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 خالصه 

 مقدمه
مطالعه حاضر با هدف بررسي میزان خشونت فیزيكي علیه زنان در منطقه رامشیر و رابطه آن با  

های الری، تفاوتمتغیرهای اعمال قدرت، حمايت اجتماعي، تحصیالت زنان، پايگاه اقتصادی، مردسا

 سن و تحصیالت آنان انجام شده است. ،فرهنگي 

 روش کار

صورت پپیمايشي)کمي( و جامعه مورد مطالعه منطقه رامشیر است. تحلیلي به –نوع مطالعه توصیفي  

شده ولي در اين مطالعه به علت  232بوده و از روش کوکران حجم نمونه ایگیری خوشهروش نمونه

نفر از زناني بود که  033نفر زنان انتخاب گرديد. جامعه آماری  333ودني، تعداد افت احتمالي آزم

ای انجام گرفته و سواالت آن ها باروش پرسشنامهاند.گردآوری دادهقرباني خشونت فیزيكي شده

های عیني است که با تمرکز روی متغیرها و بدون واقعیتخودساخته است و در پي سنجش 

 پذيرفته است.ها، انجام ستقالل زمینهگذاری و با اارزش

 نتايج

ها خشونت فیزيكي وارد شده است و همچنین از آزمودني %06دهد که بر روی اين پژوهش نشان مي 

برای بررسي متغیرها و رابطه آن با خشونت فیزيكي علیه زنان نتايج بدست آمده به ترتیب عبارتند از : 

اعي، تحصیالت زنان، پايگاه اقتصادی، تفاوت فرهنگي مردساالری، اعمال قدرت، حمايت اجتم

باشد که برای اثبات يا رد اين فرضیات از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده و با مي

(، )مرد 752/3های پژوهش: )اعمال قدرت اند. نتايج يافتهاستفاده از تحلیل واريانس بررسي شده

(، ) 922/3(، ) پايگاه اقتصادی950/3(، )تحصیالت زنان 913/3(، ) حمايت اجتماعي715/3ساالری 

محاسبه شده است. البته  35/3است که با خطای  333/3( سطح معني داری 933/3های فرهنگي تفاوت

گیری، با فرمول آلفای کرونباخ )به روايي آن با روش محتوايي سازه و صوری تأيید و پايايي اندازه

 ( تأيید شده است.056/3اندازه 

 نتيجه گيری

تعداد زيادی از زنان، خشونت فیزيكي بر اساس مردساالری و اعمال قدرت مردان در خانواده بر آنها 

ای و حمايت اجتماعي به طور اعمال شده است لذا در اين زمینه بايد برای اين زنان اقدامات مشاوره

 تخصصي از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.

 کلمات کليدی
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 مقدمه

خشونت در خانواده هم در قشرهای پايین و متوسط و هم در 

سواد ديده قشرهای باالی جامعه و هم در میان افراد باسواد و کم

 ای خشونت متأثر ازهای شكلدر هر جامعه(. 6شود)مي

ساختارهای قانوني، سنتي، ديني و سیاسي همان جامعه است. تن 

گیرد هايي که در رابطه با آنها صورت ميدادن زنان به خشونت

آمیز جامعه به زن مطلقه، نیز به همان جهات است. نگاه تحقیر

هايي از ترس از جدايي از فرزندان، فقر بعد از طالق و ... نمونه

های جنسي، رواني، نان ايراني برای تحمل انواع خشونتداليل ز

ی (. درك درست ماهیت و دامنه2،3مالي و سیاسي است)

