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بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان منطقه مالشيه اهواز
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شجاعی2

چکيده
بررسي حقوق زن یکي از مهمترین رشتههای حقوق بشر محسوب ميگردد و بعنوان یك شاخص سنجش وضعيت حقوقي بشر
ميتوان به آن نگاه كرد.جامعه ما همانند كشورهای دیگر به این پدیدهی توجه زیادی شده است و چالشهای جدی در این
خصوص وجود دارد بنابراین هرگونه بررسي و تحقيق در خصوص خشونت و تحليل واقعيت ها از زوایه های مختلف و ریشه
یابي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،حقوقي و جرم شناختي آن ميتواند راهي برای بهتر شدن همه جانبه امنيت و ترسيم چشم انداز
آیندهی جامعه ،به ویژه در گسترش رویه قضایي و تغيير در معيارهای حقوق بشر موثر واقع گردد.مطالعه حاضر با هدف بررسي
حقوق تطبيقي خشونت در بين زنان منطقه مالشيه اهواز و رابطه آن با متغيرهای اعمال قدرت ،حمایت اجتماعي ،تحصيالت
زنان ،پایگاه اقتصادی ،مردساالری ،تفاوتهای فرهنگي ،سن و تحصيالت آنان انجام شده است .نوع مطالعه توصيفي – تحليلي
بهصورت پپمایشي(كمي) و جامعه مورد مطالعه منطقه مالشيه اهواز است .روش نمونهگيری خوشهایبوده و از روش كوكران
حجم نمونه  013شده ولي در این مطالعه به علت افت احتمالي آزمودني ،تعداد  013نفر زنان انتخاب گردید .جامعه آماری 033
نفر از زناني بود كه قرباني خشونت شدهاند.گردآوری دادهها باروش پرسشنامهای انجام گرفته و تعداد كویه سواالت  24تا بوده
است كه به صورت خودساخته از مباني نظری پژوهش جهت سنجش واقعيتهای عيني با تمركز روی متغيرها و بدون
ارزشگذاری و با استقالل زمينهها ،انجام پذیرفته است .این پژوهش نشان ميدهد كه بر روی  %828از آزمودنيها خشونت وارد
شده است و همچنين برای بررسي متغيرها و رابطه آن با خشونت بين زنان نتایج بدست آمده به ترتيب عبارتند از  :مردساالری،
اعمال قدرت ،حمایت اجتماعي ،تحصيالت زنان ،پایگاه اقتصادی ،تفاوت فرهنگي ميباشد كه برای اثبات یا رد این فرضيات از
آزمون ضریب همبستگي پيرسون استفاده شده و با استفاده از تحليل واریانس بررسي شدهاند .نتایج یافتههای پژوهش( :اعمال
قدرت ( ،)3/848مرد ساالری  ( ،)3/853حمایت اجتماعي( ،)3/083تحصيالت زنان  ( ،)3/040پایگاه اقتصادی( ،)3/014
تفاوتهای فرهنگي  )3/088سطح معني داری  3/333است كه با خطای  3/35محاسبه شده است .البته روایي آن با روش محتوایي
سازه و صوری تأیيد و پایایي اندازهگيری ،با فرمول آلفای كرونباخ (به اندازه  )3/080تأیيد شده است.تعداد زیادی از زنان،
خشونت بر اساس مردساالری و اعمال قدرت مردان در خانواده بر آنها اعمال شده است لذا در این زمينه باید برای این زنان
اقدامات مشاورهای و حمایت اجتماعي به طور تخصصي از سوی مسئولين و دولت صورت گيرد.
تفاوت فرهنگي.

 . 1دكتر مطالعات زنان ،حقوق زن در اسالم ،مدرس مدعو دانشگاه پيام نور.
 . 4مربي ،گروه حقوق ،عضو هيئت علمي دانشگاه پيام

Email: alipou. leila 95@gmailo.com

نورایرانEmail: Sinoli87@yahoo.com .
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كليد واژه :حقوق تطبيقي خشونت  ،زنان ،خانواده ،اعمال قدرت ،تحصيالت زنان ،حمایت اجتماعي ،پایگاه اقتصادی ،مردساالری،

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

خشونت در خانواده هم در قشرهای پایين و متوسط و هم

ازآنجایي كه در قرآن خشونت عليه زنان كامالً منع شده

در قشرهای باالی جامعه و هم در ميان افراد باسواد و

است به نظر ميرسد كه نرخ باالی خشونت عليه زنان

كمسواد دیده ميشود(اعزازی .)4335 ،در هر جامعهای

دركشورهای اسالمي بيشترمرتبط بازمينهی فرهنگي است تا

شکلهای خشونت متأثر از ساختارهای قانوني ،سنتي ،دیني

هویت مذهبي .طبق تحقيقاتي كه پيرامون مسئله خشونت

و سياسي همان جامعه است .تن دادن زنان به خشونتهایي

عليه زنان درایران انجام شده است قربانيان خشونت

كه در رابطه با آنها صورت ميگيرد نيز به همان جهات

دركشور ،زنان 43تا 23سال را تشکيل ميدهدكه %01

است .نگاه تحقيرآميز جامعه به زن مطلقه ،ترس از جدایي از

شکایتهای آنان منجر به جدایيهای عاطفي شده است.

