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  چكيده
هـاي شـهر    ميزان خشـونت خـانگي خـانواده   در هدف اين پژوهش بررسي نقش فرهنگ صلح 

،  است. روش پژوهش ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي رودهن پيمايشي با تكيه بر نمونة ،تهران
توصـيفي و از نـوع    ،رلحاظ مسـي  به است و اي و كاربردي توسعه ،لحاظ هدف يا نوع پژوهش به

دانشـجويان تهرانـي دانشـگاه آزاد     همةآماري اين پژوهش جامعة بستگي است.  هاي هم پژوهش
اي  گيـري تصـادفي طبقـه    نفـر بـا روش نمونـه    400ها  كه ازميان آنبودند اسالمي واحد رودهن 

سـاخته  گر پـژوهش ة نامـ  ها از پرسش آوري داده جمعمتناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. براي 
 ودرصـد   737/0براي سنجش يـا ميـانگين   ) CVRآر ( وي سي طريق از كه كيفيت آن  استفاده شد

 )Lisrel( رلزليـ  افزارهاي آماري نرماز  ،. براي تجزيه و تحليلتأييد شد درصد 939/0پايايي  براي
ر د تحصيالت پـدر و مـادر و شـغل مـادر     و استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه نوع ازدواج

،  وابستگي پدر يا مادر به مشروبات الكلي و مواد مخدرتأثير معنادار نداشت. تأثير ميزان خشونت 
.  خشـونت معنـادار بـود    زانيـ م مادر بـر  ، سن پدر و مدت ازدواج قوميت پدر و مادر، ،شغل پدر

   .داشتمنفي و معنادار ة هاي آن با خشونت خانگي رابط مؤلفه فرهنگ صلح و
  .فرهنگ صلح خشونت، خشونت خانگي، ،خانواده  برساخت، :ها هواژكليد
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 مقدمه. 1
هاي انساني همـواره   به صلح و آرامش درميان گروهيابي  دست پرهيز از جنگ و خشونت و

بـه افـزايش     روهـا و آمارهـاي    . تجربيـات تلـخ آسـيب    هاي مهم بشر بوده است از دغدغه
توجـه مصـلحان و   پيوسته ، عي بشرتاريخ حيات اجتما طي در ،خشونت و خشونت خانگي

هاي حفظ صـلح و آرامـش در جامعـه و     تقويت زمينه براي ،گران امور اجتماعي را پژوهش
كه خشونت و كـاربرد زور تاريخچـه و    است. ضمن توجه به اين كردهبنيان خانواده، جلب 

خشـونت و  كه  كند مي تأييدشناختي  مردمهاي نوين مطالعات  يافته ، الگوهاي اجتماعي دارد
حـال، بايـد    اين با.  اجتماعي مرتبط است آموزشكاربرد آن در جوامع به سازمان اجتماعي و 

ـ  آن را اي پيچيده شيوه بهاي است كه جامعه  بپذيريم كه خشونت پديده آورد و  وجـود مـي   هب
،  ، هنجارهـا  معـاني اجتمـاعي   ،رو ايـن  از .گوناگون اجتماعي اسـت  آموزشو  عملكردة نتيج

  دخالت دارند. دادن خشونت رختضادها در  ،نهادها
 درپـي بايد نخست خود هستيم، ة دنبال صلح و آرامش در جامعه و خانواد بنابراين، اگر به

 كـردن فرهنـگ صـلح و    نهادينـه دنبـال برسـاخت و    بهابتدا بايد دريعني ؛ باشيم صلح فرهنگ
مگر تحول فرهنگي يافت، ، به صلح دست نخواهيم ديگر سخن بود. به در جامعه آنهاي  مؤلفه

بر نوعي تعهد براي بهبـود   مبتنيكه  است شناسي از علومي جامعه. رخ دهد بنيادين در جامعه
شناسان  جامعه،  پويا شناسي جامعهدر ) Lester Ward, 1883( وارد زندگي اجتماعي است. لستر

و اسـمال   اومندانه دعوت كـرد.   را به هدايت ترقي اجتماعي ازطريق كنش اجتماعي هوش
)A. W. Small( ة تواند انسان را با اوضـاع جامعـ   علوم اجتماعي ميفقط كه  بر اين نظر بودند

از رويكردهاي  »فرهنگ صلح«ة . ايددرپي داشته باشدمنظم را  يو تحوالتكند ساز  جديد هم
بـه  و  دارد در بـر را  مهمـي  هـاي  مؤلفـه  است كه مروج صلح و مخالف سرسخت خشونت

 كند. چنين در جامعه و نهاد خانواده كمك مي تمرار صلح در جهان و هماستقرار و اس

 دارد و در بررا  اي است كه اصولي واقعيت نظريه يِگرايي يا برساخت اجتماع برساخت
مطالعات صلح و نفي خشـونت، نقـش    كارآمديدر موفقيت و  اين اصول،مطالعه و كاربرد 

گرايي در بازنمايي  فرهنگ صلح با برساخت وييس هم رو، اين ازانكارناپذيري خواهد داشت. 
 اي هفطري و طبيعي نيست، بلكه برساختة خشونت پديد استفاده ازو نقد اين نكته است كه 

هـا   خشونت برساخته و ابداع اجتماعي و فرهنگي انسان هك چنان فرهنگي و اجتماعي است.
ه و حذف عناصر مخرب و توان با بازتعريف دوبار مي ،پس .ياب است براي كسب منابع كم

 گزينِ جايهاي فرهنگ صلح را  مؤلفه ) كاربرد خشونت اين ابداع فرهنگي و اجتماعي ( يِمنف
بـر آن   گـر  ، پـژوهش مقالـه . در اين  و به تحول فرهنگي دست يافت كردخشونت و جنگ 
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 ، در مواجهـه  هاي فرهنگ صلح مؤلفه با برساخت توانند گران مي كنش كه نشان دهد تا است
 جانشـين يـا بـديل    رفتارهـاي ،  جاي تفكر استفاده و كـاربرد خشـونت   هب ،زا با شرايط تنش

،  ، دگرپذيري ، درك و فهم متقابل ، تحمل چون تساهل و مدارا هاي فرهنگ صلح را هم مؤلفه
رويكـردي   مثابـة  را بـه  توانايي حل منازعـات  ،و مذاكرهوگو  گفت ، احترام به حقوق همگان

پيش روي خود در جامعه و خانواده  ،و كاهش خشونت و خشونت خانگي براي نفي ،نوين
هاي مربوط بـه   مؤلفه قرار دهند. بنابراين، اين پژوهش بر آن است كه نقش فرهنگ صلح و

خشونت  رفعكاري عملي براي  و راه نمود كندها را بر خشونت خانگي كشف و باز آزمودني
  .دهدنهاد  هاي ناشي از آن پيش و آسيب

  
 لهبيان مسئ .2

رسـاني بـه ديگـران از     آسـيب توسـل بـه زور و    و طلبي خشونت گوناگونبارزه با اشكال م
هـا و   شـيوه  و هـا  ريشـه  بـارة مطالعـه در . هاي اساسي جوامع در عصر كنوني اسـت  دغدغه

كـه   ايـن  بـه  توجـه  باو  شناختي است جامعه پژوهش درحوزةهاي اجتماعي  پيامدهاي آسيب
 گي تهديد بالفعل و بالقوه براي بقا و استحكام نهاد خانواده و جامعههاي خان خشونتة پديد
گرچـه گفتـه    .ضـروري اسـت  ، بلكه مهمتنها  نهتوجه به آن  ست،زا بحران رود و شمار مي به
غيرمسـتقيم   اما مسـتقيم و  دهد، خانواده رخ مي اعضاي درميان خشونت خانگي كه شود مي

خشـونت خـانگي درعـين    . داد خواهدتأثير قرار  تحتنهادهاي اجتماعي را  زندگي مردم و
 ةپديـد خشـونت و   بنـابراين،  .بلكـه عمـومي اسـت    ،خصوصي نيسـت  يامر بودن، خانگي

خواهـد   بر اجتماعي درة به نهاد خانواده آسيب برساند هزينچه  آن خشونت خانگي بيش از
 ،شرايط كنوني در كوشد تا اثبات كند كه مي گر پژوهش در اين مقاله ،به همين علت .داشت

كاهش اعتماد اجتماعي  ،سياسية فضاي بست ، هاي اقتصادي فشار راثرب  خانواده نهاد جامعه و
 ةسرماي و شود شدت تهديد مي به  خواري رانتها و فساد ساختاري گسترده و  اختالس درپي

