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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Social approach has always been the dominant consideration in the study of 

domestic violence factors, while, this phenomenon requires a multi-

dimensional investigation. This research studies the spatial distribution of 

domestic violence in Kermanshah. Firstly, using the lived experience, the 

types of marriage were identified and defined. Then, Delphi method was 

used by experts to collect votes in the context of their obsolete or customary 

nature. Due to the differences in some of the species' obsolete species, 

another method was used. A Grounded Theory was used. In the fourth step, 

using the survey method, violence was measured at three levels of 

psychological, verbal and physical relationships among different types of 

marriage. At this stage, using three methods of Balance Acceptation g, 

clustering and inverse sampling, 90 points of the city were selected non-

randomly, non-residential areas were removed and the questionnaires were 

completed in 25 residential areas. The ability to explain the samples was 

achieved with the aim of collecting all available samples at any point by 

completing at least 15 and a maximum of 20 questionnaires at each point, 

and a total of 433 completed questionnaires were completed. The results 

indicate that the highest rate is concentrated among the poor and slum areas 

of the city. High levels of unemployment and low income, migration and 

the spread of marginalization, which are widespread in urban poor areas, 

have had a direct impact on violence. A significant part of the prevalence of 

some forms of cohabitation is economic poverty and cultural poverty, 

which directly affects urban areas. 
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 های خانگی در شهر کرمانشاهتوزیع فضایی خشونت

 9عالیه شکربیگی ،*8باقر ساروخانی، 7ژیال قزوینه

 تهران، ایران آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه شناسی، جامعه دانشجوی دکتری 7
 تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات شناسی، استاد جامعه 8
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران، شناسی جامعه ستادیارا 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

عندوان   های خانگی بوده در حالی که این پدیدده بده   رویکرد اجتماعی همواره نگاه غالب در مطالعة خشونت پژوهشی نوع مقاله:

هدای خدانگی    ید  فادایی خشدونت   ی است. پژوهش حاضر، توزچندبعدآسیبی اجتماعی، نیازمند بررسی 

هدای همسدرگزینی در شدهر     شهر کرمانشاه را بررسی کرده است. در ابتدا با استفاده از تجربة زیسته، گونه

آوری آرا در زمیندة   هدا، بدرای جمد     کرمانشاه، تعریف شدند. در گام دوم، با اسدتفاده از رو  دلفدی، گونده   

اسان قرار گرفت. با توجّه به اختالف نظرهدای موجدود در   بودنشان، در اختیار کارشنشدن یا مرسوممنسوخ

ای بدرای   ها، از رو  دیگری استفاده شد. در این مرحلده، از نظریّدة زمینده    شدن برخی گونهزمینة منسوخ

ها استفاده شد. در گام چهارم، با استفاده از رو  پیمدایش، خشدونت در سده سدط       شناسایی دقیق گونه

گیری شد. در این مرحله بدا اسدتفاده    های مختلف همسرگزینی اندازه ر بین گونهروانی، کالمی و فیزیکی د

شکل غیر تصدادفی انتخدا ،   نقطة شهر به 39ای و وارون،  گیری پذیر  متوازن، خوشه  از سه رو  نمونه

هدا تکمیدل شدد. قابلیدت تبیدین       نامده نقطة مسکونی شدهر، پرسدش   83مسکونی حذف و در  مناطق غیر 

های موجود در هر نقطه، با تکمیدل دسدت کدا پدانزده و حدداک ر       آوری تمام نمونه ا هدف جم ها، ب نمونه

نامه تکمیل شده اسدت. نتداین نشدان    پرسش 399آمده و روی ها  دست نامه در هر نقطه بهبیست پرسش

متمرکدز  ای شدهر  دهد بیشترین میزان خشونت در هر سه سط  در میان مناطق فقیرنشین و حاشدیه می

طدور گسدترده در    ی که بهنینش هیحاشمیزان باالی بیکاری و درآمد پایین، مهاجرت و گستر  است.  دهش

است. بخدش قابدل تدوجّهی از روا       مناطق فقیر شهری وجود دارد، بر وقوع خشونت تأثیر مستقیا داشته

محدالتت   طدور مسدتقیا بدا    های همسرگزینی ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است که بده  برخی گونه

 شهری ارتباط مستقیا دارد.  

 تاریخچة مقاله:
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 مهمقدّ
 8تنیسدون  و (18 :7338) 7. هرزبرگدر جوامد  مددرن اسدت    ازجملههای خانگی امروزه مشکل تمام جوام  و خشونت

بیان آن از سوی قربانیان همدراه اسدت؛    کنند که با عدم مطرح می یا مسئله عنوان به( خشونت خانگی را 32 :8993)
 در همدة کشدورها سداالنه   . کنندد  معمدول در مدورد آن بدحبت نمدی     طدور  بده زنان آن را تابو دانسته و  که یا گونه به

، معینیدان  ؛7923، دژمان و همکاران) دهد فراوانی را به خود اختصاص می های ناشی از خشونت خانگی بودجة هزینه
و 8دارکددو  ؛73 :8979، 3و کیسدد  بدداردا ؛ 8979 و 8978و همکدداران،  3داوری ؛89 :8998، 9گولدددفار  ؛7937
تمام اعادای خدانواده    گیر گریبانپیامدهای خشونت خانگی همواره (. 91: 8973، 1ت؛ جور  و بریج8973، همکاران

 ق والددین، فقدر و   الطد بزهکداری و اعتیداد،    ازجملهنامطلو  آن بر روی فرزندان،  اتتأثیرمطالعات زیادی به . شود می
، 79دیلدون ؛ 79 :8993، 3شدافر  ؛77: 8979 ،2راهدال ) اندد  پرداختده  ها به سرپرستی مدادران  خانواده تنگدستی و ادارة

( معتقدندد بدین خشدونت خدانگی و     8972) و همکداران  79آجیش (.8979، 78زمان ؛73 :8997 ،77زمان؛ 87: 8993
ر داشدته اسدت.   مکدرت  یهدا  یمدار یبی بدر بداروری و   تدوجّه قابل  یرتأث داشته وهای زنان و زایمان رابطه وجود  بیماری

شدرایط پدذیر  و باورهدای     دهدد  یمد شدواهد موجدود نشدان    . شدده اسدت  هدای خدانگی    از خشونتتعاریف زیادی 
، 73فریدر پدرز و بدو  فیدول    هسدتند ) و فرهنگی پذیر  خشونت  یعوامل اجتماع نیتر مهاخشونت از  ةکنند لتحمّ

8973.)   

 ةمشدکل عمدومی همد    و غیدره کالمدی   تلف فیزیکدی، رواندی یدا سدوت اسدتفادة     های مخ به شکل خشونت خانگی 
، اندزوای  جنسی و اقتصدادی  بیشتر شامل سوت استفادةو درون روابط شخصی رخ داده،  بسته مدارکشورهاست که در 

فیزیکدی، جنسدی،    اندواع رفتارهدای آزاردهنددة    (.8979و همکداران،   73)وارشاو )زن( است اجتماعی و تهدید عزیزان
خشونت روانی و کالمدی شدامل آزار    (.8973، 78)آلجو ندستهامات، از این قبیل هاحساسی و کالمی، مانند توهین و اتت

رساندن بده امدوال زن، آزار و   ترساندن، آسیب (،3 :8979، 71)راولز زن یا اموال او و یا عزیزانش عاطفی، تهدید شریک
، انزوا، پرخاشگری کالمدی و تحقیدر از ایدن جملده     زیر نظرگرفتن، تخریب اشیا ید به ترک، حب  در خانه،اذیت، تهد

ضدر  و   (،891 :8973و همکداران،   72داگدال  کدردن ) زخمی ازجملهاست. خشونت فیزیکی شامل آسیب جسمی 
 کشدی اسدت؛   ، تهدید بدا شدیت یدا سدالح و آدم    لگدزدنشتا، پیچاندن بازو، استفاده از سالح سرد، سوزاندن، خفگی، 

بردن از همسدر )عمدل واگدذاری بیدوه و     ها و ارثآن ، مانند ختنةزنانبرای  آورتی زیانهای سنت همچنین شامل شیوه
اسدتفاده    ترین بورت سوت یتؤ(. خشونت فیزیکی تنها قابل ر8997 ،73)یونیسف اموال او به برادرشوهر ( نیز هست
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 ،و همکداران  7یدوهلین ) اجتماعی و اقتصادی زنان، راین اسدت انزوای اجباری  ویژه بهروانی،  ادةاستف  که سوتاست؛ چرا

8977: 83.) 
قدرار   هدا پدژوهش مشدترک بسدیاری از    ةاند بسیارند؛ عامل اقتصادی نقط مطالعاتی که به خشونت خانگی پرداخته 

هدای   ربدت زندانی کده ف   د.کشدن مدی تصدویر  را بده  این عامل بر رفتار اعاای خانواده با یکدیگر تأثیر خوبی بهگرفته و 
 ؛8997 یونیسدف، دارندد ) خشدونت و خشدونت جنسدی     زیداد تجربدة   احتمدال  بده تر دارند  اجتماعی و اقتصادی پایین

 :8978، 3؛ تدانکی سدنلت  97: 8979، 3؛ فلود 81: 8992، 9بوت  ؛93: 8993؛ تنیسون، 8999 ،همکارانو  8گراند دل

ایدن  (. 7939 ؛ محمددی و بداقری کشدکولی،   8973 ،1؛ فدری  91 :8973جور  و بریجدت،  ؛ 39: 8978 ،8؛ بشیر98
به شدوهر    کامالًت مالی زن در جنو  آسیا، امنیّ. ابدی یمقایه در موارد بسیاری حتتی در مورد زنان شاغل مصدا ق 

