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 اقتصادي -بررسي عوامل اجتماعي  

  بر خشونت عليه زنان در شهر اهواز مؤثر
 
  1دكتر اسحق ارجمند سياهپوش
 2فريال عجم دشتي نژاد

 
 :چكيده

بر خشونت عليه زنان با نگاه ويژه به شهر اهواز  مؤثراين تحقيق به بررسي عوامل 
و زنان، تاريخچه بيولوژي مردان پس از مختصر توضيحي درباره ساختمان پرداخته؛
 .استخشونت عليه زنان پرداختههاي خشونت و انواعتعريف خشونت، حوزه خشونت،

اي را همچنين اين پژوهش با مطالعه تحقيقات انجام شده در خارج و داخل كشور، پيشينه
 .به عنوان تحقيقات قبل از خود ارائه داده است

 رويكرد پرخاشگري،–يه ناكاميهايي همچون نظرتحقيق با استفاده از نظريه اين
ارائه  همچنين نظريات منابع و تضاد به شناختي، فمينيسم اگزيستانسياليست،جامعه

فرضيات خود اقدام نموده است؛ سپس با ارائه مدل تحليلي، تعريف مفاهيم و عملياتي 
سال زنان  39تا  20نفر، در فاصله سني 400اي  در حجم نمونه پرسشنامه، كردن آنها

هاي ضريب آوري، با استفاده از آزمونشهر اهواز توزيع، پس از جمع متأهلرد و مج
 .فرضيات خود پرداخته است آزمونبه  Cهمبستگي پيرسون و 

عدم اشتغال  ،بين فقر معيشتيرسد به نظر مي: نتايج حاصله حاكي از آن است كه
سوادي مردان بي الرانه،نگرش مردسا نابرابري جنسيتي، تعدد زوجات، زنان، اعتياد مردان،

داري وجود و خشونت عليه زنان رابطه معنيپذيري جوانان و پايين آمدن آستانه تحريك
 .دارد

جنسي، خشسونت خانگي، خشونتپرخاشگري، خشونت، خشونت :كليدواژه
 .جسمي و فقر

        
  

                                                 
 e.arjmand@gmail.comانديمشك شناسي دانشگاه آزاد واحد جامعه استاديار. 1

  واحد شوشتراسالمي شناسي دانشگاه آزاد كارشناس ارشد جامعه. 2
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  :مقدمه

آميز ل خشونتهرگونه عم« :خشونت چنين آمده استاجتماعي در تعريفدرفرهنگ علوم
همچنين . جسماني، جنسي يا رواني بشودبه آسيب يا رنج يا محتمالً مبتني بر جنسيت كه لزوماً

تهديه به ايجاد محروميت و محدود ساختن آزادي فرد در حيات اجتماعي و در قلمرو زندگي 
  ».خصوصي

-تعريف مي» آميز از قدرتاستفاده نابجا، غيرقانوني و تعرض«خشونت را  ؛حقوقيفرهنگ

شود كار برده ميعمومي بهها و حقوقيك نوع آن اجباري غيرقانوني است كه عليه آزادي«. كند
نهايت آميز به جرائمي اشاره دارد كه جنبه فيزيكي يا جسمي بيو در ارتباط با جرائم خشونت

 ،ذكرالباشد و اين وصف را به عنوان شخصيت و ساختار محرمانه بودن علل فوقا شديدي دار
  )1 ،1380،معتمدي مهر(»....ضروري دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، كتك زدن و

رسان توان عملي آسيبخشونت را مي: در تعريفي ديگر از خشونت چنين آمده است
برخي افراد، (جنبه فيزيكي  دهد و صرفاًدانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي

منزوي كردن فرد، داد و فرياد، آزار و مزاحمت  فحاشي، تحقير،اد رواني؛ بلكه ممكن است ابع
 ،1378 كار،(. خود بگيردسياسي را به و...) خانه وشكستن وسايل(، اقتصادي )جنسي و تجاوز

15(  
- ي خشونت خانوادگي فعاليت كردهها در زمينه، دو پژوهشگري كه سال1گلز و استراوس

يا رفتاري با (اين دو خشونت را رفتاري با قصد آشكار . اند ارائه دادهاند، تعريفي از اين پديده 
گلزو (.اندبدني به فرد ديگر تعريف كردهبراي وارد كردن آسيب) قصد پوشيده اما قابل درك

  )534، 1979استراوس،
، محقق ديگري كه در زمينه 2مگارژي. در اين تعريف، خشونت بدني مدنظر بوده است

 مخصوصاً(ند معتقد است كه تعريف او دربرگيرنده انواع ديگر خشونتكخشونت كار مي
برد گرانه نام ميعنوان شكل افراطي رفتار پرخاشاو از خشونت به. باشدنيز مي) خشونت رواني

  )85، 1981مگارژي،.(شودباعث آسيب مشخص به فرد قرباني مي كه احتماالً
                                                 
1-Gelle,R.J.s&Straus,M.A 
2-Megaregee,E.I.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 

  93 ــــــــــــــــ../ .اقتصادي مؤثر بر خشونت -اجتماعيبررسي عوامل 
 

  
ه به ساختار جامعه، خشونت را چنين بيان ، در تعريفي فراگير از خشونت با توج1گالتونگ

باشند كه گمان برند قرار گرفته تأثيربريم كه افراد چنان تحت زماني از خشونت نام مي: كندمي
وي با توجه به اين . هاي واقعي آنان استهاي جسمي و رواني آنان كمتر از قابليتقابليت

- از ديد گالتونگ خشونت را مي. ندكهاي جديدي از خشونت را مطرح ميبنديتعريف طبقه

  :بندي كردصورت زير طبقهتوان به
 .هدفخشونت هدفمند، در مقابل خشونت بي -
 .خشونت آشكار، در مقابل خشونت پنهان -
 .خشونت فردي، در مقابل خشونت ساختاري -
 .خشونت فيزيكي، در مقابل خشونت رواني -
  )4-15 ،1975،گالتونگ(.خشونت معطوف به قرباني، در مقابل خشونت بدون قرباني -

) بدني(ترين و آشكارترين شكل آن، يعني خشونت جسمانيبررسي خشونت از ساده
ها مشخص شد كه بايد ميان دو نوع خشونت بدني در اين بررسي. نسبت به كودكان آغاز شد

كه منجر به ايجاد جراحات و صدمات جدي به ) سخت(خشونت بدني سنگين . تفاوت گذاشت
) ماليم(گردد و خشونت سبك صورت معمول ازطرف افكار عمومي نفي ميود و بهشقرباني مي

صورت معمول در افكار عمومي زير عنوان تربيت مانند سيلي، پشت دستي و نظاير آن كه به
  .شود و نگرش منفي نسبت به آن وجود نداردبندي ميرده

 1994شر در سال كه به عنوان رابط مخصوص كميسيون حقوق ب 2خانم رادهيكا كوما
خشونت جسمي، جنسي و رواني كه در خانواده رخ «صورت باشد، خشونت را بهميالدي مي

داند بلكه، ضرب و شتم، سوء كند اما آن را محدود به موارد ياد شده نمي، توصيف مي»دهدمي
وز ها  در محيط خانواده، خشونت مربوط به جهيزيه و مهريه، تجااستفاده جنسي از دختر بچه

سنتي آزاردهنده زنان، خشونت غير همسر و خشونت وابسته زناشويي، ختنه زنانه و ساير اعمال
  )92-79، 1375اعزازي، (» .شودبه استثمار را نيز شامل مي

  عضو يا خانواده عليه  عضو توسط يك   فيزيكي كه خانوادگي را تجاوز  گيدنز، خشونت
                                                 
1-Galtung,J.  
2-Radhekakoma  
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  )438، 1376گيدنز،(.ستگيرد، تعريف كرده ااعضاي ديگر صورت مي

از لحاظ آماري يك فرد در هر . ترين مكان در جامعه امروزي استدر واقع، خانه خطرناك
سني و يا از هر جنسي به مراتب بيشتر احتمال دارد كه در خانه در معرض حمله فيزيكي واقع 

  )همان منبع. (گردد تا در خيابان به هنگام شب
شونت خانوادگي، در محيط خلوت و خصوصي بندي كلي بايد گفت، خدر يك جمع