م أتـو  رونق فرهنگ خشونت ،ازطرفي .كاهش يافته است هيتوج به مقدار درخور اجتماعي
مطلوب نا مديآكارعلت  هب ،منازعاتمسائل و خشونت براي حل  كاربردعناصر مخرب و با 
 كـاري  بي و اعتياد ومثل فقر  ،اجتماعي هاي ساماني هها و ناب رشد آسيب راه هم به ،يهقضاي ةقو
 است. استهشدت ك هگران اجتماعي، ب كنش ، يعنيتحمل مردم ةآستان ، ازو طالق كاري بزه و

هـا در   خـانواده درميان  خشونت و خشونت خانگي و گري خاشرها و پ درگيري كه مراد اين
كه  هاي خانگي و ميزان باالي آن خشونتگستردة آمار شيوع  .افزايش يافته است شهر تهران
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استان  28ي در يشو زنا طيهاي خانگي در خشونتتجربة درصد  66ميانگين عبارت است از
كنـد   تأييـد مـي  را مسـئله  گي در شهر تهـران ايـن   درصد ميانگين خشونت خان 1/70، ايران

  .)162: 1383(قاضي طباطبايي و ديگران 
ـ     ايـن آمـار،  ة مقايسـ بـه   باتوجه هـاي خـانگي در    خشـونت ة بـا بـاالترين درصـد تجرب
تـرين   )، و كـم 1378فتحـي   و متعلق به اتيوپي اسـت (  درصد 54كه  ،خارجي هاي پژوهش

دهد كـه   نشان مي صراحت به،  درصد 6ژاپن با  هاي خانگي متعلق به خشونتة درصد تجرب
شناخت خشـونت   دربارةمطالعه رو،  ازاين .بريم سر مي به  كننده نگراندر شرايط نامطلوب و 

ـ چـون فرهنـگ صـلح     خانگي و ابعاد آن و آشنايي با رويكردهايي هم كـاري   راهارائـة   رايب
 نابراين مطالعة اين مواردبمفيد و ضروري است.  ،نفي يا كاهش خشونت منظور به ،فرهنگي

تساهل و مدارا، تحمل ديگـري،  ، ازجمله هاي آن مؤلفه فرهنگ صلح وة است كه اشاع الزم
توانايي حل  ،و مذاكرهو وگ گفت،  سوءظن، درك و فهم متقابل، احترام به حقوق همگان عدم

عوامل ه ك اين و ر ميزان خشونت خانگي در شهر تهران داردد سهميچه  ،مسائل و منازعات
  موثرند؟  قدر چهند و ا  بر افزايش خشونت خانگي كدامثر ؤماي  يا متغيرهاي زمينه

  
  اهداف پژوهش. 3

  انجام گرفته است: هاي شهر تهران براساس اين اهداف در ميان خانوادهپژوهش حاضر 
  ؛نقش فرهنگ صلح بر ميزان خشونت خانگيبررسي . 1

   ؛شناخت انواع سطوح خشونت خانگي. 2
   ؛ميزان خشونت خانگي باو مذاكره وگو  گفتة بررسي رابط. 3
 ؛ميزان خشونت خانگي باظن  سوءاعتماد و عدم ة بررسي رابط. 4

  ؛ميزان خشونت خانگي بابرابري جنسيتي ة بررسي رابط. 5
  ؛خشونتميزان با تحصيالت ة بررسي رابط. 6
  ميزان خشونت. باشغل ة بررسي رابط. 7
  

  چهارچوب نظري. 4
نقـد   آمـوزش و يند افرطي در ،وهان و نخبگان پژ دانشو اي  حوزه و فكران دانشگاهي نروش

، به اصالح فرهنگ  ها نظام ارزش نقد اقتصادي و ،عناصر مخرب فرهنگي، سياسي، اجتماعي
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 ورزنـد.  مـي  مبـادرت آن هـاي   مؤلفهو هاي فرهنگ صلح  با توليد و تقويت عناصر و ارزش
 ،حوزه و ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه مدارس و انندآموزشي، م توسط مراكز ،سپس

هـاي   شـبكه ، مـاهواره  ،تئـاتر  ،فـيلم  ،تلويزيـون  ،، راديـو  ، روزنامه كتاب، ازجمله ها و رسانه
. با نشر و ترويج دانش صلح دهند مي  آموزش و ترويج ، فرهنگ صلح رااينترنت و اجتماعي

 مخـرب و عناصـر   درقبـال گران  يت كنشذهن رفته رفتههاي فرهنگ صلح  و گسترش ارزش
تغييـر و   و جايي جابه درپي آن، و يابد ميتغيير  ،چون استبداد و خشونت هم ،مرسوم گذشته

تـرين مفـاهيم    تغيير و تكامل از اصلي و جايي جابهكه  گونه هماندهد،  تحول فرهنگ رخ مي
و يـا   مريكـايي آو  گرايـان در سـنت انگليسـي    هاي تغيير فرهنگ تكامـل  در نظريه پركاربرد

  ).253: 1363(آبراهامز  است دارونيسم اجتماعي
بـر   مبتنـي «فرهنـگ صـلح    يها مؤلفهنوين با برخورداري از  ةيافت تحولفرهنگ  بنابراين،

 هـاي اجتمـاعي و شخصـيتي جامعـه     ، اثر عميق بر نظـام  هاي انساني و صلح دوستي ارزش
هـاي نـوين    شـوند و نظـام   اد مؤثر واقع مـي اين تأثيرات بر نظام كنش افر .گذارد جاي مي بر

از اسـتفاده و كـاربرد    افـراد ييـر  غت كه در چگونگي گردد اجتماعي و شخصيتي برساخته مي
هـاي   موقعيتگران رويكردهاي نويني در رابطه با مواجهه با  خشونت نقش داشته و به كنش

حاكي از اين اسـت   اندوربيادگيري اجتماعي  ةنظري، خصوص  اين دهد. در ميزا ارائه  تنش
ـ  مشـاهده ة در نظام اجتماعي، يـادگيري اجتمـاعي برپايـ    اگر تاكنون ،كه براي مثال ة و تجرب

خشونت در دوران كودكي در جامعه، مدرسه و خانواده صورت پذيرفته اسـت و درنتيجـه   
آميز و استفاده از خشونت براي حل منازعات در ذهن نهادينه گرديده اسـت،   خشونترفتار 
و فهم  ، درك فرهنگ صلح مثل نفي خشونت، بردباري و شكيبايي هاي مؤلفه با تأثيراتحاال 

توانـد   كـه بـا مـذاكره مـي     ،آموخته اسـت  متقابل، تحمل ديگري و احترام به حقوق همگان
ها و  تنش گران ديگر براي حل كنشرو،  ازاين تدريج كسب نمايد. هتوانايي حل منازعات را ب

آموزنـد كـه بايـد     مـي  ،فرهنـگ صـلح  ة و زور، بـا اشـاع   خشونت جاي كاربرد همنازعات ب
هاي فرهنگ صلح را در ذهـن خـود نهادينـه نماينـد و در مواجهـه بـا        رويكردها و مؤلفه

تحـول  ة زا از ظرفيت فرهنگ صلح براي حل منازعات استفاده نمايند. درنتيج تنششرايط 
رسد استفاده  نظر مي به ،گران شي فرهنگ صلح در اذهان كن ها شدن مؤلفه نهادينهفرهنگ و 

گران با برخـورداري از   و كاربرد خشونت براي حل منازعات كاهش خواهد يافت و كنش
 هاي جديد براي حل منازعات دست يابنـد. برد راههاي فرهنگ صلح به رويكردها و  مؤلفه
رد از نظر او هدف كـارك ؛ اين امر است مالينوفسكي مؤيد فرهنگي ةنظري ،خصوص  اين  در

است، زيرا گمان  شدني اساسي اعضاي جامعه رؤيت فرهنگي در ارضاي سوائق و نيازهاي
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 هركدام ،بر اين است كه نهادها در واكنش به نيازها شكل گرفته باشند. از نظر مالينوفسكي
كننـد.   يك فرهنـگ بخشـي از نيازهـاي اساسـي انسـان را بـرآورده مـي       ة از عناصر سازند

توانـد بـر ميـزان     هـاي تـازه مـي    ها و توانايي بالطبع مهارت، رهنگفة اي علمي دربار نظريه
تـدريج بسـتر كـاهش و نفـي      بـه ، و  هـا مـؤثر باشـد    در خانواده استفاده و كاربرد خشونت

زيـرا  ، به اهداف خانواده را در نزد اعضاي خانواده فـراهم نمايـد  يابي  دست خشونت براي
بـه اهـداف نهـاد خـانواده     يـابي   تدسـ  و خشونت و خشونت خانگي مانعي براي كاركرد

  ).141: 1393 ي(آزاد ارمك »باشد مي
 تـا  كنـد  به ما كمك مي )Parsons( پارسونزالگوي ساختي و كاركردي  ةنظري، باره اين در

