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در دنی��ای امروز، مدرنیت��ه به عنوان یک جریان در تحول ساختارهای اجتماعی ب��ر نهاد خانواده و روابط بین 
زوجین اثرگذار بوده و پیامدهایی از جمله بروز خشونت پنهان در روابط زوجین داشته است. این مقاله به بررسی 
جامع��ه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی جریان مدرنیته بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده 
ج��وان می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، پیمای��ش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری 
تحقی��ق کلی��ه زوجین تحصیل ک��رده و جوان 22 تا 35  ساله مشغول به تحصی��ل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات  بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس سهمیه ای، 384 نفر به عنوان نمونه 
آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود و داده ها و یافته های حاصل از تحقیق 
با استفاده از نرم افزارهایSPSS22  و مدل سازی معادالت ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. 
تحلیل داده ها نشان داد که بین فردگرایی، مادی گرایی، رشد عقل گرایی، آزادی و برابری  با خشونت خاموش 
رابط��ه معناداری وجود دارد. همچنی��ن بر اساس مدل معادالت ساختاری می توان گف��ت که تأثیر میزان عوامل 
اجتماع��ی- اقتص��ادی جریان مدرنیته بر ه��ر یک از شاخص های خشونت خاموش بی��ن زوجین تحصیل کرده  
ب��ه ترتی��ب عبارت اند از: فردگرایی)0/72(، مادی گرایی )0/69(، رش��د عقل گرایی )0/66(، آزادی)0/53( و 
برابری)0/42(. نتیجه آن که خشونت  خاموش بین زوجین تحصیل کرده متاثر از تحوالت جریان مدرنیته  است.
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مقدمه 
مدرنیته پس از تحوالت قرون وسطی و رنسانس در عصر روشنگری پدیدار شد و دستورالعمل جدید زندگی 
را برای جهان به ارمغان آورد؛ دوره ای که در تعریف آدم، عالم و مبدا عالم تفاوت عظیمی نسبت به گذشته پیدا 
ک��رده اس��ت. با پیدایش مدرنیته و ابزارهای آن تحول عظیمی در زندگ��ی همگان صورت گرفته است و مفاهیمی 
در تفکر بشر وارد شده که مثل و مانند نداشته است. در سطح کلی و جهانی، تحوالت نظری و اجتماعی ناشی 
از مدرنیت��ه به ویژه در نیمه دوم قرن نوزدهم )تحوالت نظری ناشی از ظهور انسان شناسان و تحوالت اجتماعی( 
موج��ب تغیی��رات بنیادین شده است.)خالق پناه و سنائ��ی، 1399: 76(. مدرنیته به عن��وان یک جریان موثر در 
تح��ول ساختاره��ای اجتماعی بر نهاد خانواده به عن��وان یکی از مهمترین و بنیادی تری��ن نهادهای اجتماعی در 
دوران معاصر نیز تاثیر گذاشته است. تحوالتی که در غرب با عنوان »مدرنیته« اتفاق افتاده، پیامدهایی را در سایر 
نق��اط جهان به ج��ای گذاشته که ممکن است در بستر جامعه برای آن فرهنگ سازی نشده باشد. کشور ایران نیز 

از آن امر مستثنی نیست«)امامی اردستانی و همکاران، 1397: 260(. 
»تح��والت اجتماعی ده��ه های گذشته در سطح جهانی، نظ��ام خانواده را با تغیی��رات، چالش ها، مسائل و 
نیازه��ای جدی��د و متنوعی روبه رو کرده و مفاهیم سنتی و ط��رز کهن زندگی خصوصی و خانوادگی متحول شده 
و در مع��رض تهدید ق��رار گرفته است« )فاتحی دهاقان��ی و همکاران، 1390: 15-14(. این��ک، پدیده دردناک 
خشون��ت زوجی��ن در ابعاد گوناگون جسمانی، روانی و جنسی در سراس��ر جهان سالمت جسم و روان همسران 
را ب��ه خط��ر می اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز ق��رار می دهد)خاوری، 1392: 34(. جامعه ایران نیز 
ر از تأثیرات بیرون��ی بوده است. البّته، 

ّ
در ده��ه ه��ای اخیر ب��ا توجه به پیش آمادگی ها و تقاضاه��ای درونی، متأث

ای��ن تغیی��رات پس از جذب و درونی شدن، خود به عنوان عامل��ی درونی در تعامل همسو یا ناهمسو با نیروهای 
همچن��ان فّعال و شاید بسیار فّعال جهانی شدن تغییرات جدیدی را ایجاد کرده اند. از این رو، برای فهم تغییرات 
ی شدن« استف��اده می شود که در آن، اضافه بر 

ّ
ب��ه وقوع پیوسته در کشورهای��ی نظیر ایران، از مفهوم »جهان محل

ی( نیز لحاظ شده است. در واقع، تاری��خ معاصر ایران روایتگر 
ّ
تأثی��رات بیرون��ی، شرایط و عوامل درون��ی )محل

ی از یک سو برای ماندن )تداوم( و از سوی دیگر برای مدرن شدن )تغییر( بوده 
ّ
تقالی یک جامعه ریشه دار محل

اس��ت )سرای��ی، 1385 : 41(. از آنجا که خانواده نخستین و پایدارترین نه��اد اجتماعی است که هویت انسانی 
و جامع��ه پذیری فرد در آن شکل می گیرد و موجب پذی��رش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین انتقال 
الگوهای روابط و تعامل به سایر نهاد های اجتماعی است)تنهایی و شکربیگی،1387( هیچ یک از آسیب های 
اجتماع��ی نیست ک��ه فارغ از تاثیر خانواده باشد. بنابراین، وجود خشونت در الگوی خانوادگی موجب تسری آن 

به جامعه و تداوم الگوها و رفتارهای خشن در مناسبات اجتماعی است)گارنگ و آچارا1، 2015(. 
امروزه خانواده تحت تأثیر امواج مدرنیته، تغییرات کمی و محتوایی زیادی را به خود دیده است. بر این اساس 
خان��واده ایرانی نیز جدا از این تغییرات نبوده و ساخت��ار آن به خصوص روابط بین افراد درون خانواده دستخوش 
تغیی��رات اساس��ی گشته است. در این وضعیت خان��واده ایرانی با مسائل مختلفی رو ب��ه رو گردیده که خشونت 