اقتصدادی، عداملی    عمددتاً  ها از قددرت   برخی از طرف در بدترین حالت، استفادة (.81: 7939 وابسته است )داسگوپتا،
بدر وقدوع    گدذار  ی اثدر تغیّرنابرابری درآمد زن و مرد نیز م ،از سوی دیگر (؛791: 7939برناردز، است ) برای بدرفتاری

بدر رفتدار    یاثدر ناسدازگار   ،دهد نابرابری درآمدد  ( نشان می78 :8979) 2و تونی کالورت خشونت خانگی است. مطالعة

 ة بده عقیدد  الگوهای خانواده در طول زمان اسدت.   خانواده داشته و از عوامل ابلی اختالف میان کشورها و یا تغییر در
و  بدوت آ) کنندد  یمد پژوهشگران فمینیست، مشکالت اقتصادی و یافتن سرپناه، ترک مرد خشن را بدرای زن دشدوار   

؛ امیندی و  7937 ؛ آقاخدانی و همکداران،  7923 ،نسب )هاشمیدیگر نیز  هایپژوهشهمچنین  (؛839: 7937واال ، 
   کنند. می تأکیداقتصادی و خشونت خانگی  وضعیّتباط ( بر ارت7939 همکاران،

هرچندد فقدر و    گیدرد.  مورد مطالعه قرار مینیز در ارتباط با خشونت خانگی بیکاری های مرتبط،  دیگر پژوهشدر  
غال بدا درآمدد پدایین در نظدر     اشدت  توان از زاویة را می باالتحقیقات  ،بیکاری، ارتباطی متقابل با خشونت خانگی دارند

عوامدل اجتمداعی و    (8973) 3ویریمدو  در پدژوهش  دارندد.  شناسدانه رویکردی آسدیب دسته دوم  هایپژوهش گرفت.
خدانوادگی و   مسدالل ، مشدابه  پژوهشدی در  شده است.تقویت جرم و جنایت  موجببیکاری جوانان،  ازجملهاقتصادی 

)امیدری   هسدتند  دالیل ترین مها از پنن، و دو رتبة با طال ق و فقرهای اجتماعی بیان شده که  اقتصادی، خاستگاه آسیب
کده در   در حدالی ؛ ردید گ یمد بیکاری در ارتباطی چندسویه با عوامدل دیگدر قدرار     ،دو تحقیقاین در (. 7938و همکاران، 

نسدبت بده شداغالن     بیکداران  درگیدر   و بر میزان باالی نزاع یعامل مستقیم عنوان بهبیکاری  تغیّربه م ،دیگر ایمطالعه

رود؛ در  مدی  فراتدر هدا  گاهی از خشدونت خدانگی    ، مخرت اتتأثیر (.7938 زادگان و همکاران، )بداقتده است ش توجّه
اندد   بیشترین اقددام بده خودکشدی را داشدته     ،اند ی که دچار محرومیت و خشونت خانوادگی بودهزنان و جوانانای،  مطالعه

ای در  مطالعده  ا بدر روی کودکدان در  ز خشونت خدانگی امّد  ا پژوهشمشابه نتاین این  اتیتأثیر .(7923 ،)عنبری و بهرامی
در  ،کنندد  کودکان و نوجوانانی که با خشونت خدانگی در خانده رشدد مدی     ،. در این مطالعهرسیده استهند نیز به اثبات 

   (.8992، 79تجاوز جنسی قرار دارند )کالور و گارگ ژهیو به جرالار و مخدّ معرض خودکشی، استفاده از موادّ

نشدینی قدرار    ت و حاشدیه ای دیگر و در ارتباط با عوامل شهرنشینی، مهداجر  عوامل اقتصادی و فقر از دریچه رتأثی 
به خشونت خانگی از این منظر، آن را در ارتبداط مسدتقیا    توجّه چندسونگرانه است. اتیتأثیررسد  نظر میگرفته و به
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اندد   مطالعاتی که به خطر ابتالی زنان به خشدونت پرداختده   به بیان بهتر، است؛  قرار داده فقیر شهری محالتتو  با فقر
در  .آمیدز دسدت داشدته اسدت     دهد که چگونه عوامل محیطی، خانوادگی و فردی در تمایل به رفتار خشونت می نشان

وجود بیکاری، تدورم و ندابرابری    ازجملهبرای وقوع خشونت  نینش هیحاشبه بستر مناسب مناطق  ها،پژوهشتمام این 

محسدنی و  ؛ 8978، 8اجیدز ؛ 8979 ،7ترنچاندت ) اشداره شدده اسدت   ، فقر، مشاغل کاذ  و مهداجرت  با یکدیگر ددرآم
   (.7939، نصرتی پایانی

دیالکتیکی با عوامل نامبرده در تحقیقات بداال قدرار    ایدر رابطه نیست و ارتباط یبعاملی که با مناطق فقیر شهری  

 دهدد. شدّت وقوع این پدیده در مناطق فقیر شهری را نشدان مدی   ست کهتوسعه او  عدالت اجتماعی مفهوم ،ردیگ یم

 به تصویر کشیده شده اسدت خوبی  به، فقر و عدالت اجتماعی بر خشونت ینینش هیحاشمتقابل  تأثیر ،در این تحقیقات

؛ 7938 ،؛ عبددی و همکداران  7939؛ رضایی و همکداران،  7933بیات، ؛ 78 :8971 ،3ترنچانت و مولر؛ 8977، 9)براون

 ؛، در مطالعات دیگری نیز نشان داده شدده اسدت  هاپژوهشمشابه از این  هایی نمونه. (7938خواه و همکاران،  فرهادی

 نینشد  هیحاشد از سدکونت در منداطق    یریپدذ تأثیرهرچند در این تحقیقات، به اثرات و پیامدهای روانی مهداجرت و  

خشدونت  اسدت کده   ( 8973) همکداران  و 3کدورت  عدة التحقیقاتی از این دست شدامل مط  بیشتری شده است. تأکید

در همدین   گیرندد.  در نظدر مدی   مان  اشتغال و کاهش اعتماد بین اعادای جامعده  را  بین مهاجرین شهریخانگی در 

هدای شدهری، بده اثبدات      و شیوع آن در زاغده ارتباط خشونت خانگی با مهاجرت  ،ای دیگر های مطالعه رابطه، در یافته

 (.8973 ،و همکاران 8)بگوم رسیده است

های پژوهشو  استو اجباری  کند شامل ازدوا  زودهنگام اشاره میخشونت خانگی  هبکه  یدیگر مؤثتر دالیل

 غالباًدر این تحقیقات، ازدوا  زودهنگام و . ای در بسیاری از مناطق جهان به انجام رسیده است بسیار گسترده

( فقر، دلیل 8997) در گزار  یونیسفگیرد.  قرار می و مناطق فقیر اجباری در ارتباطی تنگاتنگ و مستقیا با فقر

خاطر فقر و فرار از این ت. بسیاری از این دختران جوان بهبرای بقا مطرح شده اس ازدوا  اجباری و راهبردی

را اجتماعی ضعیف  موقعیّتعرو ، این  وضعیّت مالی خانوادة. شوند به سرنوشت ازدوا  اجباری دچار می وضعیّت،

 ؛ها حمایت کنند ها و گرفتارِ در چرخه فقر، نتوانند از آن پذیرِ آن های آسیب شود خانواده بخشد و باعث می تداوم می

 ،2رادهاکریشنان ؛89 :8979 ،1)کمرون دارد فقر و سوت استفاده نگه می را در دام و چرخة شانبیشتر ،بنابراین

جوکی و  ؛8978، و همکاران 78ساریچ؛ 2 :8973، 77اتاچاریاب؛ 8973، 79کالین؛ 81 :8973، 3گیورمک؛ 7 :8978

آسیای جنوبی دارای باالترین نرخ ازدوا  اجباری در جهان بوده که بنگالد   ،ایدر مطالعه. (3: 8971 ،79استرک

 و است %38افغانستان  و %38، نپال %32 و سپ  هند %13دارای باالترین آمار ازدوا  زودهنگام در منطقه با 

بگرضایی و همکاران (. 78 :8973، )باتاچاریا نام برده شده استازدوا  اجباری در منطقه  «داغنقاط » انعنو به

 یدیگر ، تحقیقاتها پژوهشدر کنار این  دانند.( یکی از علل بروز خشونت علیه زنان را ازدوا  اجباری می7938)

                                                                                                                                                                          
1- Tranchant 
2- Ajaz 
3- Brown 
4- Tranchant & Mueller 
5- Kohrt  
6- Begum 
7- Cameron 
8- Radhakrishnan 
9- McGuire 
10- Colleen 
11- Bhattacharyya 
12- Sarich  

13- Jouhki & Stark 
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 ، مبلغی که داماد به خانوادةخو  کودکز آیندة د اطمینان اهستند که افزون بر فقر خانوار، به دالیلی مانننیز 

، 7)فرانبرگر کنند شدن خانواده از فقر و امکان افزایش سط  زندگی اشاره میکند و کمک به رها عرو  پرداخت می

  .(8972، 8؛ یوجواری8992

حمایت  سازند، میزان برخورداری از روابط بین زن و شوهر را از خود متأثر می تشدّ بهعوامل دیگری که 

ا زمانی که امّ ،دیاب میداری  هایی دیگر، قدرت میدان هرچند این مفهوم در ارتباط با عوامل و زمینه. اجتماعی است

همکاران  و 9پال ةمطالع ،برای نمونه دهد؛ قرار می تأثیرها را تحت  روابط خانواده تشدّ به ،ظهور پیدا کند عربة

 اجتماعی وضعیّتشوهر،  توسّطیالت، بیکاری همسران، مصرف الکل سط  پایین تحص است که توجّهقابل  (8971)

وجه کند.  بر خشونت خانگی مطرح می مؤثترعنوان عوامل  حمایت اجتماعی از همسر را به نبود اقتصادی پایین و  -

 فقر ،اند نداشتههای جدید را  تی که توان حمایت اجتماعی از خانوادهخویشاوندی در جوام  سنت مشترک شبکة

: 8972و همکاران ) 3ساالها  مطالعةانزوای اجتماعی است؛ در  ،مقابل حمایت اجتماعی نقطة اقتصادی بوده است.