دست  هدرك بهتري از نقش مثبت و مناسب فرهنگ صلح بر ساخت و كاركرد نهاد خانواده ب
هاي الزم بـراي   تقاضاها و قابليت كاركردي ـ  تيالگوي ساخيا  پارسونز نظامآوريم. الگوي 

  :كه براساس موضوع اين مقاله بدين قرارند كند ها را به چهار دسته تقسيم مي برآوردن آن
منابع جديد  يافتنخانواده بايد قادر به  گروه ،شود وقتي منابع بيروني تمام مي سازگاري:

كارهاي قديمي  احساس كنند، وقتي راهرا  خشونت يا خشونت خانگي ها خانواده اگر .باشد
هاي  روش، گروه خانواده بايد  دهند دست مي خود را ازيي آكارشوند يا  و قوانين منسوخ مي

 .است فرهنگ صلحكنند كه همان جديدي را ابداع 

جا ايـن   كه در اين سر راه هدف موانعي وجود داشته باشد وقتي بر : يابي به هدف دست
سر راه بـردارد.   ها را از نآخانواده بايد قادر باشد  ، گروهاست انگيخشونت خ  موانع همان

هـا را   خانواده بايد قادر باشد آن گروه ،شوند حال مي پريشانناكام يا  و وقتي اعضا مضطرب
قوانين حمايت از خانواده و حقـوق   ديگر، سخن كند. بهسروسامان دهد و منابعشان را بسيج 

 .بايد برقرار باشد مندان زنان و كودكان و سال

، كنـد  ديگر را به نابودي تهديد مـي  اعضاي وقتي بخشي از گروه خانواده پارچگي: يك
هـا باشـد و    گروه خانواده بايد قادر بـه رسـيدگي و حمايـت از آن    ورزد، مي خشونت يعني

 و ،فعال و منفعل  ، ، وارد و ناوارد خانواده بايد بين اعضاي قوي و ضعيف .  هماهنگشان سازد
 .كندپيوندهاي متفاوتي برقرار ها  دست ويژگياز اين  داراي

هـاي مخـالف بايـد قـادر باشـد       خانواده در برخورد بـا نيـرو   گروه حفظ و تغيير الگو:
 .احساسات و روابط عاطفي اعضايش را تقويـت كنـد   كند.هاي متعارف خود را حفظ  رويه

و در پاسـخ بـه    ورزدكيـد  أتهايش  بر ارزش .باورهايش را تثبيت كند جرا كند.قواعدش را ا
هـا را   نآكه  آن يب ،الگوهايش را تغيير دهد تا هاي داخلي و خارجي بايد قادر باشد ضرورت

  كنار بگذارد.
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حدي  بهپارسونز ة كلي اجتماعي پارسونز اشتقاق يافته است. نظرية از نظري مذكورة نظري
نهـاد خـانواده   كه  اين به علت شود. تقسيمخود به نظريات خردتري تواند  ميكلي است كه 

شـمار   بـه و تـداوم حيـات اجتمـاعي     عهده دارد كه عنصر اصلي تشـكيل  را بر اي هكار ويژ
و خشـونت و   ادا كنـد و مـؤثر   شايسـته  را خاص خـود ة اگر نتواند وظيف ،رو اين از ،رود مي

هـد،  درسـتي انجـام د   بهنتواند كاركردها و وظايف خود را  مانعي باشد كه خشونت خانگي
 كنـد.  مـي اخـتالل   دچـار  و كل نظام اجتمـاعي را  دهد دست مي خود را از طلوبمكاركرد 
 .افتـد  خطر مـي  بهو ثبات اجتماعي  رود بين مي  از رفته رفته و بقاي خانواده پايداري بنابراين،
 ينگرشـ  كـه بـه آن   درصـورتي  ،هاي جديد فرهنگ صلح ارزش كه رسد نظر مي بهرو،  ازاين

 جا نهـاد خـانواده   در اين را، كه هاي اجتماعي ها و سازمان تواند بقاي ساخت مي ،مثبت باشد
  دست آورد.  هبهبود بخشد و ضرورت خود را ب است،
هـاي حـاكم در    در تحليلي تاريخي، فرهنگ و نگـرش گـروه   ،يهريبش ينحس باره، اين در
و  )Patrimonialism( ياليسـتي نيموپاتر، نگـرش   شـناختي  ل تـاريخي و روان يدال  به ،ايران را

اي عمـودي و آمرانـه و از بـاال بـه      داند كه در آن ساخت قدرت رابطه سنتي (استبدادي) مي
ة طبـق نظريـ  بر ،نگـرش و ذهنيـت پدرسـاالري    ،چنـين  هـم پايين ميان حكام و مردم است. 

 ايـن  كـه  رسـد  نظـر مـي   بهبخشد.  قدرت آمرانه را در خانواده به مردان مي ، حقِ پدرساالري
از اين نابرابري قدرت  در روابط و زنان شده مردان قدرت براي اعمال بستر مناسبي ذهنيت

همگـان،   هاي فرهنـگ صـلح رعايـت حقـوق     طبق مؤلفهبر چه چنان. برند سر مي در تنگنا به
تدريج با  هب ،برابري جنسيتي، عدالت و رفع تبعيض، نگرش حاكم در جامعه و خانواده باشد

بـا  ، بنـابراين . شـد رفع خواهـد   اجتماعي هنجاري نابهرنج و اين شدن فرهنگ صلح،  نهادينه
كـاربرد زور و خشـونت در   از و احترام به حقوق مساوي همگان،  پذيرش برابري جنسيتي

  . شدخواهد  كاستهخانواده 
 ذهنيـت  و و تغيير نگرش جايي فرهنگ صلح هفرهنگ، كه حاصل جاب ديگر تحول ثمرة

توليـد و   گـران اجتمـاعي اسـت،    حل منازعات دربين كنشاستفاده و كاربرد خشونت براي 
فرهنـگ صـلح    هـاي جديـد   برخـورداري از ارزش  ،رو اين از .هاي جديد است خلق ارزش

شـدت   بهگران اجتماعي را  تفكر استفاده از خشونت براي حل منازعات دربين كنش هرگونه
 كـاربرد خشـونت را   و دانـد  مـي  اخالقـي  و را داراي قبح اجتماعي و آن كند و رد ميتقبيح 

 گـر  حمايت فقدان قوانين براثر است اگر هيبدي .كند مينكوهش  نهي و توسط عرف جامعه
 دولت بر خشـونت  نداشتن و نظارت ،مند و زن سال و حقوق كودكمانند  ،از خانواده دولتي
هاي  شدن فرهنگ صلح و پذيرش ارزش نهادينه ،باشد شده رايج استفاده از خشونت خانگي
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 بـا رعايـت حقـوق    راه هم ،تواند قوانين بازدارنده از خشونت مي تصويب راه هم بهآن  جديد
و گامي بلند بـراي   بگذاردخشونت تأثير  ر چگونگي تفسير افراد ازد تدريج همساوي افراد، ب

  .شود قلمدادكاهش خشونت  نفي يا
 مردم، هيآگا و شناخت يبردهاي نوين و ارتقا راهة با ارائ آنهاي  مؤلفهو  فرهنگ صلح

ايـن تـأثير    كـه  ، چنـان گـذارد  تأثير عميق مـي  نظام تفكر دانشجويان در جمله دانشجويان،از
هـاي متقابـل    و در چگونگي تفسير وي از كنش اصالح كندهاي فرد را  تواند نظام كنش مي

 نمادها تفسير معانيدر  . يعني بر نوع نگرش افرادسهم داشته باشد محيط به مفهوم شناخت
يا  ،هاي زماني و مكاني خود فراخور موقعيت به ،ها تفاده از خشونت تأثير بگذارد. انسانو اس
هـا در آن برسـاخته    شـدن آن  اجتمـاعي سامان اجتماعي كه پراتيك  ،)Blumer( بلومر تعبير به

در  ،اشـيا  .پيرامون خود دارنـد  ياشيا دربارة متفاوت يهاي ها و تحليل انداز چشم ، شده است
ـ  به،  اشاره است قابلچه   هر و فقط اجسام فيزيكي نيستند ،بلومر نظام فكري عنصـري از  ة مثاب

اسـت كـه از    ئيدر هستي اجتماعي است، شيچه   هر ،پس .داراي معناست ،سامان اجتماعي
 ).1393 (تنهايي اجتماعي ،فيزيكي، انتزاعي  است از و اين سه عبارت سه شكل خارج نيست

ـ  بـه هاي فرهنگ صـلح   مؤلفه نقش ،گر پژوهشنظر ددر زمان م ،پس اجتمـاعي   ئيشـي  ةمثاب
كه انسان در آن  ،ها شدن انسان اجتماعيدر سامان  يعني اگر است.شدني  مطالعهاشاره و  قابل

