از

ـ مدت گفتگو با هم

ـ میزان تعامل با فامیل

انجمنهای داوطلبانه

گفتار

دیگران (خانواده پدری،

ـ مدت زمان تفریح

درجه یک (والدین،

ـ مشارکت در

ـ چگونگی تقسیم کار

خانواده پدرشوهر،

کردن همسران با

خواهر ،برادر) و

جامعه محلی

خانگی

دوستان)

یکدیگر

درجه دو (عمو ،عمه،

ـ مشارکت در

ـ فداکاری و تعهد و

ـ اعتماد به دیگران مانند

ـ کمک شوهر در

دایی ،خاله)

فعالیتهای ورزشی و

مسئولیتپذیری

اقوام دور ،همشهریها،

کارهای منزل

ـ تعامل با دوستان،

تفریحی دسته

ـ تعامل همسران با هم در

همکاران و عامه مردم

همسایگان ،همکاران،

جمعی

قالب رضایت عاطفی،

هممحلهایها

برونگروهی

تحمل انتقاد ،توافق ارزشی،
انتظارات تقابل
ـ درک کردن همدیگر
ـ وفاداری ،حسنظن،
احساس آرامش و امنیت

براي مطالعه اعتبار و اندازهگیري متغیرهاي تحقیق از ظریب آلفاي کرونباخ (ضریب پایایی) و
تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد که نتایج آنها در جدول  1ارائه شده است .الزم به یادآوري است
که در یک آزمون مقدماتی میزان رواییصوري تمام متغیرها (به روش همسانیدرونی) محاسبه و
قابلقبول بوده است؛ لذا با اطمینان میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی بسیاري برخوردار است.
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براي سنجش روایی از ضریب بارتلت در تحلیل عاملی بهره گرفته ،و هر گزینهاي حذف شد که
باري کمتر از  %1داشت.

جدول  .1نتایج پایایی و تحليل عاملی تأیيدی متغيرهای تحقيق

خشونت علیه زنان

پایایی

آلفای کرونباخ شاخص  KMOکرویت بارتلت

سطح معناداری

عاطفی

%23

%364

2225/55

./555

فیزیکی

%23

%334

5226/24

./555

اقتصادی

%24

%305

5652/88

./555

اجتماعی

%20

%335

2382/06

./555

کل

%23

%255

8030/80

./555

سرمایه اجتماعی

-

%25

%335

6028/52

./555

سرمایه درونگروهی ساختاری

-

%33

%334

2458/52

./555

سرمایه برونگروهی ساختاری

-

%22

%228

402/26

./555

سرمایه درونگروهی شناختی

-

%33

%322

5553/54

./555

سرمایه برونگروهی شناختی

-

%20

%340

5225/85

./555

سرمایه نهادی ساختاری

-

%23

%255

325/53

./555

قدرت زن در ساختار خانواده

-

%32

%332

2425/42

./555

یافتهها
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متغيرها

ابعاد

روایی

براساس یافتههاي پژوهش ،میانگین سن زنان حدوداً  85سال و سن همسر آنها حدود  10سال
بود .میانگین اختالف سن زنان با همسرانشان  6سال ،میانگین مدت ازدواج حدوداً  21سال ،و
میانگین تعداد فرزندان آنها  8نفر است 11/1 .درصد زنان پاسخگو و  81درصد همسران آنها
تحصیالتی در حد دیپلم داشتند 10/1 .درصد زنان خانهدار 11 ،درصد شاغل و  8درصد دانشجو
بودند .اغلب زنان ( 15/1درصد) خودشان همسرشان را انتخاب کردهاند 86/6 .درصد آنها توسط
والدین و  21/5درصد توسط دوستان و آشنایان باهم آشنا شدهاند .حدود  83درصد زنان پاسخگو،
میانگین درآمد ماهانه خانواده خود را کمتر از یک میلیونونیم بیان کردهاند 88/5 .درصد زنان به
پایگاه اقتصادي ،اجتماعی پایین 16/8 ،درصد به پایگاه متوسط و  10/1درصد به پایگاه باال تعلق
داشتند .در مجموع بیشتر زنان در پایگاه متوسط قرار گرفتهاند .میانگین متغیر قدرت زن در ساختار
خانواده برابر با  1/36است که این میزان در حد مطلوب  8است؛ بنابراین از دید زنان نمونه آماري
قدرت آنان در ساختار خانواده در سطح متوسط قرار دارد .در مورد متغیر وابسته پژوهش ،یافتهها
نشان داد که میانگین متغیر خشونت کلی علیه زنان برابر  8/01است که این میزان از سطح مطلوب
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که خشونت کلی علیه آنان در سطح باالتر از متوسط قرار داشته است (مجموع درصد سنجههاي
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) .در جدول  8مشاهده میشود که میزان ابعاد خشونت عاطفی و خشونت
اقتصادي از دیدگاه زنان پاسخگو از سطح متوسط باالتر قرار دارد؛ زیرا داراي میانگین بزرگتر از
سطح مطلوب  ،8است و میزان ابعاد خشونت فیزیکی و اجتماعی از سطح متوسط پایینتر قرار
دارد .در این میان ،میانگین خشونت روانی ،عاطفی با مقدار  8/12داراي بیشترین میزان و میانگین
خشونت فیزیکی با مقدار  1/18داراي کمترین میزان است .بهطور تلویحی این یافتهها نشان میدهد
که گذار از خشونت فیزیکی به خشونت روانی صورت پذیرفته است.
جدول  .0توزیع فراوانی و ميانگين متغير وابسته خشونت عليه زنان و ابعاد آن
متغير