ی از خشونت خابّ هایشکلنزوای اجتماعی موجب پیشرفت ظهور نشان داده شده است که چگونه ا خوبی به( 797

 شود.  می

در  شدده  انجدام وسدی   ی هدا پژوهشدر مرور شود.  ، تال  شد تحقیقات مرتبط با خشونت خانگیپژوهشدر این  

های خانگی، شدده اسدت.    به نقش عوامل محیطی و جغرافیایی در بروز خشونت توجّهترین  کا ،خشونت خانگی زمینة

 به انجام رسیده اسدت؛ ل محیطی و جغرافیایی معوا گرفتندر نظربدون  ،بین فقر و خشونت ةرابطبر تحقیقات زیادی 

؛ اندد  ماندده ای دیگدر، غافدل    آن از دریچده  شناختی بوده و از مطالعة  و روان شناختی مطالعات، جامعه رویکرد غالب این

بدا   را د خشونت خدانگی کوشپژوهش حاضر میمطالعات مرتبط با عوامل محیطی یا جغرافیایی بسیار نادرند.  ،بنابراین

 عندوان  بده شدهری،   نیرنشد یفق محدالتت نده  و نشان دهدد چگو  رویکردی محیطی و جغرافیایی مورد مطالعه قرار دهد

د. ند هدای خدانگی را دار   شدهری، پتانسدیل بدروز خشدونت     محالتتخاستگاه قشرهای ضعیف اقتصادی، بیشتر از سایر 

کداهش اثدرات ایدن     منظدور  بده  -های شهری و اجتمداعی   ریزی با این رویکرد، در برنامههای خانگی  شناخت خشونت

 خواهد بود.   رمؤثتکارساز و  - بار زیان پدیدة

 مورد بررسی ةفی منطقمعرّ

 شدود  مدی  منتهدی  کدوه  سفیدبستان و از جنو  به  کوه طا ق از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی بهشهر کرمانشاه 

 در متدر از سدط  دریدا،    7988و ارتفداع   مرب  گسدتردگی  کیلومتر 83399 با ،استان کرمانشاهزی در قسمت مرککه 

ناهمگونی قومی، مدذهبی   بامختلفی  محالتتشهر کرمانشاه از  .داردشمالی قرار  73° 93' شرقی و 31° 93' تیّموقع

 موقعیّدت بدا   جغرافیدایی شدهر   موقعیّدت دارد.  سداختاری تفداوت  با سایر شهرهای ایران نیدز ،   و تشکیل شدهو زبانی 

شدامل   ،فیدایی شدهر  و شدمال جغرا  قرار داشته در جنو  شهر محالتتترین هب ،دیگر بیانبه  ؛اجتماعی منطبق نیست

شدهرداری نیدز    گانة اسا  مناطق هشتمناطق بر یبند ایتقسای است. این عدم تطبیق شامل  حاشیه عمدتاً محالتت

یکدی   عندوان  به آباد دولتیا  3 ر محدودة شهرداری منطقةسرا  د کسری، فردوسی ومرفته  محالتتگرفتن قرارهست. 

شاهدی بدر   ،9 ةمنطقباد و شاطرآباد در آنشین جعفر حاشیه محالتت گرفتنو قرار 8 نشین در منطقة از مناطق حاشیه

   .(7عاست )شکل مدّاین 

                                                                                                                                                                          
1- Frauenberger 
2- Ujvari 
3- Pal 
4- Salahub 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 . موقعیّت شهر کرمانشاه1شکل 

 هامواد و روش
هدای مرسدوم    زیسدته، گونده   ةابتددا بدا اسدتفاده از تجربد     ،های مختلف همسرگزینی در کرمانشاه برای شناسایی گونه

هدا در اختیدار تعددادی از     انتخا  شد. در گام دوم، با استفاده از رو  دلفی، گونه شناسایی، تعریف و اسمی برای آنان

قدرار   )در چهدار مرحلده(   هدا  آنبدودن  مرسوم و یا منسوخ نطقه برای گردآوری آرا در زمینةبومیِ م عمدتاًصان متخصّ

 مندد رضایتای  های مبادله دوا ها مانند از شدن برخی گونهنظرهای موجود در مورد منسوخ به اختالف توجّهگرفت؛ با 

ای بدرای   زمینده  ةاز نظرید  ت اخدتالف بیشدتر(، در گدام سدوم،    )با شدّ اجباری ةشدت اختالف کمتر( و تحمیل)با شدّ

ه )بداال، میدانی و پدایین( شدهر کرمانشداه بدا       شدش محلتد   ،های مرسوم استفاده شد. در ایدن مرحلده   اطمینان از گونه

از بخدش مصداحبه در    آمدده  دسدت  بده فرهنگی متفاوت انتخا  شد؛ با مرور مفاهیا  های اجتماعی، اقتصادی و ویژگی

هدای آن،   بده ویژگدی   توجّده دیگری نیز شناسایی شد کده بدا    های موجود، گونة اثبات روا  گونه بر افزوناین مرحله، 

هدای مختلدف    ونده میدزان خشدونت در گ   ،های ناچاری نام گرفت. در گام چهارم، با اسدتفاده از رو  پیمدایش   ازدوا 

 همسرگزینی به آزمون گذاشته شد.  

در  کده  آن توجّده هدای قابدل    و تفداوت  - ساختاری، فیزیکی و اجتماعی شهر وضعیّتبه  توجّهبا ها،  انتخا  نمونه 

گیدری اسدتفاده    ترکیبی از سه رو  نمونه انجام شده است. بر این اسا ، از - توضیحات ابتدایی این بخش مرور شد

رو  دوم تدا حددودی شدبیه     -8 ؛کندد  که از تمام نقداط شدهر نمونده انتخدا  مدی      7پذیر  متوازن -7 شده است:

وارهدای  ن، یدک خوشده از خا  گیری پدذیر  متدوازن   رو  نمونهابل از ح ای است و برای هر نقطة گیری خوشه نمونه

که انتخا  نمونه تدا زمدان برقدراری     8گیری وارون نمونه -9دهد؛  ها را در نمونه قرار می و آنگیرد  در نظر می جوار ها

 .یابد ی ادامه میشرط خابّ

 وندة گ دَه هدر ، از شدده  نیدی تعاز پدیش   یشوند که بده تعدداد   در این پژوهش، دو رو  پیشین تا زمانی تکرار می 

                                                                                                                                                                          
1- Balance Acceptation Sampling 

2- Inverse Sampling 
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کونی مسد  غیر ، نقاطانتخا تصادفی غیر  طور بهنقطه از شهر کرمانشاه  نود، بنابراین؛ در نمونه قرار گیرد همسرگزینی

ای دیگدر بده    ای از شدهر بده نقطده    انتخا  نقاط از نقطه(. 7شد )جدول مسکونی انتخا   نقطة 83، تینهادرحذف و 

هدا در نقداط مختلدف شدهر      رعایت شود و از هریدک از گونده   پخشی تا ویژگی و خابیت به شدهشکل گردشی انجام 

در هدر   نامده پرسدش  بیسدت و حداک ر  پانزدهکا  دستبا تکمیل  ها، قابلیت تبیین نمونه (.8شود )شکل برداری  نمونه

از  تدال  شدده اسدت    و آمده دست به 8یبدون محدودیت سنت ،7سال پننتا  دوازدوا   زمان تمدّو از بین زنان با نقطه 

 399 عوجمد درم ،گیدری شدود. بدر ایدن اسدا       در هر نقطده، نمونده   ازدوا  زمان تمدّهای موجود با شرط  گونهتمام 

؛ نیز انجام گرفتده اسدت   محالتتاسا  نوع منازل بر ،نقاطها در هریک از  انتخا  نمونه کمیل شده است.ت نامهپرسش

یدک آپارتمدان بدزرگ و یدا     از دارای منازل ویالیی، از تمام منازل و در نقاط دارای منازل آپارتمانی،  اطدر نق ،بنابراین

 پدژوهش، در ایدن  گیری شده اسدت.   زدیک باشند، نمونهن شده انتخا  امکان به نقطة چند آپارتمان کوچک که تا حدّ

 ةخشدونت اقتصدادی در مرحلد    .های خانگی در سه سط  روانی، کالمی و فیزیکی مورد سنجش قرار گرفدت  خشونت

 حذف شد.   آزمون شیپ

 9جسدتن از نظریدة وارندر   های همسرگزینی و برحسدب محدالتت، بدا بهدره     برای تحلیل خشونت در هریک از گونه 

بندی شدده اسدت. بدا توجّده بده قرارگیدری        بندی محالتت شهری، شهر کرمانشاه تقسیا و طبقه ( از طبقه12 :7389)

ای بدا ندام   منظور ایجاد حدّ وسط در معادالت و محاسبات آماری، طبقه برخی از محالتت در طبقة متوسّط شهری و به