انـداز   تـوان بـه چشـم    مـي  ،هاي فرهنگ صلح و دوستي حاكم باشد مؤلفه ،شود ميبرساخته 
هــاي  ه و نقــش آن در كــنششــدن فرهنــگ صــلح در جامعــ برســاختهاشــاعه و  و تــرويج
در ايـن   مـا  كوشش ثمرة است و يهمه برساخت زيرا .ودباميدوار  مردم ميانآميز در مسالمت

اين جهان اجتماعي را مـا   .طبيعي نيستشود،  مي ورزي خشونت  . اگر در خانواده ستراستا
بـر   ن بلـومر كنش متقابل نمـادي ة نظري ،البته دهيم. تغيير آن را توانيم پس ما هم مي ،ساختيم
شدن دنياهاي نمـادين   ساختهة هاي اجتماعي و شيو روانهة نشد بيني پيشپذير و  شكل ويژگي
،  فرهنگ سـاختاري متصـلب نيسـت    ه،. در اين نظريورزد  ميفرهنگ تأكيد  صاحبان توسط
محـور   و بيـر شـده اسـت   عت هفرهنگ چون نماد و نشان. مداوم از شدن استيندي افربلكه 
  .فرهنگ است گرانِ كنش مشاهده و فهم درونية نمادين شيو ش متقابلمكتب كنة انديش

گـران بـه فرهنـگ     چهارچوب نظري بدين شرح است كه اگر صلح نـزد كـنش  ة خالص
فرهنـگ صـلح،    هـاي  ارزشطريـق   از كه دريابندتبديل شود و در ذهن آنان نهادينه شود و 

و وگـو   گفـت  ازطريـق  ،سـوءظن  عـدم تساهل و مدارا، احترام به حقوق همگان، با اعتماد و 
با رعايت برابري جنسيتي و پذيرش  اگر و يا  هاي خود دست يابند توانند به هدف مذاكره مي

و مدارا را وگو  گفت توانند در تعارضات خانوادگي نيز پيش روند، مي به ندهبر ـ  هدنبرة قاعد
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شوند. بايد  نگيكاهش خشونت خا ونفي شوند يا باعث  و مانع بروز خشونت  غالب سازند
در موقعيـت   و واكـنش  گرايـي، ذهنيـت و كـنش    ساخت برة نظريبراساس  توجه داشت كه

اي شكل گيرد كـه در   گونه بهشدن  اجتماعيبايد ذهنيت در زمان  ،رو اين از .كننده است تعيين
 گـويي و تعـاملي  و صورت گفـت  بهشود و در برساخت واقعيت  تبديل به فرهنگ آن صلح

 جايي جابه كه رسد نظر مي به هاي خانگي، افزايش آمار خشونتبه  باتوجه ،راينبناب. كندعمل 
آرامـش در   حفـظ  استقرار صلح و و  تغيير و تحول فرهنگ براي پرهيز از اعمال خشونت و

  .استايراني  ةجامع ضروري از نيازهاي نهاد خانواده
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  پارسونزة نظريبراساس  دل مفهومي پژوهش. م1نمودار 

 نظام فرهنگي

فكران  روشن
 ،اي دانشگاهي، حوزه

ساير نخبگان و نظام 
ها، عناصر  ارزش

فرهنگ صلح و 
را توليد   هاي آن مؤلفه

هاي  و توسط رسانه
همگاني اشاعه 

  دهند. مي
فرهنگ صلح 

هاي فرهنگ  (مؤلفه
صلح) اشاعه و ترويج 

و باعث  شود مي
جايي، تغيير و  هجاب

 ،تحول فرهنگ
هاي  شگسترش ارز

 .گردد فرهنگ صلح مي

  نظام اجتماعي

  نظام شخصيتي
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  مفهومي كل پژوهشمدل  .2نمودار 
  

  پژوهش ةفرضي. 5
 بـين   سـويي  از و آن هـاي  مؤلفـه  و صـلح  فرهنگ بينبر اين است كه  فرضية اين مقاله مبني

 ،مـدت ازدواج  يـاد، زدواج، اعتنـوع ا  يت،شغل، قوم يالت،تحص ازجمله ،يا ينهزم متغيرهاي
 ،)يكالمـ  ي،روان  ـ ي(روح يخشونت خانگ هاي و زمينه ابعاد در گذار تأثيرعوامل  ةمثاب به ،سن

  .برقرار است رابطهدر خانواده 
  
  پيشينة پژوهش. 6

رشـد و  ثر ؤمـ از موانـع   را هـاي حـاكم   اسـتبداد و فرهنـگ سياسـي گـروه    حسين بشـيريه  
 ةرابطـ دليـل   به و هاي حاكم نگرش استبدادي گروه حاصل كه ددان مييافتگي فرهنگ  توسعه

فرهنگ  را فرهنگ سياسي ايران وي .عمودي و آمرانه و از باال به پايين حكام به مردم است
 ياعتمـاد  بي و آلود ترسگرايي منفي و  فرد و  طلبي فرصت و كند مي تابعيت و آمريت معرفي

  ).1375 يريهبش( شمرد برميهاي مهم  از شاخص را

  ،سن
  ،تحصيالت
  ،جنسيت
  ،قوميت
  ،شغل

طول 
  ،ازدواج
 اعتياد

  تفاهم و تعامالت سالم خانواده
 

  اعيحمايت اجتم
 

  توانايي حل منازعات
 

  ظن اعتماد و عدم سوء

  خشونت
 خانگي

  فرهنگ صلح) مستقل ةلفؤمتغيرهاي (م  اي متغيرهاي زمينه

  متغير وابسته
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كه در اختيـار   ،ياب اجتماعي را ساختار اجتماعي و منابع كم ةويژگي پدرساالراناعزازي 
ايـن ويژگـي    دانسته و بـر ايـن نظـر اسـت كـه     هاي خانگي  خشونت بر دليل ،مردان است
 دانـد  زن را امـري طبيعـي مـي    درقبـال ساختار اجتماعي است كه خشونت مرد ة پدرساالران
 ).50 - 48: 1377 (اعزازي

زنان را مناسبات نابرابر ميان زن و مرد و الگوهاي  درقبالترين علل خشونت  موالوردي مهم
بـد   مصـرف  ، هـاي گروهـي   رسانه ،هاي غلط و عقايد قالبي متعصبان از سنت برخاسته فرهنگي

  ).1378 كند (موالوردي هاي شخصيتي ذكر مي ويژگي و ،، عوامل موقعيتي مواد و الكل
هـا و   برابـري  ل خشونت عليه زنان را حاصل فرهنگ پدرساالرانه و نـا مهرانگيز كار اعما

نوعي تحمل خشـونت نـزد    بهكه  دانسته استهاي فرهنگي براي دختران و زنان  محدوديت
از درصـد   90 قربانيان خشونت خانگي را . اودهد شده نشان مي پذيرفتهزنان را طبيعي و امر 

 ). 1380كار  ( داند مردان مي از درصد 10حدود در فقطزنان و 

نظام پدرساالرانه  و  پذيرش خشونت ، بر خشونت خانگيثر ؤمدر بررسي عوامل ، مارابي
شـده از خشـونت در    شناسـايي  نوع تـازه  ،درپايان شمرد. را برمييادگيري اجتماعي  ةنظريو 

هـاي   اسـت كـه در بررسـي    دانسـته  و آموزشي  فكري و ممانعت از رشد اجتماعي را ايران
  ).1384 مارابي ( هاي خارجي ديده نشده و يا گزارش نشده استكشور

اجتمـاعي   اي مسـئله  در قالـب  خشونت خانوادگي 1960ة دهدر كشورهاي خارجي از 
 ةتحقيقـات خـارجي دربـار    ،به همـين علـت   .گرفت انجامپژوهش  شد و دربارة آن مطرح

هرچند هر پـژوهش   .فراوان است ،ويژه خشونت همسران عليه زنان به ،خشونت خانوادگي
تمام ابعاد و  ، دركل دربارةخاص نگريسته است با رويكرديخاصي از اين مسئله و  ةجنببه 

  . است انجام شدههاي آن پژوهش  جنبه
 جهاني اسـت و  ةكه خشونت خانگي پديد گر اين است بيانهاي خارجي  نتايج پژوهش

و نظـارت كـافي اجـرا    باره مـديريت مطلـوب    چه دراين چنان بلكه يست،نخصوصي  يامر
  .گرفتار كندهاي گزاف  هزينه تواند جامعه را به پرداخت مي نشود،
  