ابعاد

سنجهها

هرگز

کم

متوسط

زیاد

خيلی
زیاد

جمع

خشونت

فراوانی

255

440

604

333

5654

4055

عاطفی

درصد

25/2

2/2

54/0

52/0

80/2

555

خشونت

فراوانی

5858

250

5552

033

855

4520

فیزیکی

درصد

85/3

25/2

24/3

54/2

3/4

555

خشونت

فراوانی

025

522

056

426

650

2205

اقتصادی

درصد

28/2

3/0

22/0

53/2

26/2

555

خشونت

فراوانی

5224

622

064

028

852

883

اجتماعی

درصد

83/8

25/0

56/3

50/0

2/5

555

خشونت کلی

فراوانی

8225

2284

2348

2030

2623

54205

علیه زنان

درصد

23/5

50/3

52/2

53/2

53/2

555

خشونت علیه زنان
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 8بیشتر است .همچنین ،توزیع فراوانی نشانگر این است که  56/8درصد زنان پاسخگو بیان کردند

ميانگين

انحراف
معيار

8/45

5/45

2/48

5/52

8/53

5/20

2/05

5/55

8/52

5/52

براساس نتایج جدول ،حدود  13درصد زنان پاسخگو اظهار کردهاند که اعمال هیچ نوع
خشونتی را از سوي شوهرانشان در مدت ازدواجشان تجربه نکردهاند؛ این در حالی است که 11
درصد بیان کردهاند که دست کم یکی از انواع خشونت شوهر را تجربه کردهاند.
متغیر مستقل اصلی تحقیق نیز سرمایة اجتماعی بود که میانگینش در حدود  1/33ذکر شده که
811

کمتر از سطح مطلوب  8بوده؛ یعنی در حد پایینی است .حدود  63درصد از زنان بیان کردند که
سرمایة اجتماعی در سطح متوسط به پایین دارند .یکی از مهمترین متغیرهاي تحقیق ،سرمایه

درونگروهی شناختی است که روابط و تعامالت زنوشوهر را با یکدیگر میسنجد .این متغیر ،که
مسئولیت ،فداکاري ،انتقادپذیري و توافق ارزشی میشد بین پاسخگویان ،آمار چندان زیادي ندارد
و با توجه به میانگین که  1/12است میتوان گفت سرمایة اجتماعی خانواده بین زوجین
(درونگروهی شناختی) در حد متوسطی است .سرمایه درونگروهی ساختاري نیز در این تحقیق
شامل مدت زمان حضور همسران در منزل براي هم ،درد دل کردن با همسر ،مدت گفتگو و مدت
زمان تفریح کردن همسران با یکدیگر میشد .آمارها میانگین این متغیر را  1/31ذکر کرده که در
حد متوسط است .دربارة متغیر سرمایة برونگروهی ساختاري باید گفت که این سرمایه شامل میزان
تماس و ارتباطات فرد خارج از خانواده ،میزان تعامل با فامیل درجه یک و دو و تعامل با دوستان و
همسایهها میشود .میانگین این متغیر  1/13است که در حد متوسط است .متغیر دیگر سرمایه
برونگروهی شناختی است و شامل میزان حمایت اجتماعی دریافتی از دیگران و اعتماد به آنهاست.
میانگین این متغیر  8/21است که در حد متوسط است .دادهها در مورد سرمایه نهادي (فراگروهی)
ساختاري که میزان عضویت فرد در گروهها و انجمنهاي داوطلبانه را میسنجد ،نشان میدهد که
میانگین این متغیر  1/23است که در حد پایینی است.
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شامل مؤلفههاي اعتماد زوجین بههم ،صداقت و صمیمیت ،چگونگی تقسیم کار خانگی ،تعهد و

جدول  .4توزیع فراوانی و ميانگين متغير مستقل سرمایه اجتماعی
متغير

ابعاد

سنجهها

خيلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خيلی
زیاد

جمع

سرمایه اجتماعی

درونگروهی

فراوانی

305

5525

5503

883

625

4520

شناختی

درصد

25/6

23/3

20/6

3/2

56/3

555

برونگروهی

فراوانی

254

5866

2232

5450

5086

3055

شناختی

درصد

52/2

53/2

85/4

53/3

25/0

555

درونگروهی

فراوانی

5426

5522

034

468

438

4520

ساختاری

درصد

86/8

26/6

54/2

55/2

55/4

555

برونگروهی

فراوانی

020

403

055

460

222

2205

ساختاری

درصد

28/8

25/4

22/3

25/3

58/5

555

نهادی

فراوانی

8550

2038

2858

5650

324

55055

ساختاری

درصد

22/6

24/6

25/2

50/4

3/0

555

فراوانی

4568

2284

2348

2458

2623

54205

درصد

22/2

51/7

52/2

51/2

51/2

511

سرمایة اجتماعی کل

ميانگين

انحراف
معيار

2/35

5/20

8/53

./22

2/34

5/56

2/32

5/55

2/53

./25

2/35

5/52
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آزمون فرضيات :بهمنظور بررسی و آزمون فرضیات اصلی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
استفاده ،و مشاهده شد که کل سرمایة اجتماعی خانواده با خشونت شوهران علیه زنان همبستگی
معناداري دارد .همبستگی بین سرمایه اجتماعی و خشونت کلی علیه زنان برابر با ./333ـ با خطاي
معناداري از  ./02کمتر است .همچنین با توجه به عالمت منفی و بزرگ بودن همبستگی ،نتیجه
میشود که بین سرمایه اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه قوي و معنادار و معکوسی وجود دارد.
یافتههاي تحقیق بیان میکند که هرچه بر میزان سرمایة اجتماعی زن افزوده شود ،میزان خشونت
اعمال شده علیه او از سوي شوهرش کاهش مییابد .سرمایة اجتماعی بیشترین همبستگی (%311ـ)
را با خشونت روانی ،عاطفی دارد .بنابراین فرضیة تحقیق مبنی بر رابطة سرمایة اجتماعی و خشونت
علیه زنان به تأیید تجربی میرسد.
جدول  .5نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهای مستقل و متغير وابستة خشونت
عليه زنان و ابعاد آن
متغير وابسته خشونت عليه زنان و ابعاد آن
متغيرهای مستقل

