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 49، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***صديقه آييني، **داوود رضي، *نيا اكبر عليوردي
  

كـه  دهند   ميبخش اعظمي از تحقيقات نشان      . ي جهاني است   خشونت عليه زنان يك پديده     :مقدمه
عوامـل فرهنگـي منحـصر بـه فـرد      ناشـي از   كه رددر وقوع خشونت عليه زنان تفاوتهايي وجود دا     

،  ملي، مذهب يا قوميـت     قلمروهايلذا تفاوت در فرهنگ خواه بر اساس منطقه جغرافيايي،          . هستند
تحقيـق حاضـر از      .، شده است  سبب به وجود آمدن تفاوت در نگرش نسبت به خشونت عليه زنان           

اين حيطه خـشونت شـوهران      ميان انواع مختلف خشونت عليه زنان، خشونت درون خانواده و در            
هدف اين پژوهش تبيين علـل اجتمـاعي مـسئله خـشونت            . دهد  عليه زنان را مورد بررسي قرار مي      

 . باشد شوهران عليه همسرانشان در شهر سنندج مي
جامعه آماري  .  بوده است  نامه  پرسشآوري اطالعات    روش تحقيق، پيمايشي و ابزار جمع      :روش

 400در مجمـوع    . باشـد ساكن شهر سنندج مي   متأهل   ساله   15-45تحقيق، متشكل از كليه زنان      
بـراي  . اي انتخـاب شـدند    اي چنـد مرحلـه    گيري تصادفي خوشه  نفر از اين زنان به روش نمونه      

حصول اطمينان از اعتبار ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر، از روش اعتبار محتـوي و اعتبـار                  
ونبـاخ روشـي اسـت كـه بـراي محاسـبه پايـايي              همچنـين آلفـاي كر    . سازه استفاده شده اسـت    

  .هاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است مقياس
اند هـيچ خـشونتي را از سـوي            درصد از نمونه تحقيق اظهار داشته      8/6كه فقط     درحالي :ها يافته

 خشونت كمـي را از سـوي شـوهران          گو  پاسخ درصداز زنان    8/60اند،    شوهر خود تجربه نكرده   
يان نيز خشونت متوسط و زيادي را از سوي شوهر          گو  پاسخ درصد   4/32اند و     دهشان متحمل ش  

هاي جنـسيتي    هاي تحقيق، متغير پايبندي زنان به نقش        بر اساس تحليل داده   . اند  خود تجربه كرده  
  . خشونت شوهران عليه زنان بوده استكننده  ين تبيينتر مهم
اند نسبت بـه زنـاني كـه      لطه مردانه را پذيرفتههاي جنسيتي و س ها و كليشه    زناني كه نقش   :نتايج

دهند، خـشونت كمتـري را    ها مقاومت نشان مي پذيرند و در برابر اين كليشه   ها را نمي   اين كليشه 
هـاي   از اين رو، هر چه ميـزان پايبنـدي زنـان بـه نقـش              . اند از سوي شوهران خود متحمل شده     

  . زنان كاسته خواهد شدجنسيتي بيشتر باشد، از ميزان خشونت نسبت به اين
فمينيسم راديكال، خشونت عليه زنان، پذيرش اقتدار مردانه، پايگاه : ها كليد واژه

  .اجتماعي  ـاقتصادي
  01/05/92: تاريخ پذيرش   29/07/91: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسنده مسئول (<aliverdinia@umz.ac.ir> .، دانشگاه مازندرانشناس دكتر جامعه *

  .شناس، دانشگاه مازندران دكتر جامعه **
 . مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران ارشديكارشناس*** 

آزمون:شناختي خشونت عليه زنانتبيين جامعه
هاي منابع در دسترس زنان و  تجربي نظريه

 فمينيسم راديكال
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  مقدمه
زن و مرد عناصر اساسي پايداري در خانواده هستند و ادامه موجوديت خانواده، متكـي               

نقش حساس زن در امور خانواده به دليل تربيت و سـازندگي،            . باشد ميريني آنها   آف به نقش 
ايـن  . شـود   و عاطفي اعضاي خانواده مـي      پيوند اخالقي وجود زن موجب    . امر مهمي است  

 آتي در محيطي آرام،     دهندگان نسل  شود كه زنان به عنوان پرورش      هدف در حالي ميسر مي    
، اما متأسفانه امروزه خانواده، اين محل سـكونت نيـز           سر برند ه  مطمئن و دور از خشونت ب     

كه زنان در ايـن مكـان،    طوري هاي بسياري قرار گرفته است، به ها و ناامني در معرض آسيب  
به جاي تجربه مفاهيم مثبتي چون محبت، همدلي و ايثـار، خـشونت را توسـط نزديكـان و         

اي كه به سبب صميميت، ارتبـاط        دهاخانو  يعني توسط افراد    . كنند اعضاي خانواده تجربه مي   
خشونت عليه زنان يك نوع رابطـه       ). 1380اعزازي،  (كديگر پيوند دارند  خوني يا قانوني با ي    

اي اسـت   شود، خشونت عليه زنان پديـده  غير عادي و نامتعارف بين دو جنس محسوب مي       
 دگيـر   كه در آن زن به خاطر جنسيت خـويش مـورد اعمـال زور از سـوي مـرد قـرار مـي                      

 ).1388قاليباف، (

ان، خشونت عليه زنان در خانواده را امري استثنائي قلمـداد           شناس  جامعهتا سه دهه قبل،     
دانستند كه داراي مشكالت مادي، سطح فرهنگـي          هائي مي   كردند و آن را خاص خانواده       مي

 دانستند، اما نتايج تحقيقات بر خـالف تـصور رايـج            و شرايط بحراني مانند طالق مي     پايين  
 و   قربانيـان آنهـا زنـان      ها وجود دارد و معمـوالً       نشان داد كه خشونت در ميان همه خانواده       

انگيزد ايـن اسـت كـه زنـان بـه       مي  آن چه بيشتر تاسف بر    ). 1380اعزازي،  (كودكان هستند   
گيرنـد، در خـانواده نيـز         عنوان گروهي ويژه همچنان كه در جامعه مورد خشونت قرار مـي           

گيرنـد و قربـاني انـواع      اعضاي خانواده به ويژه همسرانشان قرار مـي مورد بهره كشي ديگر 
 آورد شوند كه آثار و پيامدهاي سوء براي آنها به وجـود مـي       هاي بدني و رواني مي     خشونت

 ).1380سازمان بهداشت جهاني، (
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دهند  ميبخش اعظمي از تحقيقات نشان      . ي جهاني است   خشونت عليه زنان يك پديده    
عوامل فرهنگي منحصر ناشي از  كه ردهايي وجود داشونت عليه زنان تفاوت   كه در وقوع خ   

 ملـي،   قلمروهـاي لذا تفاوت در فرهنگ خواه بر اساس منطقـه جغرافيـايي،            . هستندبه فرد   
، سبب به وجود آمدن تفاوت در نگرش نسبت بـه خـشونت عليـه زنـان               ،  مذهب يا قوميت  

هـا درك    فرهنگـي سـريع ملـت    مهـاجرت، جهـاني شـدن اقتـصاد و تنوعـات           .شده اسـت  
 ).2003 و همكاران، 1ناياك( سازد  هاي اجتماعي و فرهنگي را الزامي مي ناهمساني

باشـد، خـشونت عليـه زنـان          خشونت عليه زنان يكي از ابعاد خشونت خـانوادگي مـي          
) خـانواده (و هم در محدوده خـصوصي     ) جامعه(موضوعي است كه هم در محدوده عمومي      

هـائي نظيـر آداب و رسـوم، فرهنـگ      محدوده عمومي خشونت در عرصهدر  .افتد اتفاق مي
گيرد و در محـدوده       شفاهي و كتبي، تفاسير سنتي از دين و موسسات اجتماعي صورت مي           

كميتـه ملـي    ). 1381كـار،    (افتد  خصوصي، هم در خانه پدر و هم در خانه شوهر اتفاق مي           
: كنـد   نت را اين گونه تعريف مـي       در كشور استراليا خشو    1991خشونت عليه زنان در سال      

هاي اجتماعي،    هر رفتاري كه به وسيله مردان براي كنترل قرباني شان اعمال و باعث آسيب             
شود و انزواي اجتمـاعي و يـا محروميـت اقتـصادي را در پـي        رواني، فيزيكي و جنسي مي    

جمـع  در يـك   ).1382عـارفي،  (كند شت زندگي مياي كه زن در ترس و وح دارد، به گونه
توانـد آن رفتارهـائي را دربرگيـرد كـه باعـث آسـيب و آزار               بندي، خشونت عليه زنان مـي     

وسـعت و دامنـه اعمـال خـشونت در ابعـاد           . شـود   فيزيكي، رواني و جنسي براي زنان مـي       
  . باشد مختلف فيزيكي، جنسي، اجتماعي، اقتصادي و رواني قابل بررسي مي

 و سياسـي  رهنگي، اجتماعي، اقتـصادي ف ساختارهاي به همگي خشونت اجتماعي علل

نظيـر،   در عواملي توان مي را بعد اجتماعي از خشونت ي عمده داليل. شود مي مربوط جامعه
معنويـت، فقـر، نـابرابري اجتمـاعي،      جامعـه، بحـران   در خـشونت  فرهنگ هاي زمينه وجود

                                                           
1. Nayak  
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 در كـه  ييهـا  سنتو  فرهنگي غلط كه، باورهاي طوري به. برد نام ...و  شوهر اعتياد و بيكاري
 موجـودي  بـه  را تاريخ زن طول دارد، در جمله استان كردستان وجود از كشور مناطق برخي
 مـرد  بـه  جامعه تا باعث شدهاساساً  و است كرده تبديل اختيار بي انساني و شوهر كامل مطيع
 تخشون جمله از در دسترس ابزار هر با هم او و كند تحميل زن بر را خود اميال كه دهد حق
 خانواده سطح در خصوص به مخربي پيامدهاي زنان عليه دهد، خشونت مي انجام را كار اين
 طـول  در زننـد  مـي  خودكـشي  به دست كه زناني از% 25شده  انجام براساس تحقيقات .دارد

 شهر سنندج مركـز ). 1389خاني و همكاران، (اند گرفته قرار شتم و ضرب شان مورد زندگي
 غالـب  كنند و مذهب مي تكلم كُردي زبان به شهر اين مردم اكثريت. باشد مي استان كردستان

  .باشد مي تسنن ها آن
سـازد كـه      خورده وجود دارد، آشـكار مـي       الگوهاي مشابهي كه در تجربيات زنان كتك      