  شناسي پژوهش روش. 7
  روش پژوهش 1.7

هاي نظري در بافت و موقعيت عملـي و   كه بررسي ساخت ،نوع تحقيق و ماهيت موضوع
 هـا  فرضيه گذاشتن آزمون و با به قياسي رود. اين پژوهش شمار مي ، كاربردي بهواقعي است
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 ي. روش پيمايشـ رسد انجام مي به شده هدايتپيمايش  وتوصيفي روش رود و با  مي  پيش به
طريـق   از شـده معمـوالً   هـدايت پـردازد و پيمـايش    مـي  حاضـر توصيفي وضـع   بررسي به

كـار گرفتـه    بـه  ،هاي عيني و ذهنـي  واقعيتبراساس  آوري اطالعات گردبراي  ،گيري نمونه
  ).95: 1388 يي(ميرزا شود مي
  

   گيري روش نمونه ،، حجم نمونهجامعه 2.7
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن در وقت تمام تحقيق دانشجويانة جامع ،در اين پژوهش

نفـر   12820 اطالعـات از معاونـت آموزشـي دانشـگاه     دريافت براساس نظر گرفته شده كه
 يمـان يا از فرمـول بـرآورد  تحقيـق بـا اسـتفاده     ايـن ة حجم نمون .گيرد مي در بر دانشجو را
n= نفـر بـرآورد شـده     388به تعداد  05/0سطح دقت  او ب 95/0اطمينان  با ضريب

، از پـژوهش در ايـن   نفر افـزايش يافـت.   400اين مقدار به  ،تر است كه براي اطمينان بيش
هـا بـه    كه اختصاص نمونهاي متناسب با حجم استفاده شد  گيري تصادفي طبقه روش نمونه

  .ذكر شده است 1در جدول هاي گوناگون  طبقه

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن تهراني دانشجويان ةنمون بندي طبقه .1 جدول
  95- 96ها در سال تحصيلي براساس دانشكده

  سهميه  درصد  دانشكده تعداد دانشجويان  نام دانشكده
  20  5  637  هاي خارجه ادبيات فارسي و زبان

  84  21  2690  علوم تربيتي و مشاوره
  107  7/26  3427  فني و مهندسي

  74  6/18  2383  شناسي و علوم اجتماعي روان
  1  2/0  23  گروه كارداني پيوسته

  88  1/22  2834  معماري
  26  4/6  826  كشاورزي
  400  100  12820  جمع كل

  
 پژوهش ابزار 3.7

. است قسمت سه داراي وگر  ة پژوهشساخت نامه ه است. اين پرسشنام پرسشابزار پژوهش 
 فرهنـگ  دربـارة  ،دوم قسـمت  و پرسـش  20ة دربرگيرند و اي زمينهمتغيرهاي  ،اول قسمت
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 ازپرسـش   33 شـامل  و خـانگي خشونت  دربارة ،سوم قسمت و پرسش 25 شاملو  صلح
متغيرهـاي   سنجش براي اي گويه 78 ةنام پرسش از كل دربود.  اي گزينه  5 ليكرت طيف نوع
نشـان داده   2 جدول در شاخص و مؤلفه و متغير تفكيكبا  كه شد استفاده وابسته و قلمست

  .شده است

  آن هاي شاخص و ها مؤلفه تفكيك بهنامه  پرسش .2 جدول

  ها شاخص  ها مؤلفه  متغير

صلح
گ 

رهن
ف

  

سالم  و تعامالت تفاهم
  خانواده

برابري  دوستانه، رابطة شغل، تحصيالت، درآمد، طبقه، ساالري،دمر ذهنيت
آزادي  مذاكره، ووگو  گفت ديگر، يك حقوق به احترام صبروشكيبايي، جنسيتي،
  خانواده عقايد به احترام وآزادي، استقالل مشاركت، و همكاري عقايد، ابراز

  مندان، سال و كودكان و زنان حقوق از حمايت پشتيباني، و حمايت  حمايت اجتماعي
  اختالفات و منازعات حل توانايي ،مدارا و تساهل  توانايي حل منازعات

   اعتماد سوءظن، عدم گذشت، و عفو عدالت، انصاف،  ظن سوء عدم

گي
خان

ت 
شون

خ
  

محدودكردن  اشتغال، از ممانعت آمد، و و رفت  تلفني هاي تماس در محدوديت  خشونت فرهنگي
  و اجتماعي دوستانه خويشاوندي و روابط محدودكردن تحصيل، ادامة براي

  رواني ـ روحيخشونت 
 كردن متهم مجدد، ازدواج به تهديد كشي، خود به تهديد ،خانه ترك به تهديد

 قانون، و شرع و عرف خالف به كارهاي اجبار ،ديگري با ارتباط به همسر

 از امتناع مجدد، ازدواج فرزندان، داري از نگه ممانعت پليس، به شكايت و تهديد

  دادن طالق

 بر نهادن مداوم منت دهنده، آزار سكوت تمسخر، و تحقير دشنام، و ركيك كالم  خشونت كالمي

  پي در پي رواني هاي ، سرزنشهمسر

قرردان  ،كافي پول و خانهمخارج  نپرداختن همسر، اموال فروش براي اجبار  خشونت اقتصادي
  مالي نگنايخانواده در ت

  خشونت فيزيكي
 سيلي، يا لگد و با مشت زدن  كتك دادن، هل يا كشيدن غذا، از همسر كردن محروم

 اجبار جنين، سقط به اجبارزناشويي،  بهداشت نكردن رعايت خانه، از همسر اخراج

  سفره زدن هم به در، كوبيدن محكم ناخواسته، حاملگي به

  و پايايي ابزاراعتبار  1.3.7
  CVR اعتبـار محتـوا يعنـي    متوسـط  مقـدار  .اعتبار محتوا مشخص شد نامه از پرسش اعتبار
چنـين، پايـايي ابـزار     هـم  دهد. را نشان مي احراز اعتبار محتوا آمد كهت سد به درصد 737/0

آلفاي كرونباخ سنجيده شد كه ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس فرهنگ طريق  از پژوهش
حاكي از پايـايي  كه بود درصد  932/0و براي مقياس خشونت خانگي درصد  927/0صلح 

  باالي ابزار است.
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  ها تحليل داده ةنحو 2.3.7
بـراي پاسـخ بـه     و معيـار انحـراف   ميانگين و هاي ولجداز  ،ها توصيف داده تحليل و براي

  استفاده شد. Lisrelافزار  نرم از، هاي پژوهش فرضيه
  
  بين متغيرها  پژوهش يها يافته. 8

  هاي توصيفي يافته 1.8
  عوامل آن توصيف خشونت خانگي و 1.1.8

 خانگي وعوامل آنخشونت  توصيف .3 جدول

  درصد  انحراف استاندارد  ميانگين  خشونت خانگي
  0.92 1.78  خشونت فرهنگي

  1.02 2.15 رواني ـ خشونت روحي 

  0.92 1.93 خشونت كالمي

  0.98 1.72  خشونت اقتصادي

  0.91 1.66  خشونت فيزيكي

 36.96 0.69 1.84  كل

والـدين   عوامـل آن در  گي وميـانگين خشـونت خـان   دهد كـه   نشان مي 3 نتايج جدول
درصـد   15/2تـا   ،براي خشونت فيزيكـي درصد،  66/1 رودهن از دانشجويان دانشگاه آزاد
 عوامـل آن در  خشـونت خـانگي و   ميـانگين  بنـابراين،  رواني بـود.  ـ   براي خشونت روحي

  ه است.متوسط بود از حد تر كم شد كه 36.96 رودهن والدين دانشجويان دانشگاه آزاد

  هاي آن  مؤلفه توصيف فرهنگ صلح و 2.1.8
 هاي آن مؤلفه توصيف فرهنگ صلح و .4جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  هاي آن مؤلفه فرهنگ صلح و
 0.70 3.63  تعامالت سالم خانواده تفاهم و

 0.76 3.55 حمايت اجتماعي

 0.89 3.58 توانايي حل منازعات

 0.74 3.58  ظن سوء عدم

 0.65 3.59  كل
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والـدين دانشـجويان    هاي آن در مؤلفه ميانگين فرهنگ صلح و ،4 به نتايج جدول توجه با
 براي تفاهم ودرصد،  63/3تا  ،براي حمايت اجتماعيدرصد،  55/3 رودهن از دانشگاه آزاد

والـدين   هـاي آن در  مؤلفـه  ميانگين فرهنـگ صـلح و   بنابراين، بود. ،تعامالت سالم خانواده
  متوسط بود.  از حد تر رودهن بيش ددانشجويان دانشگاه آزا

  
  هاي بخش استنباطي يافته 2.8
 يـك نقش ميانجي متغيرهاي مستقل دموگراف در هاي فرهنگ صلح كه مؤلفه به اين توجه با
)Demographic(  درواقـع يـك مـدل     ،نظر گرفته شده است خشونت در ةوابست متغيربا

