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  چكيده
هاي گوناگون  زنان در طول تاريخ به داليل گوناگون در تمام جوامع بشري، مورد خشونت

ي زنان، خشونت عليه آنان پيامـدهاي غيرقابـل جبرانـي     اند. نظر به نقش سازنده واقع شده
ر بر براي هر جامعه خواهد داشت. هدف كلي اين پژوهش، شناسايي عوامل اجتماعي مؤث

ي حاضـر از   شناسي، در شهر زاهدان است. مطالعه خشونت مردان عليه زنان از منظر جرم
ساله در مناطق مختلف شهر و بـا   19- 65نفر از زنان  160نوع پيمايشي است كه بر روي 

شده است. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه  اي انجام احتمالي و سهميه گيري غير نمونه
اساس ضريب آلفـاي   هيم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتي بربوده و روايي مفا

صـورت پـنج بعـد     كرونباخ ارزيابي شده است. در اين پژوهش خشـونت عليـه زنـان بـه    
فيزيكي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و جنسي تعريف شده است كه ميانگين كل خشـونت  

رواني بيشترين مقدار و ميانگين  كه ميانگين خشونت طوري باشد به مي 49/2، 1- 4در دامنه 
دهند  هاي تحليلي نشان مي ترين مقدار بوده است. همچنين يافته خشونت جنسي داراي كم

تر به خشونت عليه  اند نسبت به مردان غير معتاد بيش مرداني كه به مواد مخدر اعتياد داشته
سيتي كه به نفع مردان هاي جن ها و قالب كنند. همچنين افزايش پذيرش كليشه زنان اقدام مي

دهد و نيز به هـر ميـزان كـه پايگـاه      است از سوي زنان، خشونت عليه آنان را افزايش مي
  يابد. اجتماعي مردان كاهش يابد، خشونت عليه زنان نيز افزايش مي ـ اقتصادي
هــاي  شناســي، پيشــگيري از جــرم، كليشــه خشــونت عليــه زنــان، جــرم هــا: هواژكليــد
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 لهح مسئمقدمه و طر. 1

هاي تمدن، فنّاوري و اقـدامات   رغم پيشرفت هاي اجتماعي است كه علي خشونت از پديده
ي  نامه گردد. قطع المللي فراوان در مقابله با آن، همچنان در تمامي نقاط جهان مشاهده مي بين

را ، خشونت عليه زنـان  1مجمع عمومي سازمان ملل متحد 1993 دسامبر 20مورخ  104/48
آميزي كه بر اختالف جنسيت مبتني باشـد و   هر نوع عمل خشونت«نمايد:  چنين تعريف مي

كه احتمال منجر شـدن آن عمـل    به آسيب يا رنج بدني، جنسي و رواني زنان بينجامد، يا آن
سـازي   گونه اعمال، زورگـويي يـا محـروم    ها وجود داشته باشد، ازجمله تهديد به اين به آن

ايـن   2».كه درمألعام روي دهد، خـواه در زنـدگي خصوصـي    ي، خواه آنخودسرانه از آزاد
جنين غيرعمدي و رفتارهايي  اي شامل جراحات، سقط خشونت عواقب جسماني غير كشنده

نظير استعمال دخانيات، اعتياد و الكليسم و نيز عواقب مرگباري چون خودكشي، ديگركشي، 
). خشـونت طبـق   492: 1391و همكاران، ومير را در پي دارد (انصاري  مغزي و مرگ ضربه

ي عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي،  تعريف سازمان جهاني بهداشت عبارت است از: استفاده
ارعاب يا تهديد عليه خود يا ديگري كه منجر به آسيب، مرگ، آسيب رواني يا احتمال ايـن  

توجه زنان باشـد  ) و هرگاه مبتني بر اختالف جنسيت و م64: 1385موارد شود (موالوردي، 
آيد. با توجه به تعريف قانون مجازات اسالمي كـه جـرم را    خشونت عليه زنان به شمار مي

ي  بـار نمونـه   شده، جرم خشونت داند كه در قانون براي آن مجازات تعيين اعم از رفتاري مي
شود  باري مي تر خشونت است كه فقط شامل رفتارهاي خشونت اي از اصطالح گسترده ويژه
)، امـا  1462: 1393نجفي ابرندآبادي و همكـاران،  ( اند موجب قانون جرم انگاري شده بهكه 

شناسـي را بـه خـود معطـوف نمـوده صـرفاً        آنچه در جهان كنوني توجه پژوهشگران جرم
باشد چرا كـه در ايـن خصـوص، خألهـايي نيـز در قـانون        انگاري شده نمي خشونت جرم
  گردد. مشاهده مي

طـور تقريبـي نيمـي از جمعيـت جوامـع       روست كه زنان به ايناهميت تحقيق حاضر از
كـه از ميـان    هاي فيزيولوژيك و موقعيتي و ايـن  دهند و به دليل تفاوت انساني را تشكيل مي

ي  پذير جامعه، كشف خشونت عليه زنان طبق اصل سودمندي بنتام، هزينـه  هاي آسيب گروه
ايرين در معـرض خشـونت قـرار    از سـ   تري براي فاعالن خشـونت در پـي دارد، بـيش    كم
رغـم   عالوه به جهت فشارهاي هنجاري در جامعه عليه قربانيان زن، آنـان علـي   گيرند. به مي

كنند همچنان ناشناخته باقي بمانند تا مجدد قرباني خشونت ديگري، با  قرباني شدن سعي مي
سـاس  ديدگي ثانوي نگردنـد، درنتيجـه فـاعالن خشـونت اح     رو و بزه دريافت برچسب كج
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حيـدري چـروده،   ( كننـد  راحتي خشونت را عليه زنان، اعمـال مـي   تري كرده و به ناامني كم
تر  آيد كه خشونت عليه زنان، بيش ها چنين برمي هاي حاصل از پژوهش ). از يافته63: 1389

شده هستند. غالباً  ها شناخته يابد كه براي آن وسيله كساني ارتكاب مي ي خودشان به در خانه
يابـد،   ها ارتكاب مـي  ي غريبه وسيله هايي كه در خيابان به ها نسبت به خشونت ونتاين خش

اس.ك. ( گيرند ديدگي قرار مي شوند و درنتيجه در ميان رقم سياه بزه تر مجرمانه تلقي مي كم
  ).282- 281: 1382ويليامز، 

ان در دو عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مرد در ايران نيز خشونت عليه زنان همواره به
ي  ي خصوصي شامل خشونت در خانـه  رود. حوزه ي خصوصي و عمومي به كار مي حوزه

وجـرح، ازدواج اجبـاري و تمكـين اجبـاري،      هاي ناموسـي، ضـرب   پدر و شوهر مانند قتل
ورسـوم، فرهنـگ كتبـي و     تـوان بـه مـواردي چـون آداب     ي عمومي مي باشد و از حوزه مي

اي، تجـاوز بـه عنـف،     هـاي زنجيـره   كومتي مانند قتـل شفاهي، نهادهاي اجتماعي و نظام ح
عـالوه برخـي    ). بـه 47: 1381هاي خياباني و ربايش نام برد (رئيسي سرتشـنيزي،   مزاحمت

اند و برخـي   مناطق كشور پذيرش اجتماعي بيشتري براي تغيير نقش زنان از خود نشان داده
هـا و   آمـده از پيمـايش ارزش   تدسـ  انـد. نتـايج بـه    تري ابراز كرده در برابر آن مقاومت بيش

دهد كه پذيرش اجتماعي تغييـر نقـش زنـان در     نشان مي 1379هاي ايرانيان در سال  نگرش
تر بوده است (طالـب   هاي متفاوت فارس و بلوچ در آن ساكن هستند، كم زاهدان كه قوميت

ي شـهر  عالوه در شهر زاهدان به دليل وجود بافت اجتماعي سنت به ).39: 1383و همكاران، 
كه غالباً در چنين جوامعي، زن از استقالل اندكي برخوردار است همچنين به جهت ساختار 

جـوار   ي هـم  ي حاكم بر آن و رواج وابستگي به مواد مخـدر درنتيجـه   اجتماعي مردساالرانه
بودن با كشورهايي چون پاكستان و افغانستان، خشـونت عليـه زنـان در محـيط خـانواده و      

كننده دارد كه متعاقب آن سالمت زنان جامعه در معرض خطـر قـرار    راناجتماع رواجي نگ
خواهد گرفت. براين اساس نوشتار حاضر با رويكردي جـرم شـناختي در پـي كنكـاش در     
خصوص وضعيت خشونت مردان عليه زنان در شهر زاهدان است و عالوه بر توصـيف آن  

ماعي مؤثر در بروز خشونت وضعيت در تالش است به اين سؤال پاسخ دهد كه عوامل اجت
  اند؟ شهر زاهدان كدام مردان عليه زنان در

هايي صورت گرفته و هريك به بررسي ابعادي از  ي خشونت عليه زنان پژوهش درزمينه
عنوان پيشينه تجربي پژوهش حاضـر   ها به طور مختصر به آن است كه در ادامه به  آن پرداخته

  اشاره خواهد شد:
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دار  ي معنـي  ) در پژوهشي با روش ميداني قائل به رابطـه 1389يني (آبادي و ام زارع شاه
ميان ميزان خشونت عليه زنان با وضعيت اشتغال، نسـبت خويشـاوندي بـا همسـر، ميـزان      
تحصيالت زنان و همسرانشان، ميزان درآمد، نوع ازدواج (ارادي و تحميلي) و قوميـت، در  

  باشند. شهرستان تكاب مي
قي با روش پيمايش در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، وجـود     ) در تحقي1383معظمي (

ي خشونت در خـانواده و اعتيـاد را    رابطه ميان خشونت شوهران با ميزان تحصيالت، سابقه
ديـده در ايـن    يافته كه بسـياري از زنـان خشـونت    همچنين به اين نتيجه دست كند. تأييد مي

ز شكايت بـه مراجـع قضـايي و انتظـامي     هاي مردساالرانه، ا منطقه به دليل آگاهي از واكنش
ي خشونت عليه زنان در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان قابليـت      پديدهكنند و  خودداري مي
  افزايش دارد.