هـاي   خشونت عليه زنان چيزي فراتر از يك موضوع خصوصي است و ريشه در عمق رويه            
اجتماعي و اقتصادي و حقوقي زنان در طول تـاريخ در           وابستگي  . فرهنگي و اجتماعي دارد   

ته اسـت   پـذير سـاخ    موضع فروتري قرار داده و آنان را در مقابـل خـشونت مـردان آسـيب               
  ).1389صادقي فسائي، (

خـشونت  . خشونت عليه زنان يكي از مسايل اساسي در جامعه امروزي كردستان است           
ي كـه در  يهـا  خـانواده . شود پذيري باال مي هائي با آسيب عليه زنان باعث پديد آمدن خانواده     

شود فرزنداني مستبد، بدون اعتماد به نفس و نابهنجار پـرورش   ها خشونت زياد ديده مي   آن
اين افراد در معرض    . دهند و خود بزرگساالن نيز در محيط كار رفتارهاي نابهنجار دارند           مي

ـ             حميـدي و   (دهنـد    شان مـي  خشونت، در روابط اجتماعي، از خود تزلزل و عدم اطمينـان ن
 ).1390ديگران، 

تحقيق حاضر از ميان انواع مختلف خشونت عليه زنان، خـشونت درون خـانواده و در                
هـدف ايـن پـژوهش      . دهـد   اين حيطه خشونت شوهران عليه زنان را مورد بررسي قرار مي          

ذا ل. باشد  تبيين علل اجتماعي مسئله خشونت شوهران عليه همسرانشان در شهر سنندج مي           
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خشونت شوهران عليه زنان در تيررس اين تحقيق قرار گرفته           مسئلهبررسي علمي موضوع    
شود تا با انتخاب منظري علمي زواياي مختلف اين پديده مورد بررسي              است و كوشش مي   

 . قرار گيرند

  پيشينه پژوهش
 و گروههـاي  آموزشـي  هـاي  سنين، جنسيتها، قوميتها، زمينه تمام در عليه زنان خشونت

 فهـم  و زمينـه شناسـايي   در توجهي قابل مطالعات تاكنون و دهد مي رخ اجتماعي -اقتصادي

در كـشورهاي مختلـف صـورت     صميمي افراد و خانواده اعضاي با بدرفتاري مختلف انواع
 ميـزان  خـصوص  در كه مقدماتي مطالعات براساس. اند هاي متنوعي ارائه داده گرفته و يافته

 در زنـان  بـا  بدرفتاري و همسرآزاري شده، نرخ انجام ما كشوردر  خانوادگي خشونت وقوع

خشونت در همه جوامع شرقي و غربي وجـود  . است شده درصد برآورد 80 تا 30 از طيفي
هم هست، اما معموال زنان، كودكان و دختران قرباني طـراز اول              دارد، خشونت عليه مردان     

  ).1385محمدخاني، (ونت هستند خش
 در داخل و خارج كشور به بررسي مـسئله خـشونت پرداختـه و بـه         پژوهشگران متعددي 

اند و كمتر به بررسي پيامدها و عوارض فردي؛ خانوادگي           هاي اين پديده پرداخته    علل و ريشه  
هاي داخلي علل ذيـل را بـه عنـوان عوامـل             بسياري از پژوهش  . اند و اجتماعي آن توجه كرده    

، )1382،  بگرضـايي  (اطرافيـان  دخالـت : عبارتنـد از  اند كه    عمده خشونت عليه زنان ذكر كرده     
، تجربـه و    )1389،  لهـسائي زاده و مـدني     ؛  1387يزدخواسـتي و شـيري،       (نگرش مردساالري 

ــشونت   ــشاهده خ ــارابي(م ــاران،  1380، م ــا و همك ــوردي ني ــني  )1390؛ علي ــتالف س ، اخ
اجتمـاعي  -، پايگـاه اقتـصادي    )1388،  انصاري و ديگـران   ؛  1388،  توسلي و منيري فر   (زوجين

، و ديگـران  طاهرخـاني   (زنپـايين   ، تحصيالت   )1389،  زارع و اميني  ؛  1389،  حيدري چروده (
؛ 1389،   و ديگـران   خـاني (، مـصرف الكـل و دخانيـات       )1389،  عاطف وحيد، ديگران  ؛  1388

تعـداد قابـل تـوجهي از تحقيقـات خـارجي، بـه             . اند ذكر كرده  )1389،  عاطف وحيد، ديگران  
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 و همكـاران،  1زو( اجتماعي -ن خشونت و عواملي نظير پايگاه اقتصادي     بررسي رابطه بين ميزا   
و ديگـران،  3دنهـان ( زنـان  دسـترس  ، منابع اجتمـاعي در )2011، 2؛ حاج يحيا و اويسال2011
، )1994، 5ارچاك و روزنفيلد(هاي جنسيتي كليشه ، پذيرش)2000و همكاران، 4؛ كالرك2007

، اسـتفاده از الكـل      )2011؛ جاياتيلـك،    2010اران،  عبيد و همك  ( هاي جنسيتي  پايبندي به نقش  
، تجربـه خـشونت در دوره       )2011 و همكـاران،     7سامبيـسا ( ، تعداد فرزندان  )2006،  6گالواني(

  . اند پرداخته) 2011 و همكاران، 8؛ حمدان منصور2006يانت و كاريرا، (كودكي

  بندي پيشينه تجربي جمع
دهد كه اكثر تحقيقات داخلي و خارجي        نشان مي شده    هاي انجام  مروري نقادانه بر پژوهش   

و كمتـر تحقيقـي بـه     انـد  موضوع خشونت عليه زنان را به صورت كمي مورد مطالعه قرار داده
هـا بـه     به بررسي اين موضوع پرداخته اسـت و بيـشتر ايـن پـژوهش             ) اي مصاحبه( روش كيفي 

رويكـرد اصـلي    . انـد  تهبررسي عوامل مؤثر بر خشونت و بررسي توصيفي انواع خشونت پرداخ          
ها در ايران، رويكردي است كه به دنبال تحليل همسرآزاري بوده است؛ عواملي كـه                اين بررسي 

. انـد  اند را مدنظر قرار داده     بر بروز پديده همسرآزاري در ايران و اغلب جامعه شهري مؤثر بوده           
در ذكـر   . شود  يها مشاهده م   در تحقيقات داخلي نوعي گسيختگي در نتايج كسب شده پژوهش         

توان به بيان مواردي چون گستردگي خشونت، بررسي متغيرها و ارتباط آنـان    ها مي  اين اختالف 
  درصد47به طور مثال دامنه گستردگي همسرآزاري از . با خشونت شوهر عليه همسر اشاره كرد

انـد   هگزارش كـرد  ) 1382پور،   شمس اسفند آباد و امامي    ( درصد 81، تا   )1381ربيعي و حتمي،    (
، در پژوهشي به بررسي همـسرآزاري در هفـت كـشور       )2009( 9راني و بونو  ). 1383اعزازي،  (

مـورد بررسـي قـرار      ) ارمنستان، بنگالدش، كامبوج، هندوستان، قزاقستان، نپال و تركيه       ( آسيايي
 درصـد در  29خـشونت شـوهران از    نتايج حاصل از اين بررسي حاكي از آن است كه. اند داده

 درصـد در تركيـه در نوسـان بـوده     56 درصد در قزاقستان تا      26 درصد در هند و از       57نپال تا   

                                                           
1. Xu      2. Haj- Yahia  3. Dehan  4. Clark 
   

5. Erchak& Rosenfeld 6. Galvani   7. Sambisa  8. Hamdan  9. Rani& Bonu 
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تـوان بـه     هاي انجام شده داخلـي مـي       ين عوامل بروز خشونت در بررسي     تر  مهماز جمله   . است
زوجين، وابستگي اقتصادي زن به همـسر، تعـداد زيـاد    پايين تحصيالت : عوامل ذيل اشاره كرد   

ين بـودن سـطح درآمـدي شـوهر،        اجتماعي زوجين، پـاي    -يگاه اقتصادي بودن پا پايين  فرزندان،  
اعتياد، بيكاري، نگرش پدر ساالري، دخالت اطرافيان، مشاهده خشونت در خـانواده خاسـتگاه،              

هـاي انجـام     ين عوامل بروز خشونت در بررسـي      تر  مهم. مشاهده كتك خوردن مادر توسط پدر     
 مردانه، رقابت جنـسيتي، منـابع در دسـترس    پذيرش هنجارهاي خشن: شده خارجي عبارتند از  

بت به مـادر توسـط   زنان، ساختار مردساالري، تجربه خشونت در كودكي، مشاهده خشونت نس   
 اجتماعي زن بـه همـسر، اعتيـاد و مـصرف     -ين زوجين، وابستگي اقتصادي  پدر، تحصيالت پاي  

  .اش الكل، ارتباط كم ميان زن و خانواده
  

  نظريچارچوب

  1نظريه منابع
گود معتقد است كه داشتن قدرت فيزيكي و تهديد به استفاده از آن همانند پـول يـا                   

هاي شخصي است كه افـراد بـراي كنتـرل اقـدامات ديگـران از آن بهـره بـرداري             نگرش
كنند كه فاقد منابع ديگري باشند  در واقع، افراد زماني بر قدرت فيزيكي تكيه مي        . كنند مي

محققان از اين فرضيه بـراي بـرآورد نقـش    .  موفقيت باشنديا فاقد منابع الزم براي كسب 
در بانكوك از يك . اند پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر خشونت عليه همسران استفاده كرده  

مانند درآمد خانوار و ميزان تحصيالت شوهر و اعتبار شغلي او استفاده            ( شاخص تركيبي 
يانت ( اند  فيزيكي شوهران داشته   اي با آزار   شد كه در بررسي مشخص گرديد رابطه منفي       

ي خانواده يا سـلطه زناشـويي از تئـوري منـابع       بلود و ولف در حوزه     ).2006،  2و كاريرا 
ي  ي زناشـويي در چنـد دهـه        بخش اعظمي از تحقيقات در حوزه سلطه      . اند استفاده كرده 

ي هسته اصلي نظريه منابع شكل خاص     . گيري نظري بوده است    گذشته مبتني بر اين جهت    

                                                           
1. Resource Theory   2. Yount and Carrera 
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ي زناشويي وارد شده است و بيانگر آن است كه  از تئوري مبادله است كه در حوزه سلطه
 به زمينه يا بستري وابسته است كـه زن و       هر يك از زوجين مستقيماً     گيري  تصميمقدرت  