فرزندان ،فقر بعد از طالق و  ...نمونههایي از دالیل زنان

دراین راستا مدتهاست كه دست اندركاران امور زنان در

ایراني برای تحمل انواع خشونتهای جنسي ،رواني ،مالي و

صدد تهيه طرحي برای پيشگيری ازخشونت عليه زنان

سياسي است(كار .)4330،استفاده غيرقانوني و تعرضآميز از

درمحيط خانواده ميباشند(اعزازی .)4311 ،اهميت موضوع

قدرت كه ميتواند یك اجبار غيرقانوني بر عليه آزادی ها و

خشونت تا آنجا مطرح شده كه سازمان ملل متحد ،در 45

حقوق عمومي محسوب گردد و در ارتباط با جرائم

نوامبر هرسال روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان اعالم

خشونت آميز به جرائمي كه جنبه فيزیکي یا جسمي شدید

كرده است .ازسوی دیگر تحقيقات درایران حاكي از وجود

را دارا باشد كه این موارد به عنوان شخيصت و ساختار

نرخ تقریباً باالی این پدیده دربين خانوادههای ایراني است.

محرمان بودن علل فوق الذكر از جمله قتل عمد ،تجاوز به

این پدیده دارای نتایج نامطلوب وعليالخصوص پيامدهای

عنف ،كتك زدن و  ...به حساب ميآید(اميری .)4310 ،در

پنهان منفي رواني برشخصيت فرد قرباني وهمچنين با

خصوص خشونت خانم رادهيکا كوما به عنوان رابط

رویکردی سيستمي به مسئله دارای كاركرد ایجاد خلل

مخصوص كميسيون حقوق بشر در سال  1994ميالدی كه

دراعضای خانواده است ونتایج نامطلوب برشخصيت

خشونت جسمي ،جنسي و رواني كه در خانواده رخ مي

سایرافراد خانواده دارد به طوركلي خشونت خانگي سدی

دهد را مورد توصيفقرار ميدهد ،امّا آن را محدود به موارد

درمقابل نمایش قابليتها و توانمندیهای كارآمد زنان

یاد شده نمي داند بلکه ،ضرب و شتم ،سوء استفاده جنسي

درمحيط خصوصي واجتماعي است درواقع پژوهش حاضر

از دختر بچه ها در محيط خانواده ،خشونت مربوط به

با هدف كلي بررسي حقوق تطبيقي خشونت در بين زنان

جهيزیه و مهریه ،تجاوز زناشویي ،ختنه زنانه و سایر اعمال

منطقه مالشيه اهواز انجام ميگيرد كه به دنبال راهکارهایي

سنتي آزاردهنده زنان ،خشونت غيرهمسر و خشونت

جهت آگاهي دادن خانوادهها وعلي الخصوص زنان پيرامون

وابسته به استثمار را نيز شامل مي شود(درویش پور و

نقشها و وظایف وحقوق خود درمحيط خانواده ،همچنين

همکاران .)1888،خشونت یك مسئله اجتماعي دربسياری

آموزش اعمال روابط و متقارن درنظام خانواده و ارایه

ازكشورهای آسيایي است .نتایج پيمایشي درژاپن نشان

پيشنهادات یاد دهندهها چون رسانههای جمعي جهت از بين

ميدهد كه  %00زنان ژاپني حداقل یك نوع خشونت را

بردن كليشههای جنسيتي و راهکارهایي جهت ایجاد نگرش

تجربه كردهاند .طبق این گزارش خشونت یك موضوع

جدید درقانونهایي عليه زنان وطرح برنامهای اجتماعي

خصوصي است و معموالً پاسخ قابل توجهي به بدرفتاری

درنهادهای مشاوره خانواده وكاهش خشونت خانگي عليه
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مقدمه

زنان است .خشونت یك مسئله خاص مسلمانان نيست

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

روشهای متفاوتي در تمامي جوامع امروزی به عنوان یك

مردان به آزار و اذیت و خشونت عليه زنان خواهند پرداخت

چالش و پدیده اجتماعي و به صورت شاخصهای فرهنگي

و از ابزارهای مختلفي برای آزار دادن آنها استفاده ميكنند.