 و )path analysis( يـل مسـير  تحل بـراي پاسـخ از   نظـر اسـت.   مـد  مفهومي تحليل مسـير 
ـ  اسـتفاده شـد.    7/8ة نسـخ  )Lisrel( رلليز افزار نرم ترسـيم روابـط بـين    وسـيلة   همـدل ب

هـاي برازنـدگي مـدل محاسـبه و      شاخص ،شده تدوين شد. سپس گيري اندازهمتغيرهاي 
df/شـده (  نـرم ازقبيل مجـذور كـاي    )fit index( هاي برازندگي . شاخصشدارزيابي 

2(  ،
 ةشـد  تعـديل )، شـاخص  GFI، شـاخص برازنـدگي (   )CFI( ازنـدگي تطبيقـي  شاخص بر
ـ نتايج  كار گرفته شد و به AGFI(، RMSEAبرازندگي (  هـا در  شـاخص  ازآمـده   دسـت  هب

  نشان داده شده است.  5جدول 

  هاي براززندگي مدل  شاخص .5 جدول

  2 Df /df2 RMSEA GFI AGFI  CFI هاي برازندگي  شاخص

 97/0 87/0 97/0 078/0 11/2  24  71/50  ها مقادير شاخص

شده براي مـدل   نرممجذور كاي  كه هاي برازندگي نشان داد شاخص ،5 براساس جدول
شـاخص   كنـد.  را بيـان مـي   مـدل بـا داده   قبول  قابلبود كه برازندگي  11/2در اين پژوهش 
و صـد  در GFI( 97/0و شـاخص برازنـدگي (  درصد  9/0) باالتر از CFI( برازندگي تطبيقي

 بـود كـه  درصـد   RMSEA 078/0و درصـد   AGFI( 87/0برازنـدگي (  ةشد تعديلشاخص 
ولـي   ،ها دارد آمده برازش مناسبي با داده دست هبمدل  كه توان گفت مي ،مقادير اين براساس
ضـرايب  مام ضـ انبعضي از ضرايب معنادارند. مدل بـه   ،دهد نشان مي 3نمودار  طوركه همان
  .)3(نمودار  شكل زير بود به tمسير 
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  براي معناداري ضرايب مسير t مدل به انضمام مقادير  .3 نمودار

  توان گفت: مي 3 نموداربه  توجه با
خشـونت   رد تعـامالت سـالم خـانواده    فقط تفاهم و ،هاي فرهنگ صلح مؤلفه از. 1

 براي ضريب مسـير  t  ، مقدارP< ، 34/2- = t 05/0( معنادار داشت منفي و تأثيرخانگي 
 بود). 2از  تر گبزر

هـاي فرهنـگ    مؤلفـه  از ،حمايت اجتمـاعي  ردهاي دموگرافيك، سن مادر  ويژگي از. 2
 تر بزرگ براي ضريب مسير t ، مقدارP< ، 58/4 = t 05/0( معنادار داشت مثبت و تأثير ،صلح

 كند. تري مي پشتيباني بيش احساس حمايت و ،تر باشد بود). يعني هرچه سن مادر بيش 2از 

هـاي   لفـه ؤم از ،منازعـات توانـايي حـل    ردقوميت پـدر   ،هاي دموگرافيك ويژگي زا. 3
 گر اين است بياناين يافته  ).P< ، 06/3 =t 05/0( معنادار داشت مثبت و تأثير ،فرهنگ صلح

 تري دارند. منازعات بيشگيلك توانايي حل  مازني و كه
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 ،هاي فرهنگ صـلح  مؤلفه از، ظن سوء عدم ردنوع ازدواج  ،هاي دموگرافيك ويژگي از. 4
  ازدواج بدين معناسـت كـه در  اين يافته  ).P< ، 65/2 =t 05/0( معنادار داشت مثبت و تأثير

 .استتر  بيش و بدگماني ظن سوءسنتي 

 مسيرها معنادار نبود. ةبقيضرايب در . 5

  هاي برازندگي مدل  شاخص .6جدول 
  2 Df /df2 RMSEA GFI AGFI CFI هاي برازندگي  شاخص

 91/0  84/0 89/0 047/0 49/1  42  81/62  ها مقادير شاخص

شده  نرممجذور كاي  كه بررسي نشان داد موردهاي برازندگي  شاخص ،6براساس جدول
قبول مدل با داده است.  قابلبرازندگي  گر بود كه بياندرصد  49/1براي مدل در اين پژوهش 
 GFI( 89/0و شـاخص برازنـدگي (  د درصـ  9/0) باالتر از CFI( شاخص برازندگي تطبيقي

 RMSEA 047/0 چنـين  و همدرصد  AGFI( 84/0برازندگي ( ةشد تعديلو شاخص درصد 
 امـا  ،هـا دارد  آمده برازش مناسبي بـا داده  دست هبمدل  كه توان گفت مي . بنابراين،بوددرصد 

مام ضـ انه مدل ب ند.معناداربعضي از ضرايب  ،دهد نشان مي 4نمودار كه ضرايب در  چنان هم
  .)4(نمودار  به شكل زير بود tضرايب مسير 

  
 براي معناداري ضرايب مسير t مدل به انضمام مقادير  .4 نمودار
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  توان گفت: مي 4نمودار  اعتبار هب
 = - P< ، 57/6 05/0( معنادار داشت منفي و تأثيرخشونت خانگي  ردفرهنگ صلح . 1

t، مقدار t د).بو 2از  تر بزرگ براي ضريب مسير 

 معنـادار داشـت   مثبـت و  تأثيرر فرهنگ صلح دهاي دموگرافيك، سن پدر  ويژگي از. 2
)05/0 P< ،0/4 = tمقدار ،  t بود). يعني هرچـه سـن پـدر     2از  تر بزرگ براي ضريب مسير

 شود. تر مي فرهنگ صلح او بيش ،تر باشد بيش

 مثبـت و  يرتـأث فرهنـگ صـلح    ردمـادر   پـدر و  سواد ،هاي دموگرافيك ويژگي از. 3
 .داشتمعنادار 

4 .)05/0 P<  ،08/2 =t ،67/4 =t(  فرهنگ  مادر باسواد پدر و كهدهد  نشان مياين يافته
 تري دارند. بيشصلح 

خشـونت خـانگي    ردمادر  مدت ازدواج و قوميت پدر و ،هاي دموگرافيك ويژگي از. 5
 مثبت داشـت.  تأثيري خشونت خانگ ردمدت ازدواج  .)t <2( مستقيم و معنادار داشت تأثير

 شود.  تر مي ، خشونت كمباشد تر مدت ازدواج بيشهرچه 

  مسيرها معنادار نبود. ةبقيضرايب در . 6
  

  گيري  نتيجه. 9
،  هـاي تفـاهم و تعـامالت سـالم خـانواده      چهارعاملي بـه نـام   اي مقياس فرهنگ صلح سازه

 انصـاري هـاي   يج پـژوهش نتا ظن بود. سوء عدمو  ،، توانايي حل منازعات حمايت اجتماعي
  .دهد نشان ميچندعاملي  اي سازه رهنگ صلح رانيز ف) 1917- 1832( تايلر برونت )،1384(

روانـي،  ـ   خشونت فرهنگي، خشـونت روحـي   عاملِ 5خشونت خانگي  ةنام پرسش از
ايـن پـژوهش بـا     ةنتيج .حاصل شدخشونت فيزيكي ، خشونت كالمي، خشونت اقتصادي

 رونالـد بلـك بـرن   )، 1378فـر (  يعـي رف ،)1380( پنـاهي  رام ،)1380( ياعـزاز  هاي پژوهش
خشـونت خـانگي    ةشد كسببا ابعاد يا عوامل  )1383( ديگران و قاضي طباطبايي ،)1996(

  خواني داشت. هم
قوميت پدر و مادر،  ،وابستگي والدين به مشروبات الكلي و مواد مخدر، شغل پدر تأثير
آزمون نقش متغيرهاي در  زان خشونت معنادار بود.مي درسن مادر  ،ازدواج، سن پدر مدت
 ميزان رد ،، سن مدت ازدواج ، اعتياد، ، نوع ازدواج ، قوميت ، شغل تحصيالت يا همان اي زمينه

 ر ميزاندو مادر و شغل مادر تحصيالت پدر  و نوع ازدواج بايد گفت كهخانگي  خشونت
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بـه مشـروبات الكلي و مواد پدر يا مادر وابسـتگي  تأثير اما،نداشت.  معنادار تأثير خشونت
 ر ميزاند، سن پدر و سن مادر مدت ازدواج ، شغل پدر و قوميت پدر و مادر،مخدر