از اند كـه   به اين نتيجه دست يافته) در پژوهشي 1392غالمحسين نيكوكار و همكاران (
ي  كننـده  تـرين تبيـين   ميان شش متغير مستقل، متغيـر قـدرت زن در سـاختار خـانواده مهـم     

پـذيري،   ي خاستگاه، خشونت باشد و متغيرهاي خشونت در خانواده خشونت عليه زنان مي
 - هـاي جنسـيتي از سـوي زن و پايگـاه اجتمـاعي      منابع حمايتي اجتماعي، پذيرش كليشـه 

هاي  اقتصادي نسبي زوجين (مرد نسبت به زن) ازلحاظ تبيين متغير وابسته به ترتيب در رتبه
  گيرند. رار ميبعد ق

بـه ايـن نتيجـه    ) در تحقيقـي بـا روش كيفـي و ابـزار مصـاحبه      1389سهيال صـادقي ( 
اي كه موجب خشونت و درگيري در خانواده  از ديد زنان، عوامل عمدهيافته است كه  دست
اند از: بيكاري همسران، اشتغال زنان، مشكالت مالي، عدم آشنايي زوجين با  گردد عبارت مي

ها، عدم رضايت از روابـط   تربيت بچه سليقه اختالفها،   دگي، دخالت خانوادههاي زن مهارت
ف طبقـاتي زيـاد   كاري، اعتياد، اخـتال  بازي مردان، پنهان زناشويي، وفادار نبودن مردان، رفيق

طـرف و    ازحـد يـك   ميان زوجين، اختالف سني نـامعقول و نامتناسـب، خونسـردي بـيش    
  عصبي.هاي  عصبانيت طرف ديگر و بيماري
) در تحقيق بررسي آزار جنسـي در محـيط كـار بيـان     1389سهيال صادقي و همكاران (

اند كه فقدان تعادل قدرت ميان مجرم و قرباني، نگرش مردساالر جامعه، فقدان نظارت  داشته
هاي كاري مثل بخش خصوصي، مقصـر دانسـتن زنـان شـاغل، از علـل       بر بعضي از بخش

شود. متغيرهايي نظيـر درآمـد،    جنسي زنان در محيط كار مي اي است كه منجر به آزار عمده
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دولتـي) بـا آزار    نوع شغل، وضعيت تأهل و نوع محيط كار زنان (خصوصي، دولتي و نيمـه 
  ها رابطه دارد. جنسي آن

گرفته است كه  ) انجام1385ي داريوش جاللي و جهانبخش رهبريان ( وسيله پيمايشي به
معتـاد حكايـت    ي همسران افراد معتاد و غير شده تجربه از وجود تفاوت در ميزان خشونت

داري بـين ميـزان تحصـيالت زنـان بـا ميـزان        معتاد ارتباط معني يردر گروه افراد غ كند. مي
داري  همبستگي منفـي معنـي   معتاد يرها وجود دارد. در گروه افراد غ شده آن خشونت تجربه

در  يا چنين رابطه كه يود دارد، درحالشده وج بين ميزان حمايت اجتماعي با خشونت تجربه
  .گروه افراد معتاد مشاهده نشده است

سال به باالي چهار شهر سيستان و  15) در افراد 1383مهدي طالب و محسن گودرزي (
دارند كه تفاوت نگرش تـا حـد زيـادي براثـر      اند و اشعار مي بلوچستان به پژوهش پرداخته

كردگان با اشـتغال زنـان بيـرون از خانـه      كه تحصيل اي گونه شود، به تحصيالت دگرگون مي
حال، بخشي از تفاوت نگرش نيز ريشه در باورهاي فرهنگي  تري دارند. درعين موافقت بيش

  و مذهبي دارد.
هـاي روانـي و    عدالت ترميمي؛ واكنشي مناسـب در حمايـت از آسـيب   «نتايج پژوهش 
) حـاكي  1390ي و مهسا شيروي (اثر محمد يكرنگ» ديده خشونت خانگي جسماني زنان بزه

هاي كلي نظـام بـه    از آن است كه در ايران با تورم كيفري مواجه هستيم و حال كه سياست
طورجـدي نسـبت بـه عـدالت ترميمـي       سمت قضازدايي و كيفرزدايي است بهتر اسـت بـه  

عنوان جايگزيني براي كيفرهاي سنتي چون حبس و جـزاي نقـدي انديشـيده و بـه كـار       به
  ود.ش  گرفته

هـاي حقـوقي و اجتمـاعي از زنـان در برابـر       بررسي حمايت«اي تحت عنوان  نامه پايان
) به روش پيمايشي نگارش يافته و نتايج 1388بافراني ( توسط اكرم عرب» خشونت خانگي

آن حاكي از آن است كه هرچند در خصوص برخي از اصول قانون اساسي و قانون مدني و 
ر اجراي قوانين موجود موجب بـروز و تشـديد خشـونت    قانون مجازات اسالمي، ضعف د

  باشند. خانگي عليه زنان شده است، ليكن خود قوانين نيز در اين خصوص حائز اهميت مي
بـه  » حمايت كيفري از زنان در برابر خشـونت «ي  نامه ) در پايان1383زاده ( شادي عظيم

نظام حقوقي ايران و امريكـا  ي تطبيقي حمايت كيفري از زنان در برابر خشونت، در  مقايسه
آميـز   پرداخته كه هدف از آن مشخص ساختن نقاط ضعف، خألهاي قانوني و قلم تبعـيض 

طـوركلي   يافته كـه خشـونت عليـه زنـان بـه      مقنن در مورد زنان است و به اين نتيجه دست
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ي مرتبط است كه قوانين منفعـل كيفـري و مـدني يـا خألهـاي       اي از عوامل پيچيده زنجيره
  ني، نقش بسزايي در آن دارد.قانو

، »شناسي زنان در استان سيستان و بلوچسـتان   قرباني«ي  نامه ) در پايان1390مونا خمر (
و نـه  - به روش اسنادي پيمايشي به انواع خشونت و علـل و پيامـدهاي آن در ايـن اسـتان     

و  هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي     با در نظر گرفتن تنوع ويژگي - طور خاص زاهدان به
 ي ديدهاقتصادي استان پرداخته است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه در خصوص پ

امـري رايـج محسـوب     ،اعم از خشونت اجتماعي و خانگي كه در تمامي جوامع ،خشونت
شود، در سيستان و بلوچستان نيز با توجه به وضـعيت جغرافيـايي خـاص ايـن اسـتان،       مي

  .شود گزارش مي يتوجه رهنگي و فقر شديد، ارقام قابلشرايط ف و اي، سنتي زندگي قبيله
هـم   نوآوري مقاله حاضر نسبت به مطالعات ذكرشده از اين منظر است كه به خشونت،

طـور   هاي عمومي پرداخته است. همچنـين تحقيقـاتي كـه بـه     در محيط كار و هم در محيط
هاي متفاوت بلوچ، فارس و مهاجرين و  اند، به زيست قوميت خاص به شهر زاهدان پرداخته

انـد. از سـوي ديگـر بـا      بررسي علل مختص چنين شرايط قومي و فرهنگي توجهي ننموده
ي مـواد   ي عمـده  سيستان و بلوچستان با كشورهاي توليدكننـده بودن استان مرز  توجه به هم
توان اعتياد به مواد مخدر و بيكـاري را يكـي از معضـالت روزافـزون و ناديـده       مخدر، مي

ي مـورد   توانـد از علـل عمـده    ي موجود در آن جامعه دانست كه اين خـود مـي   شده گرفته
اي كـه توسـط نگارنـده     پيشـينه  خشونت قرار گرفتن زنان اين شهر شناخته شود، لـيكن در 

رسـد   چه به نظـر مـي   شده چندان به اين موضوع پرداخته نشده است. همچنين آن گردآوري
شده واكنش زنان مـورد خشـونت قرارگرفتـه در مقابـل ايـن پديـده و        تر به آن پرداخته كم
ه باشد كه آيا خألهاي بسـياري كـ   هاي قضاييِ موجود مي طوركلي نگرش آنان به حمايت به

ي اجـراي قـوانين    تاكنون در تـدوين قـوانين مـدني و كيفـري ايـران و در پـي آن مرحلـه       
شده، نگرش زنان جامعه را، به برخورد قانوني و رسمي با عامل خشونت تغيير داده  مشاهده

هـاي   است؟ پژوهش حاضر اين نكته را نيز مدنظر قرار داده كه بهتر است با توجه به تفاوت
كارهـاي   ق مختلف ايـران ازجملـه شـهر زاهـدان، در هـر منطقـه راه      قومي و فرهنگي مناط

  پيشگيري متناسب با علل يافت شده، ارائه و به كار گرفته شود.
ي عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي، ارعاب  استفاده گونه كه قبالً بيان شد خشونت، همان

يا احتمـال ايـن    يا تهديد عليه خود يا ديگري است كه منجر به آسيب، مرگ، آسيب رواني
مفهوم خشونت عليه زنان، ابعـاد   هاي باوجود تعدد مناظر درحيطه ابعاد و مؤلفهموارد شود. 
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خشونت فيزيكي يا بدني؛ شـامل رفتارهـايي    - 1اند از:  ملحوظ شده در اين پژوهش عبارت
رساند مانند هل دادن، ضربه زدن، كشيدن موي سـر، سـوزاندن،    كه به جسم زنان آسيب مي

آميـزي كـه شـرافت، آبـرو و      خشونت رواني؛ به معناي رفتار خشونت - 2زدن و... .  شالق
كند، شامل بدرفتاري كالمي و عـاطفي ماننـد تمسـخر در     دار مي نفس زن را خدشه اعتمادبه

ي آن از بين رفـتن   جمع، تحقير وضعيت جسماني و ظاهري، دشنام و ناسزا است كه نتيجه
عادل رواني، پيدايش تصورات واهي و تمايل بـه خودكشـي   نفس و به هم خوردن ت اعتمادبه

خشونت اجتماعي؛ كه در اين نـوع خشـونت،    - 3). 209- 208: 1389خواهد بود (اعزازي، 
كند مورد خشونت قرارگرفتـه يـا از بسـياري از     زن از طرف اجتماعي كه در آن زيست مي
ات بـا دوسـتان و   گـردد، ماننـد ممنوعيـت مالقـ     روابط و امكانـات اجتمـاعي محـروم مـي    

خويشاوندان، حبس كردن زن در خانه، ايجاد مزاحمـت بـراي زنـان و دختـران در امـاكن      
خشـونت اقتصـادي؛ شـامل رفتارهـايي چـون نـدادن خرجـي يـا          - 4عمومي و محل كار. 