آمیز خشونت و يافتن ابزاری برای کاهش رفتارهای خشونت

 (.2ای است که مربوط به عموم جامعه است)مسئله

خشونت خانگي يک مسئله اجتماعي دربسیاری ازکشورهای 

زنان  %91دهد که يج پیمايشي درژاپن نشان ميآسیايي است. نتا

اند. طبق اين گزارش ژاپني حداقل يک نوع خشونت را تجربه کرده

پاسخ قابل  خشونت خانگي يک موضوع خصوصي است و معموالً

توجهي به بدرفتاری زنان است. خشونت يک مسئله خاص مسلمانان 

مالً منع نیست ازآنجايي که در قرآن خشونت خانگي علیه زنان کا

رسد که نرخ باالی خشونت علیه زنان شده است به نظر مي

ی فرهنگي است تا هويت درکشورهای اسالمي بیشترمرتبط بازمینه

مذهبي. طبق تحقیقاتي که پیرامون مسئله خشونت خانگي علیه زنان 

درايران انجام شده است قربانیان خشونت خانگي درکشور، زنان 

های آنان منجر به شكايت %96هدکه دسال را تشكیل مي 23تا23

هاست که دست . دراين راستا مدتاست های عاطفي شدهجدايي

اندرکاران امور زنان در صدد تهیه طرحي برای پیشگیری ازخشونت 

 (. 5)باشندميعلیه زنان درمحیط خانواده 

اهمیت موضوع خشونت تا آنجا مطرح شده که سازمان ملل 

روز جهاني مبارزه با خشونت علیه نوامبر هرسال  25متحد، در 

زنان اعالم کرده است. ازسوی ديگر تحقیقات درايران حاکي از 

های ايراني وجود نرخ تقريباً باالی اين پديده دربین خانواده

الخصوص پیامدهای است. اين پديده دارای نتايج نامطلوب وعلي

 پنهان منفي رواني برشخصیت فرد قرباني وهمچنین با رويكردی

سیستمي به مسئله دارای کارکرد ايجاد خلل دراعضای خانواده 

است ونتايج نامطلوب برشخصیت سايرافراد خانواده دارد به 

ها و طورکلي خشونت خانگي سدی درمقابل نمايش قابلیت

های کارآمد زنان درمحیط خصوصي واجتماعي است توانمندی

درواقع پژوهش حاضر با هدف کلي بررسي عوامل 

گیرد که به دنبال خشونت خانوادگي علیه زنان انجام ميمؤثردر

ها وعلي الخصوص زنان راهكارهايي جهت آگاهي دادن خانواده

ها و وظايف وحقوق خود درمحیط خانواده، پیرامون نقش

همچنین آموزش اعمال روابط و متقارن درنظام خانواده و ارايه 

بین  از های جمعي جهتها چون رسانهپیشنهادات ياد دهنده

های جنسیتي و راهكارهايي جهت ايجاد نگرش بردن کلیشه

ای اجتماعي هايي علیه زنان وطرح برنامهجديد درقانون

درنهادهای مشاوره خانواده وکاهش خشونت خانگي علیه زنان 

 (.1است)

های متفاوتي در تمامي جوامع خشونت علیه زنان به روش

صورت  ماعي و بهعنوان يک چالش و پديده اجتامروزی به 

شود. در طول تاريخ، های فرهنگي و بومي نمايان ميشاخص

اند ها چون همدلي درك درستي از حقوق زنان نداشتهانسان

بیشتر اوقات حقوق آنها پايمال شده و يا در عوض دادن حق و 

عبارتي مورد خشونت قرار حقوق، مورد آزار و اذيت و يا به

های لیه زنان که يكي از شكلفیزيكي عاند. خشونتگرفته

خشونت علیه زنان است، يكي از مشكالت اجتماعي تمام 

حاضر بر آن است تا میزان (، پژوهش 9کشورهای دنیاست)

خشونت فیزيكي میان زنان در منطقه رامشیر را شناسايي و 

های اين پژوهش را در محور متغیرهای اعمال قدرت، فرضیه

های ، پايگاه اقتصادی، تفاوتحمايت اجتماعي، تحصیالت زنان

فرهنگي و جنسیتي در ارتباط با میزان خشونت فیزيكي علیه زنان 

بررسي نمايد، همچنین به دنبال ارايه راهكارهايي جهت آگاهي 

ها، وظايف و خصوص زنان، پیرامون نقشها، بهدادن به خانواده

حقوق خود درمحیط خانواده است و پیشنهاداتي به نهادهای 

های اجتماعي همچون شي و اعمال کننده يادگیریآموز

درست  های جمعي ارائه کند تا به آموزش برقراری روابطرسانه

های جنسیتي همت گمارند و به در خانواده و ازبین بردن کلیشه

هايي باشند دنبال راهكارهايي جهت ايجاد نگرش تغییردرقانون
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هايي امهکه علیه زنان وضع شده است همچنین به طراحي برن 

زنان کمک  نهادهای مرتبط با درنهادهای مشاوره خانواده و

 کنند.