1. Gurung, S. and Acharya, J.
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خانگی یکی از آن مسائل است)فیروزجائیان و رضایی چراتی، 1394: 106(.
امروزه خشونت به شکل جدید آن، یعنی خشونت خاموش، به یکی از جدیدترین مباحث در حوزه آسیب های 
اجتماع��ی خطرزا تبدیل شده اس��ت)آل دوسری1،  2016( امروزه با وج��ود پیشرفت های صنعتی جوامع، رشد 
تم��دن و فرهن��گ آن ه��ا و توسعه علم و فن��اوری، هنوز پدیده خشون��ت خانوادگی یک معض��ل جهانی به شمار 
می آید)شکربیگ��ی و مستم��ع، 1393: 154(. طبق آمار سال بهزیستی در سال 1397، 0/49 از زنان ایرانی آزار 
جنسی و فیزیکی، 0/26 درصد آزار عاطفی- روانی و کالمی و 22/2 درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی 
دی��ده ان��د. همچنی��ن 0/71 زنان که م��ورد خشونت قرارگرفته اند از م��دت زندگی زناشویی آنه��ا بیش از 5 سال 

نمی گذرد)دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور،1397(.
خشون��ت بی��ن زوجین ب��ه هیچوجه خ��اص جوامع عقب افت��اده یا مسلمان نیس��ت، بلک��ه در پیشرفته ترین 
کشوره��ای جه��ان، زنان از تبعات ناشی از خشونت، به خص��وص در زندگی خانوادگی، رنج می برند و آزارهای 
جسمی و جنسی و روانی، نه تنها تندرستی، سالمت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه 
جامعه را نیز متضرر می سازد)غالمی، 1398: 36(. »نتایج تحقیقات مشخص کرد که برخالف تصورات رایج، 
تنه��ا خانواده های مسئله دار به خشونت متوسل نمی شون��د، بلکه خانواده هایی که به ظاهر معمولی یا مطلوب 
هستن��د هم با اعضای خ��ود بدرفتارند«)محمدی و میرزائی، 1391(. در خشونت ه��ای خانگی اغلب زوجین 
مرتکب خشونت های زناشویی می شوند. این پژوهش درصدد است تا تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی جریان 
مدرنیت��ه ب��ر خشونت بین زوجین تحصیل کرده را مورد بررسی قرار ده��د. تصور عمومی این است که با افزایش 
سط��ح تحصی��الت، تسامح و تساهل در بین زوجی��ن بیشتر می شود و با همدیگر با م��دارا زندگی می کنند، اما 
م��وارد زی��ادی وجود دارد که رفتاره��ا اینگونه نیست و خشون��ت غیرفیزیکی و به اصط��الح »خاموش« بین آنها 
جریان دارد. امروزه، تاثیر پذیری از جریان مدرنیته در ایران نیز همچون سایر جوامع رو به افزایش بوده و افراد به 
ظاه��ر شاخص های مدرن شدن را دارند. دانشجویان متاه��ل نیز همچون اغلب گروه های اجتماعی جامعه در 
این مسیر قرار گرفته اند و در سالیان اخیر آسیب های اجتماعی میان زوجین و رفتارهای آنان دچار تغییرات بسیار 
زی��ادی گردی��ده است. لذا در این تحقیق بر آن هستی��م تا به ارائه توصیفی دقیق از عوام��ل اجتماعی- اقتصادی 
جریان مدرنیته و سنجش مولفه ها و تاثیرات آن بر خشونت خاموش میان زوجین بپردازیم. این پژوهش به دنبال 

پاسخ به این پرسش است:
عوام��ل اجتماع��ی- اقتصادی جری��ان مدرنیته ب��ر خشونت خام��وش می��ان دانشجویان متاهل چ��ه تاثیری 

می گذارد؟
اهداف تحقیق عبارت اند از:

بررسی و شناخت تاثیر مادی گرایی بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده؛ . 1
بررسی و شناخت تاثیر برابری بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده؛ . 2
بررسی و شناخت تاثیرآزادی بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده؛ . 3

1. Al Dosary
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بررسی و شناخت تاثیر عقل گرایی بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده؛ . 4
بررسی و شناخت تاثیر  فردگرایی  بر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل کرده؛ . 5
بررسی و شناخت عوامل اجتماعی- اقتصادی جریان مدرنیته بر خشونت خاموش بین زوجین جوان.. 6

مبانی و چارچوب نظری پژوهش
ماهیت موضوع و چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریه های صاحبنظران است که به گونه ای اجمالی و 

هماهنگ و قابل تحلیل با موضوع مطروحه ارائه می گردند.
مدرنیته در آغاز یک اندیشه نو برای تغییر بود و در هر جامعه ای به عنوان یک بدیل پیشرفت محسوب می شد. 
جوامع��ی ک��ه از سنت رویگردان می شدند و مدل رایج در زندگی روزمره خود را پس می راندند، به بروز جنبش 
مدرنیت��ه در وجود خ��ود راه می دادند. »تغییراتی که امروزه در جهان جریان دارد، جوامع و فرهنگ های مختلف 
را بیش از همه اعصار گذشته به هم وابسته می سازد. همراه با شتاب گرفتن ضرباهنگ تغییر، آنچه در یک نقطه 
از جه��ان روی م��ی دهد،  می تواند به طور مستقیم بر جاهای دیگر نیز تأثیر بگذارد)گیدنز1، 68:1392(. البته، 

افراد با توجه به ویژگی های مختلف و زمینه های زیستی خود عوامل جریان مدرنیته تاثیر می پذیرند. 
شاخص های مدرنیته

از تعابیر و تعاریف ارائه شده می توان چنین استنباط کرد که تاثیرات مدرنیته از جنبه های مختلف قابل بررسی 
است. بودلر2، مدرنیته را به معنای تخریب شکل های کلیشه ای قالبی شده ای می دانست که در پی تحول افکار و 

رفتار هستند. به طور خالصه مهترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی مدرنیته عبارت اند از: 
ال��ف( انس��ان گرایی: متضمن نفی هر خصوصیت و تمایزی جز انسانی��ت است که بتوان بر اساس آن درباره 
انسان داوری کرد. هویت انسان به عنوان انسان، متضمن نفی هویت طبقاتی، ملی، مذهبی، قومی، نژادی و ... 