هاي مالي از زن، كنترل دائمي مخارج زن و پنهـان كـردن ميـزان درآمـد خـود.       استفاده سوء
ردان، خود عاملي براي پديد آمـدن خشـونت اقتصـادي اسـت كـه      وابستگي اقتصادي به م

هـاي اقتصـادي و فرهنگـي در     گردد كه زنان ازنظر سـرمايه  تر در جوامعي مشاهده مي بيش
خشونت جنسي؛ بـه معنـاي رفتارهـايي كـه زن را مجبـور بـه        - 5سطح پاييني قرار دارند. 

نسبت به بدن زن بدون توافق  برقراري رابطه جنسي كند، همچنين هرگونه توجه نشان دادن
  كه ماهيت جنسي داشته باشد. صريح يا ضمني وي، مشروط بر آن

گر خشـونت عليـه زنـان در جوامـع مختلـف       ي پدرساالري به بهترين نحو تبيين نظريه
دهـي   ) از پدرساالري براي اشـاره بـه شـكلي از سـازمان    Kate Milletباشد. كيت ميلت ( مي

كنند اسـتفاده كـرد. وي اسـتدالل كـرد كـه       رزنان فرمانروايي مياجتماعي كه در آن مردان ب
هاي جنسـي اصـلي كـه از     پدرساالري از طريق اجتماعي شدن نقش جنسي و خَلق هويت

ي بسـياري از   رسند كـه مـردان در مجموعـه    هم مردان و هم زنان به اين باور مي طريق آن 
هـاي جنسـي، فرمـانروايي     ن هويتشود. بر مبناي اي اند، تثبيت و حفظ مي مسيرها فرادست

ولـد،  ( يابـد  تـر گسـترش مـي    ي بزرگ هاي جامعه تمامي نهادها و سازمان مردانه از خانه به 
) ذيل نظريه پدرساالري مدعي اسـت كـه در صـور ابتـدايي     Engels). انگلس (377: 1380

نـد تكامـل   جوامع انساني، زنان با مردان برابر بودند. با گسترش قشربندي اجتمـاعي در فراي 
اجتماعي، كنترل مردان بر مالكيت خصوصي به كنتـرل زنـان نيـز تسـري يافـت؛ درنتيجـه       

ي انگلـس مـدعي شـد در     ) با بسط نظريـه Sacksموقعيت زنان رو به افول گذاشت. ساكز (
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ي توليـد طبقـاتي ابتـدايي، زنـان      ي توليد اشـتراكي بـه شـيوه    جوامع در حال گذار از شيوه
ي غيرمستقيم پيدا  شوند و با ابزارهاي توليد رابطه ي دارايي مردان تلقي مي مثابه ازپيش به بيش
كنند. افول تدريجي اهميت زنان در ابزار توليد به معناي افول تدريجي قدرت اقتصـادي   مي

). 119- 118: 1392رو، كــاهش موقعيــت زنــان اســت (همتــي و همكــاران،  زنــان و ازايــن
نـويس و منتقـد اجتمـاعي     شوند كـه داسـتان   ن چيزي ميديگر، در اثر آن زنان هما عبارت به

) ناميده، زيرا از Second sex)، جنس دوم (Simone De Beauooirفرانسوي، سيمون دوبووار (
انـد   شـده  ها بپردازند كنـار گذاشـته   توانند آزادانه به آن تري كه مردان مي هاي عمومي فعاليت

ي خشـونت، وجـود سـاختارهاي اقتـداري     طبق اين نظريه دليل اصل ).205: 1373(گيدنز، 
كند و وضعيت زنان  تري پيدا مي مردساالرانه در جامعه است كه در محيط خانواده نمود بيش

  باشد. در خانواده بازتاب پايگاه و وضعيت وي در جامعه مي
ي يـادگيري اجتمـاعي نيـز     تـوان از منظـر نظريـه    ي خشونت عليـه زنـان را مـي    پديده

) معتقـد اسـت كـودك از دو طريـق     Albert Pandoraلبـرت بنـدورا (  شناسـي نمـود. آ   علت
گيرد؛ نخست از طريـق آمـوزش مسـتقيم     هاي جنسيتي را فرامي رفتارهاي اجتماعي و نقش

كننده كه وي طي آن با دريافت پاداش يـا تنبيـه    سازي كودك به مدد عوامل تقويت (شرطي
گيـرد) و دوم از طريـق تقليـد يـا      ها را فرامـي  نسبت به رفتارهاي جنسي، شرطي شده و آن

گيـري (الگوسـازي رفتارهـاي جنسـيتي توسـط والـدين و سـاير         همانندسازي يا سرمشق
). از ايـن  27: 1391پذيري و تقليد و پيروي كودك از اين الگوها) (نخعي،  كارگزاران جامعه

 آموزنـد و  منظر، افراد تمايالت خشن را در طول زندگي از محـيط و مشـاهدات خـود مـي    
اي  يابند، خشونت بـه وسـيله   تر به اهداف خود دست مي زماني كه با اعمال خشونت، آسان

) نيـز  Exres( و اكـرس ) Bergs( گـردد. بـرگس   مقبول جهت نيل به اهدافشـان تبـديل مـي   
روانه را از طريق فرايندهاي تقويت و سـازوكارهاي آن يعنـي تشـويق و     يادگيري رفتار كج

هند و معتقدند ادامه يا توقف هر نوع رفتاري بستگي به تشويق يا د تنبيه، موردتوجه قرار مي
ــا مشــاهده7: 1391مجــازات دارد (محمــدي و همكــاران،  ــار  ). همچنــين مــردان ب ي رفت

گيرند. در فراينـد   آميز و الگوگيري از آن در دوران كودكي، فاعل خشونت قرار مي خشونت
ه نيز حائز اهميـت اسـت؛ زيـرا فـرد     شد يادگيري اجتماعي، تفسير فرد از خشونت مشاهده

ي خود تفسـير   گيرد بلكه آن را به شيوه ي والدين ياد مي تنها خشونت را از طريق مشاهده نه
دهد (نيكوكـار و   هاي اجتماعي را تشكيل مي كند، تفسيري كه اساس نگاه فرد به واقعيت مي

  ).22- 23: 1392همكاران،
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گيـري و   هـا نقـش مـؤثري در شـكل     ههـاي جنسـيتي، ايـن كليشـ     مطابق نظريه كليشـه 
هاي  داوري در مورد افراد گروه سازي نوعي پيش سازي خشونت عليه زنان دارد. كليشه عادي

ها، صـفاتي بـه افـراد يـك گـروه خـاص نسـبت داده         داوري مختلف است كه در اين پيش
ـ    ها بيش شود. كليشه مي ه تر معرّف باورهاي مشترك درباره چگونگي افراد خـاص هسـتند ن

). رفتار والـدين بـا   1384ريزي كشور،  ها (سازمان مديريت و برنامه ي واقعيت كننده منعكس
اي كه الگوهاي نابرابري كـه در مقابـل    گونه هاي جنسيتي است، به كودك تحت تأثير كليشه

هـا وجـود دارد، از    هاي متفـاوتي كـه از هريـك از آن    ها وجود دارد و توقعات و پاداش آن
سازد كه با برخورداري  توانا، بااراده، پرخاشگر، متكي به نفس و مستقل ميپسران شخصيتي 

هاي خود بجنگـد. در مقابـل دختـران تبـديل بـه       شمار، بايد براي خواسته هاي بي از توانايي
شوند كه همواره نيازمند بـه   بر، منفعل، عاطفي، سازشگر و ضعيف مي شخصيتي آرام، فرمان

هـاي وي پـا بـه هسـتي نهـاده اسـت        و برآوردن خواستهجنس مذكر است و براي آسايش 
  بنابراين بايد خشونت عليه خود را بپذيرد.

هـاي جنسـيتي    ي كليشه گفته را نيز بتوان زيرمجموعه رسد ساير نظريات پيش به نظر مي
دهنده، تشديدكننده  اي قوام شده فرهنگ هر جامعه قرار داد چراكه مطابق ساير نظريات مطرح

پذير،  ي برتري مردان بر زنان است. آنچه زنان را به موجودي ضعيف، آسيب برنده و يا از بين
هاي جسماني و خصوصـيات بيولـوژيكي    ناتوان و غيره تبديل كرده است نه صرف ويژگي

هاي جنسيتي چون برتري يك جنس بر جـنس   ها، بلكه تشكيل باورها و فراگيري كليشه آن
ي موردمطالعـه نيـز بـه     )، در جامعه115: 1389ن، ديگر است (ارجمند سياهپوش و همكارا

هـا از   فرمايي باورهاي سنتي و قومي مبني بر برتري مردان و زنـان و انتقـال آن   جهت حكم
نسلي به نسل ديگر و مقاومت اعضاي جامعه در مقابل تغيير نقش زنان از سنتي بـه مـدرن،   

  تأييد است. چنين نظرياتي قابل
 توسط ويليـام گـود   1971يه زنان، نظريه منابع نيز در سال در راستاي تبيين خشونت عل

)V Goodeي زناشويي از تئوري  ) مطرح شده است و بلود و ولف در حوزه خانواده يا سلطه
ي  ي اصلي آن شكل خاصي از تئوري مبادله است كه در حـوزه  اند. هسته منابع استفاده كرده

گيري هريك از زوجين  كه قدرت تصميمي زناشويي واردشده است و بيانگر آن است  سلطه
اي وابسته است كه زن و شوهر با ازدواج منابع ارزشـمندي را در آن بـراي    مستقيماً به زمينه
گرفتـه بـر اسـاس روابـط      هاي شـكل  كنند. مدل نظري آن ريشه در سياست خود جذب مي