عمدل  ریدف عملیداتی بده   متغیّرهای وابسته تع ؛ همچنین از(8جدول بندی وارنر اضافه شد ) به طبقه« طبقة متوسّط»

منظدور تحقیدر و آزار او، اجبدار بده قطد  ارتبداط بدا         نکردن با زن بهآمد. در این مطالعه، خشونت روانی شامل بحبت

 تعریف شده است. ها آنخانواده، تحقیر قیافه و اندام زن و مقایسة زن توسّط شوهر با زنان دیگر و بیان برتری 

 برداری برای نمونه شده انتخابجغرافیایی  نقاط. 1جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی اسم محله نقاط عرض جغرافیایی طول جغرافیایی اسم محله نقاط 

 99172/93 77993/31 حافظیه 73 93293/93 7383/31 شهرک پرواز 7

 93999/93 91313/31 گلستان 73 9811/93 93798/31 جاللیه 8

 98328/93 93931/31 بین عشایر و سنجابی 78 98977/93 78319/31 شهرک بسین 9

 92333/93 7717/31 باغ ابریشا 71 97989/93 93378/31 آقاجان 3

 91138/93 73399/31 جادّه قدیا 72 91798/93 79183/31 تعاون 3

 98283/93 93788/31 بین شهیاد و باریکه 73 9832/93 9183/31 7فاز فرهنگیان  8

 83918/93 93221/31 کسری 89 82121/93 9832/93 نمتخصّصی 1

 98832/93 73989/31 بستانتا قبلوار  87 93238/93 93931/31 گذرنامه 2

 97732/93 77333/31 فاضل تونی 88 98913/93 71282/31 ظفر 3

 83837/93 98989/31 شهرک پردی  89 93311/93 9917/31 آباد دولت 79

 97371/93 98832/31 اربابی و کارگر 83 97339/93 79989/31 رسالت 77

 91378/93 78378/31 ظفر 78
 99393/93 98878/31 7فاز فرهنگیان  83

 83383/93 93282/31 فردوسی 79

                                                                                                                                                                          
گرفته در سدال نخسدت   های انجام سرگزینی بر خشونت و کنترل سایر متغیّرهای مؤثتر بر خشونت خانگی، ازدوا برای سنجش تأثیر عامل هم -7

گرفتن ایرادات و یا گذشدت همدراه اسدت.    های طالیی زندگی، با نادیده عنوان سالبه ازدوا های نخست  ها حذف شد. سال بعد، از نمونهو پنجا به

 د فرزندان است.  دلیل تولتد که بخشی از آن بهشو شدن چند سال، زندگی با ثباتی نسبی همراه میسپری طور معمول پ  ازدر حالی که به

، تنهدا  مندد رضدایت  ةشداجباری و تنظیا ةشدهای تنظیاهای همسرگزینی مانند حی یتی، هیجانی و یا ازدوا  ه به اینکه برخی از گونهبا توجّ -8

سداله در   71نمونه  ترین سنت ها و تنها براسا  سال ازدوا  انجام گرفت. پایین آن ه به سنتها بدون توجّ مونهانتخا  ن ،شود در سنین کا دیده می

 ترازمند گزار  شده است.   ةساله در گون 93نمونه  اجباری و باالترین سنت ةشدتنظیا ةگون

3- Warner 
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 به شکل گردشی شده برداشتپراکندگی نقاط  .2شکل 

 بندی محالّت شهر کرمانشاه براساس قشربندی اجتماعی وارنر . طبقه2جدول 

 محالّت شهری ی اجتماعیبندقشر ردیف

 89و  79نقاط  باالی باال 7

 73و  2نقاط  باالی رو به پایین 8

 83و  1، 8نقاط  متوسّط رو به باال 9

 89، 72، 73، 78، 3نقاط  متوسّط 3

 87و  73، 3، 8، 7نقاط  متوسّط رو به پایین 3

 83و  78، 77، 79، 9نقاط  پایین رو به باال 8

 88و  71، 3 پایین پایین 1

 وگیدری از زن   بهانه ،زدنتهدید به کتک ،به زندگی با او گیعالقه بیزدن به زن و خشونت کالمی شامل سرکوفت 

مراجعه بده پزشدک    ،زدن زن برای تحمیل حرف خودشامل کتک نیز خشونت فیزیکیو  تهدید به طال ق تعریف شده

درگیرکردن خدانوادة زن   و زن در هنگام دعوا ل مورد عالقةوسایل خانه یا وسایشکستن  ،خوردنخاطر شدت کتکبه

آن،  براسدا  گیری، از روایی بوری استفاده شده کده   برای سنجش روایی ابزار اندازه هنگام دعوا تعریف شده است.به

یدی عبدارات   گرفتده و روا   شناسی خانواده مورد بازبینی قرار جامعه در حوزة نظر اساتید باحب ةلیوس به تدقت بهها  گویه

 هدا  ماتی و رو  سدازگاری دروندی گویده   گیدری از آزمدون مقددّ    . برای سنجش پایایی مقیا  انددازه شده است تأیید

 (.  9جدول ) شده است استفاده

 نتایج

این مقاله با هدف مطالعة خشونت خانگی در سه سط  روانی، کالمی و فیزیکی و تأثیرات عوامل محیطدی بده انجدام    

 متأثتر از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. تشدّ بهمورد بررسی،  رسید. عوامل محیطیِ
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 های وابسته در سه سطح )روانی، کالمی و فیزیکی( تغیّرکرونباخ مآلفای  و هاسازگاری درونی گویه .3جدول 

 ردیف
سطوح مختلف 

 خشونت

تعداد 

 گویه
 همبستگی ها گویه

مقدار 

 احتمال

میزان 

 آلفا

 3 خشونت روانی 7

نکردن با زن به شکل عمدی برای تحقیدر و آزار  بحبت

 وی
28/9 999/9 

3/27 
 999/9 23/9 ا  اجبار به قط  ارتباط زن با خانواده

 999/9 21/9 تمسخر قیافه و اندام زن

شدوهر و احسدا  برتدری     توسّدط مقایسه با زنان دیگدر  

 آنان نسبت به همسر
23/9 999/9 

 3 خشونت کالمی 8

خداطر  بار بده زنددگی بدا او بده    زدن به زن و اجسرکوفت

 ها هبچّ
23/9 999/9 

 999/9 23/9 زدن در هنگام دعواتهدید به کتک 8/27

 999/9 28/9 به دالیل مختلف یریگ بهانه

 999/9 27/9 تهدید به طال ق

 3 خشونت فیزیکی 9

 999/9 23/9 زدن زن برای تحمیل حرف خودکتک

8/29 

 999/9 27/9 خوردنت کتکمراجعه به پزشک به خاطر شدّ

زن در  وسدایل خانده یدا وسدایل مدورد عالقدة      شکستن 

 هنگام دعوا
28/9 999/9 

 999/9 21/9 هنگام دعواکردن خانوادة زن بهدرگیر

رگرفتده از بسدتر   شدهری، ب  هدای فرسدودة   در بافدت  جمعیّدت نشین شهرها و انبوه  مناطق حاشیه به رشدروند رو  

از  ؛پدذیرد  مدی  خدود در برخوردار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  کا یاجتماع یها گروهمناسب این مناطق است که 

هدای سداکن    ل اقتصادی و اجتمداعی خدانواده  ها تنیدگی این عوامل با یکدیگر در محیطی نامطلو  به تنزت، دراین رو

کده در  سدازد. همچندان   شدهری مدی   جدرالا های اجتماعی و  بروز آسیب ةادمستعد را آم زده و ساکنانِ ها دامن در آن

ه به بیان بهتر، ندوع محلتد   شهری مرتبط است؛ محالتتهای خانگی با  شیوع خشونت ،شود یممباحث پیش رو بررسی 

 مستقیا دارد.   تأثیربر بروز خشونت خانگی 

خشونت رواندی، کالمدی و فیزیکدی    » ، فرضیةونتخش ةوابست تغیّرمسکونی بر م ةمستقل محلت تغیّربرای تحلیل م 

شدده  اسدتفاده   بودن آندار برای رابطه طرفه کیاز آزمون تحلیل واریان   و« با یکدیگر متفاوت است محالتت برحسب

مسدکونی بدر بدروز خشدونت اثدر       ةکده محلتد   دهدد  یمد نشان ، %33داری در سط  معنی (999/9) مقدار احتمال. است

 (.  3 جدول) دار داشته است معنی

در  (%89) خشدونت  میدزان  بیشدترین  دهدد  یمنشان  (9شکل ) پراکندگی خشونت روانی ةنقشنگاهی اجمالی به  

بدا ویژگدی بدارز فقدر اقتصدادی، فقدر فرهنگدی، ناآگداهی          شده که متمرکز ،9بسین، آقاجان و ظفر  های شهرک محلته

که با میزان خشدونت   است محالتتینیز از  گذرنامه  .دنشو شناخته میاجتماعی و سط  پایین انتظارات و تقدیرگرایی 

 گزار  شده است.   %89روانی 

 به شکل کلّی(خشونت )برای بررسی رابطة بین محلّ سکونت و  طرفه ک. تحلیل واریانس ی4جدول 

 (sig) داری  سطح معنی Fآمارة  میانگین توان دوم درجه آزادی مجموع توان دوم خشونت %

933/78832 هابین گروه  8 198/8793  839/3  999/9  

218/732331 هادرون گروه  388 893/919    

881/717838 کل  398    
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 . پراکندگی خشونت برحسب خشونت روانی3شکل 

