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چکیده
هدف کلی این پژوهش بررسی جامعه شناختی ایجاد پناهگاه های حمایتی برای زناا تحا خشانن خاانگی
قرار گرفته در شهر تهرا می باشد .این تحقیق به روش کیفای انجاا شاده و مااهیتی اکتشاافی و تبیاین دارد .از
مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردیده و جامعه آماری آ شامل ۰۵ز منرد خشنن خانگی قارار گرفتاه سااکن در
پناهگاه حمایتی و  1کارشناس سازما بهزیستی کل کشنر می باشد که با اساتفاده از نظاار کارشناساا نقاا
قن و ضعف و همچنین عنامل خارجی فرص ها و تهدیدا بر اساس نظار جمع آوری و منرد بررسای و تحلیال
قرار گرفته اس  .نتایج تحلیل  SWOTنشا می دهد که - :منلفه کاهش میزا خشانن خاانگی و برخانرداری
زنا آسیب دیده از حمای های الز به عننا مهم ترین نقا قن  -منلفه عد آگااهی و اطاع زناا از وجاند
پناهگاهی حمایتی و جا نیافتاد مزایای پناه گاه حمایتی برای عمن جامعه اولی اول در ضعف پناهگاه  -3از باین
فرص های بیرونی ایجاد امکانا جدید برای ورود زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به جامعه و افازایش تنجاه
دول در سرمایه گذاری انسانی به عننا اولی اول  -4از بین تهدیدهای خارجی تعارض فرهنگ سانتی و فرهناگ
مدر و ضعف زیرساخ ها و اصعحا زیر بنای قانننی به عننا مهمترین تهدید خارجی شناخته شده اس .
واژگان کلیدی :خشنن خانگی ،حمای  ،امنی  ،پناهگاه حمایتی.
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Abstract
This study was an exploratory study using qualitative methods and purpose
of this survey was evaluation the potential of social support for women in
domestic violence shelters located at Tehran. This research used the method
of matrix analysis of the model determining strengths and weaknesses and
the opportunities and threats to the way strategic analysis (SWOT) and
compare the strategy of internal and external factors together to provide
strategies about transitional housing for women. The results showed
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Capacity of government and non-government use of public information laws
legal support structures for women, Strengthening judicial institutions, social
work and counseling in family courts, Strengthen the various sectors of
society to participate in programs to create transitional housing for women,
Women's empowerment in the face of problems and living a healthy life
skills training can prevent or reduce the impact of violence against women
cab be effective.
Keywords: violence against women , husband violence, social support and
family.

مقدمه
در بین تمامی نهادها ،سازمانها و منسسا اجتماعی ،خانناده نقش و اهمیا خاا و باه
سزایی دارد .تمامی افرادی که در باب جامعه اندیشیده اند و نیز هماه مصالحین بار خاانناده و
اهمی حیاتی آ برای جامعه تاکید ورزیده اند .به درستی هیچ جامعاه ای نمای تناناد ادعاای
سعمتی کند ،چنانچه از خانناده های سالم برخنردار نباشد .باز بی هیچ شبهه هیچ یك ازآسیب
های اجتماعی نیس که فارغ از تاثیر خانناده پدید آمده باشد (ساروخانی.) 341 ،
کارکرد خانناده صرفا تامین احتیاجا جسمی ،مادی و روانی و فراهم کننده فضای مملناز
گرمی و صمیمی برای اعضاء نیس  ،بلکه در کنار این عملکردهای سازنده و مفید ،خانناده می
تناند کارکردهای مخرب گسترده ای همچن خشنن را نیز داشته باشد .ساال هاسا کاه در
برخی از خانناده ها ،خشنن کانن زندگی آنا را به محیطی سرد و بی روح مبدل کرده اسا .
قربانیا خشنن خاننادگی که اکثری قریب به اتفاق آنها زنا هستند ،اغلب منرد تهدیادهای
جانی ،تجاوزجنسی و محرومی اقتصادی قرار می گیرند و به کندکا ومتعلقا آنهاا صادما
زیادی وارد می شند .اثبا وجند این سیستم کنترل ،امری بس مشکل اس و اغلب از چشام
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افراد بیرو از خانناده پنشیده میماند ،چراکاه قربانیاا آ  ،باه واساطه تارس از انتقاامجنیی،
شهام بازگنیی آ را برای هیچکس ندارند.
در مناطق مختلف جامعه ما به دلیل این که اساساً خشنن علیه زنا امری پنها بانده و
شدیداً ازسنی ز یا خانناده ی او کتما می شند ،آماار دقیقای از پدیاده ی همسارآزاری در
دس نیس .در ایرا  ،زنا بر اثر فشارهای سنتی هزار سااله کاه دامناه ای وسایع دارد ،یااد
گرفته اند که بخش عمده ای از وضعی خشنن بار زندگی خند را ازدیگرا بپنشانند .عناملی
نظیر احساس عد کفای در مدیری خانناده ،از کاار افتاادگی جسامی و روحای زناا  ،عاد
کارآیی ز در محیط کاری،خدشه دارشد شراف و عز نفس ز  ،کاهش منزل خاننادگی و
اجتماعی ز  ،از جمله تأثیرا منفی رفتارهای خشنن آمیزمردا علیه زنا در خانناده اسا .
عد وجند مراکزی به نا خانه های امن در ایرا چن سایر کشنرها که زناا آسایب دیاده و
منرد تهدید در آنجا امنی یابند تأثیری بس خطرناکتر بار روح جریحاه دار ز ایرانای برجاای
میگذارد و به او احساس منجندی بی اراده ،مفعنل و منفعل را میدهد .این درحاالی اسا کاه
بسیاری بر نقش انکارناپذیر زنا به عننا مدیرا داخلی خانناده تأکید دارند.