است. )احمدی، 1377: 83(
ب( عق��ل گرای��ی: نگرش به جهان ب��ه صورت عقلی و بر اساس خرد و استدالل اس��ت. ترنر )1381( بر این 
ب��اور اس��ت که اشتغال و تحصیالت  زنان بر روابط زناشویی آنها تأثیر می گ��ذارد و زنان را در ایفای نقش دچار 

تعارض می کند.
ج( مادگرایی: عقل گرایی عامل موثری بر مادی گرایی است.)احمدی، 1377(

چ( فردگرایی: گیدنز بر این باور است که جهانی شدن یکی از عواملی است که در نهاد خانواده تأثیر گذاشته 
و دگرگون��ی های اساسی در نقش های سنت��ی و ثابت و از پیش تعیین شده اعضای خانواده به وجود آورده که در 
کید  نهای��ت به رشد فردگرایی منجر شده است)گیدنز، 1392، 135(. بک3 معتقد است که افزایش فردگرایی، تأ

بر اتکای به خود و... از پیامدهای مدرنیته می باشند. 
د( براب��ری:  مفه��وم برابری از نظر حقوقی و سیاسی، یعنی برابری در آزادی؛ اندیشه ای انقالبی است که همه 

1. Giddens
2. Baudelaire
3. beck
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مناسبات مبتنی بر حسب و نسب و تمایزهای مختلف را در هم می شکند. )احمدی، 1377(.
ه( آزادی: آزادی در هر دو معنای مثبت و منفی کلمه، از ارکان تجدد به شمار می رود. در معنای منفی، انسان 
م��ی باید از سلطه هر گون��ه اراده خود سرانه بیرونی مانند قدرت سیاسی و ی��ا ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
رهایی یابد و در معنای مثبت، انسان باید در تعیین سرنوشت خود در جامعه مشارکت کند. )احمدی، 1377(.
ب��ا توج��ه به اینکه پیشرفت های م��درن و فناورانه در جوامع بشری زمینه ساز تح��والت اقتصادی- اجتماعی 
است، به نظر می رسد که امروزه با تحوالت عظیمی که در حوزه ارتباطات اجتماعی به علت تغییرات ساختاری 
عوام��ل جری��ان مدرنیت��ه رخ داده، رفتارهای ف��ردی، خانوادگی و اجتماع��ی تحت تأثیر قرار گرفت��ه است. رفتار 
خشون��ت آمی��ز چه به صورت آشکار و چه پنه��ان یا خاموش از آن جمله است که طبق نظ��ر صاحبنظران به این 

صورت تبیین می شود:
برانگی��ز  و چال��ش  پیچی��ده  ام��ری  قان��ون  اس��اس  ب��ر  آمی��ز  رفت��ار خشون��ت  بن��دی  و طبق��ه  توصی��ف 
است)کاستچای2016،1(، یکی از این مسائل که نتایج به نسبت ناگوارتری چه در سطح خانواده و چه در سطح 
جامعه بر جای می گذارد، پدیده خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان، پدیده ای تاریخی و جهانی است 
که به وسعت مرزهای کشورها، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نژادی و قومی گسترده است)آل دوسری، 
2016(. باندورا2 مدعی است که غالب رفتارهای انسان از طریق مشاهده و در خالل فرایند الگو سازی فرا گرفته 
می شود. برگس و اکرس3 نیز یادگیری رفتار کجروانه را بیشتر از طریق فرایند های تقویت و سازوکارهای اساسی 
آن، یعن��ی تشوی��ق و تنبیه، مورد توجه قرار می دهند و معتقدند ادامه یا توقف هر نوع رفتاری بستگی به تشویق یا 
مجازات دارد. به بیان دیگر، تشویق موجب ادامه  رفتارهای انحرافی می گردد و همچون سایر رفتارهای اجتماعی 
در اثر آمیزش بادیگران آموخته می شود و تداوم می یابد)غالمی ،1398: 23(. رد4 نیز معتقد است همه رفتارها 
و اعم��ال اف��راد در زندگی تحت تاثیر الگوها و نمونه ها هستند. او م��ی گوید تقلید امری اجتماعی بنیادی است 
و ب��ر رواب��ط بین افراد حاکم است. ویلس��ون و هرنشتاین5 محیط خانواده و تجربه ه��ای نخستین فرد در مدرسه 
را از جمل��ه مهمترین علل اجتماع��ی موثر در رفتارهای کجروانه )خشن( به حساب می آورند )کریمی، 1397: 
51(. سط��ح تحصی��الت و ن��وع جامعه پذی��ری در خشونت افراد متف��اوت است. زنانی ک��ه خشونت پایین تری 
دارن��د، خشون��ت را همراه با تبعیض جنسیتی درک شده با سالمت روان��ی بدتر، کیفیت زندگی زناشویی پایین و 
خوشبخت��ی کمتر م��ی دانند)گنجان و همکاران6، 2020(. نظریه های فمینیست��ی، ریشه خشونت های خانگی 
علیه زنان را در نهادها و ساختارهای قدرت مردساالری جستجو می کنند )آبوث و واالس1383،7(. نظریه های 
کید دارند.  ترکیبی بر چندبعدی بودن خشونت و تأثیرپذیری آن از تعامل بین عوامل فردی، محیطی و اجتماعی تأ

1. Kasetchai
2. Bandura, A.
3. Akers, R. L. and Burgess
4. Reid, Sue Titus
5. Wilson and Hrnshtayn
6. Gunjan et al.
7. Wallace and Abbott
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به طورکلی این عوامل در چهار سطح مطرح و مورد تحلیل قرار گرفته اند: سطح اول، شامل عوامل فردی است. 
سطح دوم، شامل محیط خانواده و عوامل خانوادگی است. 

سطح سوم شامل نهادها و ساختارهای اجتماعی رسمی و غیررسمی زمینه ساز خشونت است. 
سطح چهارم، شامل عوامل فرهنگی زمینه ساز خشونت است)برناردز1، 1384(

نظری��ه مناب��ع بر این امر تاکید می کند که اغلب م��ردان منابع اقتصادی را در دست دارند و همین امر موجب 
برت��ری آن ه��ا در روابط خانوادگی می شود.)مرشی��د2، 2016( حال آنکه زنان به لح��اظ منابع اقتصادی عمدتا 
ب��ه همس��ران خود وابسته ان��د و از طرفی چون مراقبت از فرزن��دان را بر عهده دارند، اگر م��ردان را ترک کننند، با 
مشک��الت اقتص��ادی رو به رو خواهند ش��د. از این رو، در روابط خش��ن باقی می مانند. وابستگ��ی زنان به این 
معناس��ت ک��ه آن ها راه های محدودی را در دست��رس دارند و لذا کمتر می توانند بر م��ردان قدرت و نفوذ داشته 

باشند. 
در دیدگ��اه کارک��ردی، خشونت برای بقای خانواده کاربرد پیدا می کند. از ای��ن دیدگاه، افراد در گروه خانواده 
نقش های بارزی دارند. هر یک از افراد گروه های خانواده برای ادامه زندگی، بنا به مقتضیات و انتظارات نهادی- 
اجتماع��ی، نق��ش های گوناگون خود را ایفا می کنند )جوادی��ان زاده، 1390: 56(. بنابراین انسان مدرن، مبنای 
رواب��ط را ب��ر اساس سود تعریف می کند. انسان مدرن به دلیل حکومت پارادایم اومانیستی بر ذهن و روانش، به 
تدریج از انسان محوری به خود محوری حرکت و منفعت »من« را سر لوحه خود قرار می دهد. در این جامعه، 
روابط بین زن و مرد برای رسیدن به منافع و رفع نیاز های اقتصادی، جنسی و… تعریف می شود و چون گزاره ای 
چ��ون ایث��ار موضوعیت عام ندارد، انس و الفت و رابطه مودت و رحمت ب��رای تداوم خانواده ایجاد نمی شود. به 
اعتقاد زن مدرن اساسا تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. در الگوی زن مدرن، زنان باید با زبان، لباس، ادبیات 
و آزاد رفتار کنند و آزادی جنسی برای زن و شکستن تمامی محدودیت هایی که پیش از آن برای زنان متصور بود، 

دو رکن اساسی به شمار می آید. 