توان ای قديمي و جهاني است که نميخشونت فیزيكي پديده

ای از تک علتي دانست بلكه در اين ارتباط طیف گستردهرا آن 

زبان که  خصوص در جامعه عرب(. به9ها وجود دارد)نظريه

فیزيكي  آن، زمینه را برای خشونتساختار فرهنگي مرد ساالرانه 

کند. از آنجا که سبک در میان زنان عرب بیشتر فراهم مي

ای است و زنان ای و قبیلهصورت عشیره زندگي اقوام عرب به

در  و رنگي در مسايل زندگي دارنددر آن جامعه نقش کم 

صورت دخالت زنان، مردان به آزار و اذيت و خشونت علیه زنان 

ها داخت و از ابزارهای مختلفي برای آزار دادن آنخواهند پر

کنند. هر دختر عرب در درجه اول بايد با پسر استفاده مي

عمويش ازدواج کند. اگر دختر يا خانواده او از اين ازدواج 

ممانعت نمايد نتیجه آن نه تنها درگیری بین دو خانواده بلكه 

های ین رسمای خواهد بود. همچنای و عشیرههای طايفهنزاع

آمیز جنسي علیه زنان غلط در شب عروسي و رفتارهای خشونت

و رسم دم حجله ايستادن و تصاحب کردن جسم زن از سوی 

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

ی خشونت فیزيكي علیه داشت و از همان شروع زندگي زمینه

 زن فراهم خواهد شد.

ن مرد ازهمسرخود سوء استفاده فیزيكي ای که درآرابطه

کند، حاکي از نیاز به تجديد نظردوباره نسبت به ياکالمي مي

ها برخي از نظريه جامعه است. در رابطه قدرت بین زن وشوهر

براساس رويكرد  ،ساخت قدرت: شمس اسفندآباد عبارتند از:

ای که فمنیستي روابط دوجنس اساسا رابطه قدرت است. رابطه

ن مرد از همسرخود سوء استفاده فیزيكي،کالمي يا روان در آ

شناختي کرده و با بكارگیری خشونت، قدرت و سلطه خود را 

بخشد. بدين ترتیب خاتمه دادن به همسرآزاری مستلزم تداوم مي

 (0تجديد ساختار رابطه قدرت بین زن ومرد درجامعه است )

ان نظـامي از والبي: فمینیست سوسیالیست، مردساالری را به عنو

ساختارها و عمل اجتماعي که در آن مردان بر زنان حاکمیـت  و 

کنـد. کنند تعريـف  مـيسـلطه  دارنـد  و آنـان  را استثمار مي

والبـي  مردسـاالری  را متشـكل  از شـش سـاختار نسـبتا خود 

گیرد و معتقد است که چگونگي ترکیب مختار در نظر مي

تار درجوامع مختلف انعطاف الزم را به نظام متغیرهـای ايـن سـاخ

اند دهد. ساختاری ششگانه مدنظر والبي عبارتمرد ساالری مي

از: استثمار زنان و کار خانگي بدون دستمزد، روابط موجود در 

بازار کار، دولـت، خشونت مردان علیه زنان، روابط جنسي و 

تواند فرهنگ جامع. درنظام مردساالری که خود مي

نگرتصاحب زن توسط مرد وکارکردن زن درخانه بدون نشا

دستمزد واجبار به روابط جنسي بدون میل زن باشد، بايد تعادل 

وتوازني را میان زن و مرد ايجاد نمودکه چیزی به زور واجبار 

 (. 7آنها انجام گیرد) نباشد بلكه به میل هردو ی

ارانه از زن فرمانبرد تصـور اقتدارگرايانـه از مـرد و تصـور جیلس:

شود به های آينده ميبه واسطه اينكه باعث انتقال نابرابری به نسل

عنوان يكي از متغیرهای اصلي تاثیرگذار بر خشـونت علیـه زنـان 

دارای اهمیـت فراوانـي اسـت. اين مطالعات بیشتر به نقش 

های فرهنگي در توسعه خشونت علیه زنـان ها و ارزشگرايش

را تابعي از باورهای اجتماعي و فرهنگي فرد  اند و آنپرداخته

پذيری جنسیتي با نهادينـه کـردن نـابرابری و دانند. جامعهمي

های آينـده، باعـث اسـتمرار تـداوم بخشیدن به آن در نسل

گیری ها و شكلروابـط نـابرابر قـدرت در بسـیاری ازخانواده

شده واقع  خشونت علیه زنان خواهد شد. وبرعكس مورد تشويق

مشاهده و تجربه بدرفتاری از ناحیه والدين گـردد. و تقويـت مـي

رفتار سلطه آمیز توسط در دوران کـودکي منجـر بـه يـادگیری 

حمايت  دورکیم: (.63شود)مرد و آموختن تحمل توسط زن مي

های ای از گروهاجتماعي درجريان فعالیت مذهبي فرد در زنجیره

د که وی را به دلیل حمايت اجتماعي که از گیراجتماعي قرار مي

هنجاری وخشونت خانگي مصون نگه شود در مقابل بياو مي

ر در تحقیق از دارد. بنابراين به منظور به کارگیری اين دو متغیّمي

نظريه نظم اجتماعي به طور کلي و نظريه همبستگي اجتماعي 

 تحقیق خود پیرامون خودکشي عنوان کرده است دورکیم در

که افزايش توانايي زنان آسیب ديده برای دستیابي به حمايت 

اجتماعي ومنابع مادی مهم است، زيرا که ممكن است افراد را از 

 (.66درگیری در رفتارهای خودکشي محافظت کنند)
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نظران مختلف در بنابراين در اين پژوهش از نظريات صاحب 