ي دارنـد  هـاي متفـاوتي در سـطح نـابرابر     اي دارد كـه در آن سـرمايه و كـار اولويـت     طبقه
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). اولين انديشمندان اين حـوزه، متـأثر از نظريـات    330- 1392:329(عليوردينيا و همكاران،
ماركسيستي بر اين باور بودند كه ساختار ثروت در جوامع غربي و نظام خـانوادگي، توزيـع   

باشـد   نابرابر منابع ثروت بين شوهران و همسرانشان، عامل مهم خشونت شوهر عليه زن مي
از ايـن منظـر، تعـادل قـدرت ميـان زن و شـوهر، ارتبـاط         ).1392:16و همكاران،(نيكوكار 

آورند. گود معتقـد   ي زوجيت مي ها با خود به رابطه نزديكي با منابعي دارد كه هركدام از آن
هاي شخصي  است كه داشتن قدرت فيزيكي و تهديد به استفاده از آن همانند پول و نگرش

كنند. درواقع، افراد زماني از  برداري مي بهره  امات ديگران از آناست كه افراد براي كنترل اقد
كنند كه فاقد منابع ديگري باشند يا فاقد منابع الزم بـراي كسـب    قدرت فيزيكي استفاده مي

در شهر زاهدان نيـز بـه جهـت فاصـله      ).1392:329موفقيت باشند (عليوردينيا و همكاران،
بسياري امكانات اقتصادي و فرهنگي، مطـابق ايـن   گرفتن از پايتخت كشور و محروميت از 

ي  نظريه، كمبود منابع در دسترس و پايين بودن پايگاه اجتماعي و اقتصادي مـرد در جامعـه  
  موردمطالعه نقش فراواني در ميزان خشونت عليه زنان خواهد داشت.

نابرابري ي اصلي جرم را  اندازي است كه ريشه شناسي انتقادي چشم عالوه نظريه جرم به
دانـد. ايـن نـوع     اي، نژادي، قومي و مناسبات جنسي حـاكم بـر جوامـع مختلـف مـي      طبقه
هـاي   هـاي طبقـه   هاي مدرن و فناورانه در خصوص جرم ي پژوهش شناسي، دربردارنده جرم

ها و چگونگي تأثيرپـذيري جـرم،    هاي اجتماعي به اين آسيب فرادست و فرودست، واكنش
نيروهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي است (رايجيـان   قانون و كنترل اجتماعي از

شناسي انتقـادي بـه    ). آنچه وجه تمايزي براي ديدگاه جرم44- 43: 1392اصلي و همكاران،
آيد، همان توجه آن به ساختارهاي قدرت است، ساختارهايي كه در اين ديدگاه، به  شمار مي

از عالئـق و منـافع اجتمـاعي اسـت كـه      شـده و بازتـاب انـواعي     هايي خاص نهادينه شيوه
شناسان انتقادي كمـابيش بـا ايـن     دهد. جرم هايي خاص از مردم را تحت ستم قرار مي گروه

اي  گونـه  اند كه عملكرد كنوني نظام جزايي، غيرمنصفانه، سوگيرانه و همچنين بـه  ايده موافق
از ايـن   ).399: 1383 دهد (وايت، ها يا طبقاتي خاص را بر ديگران برتري مي است كه گروه

آميز نسبت به زنان در نظام  توان قوانيني كه تحت تأثير نگرش مردساالرانه و تبعيض منظر مي
رغم اين كه قانون اساسي جمهوري  شده است را موردانتقاد قرار داد. علي حقوقي ايران وضع

هم كـردن  اسالمي ايران، يكسان دانستن زن و مرد در برخورداري از حقـوق انسـاني و فـرا   
گـذاري   توان به مصاديقي از نقايص در قانون هاي رشد زنان را مقرر داشته كماكان مي زمينه

  در اين خصوص اشاره نمود:) (نقايص قانوني) و اجراي قانون (نقايص قضايي
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طور مستقل جرم انگاري نشده است و  ي ايران خشونت عليه زنان به در قوانين موضوعه
ه ارائه نگرديده است، فلذا دادگستري نتوانسته است آمـار دقيقـي از   نيز تعريفي از اين پديد

گـاه   شـود و هـيچ   اين نوع خشونت ارائه دهد؛ چراكه اين امور تحت عناوين كلي ثبت مـي 
). واكنش 92: 1390رسد (يكرنگي و همكاران،  عنه به ثبت نمي ي بين شاكي و مشتكي رابطه

باشد؛ اما  نند ساير موارد، جزاي نقدي يا حبس ميقانون در مقابل خشونت عليه زنان نيز، ما
كننـد،   حل مناسب نيست چراكه اكثر زناني كه با دسترنج شوهران خـود ارتـزاق مـي    اين راه

درواقع بعد از شكايت از شوهر و گرفتن حكم مجازات براي شوهر خاطي و تشـديد فقـر   
  ).1379:26ر، اند (كا كنند خود و فرزندانشان مجازات شده خانواده احساس مي

ها است كه در حمايت قانون قرار  صدور حكم تمكين عليه زنان نيز ظلمي فاحش به آن
كه در صورت عدم تمكين زن نسبت به شوهر حتي در شرايطي كه جـان زن   طوري دارد؛ به

گردد. اين خود  شود و مجوز ازدواج مجدد مرد صادر مي ي او منتفي مي در خطر است، نفقه
باشـد.   ي زنـدگي مشـترك مـي    ي اقتصادي، به ادامـه  اجبار زنانِ فاقد پشتوانهيكي از عوامل 

دهد تا بدون اعتنا نسـبت بـه آمـادگي     افزون بر اين، تمكين به معناي خاص به مرد حق مي
بستر شود. مراجع قضايي ايران به تمايالت انحرافـي   جسماني و رواني همسر خود با او هم

دهنـد.   رده و حتي آن را مصداق سوءرفتار نيز قرار نمـي جنسي شوهر نسبت به زن اعتنا نك
حتي با اين فرض كه قانوني هم در اين خصوص وجود داشته باشد، سيستم قضايي مردانه 
در بسياري موارد، مانع از اظهار وجود چنـين مشـكالتي در زنـدگي زناشـويي توسـط زن      

نـوعي تجـاوز    وين حقوقي، بـه هاي ن بستري از ديدگاه كه اجبار براي هم خواهد بود. درحالي
). در مقابل اين ترديد كه آيا مرد 140- 144: 1379شود و ناپسند است (كار،  جنسي تعبير مي

هاي انگلسـتان در سـال    دادگاه تواند نسبت به همسر خود مرتكب تجاوز به عنف شود، مي
عريف در عبارت نزديكي جنسي غيرقانوني در ت» غيرقانوني«مقرر ساختند كه وصف  1991

جرم تجاوز به عنف، امري زائد است و بنابراين فردي كه با تهديد يا تظاهر كذب، نسبت به 
). 230: 1380مهر،  شود (معتمدي همسر خود مرتكب عمل جنسي گردد مجرم محسوب مي

ي خشونت جنسي زوجين باشد در دادگاه كيفري  در نظام حقوقي ايران، عنفي كه در نتيجه
صدمه و يا ايراد جراحت و در دادگاه خانواده از طريق اثبات عسر و  از طريق شكايت ايراد

حرج در جهت انجام طالق بائن قابل پيگيري است؛ اما بايد در نظر داشـت كـه غالبـاً ايـن     
گردد كه با جلب نظر كارشناس پزشكي قـانوني   مسأله منجر به جراحت فيزيكي در زن نمي
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گـودرزي و همكـاران،   ( زا خواهد بـود  مسأله آسيب قابل اثبات باشد، بلكه بيشتر بار رواني
1395 :88.(  

هـاي   بـر مبنـاي آمـوزه   - مجوز قانوني ازدواج مجدد براي مرد نيز در نظام حقوقي ايران 
باشد؛ چراكه اين فرصت را به  وجود دارد كه خود نوعي خشونت رواني عليه زن مي- فقهي

ي تهديد به ازدواج مجدد استفاده  ز حربهدهد كه هرگاه اوضاع بر وفق مراد او نبود ا مرد مي
كه هيچ مجازاتي براي مرتكب ازدواج مجدد وجـود نـدارد و تنهـا عامـل      عالوه اين كند. به

بيني امكـان وكالـت در طـالق     شده است، پيش گذار وضع ظاهر بازدارنده كه توسط قانون به
  شايند نباشد.كه شايد چندان هم براي مرد ناخو باشد براي زن در چنين موردي مي

اي كه متعلق به مرد است نيز سبب شده تا زن  ي خانواده حق طالق يك جانبه در حوزه
ترين شرايطي كه مصداق بارز سوء معاشرت اسـت در زوجيـت وي بـاقي     حتي در سخت

توانـد تقاضـاي    قانون مدني در شرايط عسروحرج مـي  1130 ي بماند. هرچند زن طبق ماده
سـختي   ي قضايي، اين ماده به جهت عدم وجود معيار مشخص، بـه  طالق نمايد اما در رويه

ي زن بـا   وجـرح، ديـه   ي عمومي نيـز در مـوارد ضـرب    اعمال است. در حوزه قابل اثبات و 
اي خياباني يا محيط كار، گردد و معموالً در آزاره ي كامل، نصف مي سوم ديه رسيدن به يك

  شوند. زنان دعوت به سكوت مي
گذاري همچنان شاهد خألهـاي بسـياري در    ي قانون هاي بسيار درزمينه رغم تالش علي

ي خشونت عليه زنان هستيم، از سوي ديگر حتـي اگـر قـوانين در راسـتاي      قوانين درزمينه
ي  گرفتـاري در افكـار مردسـاالرانه    تأمين منافع زنان گام بردارند، اما مجريان قانون به دليل

الذكر را نداشته باشند، امكان اعمال قوانين نيز سـلب   خود تمايلي به تن دادن به قوانين فوق
). اغلـب  51- 52: 1384زاده،  شـوند (عظـيم   شده و به قوانيني راكـد و ناكارآمـد مبـدل مـي    

گيرد حال  يهاي عليه زنان در خلوت خانه و بدون حضور هيچ شاهدي صورت م خشونت
، نظام قضايي، بـار اثبـات ادعـاي خشـونت را بـر      »البينه علي المدعي«ي  كه مطابق قاعده آن