روش شناسی پژوهش
روش تحقی��ق ای��ن مقال��ه بر اساس نحوه گ��ردآوری و تحلیل داده ه��ا، توصیفی و از ن��وع پیمایشی است. در 
مطالع��ات میدان��ی از پرسشنامه ب��رای گردآوری داده ها جه��ت آزمون فرضیه های تحقی��ق استفاده شد. جامعه 
آم��اری تحقی��ق شامل کلیه دانشجویان متاهل22 تا 35 ساله دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 
ب��ود. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری مشخص نب��ود، از جدول مورگان که حداکثر نمونه آماری را 384 نفر 
در نظر می گیرد استفاده شد. به دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. 
در این روش محقق با در نظر گرفتن صفاتی در جامعه آماری و انتصاب این صفات به جمعیت نمونه، تعادلی را 
بی��ن نمون��ه و جامعه آماری برقرار می کند و تا حدودی یک نمونه متعادل به دست می آورد. با توجه به اینکه این 

1. Bernardes
2. Murshid
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دانشگاه 20 دانشکده دارد، با نمونه گیری تصادفی ساده سه دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده هنر و معماری، 
دانشک��ده عل��وم انسانی و اجتماعی انتخاب و از هر دانشکده، سه رشت��ه تحصیلی انتخاب و با توجه به حجم و 
تناس��ب دانشجوی��ان زن و مرد پرسشنامه بین آنها توزیع شد. گفتن��ی است که افراد زیادی حاضر به پاسخگویی 
نشدند و به همین دلیل پرسشگری این تحقیق زمانبر شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی و 

استنباطی، از مدل معادالت ساختاری لیزرل استفاده گردید.
 
ً
پرسشنام��ه ای��ن پژوهش دارای 50  س��وال ست که هر یک از گوی��ه ها با یک مقیاس پن��ج درجه ای )کامال

 موافق( سنجیده می ش��ود. سوال های متغیره��ای مستقل و وابسته 
ً
مخال��ف، مخال��ف، بینابین، مواف��ق و کامال

برخاسته از تعریف عملیاتی زیر بودند:
»سن��خ شناس��ی خشونت« از پاتریک تول��ن شامل خشونت روان��ی، ارتباطی، جنسی، اقتص��ادی و فیزیکی 
است)ساندری1 و همکاران، 2018( اما در این تحقیق بعد فیزیکی آن حذف می شود تا فقط خشونت خاموش 
سنجی��ده ش��ود. متغیر وابسته، خشونت خام��وش است که شامل پنج بعد روانی )عاطف��ی(، ارتباطی، جنسی و 

اقتصادی است. 
خشون��ت اقتصادی: منظور از خشون��ت اقتصادی کلیه رفتارهای خشونت آمی��زی است که در مقابل همسر 
ص��ورت م��ی گی��رد و شامل سوء استفاده مال��ی از همسر، کنترل دائم��ی دخل و خرج همس��ر و و برآورده کردن 

نیازهای مربوط به خود، ولخرجی و. می باشد.
 خشون��ت جنسی: منظ��ور از خشونت جنسی ابراز نارضایتی از رابطه زناشوی��ی به صورن تحقیر آمیز و عدم 

همکاری در روابط جنسی می باشد. 
خشون��ت روان��ی: منظور از خشونت روانی رفتارهایی مانند تحقیر در جم��ع، دشنام و ناسزا، تحقیر از طریق 
انتق��اد و سرزنش خانواده و دوست��ان، تهدید به طالق، متهم کردن مرد به بی مسئولیتی و بی تفاوتی در کلیه امور 

مربوط به خانواده است. 
خشون��ت ارتباطی: منظور از خشونت ارتباطی رفتارهایی مانند توهین و ناسزا گفتن و بی احترامی کردن، داد 
و فریاد زدن بر سر ایشان، قهر و اخم و ترشرویی، تمسخر در جمع، به کاربردن کلمات رکیک و دشنام و داشتن 

روابط عاطفی با جنس مخالف است. )اعزازی، 1385(.
عوامل اجتماعی-اقتصادی مدرنیته

فردگرای��ی: در فرد گرایی عالی��ق، نیازها و اهداف فردی ترجیح داده می شون��د و ارزش ها و هنجارها، مبنای 
ف��ردی دارند )خودانگاش��ت هستند(. کسب لذت ف��ردی، در اولویت است و باورهای ف��ردی، متمایزکننده فرد 
از خان��واده هستند. استق��الل و هویت فردی اهمیت دارند و راهبردهای مستقی��م و مواجه رو در رو ترجیح داده 

می شوند.)دهقان و همکاران، 1393: 187(
عق��ل گرای��ی: کلیه امور زندگ��ی باید با همکاری و مشارک��ت زن و مرد صورت پذی��رد. زن و مرد در تصمیم 
گیری ه��ای زندگ��ی مشترک، به یک اندازه سهیم اند. با توجه به موضوع تصمیم گیری و شرایط، گاه زن و گاه مرد 

1. Sundari
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باید تصمیم نهایی را بگیرند. هیچ الزامی در پرداختن زن به کارهای سنتی خود در خانه وجود ندارد و زنان باید 
ب��ه این وضعیت خ��ود معترض باشند. زن امروز نباید محبوس در خانه و تاب��ع همسرش باشد. اشتغال برای زن 
ام��روزی یک ضرورت است. زنان قادرند بسیاری از موقعیت های شغلی را که هم اکنون در اختیار مردان است 

را به عهده بگیرند و در آن بسیار موفق تر از مردان عمل کنند. )دهقان و همکاران، 1393: 187(
آزادی: ه��ر ی��ک از زوجین حق دارن��د در مورد طالق خ��ود، آزادانه تصمیم بگیرند. هر ی��ک از زوجین حق 
دارند در مورد ادامه تحصیالت خود، بدون هیچ اجباری، تصمیم بگیرند. هر یک از زوجین حق دارند در مورد 
تع��داد بچ��ه هایی که به دنیا می آورند، خ��ود تصمیم گیرنده باشند. هر یک از زوجین ح��ق دارند در مورد زمان 
بچه دارشدنش��ان، خود تصمی��م گیرنده باشند. هر ی��ک از زوجین حق دارند در مورد اشتغ��ال خود، بدون هیچ 

اجباری تصمیم گیرنده باشند. 
مادی گرایی : هدف از ازدواج، رسیدن به رفاه اقتصادی است. همسر شریک اقتصادی خوبی است. رضایت 
از زندگ��ی تنه��ا با وضعیت مالی خوب فراهم است. معیار مهم ب��رای انتخاب همسر، شغل پردرآمد بوده است. 