خشونت

خشونت

خشونت

خشونت

خشونت

عاطفی

فيزیكی

اقتصادی

اجتماعی

کلی

سرمایه درونگروهی شناختی

**./253ـ

**./354ـ

**./322ـ

**./628ـ

**./335ـ

سرمایه برونگروهی شناختی

**./328ـ

**./356ـ

**./305ـ

**./608ـ

**./308ـ

سرمایه درونگروهی ساختاری

**./252ـ

**./382ـ

**./225ـ

**./352ـ

**./332ـ

سرمایه برونگروهی ساختاری

**./335ـ

**./382ـ

**./388ـ

**./333ـ

**./342ـ

سرمایه نهادی (فراگروهی) ساختاری

**./366ـ

**./352ـ

**./602ـ

**./345ـ

**./356ـ

سرمایة اجتماعی کل

**./333ـ

**./333ـ

**./348ـ

**./362ـ

**./323ـ

قدرت زن در ساختار خانواده

**./333ـ

**./302ـ

**./386ـ

**./388

**./350ـ

** سطح معناداری p >./55

* سطح معناداری p >./50

بررسی و آزمون دیگر فرضیات نشان داد که چون سطح معناداري ( )p-valueدر آزمون
فرضیات مربوط به متغیرهاي سرمایة درونگروهی شناختی و برونگروهی شناختی از  0/02کمتر
بوده ،بین این متغیرها و خشونت علیه زنان در همة ابعاد آن (روانی ـ عاطفی ،فیزیکی ،اقتصادي،
814

اجتماعی) همبستگی معناداري مشاهده شده است .یافتههاي تحقیق نشان داد که هرچه این

سرمایهها افزایش یابد ،میزان خشونت اعمال شده علیه زنان در خانواده کاهش مییابد؛ بدین معنی
همکاري ،توافق ارزشی و تحمل انتقاد بیشتري نسبت بههم داشته باشند ،اعتماد بیشتري نسبت به
دیگران دور و نزدیک خود پیدا میکنند و میتوانند به کمکهاي آنها در زمان سختی امیدوار
باشند؛ از حمایت اجتماعی بیشتري برخوردار باشند؛ در نتیجه این امر به میزان قابلتوجهی ،سطوح
رفتارهاي خشونتآمیز شوهر علیه زن در خانواده کاهش مییابد.
همچنین انواع سرمایههاي ساختاري (درونگروهی ،برونگروهی و فراگروهی) با خشونت
شوهران علیه زنان همبستگی قوي ،معکوس و معناداري از خود نشان داد .نتایج تحقیق نشان داد که
کمیت روابط زنوشوهر با یکدیگر ،مدت زمان باهم بودن ،مدت زمان گفتگوي آنها باهم و مدت
زمان تفریح کردن همسران با یکدیگر در میزان خشونت شوهران علیه زنان نقش دارد؛ بدین معنی
که با افزایش حضور همسران در خانه و سپري کردن اوقات فراغت در کنار یکدیگر میزان
خشونت شوهران علیه زنان در همة ابعاد آن کاهش مییابد .همچنین میزان تعامل و پیوند زنان با
خارج از خانه مانند همسایهها ،دوستان ،اقوام درجه یک و دو ،همکاران ،هممحلهایها در کاهش
خشونت خانگی علیه آنها نقش اساسی دارد؛ بدین معنی که با افزایش میزان روابط و تعامالت
اجتماعی زنان در خارج از خانه ،میزان اعمال خشونت علیه زنان در همه ابعاد آن کاهش مییابد.
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که هرچه زنوشوهر تعامالت بیشتر یعنی اعتماد بیشتر ،صداقت ،صمیمیت ،تعهد ،رضایت عاطفی،