دهد و وي نيـز تـوان اثبـات ادعـاي خـود را نـدارد و بـا نااميـدي، از          ي زن قرار مي عهده
توانـد   شناسي انتقادي، نظام حقوقي نيز مي دهد؛ بنابراين از منظر جرم دادخواهي انصراف مي

هـاي   ي آن باشد كه در شهر زاهدان نيـز نـابرابري   ي خشونت يا تخفيف دهنده ديدكنندهتش
  گردد. قانوني و قضايي به تبعيت از نظام قضايي حاكم مشاهده مي

هـاي   اعتياد نيز به جهت موقعيت جغرافيايي و اقتصادي شهر زاهدان، بسياري از آسـيب 
پزشـكي امريكـا،    اسـت. انجمـن روان   ويژه خشونت عليه زنان را سبب گرديده اجتماعي به
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ي دائمي از موادي كه دستگاه عصبي مركـزي    شناختي همراه با استفاده اثرات رفتاري و روان
بنـدي   گردان طبقه دهند، تحت عنوان اختالالت وابستگي به مواد روان را تحت تأثير قرار مي

ني در خـودداري از  كرده است. براي مثال، آسيب ديدن عملكرد شـغلي و اجتمـاعي، نـاتوا   
شناختي براثر عـدم مصـرف مـواد (ارجمنـد      مصرف ماده، بروز عالئم فيزيولوژيكي و روان

جـواري بـا كشـورهاي     شهر زاهدان نيز به جهت هـم  ).109: 1389سياهپوش و همكاران، 
ي اعتيـاد بسـيار    هـاي اقتصـادي و فرهنگـي، در مقولـه     توليدكننده موادمخدر و محروميـت 

  نمايد. كه امنيت و آرامش اعضاي جامعه ازجمله زنان را تهديد ميپذير است  آسيب
گونه كه قبالً مطرح شـد، پـژوهش حاضـر درپـي آن اسـت كـه دريابـد از منظـر          همان

ي موردبحث، در ميان زنان شهر زاهـدان چيسـت؟ و در    شناختي، علل اجتماعي پديده جرم
ر جهـت پيشـگيري و كـاهش    پاسخ اين سؤال متعاقب دسـتيابي بـه نتـايج، راهكارهـايي د    

شـناختي بـه نظـر     گفته و از منظر جرم خشونت عليه زنان نيز ارائه دهد. مطابق نظرات پيش
ي خشونت بسـيار تأثيرگذارنـد؛ بنـابراين بـا      گيري پديده رسد عوامل اجتماعي در شكل مي

شـده   هـاي اسـتخراج   فرضـيه  ي نگارنده، ي زيسته گفته و تجربه نگرش به مباني نظري پيش
  اند از: عبارت پژوهش حاضر

هاي جنسيتي از سوي زنان و خشونت عليه آنان رابطـه   بين ميزان پذيرش كليشه ـ
 وجود دارد.

 اقتصادي مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد. - بين پايگاه اجتماعي ـ
 بين اعتياد مردان و خشونت آنان عليه زنان رابطه وجود دارد. ـ
جود قضايي در حمايت از زنان و خشونت عليـه  بين نگرش مثبت به نقايص مو ـ

  زنان رابطه وجود دارد.
روش پژوهش حاضر از نوع پيمايش و ابزار گردآوري اطالعـات، پرسشـنامه و طيـف    

) پرسشنامه از طريـق آلفـاي كرونبـاخ پـس از تكميـل      Reliabilityباشد. روايي ( ليكرت مي
ي آماري تمـامي زنـان سـاكن در     امعهگيري گرديده است. ج هاي مقدماتي، اندازه پرسشنامه

 باشد كه طبق سرشماري نفـوس و مسـكن در سـال    سال مي 64- 19شهر زاهدان در سنين 
ميزان حجم نمونه براساس فرمول كوكران  آمده است. دست نفر به 293520 در حدود 1390

اري ي آمـ  پس از توزيع پرسشنامه مقدماتي و برآورد واريانس دقيق متغيرها در بـين جامعـه  
 )Quota samplingاي ( غير احتمالي سهميهگيري،  ي نمونه نفر تعيين گرديده است. شيوه 160
بـراي توزيـع    گرفته است. ي پرسشنامه تعلق باشد و متناسب با تعداد افراد ساكن، سهميه مي
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هـا، پرسشـنامه    ها شهر به پنج قسمت تقسيم گرديد و به نسبت تعـداد پرسشـنامه   پرسشنامه
  يد.توزيع گرد

  
  هاي تحقيق يافته. 2

  الف. توصيف متغيرهاي شناسايي
درصد آنان را زنـان   15درصد پاسخگويان را زنان متأهل و  85هاي پژوهش،  براساس يافته

 19درصد آنان با اختيار و انتخاب خودشـان و   81ي ازدواج  اند كه شيوه مطلقه تشكيل داده
  درصد، با اجبار ديگران بوده است.

 1/8درصد داراي تحصـيالت ابتـدايي،    10سواد،  درصد زنان بي 8/3تحصيلي به لحاظ 
درصـد   2/16درصد داراي تحصـيالت متوسـطه،    5/27درصد داراي تحصيالت راهنمايي، 

درصد آنـان داراي   5درصد داراي تحصيالت ليسانس و  4/29ديپلم،  داراي تحصيالت فوق
  باشند. تحصيالت باالتر از ليسانس مي

درصد داراي تحصيالت ابتـدايي،   6/5سواد،  درصد بي 15حصيالت همسران به لحاظ ت
 5/17درصـد داراي تحصـيالت متوسـطه،     1/33درصد داراي تحصيالت راهنمـايي،   9/11

درصـد   6/5درصد داراي تحصيالت ليسـانس و   2/21ديپلم،  درصد داراي تحصيالت فوق
  باشند. آنان داراي تحصيالت باالتر از ليسانس مي

درصـد پاسـخگويان را زنـان     8/35دهـد   ع پاسخگويان برحسب اشتغال نشان مـي توزي
 8/18و براساس نـوع شـغل،    دهند؛ درصد آنان را زنان غيرشاغل تشكيل مي 2/64شاغل و 

درصد آنان داراي  8/20درصد آنان داراي مشاغل دولتي و  4/60درصد داراي مشاغل آزاد، 
  باشد. تومان مي 1250000آنان  باشند كه ميانگين درآمد ساير مشاغل مي

درصـد آنـان    5/9توزيع پاسخگويان برحسب اشتغال همسران حـاكي از آن اسـت كـه    
درصد آنـان داراي مشـاغل دولتـي و     4/35درصد آنان داراي مشاغل آزاد،  9/64غيرشاغل، 

 1600000باشـند و ميــانگين درآمـد همســران    درصـد آنـان داراي ســاير مشـاغل مــي    2/8
  شد.با مي  تومان

 ب. توصيف متغير خشونت

ي  در خصوص متغير خشونت و ابعاد آن از پاسخگويان تقاضا شـد بـه سـؤاالتي در زمينـه    
تجربيات كتك خوردن، قهر كردن، تحقير شدن، ممانعت از اشتغال، اجبار جنسـي و كنتـرل   
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هاي عمومي و محل  مخارج، همگي از سوي همسر و مورد مزاحمت قرار گرفتن در محيط
  است: تجاوز جنسي و ... پاسخ دهند. در جدول ذيل به توصيف اين متغير پرداخته شدهكار، 

  توصيف ابعاد متغير خشونت .1 جدول
 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد 

 - 647/0 801/0 578/1 38/2 6  1 160 جسماني

 - 314/1 288/0 695/1 09/3 6  1 160 رواني

 583/2 515/1 968/0 84/1 6  1 160 جنسي

 - 158/1 442/0 696/1 88/2 6  1 160 اقتصادي

 - 221/0 768/0 135/1 25/2 6  1 160 اجتماعي

 - 870/0 473/0 159/1 49/2 6  1 160  خشونت

  
 ،38/2ميـانگين خشـونت جسـماني     6- 1با توجه به اطالعات جـدول فـوق در دامنـه    

، ميـانگين خشـونت   84/1خشـونت جنسـي   ، ميانگين 09/3ميانگين اعمال خشونت رواني 
و درمجموع خشونت مـردان عليـه زنـان     25/2، ميانگين خشونت اجتماعي 88/2اقتصادي 

كه باالترين ميانگين مربوط به خشونت روانـي و كمتـرين ميـانگين     طوري باشد. به مي 49/2
  مربوط به خشونت جنسي است.
  هاي جنسيتي ج. توصيف متغير پذيرش كليشه

هاي جنسـيتي، پاسـخگويان نظـر خـود را در خصـوص       تغير پذيرش كليشهدر خصوص م
شـغل خـود، رياسـت مـردان در جامعـه و      هايي همچون عدم توانايي زنان در انجـام    گويه

انـد كـه بـه     خانواده، برتري ذهني و جسمي مردان و نياز زنان به حمايت مردان بيان نمـوده 
  شرح جدول ذيل توصيف گرديده است:

  هاي جنسيتي يف متغير پذيرش كليشهتوص .2 جدول

 هاي جنسيتي كليشه
 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد

157 1  6 177/2 930/0 081/1 415/1 
  

، انحـراف معيـار   177/2شـده   دهـد كـه ميـانگين مطـرح     هاي جدول فوق نشان مي داده
  باشد. مي 415/1و كشيدگي  081/1، چولگي 930/0شده  ثبت
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  د. توصيف متغير اعتياد همسران
در خصوص متغير اعتياد همسران، پاسخگوياني كه داراي همسر مبتال به اعتيـاد بودنـد بـه    
سؤاالتي كه بيانگر تأثير اعتياد بر خشونت عليه آنان بوده از قبيل خشونت جسمي، جنسي و 

توصيف آن به شـرح جـدول   اند كه  اقتصادي بر اثر مصرف موادمخدر يا محرك پاسخ داده
  باشد: ذيل مي

  توصيف متغير اعتياد همسران .3 جدول

 اعتياد مردان
 كشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد

48 1  6 42/3 503/1 241/0 - 030/1 - 

  
درصد از همسران زنـان مـورد مطالعـه داراي اعتيـاد و      2/30هاي تحقيق  براساس يافته