هـاپكينز و وب    ( كننـد  شوهر با ازدواج منابع ارزشمندي را در آن براي خود جـذب مـي             
مدل نظري آن . ع قدرت بر سطوح نابرابري در جامعه تأكيد دارد تئوري مناب  ).تا ، بي 1استر

اي دارد كه در آن سـرمايه و كـار            ي شكل گرفته براساس روابط طبقه     ها  سياستريشه در   
يي هـا   ويژگـي تـوان از     منابع قدرت را مـي    . ي متفاوتي در سطح نابرابري دارند     ها  اولويت

انايي مجازات و يا پاداش دهي كنشگران       كنند كه به آنها تو     دانست كه كنشگران تأمين مي    
افراد فاقد اميتاز يا فرودست هيچ حقي براي مجازات يا امتيازدهي . كند ديگر را فراهم مي

. تواننـد اكثريـت منـابع را كنتـرل كننـد           ندارند و در مقابل افراد فرادست در قـدرت مـي          
ي  تواند دربـاره   رويكرد منابع قدرت الزاما مربوط به كنش استراتژيك است و شخص مي           

آن به عنوان يك موضع مؤثر در چانه زني ميان سرمايه و كار تفكر كند كـه پيامـد آن بـا                     
ي  در اين تئـوري سـه ايـده       ). 2005،  2كلرمن(خورد هاي خارجي دو طرف رقم مي      گزينه

هاي سـازماني بـراي ارتقـا اقتـدار و           استراتژي) 2بستر اجتماعي،   ) 1: اساسي وجود دارد  
هـا الزم    هاي داخلي و خارجي سـازمان      قدرت كه براي درك كنش    ) 3 فع و جستجوي منا 

هاي موجود بـراي سـازمان،       اي از تاكتيك   تأكيد بر قدرت و ساخت دقيق مجموعه      . است
معياري است براي تئوري وابستگي منابع كه آن را از ساير رويكردها مانند اقتصاد هزينه               

ن است كه قدرت شخص الف بر شخص ب         اساس تبادل قدرت آ   . كند مبادله مستثني مي  
نهد كه در جاي ديگر موجود       به خاطر كنترل منابعي است كه شخص ب بر آن ارزش مي           

شـخص ب بـه   . بـا يكـديگر هـم پوشـاني دارنـد      قدرت و وابستگي به آساني. باشد نمي
البتـه ايـن    . كند شخص الف وابسته است تا حدي كه شخص الف بر او اعمال قدرت مي             

 شخص الف و ب هر يك اين قدرت را دارند كـه بـر يكـديگر تحميـل                   محض نيست و  
  ).2009 و همكاران، 3آربر( كنند و يكديگر را مستقل كنند

                                                           
1. Hopkins and Webster   2. Kellermann  3. Arber 
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  1راديكالفمينيسم نظريه 

هاي ذاتي ميان مردان و زنان در جامعـه تأكيـد دارد و بـا طـرح                  راديكال بر تفاوت  فمينيسم  
ي بيش از فمينيستاين ديدگاه . جوامع تأكيد داردشمولي مردساالري در تمام  گرايي بر جهان ذات

سايرين بر روي چگونگي نظارت مردان بر زنان و همچنين به كـارگيري خـشونت عليـه آنـان                   
راديكال، جنسيت بر اسـاس نظـام پـدر سـاالري،     فمينيسم نزد ). 1388طرزي، ( ورزد تأكيد مي

، كيـت   1970در سـال    . اسـت ساختي اجتماعي دارد و فرمانبرداربودن زن يك حقيقت سياسي          
ميلت استدالل كرد كه جنس نه يك كنش شخصي بلكه يك كنش سياسي است كنشي كه هـم                  

در . ي آن اسـت  كننـده  ي روابط قدرت پدر ساالرانه در سطح كالن و هـم مـنعكس      پايدار كننده 
ن نشاين مفهوم قدرت باشد و   تر  مهمواقع استدالل او اين است كه قلمرو تمايالت جنسي شايد           

در اين حيطه، تمايالت جنسي هـم توسـط         . ي سلطه مردانه و فرمانبردار بودن زنان است        هدهند
 فمينيـست در واقـع ديـدگاه      . )2011 ،2لوبـاس ( شـود  مردان تعريف و هم توسط آنها كنترل مي       

آنهـا  . راديكال بعد از كيت ميلت، جنس را به عنوان ابزار بنيادي ستمگري زنان در نظـر داشـت         
هايشان را  كند و مالكيت بر بدن ن هستند كه نظام پدر ساالري، كار زنان را استثمار مي    مصر بر اي  

هـاي   ي اشكال تسلط و تابع بودن، پيوند ناگسـستني بـا هويـت             پندارد و همه   از پيش مسلم مي   
دانـد   كينون نيز جنسيت را فضاي اجتماعي اوليه قدرت مردان مي          كاترين مك .جنسي مردان دارد  

هاي اساسـي ميـان مردانگـي و     ي اعتقاد به وجود تفاوت    و بازتوليدكننده   دهنده تاباين فضا باز  
زنانگي است و زنان را وادار و ملزم به پذيرش شرايط خود و تقليل آنها به صرف يـك جـسم                     

مادي ساختن و شيء واره ساختن بدن زنان هم در سطح جامعه و و هم سطح                . كند فيزيكي مي 
شـود در حـد يـك        وقتي انسان به يك بدن تقليل داده مـي        : ستبخش نبوده ا   شخصي، رضايت 

گيرد چه آن طـرف راضـي باشـد يـا      رساني به ديگري قرار مي    كاالي مادي در معرض سرويس    
هاي  فمينيست. )2012، 3بروش( دهد رضايت نداشته باشد نوعي تخطي از انسان بودن، روي مي

                                                           
1. Radical Femenism   2. Lobas    3. Brush  
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مايت بنيادي پدر ساالري از آن و بـه دليـل        كشي جنسي به دليل ح     راديكال اعتقاد دارند كه بهره    
به منظور بازبيني دانـش پنهـان،       . ماند شدگي سلطه مردانه پنهان باقي مي      هاي عينيت و تأييد    ايده

اي  كننـد و در عـوض بـر سـاخت نظريـه      طرفي را رد مي  عينيت يا بي  فمينيستشناسان   معرفت
فمينيـسم  هـاي متفـاوتي از    درك .)2011لوباس، (  دارندبرگرفته از تجربيات زندگي زنان تأكيد

سلطه پدر ساالري، توجه : ي مشترك آن عبارت است ازها ويژگيبرخي از . راديكال وجود دارد
به اهميت خشونت مردان عليه زنان هم به عنوان علت و هم به عنوان پيامد نـابرابري زنـان در                    

نـا بـه عنـوان اشـكال مـضاعف          انگيز و فحشا يـا ز      هاي شهوت  رابطه با مردان، توجه به نقاشي     
هاي جنسيتي كه ساخت اجتماعي دارند و عدم تجانس   خشونت مردان عليه زنان، انتقاد به نقش      

  ).2011، 1مك الي( دهي سياسي زنان جنسيتي اجباري و ترويج سازمان
در مقابل، عالوه بر درك     . ي بايد بر اساس شرايط اجتماعي بررسي شوند       فمينيستهاي   نظريه
هـاي   كند شناخت اين كه نظريـه      ت عيني كه با گذشت زمان بعضي از چيزها تغيير مي          اين حقيق 
 در پرتو شرايط اجتماعي در حال ظهور بررسي شوند، تاحدودي ناشي            ي بايستي مجدداً  فمينيست
بـراي درك ايـن     . هاي عملـي هـستند     ي فاقد موفقيت  فمينيستهاي   است كه نظريه   مسئلهاز اين   
ي  همـه . ي آزار جنسي اشاره داشت     مسئلهي با   فمينيستهاي   برخورد نظريه ي   بايد به نحوه   مسئله
ي قرباني جنسي شدن دختران و زنان توسط         مسئلهي به طريقي كم و بيش با        فمينيستهاي   نظريه

. كنـد  پسران و مردان مواجهه هستند كـه تغييـرات سـاختي در جهـان اجتمـاعي را ايجـاد مـي                    
اي از تعـديالت و      سي در قالـب مجموعـه بـسيار پيچيـده         ها در برخورد بـا آزار جنـ        فمينيست

كنند از جمله آن فرايندهايي كه ناشي از قانون هستند و به بسياري      فرايندهاي اجتماعي عمل مي   
هايي  دهد كه اعمال جنسي غير قانوني را انجام دهند و آسيب           از مردان و پسران اين اجازه را مي       

 ).2011، 2اسپيدلمن( د فردي و جمعي استكنند داراي ابعا  ها وارد مي كه آن

هـاي   هاي راديكال امروزه تأكيد بيشتري بر توانـايي زنـان بـراي يـافتن راه               فمينيست
ارزشي كه اين نظريه دارد به چگونگي اتكاي زنـان بـه            . انطباق و پيوند با يكديگر دارند     

                                                           
1. Maclay   2. Spindelman  
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گـردد زنـاني     شان در برابر ستمگري برمي     ي ذاتي، عقالنيت و تجربيات مشترك     ها  ويژگي
كه تمايل به صحبت كردن درباره تجربيات مشتركشان دارند، تأثير مثبتي دارند، زيرا اين               

شـان اسـت كـه ايـن امكـان سـهيم شـدن در         هاي مناسـب  گيري از دانستني به معني بهره 
دهد و   شان را به آنها مي     هاي موجود در زندگي    شان در رابطه با نابرابري     تجربيات زندگي 

توانند تجربه ستمگري بر خود را به عنوان يك تجربه جمعـي             اي باز، آنها مي   در اين فض  
قادر بودن به درك جمعي قدرت      . تر رابطه دارد   ببينند كه با ساختارهاي اجتماعي گسترده     

دهـد تـا احـساس       ها حس قدرتمندي و اميد به تغيير بعضي از چيزها را مي            عملي، به آن  
كنند مـورد سـرزنش قـرار        اي كه تجربه مي   اجتماعي  اي  ه ها به خاطر نابرابري    اين كه آن  

  . )2011، 1بريگمن( گيرند
  

  فرضيات تحقيق
رابطـه معكـوس      اجتماعي مرد و خشونت شـوهران عليـه زنـان          - بين پايگاه اقتصادي   -

  .وجود دارد
  . منابع اجتماعي در دسترس زن و خشونت شوهران عليه زنان رابطه معكوس وجود داردبين -
هاي جنسيتي توسط زنان و خشونت شـوهران عليـه زنـان رابطـه                به نقش   بين پايبندي  -

  .معكوس وجود دارد
 بين پذيرش اقتدار مردانه توسط زنان و خشونت شوهران عليه زنـان رابطـه معكـوس                 -