و بومي نمایان ميشود .در طول تاریخ ،انسانها چون

هر دختر عرب در درجه اول باید با پسر عمویش ازدواج

همدلي درک درستي از حقوق زنان نداشتهاند بيشتر اوقات

كند .اگر دختر یا خانواده او از این ازدواج ممانعت نماید

حقوق آنها پایمال شده و یا در عوض دادن حق و حقوق،

نتيجه آن نه تنها درگيری بين دو خانواده بلکه نزاعهای

مورد آزار و اذیت و یا بهعبارتي مورد خشونت قرار

طایفهای و عشيرهای خواهد بود .همچنين رسمهای غلط در

گرفتهاند .خشونتفيزیکي عليه زنان كه یکي از شکلهای

شب عروسي و رفتارهای خشونتآميز جنسي عليه زنان و

خشونت عليه زنان است ،یکي از مشکالت اجتماعي تمام

رسم دم حجله ایستادن و تصاحب كردن جسم زن از سوی

كشورهای دنياست(شکربيگي ،)4312،پژوهش حاضر بر آن

مرد و  ...فشارهای روحي و رواني را برای زن به همراه

است تا خشونت در بين زنان منطقه مالشيه اهواز را

خواهد داشت و از همان شروع زندگي زمينهی خشونت

شناسایي و فرضيههای این پژوهش را در محور متغيرهای

فيزیکي عليه زن فراهم خواهد شد .رابطهای كه درآن مرد

اعمال قدرت ،حمایت اجتماعي ،تحصيالت زنان ،پایگاه

ازهمسرخود سوء استفاده فيزیکي یاكالمي ميكند ،حاكي از

اقتصادی ،تفاوتهای فرهنگي و جنسيتي در ارتباط با

نياز به تجدید نظردوباره نسبت به رابطه قدرت بين زن

خشونت بين زنان بررسي نماید ،همچنين به دنبال ارایه

وشوهر در جامعه است .برخي از نظریهها عبارتند از :شمس

راهکارهایي جهت آگاهي دادن به خانوادهها ،بهخصوص

اسفندآباد :ساخت قدرت ،براساس رویکرد فمنيستي روابط

زنان ،پيرامون نقشها ،وظایف و حقوق خود درمحيط

دوجنس اساسا رابطه قدرت است .رابطهای كه در آن مرد از

خانواده است و پيشنهاداتي به نهادهای آموزشي و اعمال

همسرخود سوء استفاده فيزیکي،كالمي یا روان شناختي

كننده یادگيریهای اجتماعي همچون رسانههای جمعي ارائه

كرده و با بکارگيری خشونت ،قدرت و سلطه خود را تداوم

كند تا به آموزش برقراری روابط درست در خانواده و ازبين

ميبخشد .بدین ترتيب خاتمه دادن به همسرآزاری مستلزم

بردن كليشههای جنسيتي همت گمارند و به دنبال

تجدید ساختار رابطه قدرت بين زن ومرد درجامعه است

راهکارهایي جهت ایجاد نگرش تغييردرقانونهایي باشند كه

(شکربيگي)4312،

سوسياليست،

عليه زنان وضع شده است همچنين به طراحي برنامههایي

مردساالری را به عنوان نظـامي از ساختارها و عمل

درنهادهای مشاوره خانواده و نهادهای مرتبط با زنان كمك

اجتماعي كه در آن مردان بر زنان حاكميـت و سـلطه

كنند.خشونت پدیدهای قدیمي و جهاني است كه نميتوان

دارنـد و آنـان را استثمار ميكنند تعریـف مـيكنـد.

آن را تك علتي دانست بلکه در این ارتباط طيف گستردهای

والبـي مردسـاالری را متشـکل از شـش سـاختار نسـبتا

از نظریهها وجود دارد(شکربيگي .)4312بهخصوص در

خود مختار در نظر ميگيرد و معتقد است كه چگونگي

جامعه عرب زبان كه ساختار فرهنگي مرد ساالرانه آن ،زمينه

تركيب متغيرهـای ایـن سـاختار درجوامع مختلف انعطاف

را برای خشونت فيزیکي در ميان زنان عرب بيشتر فراهم

الزم را به نظام مرد ساالری ميدهد .ساختاری ششگانه

ميكند .از آنجا كه سبك زندگي اقوام عرب به صورت

مدنظر والبي عبارتاند از :استثمار زنان و كار خانگي بدون

عشيرهای و قبيلهای است و زنان در آن جامعه نقش كم

دستمزد ،روابط موجود در بازار كار ،دولـت ،خشونت مردان
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زنان است(حجتي كرماني  .)4334،خشونت عليه زنان به