سرمایة اجتماعی برونگروهی ساختاري بیشترین همبستگی ( )0/331را با خشونت اجتماعی ،و
کمترین همبستگی ( )0/188را با خشونت اقتصادي دارد .بنابر یافتههاي تحقیق ،عضویت و
مشارکت زن در گروهها ،تشکلها ،انجمنهاي داوطلبانه ،جامعه محلی و فعالیتهاي تفریحی و
ورزشی جمعی در کاهش خشونت خانگی علیه او مؤثر است .بهطور خالصه ،آزمون فرضیات این
تحقیق نشان داد که کیفیت روابط زن با همسرش ،با اقوام ،فامیل ،دوستان ،همسایهها و عموم مردم
در میزان خشونت خانگی شوهر علیه زن مؤثر است .این نتیجه در مورد کمیت روابط زن با شوهر
و اقوامشان نیز تکرار شد؛ بدین معنی که با افزایش میزان روابط و تعامالت زن با اقوام ،فامیل،
دوستان ،همسایهها ،مشارکت و عضویت او در گروهها ،انجمنهاي داوطلبانه ،جامعه محلی و تکرار
دیدارها و گفتگوها و تفریحات زنوشوهر با یکدیگر ،خشونت کمتري در خانواده علیه زن از
سوي همسرش رخ میدهد .بر همین اساس ،بین میزان قدرت زن در ساختار خانواده و خشونت
علیه او همبستگی معناداري وجود داشت .در واقع ،زنانی که در روابط قدرت در خانه منزلت
بیشتري داشتند ،خشونت کمتري را تجربه کردهاند .این نتیجه بیان میکند که در خانوادههایی که
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زنان در فرایند تصمیمسازي بیشتر مشارکت کنند ،میزان خشونت شوهران علیه آنان کاهش
مییابد.
بررسی میزان خشونت علیه زنان در طبقات متغیرهاي زمینهاي یکی دیگر از فرضیات تحقیق
بود .براي بررسی این فرضیه از آزمون  Fاستفاده شد که میانگین متغیر وابسته را بین طبقات متغیر
مستقل مورد مقایسه قرار میدهد .متغیرهایی که مورد مقایسه قرار گرفت عبارت بود از :تحصیالت
زن ،تحصیالت همسر ،وضعیت شغلی زن ،پایگاه اقتصادي ،اجتماعی همسر ،تعداد فرزندان ،فاصله
سنی زوجین و شیوة گزینش همسر .آماره لوین در آزمون آنووا به عدم برابري واریانسها در این
متغیرها رأي داد .آمارة شفه نیز تفاوت میانگینها را در این متغیرها ثابت کرد؛ به این ترتیب ،زنانی
که از تحصیالت بیشتري برخوردارند؛ شاغلند؛ تعداد فرزندان آنها کم است؛ اختالف سنی آنها با
همسرشان از پنج سال کمتر است؛ خودشان همسرشان را انتخاب کردهاند و همسرشان هم
تحصیالت باالتري دارد و از پایگاه اقتصادي و اجتماعی باال و متوسطی برخوردار است در طول
زندگی زناشویی خود خشونت کمتري در همة ابعاد آن را تجربه کردهاند.
جدول  .6خالصه نتایج آزمون مقایسه ميانگينها برای سنجش خشونت عليه زنان
بر حسب متغيرهای زمينهای
متغير

تحصیالت زن

تحصیالت مرد

811

ميانگين خشونت اعمال

انحراف

شده عليه زنان

استاندارد

بیسواد

4/84

./433

ابتدایی

8/63

./308

راهنمایی

8/02

5/02

دیپلم

8/35

./356

کاردانی

8/58

./356

کارشناسی

5/36

./485

ارشد و باالتر

5/65

./352

بیسواد

4/52

./633

ابتدایی

4/65

./420

راهنمایی

8/05

./056

دیپلم

8/62

./323

کارشناسی

2/23

5/55

ارشد و باالتر

5/65

./352

مقوله

مقدار F

35/423

552/342

سطح
معناداری

./555

./555

ادامه جدول  .6خالصه نتایج آزمون مقایسه ميانگينها برای سنجش خشونت عليه زنان
ميانگين خشونت اعمال

انحراف

شده عليه زنان

استاندارد

شاغل بخش دولتی

5/22

5/28

شاغل غیردولتی

8/22

./255

خانه دار

8/68

./222

بدون فرزند

8/52

./383

 5تا  2فرزند

2/25

5/53

 8تا  4فرزند

8/63

5/03

 0تا  6فرزند

4/55

./042

انتخاب خود

2/50

./662

شیوه گزینش

انتخاب والدین

8/55

./305

همسر

معرفی آشنایان

8/22

./406

دیگر موارد

8/60

./033

زیر پنج سال

2/85

./263

 6تا  55سال

8/42

./432

 55سال و بیشتر

4/55

5/28

باال

2/58

./220

متوسط

2/06

./323

پایین

4/58

./056

متغير
وضعیت شغلی
زن

تعداد فرزندان

فاصله سنی
زوجین
پایگاه اقتصادی،
اجتماعی مرد

مقوله

مقدار F

22/403

53/354

24/552

53/220

23/455

سطح
معناداری
./555

./555

./555

./555
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بر حسب متغيرهای زمينهای

./555

تحليل رگرسيون :در پژوهش از آماره رگرسیون چند متغیره به شیوه گامبهگام ()stepwise
استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمایة اجتماعی درونگروهی شناختی در
مرحله اول ،سرمایة اجتماعی کل در مرحله دوم ،سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاري در مرحله
سوم ،سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاري در مرحله چهارم ،سرمایه اجتماعی برونگروهی
شناختی در مرحله پنجم و قدرت زن در ساختار خانواده در مرحله ششم به ترتیب میزان اهمیتی
که در تبیین متغیر وابسته داشتهاند ،وارد معادله رگرسیونی شده و دیگر متغیرهاي مستقل از معادله
خارج ،و غیرمؤثر تلقی شد .در مجموع این متغیرها همبستگی قوي و معناداري ( )R =0/385با
متغیر خشونت علیه زنان داشتهاند و این متغیرها توانستند  31/1درصد از واریانس متغیر وابسته را
تبیین کنند و توضیح دهند (=31/1

).
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جدول  .7الگوی رگرسيونی برای تبيين خشونت کلی شوهران عليه زنان (با ورود متغيرهای مستقل)
B

Beta

مقدار T

معناداری

( Constantعدد ثابت)