طرح مسئله
با تنجه به اصنل و هنجارهای جامعه ایرانی صبر و شکیبایی یکی از ویژگای هاای اکثریا
زنا جامعه ما می باشد ولی در هنگا بروز خشنن خانگی که جا زنا در معرض خطر اسا
هم آیا باید صبر کرد .در جنامع سنتی پناه برد زنا به خانناده های خنیش امری اس بدیهی
که البته بیشتر با مداخع نزدیکا به برگش دوباره ز به هما شرایط قبل می باشد چرا که
برخنردهای ناشا یس دامنه گسترده ای از عبارا و رفتارها هم چن بی اعتنایی به گفته هاای
ز و استفاده از عبارا تحقیر کننده و تنهین آمیز و درخناس های غیراخعقی از ز را در بار
می گیرد .همچنا که در نظریه های جامعاه شناسای آماده تحصایع و درآماد بااالی ز باا
خشنن علیه وی در رابطه ای بی تاثیر نیس چارا کاه بیشاتر مانارد نشاا دهناده رابطاه ی
معکنس می باشد پلیس در کنار سیستم قضایی و پایش از آ یکای از ارکاا اصالی برناماه ی
حمای از زنا خشنن دیده اس و از یك نقش کلیدی در این برنامه ها برخنردار اس  .رفتاار
و عملکرد پلیس به عنن نخستین مرجع رسمی حمای از زنا خشنن دیده می تناناد تااثیر
چشمگیری داشته باشد ودر مقابل رفتار نسانجیده آنهاا ممکان اسا حاس تارس ناا امنای و
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پیشمانی از مراجعه به دستگاه عدال کیفری را به دنبال آورد فرار از خاناه از هام گسایخته ی
زنا خشنن دیده را وارد مفاسد ا جتماعی میکند حال این سنال مطرح می شند چاه رویاه ی
ثاب و منسجمی در نحنه برخنرد و حمای با زنا خشنن دیده از طرف دول مای شاندت تاا
این حس ترس ،ناامنی بی پناهی در این زنا کمتر و دوباره بتنانند حقنق ازدس رفته خاند را
بازیابند .مسلما دول در قانن و برنامه های تنسعه ی خند برای خدما اجتمااعی تادابیر الز
را به عمل آورده که یکی از این برنامه ریزی ها حمای از زنا منرد خشنن قرار گرفته تنساط
سازما بهزیستی می باشد.
لذا ،تنجه به این مسأله و ارائه راه حلهای علمی وکااربردی میتناناد در ساعم جامعاه و
خانناده نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد .در این راستا تمرکز اصلی پژوهش حاضار بار
روی این سؤاال اس که آیا پناهگاه های منجند ،پاسخگنی نیاز زنا مانرد خشانن خاانگی
واقع شده ،و زنانی که منرد خشنن خانگی قرار گرفتهاند ،تا چه میازا از ایجااد پناهگااه هاای
حمایتی ،استقبال میکنندت نقا قن وضعف وتهدیدا وفرص های پناهگاههاای حماایتی ،از
نظر کارشناسا وزنا خشنن دیده چیس ت
این واقعی اس که زنا و دخترانی که به هر دلیلی درو خاانناده درمعارض خشانن و
اختعفا خاننادگی قرار می گیرند و مجبنر به ترک خانه میشنند ،با قد گذاشتن به خیابا باا
اننا آسیبهای اجتماعی مناجه میشنند .این واقعی زمانی چهره تلا خاند را بیشاتر نمایاا
می کند که درصد قابل تنجهی از این زنا و دخترا در صانر رسایدگی نشاد باه منقاع در
هما چند ساع اولیه ترک منزل از سانی بانادهای سنءاساتفاده از زناا و دختارا بایپنااه
شناسایی و جذب و به قیم یافتن سرپناهی امن و غذای گر  ،ناچار مرتکب اننا بازهکااریهاا
میشنند .معمنال زنانی به خانه های امن زنا پناه می آورند که می خناهند مخفای شانند و باه
شد هم تح فشار روحی قرار دارند.
این در حالی اس که بسیاری از خشنن های خاننادگی به بیرو از خانناده گازارش نمای
شند .با تنجه به پیامدهای خشنن و رابطه آ با سعم روا زنا  ،شاناخ علمای و تحقیاق
دربارۀ این منضن اهمی فراوانی پیدا می کند .تا با مطالعه و ارائا راهکارهاایی نظیار پناهگااه
های حمایتی زنا وبررسی تطبیقی قنانین کشنرهای همساا در ایان خصان بارای کااهش
خشنن در خانناده از تشدید تعارضا و سنق یاافتن خاانناده هاا باه سانی از هام پاشایدگی
جلنگیری کرد.
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اهمی کاربردى انجا تحقیق حاضر در این اس که نتایج آ مى تناند سیاس گذارا و
مجریا جامعه را از خشنن و بد رفتارى که علیه زنا در خانناده انجا مى شند و عناقب این
عمل نابهنجار اجتماعی آگاه سازد تا آنا سیاس هایى را جه کاهش اعماال خشانن آمیاز
علیه زنا و ایجاد وتقنی مراکز اسکا منق زنا اتخاذ نمایند و از این طریق به کاهش باروز
خشنن در خانناده ،بهبند و حفظ سعم و استحکا خانناده کمك منثرى بنمایند.
حال زمانی می تنا از قطعی ها و پیشی بینی هاى صاحی در جها کااهش خشانن
علیه زنا سخن گف که به لحاظ تجربی کاری در این خصن صنر گیرد ،بنابراین ضارور
انجا تحقیق حاضر بیش از پیش احساس می گردد.
چارچوب نظری
خشنن خانگی علیه زنا ععوه بر جنبههای انساانی وحقانق بشاری ،یاك مشاکل عماده
سعم به حساب می آید و عناقب جسامی ،روانای و حتای اجتمااعی ناشای از آ مای تناناد
سعم زنا خانناده و جامعه را به خطر اندازد .به همین دلیل در طای ساالیا اخیار ،بررسای
ابعاد مختلف این معضل اجتماعی و سعمتی ،دس مایه پژوهش های داخلی و خارجی فراوانای
قرار گرفته اس  .در سال  223بیانیه حذف خشنن علیه زنا در سازما ملل ،این تعریف را
برای خشنن علیه زنا ارائه کرد :هر نن اقدا خشنن آمیز جنسیتی کاه منجار باه آسایب
بدنی ،جنسی یا روانی در زنا شند ( یا احتمال بروز آ زیاد باشد) ،برای زنا رنجآور بنده یا به
محرومی اجباری از آزادی فردی یا اجتماعی منجر گردد (سازما بهداش جهانی.) 223 ،
خشنن خانگی علیه زنا اختصا به یك منطقه خا جغرافیایی و یاا ساط معینای از
اقتصاد و رفاه ندارد و در همه جنامع و تمامی الیه های اجتماعی قابال ردیاابی اسا  ،هرچناد
شین  ،نن  ،شد  ،عناقب و عنامل مساعدکننده این پدیده متفاو اس  .اما به نظر مای رساد
زنا در منقعی های پایین تر اقتصادی و اجتماعی منقعی های بدتر خشنن را تجرباه مای
کنند و عناملی مانند سط سناد پایین ،درآماد کام ،فقار ،مناابع انادک و مشاکع ناشای از
فرزندآوری در افرادی که به خشنن دس می زنند یا قربانی خشنن مایشانند ،قابال تنجاه
اس  .ماهی این پدیده در برخی از کشنرها متفاو اس .برای مثال در کشانر غناا ،خشانن
اعمال شده علیه زنا می تناند جنبه های شبه ماذهبی ،اجتمااعی فرهنگای ،جنسای ،بادنی،
عاطفی ،روانی یا اقتصادی داشته باشاد (آمنکانهن .) ۵۵4 ،شاد و بزرگای مسااله خشانن
خانگی علیه زنا و نحنه برخنرد با آ تابع هنجارها و ارزش های اجتماعی فرهنگی هر جامعه
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اس  ،بنابراین نن برداش وتعریف خشنن خانگی علیه زنا  ،و عنامل زمینه ساز آ می تناند
متفاو و وابسته به نن فرهنگ جامعه بنده و این تفاوتها بیانگر گنناگننی سیاس ها و برناماه
های پیشگیرانه درجنامع مختلف را تنجیه می نماید .نظریه یادگیری اجتماعی :بنابراین نظریه،
رفتار هم از راه تقلید (تقلید رفتار اعضای خانناده و دیگرا ) و هم از راه تجربه های مستقیم فرا
گرفته می شند .دخترا کنچك از هما ابتدا یاد میگیرند که نقش جنسیتی زناا پاایینتر از
مردا بنده و زنا همیشه به مردا وابسته اند .با این حال ،آنها میآمنزند که در مقا ز برای
دفا از خند در مقابل خشنن  ،امکانا محدودی دارند.پسرا نیاز نقشاهای جنسایتی خاند،
یعنی نقش مرد بزرگسال را فرا میگیرند و متنجه میشانند کاه ماردا و پسارا برتار از زناا
هستند و میتنانند زنا را تح نظار و سلطه قرار دهند و در صنر بروز هرکاستی از طارف
ز  ،او را به هر نحن که یاد گرفته اند منرد خشنن قرار دهند (اعزازی.) 34۵،