رنگي در مسایل زندگي دارند و در صورت دخالت زنان،

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

كه خود ميتواند نشانگرتصاحب زن توسط مرد وكاركردن

والبي ،دوركيم ،آبوت ،واالس ،دلف،گانگ ،تقيآزاد ارمکي،

زن درخانه بدون دستمزد واجبار به روابط جنسي بدون ميل

شمس اسفندآباد ،امامي بور ،اعزاری ،مهدوی و صبوری كه

زن باشد ،باید تعادل وتوازني را ميان زن و مرد ایجاد

هر كدام اشارههایي به متغيرهای این پژوهش دارند و

نمودكه چيزی به زور واجبار نباشد بلکه به ميل هردو ی

فرضيهها با بهرهگيری از نظریات اینها اثبات ميشوند .با

آنها انجام گيرد(والبي .)1883،جيلس :تصـور اقتدارگرایانـه

توجه به مطالعات و بررسي پژوهشهایي كه تاكنون در

از مـرد و تصـور فرمانبردارانه از زن به واسطه اینکه باعث

داخل و خارج از كشوردررابطه با خشونت فيزیکي عليه

انتقال نابرابری به نسلهای آینده ميشود به عنوان یکي از

زنان توسط قاضيزاده ،مارابي ،لهسایيزاده ،غضنفری،

متغيرهای اصلي تاثيرگذار بر خشـونت عليـه زنـان دارای

مستمع ،نيازی ،گيفورد ،هوتاليگ ،دشوگرمن ،كيم سونگ،

اهميـت فراوانـي اسـت .این مطالعات بيشتر به نقش

بوی موراش ،جاركو ،استيکلي و دیگران صورت گرفته

گرایشها و ارزشهای فرهنگي در توسعه خشونت عليه

است ميتوان به این نکته اشاره نمودكه یافتههای پژوهش

زنـان پرداختهاند و آن را تابعي از باورهای اجتماعي و

نشان دهندهی عللي چند در گرایش شوهر به خشونت عليه

فرهنگي فرد ميدانند .جامعهپذیری جنسيتي با نهادینـه

همسراست :اعتقـاد شوهر به كليشههای جنسيتي ،تأثير

كـردن نـابرابری و تـداوم بخشيدن به آن در نسلهای

پایگاهاجتماعي و اقتصادی ،شيوهی انتخاب همسر ،مرزهای

آینـده ،باعـث اسـتمرار روابـط نـابرابر قـدرت در بسـياری

بين اعضای خانواده ،سن شوهر ،تفاوت تحصيالت

ازخانوادهها و شکلگيری خشونت عليه زنان خواهد شد.

همسران(مارابي .)4335،همچنين برخي روشهای زناشویي

وبرعکس مورد تشویق واقع شده و تقویـت مـيگـردد.

ميان زوجين ،تحمل آزار فيزیکي و خشونت در دوران

مشاهده و تجربه بدرفتاری از ناحيه والدین در دوران

كودكي از جانب شوهر ،مشاهدهی خشونت پدر در

كـودكي منجـر بـه یـادگيری رفتار سلطه آميز توسط مرد و

خـانواده ،خاسـتگاه و رضایتمندی شوهر از زندگي

آموختن تحمل توسط زن ميشود (جليس .)1808،دوركيم:

زناشویي

كارغيرماهرانه،

حمایت اجتماعي درجریان فعاليت مذهبي فرد در زنجيرهای

عواملفرهنگي ،اقتصادی واجتماعي ،سـنازدواج شوهر،

از گروههای اجتماعي قرار ميگيرد كه وی را به دليل

اختالف سني همـسران ،قوميـت شـوهر ،خویشاوند

حمایت اجتماعي كه از او ميشود در مقابل بيهنجاری

همسری ،شغل شوهر نيز در گرایش شوهران به اعمال

وخشونت خانگي مصون نگه ميدارد .بنابراین به منظور به

خشونت عليه همسران خود موثراند(استکلي.)4338،

كارگيری این دو متغيّر در تحقيق از نظریه نظم اجتماعي به

روش پژوهش

طور كلي و نظریه همبستگي اجتماعي دوركيم در تحقيق

برخي از مسایل تحقيق اجتماعي ،مستلزم روشهای كه در

خود پيرامون خودكشي عنوان كرده است كه افزایش توانایي

این مطالعه توصيفي -تحليلي در منطقه مالشيه اهواز انجام

زنان آسيب دیده برای دستيابي به حمایت اجتماعي ومنابع

شده و روش نمونه گيری در دسترس است .با توجه به

مادی مهم است ،زیرا كه ممکن است افراد را از درگيری در

موضوع تحقيق و در نظر گرفتن متغيرهای پژوهش ،انجام

رفتارهای خودكشي محافظت كنند(غضنفری.)4313،بنابراین

این پژوهش با استفاده از روش پيمایش و با استفاده از

در این پژوهش از نظریات صاحب نظران مختلف در ایران

تکنيك پرسشنامه صورت گرفته است .از طریق فرمول
11
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عليه زنان ،روابط جنسي و فرهنگ جامع .درنظام مردساالری

و جهان استفاده شده است .شخصيتهایي چون جيلس،

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

كوكران  p=3/5احتمال وجود صفتq=3/5 ،

3/5

از نرم افزار آماری  spssاستفاده شد .آمار توصيفي كه

=qاحتمال عدم وجود صفت t=1/80،درجه اطمينان،

الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخيص ميكند.با در نظر

 d=3/325احتمال خطا= N ،حجم جامعه آماری033

ال
گرفتن پرسشنامه با پنج مقياس :كامالً موافقم ،موافقم ،كام ً

نفر = n ،حجم نمونه آماری ،تعداد  013نفر زنان انتخاب

مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم كه از طيف ليکرت استفاده و

گردید .پرسشنامه به صورت سواالت خود ساخته و با توجه

فرد مورد بررسي قرار داده شده است .این پرسشنامه از

به نظریات و تئوریهای پژوهش طراحي شده است روش

سواالت خودخواسته با توجه به تئوری و نظریات طراحي

اجرای طرح بدین صورت بوده كه پس از تعيين حجم

شده است .و دارای روایي و پایائي ميباشد .در مطالعه

نمونه ،با شورای حل اختالف (بخش خانواده) برای انجام

پایائي این آزمون با استفاده از بازآزمائي  %828برآورده شده

طرح گردآوری اطالعات هماهنگيهای الزم به عمل آمد و

است .و از نظر دموگرافيك سطح تحصيالت و سن افراد

هدف از انجام این پژوهش شرح داده شد و به افرادی كه

مورد مطالعه از طریق چك ليست ثبت شده است.

قصد تکميل پرسشنامه را داشتند هماهنگ گردید .پس
ازانجام جمع آوری اطالعات ،برای انجام پردازش اطالعات
جدول  :1مقدار آلفای كرونباخ برای متغير وابسته و متغيرهای مستقل
متغيرها

پرسشنامه
تعداد گویه

ضریب آلفا

اعمال قدرت

0

3/800

مردساالری

0

3/845

تحصيالت زنان

0

3/805

پایگاه اقتصادی

0

3/821

حمایت اجتماعي

0

3/084

تفاوت فرهنگي

0

3/008

آمار توصيفي :در این بخش به توصيف برخي از متغيرهای تحقيق پرداخته ميشود و عالوه بر جدول فراواني و توصيف دادهها به
سهولت ميتوان به رابطههای موجود بين متغيرهای مورد سنجش پي برد.
جدول  4توزیع فراواني سن پاسخگویان
زیر10سال

50

18

18-10

50

18/00

41-18

00

14/00

42-44

48

13/41

40-45

28

10/00
11
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سن

فراواني

درصد

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

03-48

23

10/00

00-01

10

5/00

00-02

11

0/00

00به باال

12

2/00

جمع

013

133

با توجه به دادههای جدول شماره  ،4بين سن افراد مورد مطالعه و خشونت آنان روابط معناداری وجود دارد و ميتوان بيان
كرد كه بيشترین درصد پاسخگویان به ترتيب سن زیر10سال و بعد از آن  10-18و  45-40سال بودهاند.
جدول  :0توزیع فراواني سطح تحصيالت پاسخگویان
مدرک تحصيلي

فراواني

درصد

ابتدایي

83

03/00

زیر راهنمایي -راهنمایي

02

41/00

زیردیپلم -دیپلم

50

18/00

فوق دیپلم -كارشناسي

133

04/00

جمع

013

133

با توجه جدول  ،0توزیع فراواني سطح تحصيالت پاسخگویان با خشونت فيزیکي رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :2ضرایب همبستگي بين متغيرهای مستقل پژوهش با خشونت فيزیکي عليه زنان
مرد ساالری

3/853

3/333

اعمال قدرت

3/848

3/333

حمایت اجتماعي

3/083

3/333

تحصيالت زنان

3/040

3/333

پایگاه اقتصادی

3/014

3/333

تفاوتهای فرهنگي

3/088

3/333

با توجه به جدول شماره ،2بين شاخص مردساالری و

تحصيالت زنان ،پایگاه اقتصادی ،تفاوت فرهنگي به ترتيب

اعمال قدرت كه باالترین ضریب همبستگي را به خود

در مراحل بعد قرار گرفتهاند.