تمام دخل و خرج طرفین باید  با مشورت مستقیم همسر  باشد.)دهقان و همکاران، 1393: 187(
 براب��ری: موقعیت زن��ان و مردان برای فعالیت های مختلف اجتماعی باید براب��ر باشد. وظیفه زن انجام امور 
مرب��وط ب��ه خانه است و م��رد وظیفه رسیدگی به امور خ��ارج از خانه و تأمین معاش خان��واده را عهده دار است. 
)احم��دی، 1377(. یک م��رد باید به کارهای زنانه ای مثل خانه داری و آشپزی و نگه داری از فرزند نیز بپردازد. 
یک زن باید به کارهای مردانه ای مثل تأمین معاش خانواده نیز بپردازد. زنان توانایی حضور در جامعه و پرداختن 
ب��ه کارهای ب��ه اصطالح مردانه را دارند. امک��ان ادامه تحصیل برای زن هم باید مثل م��رد وجود باشد. )جوکار، 

)67 :1395
 ب��رای تعیی��ن روایی صوری، پرسشنام��ه در اختیار 5 نفر از اساتی��د دانشگاه قرار گرف���ت و تایید ش�د. برای 
سنج��ش پایایی مدل ب��ه بررسی پایایی مرکب و آلف��ای کرونباخ اقدام گردید. روای��ی پرسشنامه توسط دو معیار 
روای��ی همگرا و واگرا که مخت��ص مدل سازی معادالت ساختاری است، بررسی ش��د. معیار AVE نشان دهنده 
میانگی��ن واریان��س به اشتراك گذاشته شده بین هر سازه با شاخص های خ��ود است. به بیان ساده تر، AVE میزان 
همبستگی یك سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر 

است. نتایج در جدول 1 آورده شده است:
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جدول 1: آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و روایی همگرا سازه های مدل

متغیرهای پنهان )مکنون(عنوان در مدل
یب آلفای کرونباخ  ضر

(Alpha>0/7)

  (CR)یب پایایی ترکیبی ضر
(CR>0/7)

(AVE)

barabari0/910/930/65برابری

madi0/820/870/76مادی گرایی

aghl0/800/870/66رشد عقل گرایی

azadi0/710/880/67آزادی

Fardgeraee0/800/850/67فردگرایی

jensi0/840/880/71خشونت جنسی

mali0/730/820/73خشونت مالی

ertebati0/700/910/72خشونت ارتباطی

ravani0/860/820/69خشونت روانی

در جدول 1 همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند. پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ در مورد 
هم��ه متغیرها باالتر از 0/7 است. درنتیجه برازش مناسب م��دل تایید می شود. AVE همه سازه ها باالتر از 0/5 

است و در نتیجه روایی همگرای مدل و مناسب بودن برازش مدل های اندازه گیری تأیید می گردد. 

یافته های پژوهش
توصیف وضعیت جمعیت شناختی

ج��دول فراوان��ی زیر که خروجی متغیر س��ن384 نفر از زوجین متاهل دانشجو را نش��ان می دهد بیانگر این 
است که میانگین سال های سپری شده از ازدواج پاسخگویان3 سال است. کم ترین 1 سال و بیشترین 12 سال 
اس��ت. تعداد زنان )192نف��ر( و مردان)192نفر( مساوی هستند. میانگین سنی پاسخگویان28  سال است. کم 

سن ترین 22 سال و مسن ترین فرد 35 ساله است.
روابط دو متغیره

جدول 2: روابط دو متغیره 

یب همبستگینوع آزمونتعدادفرضیه نتیجهsigضر

تایید0/000** 0/493پیرسون384رابطه  برابری و خشونت خاموش

تایید3730/000**/0پیرسون384رابطه مادی گرایی و خشونت خاموش

تایید0/000** 0/488پیرسون384رابطه عقل گرایی و خشونت خاموش

تایید0/000** 0/315پیرسون384رابطه آزادی و خشونت خاموش

تایید0/000** 0/401پیرسون384رابطه فردگرایی و خشونت خاموش

**. Correlation is significant at the 0/ 01 level (2-tailed)
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ب��ا توجه به سطح شبه فاصله ای بودن متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و سطح معنی داری 
براب��ر Sig =0/000 ب��ه دست آمده است. همچنی��ن، میزان همبستگی پیرسون در رابط��ه بین  برابری و خشونت 
خام��وش 0/493 ، رابط��ه افزایش تفاه��م ارتباطی و خشونت خام��وش 0/373، رابطه عق��ل گرایی و خشونت 
خام��وش0/488، رابطه آزادی و خشونت خام��وش 0/355 و رابطه فردگرایی و خشونت خاموش 0/401 است 
ک��ه نش��ان دهنده رابطه معنادار بین متغیرهاست؛ بدین معنا که اگ��ر متغیرهای برابری، مادی گرایی، عقل گرایی، 
آزادی و فردگرایی به اندازه یک واحد افزایش داشته باشد، متغیر وابسته یعنی خشونت خاموش به ترتیب به  اندازه  
0/493، 0/373، 0/488 ،0/315 و 0/401  در جه��ت مثب��ت تغییر خواه��د کرد. جهت این رابطه ها مثبت و 

شدت رابطه  ها تقریبا متوسط است. 
روابط چند متغیره

م��دل مفهومی پژوهش، مدلی است ک��ه واقعیت تحلیل مدل مفهومی بر اساس تاثی��ر برابری، مادی گرایی، 
عقل گرایی، آزادی و فردگرایی بر خشونت خاموش بین زوجین را  بر اساس مدل معادالت ساختاری به تصویر 
می کشد و روابط مهم و بااهمیت بین جنبه های مختلف عوامل اقتصادی-اجتماعی مدرنیته و خشونت خاموش 