هدای   ازدوا  کده بدا غلبدة    از ازدوا  آنان اسدت  رمتأثتخو  شهری،  ةسط  از خشونت در یک محلت نوقوع باالی ای 

خشدونت در  قدرار داده اسدت.    ،قابل خانواده و خرد جمعیماحساسات زودگذر( فرد را در  از سر ییها ازدوا ) هیجانی

محدالتت   :دارندد  خشدونت  %89نقاط با هایی مشابه  ویژگی هعمدطور بهگزار  شده نیز  %39ها   مناطقی که میزان آن

 %39 میدزان سدایر نقداط بدا    . گر، باریکه، بلوار فاضل تونی، شهرک پردی  و کارآباد دولتجاللیه، تعاون، متخصّصین، 

پیشدین( و یدا بدا     یهدا  دهده از مهداجر )  عمدتاً جمعیّتمانند  ییها یژگیوبا  ی است کهمحالتتشامل  خشونت خانگی،

بدا   کمدابیش نیدز   صینشهرک متخصّ، مهاجر دارد؛ در مقابل کمابیشی جمعیّتجوان است: محلتة تعاون،  یها خانواده

فرهنگی باالتری نسدبت بده تعداون قدرار دارد.      ةهرچند این منطقه در سط  توسع. شود یمشناخته  ایچنین ویژگی

 شود.   های جوان شناخته می مانند خانواده ،با ویژگی غالبی ،همراه شهرک متخصّصینشهرک پردی  به

خشدونت،   %89بدا   ،محلتة آقاجان ،(3)شکل  دهد نشان مینیز های کالمی  پراکندگی خشونت که نقشة گونه همان 

ای محسدو    نشدین و حاشدیه   با بافدت فرسدوده، فقیدر    یا همحلتبیشترین میزان خشونت را به خود اختصاص داده که 

 دوم قدرار دارندد.   % خشدونت در رتبدة  39بدا   آباد، رسالت، ظفر و کدارگر  ، دولت9شهرک پرواز، جاللیه، ظفر  شود. می

برجسدته   ی است؛ فقر اقتصادی نخستین خصیصةنهای روا دارای خشونتمناطق مناطق، همانند  این ویژگی برجستة

ی، ناهمگونی فرهنگی، بافدت فرسدوده و اغلدب متدراکا، کداهش سدط  تعدامالت        جمعیّتهاست. تراکا باالی  آن ةهم

وقدوع خشدونت در   عد ذهنی نیز از آن جملده اسدت.   گزینی اجتماعی از بُ جدایی و بروز پدیدة محالتتاجتماعی میان 

از  متدأثر عنوان منداطق خدو  شدهری،     بهو گذرنامه  7در محالتت فرهنگیان فاز  %39ونت با میزان خش دیگر مناطق

ط، موجدب  انقد ایدن  بدا میدزان خشدونت بداال در      اند گرفته نام هیجانیهایی که  ؛ به بیان دیگر، ازدوا هاست ازدوا  آن

 اند.  رفتن میانگین آمار خشونت در این منطقه شدهباال
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 برحسب خشونت کالمی. پراکندگی خشونت 4شکل 

محدالتت تعداون، جدادّه قددیا، بلدوار       :شدده اسدت  نیز در همان نقاط پیشدین متمرکدز    %39 یها خشونتمیزان  

در دل خود مهاجرانی را جای داده است که در زمدان تنگناهدای اقتصدادی راهدی ایدن       ،و بلوار فاضل تونی بستان تا ق

زنددگی بدورت پدذیرد در بدورت      وضدعیّت بده امیدد بهبدود     و اند. مهاجرتی که از سدر ناچداری و فقدر    منطقه شده

. خواهدد کدرد  مدنعک    ضدعیف آن )زندان و کودکدان(    یهدا  گدروه ون خدانواده و  رسرخوردگی، بازخورد خود را در د

هدای   هزینده  نیتدأم و ناتوانی سرپرسدتان از   ها خانوادهاقتصادی  وضعیّتاز  رمتأثتمیزان زیادی خانگی به یها خشونت

 نبدود   ةنتیجد  ،شود دیده می محالتتبه شکل بارزی در این  کهفقر فرهنگی و اقتصادی  زمان هامالزمت  زندگی است.

تقدیرهاسدت.  بداور بده   ها و  داشته رضایت از و از حقو ق خود محالتتن اتوان اقتصادی و غنای فرهنگی، ناآگاهی ساکن

عدد  گزیندی اجتمداعی از بُ  وده و با خطدر جددایی  افز محالتتساکنین  یزگیانگ یببر  محالتتفاای سبز در برخی  نبود 

شدهر را بده چندد     عمالًهای کشاورزی،  سو و زمین قره رودخانةبرخی عوامل طبیعی مانند رو ساخته است. هذهنی روب

 است.خته را آشکارتر را از پیش ساگزینی  کرده و جدایی  قسمت تقسیا

شدکل  ) پراکندگی خشونت فیزیکدی  ةگیرد. نقش بر میهای فیزیکی را نیز در های خانگی، خشونت خشونت گسترة 

. اندد  داشدته خشونت فیزیکی، بداالترین میدزان خشدونت را     %89با  ت  شهرک بسین و آقاجانمحالت دهد یم( نشان 3

 ،رو هسدتند. پد  از آن  ههدا روبد   و گونداگونی فرهندگ   جمعیّتافزون بر فقر اقتصادی، با تراکا باالی  ادشدهی محالتت

بسدتان و  آباد، رسالت، محدودة عشایر و سنجابی، جادّه قددیا، بلدوار تدا ق    ، دولت9پرواز، جاللیه، ظفر  محالتت شهرک

شدوند.   های فقر اقتصادی و فرهنگی، بافت فرسوده و مهداجرت شدناخته مدی    خشونت، با ویژگی %39هریک با کارگر 

عدم آگاهی بده خشدونت علیده     وبه شده های فیزیکی خال میزان آگاهی زنان به خشونت علیه آنان، تنها در خشونت

 شود.   های عمده آنان محسو  می های روانی و کالمی( از ویژگی )مانند خشونت آنان در سطوح دیگر
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 خشونت فیزیکی برحسب. پراکندگی خشونت 5شکل 

 محلتدة  جدز  بده  و کندد  یمد میانگین هر سه سط  از خشونت نیز بر روی نقشه همان مسیرهای پیشدین را دنبدال    
، در (هاسدت  ناشدی از ندوع همسدرگزینی آن    زید آم خشدونت یک محله خو  شهری کده رفتارهدای    عنوان به)گذرنامه 

فقیرنشین با بافدت  محالتت های  با ویژگی و ، متمرکز شدهآباد، رسالت و سنجابی محالتت جاللیه، بسین، آقاجان، دولت
 محدالتت (. بیشدتر  8شکل ) شوند یمی فرهنگی شناخته مهاجر و ناهمگون عمدتاً جمعیّتباال،  جمعیّتفرسوده، تراکا 

بدود بهداشدت محدیط و در مدواردی     بر کمبدود فادای سدبز، بدا کم     افزون ،در هر سه سط  خشونت خانگی ادشدهی
ه را دفدن پسدماندهای سداکنان آن محلتد     ه به محلتمحلت شدن لیتبدرو هستند. به این مشکالت، هه روبمحلت ینظافت بی

شدهری نسدبت    والنئمسی توجّه ساکنان از سویی و بی یتفاوت یبفقر فرهنگی و اقتصادی این مناطق، نیز باید افزود. 
 .افزوده است ادشدهی محالتتها و مشکالت مردم  ، چالشللمسابر  ،ه از سوی دیگربه نظافت و پاکیزگی محلت

گرفتده در مدورد   انجدام تعداریف  بر هایی است کده بندا   شامل گونه ،شهر کرمانشاههای  ی از ازدوا توجّهبخش قابل  
و پد  از آن پسدران   نسدبت بده دختدران    گیدری   ، والددین از میدزان اختیدارات بیشدتری در تصدمیا     ها هریک از آن
 %2/2آمدار  در کندار   ،ایدن آمدار   رو بده پدایین اسدت.    توسّدط در منداطق م  %3/93ها با  تمرکز این ازدوا ؛ برخوردارند

ضدعیف اقتصدادی    همدراه بنیدة  ها به اند که نارضایتی به خود اختصاص داده ، دربد چشمگیری راهای هیجانی ازدوا 
 پدژوهش بر عامل اقتصادی، اشاره بده ایدن بخدش از نتداین      تأکیددر ها، بسترساز خشونت خانگی شده است.  خانواده
شداغل آزاد  و پد  از آن در بدین م   %3/89بیکدار بدا   مردان دارد که بیشترین میزان میانگین خشونت در بین  اهمّیّت
 مشاهده شده است. %32با  7پایین

                                                                                                                                                                          
بنددی   شامل تقسدیا و تنها مشاغل آزاد پایین را دربر نمی گیرد و  ةو هم شده بندی تقسیا ،ت اجتماعی و اقتصادیه به موقعیّمشاغل با توجّ -7

شدویی، کدارگران   مشاغل آزاد پایین شدامل دالل بنگداه، کدارگر کشداورزی، خددماتی قدالی      . اند ها بودهنامهکه مخاطبین پرسششود میمشاغلی 
 ها است. بانفالفلی و پارک ها،فرو گران پوست، دستگران کوچک، معاملهها، معامله الشهرداری، غسّ
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 . پراکندگی میانگین خشونت6شکل 

 بحث

شده، شناخت جام  و درک درسدتی از پدیددة   تر انجام تطبیقی مطالعات  پیش ةشود با مقایس در این بخش، تال  می