اختصاص داده است ميتوان نتيجه گرفت كه رابطه

بر اساس نتایج مطالعه انجام شده از خشونت بين زنان در

معناداری با خشونت زنان دارند .متغير حمایت اجتماعي،

منطقه مالشيه اهواز از استان خوزستان و ارتباط معناداری
با متغيرهای مستقل اول تا ششم ،در گزارش این پژوهش
11
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نام متغير

همبستگي پيرسون

سطح معنيداری

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

متغير مردساالری بين تمام شاخصهای با سطح اطمينان

اجتماعي است بين تمام شاخصهای با سطح اطمينان

 3/853وخشونت بين زنان رابطهی معناداری وجود دارد

3/083وميزان خشونت در بين زنان رابطهی معناداری وجود

برای اثبات این فرضيه ازسواالت  45تا 01پرسشنامه استفاده

دارد .برای اثبات این فرضيه از سوال 8الي  12پرسشنامه

شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد تفاوت بين ميانگينها

استفاده شده است .و با نظریه دوركيم (غضنفری )4313،از

به لحاظ آماری معناداراست و نيز با نظریه والبي سازگار

حمایت اجتماعي سازگار است كه این نظریه حاكي از آن

است .در این نظریه تصور غلط مردان در خصوص

است كه فرد در جریان فعاليت مذهبي در زنجيرهای از

فرمانبرداری زنان از آنها باعث نابرابریهایي شده است كه

گروههای اجتماعي قرار ميگيرد كه وی را بهدليل حمایت

در آن مردان بر این اعتقاداند كه زن بهعنوان مستعمره باید

اجتماعي كه از او ميشود در مقابل خشونت در امان نگه

در سلطه و حاكميت آنها قرار گيرد و اوامر آنها را بدون

ميدارد و از این جهت افزایش توانایي زنان آسيب دیده

چون و چرا بپذیرند(همتي .)4332،جامعه پذیری جنسيتي

برای دستيابي به حمایت اجتماعي بسيار مهم است زیرا از

با نهادینه كردن نابرابری و تداوم بخشيدن به آن در نسلهای

خودكشي آنان جلوگيری ميكند .در این پژوهش نيز در

آینده ،باعث استمرار روابط نابرابر قدرت در بسياری از

ميان زنان قوميت عرب منطقه مالشيه اهواز ،چون در

خانوادهها و شکلگيری خشونت عليه زنان خواهد

خانواده هيچ نوع حمایتي از زن نميشود ،متغير مستقل

شد(جليس .)1808،دراین پژوهش نيز در ميان قوميت عرب

حمایت اجتماعي با ميزان خشونت در بين زنان رابطهی

منطقه مالشيه اهواز ،این خصلت به وضوح دیده ميشود.