طبق نظریه یادگیری اجتماعی ( اشتراوس  ،) 24۵ ،رفتارخشنن آمیز اکتسابی اس و فرد
آ را طی فرآیند اجتماعی شد می آمنزد .این نظریه سعی در تنضی فراگیری رفتار خشن در
خانناده از طریق مشاهده یا تجربه خشنن دارد واز یك طرف برتجارب فرزندا ومشاهده رفتاار
خشن تاکید می کند و از سنی دیگر ،مطرح می کند که درخانناده ها تفااو هاایی در جامعاه
پذیری جنسیتی وجند دارد که باعث می شند پسرا و دخترا با هنجارهاای متفااو جامعاه
پذیر شنند و هر یك نقش خا جنسیتی خند را فرا می گیرند ،نقشای کاه بارای دختارا باا
فرودستی ،وابسته بند به دیگری وتحمل خشنن همراه اس  .پسرا نیز نقش جنسیتی خا
خند را که با فرادستی ،استقعل و اجازه رفتارخشن اس فرا می گیرند.
نظریه یادگیری پیشنهاد میکند که افراد رفتارهای خشن را با مشاهده یاد میگیرناد و اگار
این گننه رفتارها منرد تنبیه قرار نگیرد و بر عکس منرد تشنیق واقع شاند ،تقنیا مایگاردد و
ادامه مییابد (بندورا .) 211 ،نظریه سیستمی :در این دیدگاه ،خانناده به صنر یك سیساتم
در نظر گرفته می شند که دارای مرزهای باز یا بسته یا قابلنفنذ اس  .مبادله در این سیستم به
صنر بازخنرد مثب یا منفی صنر میگیرد و اهداف نهفته در نظا بر باازخنرد تاأثیر دارناد.
برای مثال ممکن اس خشنن در جه دستیابی به هدف یا بقای نظا وسیلهای مؤثر باشاد.
بازخنردهای مثب سبب افزایش رفتارهای خشنن آمیز و بازبرخنردهای منفی باعاث کااهش
آ میشنند (اعزازی.) 34۵،
آسیب شناسا بر این باورند که افزایش پدیده همسرآزاری که در برخای مانارد باه همسار
کشی می انجامد ،همگا با رشد نابسامانیهای اقتصادی (گرانی و کاهش قدر خریاد مارد )،
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فرهنگی (ماهناره ها و جراید) و اجتماعی ( اعتیاد زنا و طعق والدین) ،امری انکار ناپذیر اس
(عرب.) 343،
نظریه برابری ز و مرد :نظریه برابری ز و مرد نه تنها زندگی زنا بلکه زنادگی ماردا در
مقایسه با زندگی زنا و چگننگی تعامل دو جنس با یکدیگر را منرد تنجاه قارار مایدهاد  .بار
اساس این نظریه روابط دو جنس اساساً رابط قدر اس  .در رابطهای که مرد از همسار خاند
سنء استفاده میکند  ،مرد همسر خند را با منرد سنء استفاده قرار داد فیزیکای یاا کعمای یاا
روا شناختی و یا هر سه تح سلطه و انقیاد درمیآورد (اسمنند و تنر  .) 223،این نظریه در
تنضی پدیدۀ همسرآزاری عقیده دارد به کارگیری خشانن باه وسایل شانهر مانعکسکننادۀ
قدر  ،اختیار و منقعی اجتماعی باالتر مردا اس  .این امر در بسیاری از مردا این باور را به
وجند می آورد که آنها حق دارند کاه همسارا شاا را مانرد سانء اساتفاده قارار دهناد .پاس
خاتمهداد به همسرآزاری مستلز تجدید ساختار رابط قدر بین ز و مرد در جامعه اس .
نظریه فرهنگ خشنن  :نظریه فرهنگ خشنن از دیگر نظریههاای مربان باه همسارآزاری
اس  .این نظریه بیا می کند که اساس اننا گنناگن رفتاری سنء مانناد همسارآزاری ،کاندک
آزاری و سالمندآزاری را پذیرش خشنن به وسیل جامعه تشکیل مایدهاد .باه عنانا نمنناه،
جنامع استفاده از خشنن را ننعی ابزاری برای حل تضادها در سطنح شخصای ،ملای و جهاانی
شناختهاند .براساس این نظریه در تمامی سطنح جامعه خشنن باه عنانا وسایلهای قاانننی و
مشرو و منطقی برای حل مشکع پذیرفته شاده اسا ( ویاانن  .) 22 ،پاس ایان احتماال
وجند دارد که مرد برای حل مشکع در خانه از خشنن استفاده کرده و همسر خاند را مانرد
آزار قرار دهد .از این رو ،برای متنقف ساختن همسارآزاری در متغیرهاای فرهنگای جامعاه کاه
مشنق خشنن اس تجدید ساختار ضروری اس .
تالکن پارسننز
پارسننز جامعه را متشکل از اجزایی می دانس که اصطعحاً پایگاه نقشها میشند (ورسلی،
 .) 314بنابراین وقتی خرده سیستم ها به ایفای نقش های خنیش پرداخته وآسایبی متنجاه
آنا نباشد یا همچنین امکا کسب فرص ها برای انسجا خارده سیساتم هاا فاراهم باشاد،
امنی اجتماعی برقرار شده اس  .پارسننز برای امنی اجتماعی چهاربعد قائل اس که هرکدا
مربن به یك خرده سیستم جامعه هستند و از آ ها برآیند برخنرداری ازاین چهار بعد امنی
اجتماعی می تنا به تحقق امنی در سط جامعه امید داش  .امنی مالی و اقتصادی ،امنی
سیاسی ،امنی حقنقی و قضایی ،امنی فرهنگی به ترتیب در نظا فکری پارسننز ضروری بنده
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و هریك از جایگاه خاصی برخنردارند .فقدا هریك از این ابعااد امنیا  ،روناد سایبرنتیکی را
دچار اختعل نمنده و دنیای کارکردها را مختل ،جامعه را در کلی خند دچاار عاد تعاادل و
پریشا حالی می کند .بنابراین برای داشتن جامعه ای تنا با آراماش و اطمیناا خااطر الز
اس به هر چهار بعد امنی تنجه داش و با تضمین آنا ،امنی جامعه را فراهم نمند (ننیدنیا،
.) 344
آنتننى گیدنز
از نظر گیدنز ،امنی را می تنا منقعیتی خناند که در آ باا یاك رشاته خطرهاای خاا
مقابله ،یا به حداقل رسانده مى شند .تجربه امنی باه تعاادل اعتمااد و مخااطره بساتگی دارد.
امنی چه به معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آ  ،ممکن اس به مجمنعه هایی از آد ها،
تا مرز امنی جهانی یا به افراد ،ارتبا داشته باشد (گیدنز .) 311،
به این ترتیب،گیدنز مصننی در برابر خطرها را" امنی " تعریف کرده اس  .به عبار دیگر،
این اصطعح به اطمینانی بر می گردد که بیشتر آد ها به تداو تشخیص هنیا خاند و دوا
محیط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خند دارند.
باری بنزا
اصطعح امنی اجتماعی را باری بنزا برای اولین بار در کتاب "مرد  ،دول ها ،هراس" باه
کار برد .امنی اجتماعى تنها یکی از بخش های پنجگانه رویکرد پنج بعدی او به فرضیه امنی
اس  .دیگر بخشهای این رویکرد عبارتند از :امنی نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و محیطی .بطنر
کلی ،امنی نظامی به اثرا متقابل تنانایی های تهاجمی و دفااعی مسالحانه دولا هاا و نیاز
برداش آنها از مقاصد یکدیگر مربن اس  .امنی سیاسی ناظر بر ثباا ساازمانی دولا هاا،
سیستم های حکنمتی و ایدئنلنژیی اس که به آنها مشروعی می بخشد.
نظریه مربن به حمای
گیدنز و دول رفاه
دول و قانننگذار با در نظر گرفتن حقنق زنا در قانننگذاری ،برابر نبند حقنق ز و مارد،
همچنین با نبن د قنانین حمایتی از زنا و نبند مراکز دولتی برای حمای از زنا آسیب دیاده
نقش تاثیرگذاری بر آسیب دید زنا و تداو خشنن علیه زناا دارد .گیادنز در مانرد دولا
رفاه میگنید :تاری پرکشمکش دول رفاه ،اساسا غیردمنکراتیك و وابسته به تنزیع مزایا از بااال
به پایین اس  .نیروی محرک آ حمای و مراقب اس  .اماا فضاای کاافی باه آزادی شخصای
نمیدهد .برخی تشکلهای نهاد رفاهی بنروکراتیك ،بیگاناه کنناده و ناکارآماد اسا و مزایاای
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رفاهی میتنانند نتایج متناقضی داشته باشند که هدفهایی را که برای رسید به آ هاا بنجاند
آمدهاند تضعیف کنند ،با وجند این سیاس راه سن این مسائل را نشانهای برای برچید دولا
رفاه نمی بینند ،بلکه دلیلی برای بازسازی آ میدانند .سیاس راه سن بایاد ععقاه عمیاق باه
عدال اجتماعی را حفظ کند .برابری و آزادی فرد ممکن اس در تعارض با یکدیگر باشاند .اماا
اقداما برابری طلبانه نیز اغلب دامنه آزادیهای فردی را افزایش میدهد.
مدل نظری پژوهش