خشدونت خدانگی و    بدودن دار مبنای رابطهپژوهش، برابلی  ةفرضی. دست آیدخشونت خانگی با رویکردی محیطی به

بنددی   در تقسدیا  (.3جددول  ) بده اثبدات رسدید    %33داری  مسکونی به آزمون گذاشته شد که در سط  معندی  ةمحلت

رو  توسّدط و م توسّطم محالتت در محدودة محالتتبیشتر  (7389) وارنر ةنظری براسا شهری شهر کرمانشاه  محالتت

 محدالتت باال و پایین، سایر  محالتت وسط  حدّ عنوان به ،توسّطم تمحالتبرف نظر از  (.8جدول ) به پایین قرار گرفتند

و در راسدتای تکمیدل نتداین     کندد  را تدداعی مدی   محدالتت فقر اقتصادی ساکنان ایدن   تر، های پایین در ردهقرار گرفته 

ات رسدیده  بدروز خشدونت خدانگی، بده اثبد      ةعامل فقر به عنوان انگیز که گیرد قرار می یا شده انجامتر  تحقیقات پیش

؛ تدانکی سدنلت،   8979؛ فلدود،  8991بدوت ،   ؛8993؛ تنیسون، 8999 ،همکارانگراند و  ؛ دل8997 )یونیسف،است 

؛ 7923 ،نسدددب ؛ هاشدددمی8973 ؛ فدددری ،8973جدددور  و بریجدددت،  ؛8978؛ هایددددر، 8978؛ بشدددیر، 8978

 محمدی و بداقری کشدکولی،  ؛ 7939 ؛ امینی و همکاران،7937 آقاخانی و همکاران،؛ 7939؛ برناردز، 7939داسگوپتا،

اسدت   «مکدان » تغیّدر م تمرکز بر، با موضوع فقر مرتبط هرچند وجه تمایز نتاین این مطالعه با سایر تحقیقات .(7939

 (8979) و تدونی  کدالورت  ،از سوی دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است؛مکان  تغیّرم ،هاپژوهشآن از  کی چیهکه در 

وی را بدا نتداین    مطالعدة  توان نتداین  . میندنابرابری درآمد بر ناسازگاری خانواده پرداخته بود رتأثیبه  خود، ةدر مطالع

 محدالتت تدری نسدبت بده     های درآمد پایین ، مردان نیز از فربتمحالتتای دیگر نگریست. در این  این مطالعه از زاویه

هدای   اقتصادی، اخدتالف  بنیةاز  محالتتاین  ردانِبرخورداری زنان و م ةو باالتر برخوردارند که در مقام مقایس توسّطم

 شود. بیشتر آشکار می ،تر زنان ضعیف مراتب به وضعیّتو  ها فاحش آن
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 پشتوانةدارد. نداشتن  محالتتنسبت به دیگر تری  نمایان چهرة که بیکاری است ،محالتتهای این  از دیگر ویژگی

 ،آمار باالی خشونت در بین بیکاران و مشاغل آزاد پایینمالی مناسب، آنان را برای خوداشتغالی ناتوان ساخته است. 

کالور و )کند های پیشین را تکمیل میپژوهش که این عامل بر رفتار میان زن و شوهرها است یگذارتأثیرگویای 

 زادگان و همکاران، ؛ بداقت7938امیری و همکاران، ؛ 7923عنبری و بهرامی،  ؛8973 ویریمو،؛ 8992، 7گارگ

دیگری به  تغیّرکنند و م ها نقش بازی می بخشیدن به روابط بین افراد و اعاای خانواده، در جهتاین عوامل(. 7938

نشین شهر کرمانشاه مهاجرانی  حاشیه محالتت جمعیّتبیشتر  .سازد میر تأثتمها را  نام مهاجرت نیز رفتار خانواده

ساز  زمینه ،مهاجرت همراه پدیدةکاری، فقر، مشاغل کاذ  و فصلی بهاند. بی که از سر فقر و ناچاری روانه شده هستند

شد از پاسخگویان پرسیده  پرسشینشین است. در  حاشیه ویژه مناطق های خانگی در شهر کرمانشاه به خشونت

های م بت،  بیشتر پاسخ« تان بودید؟ ه با همسر فعلیر کنید زمان به عقب برگشته آیا حاضر به ازدوا  دوبارتصوّ»

نزدیک به نیمی از  توسّطت شغلی و داشتن درآمد ثابت شوهر قید شده بود. درآمد  ممشروط به شغل ثابت، امنیّ

تدرین یکی پ  از دیگری مفهوم عدالت  به مساللکند. این  ساکنان این مناطق، از مرز یک میلیون تومان تجاوز نمی

 نماید. فقیر شهری، ب  بیگانه می محالتتکشند؛ امری که در  ی را نیز به چالش میاجتماع

 این عامل بدر اثدرات رواندی و پیامددهای آن     تأثیردر بررسی مفهوم عدالت اجتماعی، به  و پیشین هایپژوهشدر  

؛ 8971 ،اندت و مدولر  ترنچ ؛8977 ،بدراون شد )مانند وقوع خشونت اشاره نشین  در بین ساکنان مناطق فقیر و حاشیه

 ،از ایدن رو  .(7938خدواه و همکداران،    فرهدادی ؛ 7938عبددی و همکداران،   ؛ 7939؛ رضایی و همکاران، 7933بیات، 

کندد.   مدی  تأییدد ایدن عامدل را    اتتأثیره شهری کرمانشاه، فقیر و مرفت محالتتدر ظاهر فیزیکی  توجّههای قابل  تفاوت

 ساله موجب فدرارِ وان نادیده گرفت. جنگ تحمیلی هشتت ن به این پدیده نمیبخشید تعوامل تاریخی را بر شدّ تأثیر

هدای رشدد و شدکوفایی اقتصدادی ایدن منطقده        های فکری و اقتصدادی شدده و زمینده    ی از سرمایهتوجّهبخش قابل 

گسدترده  هدای   مهاجرت تداوم ة پ  از جنگ نیز بهشد رانیوهای  در بازسازی زیرساخت تأخیراز میان رفت.  تدرین به

بده   افتده ی اختصداص هدای   گویای کاهش برخدی از بودجده  ( 7913بودجه )اسناد سازمان برنامه و  کمک کرد. مطالعة

بخشدیدن بده فقدر ایدن منطقده و روندد مهاجرفرسدتی نخبگدان و         تکده بدر شددّ   استان در دوران سدازندگی اسدت   

خسدارت ناشدی از   مرانی اسدتانی، پرداخدت   ع ةعمرانی بازسازی استان، بودج ةداران، نقش داشته است. بودج سرمایه

 اند.   این استان در دوران سازندگی بوده های کاهش بودجة نمونهی، عمرانی ملت جنگ تحمیلی و بودجة

؛ اجیدز،  8979 ترچاندت، دارد )نی اشاره نشی شهرنشینی، مهاجرت و حاشیهکه به مفاهیا دسته سوم  هایپژوهش 

کندد کده    م ل ی را ترسیا میو پوشانی کاملی با نتاین این تحقیق دارد  ها، (7939و محسنی و نصرتی پایانی،  8978

کده از   هریک از تحقیقدات بداال  گیرد.  نشینی قرار می سو، مهاجرت و حاشیهدیگردو در یک سوی آن شهرنشینی و در 

فقیدر شدهری    محدالتت در هریدک از   وضدوح  بده  ،برندد نیدز   سه عامل نامبرده بر وقوع خشونت خانگی نام می اتتأثیر

 یسدو  بهیابی به زندگی بهتر  که به امید دست هستندفقیر مهاجرانی  محالتتاز  بزرگی. بخش شود دیده میکرمانشاه 

فقیدر   محدالتت در  ناچدار  بده اقتصادی ضعیف آندان اسدت کده     بنیة بیانگراند. امید به زندگی بهتر،  این شهر روانه شده

دی مطالعه شدده نیدز در   متعدّ هایپژوهشلت اجتماعی و توسعه که در مفاهیمی مانند عدااند.  شهری، سکنی گزیده

فقیدر و   محدالتت روسدتاگونه   رخسدارة ی برخدوردار اسدت. از ریخدت و    توجّهاز اختالف قابل شهری کرمانشاه  محالتت

همدراه  تدا سدط  مطلدو  خددمات شدهری بده       رفداهی همراه عدم برخورداری از تسهیالت و امکانات نشین به حاشیه

بخشیدن بده فاداهای   عه شهری با هدف تنوّبه باال و مرفت توسّطم محالتتپی در ظاهر فااهای عمومی دریرات پیتغی

                                                                                                                                                                          
1- Kaur & Garg  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19967027
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 کند.   عدالت اجتماعی اشاره می ، به نبود محالتتآن 

و ویژگدی مشدترک    اجبداری و زودهنگدام اسدت    یها ازدوا شامل  ،شدهتر بررسی ی از مطالعات پیشبخش دیگر 

؛ 8977؛ مدایرز و هداروی،   8997 ،سدف یونی) گره خدورده اسدت   ،صادی و فرهنگی مناطق مورد مطالعهها با فقر اقت آن

؛ سداریچ  8973؛ باتاچاریدا،  8973 ؛ کالین،8973 ؛ مک گیور،8978؛ سینکالر، 8978 ؛ رادهاکریشنان،8979 کمرون،

 (.7938 ی و همکداران، بگرضدای ؛ 8971 ؛ یوجدورای، 8992 ؛ فرانبرگدر، 8971؛ جدوکی و اسدترک،   8978 و همکاران،

هدایی اسدت    شدامل ازدوا  ، کرمانشاه در گرفتهبورتهای  ازدوا  ی ازتوجّهبخش قابل نشان داد نیز نتاین این مطالعه 