معناداری را نشان ميدهد .درمتغير تحصيالت زنان بين تمام

بنابراین متغير مستقل مردساالری با خشونت در بين زنان

شاخصهای با سطح اطمينان3/040و ميزان خشونت بين

رابطه معناداری را نشان ميدهد و بين اعمال قدرت با

زنان رابطه معناداری وجود دارد .برای اثبات این فرضيه از

شاخصهای با سطح اطمينان 3/848وميزان خشونت در بين

سواالت15تا 41پرسشنامه استفاده شده است .نتایج تحقيق

زنان رابطه معناداری وجود دارد .برای اثبات این فرضيه از

نشان ميدهد تفاوت بين ميانگينها بهلحاظ آماری

سوال 1تا  0پرسشنامه استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان

معناداراست

و

ميدهد تفاوت بين ميانگينها به لحاظ آماری معنادار است،

صبوری(مهدوی )4330،از نقش تحصيالت در قدرت

و بانظریههای اسفندآباد و امامي پور و اعزازی در اعمال

تصميمگيری در خانواده سازگار است .در این نظریه زن و

قدرت در خانواده سازگار است كه در این نظریهها ميتوان

شوهر به ميزان برخورداری هر یك از آنها از تحصيالت،

خانواده را یك نظام اقتداری دانست كه هر گاه در آن تمام

دارای قدرت تصميمگيری در خانوادهاند .البته پایين بودن

تصميمگيری با مرد باشد در زماني كه فرآیندهای زندگي در

سطح تحصيالت مرد گاه باعث سرافکندگي او شده و برای

خانواده خود را به شيوه تضاد نشان دهد باعث اعمال قدرت

جبران این ناكامي و تحقير به اعمال خشونت عليه زن رو

از سوی مرد ميشود .در این پژوهش نيز در قوميت عرب

ميآورد .در این پژوهش نيز در ميان قوميت عرب منطقه

منطقه مالشيه اهواز چون مرد ،با روحيه عشيرهای و قبيلهای،

مالشيه اهواز ،چون بر این اعتقاداند كه زن یا دختر نباید از

خود را در رأس خانواده ميداند و قدرت از آن اوست

خانه دور شود و اگر تحصيل كند تبدیل به یك زن

بنابراین متغير مستقل اعمال قدرت با ميزان خشونت در بين

افسارگسيخته ميشود كه نميتوان آن را كنترل كرد به زنان
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بهترتيب رابطه این متغيرها بامتغير وابسته بيان ميشود .در

زنان رابطه معنيداری را نشان ميدهد .در متغيرحمایت

علی پور و همکار

بررسی حقوق تطبيقی خشونت در بين زنان...

زنان در سطح پایيني از تحصيالت قرار دارند و قدرت آنها

ممکن است خشونت را بيش از دیگران بپذیرند

را در تصميمگيری در خانواده بهشدت كاهش ميدهد.

چنانکه پذیرش خشونت در خانواده های طبقه پایين

بنابراین متغير مستقل تحصيالت زنان با خشونت در بين

جامعه بيشتر است و از این دیدگاه خشونت هنجاری

زنان رابطه معناداری را نشان ميدهد .درمتغير پایگاه

فرهنگي است .در این پژوهش هر چند بهدليل وجود

اقتصادی بين تمام شاخصهای باسطح اطمينان 3/014

یكدست بودن فرهنگ قوميت عرب در این منطقه كه

خشونت در بين زنان رابطه معناداری وجود دارد .برای

تفاوت فرهنگي جدی وجود ندارد ولي به خاطر ضعف

اثبات این فرضيه از سواالت 44تا  48پرسشنامه استفاده شده

هنجارهای فرهنگي ،ازدواجهای تحميلي ،فاميلي ،قوميتي و

است .نتایج تحقيق نشان ميدهد كه تفاوت بين ميانگينها

بدون شناخت از یکدیگر زمينه خشونت فيزیکي را در

بهلحاظ آماری معناداراست و نيز با بيشتر نظرات اندیشمندان

خانوادهها به ویژه خانوادههای طبقه پایين جامعه فراهم

از جمله مهدوی و صبوری (مهدوی و همکاران )4313،از

ميكند(والبي .)1883،اینكه نوع نگاه جنسيتي نسبت به زنان

نقش قدرت مالي و پایگاه اقتصادی در قدرت تصميمگيری

و در رأس قرار دادن مرد در خانواده خود توانسته تحقير زن

در خانواده سازگار است .در این نظریه قدرت مالي زن یا

را به همراه داشته باشد .بنابراین متغير مستقل تفاوتهای

مرد در ميزان قدرت تصميمگيری او در خانواده موثر است

فرهنگي با ميزان خشونت فيزیکي عليه زنان رابطهای معنادار

هر چند بيكاری شوهر و تحت فشار بودن اقتصاد خانواده

را نشان ميدهد .با توجه به یافتههای مطالعات مختلف ،به

نيز سبب خشونت از سوی مرد بر زن خواهد بود .چنانکه

نظر ميرسد در منطقه مالشيه اهواز تعداد زناني كه ظن به

رسکو (تانگ )4330،معتقد است هر چه زنان بهلحاظ

خشونت آنها ميرود ،رقم نسبتاً باالیي باشد .خشونت

اقتصادی استقالل بيشتری داشته باشند ،احتمال بيشتری

جنسي در منطقه مالشيه به طریق رابطه جنسي از روی

وجود دارد كه مردان برای تالفي مشکالت بيکاری و

اجبار و در دوران حيض و مواقع بيماری زن صورت

سرخوردگي از این كه زنان ،نانآور اصلي شدهاند ،دست به

ميگيرد و زن به هر شکل ممکن كه ميتواند باید در اختيار

خشونت بزنند .دراین پژوهش نيزدرميان قوميت عرب منطقه

مرد قرار گيرد و هر جور كه مرد ميخواهد با او روابط

مالشيه اهواز ،چون زنان در خانواده اغلب هيچ وقت قدرت

زناشویي

خشونت

مالي و پایگاه اقتصادی ندارند ،متغيرمستقل پایگاه اقتصادی

است(مالجو.)4330،مرد با فحش دادن و حرفهای ركيك

با خشونت در بين زنان رابطهی معناداری رانشان ميدهد.