را  روشن می سازد. 
بررسی تحلیل عاملی تاییدی سازه های پرسشنامه 

از م��دل ان��دازه گی��ری ضرای��ب استانداردشده می ت��وان برداشت نمود که بی��ن متغیرهای مکن��ون مربوطه و 
شاخص ه��ای متناظر با آن ها، همبستگی معناداری وجود دارد. ضرای��ب استانداردشده، درواقع بیانگر ضرایب 
مسیر یا بارهای عاملی استانداردشده بین عامل ها و نشانگرها می باشند. برای داشتن روایی باید بین سازه و بعد 
و بی��ن بع��د و شاخص، همبستگی معناداری وجود داشته باشد. مدل تخمین استاندارد، مدلی است که از تطابق 
دو ماتری��س کوواریان��س مدل داده ها حاصل می شود و تخمین واقعی پارامترهای مدل را نشان می دهد. در این 
م��دل می��زان روابط بین سازه و بعد، بعد و شاخص نشان داده می شود. درصورتی که رابطه باالتر از 0/45 باشد، 
می توان گفت سؤاالت موردنظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند. تمامی شاخص های در نظر گرفته برای 

کلیه سؤاالت مربوط به متغیرهای مدل، دارای همبستگی باالی 0/4 می باشند.
مدل اعداد معنی داری به این دلیل ارائه می شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص 
معنادار است یا خیر. مدل اعداد معنی داری یا همان Value -T ، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان 
می دهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد 1/96 باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. همان طور که 
در شکل 1 مالحظه می شود با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدل از عدد 1/96 بزرگ تر 

است، لذا روایی سازه های اندازه گیری متغیرهای مربوطه در سطح 5 0/0 معناداری تأیید می شود.
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شکل 1: مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتایی سازه های پرسشنامه 

در م��دل پژوه��ش، مقدار کای دو به درجه آزادی 1/79 و کوچکتر از 3 اس��ت. همچنین، مقدار جذر برآورد 
برآورد واریانس خطای تقریب )RMSEA( برابر 0/071 و کوچکتر از 0/08 است. همچنین، شاخص برازندگی 
تطبیق��ی )CFI( برابر با 0/95، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافت��ه)AGFI( برابر با 0/85، شاخص برازندگی 
افزایش��ی )IFI( براب��ر با 0/99 درصد، شاخ��ص برازندگی هنجار نیافته )NFI( براب��ر با 0/95 درصد و شاخص 
برازندگ��ی هنج��ار یافت��ه )NNFI(برابر با 0/92 و همگ��ی از 0/9 بیشتر هستند. پس مدل ب��رازش عالی را نشان 

می دهد و مورد تأیید است. 
تحلیل مسیر تأییدی

در م��دل پژوهش، مق��دار کای دو به درجه آزادی2/83 و کوچکتر از 3 اس��ت. همچنین، مقدار جذر برآورد 
واریانس خطای تقریب)RMSEA( برابر 0/045 و کوچکتر از 0/08 است. همچنین شاخص برازندگی تطبیقی 
)CFI(، شاخ��ص برازندگ��ی افزایشی )IFI(، شاخص برازندگی هنجار یافت��ه )NFI(، شاخص برازندگی هنجار 

نیافته )NNFI( همگی از 0/09 بیشتر هستند. پس مدل برازش عالی را نشان می دهد و مورد تأیید است.
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جدول3: بررسی شاخص های برازش تحلیل مدل ساختاری پژوهش

برازشمقدار توصیه شدهمقدار شاخصشاخص یا نشانگر  

  RMSEA0/070عالی

)X2/df( عالی2/83نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

)CFI(عالی0/95شاخص برازندگی تطبیقی

)AGFI(مطلوب0/88 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته

)IFI(عالی0/99شاخص برازندگی افزایشی

)NFI(عالی0/95شاخص برازندگی هنجار یافته

در م��دل اع��داد معن��اداری تحلیل مسی��ر شکل 2، با توجه ب��ه اینکه میزان ع��دد به دست آمده ب��رای عوامل 
اجتماعی-اقتص��ادی جریان مدرنیته به عنوان متغیره��ای مستقل با خشونت خاموش بین زوجین به عنوان متغیر 
وابسته، بزرگ تر  از 1/96 است، می توان نتیجه گرفت که این رابطه ها در سطح  اطمینان 0/95 معنادار هستند و 
به عبارتی متغیرهای مذکور بر خشونت خاموش بین زوجین، اثرگذار می باشند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه 
مقدار عدد معناداری محاسبه شده برای رابطه بین متغیر عوامل اجتماعی- اقتصادی جریان مدرنیته بر خشونت 
خام��وش بی��ن زوجین تحصیل کرده براب��ر 10/28 است، می ت��وان گفت که متغیر عوام��ل اجتماعی- فرهنگی 
جری��ان مدرنیت��ه  بر شاخص های خشونت خاموش تأثیر مستقیم و مثب��ت دارند. لذا فرضیه اصلی این پژوهش 
مبن��ی بر تأثیرگذاری متغی��ر عوامل اجتماعی- اقتصادی جریان مدرنیته ب��ر شاخص های خشونت خاموش بین 

زوجین تحصیل کرده تأیید می گردد.
شک��ل 2، الگوی ارتباط متغیر عوامل اجتماعی- اقتصادی جری��ان مدرنیته بر خشونت خاموش بین زوجین 
تحصی��ل ک��رده را در حالت استاندارد نشان می دهد. در حالت برآورد استان��دارد، امکان مقایسه بین متغیرهای 
مشاه��ده شده تبیین کننده متغیره��ای پنهان وجود دارد. در مدل تخمین استان��دارد تحلیل مسیر، میزان ضرایب 
مسیر بین سنجه ها تعیین می شود. این به معنای میزان تغییر متغیر وابسته به ازای یک  واحد تغییر متغیر مستقل 
اس��ت. همچنین می��زان تأثیر عوامل اجتماعی- اقتص��ادی جریان مدرنیته بر هر ی��ک از شاخص های خشونت 
خاموش بین زوجین تحصیل کرده  به ترتیب عبارت اند از: فردگرایی)0/72(، مادی گرایی )0/69(، رشد عقل 

گرایی )0/66(، آزادی)0/53( و برابری)0/42(.
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یان مدرنیته  بر خشونت خاموش بین زوجین در حالت تخمین استاندارد شکل2: تحلیل مسیر شاخص های جر

شک��ل ب��اال الگوی ارتب��اط شاخص های عوام��ل اجتماعی- اقتصادی جری��ان مدرنیت��ه )X( را با 30 سوال 
و شاخ��ص ه��ای خشون��ت خام��وش )Y( با 27 س��وال را نشان م��ی ده��د. y1 »خشونت روانی« ب��ا 9 سوال، 
Y2»خشون��ت ارتباطی« با 5 سوال، y3 »خشونت مالی« با 6 سوال، y4 »خشونت جنسی« با 7 سوال به عنوان 