6/633

-

63/435

./555

سرمایة اجتماعی درونگروهی شناختی

-./220

-./225

-4/235

./555

سرمایة اجتماعی کل

-./282

-./205

-4/330

./555

سرمایه اجتماعی درونگروهی ساختاری

-./532

-./565

-2/420

./552

سرمایه اجتماعی برونگروهی ساختاری

-./560

-./585

-2/332

./554

سرمایه اجتماعی برونگروهی شناختی

-./543

-./556

-2/043

./555

قدرت زن در ساختار خانواده

-./583

-./553

-2/222

./553

متغير

ضریب همبستگی ( 5/280=)Rضریب تعیین (

)=5/334

ضریب تعیین تعدیل شده=5/335

براساس دادههاي جدول  ،1سرمایة اجتماعی درونگروهی شناختی با بتاي (0/130ـ) بیشترین
تأثیر و قدرت زن در ساختار خانواده با بتاي (0/201ـ) کمترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد.

بحث و نتيجهگيری
امروزه با تشدید جریان تجددگرایی ،دگرگونیهایی در سرمایة اجتماعی خانوادة ایرانی بهوجود
آمده است .نتایج پژوهشها حاکی از تحول گسترده در مورد این خانواده در ابعاد مختلف سرمایة
اجتماعی از جمله اعتمادي ،مشارکتی ،حمایتی و از همگسیختگی گروه بزرگ خویشاوندي است
(آزادارمکی .)63 :2831 ،کاهش سرمایة اجتماعی خانواده بهنوعی اعتماد ،همکاري و همدلی
اعضاي خانواده را کاهش داده ،و باعث تضادها ،ستیزهها ،تنشها و خشونتهایی در میان اعضاي
خانواده بویژه بین زنوشوهر شده است .پدیدة خشونت علیه زنان پیچیده و داراي ماهیت چند
بعدي است .اگرچه بهاین پدیده از دیدگاهها و رویکردهاي متفاوتی نگریسته شده ،رابطة سرمایة
اجتماعی و خشونت علیه زنان کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .براساس داللتها و
مؤلفههاي تشکیلدهندة مفهوم سرمایة اجتماعی بهنظر میرسد در جایی رفتارهاي خشونتآمیز
وجود دارد یا کسانی بیشتر بهاین گونه اعمال دست میزنند که در فضاي خانواده ،پیوندهاي
اجتماعی ،حرمت و احترام متقابل ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی در نوعی نظام تقسیم کار منسجم یا
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فعالیت گروهی و عامالمنفعه ،همدلی ،هماهنگی و رضایت متقابل از یکدیگر بهطور محسوس و
چشمگیر کمتر است (چلبی و مبارکی .)21 :2831 ،اگر سرمایة اجتماعی نابود شود ،روابط

اجتماعی از بین میرود و در نتیجه ،انتظارات و تعهدات هم از بین خواهد رفت و نظام اعتمادي
در برابر پیامدهاي منفی بدرفتاري میتواند در پیشگیري از بروز اختالالت روانی قربانیان خشونت
خانگی ،مقابلة بهتر با وضعیت خشونتآمیز و کاهش بدرفتاري در روابط زناشویی مؤثر باشد
(پناغی.)10 :2831 ،
پژوهش با تکیه بر فرض اساسی نظریة سرمایة اجتماعی نانلین و جیمزکلمن مبنی بر «درنظر
گرفتن آسیبها و مسائل اجتماعی به منزلة نبود سرمایة اجتماعی» به بررسی جامعه شناختی رابطة
سرمایة اجتماعی خانواده با خشونت شوهران علیه زنان در شهر ایالم پرداخته است .بهاین منظور،
 815نفر از زنان متأهل شهر ایالم انتخاب و بررسی شدند .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد که
 11درصد از زنان نمونه آماري ،دست کم یکی از انواع خشونت شوهر را در زندگی زناشویی
خود تجربه کردهاند .میانگین متغیر خشونت کلی علیه زنان برابر با  8/01است که این میزان از
سطح مطلوب  8بیشتر است و همچنین ،توزیع فراوانی نشانگر این است که  56/8درصد
پاسخگویان زنان بیان کردند که خشونت کلی علیه آنان در سطح باالتر از متوسط قرار داشته است
(مجموع درصد سنجههاي متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) .نتایج بررسی توزیع ابعاد خشونت خانگی
حاکی است که میزان ابعاد خشونت عاطفیـروانی و خشونت اقتصادي از دیدگاه زنان پاسخگو از

مطالعه جامعهشناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان با...

نابود و این امر به خشونت منجر خواهد شد .سرمایة اجتماعی بهعنوان سپر و عامل محافظتکننده