مدل نظری پژوهش حاضر

روش شناسی
جه دستیابی باه اهاداف تحقیاق ابتادا از روش ترکیبای (روش تنصایفی – پیمایشای و
تحلیلی) استفاده شده اس و سپس در مراحل بعدی تحقیق ،جه تجزیه وتحلیال اطععاا و
ارائه استراتژی و راهبرد خانه های حماایتی از روش تحلیال راهباردی ( )swotاساتفاده شاده
اس  .برای تنسعه وگسترش یك استراتژی در قالب مدل راهبردی یك مااتریس از عنامال مای
تنا ایجاد کرد که به ماتریس ارزیابی معروف اس  .در این روش هدف از ارزیابی فرصا هاای
محیطی از یك طرف و نقا ضعف و قن از سنی دیگر منرد تنجه می باشاد .در واقاع تحلیال
قن ها وضعف ها در محیط درونی و تحلیل فرص ها و تهدیدها از محیط بیرونی جریانی نظا
مند اس  .ابتدا با تنجه به بررسی های صانر گرفتاه روی محایط داخلای و خاارجی ناحیاه
فهرستی از نقا قن ،ضعف  ،فرص ها و تهدیدها منرد شناسایی قرار گرف و ساپس بنسایله
نظر خناهی از کارشناسا وزنا تح خشنن خانگی و وز دهی به هرکادا از ایان مساایل و
سط محاسبه و تحلیل آنها ،اولنی ها مشخص گردید و در نهای جه برطرف کرد با تقلیل
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نقا ضعف و تهدیدها و تقنی و بهبند نقا قن وفرص های منجند درارتبا با پناهگاههاای
امن زنا مطالعه شده و استراتژی های مناسبی ارائه شده اس  .در این پژوهش واحد تحلیل ماا
فرد بنده اس و در خصن منلفه های تحقیق از نظارا کارشناساا و همچناین زناا مانرد
خشنن قرار گرفته شده ،استفاده گردیده اس .
با تنجه به منقعی جامعه پژوهش و حجم افراد منرد نظار در جامعاه مانرد مطالعاه جمعاا
تعداد  11نفر (نظرا  1نفر از کارشناسا سازما بهزیستی شهر تهرا و تعداد  ۰۵نفراز زنا
منرد خشنن قرار گرفته مستقر در پناهگاههای اسکا منق زناا در شاهر تهارا ) مشاخص
شدند.
اعتبار ابزار اندازه گیر ی در تحقیق حاضر محتنایی اس آزمن  ،وقتی اعتبار محتانایی دارد
که هدف های آ با محتنای آزمندنی ارتبا داشته باشد .بنابراین ابزار پژوهش حاضار از اعتبااز
الز برخنردار می باشد.با استفاده از ضریب الفای کرونباخ در محیط نر افزار  SPSSمتنساط
پایایی منلفه های ابزار اندازه گیری برابر با  %43محاسبه و استخراج شد.
یافته ها
هدف از تحقیق حاضر بررسی پتانسیلسنجی اجتماعی ایجاد پناهگااههاای حماایتی بارای
زنا منرد خشنن خاننادگی قرار گرفته در شهر تهرا اسا و در ایان زمیناه از شاینه کیفای
استفاده شد تا به هدف منرد نظر نائل گردیم .بر این مبنا از پرسشنامه و مدل تحلیال راهباردی
بهره گرفته شد و جمعا تعداد 11نمننه انتخاب شاد کاه تعاداد  1نفار ازآنهاا از کارشناساا و
همچنین تعداد ۰۵نفرنیزاز زنا منرد خشنن قرار گرفته بند که باه پرسشانامه تحقیاق پاسا
داده اند.
جدول  :6توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده

گروه

فراوانی
تعداد درصد

کارشناس
زنا منرد خشنن
کل

1
۰۵
11

31/
13/4
۵۵
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تحلیل نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدها
تعداد  3نقا قن در مقابل تعداد نقطه ضعف منرد شناسایی و بررسی قرار گرفته
اس  .همچنین تعداد فرص در برابر تهدید منرد شناسایی قرار گرفته اس و لذا در
مجمن  34نقطه قن و مزی (فرص ) در برابر منرد نقطه ضعف و تهدید مطرح شده اند.
از بین مجمنعه عنامل و معیارهای مدل تحلیل راهبردی که در باال به آ اشاره شد ،برای تهیه
و آماده سازی قسم دو پرسشنامه و ابزار اندازه گیری این تحقیق استفاده شده اس که
معیار سنجش و درجه بندی هریك از عنامل فنق ،بدین صنر می باشد که برای هر عامل یك
دامنه و طیف سنجش از به معنای کامع مخالف ،به معنای مخالف 3،به معنای بی نظر 4،به
معنای منافق و  ۰به معنای کامع منافق ا عامل به عننا عامل منثر در ایجاد پناهگاههای
حمایتی برای زنا منرد خشنن خاننادگی قرار گرفته مطرح شده اس  .بدین ترتیب اطععا
و داده ها گردآوری و برحسب پاسخها و نظرا افراد ،مجمن وزنهای آنها ،میانگین رتبه ای آ
عنامل محاسبه و منرد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول  :1عوامل موثر بر ایجاد پناهگاههای حمایتی برای زنان مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته

نقاط قوت
 Sکاهش میزا خشنن خانگی
 Sمخالف و جلنگیری از هرگننه تعرض ،تامین امنی و رفاه اجتماعی قشر وسیعی از جامعه
S3تقنی جایگاه ز در نهاد خانناده های بحرا زده
S4تقنی جایگاه ز در صحنه اجتماعی
 S۰استیفای حقنق شرعی و قانننی زنا و تنجه ویژه به نقش سازنده زنا بعننا مادر
S1پایداری بنیا خانناده طبق تعالیم احکا اسعمی
 S1حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمنمی و گسترش نهادهای عمنمی
S4عملی شد اهداف آیین نامه شنرای فرهنگی-اجتماعی زنا
 S2ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متناز ابعاد مادی و معننی در زندگی فردی و اجتماعی باعنای
آزادی مسئنالنه زنا و کرام انسانی آنها

به

 S ۵برخنرداری از حیا شایسته و سعم جسمانی مسنلی محافظ از آنا در مقابل هرگننه تعدی
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Sهدای زنا آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی منثر و کارآمد
Sبهبند سط آمنزش مادرا برای ارتقاء زندگی فرزندا در خانناده بحرا زده
S 3ارتقاء سط بهداش
جامعه

قرار گرفته خانگی و به طبع در خانه و

امنی  ،آرامش زنا منرد خشنن

S 4گسترش خدما حمایتی (مددکاری اجتماعی ،مشاوره)در جامعه
S ۰مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی
S 1تنانمند سازی زنا برای در بر گرفتن حقنق از دس رفته
 S 1بهره مندی زنا از حمایتهای حقنقی -اجتماعی دول
زنند
 S 4برخنردار ی زنا از حمای های اقتصادی از سنی دول در مقابل افرادی که دس به خشنن
می زنند
 S 2برخنرداری زنا آسیب دیده از حمایتهای الز در صنر فقر و ایجاد امکانا جه تنانبخشی و
خندکفایی
در مقابل افرادی که دس