سن پدر و سن مادر با خشونت منفي و معنادار و  مدت ازدواجة رابط بود. معنادار خشونت
شود. پدراني كه  تر خشونت در خانواده ديده مي بيش ،ترند والدين وقتي جوان ،بود. درواقع

كردند.  تري اعمال مي تر و پدران بازنشسته خشونت كم شغل رسمي داشتند خشونت بيش
تر بود.  رد بود خشونت كمتر و وقتي پدر كُ هايي كه پدر آذري بود خشونت بيش در خانواده
 تر. خشونت كم ،تر و وقتي مادر فارس بود هايي كه مادر آذري بود خشونت بيش در خانواده

 و كالنتري ،)1383( مرعشي مليحه ،)1980( واستراوس دابيل ،)1384( ايج الهوردياننت
 ييالق شهني منيژه ،) 1382( ديگران و تبريزي محسني طباطبايي، قاضي ،)1387( حميديان

به  ها فمينيست ةنظري و منابع ةنظري پيتررسي،ة سو بود. نظري با اين پژوهش هم )1376(
 در جايگاهشغل  پژوهش حاضر نيز،در اند.  خشونت پرداخته ةلئسمبررسي شغل براي تبيين 

 زنان عليه خشونت كه داد نشان نتايج. شدر خشونت عليه زنان بررسي دگذار تأثيرعوامل 
 ةنتيج. است تر بيش بقيه با مقايسه در دارد اداري شغل همسرشان كه زناني دربين

 ،)1384( مارابي )، محسن1980(استراوس  آمده در راستاي تحقيقات دابيل و دست هب
 ارجمند و) 2001( روي ماريا ،)1997( تولمن و رافائل ،)1387( همكاران و دولتيان

است  معتادچنين خشونت عليه زنان دربين زناني كه همسرشان  رار دارد. همق) 1389(
 ،)1389( ارجمند ،) 2008( ديگران و استيكلياين نتيجه در راستاي تحقيقات . تر است بيش

 دارد كه پيتررسي اذعان مية نظري .گيرد قرار مي )1382( بگرضايي تحقيق و )1376( نازپرور
اين  ةجمل از ).1378 پور رفيع( است خانگير خشونت دگذار تأثيراز عوامل  صفات فردي

 كه در اين راستا نتايجبود گويان  سن پاسخ شد،صفات فردي كه در اين پژوهش بررسي 
كاهش  خانگيگويان، ميزان خشونت  داد كه با افزايش سن پاسخ آزمون فرضيات نشان

و محسن مارابي ) 1995( همكاران و كلي مكنتيجه در راستاي تحقيقات  . اينيابد مي
كه در بخش آزمون  طور شده از ازدواج همان سپريدرخصوص مدت . گيرد قرار مي) 1384(

 از نتيجه اين .شود سته ميكا يخانگخشونت ، از با افزايش مدت ازدواج ،فرضيات ديديم
 ماريا روي)، 1376هاي منيژه شهني ييالق ( پژوهشنتايج  اين فرضيه در راستاي آزمونِ

تأثير تحليل مسير، نتيجة چنين  د. همگير قرار مي )1382ديگران ( و قاضي طباطبايي )،2001(
نيز نشان  گيخان خشونت در هاي آن مؤلفه و صلح فرهنگطريق  از هاي دموگرافيك ويژگي

نتايج و   منفي و معنادار داشتتأثير خشونت خانگي  ردهاي آن  مؤلفه داد كه فرهنگ صلح و
 ،)1384( انصاري ،)1387( ناجي ،)1999( كنديهاي  هاي پژوهش اين پژوهش با يافته
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و ) 2001( ماريا روي ،)1385( فرد دهقان و زاده اعظم ،)1380( زنگنه ،)1384( خانيكي
  بود. سو هم )2004( جاركو و) 2003( تانـگهـاي  ژوهشپـ چنين هم

 اگـر  ،درواقـع  .خشونت خانگي معنـادار بـود  با  هاي آن مؤلفه بين فرهنگ صلح و ةرابط
، توانـايي حـل    ، حمايت اجتمـاعي  تفاهم و تعامالت سالم خانواده هاي فرهنگ صلح ( مؤلفه

بـراي   شـود.  تـر مـي   خانگي كـم  ، خشونت تر باشد بيش ) در خانواده ظن سوء عدم ،منازعات
خانگي از تحليل ساختاري مسير اسـتفاده   خشونت بر صلح فرهنگ هاي آزمون نقش مؤلفه

 كهظن، تفاهم و تعامالت سالم خانواده وارد معادله شد  سوء عدمتوانايي حل منازعات،  شد.
 مؤلفه ن سهايتأثير ميزان  ،. درواقعبود درصد 4.05 فرهنگي خشونت با اين سه مؤلفهرابطة 

هاي فرهنگ صلح بر  مؤلفه تأثير درصد بود. نتايج اين پژوهش 40/16فرهنگي  خشونتدر 
 يـا، ن يورد يعلـ هاي  نتايج پژوهش خانگي در خانواده را منفي و معنادار نشان داد. خشونت
 جـاركو  و) 1393( همكـاران  و قاسـمي  ،) 1392( ناجي سعيد)، 1389( يوراح يارياسفند

 سو بود. پژوهش هم با اين )2004(

كاربرد خشونت را نبايد خصوصيت انسـاني   است كه اساساين  محور اين پژوهش بر
شناسـان   انسـان بلكـه نتـايج مطالعـات     ،دانسـت انساني  ةغريزو يك واقعيت اجتماعي در 

ابداع  فقطكه كاربرد خشونت دارد كيد أت ،)Margaret Mead( يدمارگارت م ةگفت به ،معاصر
يـابي بعضـي    كـم  كه رسد نظر مي بهيعني . اند ها در اجتماع آموخته ه انسانفرهنگي است ك

 ،بـه هـدف خـود   يـابي   دسـت  ها با ابداع خشونت، بـراي  منابع عاملي بوده است كه انسان
فطـري و طبيعـي نيسـت، بلكـه      ةبرد خشـونت پديـد   كار ،رو اين از اند. كردهمبادرت به آن 

و  شدن آن توسط سـازمان اجتمـاعي   برساختهني يع .فرهنگي و اجتماعي است اي هبرساخت
در  )Sinisa Malesevic( مارگـارت ميـد، سينيسـا مالسـويچ     تأييـد نظـر  . در گران خودكنش

اي  پديـده  كه خشـونت الزامـاً   كند  تأكيد مي يافته سازمانخشونت و قساوت  شناسي جامعه
 ي،عبارت هب ).Malesevic 2017: 173( بلكه محصول روابط اجتماعي است ، نيستبيولوژيك 

گونـه ذات يـا سرشـت انسـاني بـه مفهـوم بنيـاد         اند هيچ كه برگر و الكمن گفته گونه همان
هاي اجتماعي و فرهنگي را تعيين  بندي پذيري شكل تغييرجوهري ازلحاظ زيستي ثابتي كه 

 ،هاسـت  اجتمـاعي و ابـداع فرهنگـي انسـان    ة اگر خشونت برساخت پس، .كند وجود ندارد
 اين ابداع فرهنگي (كاربرد خشـونت)  با بازتعريف و حذف عناصر مخرب و منفيِتوان  مي

و به تحـول فرهنگـي دسـت     كردخشونت و جنگ  گزين جايهاي فرهنگ صلح را  مؤلفه
گران به فرهنگ تبديل شود و در ذهن آنـان   هاي آن نزد كنش مؤلفه و يافت تا مفهوم صلح

ـ  شـرايط تـنش  با جهه گران با موا شكلي كه كنش به. شودنهادينه  جـاي تفكـر كـاربرد     هزا ب



 69   ... )اي زمينه(نقش فرهنگ صلح و متغيرهاي آزمودني 

 درك و فهم متقابل، تحمل، چون تساهل و مدارا، همجانشين يا بديلي  رفتارهاي ، خشونت
را در  توانـايي حـل منازعـات    ،و مـذاكره وگـو   گفت احترام به حقوق همگان، دگرپذيري،

ها  ي انساننوين براي نفي و يا كاهش خشونت و جنگ پيش رو يرويكرد پيش بگيرند و
كنش متقابـل نمـادين بـر ايـن مسـئله      نظرية گويد  كه بلومر مي گونه همانچون  قرار گيرد.