  .وجود دارد
هاي جنسيتي توسط زنان و خشونت شـوهران عليـه زنـان رابطـه              بين پذيرش به كليشه    -

  .معكوس وجود دارد
  

                                                           
1. Bridgeman  
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  يقروش تحق
 انجـام   1هاي مقطعي و كمي است كـه بـا روش پيمـايش            ي پژوهش  اين پژوهش در زمره   

اي  گردآوري مجموعـه  . هاي تحقيق در علوم اجتماعي است      پيمايش يكي از روش   . شده است 
منظم و ساختمند از صفت يا ويژگي هر مورد برحسب هـر متغيـر و همچنـين روش تحليـل                    

هـا و    بوده و از ايـن طريـق در پـي روابـط بـين پديـده               خاص آن كه مبتني بر مقايسه موردها        
  ).1376دواس، (ق پيمايشي است ي خاص تحقيها ويژگيباشد، از  مكانيزم علي آنها مي

  
  جمعيت تحقيق و نمونه آماري

 -45ساكن شهر سنندج كه در دامنه سني        متأهل  جمعيت تحقيق اين پژوهش را كليه زنان        
 برابر اسـت بـا   1390هند كه تعداد بر طبق سرشماري سال      د  اند، تشكيل مي     سال واقع شده   15

 مثل  ها  ويژگياي از     با توجه به برآورد دواس از حجم نمونه توسط پاره         . باشد   نفر مي  155158
آوري    نفـر بـراي جمـع      400اي بـا حجـم      گيري، نمونـه    همگني جمعيت و ميزان خطاي نمونه     

ين، نمونه آماري تحقيق به صـورت       بنابرا). 1376دواس،  (اسب تشخيص داده شد   اطالعات من 
پـس از كـسب اطمينـان از        .  نفر بـوده اسـت     400 درصد برابر  5گيري تصادفي با خطاي       نمونه

 سـاله بـه   15 -45متأهـل  ها بين زنـان    نامه  پرسشاعتبار و پايايي ابزار سنجش و تنظيم نهايي،         
 بـين   نامه  رسشپ 415در مجموع   . صورت تصادفي با مراجعه به درب منازل توزيع شده است         

ها توسـط محقـق، تعـداد     نامه  پرسشآوري و بازبيني     توزيع گرديد كه پس از جمع     متأهل  زنان  
 نامه  پرسش 400 كه مخدوش و يا مفقود شده بود كنار گذاشته شد و در نهايت               نامه  پرسش 15

 نامـه   پرسـش هاي پژوهش حاضـر از طريـق         داده. براي تحليل نهايي مورد استفاده قرار گرفت      
بخش اول مربوط بـه سـؤاالت   : باشد  شامل دو بخش مي نامه  پرسشاين  . دآوري شده است  گر

...)  جمعيتي؛ نظير سن، جنسيت، تحصيالت، وضعيت اشتغال و        -متغيرهاي اجتماعي ( اي زمينه
  .باشد و بخش دوم مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق مي

                                                           
1. Survey 
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  متغيرهاي مستقل و وابسته
باشد كه داراي چهار بعـد، فيزيكـي،         تحقيق خشونت عليه زنان مي    متغير وابسته در اين     

 اجتمـاعي، منـابع در   -و متغيرهـاي پايگـاه اقتـصادي      . باشد رواني، اقتصادي و اجتماعي مي    
هاي جنسيتي، پذيرش اقتدار     هاي جنسيتي، پايبندي به نقش     دسترس زنان، پذيرش به كليشه    
انـد كـه سـطح        بر خشونت در نظر گرفتـه شـده         گذار تأثيرمردساالرانه، به عنوان متغيرهاي     

  .باشد اي مي سنجش همه آنها فاصله
  تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم

خشونت جسماني عليـه زنـان ممكـن اسـت بـه            ): 1فيزيكي( هاي بدني، جسمي   خشونت
هاي گوناگوني صورت گيرد، كتك زدن، شكنجه، قتل، اين نوع خشونت به هر گونه رفتار                شيوه

مـصاديق آن    ).289كـار،   (گردد   دهد اطالق مي   عي كه جسم زن را مورد آزار قرار مي        غير اجتما 
ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرفتن، سيلي زدن، خفه كردن، ضـربه بـا شـي ء يـا                    : عبارتند از 

  ).1380محبي، ... ( كردن، قتل ومشت، چاقوكشي، تيراندازي، مثله كردن، زنده به گور
آميزي است كه شرافت، آبرو و اعتماد به         فتار خشونت ر: 2)رواني(هاي عاطفي  خشونت

اين رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقير، بد دهاني، تمسخر، . كند نفس زنان را خدشه دار مي
توهين، فحاشي متلك، تهديدهاي مـداوم بـه طـالق دادن يـا ازدواج مجـدد كـردن اعمـال                    

  ).1380همان، ( شود مي
ي از خشونت است كه زنان دسترسـي كمتـري          نوع: 3)اقتصادي(هاي مالي  خشونت

خـساست،  : مصاديق آن عبارتند از. به منابع مادي و اقتصادي در خانواده و جامعه دارند 
دريافت اجباري حقوق زن، عدم تأمين نيازهاي ضروري همسر، كنترل وسـواس گونـه              

 سرمخارج منزل، عدم پرداخت نفقه، سوء استفاده يـا دسـتبرد در امـوال و دارائـي همـ                  
  .)1380محبي، (

                                                           
1. physical violence   2. psychological violance   3. economic violance 
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نوعي از خشونت است كـه در آن زنـان از فعاليـت و تعامـل                : 1هاي اجتماعي  خشونت
در ايـن نـوع خـشونت زن تحـت          . شوند اجتماعي با ديگران و در سطح جامعه محروم مي        

دهـد، ممانعـت از روابـط        كنترل شديد مرد قرار دارد و زن را در انزواي اجتماعي قرار مـي             
  ).1380كار، (از تحصيل يا اشتغال خانواده، دوستان، محروميت اجتماعي با اعضاي 
اجتمـاعي خـانواده     -بـراي سـنجش پايگـاه اقتـصادي       : 2 اجتمـاعي  -پايگاه اقتصادي 

 شاخص تحـصيالت زن و شـوهر، درآمـد زن و شـوهر و شـغل زوجـين                  6يان از   گو  پاسخ
تركيب كردن آنها بـا     گانه فوق و      هاي سه   استفاده شده است و پس از استاندارد كردن مقوله        

نمره پرستيژ شغلي با مراجعـه بـه        . استدست آمده    اجتماعي به    -هم متغير پايگاه اقتصادي   
رتبـه  . ، تعيين شده است   )1381نائيبي و عبداللهيان،    ( جدول ساختار پرستيژ شغلي در ايران     

اي و ميـزان درآمـد زوجـين در يـك مقيـاس       ميزان تحصيالت والدين در يك مقياس رتبـه  
بـا  .  اجتماعي افراد در سه سطح قابل سـنجش اسـت          -پايگاه اقتصادي . اي تعيين شد   صلهفا

  .  اجتماعي زوجين تعيين گرديد-هاي اين سه گويه، پايگاه اقتصادي تركيب نمره
ميـزان حمايـت اجتمـاعي كـه        «توان به عنوان     منابع اجتماعي را مي   : 3منابع اجتماعي 

عليوردي نيا و همكاران،    (، تعريف كرد  »دارند ت مي ها و افراد مختلف درياف     زنان از گروه  
بـراي عمليـاتي    . ساخته صورت گرفتـه اسـت      سنجش اين متغير با مقياس محقق     ). 1390

 بعد خانواده خاستگاه، خانواده شوهر، دوستان و نهادهاي اجتمـاعي      4كردن اين متغير از     
واند در برخـورد بـا      ت در واقع بحث اصلي اين است كه آيا زن مي         . بهره گرفته شده است   

گيري او از اين منابع در چه        و ميزان بهره  . خشونت شوهر از اين منابع حمايتي بهره گيرد       
راديكال به عنوان متغيير مستقل     فمينيسم  گيري نظريه     باشدبراي سنجش و اندازه    حدي مي 
هـاي آن بـه پيوسـت          گويه مورد استفاده قرار گرفته است كه جـدول گويـه           22 مجموعاً

 .4است) 1ره شما(

                                                           
1. social violance   2. socioeconomic status  3. social resource 
  

  .ديكال در پيوست مقاله آمده استرافمينيسم هاي مربوط به نظريه  تعريف عملياتي گويه. 4
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ري جنسيت مبتني بـر جـنس اسـت،         در ساال هاي پ  در خانواده : 1پذيرش اقتدار مردانه   
بدين معني كه پسران از هويت مردانه و دختران از هويت زنانـه بـاالتري نـسبت بـه سـاير        

تبعيض جنسيتي يعنـي    ). 1390زاده،   ممبني و حسين  ( هاي جنسيتي برخوردارند   انواع هويت 
تر از مردان     هائي كه زنان را فرودست و كم ارزش        ها و جهان بيني    ش داوري اعمال، رفتار پي  

جـنس زن     كننده هاي تحقير  تبعيض. داند  مي مؤنثدانسته و جنس مذكر را مسلط بر جنس         
نه محصول نظام طبيعي يا زيست شناختي بلكه نتيجه نظام اجتماعي تبعيض آميـز و رفتـار                 

  ).1376ميشل، ( است نه با زناناجتماعي نادرست و ناعادال
ئي ها  ويژگيهاي جنسيتي آن دسته افكار قالبي هستند         كليشه: 2هاي جنسيتي  پذيرش كليشه 

مانند منفعل بودن، زير سلطه بودن، ضعيف بودن، وابسته به مرد بودن، ترسـو بـودن، احـساسي                 
داشتن، قوي ئي همچون فاعل بودن، تسلط ها ويژگيرا به زنان نسبت داده و در مقابل، ... بودن و

  ).1382احمدي، (دهند  را به جنس مرد نسبت مي... بودن، مستقل بودن، عقالنيت و
، سـاختي اجتمـاعي و      )زنـانگي، مردانگـي   ( جنـسيت  :3هاي جنـسيتي   پايبندي به نقش  

بنـابراين،  . شـود  فرهنگي دارد كه در فرايند اجتماعي شدن به صـورت فعاالنـه كـسب مـي               
هـاي   در خـانواده  . رود ي فراتر مـي   شناخت  روانلوژيكي و يا    ي ذاتي، بيو  ها  ويژگيجنسيت از   