دهد كه به سبب صميميت، ارتباط ميان افرادي رخ مي پيوندد و عموماًخانواده به وقوع مي
اين خشونت از سوي مردان نسبت به زنان روا  اند و غالباًخوني يا قانوني به هم پيوند خورده

  )78-77، 1379آقا بيگلويي، آقاخاني، (. شودداشته مي
  
 :له و بيان اهدافأرح مسط

رود انتشار يافت، احتمال مي 2008براساس آمار سازمان ملل كه توسط يونيسف در سال 
حداقل يك نفر از هر سه زن در جهان طي زندگي خود مورد ضرب و شتم واقع شده، مجبور 

قرار  به برقراري رابطه جنسي يا سوء رفتار جنسي قرارگرفته و از هر پنج زن يكي مورد تجاوز
اذيت و  قاچاق زنان و دختران، :هاي گسترده مشكالت زنان عبارتند ازگيرد، ساير موارد جنبه

هاي ناموسي و قتل نوزادان ختنه زنانه، قتل نوعروسان به دليل نداشتن جهيزيه، قتل آزار آنان،
  .دختر

خشونت  ندگي آنها از انواعآن بر ز تأثيرزنان و  اي با عنوان خشونت عليهدر مقاله
در نهادهاي آموزشي و  آزار رساني و ارعاب جنسي در محل كار؛، ، رواني  و جنسيجسماني

سازي و سقط جنين اجباري و عقيم خريد و فروش زنان و روسپيگري اجباري، اماكن ديگر؛
  )1384،1گلرو،( .استكشتن نوزادان دختر و جنسيت گريزي نام برده شده بارداري ناخواسته؛
ترين جرم با كمترين مجازات در آن است كه خشونت عليه زنان رايج مؤيدارد همه اين مو

از جايگاه ديگر جوامع  نسبت به زنانترديدي وجود ندارد كه زن ايراني  .سراسر جهان است
  .ها به دور استواقعي خود فرسنگ

يراتي نابرابري تاريخي مندرج در فرهنگ كه ريشه در باورهاي ما دارد گرچه به واسطه تغي
سازي، خود به نوعي به ايجاد و ابداع البته مدرنيته و جهاني(از قبيل انقالب ايران، مدرنيته 
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هاي فمينيستي و ورود به ، جنبش)استهاي مدرن عليه زنان و دختران منجر شدهخشونت

  .هايي خورده است، ليكن همچنان پابرجاستجامعه جهاني شكاف
كند داند و سعي ميها را طبيعت مرد مياين خشونت ،باورهاي مردساالر حاكم بر جامعه

اين باورها آنچنان در  .دهدرنگ و سياق اخالقي و ناموسي به آن مي آن را توجيه نموده، بعضاً
ذهن مرد و زن ايراني از كودكي ريشه دوانده كه اگر زن يا دختري پيدا شود و بخواهد در مقابل 

تر هايي از سوي اطرافيان و همچنين با احكامي سختبها مقاومت نمايد با برچساين خشونت
  .از سوي همجنسان خود روبرو خواهد شد

هاي امن در ايران چون ساير كشورها كه زنان آسيب عدم وجود مراكزي به نام خانه   
دار زن ايراني تر بر روح جريحهي بس خطرناكتأثيرديده و مورد تهديد در آنجا امنيت يابند 

اين درحالي . دهدمفعول و منفعل را مي اراده،ذارد و به او احساس موجودي بيگبرجاي مي
بنابراين . كيد دارندعنوان مديران داخلي خانواده تأاست كه بسياري بر نقش انكارناپذير زنان به

با عنايت به اين مهم كه اين پديده در شهري چون اهواز در مناسبات خانوادگي، فرهنگي و 
بر آن  مؤثريابد، نيازمند بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي و ظهور بيشتري مياجتماعي بروز 
  .كندرا دو چندان مي

باشد، اما بروز آن و پيامدهاي اگرچه آمار دقيقي از اين پديده به داليل فراوان موجود نمي
پديده را هاي رو به تزايد و خودكشي در بين زنان و دختران، اين ناشي از آن، از قبيل افسردگي

ريزان در رديف مسايل و معضالت مهم جامعه اهواز قرار داده است كه موجبات نگراني برنامه
  .باشد فراهم نموده استاجتماعي را با رويكرد به اين مهم كه زن يكي از عناصر مهم جامعه مي

  
  :اهداف تحقيق

باشند و نيز توجه با عنايت به اهميت مسائلي كه زنان و دختران با آن دست به گريبان مي
به اين مهم كه خشونت عليه آنان يكي از مسائلي است كه موقعيت اجتماعي آنان را به شدت 

شود به قرار ذيل اهدافي كه در اين تحقيق از سوي محقق پيگيري مي ،دهدقرار مي تأثيرتحت 
  :باشندمي

  .زنانبر پديده خشونت عليه  مؤثراقتصادي  -شناخت عوامل اجتماعي :هدف كلي
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  :اهداف جزيي

  بررسي رابطه بين فقر و خشونت عليه زنان .1
 بررسي رابطه بين عدم اشتغال زنان و خشونت عليه آنها .2

 بررسي رابطه بين بي سوادي مردان و خشونت عليه زنان .3

  بررسي رابطه بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان .4
  

  :مباني نظري
  :پرخاشگري –نظريه ناكامي 

رود كه رفتاري پرخاشگرانه از تي فرد دچار ناكامي شده باشد، انتظار ميگويد وقهومنز مي
. گرددناكامي مي أاين رفتار شامل حمله، شكستن، صدمه زدن و يا تهديد منش. خود نشان دهد

تواند هدف ديگري مي اد، تقريباًاصلي ناكامي را موردحمله قرار د أاگر به هر علتي نتوان منش
جان باشد، مانند يك در بسته، يا يك بي ءبته هدف ممكن است يك شيال. جايگزين آن گردد

شان و درنتيجه هدف ناكامي أطور طبيعي بسيار عالقمندند كه منشالبته همه به .موجود جاندار
  )405-403، 1376توسلي، (.شان از فرزندان آدم باشدحمله

استبداد  تأثيرد، تحت عنوان شرقي بيشتر مصداق دارديگري كه در جوامع، از نظريهدر ادامه
و همچنين آقاي  )1939(1در رفتار پرخاشگرانه، بايد ياد كرد كه براساس نظريه دالردو ميلر

زيردستان به علت شنيدن . كندگويد ناكامي توليد پرخاشگري و عصبانيت ميمي )1970(2گور
طول روز، در كنند و مردي كه در حرف زور در طول روز، احساس نارضايتي و ناكامي مي

محيط كارش و در بيرون، از مافوق و نيروهاي زورمند جامعه، حرف زور شنيده، عزت نفس و 
-له بهانه ميأگردد، با اولين مساو وقتي شب به خانه برمي. استدار شدهنياز به احترامش خدشه

كند و در ي كتك خورده را دور ميهازند، زن عاقل زود بچهها يا زنش را كتك ميگيرد و بچه
ها اعم از اين واقعه در بيشتر خانواده. نمايدال بچه، خسته بودن پدر را مطرح ميؤجواب س

                                                 
 Dollard and Miller-1 

Gurr -2 
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يند، آدر اين فر. دهدپايه رخ ميسرتيب و گروهبان، تا استاد، مديركل و همچنين كارمند دون

  :خسته است) يا آدم(آموزد كه وقتي پدرفرزند مي
 ًاين را رفتار آموخته شده ( .اي از خود نشان دهدنهالعمل زورمندابايد چنين عكس اوال

 )نامندمي
 ًعيبي ندارد اگر در اين شرايط كسي كتك بخورد ثانيا. 