متغیر وابسته اندازه گیری شده که با الگوی حقیقی داده ها تفاوتی ندارد. 
از آنج��ا ک��ه »شاخص برازش نیکویی« این مدل برابر با 0/95 می باشد می توان بیان کرد که این مدل برازش 
قاب��ل قبول��ی با واقعیت دارد. می��زان ضریب به دست آمده بیانگ��ر اثر مستقیم شاخص های جری��ان مدرنیته  بر 

خشونت خاموش بین زوجین  می باشد.
بر اساس فرضیات ارائه شده در این پژوهش و نتایج به دست آمده از طریق تحلیل مسیر،  مدل یاد شده جهت 

این  فرضیات به صورت زیر است:
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ی با واقعیت دارد. کرد که این مدل برازش قابل قبول   انیتوان ب  یم   می باشد  0/ 95با    برابر ی« این مدل  کوی یشاخص برازش ن»از آنجا که  
 جریان مدرنیته  بر خشونت خاموش بین زوجین  می باشد.  ی شاخص هایانگر اثر مستقیم دست آمده به میزان ضریب ب

صورت به  فرضیات     نیجهت ا  یاد شده  مدل   ر،یمس  لیتحل  قیاز طر   دست آمدهبه    جیپژوهش و نتا  نی اارائه شده در    اتیفرض  اساس  بر 
 : است ر یز

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اقتصادی مدرنیته  بر شاخص های خشونت خاموش -عوامل اجتماعی  یمدل بررس ر یدار مس یمعنشکل 

 
 بحث و نتیجه گیری

باعث  ع مدرنیته  جریان  م  در  تحول وامل  شوهر   ان یروابط  و  دهه زن  است   ر یاخ  ی هادر  که  تحوالت  ؛شده  افزای  و   های ناسازگار  شیبه 
برخ    ندا  دهی انجامخشونت   ناش   یو  را  تغ   یآن  توسعه  دانندی م  یراتییاز  روند  در  دست  یاجتماع  که  نقطه  یابیو  جد  به    د،ی تعادل 

م  ر یناپذاجتناب  گاه  مو  تحوالت  دنینمای طلوب  اقتصادی ی  رتاثیرگذا.  عوامل  بین   -که  خاموش  خشونت  بر  مدرنیته  جریان  اجتماعی 
دست    فرصت به،  یبه عرصه اجتماع  با ورود زنان.  ه استدر این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت،  گذاشتهبه جای  ل کرده  زوجین تحصی

و    هگشت  یو خانوادگ   یتعارضات در ساختار اجتماع  یمنبع و منشأ برخ  در کنار عناصر مردساالرانه و پدرساالرانه جامعه،  آنان  برای   آمده
ب بروز    یاساس  یبه عنوان عامل  یلذا گاه .  جر شده استو مدرن من  یتس  های   ارزش  نیبه تعارض    سست   و  نیزوج  انیم  خشونتدر 

و داشتن  ادهقدرت در ساختار خانو عیبه دنبال توز باال التیزنان با تحصگر، ی. از طرف دد ی نماینقش م ی فایامشترک  ی زندگ  انبنی شدن
 ت یسنخ  ی شده امروز  جادیالت امردساالرانه با تحو   های   است که آموزه   یر حالد  نیا  ،ی باشندخانواده م  ی های ر گی  م ینقش در تصم

 لیتحص  نیزوج  نیت خاموش بخشون هر یک از شاخص های  بر    تهیمدرن  انیجر   ی اقتصاد-یعوامل اجتماع  ر یتأث  زانیم  ،نیهمچن  .ندارد 
 (. 42/0)برابری  و  (53/0آزادی) (،66/0)یی رشد عقل گرا(، 69/0) مادی گرایی (،0/ 72به ترتیب عبارت اند از: فردگرایی)  کرده

ا  با های  یافته  به  پژوهش،  توجه  براین  بین  شدرابطه  تایید  خاموش  خشونت  و  معرض    .بري  در  جامعه  در  کرده  تحصیل  زنان  امروزه 
ان و  گاهي  آ سطح  و  هستند  فراواني  کردهاطالعات  پیدا  افزایش  سنتي  جامعه  به  نسبت  زندگي  از  آنان  نظر    همچنین  است.  تظار  طبق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

-عوامل اجتماعی 
ی جریان اقتصاد

 مدرنیته

 خشونت  روانی

 خشونت ارتباطی 

ونت مالی خش  

70/0  

57/0  
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شکل معنی دار مسیر مدل بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مدرنیته  بر شاخص های خشونت خاموش

بحث و نتیجه گیری
عوام��ل جری��ان مدرنیته باعث تح��ول در روابط میان زن و شوهر در دهه های اخی��ر شده است؛ تحوالتی که 
ب��ه افزای��ش ناسازگاری ها و خشونت انجامیده ان��د  و برخی آن را ناشی از تغییرات��ی می دانند که در روند توسعه  
اجتماع��ی و دستیابی به نقط��ه  تعادل جدید، اجتناب ناپذی��ر و گاه مطلوب می نمایند. تح��والت تاثیرگذاری که 
عوام��ل اقتص��ادی- اجتماعی جریان مدرنیته ب��ر خشونت خاموش بین زوجین تحصیل ک��رده به جای گذاشته، 
در ای��ن تحقی��ق مورد بررسی ق��رار گرفته است. ب��ا ورود زنان به عرص��ه اجتماعی، فرصت به دس��ت آمده برای 
آن��ان در کن��ار عناصر مردساالرانه و پدرساالران��ه جامعه، منبع و منشأ برخی تعارض��ات در ساختار اجتماعی و 
خانوادگ��ی گشت��ه و به تعارض بین ارزش های ستی و مدرن منجر شده است. لذا گاهی به عنوان عاملی اساسی 
در ب��روز خشونت میان زوجین و سست شدن بنیان زندگی مشترک ایفای نقش می نماید. از طرف دیگر، زنان با 
تحصیالت باال به دنبال توزیع قدرت در ساختار خانواده و داشتن نقش در تصمیم گیری های خانواده می باشند، 
ای��ن در حال��ی است که آموزه های مردساالرانه با تحوالت ایجاد شده ام��روزی سنخیت ندارد. همچنین، میزان 
تأثی��ر عوام��ل اجتماعی-اقتصادی جری��ان مدرنیته بر هر ی��ک از شاخص های خشونت خام��وش بین زوجین 
تحصی��ل کرده  ب��ه ترتیب عبارت اند از: فردگرای��ی)0/72(، مادی گرایی )0/69(، رش��د عقل گرایی )0/66(، 