سطح متوسط باالتر قرار دارد؛ زیرا داراي میانگین بزرگتر از سطح مطلوب  ،8است و میزان ابعاد
خشونت فیزیکی و اجتماعی پایینتر از سطح متوسط قرار دارد .در این میان ،میانگین خشونت
روانی ،عاطفی با مقدار  8/12داراي بیشترین میزان و میانگین خشونت فیزیکی با مقدار  1/18داراي
کمترین میزان است؛ بهعبارتی سهم خشونت روانی ،عاطفی در زندگی زنان از خشونت فیزیکی
بیشتر است؛ این امر مؤیدگذار از خشونت فیزیکی به خشونت روانی و به نوعی تغییر در خرده
فرهنگ خشونت است.
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سرمایة اجتماعی خانوادگی حاکی است که حدود
 15درصد داراي سرمایة اجتماعی خانوادگی در حد کم و خیلی کم است .در این میان 23 ،درصد
داراي سرمایه اجتماعی متوسط و  86درصد داراي سرمایه اجتماعی زیاد و خیلی زیاد بودند.
میانگین متغیر سرمایة اجتماعی در حدود  1/33ذکر شده که از سطح مطلوب کمتر بوده ،یعنی در
حد پایینی است .بهطور کلی پژوهش نشان داد که زنان از یک سرمایة اجتماعی کمتري دارند و از
سوي دیگر با خشونت تقریباً زیادي در همة ابعاد آن روبهرو هستند.
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نتایج نشان میدهد که رابطه دو سازه سرمایة اجتماعی و خشونت علیه زنان طبق آزمون
پیرسون معنادار است .جهت همبستگی منفی است که بیانگر رابطه معکوس بین این دو متغیر است؛
بدین معنا که هر اندازه زنان در خانواده و خارج از آن داراي سرمایة اجتماعی بهتري باشند ،میزان
خشونت اعمال شده علیه آنها کمتر است .بنابراین فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر رابطة سرمایة
اجتماعی و خشونت علیه زنان به تأیید تجربی میرسد؛ این نشاندهندة تأثیر کاهندة سرمایة
اجتماعی بر میزان خشونت خانگی شوهران علیه زنان است .همانطور که به لحاظ نظري انتظار
داشتیم سرمایة اجتماعی ،منبع تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همکاري و همیاري میان اعضاي
خانواده است که باعث ایجاد روابط معقوالنه و حس اعتماد و مشارکت بین زنوشوهر در خانواده
میشود و بهعنوان عاملی مهم سبب کاهش اعمال خشونت خانگی نسبت به زنان میگردد .بررسی
و آزمون شش فرضیه دیگر تحقیق نیز نشان داد که بین سرمایه درونگروهی ،شناختی ،برونگروهی
شناختی و خشونت علیه زنان همبستگی معکوس و معناداري مشاهده میشود؛ بدین معنی که هرچه
زنوشوهر تعامالت بیشتر ،اعتماد بیشتر ،صداقت و صمیمیت ،تعهد و همکاري و انتقادپذیري
بیشتري نسبت بههم داشته باشند ،همچنین هرچه زنان اعتماد بیشتري نسبت به دیگران دور و
نزدیک خود داشته باشند و بتوانند از حمایت اجتماعی (عاطفی ،مالی ،اطالعاتی) آنها در زمان
سختی برخوردار شوند ،خشونت کمتري در خانواده تجربه میکنند .سرمایة اجتماعی در خانواده
باعث فراهم آوردن شبکه حمایتی براي اعضاي خانواده میشود .این حمایت همچنین میتواند
خشونت خانگی علیه زنان را کاهش دهد .ارزشها و هنجارهاي مشترک ناشی از سرمایه اجتماعی
میتواند سطح خشونت را در خانواده کاهش دهد یا پایین نگه دارد و در نتیجه از وقوع خشونت
خانگی پیشگیري کند .از اینرو گسترش شعاع اعتماد ،فداکاري ،صداقت ،صمیمیت و همکاري
بین زوجین ،غناي سرمایه اجتماعی و به درپی آن کاهش اختالفات ،تعارضها و خشونت خانگی را
درپی خواهد داشت.
همچنین انواع سرمایههاي ساختاري (درونگروهی ،برونگروهی و فراگروهی) با خشونت
شوهران علیه زنان همبستگی قوي ،معکوس و معناداري از خود نشان داد؛ بدین معنی که کمیت
روابط زنوشوهر با یکدیگر ،مدت زمان باهم بودن ،مدت زمان گفتگوي آنها باهم و مدت زمان
تفریح کردن همسران با یکدیگر در میزان خشونت شوهران علیه زنان نقش مهمی دارد؛ یعنی با

811

افزایش حضور همسران در خانه و سپري کردن اوقات فراغت در کنار یکدیگر و با افزایش هرچه
بیشتر تعامل میان زوجین در عرصه انتخابهاي زندگی ،میتواند تفاهم هرچه بیشتر و رضایت

بیشتري از زندگی را درپی داشته باشد و از اینرو ،میزان خشونت شوهران علیه زنان در همة ابعاد
درجه یک و دو ،همکاران ،هممحلهایها در کاهش خشونت خانگی علیه آنها نقش اساسی دارد؛
بدین معنی با افزایش میزان روابط و تعامالت اجتماعی زنان در خارج از خانه میزان اعمال خشونت
علیه زنان در همه ابعاد آن کاهش مییابد .یافتههاي پژوهش نشان داد که عضویت و مشارکت زن
در گروهها ،تشکلها ،انجمنهاي داوطلبانه ،جامعه محلی و فعالیتهاي تفریحی و ورزشی جمعی در
کاهش خشونت خانگی علیه او مؤثر است .طبق نظریه کلمن وقتی فرد ،ارتباطات متقابل خود را
گسترش میدهد به تکیهگاههایی دست مییابد که در زمان نیاز روحی یا مادي یا نیاز به خدمات،
فرد را قادر میسازد که خود را داراي امنیت بیشتر و مطمئنتر احساس کند .عالوه براین ،سرمایه
مادي و خدماتی که افراد از رابطه اجتماعی بهدست میآورند ،سرمایه جایگزینی بهشمار میآید
که فرد را در رویارویی با موقعیتهاي سهمگین یاري میکند .بنابراین ،هرچه روابط اجتماعی و
مشارکت در شبکه روابط اجتماعی بیشتر شود ،سرمایه جایگزین بیشتري نصیب فرد میشود .از
اینرو زنان نهتنها ،کمتر قربانی خشونت شوهرانشان میشوند بلکه پذیرش آنان نسبت به خشونت
شوهر نیز کاهش مییابد؛ این بدین دلیل است که اوالً زنانی که منابع اجتماعی بیشتري دارند در
واقع به سرمایههاي اجتماعی بیشتري دسترسی دارند تا هنگام وقوع خشونت شوهر بر آنها تکیه
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آن کاهش یابد .همچنین میزان تعامل و پیوند زنان با خارج از خانه مانند همسایهها ،دوستان ،اقوام