یلس، هايي چون جايران و جهان استفاده شده است. شخصیت

آزاد ارمكي، والبي، دورکیم، آبوت، واالس، دلف،گانگ، تقي

شمس اسفندآباد، امامي بور، اعزاری، مهدوی و صبوری که هر 

ها با هايي به متغیرهای اين پژوهش دارند و فرضیهکدام اشاره

 شوند. ها اثبات ميگیری از نظريات اينبهره

تاکنون در داخل هايي که با توجه به مطالعات و بررسي پژوهش 

و خارج از کشوردررابطه با خشونت فیزيكي علیه زنان توسط 

، نیازی، مستمع زاده، غضنفری،زاده، مارابي، لهساييقاضي

دشوگرمن، کیم سونگ، بوی موراش، فورد، هوتالیگ، گي

توان به اين و ديگران صورت گرفته است مي جارکو، استیكلي

ی عللي چند های پژوهش نشان دهندهنكته اشاره نمودکه يافته

در گرايش شوهر به خشونت علیه همسراست: اعتقـاد شوهر به 

ی اجتماعي و اقتصادی، شیوههای جنسیتي، تأثیر پايگاهکلیشه

بین اعضای خانواده، سن شوهر، تفاوت  همسر، مرزهای انتخاب

های زناشويي (. همچنین برخي روش62تحصیالت همسران)

میان زوجین، تحمل آزار فیزيكي و خشونت در دوران کودکي 

ی خشونت پدر در خـانواده، خاسـتگاه از جانب شوهر، مشاهده

ط مندی شوهر از زندگي زناشويي قرارگرفتن در شرايو رضايت

ازدواج فرهنگي، اقتصادی واجتماعي، سـنکارغیرماهرانه، عوامل

شوهر، اختالف سني همـسران، قومیـت شـوهر، خويشاوند 

همسری، شغل شوهر نیز در گرايش شوهران به اعمال خشونت 

 (. 63علیه همسران خود موثراند)

 روش کار 

های که در اين برخي از مسايل تحقیق اجتماعي، مستلزم روش

تحلیلي در منطقه رامشیرانجام شده و روش  -لعه توصیفيمطا

نمونه گیری در دسترس است. با توجه به موضوع تحقیق و در 

نظر گرفتن متغیرهای پژوهش، انجام اين پژوهش با استفاده از 

روش پیمايش و با استفاده از تكنیک پرسشنامه صورت گرفته 

 است. 

  q=5/3 صفت، احتمال وجودp =5/3از طريق فرمول کوکران 

5/3 q=،71/6احتمال عدم وجود صفت=t  ،درجه اطمینان

325/3=d 

= حجم نمونه nنفر، 033=حجم جامعه آماری Nاحتمال خطا، 

نفر انتخاب شدند و در اين مطالعه به علت  232آماری، تعداد 

 نفر زنان انتخاب گرديد. 333افت احتمالي آزمودني، تعداد 

مه به صورت سواالت خود ساخته و با توجه به نظريات و پرسشنا

های پژوهش طراحي شده است روش اجرای طرح بدين تئوری

صورت بوده که پس از تعیین حجم نمونه، با شورای حل 

اختالف )بخش خانواده( برای انجام طرح گردآوری اطالعات 

های الزم به عمل آمد و هدف از انجام اين پژوهش هماهنگي

داده شد و به افرادی که قصد تكمیل پرسشنامه را داشتند شرح 

هماهنگ گرديد. پس ازانجام جمع آوری اطالعات، برای انجام 

استفاده شد. آمار   spssپردازش اطالعات از نرم افزار آماری

کند.با توصیفي که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص مي

مالً موافقم، موافقم، در نظر گرفتن پرسشنامه با پنج مقیاس: کا

استفاده  کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم که از طیف لیكرت

. اين پرسشنامه از مورد بررسي قرار داده شده استفرد و 

سواالت خودخواسته  با توجه به تئوری و نظريات طراحي شده 

باشد. در مطالعه پايائي اين است. و دارای روايي و پايائي مي

برآورده شده است. و از  %056اده از بازآزمائي آزمون با استف

نظر دموگرافیک سطح تحصیالت و سن افراد مورد مطالعه از 

 طريق چک لیست ثبت شده است.

مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته و متغیرهای  -5جدول 

 مستقل 
 نامهپرسش متغیرها

 ضريب آلفا تعداد گويه

 790/3 1 اعمال قدرت

 735/3 1 یمردساالر

 739/3 1 تحصیالت زنان

 052/3 1 پايگاه اقتصادی

 922/3 1 حمايت اجتماعي

 962/3 1 تفاوت فرهنگي

، ضريب آلفای کرونباخ به عنوان يكي از 6با توجه به جدول

شود. اين ضرايب از ضرايب پايايي يا قابلیت اعتماد شناخته مي

اجتماعي ومترين ضرايبي است، که توسط پژوهشگران علعمومي

ها مورد آوری دادهبرای سنجش پايايي ابزارهای مختلف جمع

http://jsi-isa.ir/?_action=article&au=134561&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9
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متغیر مستقل و متغیر وابسته  1(. طبق 62گیرد)استفاده قرار مي 

 محاسبه گرديده است. 056/3میانگین آلفای آنها

 نتايج

آمار توصیفي: در اين بخش به توصیف برخي از متغیرهای 

دول فراواني و توصیف شود و عالوه بر جتحقیق پرداخته مي

های موجود بین متغیرهای توان به رابطهها به سهولت ميداده

 مورد سنجش پي برد.

 توزيع فراواني سن پاسخگويان -6جدول 
 درصد  فراواني سن

 67 59 سال61زير

61-60 51 19/60 

67-26 32 19/63 

22-22 22 0 

25-29 27 33/61 

20-33 23 33/63 

36-33 69 19/5 

32-31 66 19/3 

 11/2 62 به باال39

 633 333 جمع

، بین سن افراد مورد 3های جدول شماره با توجه به داده     

مطالعه و خشونت فیزيكي آنان روابط معناداری وجود دارد و 

ترين درصد پاسخگويان به ترتیب سن توان بیان کرد که بیشمي

 اند.سال بوده 25-29و  61-60سال و بعد از آن 61زير

 توزيع فراواني سطح تحصیالت پاسخگويان -1جدول 
 درصد  فراواني مدرك تحصیلي

 33/20 05 ابتدايي

 -زير راهنمايي

 راهنمايي

12 33/26 

 19/60 51 ديپلم -زيرديپلم

 -فوق ديپلم

 کارشناسي

75 19/36 

 633 333 جمع

، توزيع فراواني سطح تحصیالت پاسخگويان 3با توجه جدول 

 ت فیزيكي رابطه معناداری وجود دارد.با خشون

ضرايب همبستگي بین متغیرهای مستقل پژوهش با  -4جدول 

 خشونت فیزيكي علیه زنان
همبستگي  نام متغیر

 پیرسون

سطح 

 داریمعني

 333/3 715/3 مرد ساالری

 333/3 752/3 اعمال قدرت

 333/3 913/3 حمايت اجتماعي

 333/3 950/3 تحصیالت زنان

 333/3 922/3 اقتصادیپايگاه 

های تفاوت

 فرهنگي

933/3 333/3 

، بین شاخص مردساالری و اعمال 2با توجه به جدول شماره

قدرت که باالترين ضريب همبستگي را به خود اختصاص داده 

توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری با خشونت است مي

، فیزيكي زنان دارند. متغیر حمايت اجتماعي، تحصیالت زنان

پايگاه اقتصادی، تفاوت فرهنگي به ترتیب در مراحل بعد قرار 

 اند.گرفته

  بحث

بر اساس نتايج مطالعه انجام شده از خشونت علیه زنان در منطقه  

رامشیر از استان خوزستان و ارتباط معناداری با متغیرهای مستقل 

ترتیب رابطه اين متغیرها اول تا ششم، در گزارش اين پژوهش به

مردساالری بین تمام  در متغیر شود.بامتغیر وابسته بیان مي

فیزيكي ومیزان خشونت  715/3ن با سطح اطمیناهای شاخص

داری وجود دارد برای اثبات اين فرضیه ی معناعلیه زنان رابطه

پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقیق  33تا 25ازسواالت 

لحاظ آماری معناداراست ها به دهد تفاوت بین میانگیننشان مي

 و نیز با نظريه والبي سازگار است. در اين نظريه تصور غلط

هايي مردان در خصوص فرمانبرداری زنان از آنها باعث نابرابری

عنوان اند که زن بهشده است که در آن مردان بر اين اعتقاد

مستعمره بايد در سلطه و حاکمیت آنها قرار گیرد و اوامر آنها را 

(. جامعه پذيری جنسیتي با نهادينه 65بدون چون و چرا بپذيرند)