ري جنسيت مبتني بر جنس است، بدين معني كه پسران از هويت مردانه و دختران     در ساال پ
ممبنـي و   ( هـاي جنـسيتي برخوردارنـد      از هويت زنانه باالتري نسبت به ساير انواع هويـت         

 اي  گويــه10يــر از مقيــاس در ايــن پــژوهش بــراي ســنجش ايــن متغ). 1390زاده،  حــسين
  .استفاده شده است) 41980اسكانزوني(

 اسـتفاده  7 و اعتبـار محتـوا    6 تحقيق از روش اعتبار سازه     نامه  پرسش 5عتبارابراي بررسي   
در روش اعتبار سازه، مفهوم و مقياس يا سازه پژوهش بر حسب مطابقت آن با               . شده است 

                                                           
1. accepance of male idominace   2. gender - related sterotypes  3. gender roles 
 

4. scanzoni   5. validity  6. connstruct validity    7. content validity 
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 باب اعتبـار سـازه تحقيـق الزم اسـت           در). 1376دواس،  (گيرد   انتظارات نظري صورت مي   
هاي جنسيتي با نتـايج      يادآوري شود كه رابطه خشونت شوهران عليه زنان با پذيرش كليشه          

همچنـين  . مطابقـت دارد  ) 2004( و احمد و ديگران   ) 2009( حاصل از بررسي راني و بونو     
، )2008( ونگهاي ليونگ و چ    رابطه بين خشونت عليه زنان و پذيرش اقتدار مردان با يافته          

رابطه بين خشونت عليه زنان و منابع اجتمـاعي         . هماهنگي دارد ) 2009( بلنكپ و همكاران  
. همخـواني دارد  ) 2006( ، يانـت و كـاريرا     )2007( دنهـام و ديگـران    (هاي بررسـي     با يافته 

هاي اين تحقيق با روابـط حاصـل از ادبيـات تحقيـق              بنابراين، روابط به دست آمده از داده      
  . داردهماهنگي
 نيز به واسطه روش همسازي دروني و با استفاده از ضـريب آلفـاي               نامه  پرسش 1روايي

هـا از پايـائي      هاي تحقيق مورد سنجش قرار گرفت و تمامي مقيـاس          كرونباخ پايائي مقياس  
هاي منابع   به عنوان مثال ضريب آلفاي كرونباخ مقياس      . ي برخوردار بودند  يقابل قبول و باال   

هـاي جنـسيتي، پايبنـدي بـه       اقتـصادي، پـذيرش كليـشه     -ي، پايگاه اجتماعي  اجتماعي ادراك 
هاي جنسيتي، پذيرش اقتدار مردانه در خانواده، خشونت شوهران عليه زنان به ترتيب              نقش

  . به دست آمد88%، 76%، 88%، 80%، 81%، 90%
  

  هاروش تجزيه و تحليل داده
 هاي توصيفي  ين پژوهش از آماره   با توجه به سطح سنجش متغيرهاي مورد مطالعه، در ا         

 هاي اسـتنباطي   ؛ و آماره  )ي پراكندگي ها  شاخصنمودارها، جداول توزيع فراواني به عنوان       (
اسـتفاده شـده   ) ره و چنـد متغيـره    تحليل واريانس و رگرسيون دو متغي      ضرايب همبستگي، (

لوم اجتماعي،  ها با استفاده از نرم افزار آماري ع        ي مراحل پردازش داده    در ضمن همه  . است
 . صورت گرفته استspssيعني 

                                                           
1. reliability 
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  مالحظات اخالقي تحقيق
مـسئله چگـونگي    . اي اخالقي بدل شـده اسـت       ها تحقيق به مسئله    در بسياري از حوزه   

حمايت و دفاع از عاليق و منافع آناني كه آماده شركت در مطالعه هستند، به كـانون توجـه                   
 در ايـن تحقيـق مالحظـات اخالقـي را           ما نيز در حد امكان سعي نمـوديم       . بدل كرده است  
شرح و بيان هدف پژوهشگر، جلب رضايت مشاركت كنندگان براي تكميل           . رعايت نمائيم 

، حفـظ   نامـه   پرسـش كنندگان براي تكميل     ، داوطلبانه بودن و عدم اجبار شركت      نامه  پرسش
  .گمنامي افراد و اختيار انصراف در همه مراحل پژوهش رعايت شد

  
  يانگو پاسخي اجتماعي جمعيتي ها ويژگيتوصيف 

يـان بـه    گو  پاسـخ دهد كـه     يان نشان مي  گو  پاسخ جمعيتي   -ي اجتماعي ها  ويژگيبررسي  
به طور متوسط ده سال از مـدت ازدواج         .  سال سن قرار دارند    32طور متوسط در رده سني      

 سـال سـن     20 تـا    15يان در زمان ازدواج بـين       گو  پاسخ درصد از    44.  است زوجين گذشته 
اند كه ازدواج كنوني، ازدواج نخست آنـان           اظهار داشته  گو  پاسخ درصد زنان    5/95. اند داشته
شـوهران بـه طـور      . اند يان داراي يك تا دو فرزند بوده      گو  پاسخ  درصد 60بيش از   . باشد  مي

 بـه طـور متوسـط       گو  پاسخ زنان   كه  درحالياند    سال سابقه تحصيل بوده    4/13متوسط داراي   
هاي درآمدي خـانوار مربـوط بـه      بيشترين فراواني گروه  . اند  ل داشته  سال سابقه تحصي   4/11

 درصـد زنـان   70از لحاظ منابع درآمدي، نزديك بـه        . باشد  هزار تومان به باال مي     800گروه  
  . هزار تومان بوده است154ميانگين درآمد زنان شاغل نيز برابر با . باشند فاقد درآمد مي
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  يانگو پاسخي اجتماعي جمعيتي ها ويژگي توصيف .1جدول شماره 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد   جمعيتي-ي اجتماعيها ويژگي  زن  شوهر

 8/2 11 5/0 2  سال20زير 

 2/49 197 8/24 99  سال30 تا 21

 2/31 125 5/43 174  سال40 تا 31

 8/16 67 2/31 125  سال41باالي 

  هاي سني گروه

  96/31  22/37  ميانگين
  7/60  243  %53  212  كمتر از ديپلم

  5/37  150  8/43  175   ليسانس-ديپلم
  8/1  7  2/3  13  كارشناسي ارشد و باالتر

  سطح تحصيالت

  48/11  42/13  ميانگين
 73 292 2/11 45  پايين

   اجتماعي-پايگاه اقتصادي 15 60 60 240  متوسط
 12 48 8/28 115  باال

  
 درصـد   13/42يـان   گو  پاسخت كه بيشتر    توان گف   مي 1هاي جدول شماره      بر اساس داده  

درصد  37/20اند    اند و تعداد كساني كه در پايگاه باال قرار داشته           در پايگاه پايين جاي گرفته    
 –يـان پايگـاه اقتـصادي       گو  پاسخ درصد   5/37دهند كه     ها همچنين نشان مي     داده. بوده است 

ي پـايين جـاي       ر طبقـه  د)  درصـد  73( بيش از دو سـوم زنـان      . اند  اجتماعي متوسطي داشته  
همـين طـور   . انـد  طبقـه جـاي گرفتـه   درصد مـردان در ايـن    2/11 تنها كه درحالي اند گرفته

انـد، تنهـا      اجتماعي بااليي برخوردار بوده    - درصد مردان از پايگاه اقتصادي     8/28كه   حاليدر
ن در طبقه متوسط نيـز وضـع بـه همـي          . اند   درصد زنان از چنين پايگاهي برخوردار بوده       12

در ايـن طبقـه جـاي       )  نفـر  240(  درصـد مـردان    60منوال است، بدين سان، درحـالي كـه         
 اجتمـاعي متوسـط جـاي    -در پايگـاه اقتـصادي   )  نفـر  60(  درصـد زنـان    15اند، تنها     گرفته
اي جنـسيتي    توان بيان داشت كه توزيع پايگاه جنسيتي از صـبغه          بنابراين نتايج مي  . اند  گرفته
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 اجتمـاعي  -توان دريافت كـه زنـان بـه منـابع اقتـصادي      ن نتايج مياز اي. باشد  برخوردار مي 
دسترسي كمتري دارند و نتايج اين تحقيق نيز مويد نظريه منابع در عدم دسترسي زنـان بـه                  

  .باشد منابع مي
هـاي   داده. باشـد   بيانگر سطح تحصيالت زوجين بر حسب تحصيالت مـي         1جدول شماره   

 يـك درصـد از      كـه   درحـالي انـد    سواد بوده  بي گو  پاسخ  درصد از زنان   5/1دهد   جدول نشان مي  
به لحاظ مراتب باسوادي نيز در تمامي مراحل به غيـر از            . اندشوهران داراي چنين وضعيتي بوده    

شاخص ميـانگين نيـز     . اند ديپلم و سيكل شوهران در وضعيت بهتري نسبت به زنان قرار داشته           
 كـه   درحـالي انـد     سال سابقه تحصيل بوده    4/13دهد كه شوهران به طور متوسط داراي         نشان مي 

توان دريافت كه    از اين رو مي   . اند   سال سابقه تحصيل داشته    4/11 به طور متوسط     گو  پاسخزنان  
  . اندمردان به لحاظ تحصيلي نسبت به زنان از وضعيت بهتري برخوردار بوده

   توزيع درآمد ماهيانه برحسب جنسيت.2جدول شماره 
 شوهران زنان

 تعداد درصد تعداد درصد

  تجنسي
 درآمد ماهيانه

 بدون درآمد 23 8/5 268 0/67

  هزار تومان200كمتر از  20 0/5 20 0/5

  هزار تومان400 تا 201بين  85 3/21 32 0/8

  هزار تومان600 تا 401بين  143 8/35 61 3/15

 هزار تومان 800 تا 601بين  80 0/20 13 3/3

 ر تومان به باالهزا 800 49 3/12 6 5/1

 جمع 400 100 400 100

 ميانگين 579 154

  
از شـوهران بـدون     )  نفر 23(  درصد 6دهد، تنها      نشان مي  2گونه كه جدول شماره      همان
ميانگين درآمـد   . باشند   درصد زنان فاقد درآمد مي     70 نزديك به    كه  درحاليباشند،    درآمد مي 
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 579 درآمد متوسط شـوهران برابـر بـا          كه  اليدرح.  هزار تومان بوده است    154زنان برابر با    
 هزار تومان، در 200از سوي ديگر، به غير از سطح درآمدي كمتر از . هزار تومان بوده است  