به خشنن

می

 S ۵بهره مندی زنا از اطععا آمنزش ها کسب مهار ها وامکانا کار جه اشتغال مناسب
Sافزایش تنسعه آگاهی های جامعه نسب به اهمی و کارکرد نقش زنا در تنسعه انسانی
 Sافزایش آگاهی اعضای خانناده بخصن

مردا به جایگاه ز در خانناده

 S 3بهبند سط آمنزش زنا به عننا عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزش های جامعه
ضعف ها
 Wضعف زیر ساخ های فرهنگی جامعه در شناخ مصادیق و مناجهه با خشنن های خانگی
 Wکمبند تنجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند ز در اجتما با اعمال خشنن آمیز
W3کمبند تنجه جامعه به لزو حفظ حرم و مقا مادر در خانناده های بحرا زده
W4نامناسب و ناکافی بند تسهیع اقامتی در پناهگاه ها(به دلیل شر )
W۰کمبند تقاضا از طرف زنا منرد خشنن قرار گرفته به دلیل عرف و فرهنگ اجتما
W1افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عد حضنر در پناهگاه ها
W1کمبند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر
W4جا نیافتاد مزایای پناه گاه امن برای عمن جامعه
 W2عد اگاهی و فقر فرهنگی زنا منرد خشنن قرار گرفته
W ۵تمایل نداشتن خانناده و بستگا زنا منرد خشنن قرار گرفته به مراجعه ز به پناه گاههای امن
Wعد آگاهی و اطع زنا از وجند پناه گاههای امن
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فرصت ها
 Oافزاش انگیزه و تنجه دول در سرمایه گذاری انسانی به روی زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته
Oافزاش انگیزه و تنجه بخش خصنصی و NGOها به ایجاد پناه گاه های امن
O3افزایش تمایل و انگیزه زنا به مراجعه پناه گاه های امن
O4ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زنا جه فاصله گرفتن از شرایط اسیب زای محیط اجتماعی
O۰وجند حمایتهای اجتماعی دولتی از طری ق پناهگاهها برای زنانی که فضای مناسب حمایتی در
خانناده و بستگا ندارند
 O1افزایش امکانا و خدما در پناه گاه های امن در مقایسه با محیط خارج از پناه گاه
 O1وجندنیروهای متخصص برای حمای از زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته
O4ایجاد امکانا جدید برای ورود زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به جامعه
O2ایجاد روحیه اجتماعی ومشارک زنا در عرصه اجتماعی
 O ۵وجند پتانسیلهای دولتی و غیردولتی جه
حمایتی برای زنا
Oوجند پناه گاه های امن و امکا

اطع رسانی عمنمی از قنانین و ساختارهای حقنقی،

کمك رسانی سریع
تهدیدها

 Tعمن مرد معتقدند قنانین منجند به نفع مردا بنده و امنی زنا را تامین نمی کند
Tازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفا و انحرافا در سط جامعه
T3عد تنانایی  NGOها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن
T4از بین رفتن حمای های عاطفی ،اجتماعی خاننادگی ودوستا از زنا تح حمای پناه گاه
 T۰نگرش منغی ( تحقیر آمیز ) عمن مرد به زنا تح پنشش بهزیستی
T1ضعف زیر ساخ ها و اصعحا زیر بنایی قانننی
T1عد ارائه مجنز از سنی دول (به دلیل شر و قانن ) برای گسترش پناه گاه
T4محدودی

تسهیع مالی که پناهگاهها به زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته ،ارائه می دهند

 T2ترویج دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگا و قانننگذارا در رابطه با ایجاد پناه گاه های امن
T ۵تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدر
 Tنگرش و بینش منفی اطرافیا زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به محیط پناه گاه

لذا به منظنر درجه بندی و اولنی سنجی در درو دسته ها و گروههای مختلف( نقا
قن ضعف -قن ) و (تهدید -فرص ) مدل تحلیل راهبردی به کار گرفته می شند .اضافه بر این
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در این قسم سعی شد تا ععوه برنکا باال ،بنسیله پرسشنامه مزی ها ومحدودی های عمده
پناه گاههای امن جه اولنی بندی گزینه ها از دیدگاه کارشناسا وزنا منرد خشنن خانگی
قرار گرفته مرتبط با پناهگاه ارزیابی شند تا ععوه بر مشارکتی کرد این روش بتنا نتیجه را
به صنر کمی ومنطقی واصنلی تری به دس آورد .با تنجه به نظرا ارایه شده میانگین رتبه
ای ووز نسبی هر یك از نقا ضعف ،فرص ها وتهدیدها از دیدگاه گروه های پاس دهنده می
باشد .الز به ذکر می باشد که در این مطالعه ،منضنعا در سه دسته عنامل فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و نهادی با پنج درجه شد ( خیلی زیاد ،زیاد ،متنسط،کم ،خیلی کم)
بررسی شده اس  .حال با تنجه به جدول به بررسی و تحلیل هر یك از نقا قن  ،ضعف،
فرص ها و تهدیدها از نقطه نظر گروه های مشارک کننده در این تحقیق پرداخته می شند:

اولویت بندی نظرات کارشناسان در رابطه با ایجاد پناهگاههای حمایتی
جدول  :9نظرات کارشناسان(قوتها)
قن ها
S 3ارتقاء سط بهداش امنی ،آرامش زنا
خانگی و به طبع در خانه و جامعه
S 4گسترش خدما حمایتی (مددکاری اجتماعی  ،مشاوره )در جامعه
Sهدای زنا آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی منثر و کارآمد
 S ۵برخنردرای از حیا شایسته و سعم جسمانی مسنلی محافظ از
آنا در مقابل هر گننه تعدی
S 1تنانمند سازی زنا برای در بر گرفتن حقنق از دس رفته
 Sکاهش میزا خشنن خانگی
 S 2برخنرداری زنا آسیب دیده از حمایتهای الز در صنر فقر و ایجاد
امکانا جه تنانبخشی و خندکفایی
 S 1بهرهمندی زنا از حمایتهای حقنقی -اجتماعی دول در مقابل افرادی
منرد خشنن

قرار گرفته

رتبه

مجمن
وز ها

میانگین
وز ها

12

4/1۰

11
1۰
14

4/۰3
4/4
4/3۰

3
4

13
13
13

4/ 2
4/ 2
4/ 2

۰
۰
۰

1

4/ 4

1

613

بررسی جامعهشناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران
که دس به خشنن می زنند
 S 4برخنردار ی زنا از حمای های اقتصادی از سنی دول در مقابل
افرادی که دس به خشنن می زنند
Sبهبند سط آمنزش مادرا برای ارتقاء زندگی فرزندا در خانناده
بحرا زده
Sافزایش آگاهی اعضای خانناده بخصن مردا به جایگاه ز در خانناده
S3تقنی جایگاه ز در نهاد خانناده های بحرا زده
 S۰استیفای حقنق شرعی و قانننی زنا و تنجه ویژه به نقش سازنده زنا
بعننا مادر
 S1حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمنمی و گسترش
نهادهای عمنمی
S4تقنی جایگاه ز در صحنه اجتماعی
 S2ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متناز ابعاد مادی و معننی در زندگی
فردی و اجتماعی باعنای به آزادی مسئنالنه زنا و کرام انسانی آنها
 S ۵بهره مندی زنا از اطععا آمنزش ها کسب مهار ها وامکانا کار
جه اشتغال مناسب
Sافزایش تنس عه آگاهی های جامعه نسب به اهمی و کارکرد نقش زنا
در تنسعه انسانی
Sمخالف و جلنگیری از هرگننه تعرض ،تامین امنی و رفاه اجتماعی
قشر وسیعی از جامعه
S1پایداری بنیا خانناده طبق تعالیم احکا اسعمی
S ۰مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی
Sافزایش آگاهی اعضای خانناده بخصن مردا به تاثیر نقش ز بر
تربی شخصی فرزندا
S4عملی شد اهداف آیین نامه شنرای فرهنگی-اجتماعی زنا