های آينده، باعث بخشیدن به آن در نسلکردن نابرابری و تداوم 

ها و استمرار روابط نابرابر قدرت در بسیاری از خانواده

(. دراين پژوهش 63گیری خشونت علیه زنان خواهد شد)شكل

نیز در میان قومیت عرب منطقه رامشیر، اين خصلت به وضوح 
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. بنابراين متغیر مستقل مردساالری با میزان خشونت شودديده مي

 دهد.كي علیه زنان رابطه معناداری را نشان ميفیزي

ومیزان 752/3های با سطح اطمینان و بین اعمال قدرت با شاخص

فیزيكي علیه زنان رابطه معناداری وجود دارد. برای خشونت 

پرسشنامه استفاده شده است.  1تا  6اثبات اين فرضیه از سوال

لحاظ آماری به ها دهد تفاوت بین میانگیننتايج تحقیق نشان مي

های اسفندآباد و امامي پور و اعزازی در معنادار است، و بانظريه

ها اعمال قدرت در خانواده سازگار است که در اين نظريه

توان خانواده را يک نظام اقتداری دانست که هر گاه در آن مي

گیری با مرد باشد در زماني که فرآيندهای زندگي تمام تصمیم

شیوه تضاد نشان دهد باعث اعمال قدرت  را بهدر خانواده خود 

شود. در اين پژوهش نیز در قومیت عرب منطقه از سوی مرد مي

ای، خود را در رأس ای و قبیلهرامشیر چون مرد، با روحیه عشیره

داند و قدرت از آن اوست بنابراين متغیر مستقل خانواده مي

ابطه اعمال قدرت با میزان خشونت فیزيكي علیه زنان ر

 دهد.داری را نشان ميمعني

های با سطح در متغیرحمايت اجتماعي استبین تمام شاخص

ی ومیزان خشونت فیزيكي علیه زنان رابطه913/3اطمینان 

 62الي   9معناداری وجود دارد. برای اثبات اين فرضیه از سوال

( از حمايت 66پرسشنامه استفاده شده است. و با نظريه دورکیم )

سازگار است که اين نظريه حاکي از آن است که فرد اجتماعي 

های اجتماعي ای از گروهدر جريان فعالیت مذهبي در زنجیره

دلیل حمايت اجتماعي که از او گیرد که وی را بهقرار مي

دارد و از اين مي شود در مقابل خشونت خانگي در امان نگهمي

بي به حمايت جهت افزايش توانايي زنان آسیب ديده برای دستیا

اجتماعي بسیار مهم است زيرا از خودکشي آنان جلوگیری 

کند. در اين پژوهش نیز در میان قومیت عرب منطقه رامشیر، مي

شود، متغیر مستقل چون در خانواده هیچ نوع حمايتي از زن نمي

ی حمايت اجتماعي  با میزان خشونت فیزيكي علیه زنان رابطه

 دهد.معناداری را نشان مي

های با سطح درمتغیر تحصیالت زنان بین تمام شاخص 

و میزان خشونت فیزيكي علیه زنان رابطه معناداری 950/3اطمینان

پرسشنامه  60تا 63وجود دارد. برای اثبات اين فرضیه از سواالت

دهد تفاوت بین استفاده شده است. نتايج تحقیق نشان مي

مهدوی و  با نظريهلحاظ آماری معناداراست و نیز ها بهمیانگین

گیری در ( از نقش تحصیالت در قدرت تصمیم61صبوری)

خانواده سازگار است. در اين نظريه زن و شوهر به میزان 

برخورداری هر يک از آنها از تحصیالت، دارای قدرت 

اند. البته پايین بودن سطح تحصیالت گیری در خانوادهتصمیم

ی جبران اين ناکامي و مرد گاه باعث سرافكندگي او شده و  برا

آورد. در اين پژوهش نیز تحقیر به اعمال خشونت علیه زن رو مي

در میان قومیت عرب منطقه رامشیر، چون بر اين اعتقاداند که زن 

يا دختر نبايد از خانه دور شود و اگر تحصیل کند تبديل به يک 

توان آن را کنترل کرد به زنان شود که نميزن افسارگسیخته مي

دهند بنابراين زنان ای تحصیالت و يا ادامه تحصیل اجازه نميبر

در سطح پايیني از تحصیالت قرار دارند و قدرت آنها را در 

دهد. بنابراين متغیر شدت کاهش ميگیری در خانواده بهتصمیم

مستقل تحصیالت زنان با میزان خشونت فیزيكي علیه زنان رابطه 

 دهد.معناداری را نشان مي

های با سطح ر پايگاه اقتصادی بین تمام شاخصدرمتغی

داری فیزيكي علیه زنان رابطه معناومیزان خشونت 922/3اطمینان

پرسشنامه  22تا 67وجود دارد. برای اثبات اين فرضیه از سواالت 

دهد که تفاوت بین استفاده شده است. نتايج تحقیق نشان مي

با بیشتر نظرات لحاظ آماری معناداراست و نیز ها بهمیانگین

( از نقش قدرت مالي 61انديشمندان از جمله مهدوی و صبوری )