به اين ترتيب نسل . بخشيدن به آن است 1و اين آموختن پذيرش استبداد يعني مشروعيت
نصر پايدار شود يعني به يك عاندر نسل رفتار استبدادي به اعضا جامعه آموخته و تثبيت مي

  )1377،387رفيع پور،(.گرددفرهنگي و پذيرفته شده تبديل مي
در حقيقت بسياري از مردان در مواجه با مشكالت اقتصادي، علت را در همسر و فرزندان 
خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درك موقعيت اقتصادي ايشان از سوي همسر و فرزندان و 

. انددانند كه به واسطه ازدواج در آن گرفتار آمدهحراني ميدر نهايت عدم توانايي در خروج از ب
شوند كه س ميأبرخي از مردان در مواجه با اين مشكالت، آنچنان دچار سرخوردگي و ي
فرستند و به اين مبادرت به خودكشي نموده و يا همسر و فرزندان خود را به كام مرگ مي

  .گيرندطريق از خود واطرافيان انتقام مي
باشد، مردان با هاي ايراني ميالت عادي كه معمول و مرسوم در بسياري از خانوادهدر ح

اعمال خشونت و بدرفتاري با همسر و فرزندان خود در مقابل اين ناكامي از خود واكنش نشان 
عدم  نكته حائز اهميت در اعمال رفتارهاي خشن از سوي مردان در موارد ناكامي، .دهندمي

ابزار سخن و مكالمه به عنوان وسيله ايجاد ارتباط و حل و فصل مسائل  اب كار توانايي مردان در
- ها و توقعات ميو مشكالت و جايگزيني مكالمات فيزيكي به عنوان ابزاري براي بيان خواسته

سفانه اين معضل در بسياري از مناسبات اجتماعي ايران به دليل ويژگي خاص باشد كه متأ
بسياري از افراد در . كندچنين رودربايستي خودنمايي ميزدگي و همفرهنگي ناشي از استبداد
هاي طوالني با يك فرد و يا افراد گوناگون در حال مكالمه و بيان ذهن خود مدت زمان

رسند به هاي خود هستند، اين افراد وقتي كه به شخص يا اشخاص مخاطب خود ميخواسته
د نكنخودداري نموده و با رفتار خود سعي ميدليل ترس از دلگير شدن فرد از بيان مطالب 
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همچنين براساس فرهنگ منشق از . هايشان را به مخاطب انتقال دهندناراحتي يا خواسته

هاي كالمي خود ندارند و در نتيجه استبدادزدگي، مردان دليلي براي توضيح دادن و بيان خواسته
 .ز رفتار آنان متوجه خواسته آنان شوندعنوان زيردستان اانتظار دارند كه زنان و فرزندان به

قسمت اول اين قضيه در بين هم جنسان و بستگان نزديك از قبيل خواهران و برادران و (
ادارات، خيابان و كليه شئونات زندگي اجتماعي افراد خودنمايي  قسمت دوم در بين همسران،

و بسياري، از تعبير رفتارهاي از آنجا كه افراد توانايي درك ذهني ديگران را ندارند ) كندمي
باشند در نتيجه نه تنها ممكن است متوجه خواسته فرد نشوند بلكه به اعمالي ديگران عاجز مي

در بسياري از . مبادرت نمايند كه اعصاب فرد را تحريك نموده و ناگهان فرد را عصباني نمايد
 . انداطالعي نمودهار بيمشاجرات خانوادگي زنان از علت مشاجره و منبع شروع جروبحث اظه

   
  :رويكرد جامعه شناختي

باشند؟ همانطور نمايند چه ميحال بايد ديد عواملي كه احساس ناكامي را در فرد ايجاد مي
آيد كه انتظار كه در باال آمد ناكامي به دنبال عدم دريافت پاداش در مقابل رفتاري به وجود مي

ن فردي كه رفتار نيازمند پاداش از او صادر نشده دچار بنابراي. رودپاداش پس از آن رفتار مي
به عنوان مثال فردي كه داراي ضريب هوشي پايين است اگر در . احساس ناكامي نخواهد شد

تحصيل و دريافت مدارج دانشگاهي موفق نيست احساس ناكامي و محروميت ندارد و يا فردي 
احساس سرخوردگي و ناكامي كه به  كه براي كسب ثروت و درآمد تالشي نكرده است هيچگاه

به  بنابراين احساس ناكامي زماني خود را. دنبال آن پرخاشگري را داشته باشد، نخواهد داشت
هاي مختلف برداري براي افراد در زمينهدهد كه جامعه در توزيع امكانات بهرهفرد نشان مي
  . سازدن مياين جاست كه رويكرد جامعه شناختي خود را نمايا. ناتوان باشد

مين نيازهاي اساسي خانواده، فشارها و معضالت اقتصادي و عدم تأ :بحران اقتصادي) 1
عدم  توزيع عادالنه ثروت و امكان دسترسي به منابع ايجاد ثروت، اشتغال و تحصيل وهمچنين  

هاي زن و شود مرد در برابر خواستههاي شخصي موجب ميوليتؤدشواري و سنگيني مس
در كل اطرافيان، شكيبايي خود را از دست بدهد و دچار عصبانيت، اضطراب، كج  فرزندان و
مشكالت اقتصادي تنها تبيين كننده پديده خشونت  .حوصلگي و خشونت شودخلقي، كم
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به عبارت ديگر مشكالت اقتصادي، . اندمؤثرهاي اجتماعي نيستند، بلكه در بروز بيشتر آسيب
هاي ن اقتصادي در خانواده و عدم رضايت شخصي و استرسبيكاري، سطح اندك درآمد و بحرا

نمايد كه نتيجه آن اجتماعي ناشي از محدوديت منابع، احساس ناكامي را در فرد ايجاد مي
  )145-149 ،1377،روي(. باشدخشونت مي

عامل ديگري كه بروز خشونت عليه زنان را در جوامع ايجاد و يا حذف : عامل فرهنگي)2
ين اين پديده عالوه بر موارد باال يدر حقيقت براي تب. رهنگ جوامع نهفته استنمايد در فمي

اي، چه طرحي براي برخورد با زن به عنوان يك جنس در نظر بايد ديد در فرهنگ هر جامعه
ها، چه طرحي براي حل و فصل منازعات مردان عليه زنان در اين فرهنگ گرفته شده است؟

دهد كه به جنس مقابل احترام بگذارند، هر امع به افراد ياد ميشود؟ آيا فرهنگ جوترويج مي
آيا يك جنس بر جنس ديگر برتري دارد؟ آيا يك  باشند؟جنس از چه جايگاهي برخوردار مي

دهد كه در جنس در فرهنگ جوامع تواناتر از جنس ديگر است؟ آيا فرهنگ جوامع آموزش مي
يا مصالحه و  نازعه بايد مصالحه نمايند؟صورت بروز اختالف در بين همسران، طرفين م

باشد؟ آيا نشانه حقارت، حماقت و ناچاري وي مي )از سوي قرباني خشونت يعني زن(بخشش
يابي مردان به اهدافشان با فشار هنجاري شديد مواجه است؟ در فرهنگ جوامع عدم دست

ند و طرف مقابل را بزدل اي، از مردان انتظار دارد كه قوي و مسلط باشزماني كه فرهنگ جامعه
اي از زنان انتظار صبر و آنجا كه فرهنگ جامعه. يابدكفايت بدانند، خشونت افزايش ميو بي

بردباري فراوان در مقابل رفتار نامعقول مردان دارد و معتقد است كه زنان با لباس سفيد به خانه 
ظار داشت كه مردان اين جامعه توان انتشوند ديگر نميروند و با كفن از آن خارج ميهمسر مي

خود را ملزم به رعايت حداقل حقوق همسر خود نمايند و اگر مايل به زندگي با او نيستند، او 
اي از زنان انتظار دارد كه همواره مراقب باشند آنجا كه فرهنگ جامعه.  را به بردگي نكشانند

خواهندگرفت، بنابراين در هنگام  جلب توجه ننمايند كه اگر اين كار را نمودند مورد آزار قرار
توان دم از مشاهده خشونت در سطح جامعه، نبايد علت را در جايي غيراز خود بيابند ديگر نمي
آنجا كه . آزادي زنان زد و انتظار نداشت كه زنان در معابر عمومي مورد تعرض قرار نگيرند

ناموس خود باشيد زيرا او  آموزد كه شما بايد همواره مراقباي به پسران ميفرهنگ جامعه
اي است كه همواره آبروي خانواده را پذيرترين جنبهتوانايي دفاع از خود را ندارد و نيز آسيب
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 .باشدي آن مينمايد، بروز خشونت در خانواده از سوي افراد ذكور حداقل نتيجهتهديد مي

  )83-90، 1380محبي،(
شدن در گرداب انحرافات اخالقي، وقتي فرهنگ يك جامعه براي اجتناب از گرفتار 

هاي هاي غريزي افراد را ناديده انگارد و يا برآن خط بطالن بكشد، با موجي از بيماريخواسته
هايي با موضوع عدم تفاهم و يا عدم تمكين مقاربتي، فرزندان نامشروع، سقط جنين و طالق