1

4/ 4

1

1

4/ 4

1

1
1۵
1۵

4/ 4
4/
4/

1
4
4

12

4/۵1

2

11
11

3/24
3/44

۵

11

3/44

1۰

3/4

14

3/11

3

14
14
13

3/11
3/11
3/1

3
3
4

1

3/۰2

۰

مدل تحلیل راهبردی ( (SWOTنشا می دهد که از نظر کارشناسا در رابطه با ایجاد
پناهگاههای حمایتی ،منلفه " S 3ارتقاء سط بهداش امنی ،آرامش زنا منرد خشنن قرار
گرفته خانگی و به طبع در خانه و جامعه " با میانگین وزنی  4/1۰مهمترین نقطه قن و پس از
آ  S 4گسترش خدما حمایتی (مددکاری اجتماعی ،مشاوره) در جامعه با میانگین وزنی
 4/۰3و  Sهدای زنا آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی منثر و کارآمد با میانگین
وزنی  4/4در رتبه های بعدی قرار دارند.
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جدول:1نظرات کارشناسان(ضعفها)
رتبه

ضعف ها

مجمن
وز ها

میانگین
وز ها

Wعد آگاهی و اطع زنا از وجند پناه گاههای امن
 Wضعفزیرساخ های فرهنگی جامعه درشناخ مصادیق و مناجهه
باخشنن های خانگی
 W2عد اگاهی و فقر فرهنگی زنا منرد خشنن قرار گرفته
W4جا نیافتاد مزایای پناه گاه امن برای عمن جامعه
W1افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عد حضنر در پناهگاه ها
W1کمبند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر
 W ۵تمایل نداشتن خانناده و بستگا زنا منرد خشنن قرار گرفته به
مراجعه ز به پناه گاههای امن
W۰کمبند تقاضا از طرف زنا منرد خشنن قرار گرفته به دلیل عرف و
فرهنگ اجتما
W4نامناسب و ناکافی بند تسهیع اقامتی در پناهگاه ها(به دلیل شر )
 Wکمبند تنجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند ز در اجتما با اعمال
خشنن آمیز
W3کمبند تنجه جامعه به لزو حفظ حرم و مقا مادر در خاننادههای
بحرا زده

1۵
12

4/
4/۵1

11
1۰
13
1
1

3/44
3/4
3/1
3/1۰
3/1۰

3
4
۰
1
1

1

3/۰3

1

1
1

3/3۰
3/۵1

4
2

۰

3/۵۵

۵

در مقابل منلفه Wعد آگاهی و اطع زنا از وجند پناه گاههای امن با میانگین وزنی
 4/به عننا مهمترین نقطه ضعف و سپس منلفه  Wضعف زیرساخ های فرهنگی جامعه
در شناخ مصادیق و مناجهه با خشنن های خانگی با میانگین وزنی  4/۵1و همچنینW2
عد اگاهی و فقر فرهنگی زنا منرد خشنن قرار گرفته با میانگین وزنی  3/44به عننا نقا
ضعف در اولنیتهای دو و سن مطرح شده اند.
جدول  :1نظرات کارشناسان(فرصت ها)
فرص ها
O4ایجاد امکانا جدید برای ورود زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته

مجمن وز
ها
11

میانگین
وز ها
4/۰3

رتبه
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به جامعه
 O1وجندنیروهای متخصص برای حمای
قرار گرفته

11

4/41

13

4/ 2

3

 O1افزایش امکانا و خدما در پناه گاه های امن در مقایسه با محیط
خارج از پناه گاه
 O ۵وجند پتانسیلهای دولتی و غیر دولتی جه اطع رسانی عمنمی
از قنانین و ساختارهای حقنقی ،حمایتی برای زنا
O3افزایش تمایل و انگیزه زنا به مراجعه پناه گاه های امن

1

4/ 4

4

1

4/ 4

۰

1۵

4/

1

O2ایجاد روحیه اجتماعی ومشارک زنا در عرصه اجتماعی

1۵

4/

1

Oافزاش انگیزه و تنجه دول
منرد خشنن خانگی قرار گرفته
Oافزاش انگیزه و تنجه بخش خصنصی و NGOها به ایجاد پناه گاه
های امن
 O4ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زنا جه فاصله گرفتن از
شرایط اسیب زای محیط اجتماعی
 O۰وجند حمایتهای اجتماعی دولتی از طریق پناهگاهها برای زنانی که
فضای مناسب حمایتی در خانناده و بستگا ندارند

14

4/۵۵

1

14

4/۵۵

1

11

3/24

4

1۰

3/4

2

Oوجند پناه گاه های امن و امکا

از زنا منرد خشنن

خانگی

کمك رسانی سریع

در سرمایه گذاری انسانی به روی زنا

همچنین از نظر کارشناسا  ،منلفه  O4ایجاد امکانا جدید برای ورود زنا منرد خشنن
خانگی قرار گرفته به جامعه با میانگین وزنی 4/۰3به عننا مهمترین فرص و پس از آ منلفه
O1وجند نیروهای متخصص برای حمای از زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته با میانگین
وزنی  4/41و سپس منلفه  Oوجند پناه گاه های امن و امکا کمك رسانی سریع با
میانگین وزنی  4/ 2در مراحل بعدی به عننا بهترین فرص شناخته شده اند.
جدول  :1نظرات کارشناسان(تهدید ها)
تهدید ها
T1ضعف زیر ساخ ها و اصعحا زیر بنایی قانننی
T ۵تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدر

مجمن
وز ها

میانگین
وز ها

14
1

4/3۰
4/ 4

رتبه
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Tنگرش و بینش منفی اطرافیا زنا منرد خشنن
محیط پناه گاه
Tازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفا و انحرافا در سط جامعه
T3عد تنانایی  NGOها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن
 T4از بین رفتن حمای های عاطفی ،اجتماعی خاننادگی ودوستا از زنا تح
حمای پناه گاه
 T۰نگرش منغی (تحقیرآمیز) عمن مرد به زنا تح پنشش بهزیستی
T1عد ارائه مجنز از سنی دول (به دلیل شر و قانن ) برای گسترش پناهگاه
 Tعمن مرد معتقدند قنانین منجند به نفع مردا بنده و امنی زنا را تامین
نمی کند
T4محدودی تسهیع مالی که پناهگاهها به زنا منرد خشنن خانگی قرار
گرفته ،ارائه می دهند
 T2ترویج دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگا و قانننگذارا در رابطه با ایجاد
پناه گاه های امن
خانگی قرار گرفته به

14

4/۵۵

3

11
11
11

3/24
3/24
3/44

4
۰
1

1۰
1۰
1۰

3/4
3/4
3/4

1
1
1

1۰

3/4

1

۰4

3/4

4

در خصن تهدید نیز کارشناسا معتقدند منلفه T1ضعف زیر ساخ ها و اصعحا زیر
بنایی قانننی با میانگین وزنی  4/3۰بیشترین و مهمترین تهدید تلقی می شند و بعد از آ
منلفه T ۵تعارض فرهنگ سنتی با فرهنگ جدید(مدر ) با میانگین وزنی  4/ 4و همچنین
منلفه  Tنگرش و بینش منفی اطرافیا زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به محیط پناه
گاه با میانگین وزنی  4در مراحل و مراتب بعدی تهدید قرار گرفته اند.
اولویت بندی نظرات زنان مورد خشونت قرار گرفته
جدول  :7نظرات زنان (قوتها)
قن ها
 Sکاهش میزا خشنن خانگی
Sمخالف و جلنگیری از هرگننه تعرض ،تامین امنی و رفاه اجتماعی قشر
وسیعی از جامعه
S3تقنی جایگاه ز در نهاد خانناده های بحرا زده
S4تقنی جایگاه ز در صحنه اجتماعی