آزادی)0/53( و برابری)0/42(.
ب��ا توج��ه به یافته های این پژوهش، رابطه بین برابری و خشونت خاموش تایید شد. امروزه زنان تحصیل کرده 
گاهی و انتظار آنان از زندگ��ی نسبت به جامعه سنتی  در جامع��ه در مع��رض اطالعات فراوانی هستن��د و سطح آ
افزایش پیدا کرده است. همچنین طبق نظر فمنیست ها، بسیاری از زنان تحصیل کرده خواهان تحقق برابری زنان 
با مردان  هستند؛ به طوری که که شوهران و همسران در تمامی مسئولیت ها سهیم و در نهایت وظایف پایاپایی بر 
عهده داشته باشند. در نقطه مقابل، بسیاری از مردان حاضر به پذیرش این امر نمی باشند و همین عوامل باعث 

بروز چالش هایی در بین زوجین می شود.
ب��ه ع��الوه، رابطه بین مادی گرای��ی و خشونت خام��وش بین زوجین ثابت ش��د. یکی از عوام��ل عمده بروز 
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خشون��ت، شرایط  اقتص��ادی و مالی است. گاهی نظام توزیع ثروت موجب محدودی��ت درآمد بسیاری از افراد 
می ش��ود و ت��ورم و گرانی در کن��ار افزایش ارزش های اشرافی گ��ری و روحیه اسراف و تبذی��ر به مشکالت دامن 
می زند. بی شک، تداوم فشار اقتصادی مضاعف بر افراد، به ایجاد تنش و خشونت در بین زوجین می انجامد. 

ب��ا توجه به یافته های این پژوهش، رابط��ه آزادی و خشونت خاموش زوجین تایید شد. ازجمله مشکالتی که 
بعد از ازدواج در زندگی زناشویی مطرح است، »محدودکردن آزادی های فردی« طرفین است. اولین واکنشی که 
افراد نسبت به این محدودیت ها از خود نشان می دهند، »مقاومت« است. در حالی که آزادی زن و مرد می تواند 
اب��زار ارزشمندی برای دستیاب��ی آنها به اوج کمال و شکوفایی باشد،  در اشکال و ابعادی بروز می یابد که انسان 
را ب��ه حیوان��ی تمام و کمال مبدل می سازد. بنابراین تعیین حدود و شرایط بهره مندی انسان از این ابزار از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.
نتای��ج فرضی��ه رشد عق��ل گرایی و خشونت خام��وش هم سو با نظریه ه��ای )گیدن��ز )1392 (است. گیدنز 
از جمل��ه پیامده��ای جهانی شدن را تغیی��ر نقش های سنت��ی از انتسابی به اکتسابی می دان��د و معتقد است که 
تخصص��ی ش��دن تقسیم کار، نق��ش زنان را دستخوش تغیی��رات شگرفی نموده است. بک )نق��ل از شکربیگی، 
1388( ب��از تعری��ف رابطه مرد و زن و توازن در حال تغییر قدرت بین زن و مرد را از پیامدهای مدرنیته می داند. 
اگرچه عقالنیتی که دنیای مدرن با خود همراه آورده، فضایی منفعت طلبانه ای را ایجاد می کند که در آن هر فرد 
به این می اندیشد که چگونه می تواند با ابزارهای موجود به بهترین شکل به اهداف خود دست پیدا کند و در این 
میان گاهی دیگران را نادیده می گیرد. در بین زوجین تحصیل کرده این نوع عقالنیت باعث شده تا برخی از آنها، 

ارزش های خانوادگی و اخالقی را با محسوسات و عقل مادی بسنجند و اصولی را نادیده بگیرند.
گاهی زنان به حقوق خویش و تن ندادن به  رش��د فردگرایی ب��ا خشونت خاموش، رابطه معناداری دارد. رشد آ
نظ��ام سرکوب مردساالرانه، استق��الل نسبی اقتصادی زنان، رشد فردگرایی و قدرت تصمیم گیری آزادانه زنان در 
مسی��ر زندگ��ی در نهایت می تواند به  خشونت خاموش بین زوجین بینجامد. در دوره مدرن، سوژه فردی اهمیت 
کید می شود. فردگرایی ب��ه این معناست که عالیق، نیازها و  می یاب��د و ب��ر آزادی های فردی و سوژه خودمختار تأ
اه��داف ف��ردی ترجیح داده می شوند، ارزش ه��ا و هنجارها، مبنای فردی دارند، کسب ل��ذت فردی، در اولویت 
اس��ت و استق��الل و هویت فردی اهمیت دارد. فردگرای��ی روابط بین زوجین ایران��ی را دستخوش تغییراتی کرده 
کید بیش از حد بر آزادی های  است. بسیاری از زوج ها منافع فردی را بر مصالح خانوادگی ترجیح می دهند و تأ
فردی و فردمحوری باعث شده نوعی از خودخواهی و منفعت طلبی در بین زوجین تحصیل کرده حاکم گردد که 
در نهای��ت خشونت پنه��ان و خاموش را در پی دارد. در ازدواج نباید یکی در دیگری هضم یا حذف شود و قطعا 

استقالل »من افراد« باید حفظ گردد- دو طرف می توانند با حفظ استقالل و »من« خود، »ما« شوند.
نمی ت��وان تأثیرات مدرنیته را بر ابع��اد گوناگون زندگی نادیده گرفت. بی شک خان��واده ایرانی نیز خواه ناخواه 
از ای��ن تاثی��رات مستثنی نبوده است؛ خان��واده ایرانی در مواجهه ب��ا مدرنیته و جهانی شدن، ب��ه نوبه خود دچار 
تغییرات��ی ش��ده و نسبت به گذشته تف��اوت هایی را تجربه کرده است. در هر زمانی نسب��ت به گذشته نقدهایی را 
وارد می دانسته ان��د. در فض��ای زوجین سنتی، تعصب��ات و باورهایی وجود داشت که بیشت��ر موجب دوری افراد 
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از یکدیگ��ر می ش��د. مدرنیته می تواند احساس رضایت بیشت��ری در بین زوجین ایجاد کند به شرطی که زوجین  
ضمن پایبندی به حقوق و تکالیف طرفین تالش کنند زندگی مشترک خود را باعشق و عالقه ای که شکل داده اند 
ادام��ه دهن��د. در آن صورت در جامعه نهادهای خانواده بهنجار می شوند ک��ه نویددهنده جامعه بهنجار است و 
جامعه نابهنجار نشان دهنده وجود نابسامانی در خانواده است. بر این اساس، برای مبارزه با ناهنجاری در جامعه 
باید کار را از خانواده آغاز کرد و با ناهنجاری در خانواده مبارزه نمود. از آنجا که خشونت در خانواده یک پدیده 
اجتماع��ی است، بس��ان دیگر پدیده های اجتماعی تحت تاثیر تحوالت جهان م��درن و مدرنیته است که در این 

تحقیق در بین زوجین تحصیل کرده مورد بررسی قرار گرفت. 
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