ميـانگين   3هاي جـدول شـماره    باشند. همچنين با توجه به داده فاقد اعتياد ميدرصد  8/69
  باشد. مي 503/1و انحراف معيار  42/3نقش اعتياد همسران بر خشونت عليه زنان، 

  ه. توصيف متغير وجود نقايص قضايي
هايي چـون عـدم    در خصوص متغير نقايص قضايي، پاسخگويان نظر خود را درمورد گويه

هاي خشونت عليه زنـان، عـدم    دن سرعت دستگاه قضايي در رسيدگي به پروندهمناسب بو
رعايت عدالت در رسيدگي، دعوت زنان به سكوت در مقابـل خشـونت و مقصـر دانسـتن     

  اند كه توصيف آن به شرح جدول ذيل است: بيان نموده زنان در خشونت عليه آنان،

  توصيف متغير نقايص قضايي .4 جدول

 نقايص قضايي
 كشيدگي چولگي اريمع انحراف ميانگين حداكثر حداقل تعداد

160 1  5 72/2 776/0 067/0 548/0 

  
توان چنين استنباط نمود كـه ميـانگين    شده در جدول فوق مي با توجه به اطالعات ثبت

، انحراف معيار 5،72/2- 1آمده در دامنه  دست نظرات مثبت پاسخگويان به نقايص قضايي به
  باشد. مي 548/0و كشيدگي  067/0، چولگي 776/0جدول شده در  ثبت
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  آزمون فرضيات. 3
هاي جنسيتي از سوي زنان و خشونت عليـه آنـان    فرضيه نخست: بين ميزان پذيرش كليشه

  رابطه وجود دارد.

  هاي جنسيتي و خشونت عليه زنان . رابطه پذيرش كليشه5 جدول
  متغير وابسته  
  خشونت عليه زنان  

 Value sig N  هاي جنسيتي كليشه  مستقلمتغير 
172/0  031/0  157  

  
هاي جنسيتي و ميـزان خشـونت    دهد كه بين ميزان پذيرش كليشه جدول فوق نشان مي

كـه هرچـه ميـزان     طـوري  به )sig=031/0و  r= 172/0( ي مثبت وجود دارد عليه زنان رابطه
هاي جنسيتي از سوي زنان افزايش يابد به همان ميزان، ميزان خشونت عليـه   پذيرش كليشه

  يابد. زنان توسط مردان نيز افزايش مي
اجتمــاعي مــردان و خشــونت عليــه زنــان رابطــه - فرضــيه دوم: بــين پايگــاه اقتصــادي

  دارد.  وجود

  دان و خشونت عليه زنان. رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي مر6 جدول
  متغير وابسته  
  خشونت عليه زنان  

 Value Sig n  اجتماعي - پايگاه اقتصادي  متغير مستقل
252/0 -  001/0  160  

  
هاي تحصيالت، درآمد و شغل  اجتماعي از مؤلفه –براي سنجش متغير پايگاه اقتصادي 

اجتماعي به دست آمد. نتايج - ها متغير پايگاه اقتصادي شده است و پس از تركيب آن استفاده
اجتماعي مردان و ميزان خشـونت عليـه    - دهد كه بين پايگاه اقتصادي جدول فوق نشان مي

كـه   طـوري  . به)sig=001/0و  s= - 252/0باشد ( يموجود دارد و جهت آن منفي زنان رابطه 
تر اجتماع باشند ميزان خشونت  هرچه همسران به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در طبقه پايين

  باشد و بالعكس. تر مي عليه زنان بيش
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  فرضيه سوم: بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد.

  . رابطه بين اعتياد مردان و خشونت عليه زنان7 جدول
  متغير وابسته  
  خشونت عليه زنان  

 Value sig N  اعتياد مردان  مستقل متغير
623/0  000/0  48  

  
هاي جدول فوق بيانگر آن است كه بين ميزان اعتيـاد مـردان بـه مـواد مخـدر و ميـزان        داده

كـه هرچـه    طـوري  به )sig=000/0و  r= 623/0(خشونت عليه زنان رابطه مثبت وجود دارد 
تر باشد به همان ميزان خشونت عليـه زنـان    ميزان اعتياد مردان به مواد مخدر و محرك بيش

  يابد و بالعكس. افزايش مي
  فرضيه چهارم: نگرش مثبت به نقايص قضايي و خشونت عليه زنان رابطه وجود دارد.

  . رابطه نگرش مثبت به نقايص قضايي و خشونت عليه زنان8 جدول
  متغير وابسته  
  خشونت عليه زنان  

 Value sig n  نقايص قضايي  متغير مستقل
067/0 -  399/0  160  

  
توان چنين استنباط نمود كه بين نقـايص قضـايي و    هاي جدول فوق مي با توجه به يافته

  .)sig=399/0و  r= 067/0( ميزان خشونت عليه زنان رابطه وجود ندارد
 

  خشونت عليه زنان با متغيرهاي شناسايي ةرابط. 4

  همبستگي بين خشونت عليه زنان و سن پاسخگويان .9جدول 

  سن  متغيرهاي تحقيق
  يدار يمعن  همبستگي

  001/0  - 259/0 خشونت عليه زنان
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توان چنين استنباط نمود كه بين ميـزان   شده در جدول فوق مي با توجه به اطالعات ثبت
و  r= - 259/0( باشـد  رابطه وجود دارد و جهت رابطه منفـي مـي   خشونت عليه زنان و سن

001/0=sig(تر باشد به همان ميزان خشـونت عليـه    كه هرچه سن پاسخگويان كم طوري ، به
 يابد و بالعكس. آنان افزايش مي

  پاسخگويان تأهلهمبستگي بين خشونت عليه زنان و وضعيت  .10جدول 

 انحراف معيار ميانگين تأهل متغيرها
Levene's Test t-test 

Sig F t df Sig 

 خشونت عليه زنان
 030/1 38/3 مطلقه 000/0 181/33 - 533/4 714/0 399/0 112/1  33/2 متأهل

  
دهد كه ميزان خشونت عليـه زنـان برحسـب     اطالعات مندرج در جدول فوق نشان مي

كـه ميـزان    طوري به )t=- 533/4 و sig=000/0( باشد وضعيت تأهل پاسخگويان متفاوت مي
 - در طول زندگي مشترك سابق خـود –اند  خشونت عليه زناني كه از همسر خود جدا شده

  باشد. بيش از زناني كه اكنون متأهل هستند، مي

  همبستگي بين خشونت عليه زنان  .11جدول 
  زندگي مشترك پاسخگويان زمان مدتو 

  زندگي مشترك زمان مدت  متغيرهاي تحقيق
  يدار يمعن  همبستگي

  002/0  - 240/0 خشونت عليه زنان
  

زمـان   هاي جدول فوق بيانگر آن است كه بين ميزان خشـونت عليـه زنـان و مـدت     داده
و  r= - 240/0( باشــد زنــدگي مشــترك رابطــه وجــود داشــته و جهــت رابطــه منفــي مــي 

002/0=sig(باشد به همـان  تر  زمان زندگي مشترك پاسخگويان كم كه هرچه مدت طوري . به
  يابد و بالعكس. ميزان خشونت عليه زنان افزايش مي

  همبستگي بين خشونت عليه زنان و شيوه ازدواج پاسخگويان .12جدول 

 انحراف معيار ميانگين شيوه ازدواج متغيرها
Levene's Test t-test 

Sig F t df Sig 

خشونت 
 عليه زنان

 130/1 97/2 اجباري 013/0 985/43 - 600/2 219/0 640/0 143/1  37/2 اختياري
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دهد كه ميزان خشـونت عليـه زنـان برحسـب      نشان مي هاي پژوهشي جدول فوق يافته
كه ميـزان   طوري به )t=- 600/2 و sig=013/0(باشد  ي ازدواج پاسخگويان متفاوت مي شيوه

طور  از زناني است كه به  اند بيش كرده هايشان ازدواج خشونت عليه زناني كه با اجبار خانواده
  اند. كرده اختياري ازدواج

  همبستگي بين خشونت عليه زنان .13جدول 
  و ميزان تحصيالت پاسخگويان

  تحصيالت  متغيرهاي تحقيق
  يدار يمعن  همبستگي

  022/0  - 182/0 خشونت عليه زنان
  

توان چنين استنباط نمود كـه بـين ميـزان     هاي مندرج در جدول فوق مي با توجه به داده
خشونت عليه زنان و ميزان تحصيالت پاسخگويان رابطه وجود دارد و جهت رابطـه منفـي   

تر  كه هرچه ميزان تحصيالت پاسخگويان پايين طوري به )sig=022/0و  s =- 182/0( باشد مي
  يابد و بالعكس. باشد ميزان خشونت عليه زنان افزايش مي

  همبستگي بين خشونت عليه زنان  .14جدول 
  و ميزان تحصيالت همسر پاسخگويان

  تحصيالت همسر  متغيرهاي تحقيق
  يدار يمعن  همبستگي

  028/0  - 174/0 خشونت عليه زنان
  

شده در جدول فوق حاكي از آن است كه بين ميزان خشونت عليه زنان و  هاي ثبت داده
 s =- 174/0( باشد تحصيالت همسر پاسخگويان رابطه وجود داشته و جهت رابطه منفي مي

تر باشد به همان  كه هرچه ميزان تحصيالت همسر پاسخگويان پايين طوري به )sig=028/0و 
  يابد و بالعكس. ايش ميميزان خشونت عليه زنان افز

  تفاوت ميانگين خشونت عليه زنان برحسب شغل همسر پاسخگويان .15جدول 

  شغل همسر آمده برحسب دست ميانگين به  متغير
F Sig ساير  دولتي  آزاد  بيكار  

  018/0  483/3  59/2  15/2  40/2  19/3 خشونت عليه زنان
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چنـين توصـيف نمـود كـه ميـزان      تـوان   هاي مندرج در جدول فوق مي با توجه به يافته
و  sig=018/0( باشـد  خشونت عليه زنان برحسب شغل همسـر پاسـخگويان متفـاوت مـي    