مجمن
وز ها

میانگین
وز ها

42

4/21

44
41
41

4/23
4/41
4/41

رتبه

3
3
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 S۰استیفای حقنق شرعی و قانننی زنا و تنجه ویژه به نقش سازنده زنا
بعننا مادر
S1پایداری بنیا خانناده طبق تعالیم احکا اسعمی
Sبهبند سط آمنزش مادرا برای ارتقاء زندگی فرزندا در خانناده بحرا
زده
S 1تنانمند سازی زنا برای در بر گرفتن حقنق از دس رفته
Sافزایش آگاهی اعضای خانناده بخصن مردا به جایگاه ز در خانناده
 S 3بهبند سط آمنزش زنا به عننا عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزش
های جامعه
S 3ارتقاء سط بهداش امنی ،آرامش زنا منرد خشنن قرار گرفته خانگی
و به طبع در خانه و جامعه
S 4گسترش خدما حمایتی (مددکاری اجتماعی  ،مشاوره )در جامعه
 S1حقظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی وارتقاء رضایتمندی عمنمی و گسترش
نهادهای عمنمی
S ۰مبارزه همه جانبه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی
 S2ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متناز ابعاد مادی و معننی در زندگی فردی
و اجتماعی باعنای به آزادی مسئنالنه زنا و کرام انسانی آنها
Sهدای زنا آسیب دیده در پذیرفتن نقش اجتماعی منثر و کارآمد
 S ۵بهره مندی زنا از اطععا آمنزش ها کسب مهار ها وامکانا کار
جه اشتغال مناسب
Sافزایش تنسعه آگاهی های جامعه نسب به اهمی و کارکرد نقش زنا
در تنسعه انسانی
S4عملی شد اهداف آیین نامه شنرای فرهنگی-اجتماعی زنا
 S ۵برخنردرای از حیا شایسته و سعم جسمانی مسنلی محافظ از
آنا در مقابل هر گننه تعدی
 S 2برخنرداری زنا آسیب دیده از حمایتهای الز در صنر فقر و ایجاد
امکانا جه تنانبخشی و خندکفایی
 S 4برخنردار ی زنا از حمای های اقتصادی از سنی دول در مقابل
افرادی که دس به خشنن می زنند
 S 1بهره مندی زنا از حمایتهای حقنقی -اجتماعی دول در مقابل افرادی
که دس به خشنن می زنند

4
4۵
34

4/11
4/1

31
3۰
3۰

4/۰3
4/۰
4/۰

3۰

4/۰

34
34

4/41
4/41

33
33

4/43
4/43

3
3

4/4
4/4

3

4/4

3
3

4/4
4/31

3

4/31

3

4/31

3۵

4/33

2

4/3

4
۰
1
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
۵
۵
۵
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مدل تحلیل راهبردی نشا می دهد که از نظر زنا منرد خشنن قرار گرفته در رابطه با
ایجاد پناهگاههای حمایتی ،منلفه  Sکاهش میزا خشنن خانگی با میانگین وزنی  4/21مهم
ترین نقطه قن و پس از آ Sمخالف و جلنگیری از هرگننه تعرض ،تامین امنی و رفاه
اجتماعی قشر وسیعی از جامعه با میانگین وزنی  4/23و  S3تقنی جایگاه ز در نهاد خانناده
های بحرا زده با میانگین وزنی  4/41در رتبه های بعدی قرار دارند.
جدول  :1نظرات زنان (ضعفها)
ضعف هاW
W4جا نیافتاد مزایای پناه گاه امن برای عمن جامعه
 W2عد اگاهی و فقر فرهنگی زنا منرد خشنن قرار گرفته
 W ۵تمایل نداشتن خانناده و بستگا زنا منرد خشنن قرار گرفته به
مراجعه ز به پناه گاههای امن
Wعد آگاهی و اطع زنا از وجند پناه گاههای امن
 Wضعف زیرساخ های فرهنگی جامعه در شناخ مصادیق و مناجهه
با خشنن های خانگی
W1کمبند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در هر ناحیه شهر
W1افزایش آسیب های اجتماعی به دلیل عد حضنر در پناهگاه ها
 Wکمبند تنجه جامعه به تضعیف جایگاه بلند ز در اجتما با اعمال
خشنن آمیز
W3کمبند تنجه جامعه به لزو حفظ حرم و مقا مادر در خانناده
های بحرا زده
W4نامناسب و ناکافی بند تسهیع اقامتی در پناهگاه ها(به دلیل
شر )
W۰کمبند ت قاضا از طرف زنا منرد خشنن قرار گرفته به دلیل عرف و
فرهنگ اجتما

مجمن وز
ها

میانگین
وز ها

4
1

4/ 1
4/ 3

1
۰

4/
4/ 1

۰
۰
4

3/43
3/43
3/4

رتبه

3
4
۰
۰
1
1

3/13
4
۵1

3/۰1

۵1

3/۰1

۵1

3/۰1

4
4

مدل تحلیل راهبردی نشا میدهد منلفه W4جا نیافتاد مزایای پناه گاه امن برای عمن
جامعه با میانگین وزنی  4/ 1به عننا مهمترین نقطه ضعف و همچنین  W2عد اگاهی و
فقر فرهنگی زنا منرد خشنن قرار گرفته با میانگین وزنی  4/ 3سپس منلفه W ۵تمایل
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نداشتن خانناده و بستگا زنا منرد خشنن قرار گرفته به مراجعه ز به پناه گاههای امن با
میانگین وزنی  4/به عننا نقا ضعف در اولنیتهای دو و سن مطرح شده اند.
جدول  :3نظرات زنان (فرصتها)
فرص ها)(O

مجمن
وز ها

میانگین
وز ها

Oافزایش انگیزه و تنجه دول در سرمایه گذاری انسانی به روی زنا
منرد خشنن خانگی قرار گرفته

4۰

4/43

43

4/11

4

4/13

3

O4ایجاد محیط امن در پناهگاهها برای زنا جه فاصله گرفتن از شرایط
اسیب زای محیط اجتماعی

32

4/13

4

O ۵وجند پتانسیلهای دولتی و غیر دولتی جه اطع رسانی عمنمی از
قنانین و ساختارهای حقنقی ،حمایتی برای زنا

33

4/43

۰

33

4/43

۰

3

4/4

1

3۵

4/33

1

3۵

4/33

1

3۵

4/33

1

3۵

4/33

1

Oافزایش انگیزه و تنجه بخش خصنصی و NGOها به ایجاد پناه گاه
های امن
O3افزایش تمایل و انگیزه زنا به مراجعه پناه گاه های امن

Oوجند پناه گاه های امن و امکا

کمك رسانی سریع

O2ایجاد روحیه اجتماعی ومشارک زنا در عرصه اجتماعی
O۰وجند حمایتهای اجتماعی دولتی از طریق پناهگاهها برای زنانی که
فضای مناسب حمایتی در خانناده و بستگا ندارند
O1افزایش امکانا
خارج از پناه گاه

و خدما

در پناه گاه های امن در مقایسه با محیط

 O1وجندنیروهای متخصص برای حمای از زنا منرد خشنن خانگی قرار
گرفته
 O4ایجاد امکانا جدید برای ورود زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به
جامعه

رتبه

مدل تحلیلی راهبردی نشا می دهد  Oافزایش انگیزه و تنجه دول در سرمایه گذاری
انسانی بر روی زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به عننا مهمترین نقطه فرص و هم
چنین  Oافزایش انگیزه و تنجه بخش خصنصی  NGOها به ایجاد پناهگاه های امن با
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میانگین وزنی  4/11سپس  O3افزایش تمایل و انگیزه زنا به مراجعه به پناهگاه های امن با
میانگین وزنی  4/13به عننا فرص ها در اولیتهای دو و سن مطرح شده اند.
جدول  :61نظرات زنان (تهدیدها)
تهدید ها )(T