ایدن   اندد.  پدر و مادر همراه بدوده و دختدران از اختیدار کمتدری برخدوردار بدوده      و یا مطلق که با میزان اختیار بیشتر 

خدود،   گیدری بدرای آینددة    تصدمیا  تدوان عدم ها،  در این خانواده هری متمرکز شده است.فقیر ش محالتتها در  ازدوا 

لحدا   خاسدتگاه افدراد ضدعیف و نداتوان بده      فقیدر شدهری همدواره    محالتتبروز خشونت را فراها کرده است.  زمینة

ر رنجندد، فرهنگدی را   در کنار یکدیگر که از ناتوانی اقتصادی د جمعیّتاقتصادی و اجتماعی است. مجاورت انبوهی از 

د و مردان را در نقدش شداه کوچدک    کن ها کمک می ی حاکا بر خانوادهکند که به بازتولید فرهنگ پدرساالر تولید می

آگداهی و داندش الزم،    . نبدود  دارد یمد  واخانه، نمایانده و زنان و دختران را به پذیر  منفعالنه از اوامر پیش روی آنان 

زانده از  آمددهای رو  آورده کده پدیش   ضعیف، منفعل، محتاط و با سط  انتظارات پدایین بدار   تشدّ بهآنان را موجوداتی 

هدایی از همسدرگزینی    ی، گونده محالتتد . بر همین مبناست کده در چندین   شده استنوشتهمنظر آنان تقدیری از پیش

ه را بده آندان تحمیدل    و ازدواجی ناخواست استگیری دختر برای ازدوا  همراه  یابد که با کمترین تصمیا گستر  می

ساختارهای حداکا بدر خدانواده را     و چه از نوع اجباری آن، غلبة مندرضایتشده چه از نوع  های تنظیا کند. ازدوا  می

، 7ندوع   اجبداری و حی یتدی   شدةهای تحمیل گذارد. ازدوا  دهد که راهی جز پذیر  آن برای فرد باقی نمی نشان می

ها و ساختارهای کالن جامعده، فربدت و تدوان     حاکمیت ارز  نیرومندیِ ،ها این ازدوا  تر دارند؛ در بار ی اندوهوضعیّت

لبده بدر چندین    ها نیز گرفته و تغییرات جامعه ناشی از فرایندد مدرنیتده، نیدز تدوان غ     ی از خانوادهگیری را حتت تصمیا

زنددگی پذیرفتده اسدت. در     عنصدری الزم در  عندوان  بده نداشدته و کماکدان آن را    یا شدده  نییتعساختارهای از پیش

 ماند. می بهره یببلکه از حمایت اجتماعی نیز  ،کشد بار فقر اقتصادی را به دو  می تنها نهتر، فرد  شرایطی بحرانی

 پیشدینة سدت کده در   ابدر وقدوع خشدونت خدانگی      گدذار تأثیرهای تغیّربرخورداری از حمایت اجتماعی از دیگر م 

هدای   مدرور نقشده   (.8972 ،و همکداران  ؛ سداالها  8971 ،و همکداران  تنجیدب شد )ها اشاره  به برخی از آن پژوهش

دهدد. در ایدن مطالعده،     می قرارمناطق باالی خشونت خانگی  ةرا نیز در رد 7فاز محلتة گذرنامه و فرهنگیان خشونت، 

هدای   اسدت. ازدوا  تمرکز یافتده   یادشده محلتةهیجانی است که در دو  یها ازدوا گرفته شامل انجام یها ازدوا  2/2%

از هدا   و مانند خشدونت بداال   پیامدهاییو  که با وجود عدم همراهی خانواده اند مدرنای از همسرگزینی  هیجانی گونه

ا امّد ؛ انتخدا  اسدت   های فدرد و خدانواده و تدال  دختدران بدرای حدقت       پاشیدگی خانواده، گویای تعارض میان ارز 

انزوای اجتماعی و نبود حمایدت اجتمداعی را بده دنبدال      پیامدهایی مانند ها و هنجارهای خانواده کردن به ارز  پشت

تی ایدران،  سدنت  در جامعة مسئلهاین  کند. نقش بازی میروابط بین زن و شوهرها در  تشدّ بهداشته است؛ عواملی که 

روا   ؛داشدته اسدت   باری نهای زیا بازتا همواره ها،  های خانواده ی به ارز توجّه و بی بودهای برخوردار  از جایگاه ویژه

نوبهدار( بدرای   ) یعمدوم در مکان و فاایی  و گذرنامه 7فرهنگیان فاز محالتتاز مجاورت  رمتأثتاز همسرگزینی،  گونه نیا

تدرین   یکدی از عمدده   عنوان به ،ده است. این فاای عمومیزنی را تروین دا ست که فرهنگ پرسهگذران اوقات فراغت ا

جواندان در چندین فادای     ،از ایدن رو  گانده دارد؛  است کده کارکردهدای چندد    کرمانشاهمظاهر مدرنیزاسیون در شهر 

کنند که هماهنگ با سدایر   بازتعریف می یا گونه بهاجتماعی که محصول روابط اجتماعی است، هویت شخصی خود را 
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تقویدت  قوی و مسدتقیا چندین سدبکی از زنددگی، موجدب       اتتأثیر شوند. های شخصی آن فاا، برساخته می هویت

میددی  اروی آنان و نازنی، آیندة مبهاِ پیش  پرسه ةیرو یبو  روزافزوناز همسرگزینی شده است. در گستر   گونه نیا

گدذارد و تدا حددود زیدادی      ریزی را برای آنان باقی نمی گیری و برنامه ای برای تصمیا بوده و انگیزه گذارتأثیرآینده،  از

 ده است.  ة خود، برای آنان ترسیا کرای کار، از آیندکردگان جوی تصویری همانند سایر تحصیل

دالیلدی مانندد فقدر    بهعدم حمایت اجتماعی  (8972 ،؛ ساالها  و همکاران8971 ،و همکاران تنجیب) ةمطالعر د 

گدرفتن هنجارهدای   نادیدده  دلیلنبود  حمایت اجتماعی به، پژوهشا در این امّ ؛خویشاوندی بوده است شبکة اقتصادیِ

کدردن دختدر بده     پشت ، با ویژگی7نوع های حی یتی  ازدوا  های این تحقیق در زمینة یافتهاست.  فرد توسّطه خانواد

حمایدت   بر نبدود   افزونکه  شود شناخته میخانواده  توسّطشده خانواده و تنبیهات در نظرگرفتهجارهای ها و هن ارز 

از همسدرگزینی  دیگری  عنصر حمایت اجتماعی در گونة ت.ها همراه شده اس خانوادهآنان از سوی اجتماعی، با انزوای 

هیجدانی، نبدود    ، بدرخالف گوندة  گونه نیاهرچند در  دهد. خود را به شکل دیگری نشان می ،های ناچاری مانند ازدوا 

تدوان   مدی  ،از ایدن رو  اسدت؛ اجتمداعی دختدران    ةتنبیهات خانواده، بلکه نداشدتن پشدتوان   حمایت اجتماعی نه از سرِ

شدده اسدت.   آن رفدتن  ها، موجب ازبین گرفت که فقر خانواده تی و اجباری در نظرهای سنت را در پیوند با گونه ونهگ نیا

قدرتمندد   شدبکة  های اجتماعی حمایت نبود های نوظهور ازدوا  تعریف کرد که پیامد  توان از گونه را می ناچاری گونة

هاسدت؛ حمایدت اجتمداعی     خدانواده ت اجتمداعی میدان   از یکدیگر و کاهش ارتباطدا  ،خویشاوندی چندین سده پیش

 ةافتد یرییتغدر جوامد ِ   کده  یحدال هایی بوده است؛ در  تی، مان  از رشد چنین ازدوا خویشاوندی در جوام  سنت شبکة

دختدرانِ پددر    ویدژه  بده  ،اقتصدادی و اجتمداعی ندارندد    پشدتوانة رفتن این عنصر م بت، دخترانی که ، با ازبینامروزی

ند که تنها انتخا  میان بد و بددتر و نده امیدد    ک به پذیر  ازدواجی می ناچار ه، تر  از سربارشدن، آنان را دادازدست

آن و  سداز  نده یزمبه عوامل  توجّهتال  برای کاهش خشونت خانگی نیازمند  ،از این رو شود؛ ی میبه زندگی بهتر، تلقت

 شود.   ها پرداخته می گیری به آن نتیجهه در مرتبط است کریزی و انجام اقدامات کاربردی  برنامه

 یگیر نتیجه
بیهوده است اگر برای کداهش   است.برای ایجاد اشتغال  یزیر برنامهنیازمند ، پیش از هر چیز، خانگیکاهش خشونت 

آوری، بددون توجّده بده عامدل بیکداری،       های زندگی و افزایش تا  خشونت خانگی، برمبنای مشاوره و آموز  مهارت

فشدارها و تنگناهدا،   هدا،   خدانواده اقتصدادی  اتوانی ند در شدرایط  ، هدا پدژوهش بردن از این  بدون نام .دی شوگیر تصمیا

 و هدای مدرزی   بازارچده  ةتوسدع  کرد؛فراها خواهد  برای بروز خشونترا زمینه برداشته و  مجراهای آرامش را از میان

اشدتغال، بایدد    ریدزی در حدوزة   برنامده  .یزی استر نیازمند برنامه ،بیش از بودجه خوداشتغالیهای بومی برای  ظرفیت

  د. در ایدن راسدتا، آمدوز    رگزینی مانند ناچداری جلدوگیری کند   های همس چندگانه بوده تا بتواند از روا  برخی گونه