سخن گفتن از . نمايدتران ميشود كه  تمامي اينها، فلش خشونت را متوجه زنان و دخمواجه مي
دختران ما . شودمسائل جنسي در فرهنگ ما مذموم و راوي فردي بيمار و منحرف محسوب مي

كيد بر حجب و حيا، أت. شوندله وارد زندگي زناشويي ميأبا عدم آگاهي  نسبت به اين مس
- ز بيان خواستهترين مكان با همسرشان، ااست حتي در خصوصيبسياري از زنان را وادار نموده

همين امر و بسياري تابوهاي ديگر نقش بسته در . ها و رفتار مورد پسند خود اجتناب نمايند
آميز تبديل نموده م با اعمال خشونتأ، رابطه زناشويي را به يك رابطه يك طرفه توهااذهان آن

داخالقي، زناشويي كه در قالب برضايت مرد از زندگياست كه سردمزاجي زن و در نهايت عدم
سازد و سرانجام گيري  و سرانجام انواع خشونت عليه زنان خود را نمايان ميتند مزاجي، بهانه

ها به طالق منجر ناگفته پيداست كه اين امر اگر در برخي خانواده .انجامدبه جدايي و طالق مي
ه دنبال خواهد نگردد بروندادهاي ديگري از جمله بروز انواع انحرافات اجتماعي و اخالقي را ب

با دختران و نيز  متأهلهاي متعدد مردان اي به نام دوستيامروزه جامعه ما با پديده. داشت
ر روابط آزاد روبرو شده است؛ حال آن كه اين امر حتي در جوامعي كه ب متأهلدوستي با زنان 

ه اسالمي در اين صورت بايد ديد يك جامع. شودكيد دارند امري ناپسند محسوب  ميافراد تأ
و با انواع و اقسام قوانين از قبيل  دكه سعي دارد روابط دختران و پسران را ناديده انگار

ها و غيره بر عدم وجود ارتباط صحه گذارد چگونه اين پديده را توجيه و يا با جداسازي كالس
ران و پسران نمايد، زيرا خطر اين پديده براي جامعه بسيار بيشتر از خطر رابطه دختآن مقابله مي

  .باشدمجرد مي
در اكثر مذاهب، عشق، شفقت و مهرباني نهفته است و همين اعتقادات  :بحران معنويت) 3

دهد كه تحقيقات نشان مي. باشدي در پيشگيري از خشونت عليه زنان ميمؤثرمذهبي عامل 
مله استارك و از ج. گيرانه از جرايم وجود داردداري و رفتار پيشارتباط معناداري ميان دين
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هاي مجرمانه هاي مبتني بر ناهمواريدريافتند، اثر بازدارندگي دين نسبت به كنش)1982(ديگران

در اجتماعات ديني و اخالقي از اجتماعات غيرمذهبي بيشتر است و دين به عنوان حفاظي در 
كي از آن مطالعات ديگر نيز حا. نمايدعمل مي) از جمله خشونت عليه زنان(برابر جرم و بزه 
يك كالم  قيدي نسبت به مذهب و عدم پايبندي كامل به اعتقادات ديني و دراست كه عامل بي

آميز عليه زنان است، اين در حالي بحران معنويت، عاملي قوي براي انجام رفتارهاي خشونت
اعتقادات مذهبي دين اسالم، احترام، محبت و  يهاي رفتاري بر پايهاست كه آموزش مهارت

اسالم آييني است كه به نيازهاي واقعي و فطري انسان توجه . كندوفت زنان را سفارش ميعط
بيني كرده است كه عامل نيرومندي در برابر هر هاي تربيتي را پيشداشته و براي رفع آن برنامه
بدين لحاظ اين نگرش كه زنان فروتر از مردان بوده و مستحق . شودنوع خشونت محسوب مي

تار خشني هستند، در اديان الهي به ويژه دين مبين اسالم، مزموم و ناپسند شمرده هر نوع رف
شود و رفتار خشن برخي از مردان ظاهر الصالح، خالف قوانين اسالمي و دستاويزي جهت مي

  )95-1386،110،آقابابايي( .باشدتوجيه رفتارهاي نادرست آنان مي
  

 : فمينيسم اگزيستانسياليست

و نه چيزهاي  باشندزنان و كودكان مي رفتار پرخاشگرانه مردان در جامعه،چرا نشانه فلش 
ديگر، حال آن كه  علت العلل احساس ناكامي مردان در مسائل اقتصادي نهفته و زنان و كودكان 

ترين نقشي در ايجاد آن ندارند بلكه خود بيشترين آسيب را هم به واسطه فقر نه تنها كوچك
مردان در انجام وظايف اقتصادي خانواده  و هم به واسطه پرخاشگري ناشي از عدم توانايي 

در اين جاست كه با ارائه تبييني اگزيستانسياليستي و از . گردندها متحمل ميناشي از اين ناكامي
منظري فمينيستي در باب موقعيت زنان كه نخستين بار توسط سيمون دوبووار صورت گرفت 

  . يافتال خود را درؤتوان پاسخ سمي
شناسي كند كه زيستهاي زيستي بين زن و مرد، استدالل ميكيد بر تفاوتأدوبووار با ت

دوبووار . كندگذارد كه جامعه در جهت اهداف خود، آنها را تفسير ميواقعياتي را به نمايش مي
 تعريف كرده» ديگر«را تشخيص داد كه مرد او را به عنوان  1»خود «مل در وجود زن، يك أبا ت
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دوبووار در توضيح داليل چنين تعريفي اظهار عقيده كرد كه ما به محض آن كه خودمان . است

از آن، به بعد، ارتباط با . آيدپديد مي» ديگر«كنيم، تصور موجود آزاد اعالم مي ،1را موجود فاعل
 مردان به داليل. يك تهديد و يك خطر است» ديگر«موجود : كندجنبه نمايش پيدا مي» ديگر«

اند تا با استفاده از هوا، باد، آتش و آب به ايجاد زمان و انرژي الزم را داشته شمار احتماالًبي
عنوان فاعالني براي مثال، مردان با درك خود به. وسايل جديد، اختراع و ساختن آينده بپردازند

كه فقط قادر 2يفكنند، زنان را به عنوان اشياياكه قادرند حيات خويش را در نبرد به مخاطره بي
برتري انسان بر حيوان، نه در اعطاي زندگي، بلكه در به . كننداند، درك ميبه اعطاي زندگي

مخاطره افكندن زندگي است؛ به همين دليل است كه در بين موجودات بشري، تفوق به جنسي 
ادعايي،  به علت اين تفاوت. دهدرساند؛ نه جنسي كه وجود ميشود كه به قتل مياسناد داده مي

  )59-60، 1382بستان،(.اندتنزل داده شده »ديگربودن« يزنان توسط مردان به حوزه
  

 : نظريه منابع

خانواده مانند هر نظام يا واحد اجتماعي ديگر داراي نظامي اقتداري است و هركس به 
بيشتر از ديگران ) مانند شغل، تحصيالت، درآمد، مهارت و اطالعات(منابع مهم خانواده 

جهت اميال خود وادار كند و را به فعاليت در  ءتواند ساير اعضاسترسي داشته باشد ميد
 )97-1380،105،اعزازي( .هاي مهم با اوستيريگتصميم

با اندكي تدبر درخواهيم يافت كه اين توزيع نابرابر منابع قدرت در سطح كالن نيز    
الت و اشتغال در بين زنان نسبت به همچنان كه در باال اشاره شد، ميزان تحصي. وجود دارد

  . باشدگذشته افزايش چشمگير يافته است اما در سطوح مديريتي جاي زنان خالي مي
كه توسط مركز امور مشاركت زنان  1355-80در بررسي اجمالي وضعيت زنان از سال   

ذيل آن نسبت مديران مرد به زن شاغل در ادارات دولتي به شرح  21انجام گرفته در صفحه
  .استآمده

 
                                                 
1-Subject   
2-Objects   
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  مرد  نز  دستگاهنام

 2621  %)11.6(304 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  2003  %)1.7(35  آموزش و پرورش

  245  %)2.4( 6  صدا و سيما

  1028  %)10(104  وزارت علوم

 
توان به كنه جايگاه زنان در جامعه ايراني پي برد و نيز با نگاه كلي به اين جدول مي

اقعيتي ديگر را متذكر شد كه با توجه به روند صعودي تالش زنان براي تحصيالت عالي و در و
مقابل روند نزولي اين امر در مردان، ادامه اين عدم توزيع نابرابر، سبب خواهد شد كه ما با 