مجمن وز
ها

میانگین وز
ها

T ۵تعارض فرهنگ سنتی و فرهنگ مدر
Tنگرش و بینش منفی اطرافیا زنا منرد خشنن خانگی قرار
گرفته به محیط پناه گاه
تسهیع مالی که پناهگاهها به زنا منرد خشنن
T4محدودی
خانگی قرار گرفته ،ارائه می دهند
 T2ترویج دیدگاه های منفی تصمیم گیرندگا و قانننگذارا در رابطه با
ایجاد پناه گاه های امن
 Tعمن مرد معتقدند قنانین منجند به نفع مردا بنده و امنی زنا
را تامین نمی کند
 Tازدیاد آسیب های اجتماعی و تخلفا و انحرافا در سط جامعه
T3عد تنانایی  NGOها در جذب سرمایه برای ایجاد پناهگاه امن
T4از بین رفتن حمای های عاطفی ،اجتماعی خاننادگی ودوستا از
زنا تح حمای پناه گاه
1Tعد ارائه مجنز از سنی دول (به دلیل شر و قانن ) برای گسترش
پناه گاه
1Tضعف زیر ساخ ها و اصعحا زیر بنایی قانننی
 T۰نگرش منفی ( تحقیر آمیز ) عمن مرد به زنا تح پنشش
بهزیستی

31

4/۰1

31

4/۰1

3

4/

رتبه

3
4/۵1
4
1
۰
3

3/2
3/43
3/11

3

3/11

3
۵2

3/11
3/13

۵1

3/۰1

۰
1
1
1
1
4

در خصن تهدیدها می تنا گف دو منلفه  T ۵منلفه تعارض فرهنگ سنتی با فرهنگ
مدر و  Tنگرش و بینش منفی اطرافیا زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته به محیط
پناهگاه هر دو منلفه با میانگین وزنی  4/۰1اولین تهدید محسنب می گردد و منلفه T4
محدودی تسهیع مالی که پناهگاه ها به زنا منرد خشنن خانگی قرار گرفته می دهند با
میانگین وزنی 4/در مراتب بعدی تهدید قرار گرفته اند.
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نتیجه گیری
بروز خشنن خانگی و پیامدهای ناشی از آ  ،از قبیل افسردگیهای رو به تزاید و خندکشی
در بین زنا و دخترا  ،این پدیده را در ردیف مسایل و معضع مهم جامعه قرار داده اس که
منجبا نگرانی برنامه ریزا اجتماعی را با رویکرد به این مهم که ز یکی از عناصر مهم جامعه
میباشد فراهم نمنده اس .
بنابراین با عنای به این مهم که این پدیده در شهری چن تهرا در مناسبا خاننادگی،
فرهنگی و اجتماعی بروز و ظهنر بیشتری می یابد ،نیازمند بررسی عنامل اجتماعی و اقتصادی
مؤثر بر آ را دو چندا می کند.
با تنجه به نگرش منفی (تحقیرآمیز) عمن مرد به زنا تح پنشش ساازما بهزیساتی،
تنانمندسازی زنا برای بازسازی حقنق از دس رفته تحلیل می رود و نامناسب وناکاافی باند
بند تسهیع اقامتی در پناهگاه و عد حمای های عاطفی ،اجتماعی خاننادگی ودوساتا از
زنا تح حمای پناهگاه انگیزه زنا پس از مراجعه به پناهگاه امن وضعف در زیر ساخ هاای
حقنقی وقانننی وفرهنگی جامعه نیز در تقنی عد مراجعه زناا باه پناهگاههاای امان و عاد
استقبال از این مراکز مزید برعل اس .
اصعح سیاس های مرتبط با ایجااد خاناه هاای امان وساعم در زمینا پیشاگیری از
خشنن خانگی علیه زنا  ،ایجاد محیط های حامی سعم بنیژه افزایش مراکز اسکا منقا و
افزایش تنجه دول در سرمایه گذاری انسانی برای زنا تح خشنن خانگی ،افزایش امکاناا
وخدما در مراکز اسکا منق از لحاظ خنابگاه و نگهداری فرزنادا وافازایش کاادر وپرسانل
تخصصی پناهگاههای امن وافزایش تنجه خصنصین نهادهای مردمی از قبیال خیارین و واقفاین
ساختمانها به ایجاد پناهگاه امن زنا واستفاده از وجند ظرفی های دولتی وغیر دولتای جها
اطع رسانی عمنمی از قنانین وسااختارهای حقانقی حماایتی بارای زناا وتقنیا نهادهاای
مددکاری اجتماعی و مشاوره قضایی در دادگاه های خانناده و تقنی اقداما بخشهای مختلف
جامعه برای مشارک در برنامههای مربن به ایجاد پناهگاههای امن زنا وتنانمندساازی زناا
در مناجهه با مشکع زندگی و آمنزش مهار های زندگی ساالم مای تناناد در پیشاگیری و
کاهش منارد خشنن خانگی علیه زنا اثربخش باشد.
تأمین منابع مادی ومعننی جامعه برای پیشگیری اولیه از آسیب های اجتماعی از جملاه
ایجاد مکا های امن و سیستم های مناسب حمایتی از قربانیا در مناقاع بحارا و همچناین
وجند قنانین شفاف در زمینه خانه های امن ویژه خشنن خانگی علیاه زناا و حمایا هاای
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قانننی از قربانیا خشنن خانگی در مراکز اسکا منق وپناهگاههای امن زنا ضروری به نظر
می رسد.
منفقی اجرای مکانیسمهای فنق ،نیازمند حمای همه جانبه افراد ،ساازما هاا ،سیاسا
گذارا و بخشهای کلیدی جامعه از برناماه هاای ساازما بهزیساتی در خصان ایجااد پنااه
گاههای امن زنا اس و در این راستا تدوین نظا جامع ملی مبارزه با آسایب هاای اجتمااعی
ویژه زنا تنسط سازما بهزیستی در وزار رفاه وتامین اجتماعی و نظار همه جانبه تنساط
وزار رفاه وشنراهای شاهر برنحانه خاط مشای گاذاری برناماههاای بهزیساتی در تاسایس و
نگهداری مراکز اسکا منق زنا و تأسیس یك مرکز ملی پاژوهش و برناماه ریازی در زمیناه
مشاوره دائم به زنا آسیب دیده اجتماعی و تح خشنن خانگی و جلبحمایا هماه جانباه
دول و مجلس؛شنراهای شهر ونهادهای مردمی وغیر دولتی زنا به عننا راهباردی اساسای
به شمار می رود.
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مطالعا زنا  .سال اول شماره .
عرب ،ز ( .) 343شکنجه گاهی به نا خانه ،ویژه نامه هفتگی حنادث و آسیب های
اجتماعی تپش جا جم ف  4و . 2
علی پنر ،احمد .) 343( ،ارتبا حمای اجتماعی با شاخص های ایمنی در افراد سالم
:بررسی مدل تأثیر کلی ،فصلنامه اندیشه و رفتار ،شماره .4۰
کار ،مهرانگیز ( .) 312پژوهشی درباره خشنن علیه زنا در ایرا  ،تهرا  :انتشارا
روشنگرا و مطالعا زنا .
گیدنز ،آنتننی ( .) 311پیامدهای مدرنی  ،ترجمه محسن ثعثی ،تهرا  :نشر مرکز .
ننیدنیا ،منیژه .) 344( .درآمدی بر امنی اجتماعی ،تهرا  :پژوهشکده مطالعا
راهبردی سال ششم ،شماره اول
همتی ،رضا (  .) 34عنامل منثر بر خشنن مردا علیه زنا  :مطالعه منردی درخانناده
های تهرانی .فصلنامه رفاه اجتماعی،سال سن ،شماره .
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