از  کندد؛  اسدتقالل اقتصدادی آندان کمدک مدی      به سرپرست یبفقیر و  یها خانوادهآموزی به دختران  های حرفه مهارت

هدای خیابدانی زودگدذر جلدوگیری      زنی و ایجاد دوسدتی پرسه دردلیل افراط های هیجانی، به روا  گونه، از سوی دیگر

گدذران   جده یدرنتآیندده و   یزید ر برنامده ناامیدی به آینده و نداشتن انگیزه بدرای   ،د. در گستر  چنین رفتارهاییکن

ا، ها در روسدتاه  زیرساخت ایجادشتغال شامل برای اریزی  از برنامه یبخشزنی نقش داشته است.  اوقات فراغت با پرسه

 محدالتت  .اسدت  ی گسترده بده شدهر  ها مهاجرت از برای جلوگیریبردن رفاه اجتماعی حمایت از کارگران فصلی و باال

تدا عددالت اجتمداعی     اندد  تسهیالت شهری برای حفظ زیبایی و سرزندگی مندی از بهرهریزی برای  فقیر نیازمند برنامه

   یابد.مصدا ق  محالتتهمه  نسبی در طور به

رسد بیش از هر عامدل   است که به نظر می یمساللهای ناکارآمد خانواده از دیگر  ها و نگر  تغییر در برخی ارز  
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د. های مناسب جدایگزین کند   با ارز  ها را آمدن نسلی است که بتواند آنشدن زمان و روی کاری نیازمند سپریدیگر

هدا در امدر ازدوا  اسدت کده بده       ی کالن بر خانوادهو هنجارها ها ارز  (، غلبة7نوع )ی هایی مانند حی یت روا  ازدوا 

 ویدژه  بده  ؛شدود  قربانی حفظ آن مدی  ،نوپا خانوادةگی دختران در زمان ازدوا  باور دارد و در موارد بسیاری، بنیان  باکره

 ،در ایدن زمینده   شدود.  همراه مدی  ،نیز ناندختران در زندگی پیش روی آ آور رننها به سرنوشت  خانوادهبا آگاهی که آن

سازی نسدل جدوان بدرای     آگاه ةت در زمینالیّند. فعّکت الیّها فعّ ها و ارز  افکار عمومی نیز باید در جهت تغییر نگر 

ریدزی بدرای ایجداد روابدط      االن مددنی و برنامده  ازدواجی مطلو  و مناسب نیز نیازمندد حمایدت دولدت و تدال  فعّد     

فکری بیشتر آنان همدراه   ازدوا ، با مشارکت و ها گیری در زمینة ها و دختران است تا تصمیا خانوادهتر بین  بمیمانه

اندزوای   ،د کده پیامدد مسدتقیا آن   هیجدانی( ایجداد نکند   ) جدان یه)حی یتی( و از سدر   شود و ازدواجی را از سر اجبار

 بدروز خشدونت خدانگی خواهدد بدود.      زمینده  جده یدرنتو  هدا  خدانواده اجتماعی و طرد آنان و عدم حمایت اجتمداعی  

الگوهدای بسدیار روشدن و     تی،های سدنت  ها و نگر  برای تغییر ارز  مؤثتراقدامات  های جامعة جهانی در زمینة تال 

 کنند.   مناسبی را در این زمینه عرضه می

 سپاسگزاری
سدازمان جهداد    یعلمد  ئدت یههمکار گرامی، آقای مهندد  مسدلا حدیددی، عادو     های  همراهیبا سپا  فراوان از 

 .های خشونت نقشه ةدانشگاهی کرمانشاه در تهیّ

 منابع
   نشر نی. :تهرانچاپ نها،  منیژه نجا عراقی. ترجمة .زنان یشناس جامعه .(7937کلر )آبوت، پامال؛ واال ، 

 رضدا یعلیا؛ نیکدونژاد،  اقتدار، سامره؛ زارعی، عبا ؛ رهبر، نرگ ؛ مسگرزاده، مدر  ؛؛ موسوی، احسان؛ افتخاری، علینادر آقاخانی،

معتدداد  شددده در زنددان دارای همسددر معتدداد و غیددرای میددزان خشددونت خددانوادگی تجربدده هبررسددی مقایسدد .(7937)

، ستاری و مامدایی ارومیده  پر ة دانشکدةمجلت .7937کننده به مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ارومیه در سال  مراجعه

77 (77) ،391-371. 

 در نشدینی حاشدیه  از ناشدی  اجتمداعی  هدای  آسیب مطالعة .(7938امیری، مجتبی؛ پورموسوی، سید موسی؛ بادقی، منصوره )

 .791-773، (3) 8 ،شهری مدیریت و اقتصاد .شهری دیدگاه مدیران از تهران شهرداری 73 ةمنطق

اجتمداعی آن در   - هدای فدردی   کنندده  سالمت روان و برخی تعیین .(7939، حمیدرضا )پرور نشداامینی، لیال؛ حیدری، مریا؛ 

 .893-333 (،2) 78، دانشکدة پرستاری و مامایی ارومیه مجلتة .زنان تحت خشونت خانگی

 چاپ سوم، نشر نی، تهران. .ترجمة حسین قاضیان .درآمدی به مطالعات خانواده .(7939برناردز، جان )

خشدونت خدانگی علیده زندان )مدورد       ةمطالعدة کیفدی پدیدد    .(7938اله )اللهی، سیف اله؛ سیفبگرضایی، پرویز؛ زنجانی، حبیب

-3(، 9) 77، مجلتة مطالعات اجتماعی ایدران  .کننده به مرکز خدمات اورژان  اجتماعی شهر ایالم( عهمطالعه: زنان مراج
98. 

ترجمدة بنفشده جدوادی     .شاهد تن، خشونت بنیادین علیه زنان جنو  آسیایی ساکن ایاالت متحده .(7939داسگوپتا، شمیتا )

 .  شناسان جامعه :تهرانچاپ اول،  .الیادرانی

های مستقیا خشونت علیه زنان در مراکز پزشدکی   هزینه .(7923ه )آمن ،ستاره فروزانر؛ منی ،برادران افتخاری دژمان، معصومه؛

 .898-897(، 9) 3، پایش .قانونی شهر

نشین جهت نیل بده   شناسی کالبدی مناطق حاشیه آسیب .(7939) حسن ،محمد جعفری ؛مهدی ،داود؛ مقیمی ،رضایی

 ةتوسدع  ی معمداری پایددار و  دومدین همدایش ملتد    .(احمدآباد تبریز ةرد مطالعه: محلتمو ةشهری )نمون پایدار ةتوسع

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1701-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1701-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1631-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1631-fa.pdf
http://unmf.umsu.ac.ir/browse.php?mag_id=61&slc_lang=fa&sid=1
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 خدط  پنام شرکت .عامل ایران ، انجمن علمی پدافند غیرشهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

 .  قا نوین،

 ی کرمانشاه.  زیر برنامهریت و سازمان مدی .(7988-7919های عمرانی دورة )طرح .(7913سازمان برنامه و بودجه )

 جواندان  و درگیدر   ندزاع  با مرتبط شناختى جامعه عوامل .(7938فر، بهروز ) بهزاد  محمدجواد؛ زادگان، شهناز؛ زاهد ، بداقت

 .  92-89(، 7) 3، اجتماعی زنان و خانواده -های انتظامی  دوفصلنامة پژوهش .خانواده( بر تأکید باذها  ) سرپل در

 ةشدهری و مسدئل   نشدینی  تی حاشیهپیامدهای امنیّ مفهومیتبیین  .(7938الدّین؛ مستجابی، حمید )هلل؛ کرمی، تا عبدی، عطاا

 .899-781( ، 3) 3 ،های انتظام اجتماعی پژوهش .ق مکانیتعلت

تاهای ررسی آثار فقر و خشونت بر میدزان خودکشدی در ایدران مدورد مطالعده: روسد      ب .(7923عنبری، موسی؛ بهرامی، اردشیر )

 .  99-7(، 8) 7، بررسی مسالل اجتماعی ایران .شهرستان پلدختر
هدا   تحلیل فاایی فقر شهری در سط  محلتده  .(7938نژاد، حسین؛ شاهی، عارف؛ ظفری، مسعود ) خواه، حسین؛ حاتمی فرهادی

 .98-71(، 8) 8، اقتصاد شهری .پژوهی: شهر مشهد( )نمونه

جدرالا   یبندد  رتبده  در یا )مطالعه یاجتماع یها بیآس و جرم با شهر نسبت .(7939ه )الی؛ نصرتی پایانی، عزترضاعل محسنی،

 .792-779(، 1) 8، ة جغرافیای انتظامیپژوهشنام .(گرگان شهر اقتصادی و اجتماعی یها بیآسو 

ویکدور   بین فقر و خشدونت شدهری بدا اسدتفاده از مددل      ةتحلیل تطبیقی رابط .(7939محمدی، جمال؛ باقری کشکولی، علی )

 .733-783(، 7) 7، مطالعات نواحی شهری .شهر یزد( یها موردی: محلته ة)مطالع

 3، خدانواده  مطالعدات  و زن ترکیده(.  جامعدة  بده  نگداهی  باخانواده ) در زنان علیه خشونت بر تحلیلی .(7937نرمینه ) معینیان،
(71 ،)797-738. 

کنندده بده    مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردار مراجعده  بررسی شیوع، پیامدها و عوامل .(7923) نسب، لیالهاشمی

 .37-98، (3) 77، علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ةمجلت .شهر سنند  یها مارستانیبخش زایمان ب
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