اي  به گونـه  . اند  تمامي سطوح درآمدي زنان از تجمع كمتري نسبت به مردان برخوردار بوده           
گـردد و معنـاي      مـي كه اين فاصله در سطوح درآمدي باالتر به شـدت محـرز و مـشخص                

دهند كه در نمونـه ايـن    ها نشان مي توان گفت كه اين داده   لذا مي . گيرد  اجتماعي به خود مي   
  .مردساالرانه نان آور بودن مرد به شدت رواج داشته است تحقيق، هنجار

  توصيف انواع خشونت عليه زنان.3جدول شماره 

 درصد تعداد تجربه خشونت  انواع خشونت

 25/67 269  كم-اصالً

  يخشونت اقتصاد 5/17 70 متوسط
 25/15 61  خيلي زياد-زياد

 85 340  كم-اصالً

  خشونت رواني 5/7 30 متوسط
 5/7 30  خيلي زياد-زياد

 73 292  كم-اصالً

  خشونت فيزيكي 5/14 58 متوسط
 5/12 50  خيلي زياد-زياد

 25/74 297  كم-اصالً

  خشونت اجتماعي 75/22 91 متوسط
 3 12  خيلي زياد-زياد

 5/67 270  كم-اصالً

  خشونت كل 75/21 87 متوسط
 75/10 43  خيلي زياد-زياد

  
 بعـد آن را مـورد بررسـي         4از ميان ابعاد مختلف خشونت شوهر عليه زن، اين تحقيق           

  . خشونت فيزيكي، رواني، اقتصادي و اجتماعي: قرار داده است
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 خـشونت   گـو   پاسـخ از زنـان    )  نفـر  61(  درصـد  25/15 كه  درحالي: خشونت اقتصادي 
از )  نفـر  269(  درصـد  25/67انـد،     اقتصادي زيادي را از سوي شـوهر خـود متحمـل شـده            

 70(  درصـد  5/17از سـوي ديگـر،      . انـد   يان خشونت اقتصادي كمي را تجربه كرده      گو  پاسخ
تـوان   جموع، ميدر م. اند از زنان نيز اعمال خشونت اقتصادي متوسطي را گزارش كرده ) نفر

اي از زنان خشونت اقتصادي كمي را از سوي شوهر خود متحمـل              دريافت كه بخش عمده   
 .اند درصد از زنان خشونت اقتصادي را تجربه كرده 8/77 .اند شده

 خـشونت روانـي     گـو   پاسـخ از زنـان    )  نفر 30(  درصد 5/7 كه  درحالي: خشونت رواني 
يـان  گو  پاسـخ از  )  نفـر  340(  درصـد  85انـد،     زيادي را از سوي شوهر خـود متحمـل شـده          

از زنـان نيـز     )  نفـر  30(  درصـد  5/7از سوي ديگر،    . اند  خشونت رواني كمي را تجربه كرده     
توان دريافت كه بخـش      در مجموع، مي  . اند  اعمال خشونت رواني متوسطي را گزارش كرده      

 درصـد   5/43. انداي از زنان خشونت رواني كمي را از سوي شوهر خود متحمل شده             عمده
 .اند زنان خشونت رواني را تجربه كرده

از )  درصـد  73(  نفـر  297 كـه   درحاليها نشانگر آن است،       نتايج داده : خشونت فيزيكي 
  درصـد 5/12انـد،    خشونت فيزيكي كمي را از سوي شوهر خود متحمل شده      گو  پاسخزنان  

از سـوي   . نـد ا  يان خشونت فيزيكي زيادي را از سوي شوهر تجربه كـرده          گو  پاسخ)  نفر 50(
از زنان نيـز اعمـال خـشونت فيزيكـي متوسـطي را گـزارش               )  نفر 58(  درصد 5/14ديگر،  
 .اند  درصد زنان خشونت فيزيكي را تجربه كرده5/65. اند كرده

از زنـان   )  نفـر  12(  درصـد  3 كـه   درحـالي ها نشانگر آن است،       داده: خشونت اجتماعي 
  درصـد  25/74انـد،     ود متحمل شده   خشونت اجتماعي زيادي را از سوي شوهر خ        گو  پاسخ

از . انـد   يان خشونت اجتماعي كمي را از سـوي شـوهر تجربـه كـرده             گو  پاسخاز  )  نفر 297(
از زنان نيز اعمال خشونت متوسطي از سوي شوهر را          )  نفر 91(  درصد 75/22سوي ديگر،   
 . اند  درصد زنان خشونت اجتماعي را تجربه كرده3/80. اند گزارش كرده
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 270(  درصـد  5/67 كـه   درحـالي ها نشانگر آن است،       داده: ان عليه زنان  خشونت شوهر 
  درصـد  75/10اند،     خشونت كمي را از سوي شوهر خود متحمل شده         گو  پاسخاز زنان   ) نفر

. انـد   يان خشونت زياد و خيلي زيـادي را از سـوي شـوهر تجربـه كـرده                گو  پاسخ)  نفر 43(
درصـد، در   ) 3/80(ونت اجتمـاعي بـا      بيشترين فراواني خشونت عليه زنان مربوط به خـش        

) 5/65(درصد و خشونت فيزيكي بـا       ) 8/77( هاي بعدي به ترتيب خشونت اقتصادي      مرتبه
) 5/43(گيرند و كمترين فراواني خـشونت مربـوط بـه خـشونت روانـي بـا                  درصد قرار مي  

  .باشد درصد مي
  

  ها گيري و تبيين نظري يافته نتيجه
  سيوني خشونت عليه زنان ضرايب تأثير رگر.4جدول شماره 

 همبستگي  آمار هم خطي

مرتبه صفر B Beta T Sig  متغير
(Zero-
order)  

 تفكيكي
(Parital) 

  نيمه
 تفكيكي
(Part)  

تورم 
واريانس

(Vif)  

ضريب حداقل 
 تحمل

(Tolerance)  
پايبندي 

به 
 هاي نقش

  جنسيتي

3/0- 34/ 0- 8/2- 000/0 418/0-  271/0-  250/0-  523/0  912/1  

پذيرش 
اقتدار 
  مردانه

3/3- 16/0- 1/2- 03/0 198/0-  154/0-  143/0-  975/0  026/1  

پايگاه 
اجتماعي 
 اقتصادي

3/1- 14/0- 17/0- 004/0 200/0-  134/0-  112/0-  582/0  719/1  

منابع 
  342/1  542/0  -101/0  -123/0  -194/0 008/0 -6/2 -13/0 -3/1 اجتماعي

پذيرش 
هاي كليشه

  جنسيتي
1/1- 12/0- 9/2- 008/0 188/0-  112/0-  086/0-  968/0  033/1  
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 5پس از تحليل رگرسيون براي متغير ميزان خشونت عليه زنان، مشاهده گرديـد كـه از          
هاي جنسيتي، پذيرش اقتـدار   به نقش هاي جنسيتي، پايبندي متغير مستقل، پذيرش به كليشه

داري با ميـزان    داراي رابطه معني اقتصادي و منابع اجتماعي، همگي     -مردانه پايگاه اجتماعي  
دهـد كـه     تر تجزيه و تحليل روابط نشان مـي         به عبارت واضح  . باشند خشونت عليه زنان مي   

. گـذار اسـت   تأثيرمتغيرهاي مستقل تحقيق با ميزان خشونت عليه زنان رابطه داشته و بر آن              
جنسيتي، پـذيرش  هاي   مولفه پايبندي به نقش5نتايج تحليل رگرسيوني به روش همزمان با    

 اقتـصادي   -هاي جنسيتي، پذيرش اقتدار مردانه، منابع اجتماعي، پايگـاه اجتمـاعي           به كليشه 
محاسبه شده كه بيـانگر ايـن        60/0معادل  ) R( دهد كه ضريب همبستگي چندگانه    نشان مي 

هـاي جنـسيتي،     هاي جنسيتي، پـذيرش بـه كليـشه         متغير پايبندي به نقش    5مطلب است كه    
 بـا   60/0 اقتصادي به طور همزمـان       -ر مردانه، منابع اجتماعي، پايگاه اجتماعي     پذيرش اقتدا 

محاسبه 36/0معادل  ) 2R(  ضريب تعيين  .خشونت شوهر عليه زن ارتباط و همبستگي دارند       
 درصـد از تغييـرات خـشونت شـوهران عليـه زنـان از طريـق            36شده است، يعني حـدود      

 درصـد بـاقي مانـده متعلـق بـه عوامـل       64و  شود     گانه مذكور توضيح داده مي     5متغيرهاي  
نتايج كلي رگرسيوني چند متغيره همزمـان       . باشد كه خارج از اين بررسي هستند      ديگري مي 

بيانگر آن است كه هر كدام از متغيرهاي مستقل به طور مجزا چه سهمي بر ميزان خـشونت              
، )-16/0( مردانـه ، پـذيرش اقتـدارد      )-14/0( پايگـاه اجتمـاعي اقتـصادي     . عليه زنان دارند  
، منـابع  )-12/0( هـاي جنـسيتي   ، پذيرش بـه كليـشه  )-34/0( هاي جنسيتي پايبندي به نقش 

تـوان گفـت كـه بـه ازاي هـر واحـد افـزايش                 بر اساس معادله فوق مي    . )-13/0( اجتماعي
 -هاي جنسيتي، پذيرش اقتـدار مردانـه، پايگـاه اقتـصادي            انحراف معيار در پايبندي به نقش     

هاي جنسيتي انحراف معيار متغير وابسته يعني خشونت         منابع و پذيرش به كليشه    اجتماعي،  
همچنـين  . يابـد    كـاهش مـي    12/0 و   13/0،  14/0،  16/0،  /34شوهران عليه زنان به ترتيـب       

دهدكه در اين تحقيق هيچ هـم پوشـي ميـان متغيرهـاي               نشان مي  6هاي جدول شماره     داده
 و هم مقدار حداقل تحمـل       10م واريانس كمتر از     مستقل وجود ندارد، چون هم مقدار تور      
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بنابراين همبستگي ميان متغيرهـاي مـستقل در ايـن تحقيـق در حـد               . باشد  مي 1/0بيشتر از   
  .شود بسيار باال نيست و مشكل هم پوشي متغيرهاي مستقل نسبت به هم ديده نمي

 و خـشونت     اجتمـاعي مـرد    - كه بر وجود رابطه معكوس بين پايگاه اقتـصادي         فرضيه اول 
بـر اسـاس نتـايج حاصـل از آزمـون           . شوهران عليه زنان داللت دارد، مورد تأييد قـرار گرفـت          

  اجتماعي مرد و خشونت شـوهران عليـه زنـان   -فرضيات، رابطه معكوس بين پايگاه اقتصادي