البتـه بايـد    ؛انـد  متمركز شده است كه مردم چه معنايي را براي كنش متقابل با ديگران يافته
كننده است  تعيينگرايي ذهنيت و كنش متقابل در موقعيت  برساخت ةنظري توجه داشت كه

اي شكل بگيرد و برساخته شود كـه   گونه بهشدن  اجتماعيبايد ذهنيت در زمان  ،رو اين ازو 
گـويي و  و صـورت گفـت   بـه واقعيـت   و در برسـاخت  شود تبديلدر آن صلح به فرهنگ 

  .كندتعاملي عمل 
  
  نامه كتاب
ثر بر ؤي ماقتصادـ    بررسي عوامل اجتماعي« ،)1389نژاد ( دشتي  عجم و فريال سياهپوش، اسحق ارجمند

  .2 ش ،1 ، سشناسي مطالعات جوانان جامعه نامة فصل ،»خشونت عليه زنان در شهر اهواز
: تهـران ، منصـور انصـاري   ةترجم، مدرن ةو جامع يسنت ةجامع)، 1382اسپنسر، هربرت و ديگران (

  نقش جهان.
  .50ش  ،زنان ،»خشونت خانگي بازتاب ساختار جامعه« )،1377( شهال اعزازي،
  سالي. :تهران ،خشونت خانگي ،)1380شهال ( اعزازي،
پـذيري   جامعـه  رابطة بينخشونت عليه زنان در تهران: « ،)1385فرد ( راضيه دهقانو  ، منصورهزاده اعظم

  .14ش  ،زن در توسعه و سياست ،»خانوادگي ابطةرس زنان و ر جنسيتي، منابع در دست
 خشونت رــ ب ؤثرــ م يـفرهنگ ،اعيـجتما، دياـقتصا لـماعو سيربر). 1384( محمد ي،عيد نياردلهوا

  .تبريز هنشگادا ،شدار شناسيركامة نانپايا ،هنقد شهردر  نناز عليه
هاي ميخائيـل بـاختين و  امكانات دموكراتيك انديشه ؛گوييو دموكراسي گفت ،)1384( انصاري، منصور

  . تهران: مركز ،يـورگن هابرماس
  چاپخش.، ترجمة حسن پويان، تهران: يشناسجامعهشد ر و يمبان )،1363آبراهامز، جي. اچ. (

  .علم: تهران ،شناسي فرهنگ جامعه ،)1393تقي ( ارمكي، آزاد
، شناسي شناخت اي در جامعه ؛ رسالهتيواقع ياجتماع ساخت )،1375( ناكمول توماس و ال. پيتر، برگر

  .علمي و فرهنگي: تهران، فريبرز مجيدي ةترجم
   .9ش  ،نقد و نظر مجلة ،»شناسي تجدد جامعه« ،)1375بشيريه، حسين (

، بررسي عوامل موثر بر ميزان خشـونت مـردان نسـبت بـه زنـان در خـانواده      ). 1382، پرويز (بگرضايي
  مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبايي. ، تهران: گروهكارشناسي ارشد ةنام پايان
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تهران: : مرنديز، شهدم ،يشناس جامعه يها هيبر مكاتب و نظر يدرآمد)، 1393( ابوالحسن حسين تنهايي،
  بهمن برنا.

  برنا. بهمن: تهران ،؛ نگاه اولنمادي گرايي متقابل كنش و بلومر هربرت ،)1393ابوالحسن ( حسين تنهايي،
، در: »انـداز پيـدايش يـك نظريـه     هـا و چشـم   هـا زمينـه   گـوي تمـدن   و گفـت « ،)1384، هادي (خانيكي

  .تهران: دانشگاه تهران، ها؛ مباني مفهومي و نظري گوي تمدنو گفتمقاالت  مجموعه
 ،»خشونت در بارداري بـا افسـردگي پـس از زايمـان     ةبررسي رابط« ،)1387( و ديگران ماهرخ دولتيان،

  .2ش  ،دانشگاه علوم پزشكي كردستان علمي نامة فصل
فاده از اخبار و مطالب با است خشونت عليه زنان و بازتاب آن در مطبوعات ،)1384اعظم (ناهيد پناهي، رام

  .روابط عمومي ،اجتماعي زنان تهران: شوراي فرهنگي، ،1382هاي سال  مندرج در روزنامه
تهـران: شـركت سـهامي     ،شناسي كـاربردي  اي بر جامعه ؛ مقدمهآناتومي جامعه). 1378پور، فرامرز ( رفيع

  انتشار.
  .تنديس تهران: ،خشونت عليه زنان ،)1380( نيا فر، شهرام و سعيد پارسي رفيعي

داغـي،   چـه امهـدي قر  ةترجمـ  ،شناسي خشونت در خانواده روان ؛خورده زنان كتك، )1377روي، ماريا (
  تهران: علمي.

  .علمي: تهران ثالثي، محسن ةترجم ،معاصر دوران در شناسي جامعه ةنظري ،)1380جورج ( ريتزر،
ل موثر بر خشونت شوهران بر ضـد  شناسي عوام بررسي جامعه ،)1384احمدي ( حبيب و ، محمدزنگنه

  آگه. تهران: ،گري و جنايت پرخاش :3ج  ،موردي شهر شيراز ةمطالع؛ زنان در خانواده
شناختي با خشونت مردان نسبت به همسران  برخي عوامل جمعيت ةرابط« ،)1376( شهني ييالق، منيجه

  .2و  1، ش يد چمران اهوازشناسي دانشگاه شه علوم تربيتي و روان مجلة ،»خود در شهرستان اهواز
تبيين نگرش دانشجويان دختر « ،)1389اسفندياري ( و فاطمه رياحي، محمداسماعيل نيا، اكبر، وردي علي

 ،مسـائل اجتمـاعي ايـران    ،»آزمون تجربي ديدگاه يادگيري اجتمـاعي  ؛نسبت به خشونت عليه زنان
  .1  ش
 بـه  نسـبت  كرمانشـاه  شـهر  پـرورش  و آمـوزش  در شـاغل  زنان نگرش يبررس )،1387شهين ( ،فتحي

  ، سنندج: گروه علوم اجتماعي دانشگاه كردستان.ارشد كارشناسي نامة پايان ،يخانگ خشونت
ثر بر خشونت عليـه  ؤعوامل اجتماعي م« ،)1393( فرد، و عليرضا پيرخائفي  ، منا، مجتبي صداقتيقاسمي

، شناختي ايران جامعهمطالعات  نامة فصل ،»كيد بر نقش نظام اقتداري در خانوادهأزنان در خانواده با ت
  .15 ش
ــران  دمحمو ،طباطبايي قاضي  ،ركشو نستاا مركز 28 در خانگي خشونت ةپديد سيربر ،)1383(و ديگـ
  ملي. حطر

  .و مطالعات زنان تهران: روشنگران ،رانيا در زنان هيعل خشونت پژوهشي دربارة )،1380كار، مهرانگيز (
كيـد بـر   أبـا ت ؛ هـاي خـانگي   ثر بر خشونتؤبررسي عوامل م« ،)1387يان (حميد و اكرم كالنتري، صمد

  .4، ش اجتماعي ةتوسع ،»خشونت عليه زنان در شهر اصفهان



 71   ... )اي زمينه(نقش فرهنگ صلح و متغيرهاي آزمودني 

زنـان در اسـتان كردسـتان:     هيـ ثر بـر خشـونت عل  ؤم يعوامل خانوادگ يبررس )،1384(مارابي، محسن
دانشگاه  اجتماعي علوم ران: گروه، تهكارشناسي ارشدة نام پايان، ارانيشهرستان كام يمورد ةمطالع
  .طباطبايي ةعالم

 ،ثر بر تحمل خشونت (همسر آزاري) در زنـان شـهر تهـران   ؤبررسي عوامل م ،)1383مرعشي، مليحه (
  .دانشگاه عالمه طباطبايي اجتماعي علوم گروه، تهران: كارشناسي ارشد ةنام پايان

  .10، ش 3، س زنان حقوق، »ليه زنانهاي خشونت ع علل و ريشه). «1378دخت ( شهين موالوردي،
  نشر ني.، تهران: اصغر بهرامي علي ةترجم ،ها زمينآدميان و سر ،)1382ميد، مارگارت (
  شناسان. ، تهران: جامعهيسينونامهپژوهش و يگرپژوهش پژوهش،)، 1388ميرزايي، خليل (

پژوهشـگاه علـوم انســاني و    تهـران:   ،كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانـان  ،)1387ناجي، سعيد (
  .مطالعـات فرهنگي

به صلح  يـابي  دسـت  ايهي برن راكادتفكر به كوزش موآ« ،)1392( و سميه خطيبي مقـدم  سعيد، ناجي
  .2ش  ،1س  ،دككوو تفكر  ،»جهاني

دانشگاه علوم پزشـكي   ،كارشناسي ارشد ةنام پايان ،ثر در همسر آزاريؤعوامل م ،)1376نازپرور، بشير (
  تهران.
 فاضـلي و محمـد   اهللا نعمـت  ةترجمـ  ،توسعه يشناخت مردم افتي ره ؛فرهنگ و توسعه )،1376( يونسكو

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران: فاضلي
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