اي با تحصيالت عالي و نيز با مديران مرد فاقد تحصيالت و موجي از كارمندان زن دون پايه
  . الزم مديريتي مواجه شويمدانش 
 

 : نظريه تضاد

آميز بدون تضاد رفتارهاي خشونت. طبق اين نظريه، ريشه خشونت در تضاد منافع است
دهد كه نوين نشان ميشناسياز سوي ديگر جامعه. يابد و نه كاربردي داردمنافع نه ضرورت مي

طبق تعريف وبر از قدرت،  .تفاوت و تضاد عالئق در خانواده بخشي از ساختار خشونت است
خواهد هايي كه مرد قدرت كافي براي تابع نمودن ديگري ندارد و ميتوان گفت در خانوادهمي

البته براي تكميل اين نظريه به . سلطه خود را اعمال كند، تضاد و درگيري بيشتري وجود دارد
اعضاي خانواده از برابري به تعبير ايشان آنجا كه . زعم استراوس بايد از برابري نيز ياد كرد

دهد در خانوادهتحقيقات استراوس نشان مي. شوندباشند تضادها با گفتگو حل ميبرخوردار مي
هايي كه مرد بر ديگر منابع قدرت تسلط ندارد، كاربرد خشونت به عنوان آخرين ابزار قدرت 

  )105، 1378درويش پور، ( .يابدبراي حل تضادها افزايش مي
  

   روش شناسي
  آوري اطالعات ازاي و جمعدر اين تحقيق از روش مطاله اسنادي، كتابخانه :روش مطالعه
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  . استفاده شده است) روش ميداني(طريق مصاحبه و مشاهده 

  
  :گيريجامعه آماري و روش نمونه

عبارتند از جامعه زنان و دختران  1385جامعه آماري اين پژوهش براساس سرشماري سال 
نفـر   175071اند و جمعيتي معادل سال قرار گرفته 20-39كه در طبقات سني ساكن شهر اهواز 

حجم نمونه به كار رفته در اين پژوهش با اسـتفاده از فرمـول كـوكران شـامل     . دشورا شامل مي
گيري باشد كه اين نمونه با توجه به ناهمگوني جامعه پژوهش، با به كارگيري نمونهنفر مي 400

  .استمنطقه اهواز  فراهم شده 8اي درتصادفي خوشه
  

  آوري اطالعاتتكنيك جمع
آزمون در چهار ناحيه پرسشنامه به صورت پيش سي 1به منظورسنجش اعتماد يا پايايي

هاي معرف كل شمال، جنوب، شرق و غرب و از هر ناحيه مناطقي كه داراي بيشترين ويژگي
اهواز كيانپارس وكمپلو، از ناحيه جنوب، به اين منظور از ناحيه شمال . ناحيه بود توزيع گرديد

پاداد به دليل گستردگي و تنوع اقوام، از ناحيه غرب، كوي نبوت وزيتون كارمندي و در دو فاز 
   .آخر از ناحيه شرق كوت عبداهللا به عنوان مناطق نمونه جهت انجام پيش آزمون انتخاب شدند

  
  2آلفاي كرونباخ

با محاسبه . ايمزمند محاسبه آلفاي كرونباخ بودهبراي سنجش انسجام دروني مقياس نيا
-لفاي كرونباخ بين صفر تا يك ميآنجا كه دامنه آاز  .به دست آمد) 81/0(كرونباخ مقدار  آلفاي

باشد و هرچه آلفا به يك نزديكتر باشد، نشانه همساني دروني بااليي است و همچنين آلفاي 
حاكي از آن است كه همبستگي ) 81/0(دست آمده باشد لذا مقدار بهقابل قبول مي 70/0حداقل

   .باشداالت پرسشنامه از پايايي بااليي برخوردار ميؤدروني س
 

                                                 
1-Reliability   

Cronbach's Alpha -2  
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  :1و روايي اعتبار

در تنظيم . به منظور بدست آوردن اعتبار ابزار تحقيق از اعتبار محتوايي استفاده شده است
ها، ترسيم يات، از تهيه فراواني گويهسازي آنها براي تحليل و آزمون فرضها به منظور آمادهداده

  .استفاده شده است spss هاي موجود در نرم افزارآمارينمودارهاي ستوني و ساير تكنيك
را بدسـت   )اسـمي (ايخواستيم رابطه بـين دو متغيرمقولـه  در آزمون فرضيات، آنجا كه مي
اسـت بـه منظـور    تـه جا كه طيف ليكرت به كـار رف و آن C2آوريم، از ضريب وابستگي يا توافق 

استفاده  3گيري ميزان اشتراك و در حقيقت همبستگي دو متغير از ضريب هبستگي پيرسوناندازه
 .شده است

  
  :فرضيات تحقيق

  .رسد بين فقر معيشتي و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردبه نظر مي -
  .بين عدم اشتغال زنان  و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردرسد ميبه  -
  .بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردرسد مينظر  به -
 .بين تحصيالت مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردرسد ميبه نظر  -
  .بين نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد  -
 .بين نگرش مردساالرانه در جامعه  و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد  -
  
  :عاريف مفهومي و عملياتي متغيرهات

آميزي كه هر عمل خشونت«خشونت عليه زنان را تعريف كرده است به  UNG4انجمن 
نتيجه آن صدمه جسمي، جنسي يا ذهني را در پي داشته باشد، يا رنج  نتيجه آن و يا احتماالً

كه در زندگي نان به وسيله تهديد يا تحميل محروميت اجباري يا اختياري از آزادي زدادن 
  )UNG،1993انجمن (.گيردفردي يا اجتماعي صورت مي

                                                 
Validity 1- 
Contingency coefficient C 2-   

 Pearsons correlation coefficient -3 
The UNITED National General Assembly-4  
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  :تعريف عملياتي خشونت عليه زنان

هايي از حداقل رفتار چون خشونت جسمي با شاخص: هايي از قبيللفهؤاين متغير داراي م
  .گيردسيلي زدن تا قتل را دربرمي

  
  :هايي ازقبيلخشونت جنسي با شاخص 

 .حارمتجاوز به محارم و غير م -
  .مبادرت به ايجاد ارتباط جنسي با همسر عليرغم ميل ايشان -
  

  هايي از قبيلخشونت عاطفي با شاخص
 .مرد، از قبيل دوستت دارم به همسر عدم بيان كلمات محبت آميز -
 .اظهار خستگي مردان از زندگي مشترك -
را  اظهار اجبار در انتخاب اين زن به عنوان همسر، درصورتي كه مرد يك نفر ديگر -

 .براي همسري گزينش نموده بود
  .انتقاد مداوم مرد از همسرش -
 . خود و يا زنان ديگر را به رخ زن بكشدهاي مادر و خواهراندرصورتي كه مرد قابليت -

 .پخت همسرشانتقاد مداوم مرد از دست -
 .بيندمي بوجود آمدن اين حس در زن كه همسرم فقط نقاط ضعف مرا  -
    

  :هايي از قبيلخشونت رواني با شاخص
هاي مختلفي از قبيل حرف نزدن با زنان خود به مدت قهر كردن مردان به شكل -

 .به مدت متمادي و گاهي براي هميشهطوالني، ترك منزل 
   .تحقيرنمودن زنان توسط مردان   -

ويژه در مشاجرات هدرخصوص همسر و بستگان وي ب) فحش(بكار بردن الفاظ ركيك -
 .خانوادگي

 .ر خصوص خواهر و مادر مرد يا زنانادت زن دتحريك حس حس -
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 .تهديد به طالق -
 .تهديد به تجديد فراش -
 .درخواست رابطه نامشروع مردان از همكاران خانم خود -
دانند خانواده به آنها اجازه اين انتخاب پيشنهاد ازدواج مردان به دختران درحالي كه مي -
 .دهدرا نمي
-  

  :هايي از قبيل خشونت كالمي با شاخص
  .فحاشي به زن و يا بستگان وي -
 .بكار بردن القاب ناشايست براي زنان  -
 .هاي دور از نزاكت با دوستان در حضور زنانشوخي  -
 .هاي دور از نزاكت با زنان در اماكن عمومي و محل كارشوخي  -
  .اي كه زنان نيز به ناگزير شنونده باشندهاي غيراخالقي به گونهبيان داستان -
  