483/3 =f( تر از افرادي است كه در  كه ميزان خشونت عليه زنان در افراد بيكار بيش طوري به
  كنند. مشاغل آزاد، دولتي و... خدمت مي

  

 وامل مؤثر بر آنتحليل چند متغيره خشونت عليه زنان و ع. 5

بر خشونت عليه زنان از رگرسيون چنـد متغيـره اسـتفاده شـده      مؤثرتعيين عوامل  منظور به
  .شود يمپرداخته  ها آناست كه در ادامه به 

  بر آن مؤثررگرسيون خطي ساده بين خشونت عليه زنان و عوامل  .16جدول 

 متغيرهاي مستقل

ضريب  ضرايب استاندارد نشده
 )R2( نييتع

ضرايب 
استانداردشده 

)Beta( 
 tمقدار 

سطح 
ضريب  معناداري

 )B( يونيرگرس
خطاي 
 معيار

 070/0 384/0 اعتياد مردان
492/0 

588/0 496/5 000/0 

 004/0 034/3 - 324/0 000/0 624/2 اجتماعي - پايگاه اقتصادي

  
هـاي   مردان، كليشهاعتياد ( منظور ارزيابي متغيرهاي مستقل در رگرسيون چند متغيره به

 اجتمـاعي مـردان) و متغيـر وابسـته     - جنسيتي، نقايص سيستم قضايي و پايگـاه اقتصـادي  
گام به اين نتيجه رسـيديم كـه تنهـا متغيرهـاي اعتيـاد       به خشونت عليه زنان) به روش گام(

هـاي   اجتماعي بر خشونت عليـه زنـان اثرگـذار اسـت از يافتـه      - مردان و پايگاه اقتصادي
 - توان چنين اسـتنباط نمـود كـه ميـزان اعتيـاد مـردان و پايگـاه اقتصـادي         ميجدول فوق 

كـه   طوري به) =492/0R2( كنند از تغييرات خشونت عليه زنان را تبيين مي 492/0اجتماعي 
بـر ميـزان    324/0اجتمـاعي   - و پايگـاه اقتصـادي   588/0براساس ضريب بتا، اعتياد مردان 

  .اثرگذارندخشونت عليه زنان 
  

  رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير. 6
هـاي مـدل علـي     ي روش رگرسيون چندمتغيره در ارتباط با تدوين يافته تحليل مسير، تعميم

است. در اين روش با طراحي دياگرام مسير روابط مستقيم يا غيرمستقيم و نيز عـدم رابطـه   
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شـود. در   ه مـي (در صورت صفر بودن همبستگي دو متغير) بين تعدادي از متغيرها نشان داد
  آمده است. دست اين پژوهش نيز از طريق تحليل مسير اكتشافي روابط بين متغيرها به

  
 
  
  
  
  
  

  
    

  

  : تحليل مسير عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان1 نمودار

  مؤثر بر خشونت عليه زنان اثرات مستقيم و غيرمستقيم عوامل محاسبه .17 جدول

 نام متغير
 كل ضرايب اثر

 غيرمستقيم اثر اثر مستقيم
  62/0  -   62/0 اعتياد مردان

 - 28/0  - 030/0  - 25/0 اجتماعي مردان - پايگاه اقتصادي

 - 17/0  -   17/0 هاي جنسيتي پذيرش كليشه

 017/0  017/0  -   نقايص قضايي
  

توان به لحاظ اثرگذاري بـه دو قسـمت   دهد كه كليه متغيرها را مينشان مي فوق جدول
ترين اثـر را در ميـان    اعتياد مردان بيشمستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. در اثرگذاري كل، 

 مستقيمدرصد اثر  62/0اين متغير داراي  كه طوري خشونت عليه زنان دارد، بهعوامل مؤثر بر 
؛ بنابراين هرچه ميزان اعتياد مردان به مواد مخدر افزايش يابد به همان ميزان خشـونت  است

 اجتماعي مردان - پايگاه اقتصادي. در اين رابطه در رتبه دوم متغير يابد عليه زنان افزايش مي

 خشونت عليه زنان

 هاي جنسيتيپذيرش كليشه نگرش مثبت به نقايص قضايي

 اجتماعي زنان -پايگاه اقتصادي اعتياد مردان

62/0 

17/0 

16/0 

25/0- 
15/0- 

030/0-

20/0- 
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، گيرد طور غيرمستقيم قرار مي درصد به - 030/0طور مستقيم و  درصد به - 25/0اثرگذاري  با
باشد بدين معنا كه هرچه پايگـاه   اثرگذاري منفي و معكوس مياين متغير داراي  كه طوري به

هاي  كليشه. اجتماعي مردان كاهش يابد خشونت عليه زنان افزايش خواهد يافت - اقتصادي
گذارد كه خـود تحـت    قيم بر خشونت عليه زنان اثر ميطور مست درصد به 17/0جنسيتي با 

غيرمستقيم بـر   طور درصد به 017/0باشد؛ بنابراين نقايص قضايي با  نقايص قضايي مي تأثير
  گذارد. خشونت عليه زنان اثر مي

  
  گيري نتيجه. 7

 49/2ميانگين خشونت در شهر زاهدان  6- 1دامنه  هاي پژوهش بيانگر اين است كه در يافته
گـر   هاي پيشين، ايـن خـود نشـان    به نظر كمتر از حد متوسط است و در قياس با پژوهشو 

عنـوان عضـوي از جامعـه     تغييراتي در سبك زندگي ساكنين شهر زاهدان و پذيرش زنان به
شـده خشـونت روانـي اسـت و از ميـان سـاير        ترين ميزان خشونت مشـاهده  باشد. بيش مي

ت اقتصادي، جسـماني، اجتمـاعي و جنسـي در    شده به ترتيب خشون هاي مشاهده خشونت
تواند به جهت وابسـتگي   گيرند. باال بودن ميزان خشونت اقتصادي مي مراتب بعدي قرار مي

مالي زنان يا پايين بودن درآمد و پايگاه اقتصادي همسران باشد و پايين بودن ميزان خشونت 
ت در توانــد بــه جهــت خصوصــي دانســتن روابــط جنســي و عــدم صــراح  جنســي مــي
  باشد.  پاسخگويي

ي مستقيم ميان اعتياد مردان به موادمخـدر و محـرك و    هاي پژوهش رابطه از ديگر يافته
تري عليـه زنـان    خشونت عليه زنان است كه هرچه اعتياد مردان افزايش يابد خشونت بيش

يافتـه بـود و    ) در پژوهشي به ايـن نتيجـه دسـت   1383كنند همچنان كه معظمي ( اعمال مي
  زمان و تدابير مبارزه با موادمخدر، تأثيري بر كاهش اين پديده نداشته است.گذشت 

اجتماعي مـردان بـا خشـونت     - هاي جنسيتي و پايگاه اقتصادي همچنين پذيرش كليشه
هـا از سـوي زنـان     اي كه هرچه ميزان پذيرش كليشـه  گونه عليه زنان رابطه مستقيم دارند، به

ي پدرسـاالري و   خواهند شد كـه مؤيـد دو نظريـه   تري  تر باشد متحمل خشونت بيش بيش
هـاي پيشـين نيـز تأييـد      باشـد و در پـژوهش   ي منـابع مـي   هـاي جنسـيتي و نظريـه    كليشه
  است.  گرديده

از سوي ديگر اگرچه بين نگرش مثبت به وجود نقايص قضايي با خشونت عليـه زنـان   
مستقيمي وجود ندارد، وجود رابطه غيرمستقيم طبق نمـودار مسـير تحقيـق     رابطه معنادار و
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هاي قضايي در رسيدگي به خشونت عليـه زنـان، نگـرش منفـي      بيانگر اين است كه كاستي
هاي جنسيتي را تقويت  كند و پذيرش كليشه زنان نسبت به احقاق حقوق خود را تشديد مي
طـور كـه از منظـر     گـذارد. همـان   نان اثـر مـي  نموده و از طريق اين متغير بر خشونت عليه آ

توانـد از علـل خشـونت عليـه      شناسي انتقادي، تبعيض در وضع و اجراي قـوانين مـي   جرم
  باشد.  زنان

  در بررسي تأثير متغيرهاي شناسايي در بروز خشونت نتايج حاكي از آن است كه:
خشونت از علل روي اند كه احتماالً همان  تري را تجربه نموده زنان مطلقه خشونت بيش

) در پژوهشـي در  1392طور كـه سـيف زاده و همكـاران (    آوردن به طالق بوده است همان
ي منفي  اند. بين سن پاسخگويان و خشونت عليه آنان رابطه شهر قم اين رابطه را تأييد نموده

ـ  تري را تجربه مي تر، خشونت بيش وجود دارد، به اين معنا كه زنان داراي سن كم ين كنند. ب
دهد در  زمان زندگي مشترك و خشونت عليه زنان رابطه منفي وجود دارد كه نشان مي مدت
افتـد. بـين ميـزان تحصـيالت      تري اتفاق مـي  هاي اوليه زندگي مشترك، خشونت بيش سال

اي كـه هرچـه    گونـه  همسران پاسخگويان و خشونت عليه آنان رابطه منفي وجـود دارد بـه  
  تر است. ت عليه زنان بيشتر باشد خشون تحصيالت پايين

آيـد، در   هـاي علمـي بـه شـمار مـي      كاربردي نمودن نتايج پژوهشي، رسـالت پـژوهش  
  ي راهكارهاي پيشگيري متناسب با آن ي خشونت نيز شناسايي نتايج و ارائه خصوص پديده

ترين دستاورد يك پژوهش خواهد بود. در همـين راسـتا انـواع متفـاوتي از پيشـگيري       مهم
گردد. پيشگيري اجتماعي، مجموعه اقداماتي اسـت كـه ضـمن     شناسان ارائه مي توسط جرم

تـر از   پردازد و ابزارهاي بـه كـار گرفتـه در آن بـيش     ها مي زا، به مهار آن بررسي عوامل جرم
باشد.  ي اجتماعي مي بردن توسعه هاي گروهي، آموزش، تقويت آگاهي و باال رهگذر رسانه