گیری در خانواده سازگار و پايگاه اقتصادی در قدرت تصمیم

است. در اين نظريه قدرت مالي زن يا مرد در میزان قدرت 

کاری شوهر و گیری او در خانواده موثر است هر چند بيتصمیم

واده نیز سبب خشونت از سوی مرد تحت فشار بودن اقتصاد خان

( معتقد است هر چه زنان 69بود. چنانكه رسكو ) بر زن خواهد

لحاظ اقتصادی استقالل بیشتری داشته باشند، احتمال بیشتری به

وجود دارد که مردان برای تالفي مشكالت بیكاری و 

اند، دست به آور اصلي شدهسرخوردگي از اين که زنان، نان

دراين پژوهش نیزدرمیان قومیت عرب منطقه خشونت بزنند. 

رامشیر، چون زنان در خانواده اغلب هیچ وقت قدرت مالي و 
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پايگاه اقتصادی ندارند، متغیرمستقل پايگاه اقتصادی بامیزان  

 دهد.ی معناداری رانشان ميخشونت فیزيكي علیه زنان رابطه

با های های فرهنگي بین تمام شاخصدرمتغیرتفاوت

میزان خشونت فیزيكي علیه زنان  و 933/3 نانسطح اطمی

ی معناداری وجود دارد. برای اثبات اين فرضیه از رابطه

پرسشنامه استفاده شده است. نتايج  31تا 36سواالت 

لحاظ ها بهدهد که تفاوت بین میانگینتحقیق نشان مي

آماری معناداراست ونیز با نظريه گانگ سازگار است. 

های فرهنگي متنوعي وجود دارد در اين نظريه هنجار

های خاصي ممكن است خشونت را طوری که گروهبه

بیش از ديگران بپذيرند چنانكه پذيرش خشونت در 

های طبقه پايین جامعه بیشتر است و از اين خانواده

در اين پژوهش ديدگاه خشونت هنجاری فرهنگي است. 

در دست بودن فرهنگ قومیت عرب دلیل وجود يکهر چند به

اين منطقه که تفاوت فرهنگي جدی وجود ندارد ولي به خاطر 

های تحمیلي، فامیلي، قومیتي ضعف هنجارهای فرهنگي، ازدواج

و بدون شناخت از يكديگر زمینه خشونت فیزيكي را در 

های طبقه پايین جامعه فراهم ويژه خانوادهها به خانواده

زنان و در رأس که نوع نگاه جنسیتي نسبت به (. اين7کند)مي

قرار دادن مرد در خانواده خود توانسته تحقیر زن را به همراه 

های فرهنگي با میزان داشته باشد. بنابراين متغیر مستقل تفاوت

با دهد. ای معنادار را نشان ميخشونت فیزيكي علیه زنان رابطه

رسد در منطقه های مطالعات مختلف، به نظر ميتوجه به يافته

رود، داد زناني که ظن به خشونت فیزيكي آنها ميرامشیر، تع

رقم نسبتاً بااليي باشد. خشونت جنسي در منطقه رامشیر به طريق 

رابطه جنسي از روی اجبار و در دوران حیض و مواقع بیماری 

تواند بايد گیرد و زن به هر شكل ممكن که ميزن صورت مي

اهد با او روابط خودر اختیار مرد قرار گیرد و هر جور که مرد مي

 .(60کند که اين نوعي خشونت فیزيكي است)زناشويي برقرار 

در مقابل ديگران و مورد  رکیکهای ش دادن و حرفمرد با فح

تمسخر قرار دادن زن و تهديد او به وارد کردن آسیب، به اعمال 

کند و پردازد و زن همیشه در مقابل او سكوت ميخشونت مي

(. زن اجازه شكايت 67از خود  ندارد) گونه حرفي در دفاعهیچ

گیری در دادگاه را ندارد چون عواقب خطرناکي را برای و پي

زن به همراه خواهد داشت حتي احتمال مرگ او وجود دارد. 