  :هايي از قبيلا شاخصخشونت مالي ب
 .عدم پرداخت نفقه به همسر  -
  .مين مايحتاج همسر و در تنگنا قرار دادن ايشانعدم تأ  -
 .وادار كردن زن به اعطاي حقوق خود به شوهرش  -
  .رساني به وسايل شخصي همسرآسيب  -
هاي كوتاه يا طوالني به منزل پدر بدون دادن وجهي به فرستادن همسر براي مدت  -
  .ز سوي شوهرايشان ا
  

  :هايي از قبيلخشونت اجتماعي با شاخص
 .جلوگيري از كار كردن  همسر  -
 .ممانعت ازمعاشرت زن  با دوستان و بستگان وي توسط شوهر -
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عدم وجود فضاهاي مناسب تفريح از قبيل پارك براي زنان كه زنان بتوانند آزادانه در   -

 .آن جست و خيز نموده و انرژي خود را تخليه نمايند
  .فرهنگ ناشايست ايجاد مزاحمت براي زنان و دختران در اماكن عمومي  -
 .جلوگيري از اشتغال دختران توسط پدران و برادران -
 .ممانعت از معاشرت دختران با دوستان دختر خود توسط خانواده -
  

  :1فقر
توان از روي مشخصات و عالمات متعددي چون درآمد كم، تعليم و تربيت فقر را مي

ها در هاي نامناسب و درصد بچهرصد افراد غيرماهر در نيروي كار، زندگي در خانهناقص، د
شخص فقير در مقايسه با ديگر افراد هر جامعه . هاي از هم گسيخته تشخيض دادخانواده
بر اثر فقر و كمبود مواد  شود و معموالًاغلب بيمار مي. كندمدت كمتري زندگي مي معموالً

تي به نواقص جسمي و فكري  بيشتري دچار شده امكانات كمتري براي غذايي و وسايل بهداش
او در مقابل خطرات زندگي مصونيت كمتري داشته و كمتر قادر به استفاده از . پيشرفت دارد

 )59، 1382،فرجاد(.باشدامكانات ناچيز خود مي
  

مين أعبارت است از عدم توانايي سرپرست خانواده در ت :تعريف عملياتي فقر معيشتي
-حداقل احتياجات افراد تحت تكفل خوداز قبيل خوراك، پوشاك و مسكن مناسب خانواده مي

  .باشد
  :هاي سنجش اين متغير عبارتند از شاخص

 .عدم داشتن مسكن شخصي -
گرم براي هر نفر در روز و يا  200به ميزان كمتراز) قرمزيا سفيد(مصرف گوشت  -

 .تهمصرف گوشت به صورت كمتر از سه روز در هف
  .مين پوشاك خانواده حداقل به صورت فصليأعدم ت  -

                                                 
Poverty-1 
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تواند به عنوان انجام وظايفي تعريف شود كه متضمن صرف كار مي :اشتغال زنان 

هاي فكري و جسمي بوده و هدفشان توليد كاالها و خدماتي است كه نيازهاي انساني كوشش
. شودد يا حقوق منظمي انجام ميشغل يا پيشه كاري است كه در مقابل مز. سازدرا برآورده مي

ها اساس نظام اقتصادي يا اقتصاد است، كه شامل نهادهايي است كه با توليد كار در همه فرهنگ
  )516- 517 ،1376،گيدنز(.و توزيع كاالها و خدمات سروكار دارند

درصورتي كه اشتغال از سوي زنان باشد را اشتغال زنان گويند، اگرچه كار زنان نه در 
 )546همان،. (تمركز يافته است 1كار دومينبلكه بيشتر در بازارهاي .ايل مديريت يا حرفهمشاغ

 
- اشتغال زنان شامل هر نوع فعاليت اقتصادي براي زنان مي :تعريف عملياتي اشتغال زنان

  .نمايندباشد كه در ازاي آن حقوقي دريافت مي
 

ارض جسمي و رواني دارد انجمن اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عو :مردان2اعتياد 
روانپزشكي آمريكا اثرات رفتاري و روانشناختي همراه با استفاده دايمي از موادي كه دستگاه 

 3گرداندهند، تحت عنوان اختالالت وابستگي به مواد روانقرار مي تأثيرعصبي مركزي را تحت 
ز اين مواد و استفاده بيمارگونه از براي تميز بين استفاده تفريحي و پزشكي ا. اندبندي كردهطبقه

در هر خرده فرهنگي  آنها، اين طبقه تشخيصي بر تغييرات رفتاري و روانشناختي كه بايد تقريباً
براي مثال، آسيب ديدن عملكرد شغلي و اجتماعي، ناتواني در . كيد داردأناپسند تلقي گردند ت

 .انشناختي بر اثر عدم مصرف آنمصرف ماده، بروز عالئم فيزيولوژيايي و رو خودداري از
  )192 -195 ،1387،ساراسون(

 
هر نوع بيماري رفتاري و روانشناختي كه مردان در نتيجه  :تعريف عملياتي اعتياد مردان

گردان به آن دچار شده باشند و در نتيجه اين اختالالت، برچسب استفاده مداوم از مواد روان
  .اشدمعتاد از سوي جامعه بر آنان زده شده ب

                                                 
secondary labour market-1 

addictT addiction T consuetude-2  
3-psychoactive substance dependence disorders  
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ها به جهت يا تبعيض جنسي عبارت است از تمايز قائل شدن بين انسان 1نابرابري جنسيتي

همانطوركه آپارتايد در خود تبعيض نژادي يا هر تبعيض به نفع . تعلق جنسي آنان است
هايي است كه با فرد رابطه خويشي دارد، يا آن كه خويشان به معناي رجحان بخشيدن به انسان

در . ها و برتر دانستن بعضي است به جهت تعلقشان به گروه خاصيجداكردن انسانپارتي بازي 
هاي با خرافه(شوند، آنان كه هم جنس فردند ها به دو گروه تقسيم ميتبعيض جنسي نيز انسان

هيچ دليل موجهي گروه اول بي. گيرندو آنان كه در جنس مخالف او جاي مي )جنسي مثبت
  )724، 1376ساروخاني،( .شوندشناخته مي يابند و برتررجحان مي

 
نوع تبعيض بين دوجنس  اين متغير عبارت است از هر :تعريف عملياتي نابرابري جنسيتي

- نث همراه باشد را دربرميؤمذكر بر جنس مدر حوزه عمومي و خصوصي كه با رجحان جنس

 . گيرد

  
باشد كه مفهوم پدر ساالري مي 3مترادف با مفهوم پدرسرياين مفهوم :2هنگرش مردساالران

- اي كه درآن مرد حكومت ميخانواده وحتي جامعهيعني . استنيز آمده  Patriarcateصورتبه

سان، پدرسري نه تنها حكومت و برتري مرد در خانه است، بلكه حكومت مردان در بدين. كند
ست بلكه از بعد تربيتي رساند و نه تنها داراي ابعادسياسي، نظامي و اقتصادي ارا نيز مي 4جامعه

المللي چنين تعريفي از آن ارائه رو، فرهنگ و بستر بيناز اين. و فرهنگي نيز برخوردار است
پدرسري نه تنها مردساالري است و برتري جسمي و اقتصادي مردان را درجامعه«: دهدمي

  )572-573، 1376ساروخاني،( ».شودرساند، بلكه پدرنسبي را نيز شامل ميابتدايي مي
  

  : تعريف عملياتي نگرش مردساالرانه
  :هاي عمده اين متغير عبارتند ازشاخص

                                                 
sexism-1 

patriarchal attitude -2  
Patriarchy -3  
Anderocracy -4 
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 .باشدوپوشاك با مردخانواده ميخانه اعم از خوراكگيري براي انجام خريدهايتصميم -
خانواده مي مسكن با مردمسكن و فضايگيري براي خريدمسكن اعم از مكانتصميم -
 .باشد

ج فرزندان كه شامل زمان ازدواج، با چه كسي ازدواج گيري درخصوص ازدواتصميم -
 .باشدكنند و نيز شرايط ازدواج با مرد خانواده مي

  
  :هايافته و تجزيه و تحليل داده

  :هاي توصيفييافته
سـال،  29تا  25در فاصله سني %21سال، 24تا  20پاسخگويان در فاصله سني  %44بيش از 