داشـتن قـدرت    گود معتقد است كـه      . باشد اين يافته مويد نظريات گود مي     . مشاهده شده است  
هاي شخصي هستند كه افراد براي كنترل  پول يا نگرشن همانند  يد به استفاده از آ    فيزيكي و تهد  

كنند  زماني افراد بر قدرت فيزيكي تكيه مي      ،  در واقع . دنكن ميبرداري   اقدامات ديگران از آن بهره    
). 2006يانت و كاريرا،    (  فاقد منابع الزم براي كسب موفقيت باشند       كه فاقد منابع ديگر باشند يا     

 اجتماعي حاكي از آن است كه در اين تحقيق نيز مرداني كه -ايج بررسي متغير پايگاه اقتصادينت
 اجتماعي ضـعيفي    -اند يعني پايگاه اقتصادي    از لحاظ شغل، درآمد و سواد در سطح پائيني بوده         

ديگـري   وقتي فرد بخواهـد بـر     . اند دارند، خشونت بيشتري را نسبت به زنان خود اعمال داشته         
در سطح پاييني باشـد،     ) تحصيالت، شغل، درآمد، مهارت    نظير( قدرت كند، ولي منابع او       اعمال

و كند  يدرآمد پايين بر فرد فشار وارد م .كند از خشونت براي تداوم موقعيت خويش استفاده مي    
مرد كه منبع ديگري براي حفظ سلطه خود در خانواده در اختيار ندارد، براي تداوم سلطه خـود                 

تحقيقـات پيـشين    . شـود   مي منجر  عليه زن  به خشونت زند كه در نهايت      ر كاري مي  دست به ه  
 ، آدينكـرا  )2005( ، فكـراي و ديگـران     )2004( ، احمـد و ديگـران     )1994( ارچاك و روزنفيلـد   

  .اند نيز فرضيه مذكور را تأييد نموده) 2008( ، چوي و تينگ)2008(
 اجتمـاعي در دسـترس زن و        كه مويد رابطـه معكـوس بـين منـابع حمـايتي           فرضيه دوم   

يعني هـر چـه دسترسـي زنـان بـه           . خشونت شوهران عليه زنان است، مورد تائيد قرار گرفت        
نظريـه منـابع بيـان      . كننـد  منابع حمايتي اجتماعي بيشتر باشد، خشونت كمتري را تجربـه مـي           

 عليه زنـان را بـه خـصوص        نتوتواند خطر خش   سازمان يا ارتباطات خانوادگي مي    كند كه    مي
زماني كه نظام خويشاوندي گسترده يا روابط بين نسلي نيرومندي وجود داشـته باشـد، تغييـر                 

 نزديكـانش پيوندهاي زن را بـا      تواند   داشتن روابط اجتماعي زن با خانواده و دوستان مي        . دهد
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در هند زناني    .ي اختالفات زن و شوهري ترغيب كند       تر كند و او را به گفتگو درباره        مستحكم
 گيـري   تصميمندهاي محكمي با خانواده خود دارند كنترل بيشتري بر امور مالي، قدرت             كه پيو 

يانت و  ( ي زن رابطه منفي با خشونت عليه زنان داشته است          و تحرك دارند و حضور خانواده     
 نتايج بررسي متغير منابع حمايتي اجتماعي در دسترس زنان حاكي از آن است              ).2006كاريرا،  

نيز منابع اجتماعي تأثير معكوس و منفي بر خشونت عليه زنان داشته اسـت              كه در اين تحقيق     
و  اين نتيجه به اين معناست كه هر چه ميزان روابط اجتماعي صميمي بـين زنـان بـا خـانواده                   

زيرا زنـان بـا رابطـه       . كند دوستانشان افزايش پيدا كند، ميزان خشونت شوهران كاهش پيدا مي         
هائي دارند كه در مواقع بحران و يا خشونت همـسر بـه              ان، مامن نزديك با خانواده و دوستانش    

شان ندارنـد ممكـن اسـت چـون          اي با دوستان و خانواده     ليكن زناني كه رابطه   . ها پناه ببرند   آن
اين . يابند در روابط خشن باقي بمانند      پناهگاه و مامني در خارج از خانه شوهر براي خود نمي          

، )2007( اين يافته با نتايج تحقيقات دنهام و ديگران       . باشد عي مي يافته مويد نظريه منابع اجتما    
  .همخواني دارد) 2006( ، يانت و كاريرا)2009( بلنكپ و همكاران
هاي جنسيتي توسط زنـان     كه بر وجود رابطه معكوس بين پايبندي به نقش         فرضيه سوم 

متغيـر  كننـده    بيني  پيشترين    اين متغير قوي  . و خشونت داللت دارد، مورد تائيد قرار گرفت       
ري، در سـاال  راديكال، جنسيت بر اساس نظام پ     فمينيسم  نزد  . خشونت عليه زنان بوده است    

. )2012بـروش،   (قيقـت سياسـي اسـت       ساختي اجتماعي دارد و فرمانبرداربودن زن يك ح       
هاي معين شده براي زن و مـرد         هاي جنسي به معناي رفتارها، تلقيات و فعاليت        مفهوم نقش 

كيت ميلت استدالل كرد كه جنس نه يـك كـنش           ). 1385بستان،  (باشد   ر جداگانه مي  به طو 
ـ       كننـده  شخصي بلكه يك كنش سياسي است كنشي كه هـم پايـدار            در ي روابـط قـدرت پ

در واقع استدالل او اين اسـت كـه         . ي آن است   كننده رانه در سطح كالن و هم منعكس      ساال
ي سلطه مردانـه و      هنشان دهند قدرت باشد و    ين مفهوم   تر  مهمقلمرو تمايالت جنسي شايد     

با اين روش، تمايالت جنسي هم توسط مردان تعريـف و هـم             . فرمانبردار بودن زنان است   
ري اين نظام جنسيت اسـت  در ساال در فرهنگ پ  ). 2012بروش،   (شود توسط آنها كنترل مي   
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بندي بيـشتر   ن تقسيماي. كند زنان چه وظايفي بر عهده بگيرند و مردان چه كنند  كه تعيين مي  
 در اين نظام، زنان كارهاي خـانگي و تربيـت و پـرورش              .جنبه اجتماعي دارد تا بيولوژيكي    

 دارنـد كـه از   بـر عهـده   و خدمت بـه همـه را    از همسر، اطاعت از شوهرفرزندان، مراقبت 
 دار ارزش كمتري برخوردار است و مردان كارهاي بيرون از خانه يا اشتغال درآمدزا را عهده    

هستند كه از جايگاه ارزشي باالتري برخوردار است و البته استمرار اقتدار مردان بـه خـاطر                 
اين تحقيـق نيـز نـشان          يافته). 1385بستان،  (دردست داشتن منابع اقتصادي را به دنبال دارد       

اند نسبت به زنـاني كـه در برابـر           هاي جنسيتي پايبند بوده    دهد زناني كه نسبت به كليشه      مي
اند از سوي شوهران خشونت كمتـري        هاي جنسيتي واكنش و مقاومت نشان داده       ليشهاين ك 

. دهـد  هاي جنسيتي سنتي خشونت عليه زنان را كاهش مي          اند، پذيرش نقش   را متحمل شده  
خـشونت در  . مانـد  زيرا با اطاعت زنان ظاهرا ديگر دليلي براي خشونت مـردان بـاقي نمـي      

هاي جنسيتي و نظم سنتي مـستقر        يابد كه در اعمال نقش     يهائي بيشتر امكان بروز م     خانواده
انـد بايـد صـرفا اعمـال         ي كه مـردان آموختـه     هاي در خانواده . در خانواده اختاللي روي دهد    

مـشكل  . آيد قدرت نمايند و زنان اطاعت نمايند، محلي براي اعمال خشونت به وجود نمي            
ر زنان مـورد پرسـش و ترديـد قـرار           نمايد كه مشروعيت اين رابطه از نظ       در جائي بروز مي   

هـاي ايـن تحقيـق بـا نتـايج           يافتـه . باشـد  راديكال مـي  فمينيسم  گيرد، اين يافته مويد نظريه      
ــونزاير)2005( تحقيقــات فكــراي و ديگــران ــو)2008( ، ب ــي و بون ــد و )2009( ، ران ، عبي

  . باشد همسو مي) 2011(، جاياتيلك )2010( همكاران
سد بـين پـذيرش اقتـدار مردانـه توسـط زنـان و خـشونت                ر  به نظر مي  فرضيه چهارم،   

ايـن متغيـر دومـين      . شوهران عليه زنان رابطه معكوس وجود دارد، مورد تائيد قرار گرفـت           
 منفي و معكوسي بـر      تأثيراين متغير همواره    . باشد گذار بر خشونت عليه زنان مي     تأثيرمتغير  

 راديكال جـنس را     فمينيستيدگاه  در واقع د  . است ابعاد خشونت شوهران عليه زنان داشته     
ـ            . به عنوان ابزار بنيادي ستمگري زنان در نظر دارد         در آنها مصر بر ايـن هـستند كـه نظـام پ

پنـدارد و    هايشان را از پيش مسلم مـي       كند و مالكيت بر بدن     ري كار زنان را استثمار مي     ساال
كاترين . مردان دارد هاي جنسي    ي اشكال تسلط و تابع بودن، پيوند ناگسستني با هويت          همه
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 دانـد ايـن فـضا بازتـاب        مك كينون نيز جنسيت را فضاي اجتماعي اوليه قدرت مردان مـي           
هاي اساسي ميان مردانگي و زنانگي است و  ي اعتقاد به وجود تفاوت  و بازتوليدكنندهدهنده

ها به صـرف يـك جـسم فيزيكـي           زنان را وادار و ملزم به پذيرش شرايط خود و تقليل آن           
. بدن زنان درخور برابري با تمايالت جنسي است اما بدن مردان اين گونـه نيـست               . هدد مي

مادي ساختن و شيء واره ساختن بدن زنان هم در سـطح جامعـه و هـم سـطح شخـصي،                     
شود در حـد يـك كـاالي         وقتي انسان به يك بدن تقليل داده مي       : بخش نبوده است   رضايت

گيـرد چـه آن طـرف راضـي باشـد يـا               مي رساني به ديگري قرار    مادي در معرض سرويس   
). 5 -23: 2012بـروش،   (دهـد  رضايت نداشته باشد نوعي تخطي از انسان بودن، روي مـي          

آزمون فرضيه پذيرش اقتدار مردانه حاكي از آن است كه زناني كه اقتـدار مردانـه را بيـشتر                   
پذيرنـد و در برابـر    ياند نسبت به كساني كه اين اقتدار را نم      اند و آن را دروني كرده      پذيرفته