کنند یا بدانها پناه ببرند و ثانیاً این سرمایههاي اجتماعی تأثیر مهم دیگري نیز دارد و آن افزایش
اطالعات است .اطالعات فرد را قادر میسازد تا به مهارتهاي رویارویی با مشکل دست یابد .اینان
بدین مطلب آگاه میشوند که اعمال خشونت شوهر ،راهحل مشکالت خانوادگی نیست؛ بنابراین
نسبت به آن موضعگیري منفی پیدا میکنند.
نتایج پژوهش همچنین رابطة معنادار و معکوسی را بین قدرت زن در ساختار خانواده و
خشونت علیه او نشان داد .این نتیجه بیان میکند که در خانوادههایی که زنان در فرایند
تصمیمسازي بیشتر مشارکت کنند ،میزان خشونت شوهران علیه زنان کاهش مییابد؛ زیرا این امر
به احساس خشنودي و عزتنفس زیادي در زنان منجر میشود و در کاهش خشونت خانگی مؤثر
است .قدرت اضافی در دستان مرد خشونت ایجاد میکند .خشونت شوهران علیه زنان تالش مردان
پُرقدرت براي تحت کنترل درآوردن زنان کم قدرت است .زمانی که زنان در ساختار خانواده،
قدرت کمی داشته باشند ،زمینه براي سلطة مردان فراهم میشود .همچنین نتایج آزمون آنووا
نابرابري وریانسها و میانگینها را در همة متغیرهاي زمینهاي نشان داد .در واقع زنانی که از
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تحصیالت بیشتري برخوردارند؛ شاغل هستند؛ تعداد فرزندان آنها کم است؛ اختالف سنی آنها با
همسرشان از پنج سال کمتر است؛ خودشان همسرشان را انتخاب کردهاند و همسرشان هم
تحصیالت باالتري دارد و از پایگاه اقتصادي و اجتماعی باال و متوسطی برخوردار است در طول
زندگی زناشویی خود خشونت کمتري در همة ابعاد آن را تجربه کردهاند .نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیقات (علیوردينیا و ریاحی( ،)2830 ،ملکی و نژادسبزي( ،)2833 ،غضنفري،)2833 ،
(علیوردينیا و رضی( ،)2831 ،خاقانیفرد( ،)2830 ،لهساییزاده و مدنی( ،)2833 ،عباسزاده و
سعادتی )2832 ،همسو و همجهت است.
در تحقیق براي پیشبینی و تبیین متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل از تحلیل رگرسیون استفاده
شد .نتایج این تحلیل ،که بهشیوة گامبهگام انجام شد ،نشان داد که متغیر سرمایة اجتماعی
درونگروهی شناختی بیشترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد و پس از آن سرمایة اجتماعی کل،
سرمایة اجتماعی درونگروهی ساختاري ،سرمایة برونگروهی ساختاري و شناختی و درنهایت
قدرت زن در ساختار خانواده در تبیین و پیشبینی خشونت شوهران علیه زنان نقش عمدهاي دارد.
در مجموع ،این متغیرها توانست  31/1درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند و توضیح دهد.
از طرفی ،نظریهها و پیشینههاي بخش چارچوب نظري و پیشینة تجربی نیز بر نقش سرمایة
اجتماعی و ابعاد آن در کاهش خشونت بویژه تأثیر آن در جلوگیري از بروز و کاهش پدیدة
خشونت شوهران علیه زنان مؤید نتیجة پژوهش است.
مطابق نظریة زولوتور و کی رانیان ،ارتقاي سطح سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از منابع در
دسترس خانواده میتواند احتمال بروز خشونت خانگی را کاهش دهد .همچنین اعتماد و
شبکههاي اجتماعی در مقام شاخصهاي اجتماعی در کاهش خشونت نقش مهمی دارند .در دیدگاه
دونهام نیز بر نقش حمایت اجتماعی بهعنوان ابزاري مهم در مقابله با مشکالت خانوادگی نظیر
خشونت تأکید عمدهاي شده است .هارفام نیز براي تأثیر سرمایة اجتماعی هم در بعد ساختاري و
هم در بعد شناختی در کاهش بحرانهاي ناگوار زندگی مانند خشونت اهمیت اساسی قائل بود.
رابرت پاتنام نیز معتقد بود افزایش سرمایة اجتماعی به میزان قابلتوجهی ،سطوح رفتارهاي
خشونتآمیز را کاهش میدهد .رز در تحقیق خود نشان داد که مشارکت زنان در شبکههاي
رسمی و غیررسمی و برخورداري از حمایت اجتماعی و اعتماد بهطور معناداري با خشونت علیه
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زنان مرتبط است .همچنین کلمن بر این باور بود که انواع خاصی از ساختارهاي اجتماعی بیش از
دیگران انتخاب کنشهاي افراد را آسان میکند .او تمایل داشت که خانواده را کالف قدیمی