از  %63.سـال قـرار داشـتند    39تـا   35ر فاصـله سـني   د% 13و  34تـا   30ديگر در فاصـله  % 21
درحالي  .اندهمسر فوت كرده و مطلقه بوده)%7(و بقيه مجرد و تعداد اندكي  متأهلپاسخگويان 
هـا شـاغل بودنـد؛    آن% 32تنهـا   .پاسخگويان تحصيالت كارداني به بـاال داشـتند   %40كه بيش از 

در زمينه خشونتي كـه دختـران و زنـان در     .مشاغلي از قبيل معلمي، كارمند دولت و فروشندگي
. انـد پاسخگويان شاهد كتك خوردن مادر توسط پدر بـوده % 29 بايد گفت اين شهر شاهد بودند

به علت جراحات ناشـي   %28پاسخگويان توسط پدر، برادر و شوهركتك خورده بودند كه  79%
ان اظهار داشتند كه خـانواده  پاسخگوي %50تا  40.انداز كتك خوردن به بيمارستان مراجعه نموده

آنهـا   %60ازكـه بـيش  اجازه رفتن به سينما و شركت در مهماني دوستانشان را نداردنـد درحـالي  
مـدعي بودنـد    متأهـل پاسـخگويان   %43. انـد اظهار داشتند كه برادرانشان ايـن اجـازه را داشـته   

ز پاسـخگويان نيـز   نفـر ا  2زنـد، شوهرشان پس از مشاجره براي مدت طوالني با آنها حرف نمي
در هنگام مشاجره از % 8.41شوهرشان پس از آخرين مشاجره آنها را بالتكليف رها نموده است،

، از تحقيرشدن و فحش و الفاظ ركيك شنيدن توسط %40درحدود  .اندهمسر خود كتك خورده
 گفتنـد، ويژه در زماني كه قهر بودند سخن مياز اجبار به همبستري به %29همسر در رنج بودند،

از  %39تهديــد بــه ازدواج مجــدد ازســوي همســر شــده بودنــد، %22تهديــد بــه طــالق و  23%
  .پاسخگويان در طول مدت ازدواج دوستت دارم را از همسر خود نشنيده بودند

  درخصوص تبعيض در وضعيت حقوقي و مديريتي كه زنان اين شهر با آن دست به گريبان 
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انـد كـه   پاسـخگويان شـاغل اظهـار نمـوده     %62بيش از : ههستند نيز آمارها حاكي از آن است ك

  .گيرندتر ترفيعات شغلي ميشوند و راحتمردان راحت مدير مي
هـاي  از عدم وجود پـارك % 71درخصوص عدم توجه به نيازهاي تفريحي زنان و دختران؛ 

يـه  هاي مناسب جهت پر كردن اوقات فراغت گالها، عدم وجود استخرهاو باشگاهمناسب خانم
  .   داشتند

-پاسخگويان اظهار داشـته  %94در زمينه رابطه اعتيادمردان و خشونت عليه زنان بايد گفت 

قـرار   )عدم دريافت مواد مخـدر (اند كه در زماني كه همسر يا پدر معتاد آنها در حالت خماري 
گرفته است از خود پرخاشگري نشان داده است كـه ايـن پرخاشـگري از كتـك زدن همسـر و      

  .دان تا شكستن وسايل خانه را دربرداشته استفرزن
تحصيالت كـارداني   متأهلهمسران زنان  %30همچنين درخصوص سواد مردان بايد گفت 

  .انداند و بقيه آنها داراي تحصيالت ديپلم به پايين بودهو بيشتر داشته
 آنهـا درآمـدي كمتـر از    %55از درخصوص درآمد خانواده پاسخگويان بايد گفت كه بـيش 

 نفر و صـرفاً  11نفر تا  5آنها جمعيتي بالغ بر %50ي كه بيش از اند در حالهزار تومان داشته 500
در منازل شخصي و بقيه در منازل رهني، استيجاري و يا پـدري سـاكن بـوده و درصـد      % 42.5

  . انددر منازل سازماني ساكن بوده)%1(ناچيزي
  

  هاتحليل استنباطي يافته
  .رسد بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردظر ميبه ن: آزمون فرضيه 

 متغير  شاخص هاي آماري  خشونت عليه زنان

 اعتياد مردان ضريب همبستگي پيرسون  0.206
 سطح معني داري يك دامنه  0.00

 تعداد  400

ضريب در اين فرضيه به منظور تعيين ميزان تغييرپذيري مشترك بين دو متغير، از آزمون 
همبستگي همواره  بدانيم مقدار ضريهمانطور كه مي .همبستگي پيرسون استفاده شده است

هر دو متغير در يك جهت تغيير (اگر تغيير متغيرها همسو باشد .در نوسان است +1و -1بين
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مقدار ديگر نيز به ترتيب و همسو با آن  كنند و با هرگونه افزايش يا كاهش در يك متغير،

 اما، گويند،، همبستگي مثبت بوده و به آن همبستگي مستقيم يا مثبت مي)اهش يابدافزايش يا ك
، همبستگي منفي بوده و به آن )هر دو متغير در جهت عكس(اگر تغيير متغيرها همسو نباشد 

 ،همبستگي صفرباشدآمده براي ضريبدستهب اگر مقدار .گويندغيرمستقيم يا منفي ميهمبستگي
اي بين آنها ست كه دو متغير مورد نظر مستقل از هم هستند و هيچگونه رابطهاين بدان معني ا

بايد توجه شود كه مقدار مطلق ضريب همبستگي نشانگر قوت همبستگي است و  .وجود ندارد
  .ي در اين زمينه نداردتأثيرهاي مثبت و منفي عالمت

باشد كه مي 2/0سونشود مقدار ضريب هبستگي پيرهمانطور كه در نمايه فوق مالحظه مي
توان گفت مي %99داري صفر حاكي از آن است كه فرضيه صفر رد و با احتمال در سطح معني
  .دار وجود داردرسد بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان رابطه معنيكه به نظر مي

  .  رسد بين فقر معيشتي و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردآزمون فرضيه به نظر مي
  متغير  هاي آماريشاخص  ونت عليه زنانخش

فقر معيشتي Cضريب همبستگي   0.98
 داري يك دامنهسطح معني  0.00

 تعداد  400

باشـند لـذا از   مي) اسمي(اياز آنجا كه متغيرهاي به كار رفته در اين فرضيه در سطح مقوله
ـ  مقـدار . براي آزمون اين فرضيه استفاده شـده اسـت   cآزمون ضريب همبستگي دسـت آمـده   هب

داري وجـود دارد  ينحاكي از آن است كه بين دو متغير رابطه مع 00/0داري در سطح معني98/0
رسد كه بين اعتياد به نظر مي %99توان فرضيه صفر را رد نمود و اظهار نمود كه با احتمال و مي

  .دار وجود داردمردان و بروز خشونت عليه زنان رابطه معني
  .رسد بين سواد مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردظر ميآزمون فرضيه به ن

  متغير  شاخص هاي آماري خشونت عليه زنان
سواد مردان Cضريب همبستگي   0.93

 داري يك دامنهسطح معني 0.00

 تعداد  400
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 c اي بودن متغيرها از آزمـون ضـريب همبسـتگي   براي آزمون اين فرضيه نيز به دليل مقوله

حاكي از آن است كـه   00/0داري در سطح معني93/0مقدار ضريب همبستگي.ده شده استاستفا
فرضيه صفر مبني بر عدم ارتباط بين دو متغير سواد مردان و خشونت عليه زنان رد و با احتمـال  

دار رسد بين سواد مردان و خشونت عليه زنان رابطه معنيتوان اظهار نمود كه به نظر ميمي 99%
رسد كـه ميـزان   تر باشد به نظر ميبه اين معني كه هرچه سطح سواد در مردان پايين وجود دارد

  .خشونت عليه زنان بيشتر خواهد بود
  .رسد بين نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان رابطه وجود داردنظر ميبه: آزمون فرضيه

 متغير  هاي آماريشاخص خشونت عليه زنان

ري جنسيتينابراب Cضريب همبستگي   0.159
 داري يك دامنهسطح معني  0.01

 تعداد  400

استفاده  cاز ضريب همبستگي  اي بودن متغيرها،براي آزمون اين فرضيه نيز به دليل مقوله
حاكي از وجود شدت  01/0داري در سطح معني 159/0 دست آمدههمقدار ضريب ب. شده است