ي  آن است كـه بـا شناسـايي عوامـل خطرسـاز و مداخلـه      در پيشگيري رشدمدار تالش بر 
شناختي و اجتماعي از تداوم و استقرار رفتارهاي مجرمانه  زودرس و با توسل به تدابير روان

بنـابراين   نـوا سـازد؛   جلوگيري شود و فرد را با هنجارهاي اجتماعي موردپذيرش جامعه هم
عوامـل مـرتبط بـا وضـعيت      خصـوص  ساز خشونت عليـه زنـان، بـه    توجه به عوامل زمينه

  ).56: 1390ديده اهميت خاصي دارد (رنجبران و همكاران،  پذيري بزه آسيب
هاي جنسيتي با خشونت عليه زنـان، ازجملـه    ي پذيرش كليشه ي رابطه با توجه به نتيجه

هاي همگـاني   رسد آموزش راهكارهايي كه براي پيشگيري از خشونت عليه زنان به نظر مي
ها در راستاي افزايش كرامت زنان و تغيير نگرش بـه زنـان    آموزشي و رسانه از طريق مراكز
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ي حقوقي و روانشناسي در جهت بهبـود   باشد. همچنين با فراهم كردن امكانات مشاوره مي
  ي خشونت نمود. توان مساعدت شاياني در كاهش پديده روابط زنان و مردان مي
هاي پيشگيري و درمان  ت اعمال سياستي اعتياد بر خشونت، ضرور نظر به تأثير عمده

  گردد. ازپيش احساس مي افتراقي در خصوص اعتياد در شهر زاهدان بيش
اجتماعي مردان و خشونت عليه زنان، فراهم نمودن - ي پايگاه اقتصادي با توجه به رابطه

هـاي اقتصـادي و فرهنگـي     امكانات براي ساكنين شهر زاهدان در جهـت افـزايش سـرمايه   
  ساز باشد. چاره تواند مي

همچنين نظر به تأثير نقايص قضايي بر خشونت عليه زنان، فراهم نمودن سـازوكارهاي  
ديده كه  اي براي زن خشونت عنوان پشتوانه تواند به ديده از طريق بيمه مي جبران خسارت بزه

ي اقتصادي است، در كاهش پذيرش مشقت در زندگي خـانوادگي   دار يا بدون پشتوانه خانه
ساز باشد؛ چرا كه نسبت به اقدام به جبران خسارت از طريق دادگاه كه تشريفات  ار چارهبسي

  اي در پي دارد، از ارجحيت برخوردار است. اداري و قضايي طويل و گسترده
ي مذكور، ازجمله اختصـاص   رسد وضع قوانين افتراقي در رسيدگي به پديده به نظر مي

مـوارد خشـونت عليـه زنـان، بـه سـبب احسـاس         دادن قاضي تحقيق و رسيدگي بانوان به
ديده نسبت به سيستم  تري در زنان خشونت تواند امنيت خاطر بيش تر، مي همزادپنداري بيش

  قضايي به وجود آورد.
قانون مجازات اسالمي را كه اشـعار   619 ي توان ماده گذار از زنان نمي در حمايت قانون

ر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ هر كس در اماكن عمومي يا معاب«دارد:  مي
 74و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تـا  

، ناديده گرفت، ليكن در اين ماده نيـز خألهـايي مشـاهده    »ضربه شالق محكوم خواهد شد
گيـرد؟   ا محيط كار را نيز در برميآي» اماكن عمومي يا معابر«كه عبارت  گردد؛ ازجمله اين مي

توان مصاديق مزاحمت دانست؟ شأن و حيثيت هر زن را چه معيارهـايي   كدام رفتارها را مي
  نمايد؟ تعيين مي

قانون مدني زوجين را مكلف به حسن معاشرت با يكديگر نمـوده   1103همچنين ماده 
با توجه به اختيـاراتي   رسد مقامات قضايي باشد، به نظر مي وليكن مصاديق آن مشخص نمي

ها و اجراي عدالت دارند، بتوانند با تعديل و تفسير قوانين خشك،  كه در رسيدگي به پرونده
واحوال زندگي مشترك با هدف حفظ كرامـت انسـاني    در مقام مجري قانون، مطابق اوضاع

 بانوان، در راستاي كاهش خشونت عليه زنان گام بردارند.
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هـاي   ي حمايـت از زنـان و پشـتيباني از سـازمان     هاد درزمينهن هاي مردم تأسيس سازمان
مذكور توسط مردم و دولت، راهكاري مناسب در جهت پيشگيري از خشونت عليـه زنـان   

بـا   1392قـانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب       66 شهر زاهدان خواهد بود؛ چراكه ماده
ي  هـا درزمينـه   امه آننهـادي كـه اساسـن    هاي مـردم  سازمان«دارد:  مقرر مي 1394 اصالحات

هاي  توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، ... است مي
ي  تـازگي اليحـه   همچنين بـه ». جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند فوق اعالم

ل در راستاي حمايت از زنان در مجلس شـوراي اسـالمي در حـا   » منع خشونت عليه زنان«
باشد كه اميد است بتواند در راستاي كاهش اين پديده و ارتقـاء كرامـت انسـاني     بررسي مي

  ي اسالمي ايران مؤثر افتد. زنان در جامعه
  
  ها نوشت پي

 

1 .48/104.Declaration on the Elimination of Violence against Women 

2 .violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely to 

result in, physical, sexual or psychological harm or sufferingto women, including threats of such 

acts, coercion or arbitrarydeprivation of liberty, whether occurring in public or in private life 

(http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm). 
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، زن در توسـعه و سياسـت   »شناختي آزار جنسي در محيط كار ي جامعه مطالعه). «1389صادقي، سهيال (

 .111- 134صص ، 3شماره ، 8 (پژوهش زنان)، دوره
صص ، 1ه شمار، 2دوره ، پژوهش زنان، »قوميت و جنسيت). «1383طالب، مهدي و محسن گودرزي (

23 -48. 
، »هاي حقوقي و اجتماعي از زنان در برابر خشونت خانگي بررسي حمايت). «1388عرب بافراني، اكرم (

 ي كارشناسي ارشد مطالعات زنان، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس. نامه پايان
 مجلـه  ،»دهيـ بـزه د  هاي سياست جنـايي در حمايـت از زنـان    پويايي جلوه). «1384، شادي (زاده ميعظ

 .252- 205صص ، 53و  52حقوقي، شماره 
ي كارشناسـي ارشـد    نامـه  ، پايـان »حمايت كيفري از زنان در برابر خشـونت ). «1383زاده، شادي ( عظيم

 حقوق جزا، گروه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.
شناختي خشونت عليه زنان: آزمون  تبيين جامعه). 1392نيا، اكبر، رضي، داوود و صديقه آييني ( عليوردي

پژوهشـي رفـاه    - ي علمـي  هاي منابع در دسترس زنان و فمينيسم راديكـال، فصـلنامه   تجربي نظريه
 .358- 323 ، صص49 ، شماره13 اجتماعي، سال

ي خشونت عليه زنان در ايران، چاپ اول، تهـران: روشـنگران و    ). پژوهشي درباره1379كار، مهرانگيز (
 طالعات زنان.م
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شناختي تجاوز  ). بررسي روان1395گودرزي، فريبا، موسوي بجنوردي، سيد محمد و شكوه نوابي نژاد (
، 4شـماره  ، 7سـال  نامه زنـان،   جنسي زناشويي با نگاهي بر جنبه فقهي و حقوقي موضوع، پژوهش

 .100- 67صص 
 شناسي، چاپ اول، تهران: ني. ). جامعه1373گيدنز، آنتوني (

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر خشونت عليه زنان در شهر ). «1391و رحمت ميرزايي ( فائزه، محمدي
  .129- 101صص ، 1شماره ، 6دوره ، مجله مطالعات اجتماعي ايران، »روانسر

 ). حمايت از زنان در برابر خشونت، چاپ اول، تهران: نشر برگ زيتون.1380مهر، مهدي ( معتمدي
، پژوهش »ي در سيستان و بلوچستانهمسر كششناسي خشونت خانگي و  جرم). «1383معظمي، شهال (

 .53- 39صص  ،2شماره ، 2دوره زنان، 
 ). كالبدشكافي خشونت عليه زنان، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان.1385موالوردي، شهيندخت (

وم، تهران: شناسي، چاپ س ي جرم ). دانشنامه1393نجفي ابرندآبادي، علي حسين و حميد هاشم بيكي (
 نشر گنج دانش.

نامه كارشناسـي ارشـد    ، پايان»هاي جنسيتي زنانه در زمان معاصر بازنمايي كليشه.«)1391نخعي، مرضيه (
 مطالعات فرهنگي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه كاشان.

. )1392نيكوكار، غالمحسين، فرهادي محلي، محمود، فرهادي محلي، علي و ياسر عليدادي تلخستاني (
، فصـلنامه  »شناختي خشونت شوهران عليه زنان: آزمون تجربي ديدگاه نظـري تركيبـي   تبيين جامعه«

 .46- 7صص ، 23تربيتي زنان و خانواده، سال هفتم، شماره  - فرهنگي
ي علـي سـليمي، چـاپ اول، قـم:      شناسـي، ترجمـه   ). جـرم و جـرم  1383وايت، راب و فيونـا هينـز (  

  ي حوزه و دانشگاه. پژوهشكده
ي علـي   ، ترجمـه )شناسـي  هـاي جـرم   شناسي نظري (گذري بـر نظريـه   ). جرم1380ولد، جرج برايان (

 ها (سمت). شجاعي، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
بررسي وضعيت نابرابري جنسيتي در ميـان كشـورهاي منتخـب    ). «1392همتي، رضا و مريم مكتوبيان (

 .142- 115ي زنان، سال چهارم، شماره دوم، صص  نامه ، پژوهش»با تأكيد بر جايگاه ايرانخاورميانه 
هـاي   عدالت ترميمي واكنشي مناسب در حمايـت از آسـيب  ). «1390يكرنگي، محمد و مهسا شيروي (

، 19شـماره  ، 5، فصـلنامه حقـوق پزشـكي، سـال     »ديده خشونت خانگي رواني و جسماني زنان بزه
 .109- 89صص 