سرمایة اجتماعی تصور کند .از دیدگاه نان لین ،برخوراري از سه نوع سرمایة درونگروهی،
میانجامد و در نتیجه میزان تعارضات و تنشهاي خانوادگی کاهش مییابد .از نظر پاکستون سرمایة
اجتماعی ،رسیدن به اهداف را براي افراد آسان میسازد و میتواند بهصورت نهفته در درون گروه
حفظ شود .بهنظر وي در سطح فردي سرمایة اجتماعی کاالیی شخصی مانند سرمایة انسانی است
که میتواند براي منفعت اقتصادي یا دیگر نتایج شخصی مورد استفاده قرار گیرد و بهعنوان نوعی
انرژي بالقوه در مواقعی نظیر خشونتهاي خانگی بهکار برده شود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
نتایج تحقیقات پیشین و محتواي این نظریات با نتیجة تحقیق همسو ،و در جامعة آماري مورد
مطالعه کاربردپذیر است.
تالش براي کاهش خشونت خانگی نیازمند توجه به عوامل زمینهساز آن و برنامهریزي و
اقدامات کاربردي مرتبط است که در ذیل به برخی از این راهکارها پرداخته میشود:
ـ از آنجا که سرمایة اجتماعی در خانواده بیشتر از تعامالت بین زوجین ناشی میشود ،پیشنهاد
میشود که قبل از ازدواج ،مهارتهاي زندگی به همسران آموزش داده شود تا افراد از زندگی
زناشویی خود رضایت بشتري داشته باشند و شاهد خشونت خانگی کمتري باشیم.
ـ با ایجاد برابري در روابط قدرت در خانواده میتوان منزلت زنان را افزایش داد و بدین ترتیب

مطالعه جامعهشناختی علل و زمینههای بروز خشونت خانگی علیه زنان با...

برونگروهی و نهادي و الیة روابط اجتماعی به خشنودي و رضایت فرد از زندگی خانوادگیش

میزان خشونت علیه آنان را کاهش داد.
ـ آگاه ساختن زوجین از نقش عوامل مؤثر بر خشونت خانگی بویژه نقش سرمایة درونگروهی
بین زوجین و برونگروهی یعنی حمایت اجتماعی اطرافیان از آنها تعیینکنندة خشونت خانگی
است؛ بهطور مثال ،آگاهی زوجین از اینکه برابري در تقسیم کارخانگی یا همکاري و تعهد ،اعتماد
متقابل و چگونگی کسب حمایت اجتماعی از دیگران دور و نزدیک چگونه میتواند در کاهش
خشونت علیه زنان مؤثر باشد ،میتواند بهعنوان شیوهاي مؤثر در حفظ و آرامش نهاد خانواده و
پیشگیري از آسیبهایی چون خشونت خانگی مورد استفاده قرار گیرد.
ـ تأثیر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی ،شغل ،تحصیالت در این پژوهش و دیگر پژوهشها به اثبات
رسیده است؛ بنابراین میتوان با افزایش سطح زندگی افراد از جمله افزایش تحصیالت و درامد،
میزان خشونت علیه زنان را در خانواده کاهش داد.
ـ از آنجا که سرمایة برونگروهی شناختی و اعتماد و حمایت اجتماعی دیگران در کاهش
خشونت علیه زنان نقش مهمی دارد و از طرفی حمایت والدین ،نزدیکان ،دوستان و همسایهها از
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زنان نیز براي آنها آسودگی خیال و آرامش فراهم میکند و میزان خشونت علیه آنان را کاهش
میدهد ،ضرورت دارد که کارشناسان حوزه خانواده به این متغیر توجه ویژهاي کنند.
ـ مشخص شد که سرمایة درونگروهی ساختاري یکی از عوامل مؤثر در پیشبینی و تبیین
پدیدة خشونت علیه زنان است؛ لذا زوجین باید وقت زیادي را صرف تقویت ارتباط و اعتماد بین
اعضاي خانواده بویژه بین خودشان کنند .البته باید توجه کرد که این ارتباط و اعتماد مبتنی بر
صمیمیت و خالصانه باشد؛ چرا که فقط در این شرایط سرمایة اجتماعی بین زوجین افزایش مییابد
و به کاهش اختالفات خانوادگی از جمله خشونت منجر میشود.
ـ آموزش دختران جوان و نوجوانان براي چگونگی گزینش همسر ،مشاوره قبل از ازدواج و
رعایت تفاوتهاي اقتصاديـاجتماعی در ازدواج
ـ ایجاد سامانه تأمین اجتماعی بویژه براي زنان خانهدار
ـ حمایت اجتماعی از زنان میتواند حوادث منفی زندگی را کاهش دهد و به مثابه "چتر
دفاعی" در مقابل عوامل تنشزاي زندگی اجتماعی عمل کند و با کاهش فشارهاي اجتماعی
میتواند در کاهش پدیده خشونت علیه زنان از جانب مردان مؤثر باشد.
ـ تدوین و اجراي برنامههاي فقرزدایی از زنان و افزایش سطح رفاه عمومی بویژه در جوامع
کوچک و سنتی
ـ افزایش سرمایة اجتماعی زنان خشونت دیده از طریق حمایتهاي رسمی از سوي نهادهاي
دولتی و غیردولتی
ـ برجسته کردن آیات و روایاتی که مقام و منزلت زن را بهعنوان انسان در روابط خانوادگی و
اجتماعی مورد تأکید قرار میدهد و جاري کردن آن در برنامهریزیها و سیاستگذاریها.
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