رسد با تواند اظهار نمود كه به نظر ميرضيه صفر ميبنابراين با رد ف .باشدرابطه بين دو متغير مي
  .دار وجود داردبين نابرابري جنسي و خشونت عليه زنان رابطه معني %99احتمال 

  .رسد بين اشتغال زنان و خشونت عليه آنان رابطه وجود داردبه نظر مي :آزمون فرضيه
 متغير  هاي آماريشاخص خشونت عليه زنان

اشتغال زنان C ضريب همبستگي 0.926
 داري يك دامنهسطح معني  0.00

 تعداد  400

بـراي بيـان    cاي بودن متغيرها از آزمون ضريب همبسـتگي در اين فرضيه نيز به دليل مقوله
در 92/0شدت رابطه بين دو متغير اشتغال زنان و خشونت عليه آنها استفاده شده است و مقـدار  

توان گفت كه باشد و ميدار بين دو متغير ميتباط معنيحاكي از وجود ار 00/0داري سطح معني
  .دار وجود داردبين اشتغال زنان و خشونت عليه آنان رابطه معني % 99با احتمال رسدبه نظر مي
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رسد بين نگرش مردساالرانه و خشونت عليه زنان رابطه وجود به نظر مي :آزمون فرضيه

  .دارد
  غيرمت  هاي آماريشاخص خشونت عليه زنان

نگرش  ضريب همبستگي پيرسون 0.761
 داري يك دامنهسطح معني  0.00 مردساالرانه

 تعداد  400

اي براي آزمون اين فرضيه به جهت تعيين تغييرپذيري دو متغير و نيز به دليل سطح فاصـله 
از آزمـون ضـريب همبسـتگي پيرسـون      )متغيـر مسـتقل  (بكار رفته در متغير نگرش مردساالرانه

حـاكي از رد فرضـيه    00/0داري در سـطح معنـي   761/0دست آمـده همقدار ب. استه شدهاستفاد
رسـد بـين نگـرش    توان اظهار نمـود كـه بـه نظـر مـي     مي %99بنابراين با احتمال . باشدصفر مي

  .دار وجود داردمردساالرانه و خشونت عليه زنان رابطه معني
  

  :گيرينتيجه
آن است كه تفاوت هاي جنسي بيولوژيك در زنـان و  آنچه از اين تحقيق استنباط مي شود 

مردان كه موجبات برتري جنس مرد را بر جنس زن فراهم نموده  و جنسي به نام ديگر يـا دوم  
ها حكم بر عـدم تعيـين كننـدگي آن    اگر نه چون فمينيست را در پهنه روزگار ما رقم زده است،

تشديد كننده و يا از بين  اي قوام دهنده،هتوان به جرات گفت كه  فرهنگ هر جامعبدهيم اما مي
است نـه  پذير، ناتوان وغيره تبديل كردهآنچه زنان را به موجودي ضعيف، آسيب. برنده آن است

-هاي جسماني و خصوصيات بيولوژيكي صرف آنها، بلكه فرهنگ نهفته دردل جامعه ميويژگي

در همين شهر . يگرشده استكه سبب تشكيل باورهايي چون برتري يك جنس بر جنس د باشد
هاي بسيار سنگين را بر سر خود اهواز در ميان برخي اقوام ما شاهد هستيم زنان وسايلي با وزن

نمايند بدون آن كه تعادل خود را از دست بدهند و يا از جابجـايي آن ابـراز خسـتگي    حمل مي
ود آنهـا را جابجـا نمايـد    هايي كه اگر از يك مرد در قوم ديگر خواسته شنمايند وسايلي با وزن

شك دچار مشكل خواهد شد و يا ناگزير خواهد بود آنها را تقسيم كرده و بـه دفعـات بـراي    بي
-كـه نمـي  حال آن) استيك نمونه محدود آزمايش شده اين كار در(. جابجايي آنها اقدام نمايد
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اقوام ديگر و يـا  توان گفت كه آن زن در آن قوم داراي قدرت بدني بيشتري نسبت به سايرزنان 

هـاي  باشـد بلكـه، ايـن آمـوزش    آن مرد داراي قدرت بدني كمتر نسبت به مردان ساير اقوام مي
بـه يـك    .داردفرهنگي مرسوم در جامعه است كه  افراد را به بروز رفتار و حاالت مختلف وامي

طلبـي حـدي بـراي خـود     جو باشد، در جاههدهد احساس قدرت نمايد، ستيزجنس آموزش مي
براي ابراز وجود قدرت بـدني خـود را بـه     خود را با هوش و زكاوت جلوه دهد، تصور ننمايد،

برداري نمايـد و  نمايش بگذارد، جنس ديگر را به اطاعت وادارد و براي مقاصد خود از آن بهره
-دهد ناتوانايي نهفته در بيولوژي خود را بپـذيرد، رام باشـد، اطاعـت   به جنس ديگر آموزش مي

هـاي  گـري خـود را در زيبـايي   جلـوه  ا پيشه خود سازد، خود را كند ذهن جلوه دهـد، پذيري ر
هـا توسـط   قدر مسلم آن است كه ايـن آمـوزش  . ظاهري خود خالصه كند و فردي وابسته باشد

هـاي خـانواده    سازي هسـتند در كنـار آمـوزش   نهادهاي رسمي كه متولي امر آموزشي و فرهنگ
 چـارچوب سياسـي، حقـوقي،    پذيري افراد دخيـل بـوده،  امعهاست كه نسل اندر نسل در سير ج

  :هاي اين تحقيق حاكي از آن است كهيافته. نمايدآموزشي و غيره را در جامعه ترسيم مي
دار رسد در شهر اهواز بين نابرابري جنسيتي و خشونت عليـه زنـان رابطـه معنـي    نظر ميبه

هاي مختلف اجتماعي، نگرش متفـاوت  رصهدر حقيقت به هر ميزان در خانواده و ع. وجود دارد
حاكم باشد، خشونت عليه زنان در آن خـانواده و بـه طبـع    )برتري جنس پسر بر دختر(جنسيتي 

  .باشدجامعه بيشتر مي
رسد در شهر اهواز بين فقر معيشتي خانواده و بروز خشونت عليه زنان رابطه به نظر مي-1

-مين ابتداييأاي از نظر فقر معيشتي يعني ته خانوادهبه اين مفهوم كه هرچ. معناداري وجود دارد

ترين مايحتاج زندگي به منظور ادامه حيات از قبيل خوراك و پوشاك و مسكن با مشكل مواجه 
  . باشند احتمال بروز انواع خشونت عليه زنان در آن خانواده بيشتر خواهد بود

عليـه آنهـا رابطـه معنـاداري     رسد در شهر اهواز بين اشتغال زنان و خشـونت  به نظرمي-2
تر باشند امكان بروز خشونت بـر عليـه   يعني اين كه هرچه زنان از نظر مالي مستقل. وجود دارد

  .آنها كمتر خواهد شد
 رسد در شهر اهواز بين اعتياد مردان و خشونت عليـه زنـان رابطـه معنـاداري    به نظر مي-3

   داشته ستقيمي با بروز خشونت عليه زنانم  به اين صورت كه اعتياد مردان رابطه. وجود دارد
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  .شودرساني به زنان ميمعتاد بودن مردان سبب آسيب

داري رسد در شهر اهواز بين سواد مران و خشونت عليـه زنـان رابطـه معنـي    به نظر مي-4
اين به آن معني است كه هر قدر مردان از تحصيالت كمتري برخوردار باشند امكان  .وجود دارد
 .نت عليه زنان بيشتر خواهد بودبروز خشو

رسد در شهر اهواز بين نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان رابطـه وجـود   به نظر مي-5
برتـري جـنس پسـر بـر     (اي نگرش متفـاوت جنسـيتي   در حقيقت به هر ميزان در خانواده. دارد
  .باشدحاكم باشد، خشونت عليه زنان در آن خانواده بيشتر مي) دختر

رسد در شهر اهواز بـين نگـرش مردسـاالرانه و خشـونت عليـه زنـان رابطـه        مي به نظر-6
اي نگرش مردسـاالرانه و  اين امر نشان دهنده آن است كه هر قدر خانواده. معناداري وجود دارد

در حقيقت حاكميت مردانه بر آن سايه افكنده باشد بروز و ظهور خشونت در آن خانواده بيشتر 
  .خواهد بود
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