زنان اين منطقه دارای سردردهای شديد و عدم تعادل روحي و 

اند و همیشه حرف زدن آنها با گريه کردن و صدای ارزان رواني

اه است و همیشه صدمات فیزيكي از سوی همسر خود همر

ها و آرزوهای خود را فراموش گونه زنان خواستهبینند اينمي

کنند و تا زماني کرده و هرگز حق و حقوق خود را مطالبه نمي

که اقتدار در خانواده در دست شوهر خانواده باشد حرف زدن 

زنان همچنان ای به همراه نخواهد داشت و خشونت عیه زن فايده

گونه در امورات زندگي هیچ ( و زن23وجود خواهد داشت)

دخل و تصرف و اظهارنظری ندارد و اين خود نوعي خشونت 

های جداسازی جنسي)جنسیتي( در اتوبوس، ورودی مكاناست. 

ها همچنین تازگي پاركها و بهها، بیمارستانعمومي، دانشگاه

خشونت های مخصوص بانوان، از مصاديق تاکسي

ديدگاهي)فرهنگي( است چرا که جداسازی زنان و مردان در 

شک تنها دراز مدت، دور ماندن از اجتماع را در بر دارد و بي

توانند با زنان رابطه شوند، بلكه مردان هم نميزنان تحقیر نمي

انساني برقرار کنند و  اين تبديل به فرآيندی خواهد شد که نتیجه 

زنان آن جامعه را در پي خواهد  ماندگي مردان وآن عقب

 .داشت

برند و دلیل آن را در اين منطقه هنوز دختران خود را سر مي

ای برای رفتار که دلیل قانع کنندهکنند بدون اينناموسي بیان مي

ها دست به اين اقدام خود داشته باشند و تنها بر اساس شنیده

دختر و زن  هايي که انجام شد به چند موردزنند در بررسيمي

برخورديم که توسط برادر يا شوهرخود کشته شده بودند و پدر 

مقتول با رضايت خود اسباب آزادی مرد قاتل از زندان را فراهم 

کرده بود. بدون اينكه مجازاتي در کار باشد و اين دلیل بر وجود 

خشونت جسمي وحشتناکي است که در اين منطقه هنوز به چشم 

انوني نتوانسته است جلوی اين آسیب خورد و هیچ مرجع قمي

هولناك را بگیرد. تمامي مطالبي که در اين مقاله ذکر شده است 

در منطقه همه داليلي برای وجود خشونت فیزيكي علیه زنان

 رامشیر است.
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 گيرینتيجه
از آنجا که بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعه حاضر، تعداد 

مردساالری و اعمال  اساسبر خشونت فیزيكي  ،زيادی از زنان

لذا در اين  شده است،قدرت مردان در خانواده بر آنها اعمال 

ای و حمايت اجتماعي زمینه بايد برای اين زنان اقدامات مشاوره

 به طور تخصصي از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.

 تشكر و قدردانی

بدينوسیله از اعضاء محترم شورای گروه حقوق زن در 

كده مطالعات زن و خانواده دانشگاه اديان و اسالم دانش

که برای تحقیق و نگارش اين مقاله  مذاهب

های الزم را مبذول داشتند تشكر و قدرداني راهنمايي

شود.مي
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the extent of 

physical violence against women in Ramshir region and its relationship with 

variables of power, social support, women's education, economic status, 

patriarchy, cultural and differences, and their age and education. 

Methods: The type of descriptive-analytical study is survey (quantitative) 

and the study population is Ramshir region. Cluster sampling method was 

used and Cochran's sample size was 234 but in this study 300 women were 

selected due to probable drop in the sample. It is based on objective realities 

that focus on variables, without valuing and with contextual independence 

Results: This study shows that 81% of the subjects have been subjected to 

physical violence and also to examine the variables and its relationship with 

physical violence against women. Economics is the cultural difference used 

to prove or disprove these assumptions using Pearson's correlation 

coefficient and analyzed using analysis of variance. Findings: (exercise of 

power 0.952) (0.965 patriarchy), (0.760 social support), (0.758 women's 

education), (0.742 economic base),), (0.730 cultural differences) and 

Significance level is 0.000 which is calculated with 0.05 error. However, its 

validity was confirmed by the structural and formal content method and the 

reliability of the measurement was confirmed by Cronbach's alpha (0.851). 
Conclusion: Since, according to the results of the present study, a large 

number of women are subjected to physical violence by patriarchy and the 

exercise of male power in the family, so counseling and social support from 

the authorities and the government to these women are specifically 

recommended. This should be done. 

Key words: Physical violence, women, family, power, women's education, 

social support, economic base, patriarchy, cultural difference. 
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