اند؛ يعنـي    دهند از سوي شوهران خود كمتر مورد خشونت قرار گرفته          آن مقاومت نشان مي   
هرچه پذيرش اقتدار مردانه توسط زن بيشتر باشد از اعمال خشونت عليه زن توسط شوهر               

شود و اگر هم خشونتي عليه وي اعمال شود به دليل پذيرش اقتدار مردانه، نسبت  كاسته مي
دانـد ايـن     رانه مي در ساال دهد چرا كه آن را بخشي از هنجارهاي پ         به آن واكنشي نشان نمي    

 هـاي احمـد و ديگـران       نتايج اين تحقيق با يافته    . باشد ري مي در ساال يافته نيز مويد نظريه پ    
، )2009( ، بلنكـپ و همكـاران  )2008( تينـگ  ، چوي و)2008( ، ليونگ و چونگ)2004(

همخواني ) 2011( ، حاج يحيي و اويسال)2010( همكاران ، زو و)2010( همكاران عبيد و
  .مغايرت دارد) 2011( هاي بررسي سامبيسا و همكاران دارد ولي با يافته

هـاي جنـسيتي توسـط       كه بر وجود رابطه معكوس بين پذيرش به كليـشه         فرضيه پنجم   
 اين متغير از لحـاظ     .زنان و خشونت شوهران عليه زنان داللت دارد، مورد تائيد قرار گرفت           

بـه  . باشد گذاري مي تأثيركنندگي متغير وابسته در رتبه آخر قرار دارد و داراي كمترين             تبيين
شوند و همان طور كه       از هم تفكيك مي    سي جن   مك كينون، زنان و مردان به واسطه       اعتقاد
 تمـاعي  شـرايط اج   تـأثير  اين تحـت      كه دگرد  بيان مي  يتيجنسهاي   تفاوتدانيم در قالب     مي
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جنسيتي است كه سلطه جنسي مردانه و فرودستي جنسي         يعني عدم تجانس  ،  ساختار مسلط 
 مقولـه   ي يـك   مثابه شناساندن زن به     هاي راديكال در پي    فمينيست. سازد زنانه را نهادينه مي   

كردند كه زنان نه فقط بـه        استدالل مي ،  هاي راديكال متقدم   فمينيست. دار بودند  سياسي معني 
شان نيز تحت فـشار      ه يا نژادشان تحت فشار هستند بلكه به دليل حقيقت زنانگي          خاطر طبق 

. به عبارتي، زنان به خاطر زن بودنشان، تحت ظلم و ستم قـرار دارنـد              . و مضيقه قرار دارند   
 زنان بـا يـك طبقـه اجتمـاعي همـسان هـستند            ،  اين كه از نظر برخورد و نگاه      سخن  كوتاه  

هائي كـه    ي اجتماع است؛ نقش    پرورده تقدند جنسيت دست  ها مع  فمينيست). 2011لوباس،  (
در ايـن كـه جـنس       . هـا نيـست    كنند محصول جبري طبيعت آن     مرد و زن در جامعه ايفا مي      

شناختي دارد يعني در تفاوت پيكر پسر و دختر ترديدي وجود ندارد، اما مهـم               مبناي زيست 
 جنـسيت خـود بداننـد و چـه          ي تربيت پسران و دختران كه چه رفتاري را متناسب با           شيوه

يعني برخورد والدين، آموزگاران و به طور كلـي جامعـه بـا             . رفتاري را با ارزش تلقي كنند     
ايـن تفـاوت   . پسران و دختران متفاوت است و از آنان رفتارهاي متفـاوتي را انتظـار دارنـد    

و نهادهـائي بـه     كنند   رفتار مورد انتظار از دختر و پسر را بزرگساالني كه با آنها برخورد مي             
هـاي تلوزيـوني و هـم      بر همين مبنا هـم برنامـه     . كنند آنها تعلق دارند حمايت و تشويق مي      

پسران . هاي مناسب است   ي الگوهاي نقش   هاي روخواني در مدارس، هر دو محل ارائه        متن
هـا پيـروي نكننـد بـا تمـسخر و سـرزنش بزرگـساالن و حتـي                   و دختراني كه از اين نقش     

هاي ايـن تحقيـق حـاكي از آن          يافته). 1390آبوت و واالس،     (گيرند قرار مي همساالن خود   
اند يعني زناني كه تسلط و سـلطه مردانـه،           هاي جنسيتي را پذيرفته    است كه زناني كه كليشه    

پذيرنـد و در برابـر       ها را نمـي    اند نسبت به زناني كه اين كليشه        تحت سلطه بودن را پذيرفته    
دهند، خشونت كمتري را از سـوي شـوهران خـود متحمـل              ان مي ها مقاومت نش   اين كليشه 

نتايج اين بررسي بـا نتـايج تحقيقـات    . باشد ري ميدر ساال اند و اين يافته مويد نظريه پ       شده
 . همخواني دارد) 2004( ، احمد و ديگران)2009( ، راني و بونو)1994( ارچاك و روزنفيلد

 بر خشونت عليه زنـان در شـهر         مؤثر در اين تحقيق تالش شده است به بررسي عوامل        
بـا توجـه بـه    . راديكال مورد بررسـي قـرار گيـرد   فمينيسم  بر نظريه منابع و تأكيدسنندج با  
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توان دريافت كه بين چارچوب نظري و فرضيات تحقيـق،           هاي پژوهش، به درستي مي     يافته
 و ميزان پذيرش آنچنان كه ديديم بين ميزان خشونت عليه زنان     . پيوند استواري برقرار است   

هـاي جنـسيتي و پـذيرش اقتـدار مردانـه ارتبـاط            هاي جنسيتي و پايبنـدي بـه نقـش         كليشه
هاي جنسيتي   بدين معنا كه زناني كه پذيرش بيشتري نسبت به كليشه         . معكوسي وجود دارد  

دهنـد مـورد     پذيرنـد و مقاومـت نـشان مـي         ها را نمي   اند كمتر از زناني كه اين كليشه       داشته
انـد   هاي جنسيتي داشـته    اند، همچنين زناني كه پايبندي بيشتري به نقش        ار گرفته خشونت قر 

دهند كمتر   پذيرند و نسبت به آن واكنش نشان مي        هاي جنسيتي را نمي    از زناني كه اين نقش    
اند كمتر از زنـاني كـه        زناني كه اقتدار مردانه را كامال پذيرفته      . اند مورد خشونت قرار گرفته   

اند و در    كنند مورد خشونت قرار گرفته     پذيرند و از اين اقتدار سرپيچي مي        نمي اين اقتدار را  
هـاي   پذيرند و به نقـش   توان به اين نكته اشاره كرد كه زناني كه اقتدار مردانه را مي             ادامه مي 

انـد   پذيرند كمتر مورد خشونت واقع شده  هاي جنسيتي را مي    كليشه جنسيتي پايبند هستند و   
گيرند كـه نـسبت بـه ايـن باورهـاي سـنتي        اني بيشتر مورد خشونت قرار مي    و اين يعني زن   

باشـند   ها تهديدي براي اقتدار جامعه پدر ساالري مي        كنند و چون سرپيچي اين     اعتراض مي 
ها و حفظ قـدرت خـود از خـشونت           مردان احساس خطر كرده در نتيجه براي سركوب آن        

معه، براي زنان، مطيع و فرمـانبردار بـودن، منفعـل           ي رايج جا  ها  ارزشدر واقع،   . كنند استفاده مي 
بودن و زيردستي و براي مردان باالدستي، فرماندار بودن و اقتدار و اعمال خـشونت را مناسـب                  

به مردان حق استفاده از خشونت به عنوان يك ابزار اعمال قدرت و كنتـرل داده شـده                   . داند مي
هـاي نظـام    كـنش نـشان دهنـد يـا از خواسـته      هـا وا   اما زناني كه در مقابل اين خـشونت       . است

ها  ها واكنش نشان دهند، جامعه مردساالر به شدت آن مردساالري سرپيچي نمايند و نسبت به آن
  .گردد آميز اعمال مي ها رفتارهاي خشونت را سركوب كرده و نسبت به آن
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  راديكالفمينيسم سازي نظريه   فرآيند مقياس.1پيوست شماره 
 نظريه ايده اصلي نظريه مفهوم هامتغير  ها گويه

 .محل كار زن، خانه است
 .وظيفه اصلي زن مراقبت از شوهر و فرزندان است

 . آور باشندشوهران بايد نان
 .خوب نيست كه زنان نان آور خانه باشند

زني كه شاغل است، هر وقت شوهرش خواست بايد شغلش را 
 .رها كند

ترين وظيفه زن اين است كه جوابگوي نيازهاي شوهرش  اصلي
 .باشد

هاي مردان  هاي زنان بايد با حقوق و مسؤليت حقوق و مسؤليت
 .مساوي باشد

زشت است كه شوهران در كارهاي روزمره خانه مانند ظرف 
 .شوند سهيم مي... شستن و

توانند فرزندان خوبي  اگر زنان در بيرون از خانه كار كنند، نمي
 .تربيت كنند

شان احساس  هاي زنان اكثر شوهران از استعدادها و شايستگي
 .كنند خطرمي

ش
ه نق

ي ب
بند

پاي
 

تي
سي
 جن

اي
ه

 

 .ر را در خانواده بزنندبه نظر من شوهران بايد حرف آخ
 مهم زندگي بايد از سوي شوهران گرفته هاي تصميمبه نظر من 

 .شود
خواهند،  بهتر است زنان تنها هنگامي كه شوهرانشان از آنها مي

 .اظهار نظر كنند
.زشت است كه زنان در مقابل تصميم شوهرانشان مخالفت كنند
خوب نيست كه زنان امروز نسبت به زنان گذشته كمتر از 

 .برند شوهرانشان حساب مي
اده .هاي زندگي بايد بر دوش شوهران باشد به نظر من مسئوليت

انو
 خ
 در

دانه
 مر

دار
 اقت

ش
ذير

پ
 

 .تر از زنان هستند در مجموع، مردان از نظر هوشي با هوش
 .زنان ترسوتر از مردان هستند

توانند در مشاغل سخت شاغل شوند و بهتر است اين  زنان نمي
 .مشاغل را مردان به عهده بگيرند

 .هاي مختلف، مردان رئيس باشند بهتر است كه در گروه
 .زنان به حمايت مردان احتياج دارند

.اي رفتار كنند كه زنان از آنان حساب ببرند مردان بايد به گونه
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