در مقابل دیگران و مورد تمسخر قرار دادن زن و تهدید او

درمتغيرتفاوت های فرهنگي بين تمام شاخص های با

به وارد كردن آسيب ،به اعمال خشونت ميپردازد و زن

سطح اطمينان  3 / 088خشونت در بين زنان رابطه ی

هميشه در مقابل او سکوت ميكند و هيچگونه حرفي در

معناداری وجود دارد .برای اثبات این فرضيه از

دفاع از خود ندارد(جوانمرد .)4332،زن اجازه شکایت و

سواالت  48تا  05پرس شنامه استفاده شده است .نتایج

پيگيری در دادگاه را ندارد چون عواقب خطرناكي را برای

تحقيق نشان مي دهد كه تفاوت بين ميانگين ها

زن به همراه خواهد داشت حتي احتمال مرگ او وجود

به لحاظ آماری معناداراست ونيز با نظریه گانگ

دارد .زنان این منطقه دارای سردردهای شدید و عدم تعادل

سازگار است .در این نظریه هنجارهای فرهنگي

روحي و روانياند و هميشه حرف زدن آنها با گریه كردن و
11

برقرار

كند

كه

این

نوعي
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برای تحصيالت و یا ادامه تحصيل اجازه نميدهند بنابراین

متنوعي وجود دارد به طوری كه گروه های خاصي
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صدای ارزان همراه است و هميشه صدمات فيزیکي از سوی

حمایت اجتماعي به طور تخصصي از سوی مسئولين و

همسر خود ميبينند اینگونه زنان خواستهها و آرزوهای

دولت صورت گيرد.

خود را فراموش كرده و هرگز حق و حقوق خود را مطالبه

تشکر و قدردانی

نميكنند و تا زماني كه اقتدار در خانواده در دست شوهر

بدین وسيله از مساعدتهای زنان منطقه مالشيه اهواز در

خانواده باشد حرف زدن زن فایدهای به همراه نخواهد

پاسخ به سواالت پرسشنامه در این پژوهش شركت نمودند؛

داشت و خشونت در بين زنان همچنان وجود خواهد

كمال تشکر و قدرداني را داریيم.

داشت(داودی )4332،و زن در امورات زندگي هيچگونه
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A Study of Comparative Rights of Violence among Women in Malachieh Region of Ahvaz
Leila Alipour3 *, Abdolsaed shogai 4
Abstract
The study of women's rights is one of the most important fields of human rights and can be considered as an
indicator of the human rights situation. Our society, like other countries, has paid much attention to this
phenomenon and there are serious challenges in this regard, so any study and research Regarding violence and
analysis of facts from different angles and its cultural, social, political, legal and criminological origins can be a way
to improve security in all aspects and outline the future of society, especially in expanding judicial procedure and
changing standards. Human rights to be effective. The aim of this study was to investigate the comparative law of
violence among women in the Malachieh region of Ahvaz and its relationship with the variables of power, social
support, women's education, economic status, patriarchy, cultural differences, age and education. The type of
descriptive-analytical study is survey (quantitative) and the study population is Malachieh region of Ahvaz. The
sampling method was cluster sampling and the sample size was 310 by Cochran's method, but in this study, due to
the possible drop in the subject, 310 women were selected. The statistical population was 066 women who were
victims of violence. Data were collected using a questionnaire and the number of questionnaires was 24, which were
self-made from the theoretical foundations of the research to assess objective facts with a focus on variables and
without evaluation and with independence of contexts. . Accepted. This study shows that %828 of the subjects were
subjected to violence and also to examine the variables and its relationship with violence between women, the
results were as follows: Masculinity, the exercise of power, social protection, women's education, economic status,
and cultural differences have been used to prove or disprove these hypotheses by Pearson correlation coefficient test
and have been examined using analysis of variance. Research Findings: (Exercise of power 0.829), (Masculinity
0.950), (Social support 0.790), (Women's education 0.723), (Economic base 0.712), (Cultural differences 0.689)
Level Significance is 0.000 which is calculated with an error of 0.05. Of course, its validity has been confirmed by
the structural and formal content method and the reliability of the measurement has been confirmed by Cronbach's
alpha formula (equal to 0.783). A large number of women have been subjected to violence based on patriarchy and
male power in the family. In this regard, counseling and social support measures should be taken for these women
by the authorities and the government.
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