
 

 

 

 تي تاثير رفتار قربانيان خشونت و ارتباط آن باشناختحليل جامعه

   عليه آنانآميز رفتار خشونت
  

  1مجيد حيدري چروده
  7/4/89:تاريخ پذيرش نهايي                   28/1/89 :تاريخ دريافت

  

  دهيچك
ران انجام شده است كه وجه كنون تحقيقات متعددي دربارة خشونت عليه زنان و دختتا

در مقالـة حاضـر، از   . مشترك اكثريت قريب به اتفاق آنها تبيين رفتار فاعالن خشونت است
ديدگاه عقالنيت رفتاري ادعا شده است كه فاعالن خشونت با آگاهي از نابهنجار بودن رفتار 

كمترين حمايت  آميز سعي مي كنند قربانيان خود را از بين كساني انتخاب كند كه ازخشونت
اين مقاله بخشي از نتايج تحقيقي است كه با جامعة آماري دختـران و  . اجتماعي برخوردارند

ابزار اصلي . سالة ساكن در شهر مشهد به روش پيمايشي صورت گرفته است 30تا  18زنان 
ها در اين تحقيق پرسشنامه و مشاهده و روش هاي اصلي آماري به كار گرفته گردآوري داده

نتـايج تحقيـق نشـان    . اي و رگرسيون چندگانه بوده اسـت ده تحليل عاملي، تحليل خوشهش
پرانـي از اشـكال   دهد كه مزاحمت از طريق وسايل نقليه، زل زدن و خيره شدن و متلـك مي

سوم زنان و دختران در طول دورة بررسي رايج رفتارهاي خشونت آميزي است كه بيش از دو
اقتصـادي و رفتـار غيراجتمـاعي    -ضعف پايگاه اجتمـاعي . اندكردهالاقل يكبار آن را تجربه 

شدن زنان و دختران را در زمينـة خشـونت   قربانيان متغيرهاي مستقلي اند كه احتمال قرباني
دهند و برعكس، پايبندي مذهبي زنان و دختـران مهـم تـرين عـاملي اسـت كـه       افزايش مي

  .دهدآميز عليه آنان را كاهش مياحتمال رفتار خشونت
  خشونت عليه زنان، خشونت خياباني، قربانيان خشونت: كليديواژگان 

                                                   
شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد و عضو گروه پژوهشي علوم دانشجوي دكتري جامعه - 1
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  مقدمه
 ،كنندهاي متنوعي آن را تجربه مي اي است كه نوجوانان و جوانان در محيطخشونت پديده

 بازرگان و همكاران،( هاي آموزشي به كرّات مشاهده شده استاي كه هم در محيطگونهبه
، جواديان ؛1381 ،رئيسي ترشيزي ؛1381چلبي، (در محيط خانواده  و هم )2004ويبل،  ؛1382
 ؛1384مارابي، (فراواني اين آسيب اجتماعي در بين زنان بسي بيشتر از مردان است ). 1381

ها، از هر چهار زن يك نفر بر پاية برخي گزارش). 1381اميدبخش و بختياري، ؛1381 دهقاني،
). 1999گوري، اسكوبي و مك ؛2002اشميت و نايس، (در معرض آسيب خشونت قرار دارد 

درصد  66مركز استان صورت گرفت، نشان داد كه در  28اي كه در در ايران بررسي گسترده
كم يك بار از ابتداي زندگي مشترك خشونت را تجربه شده، زنان دستهاي بررسيخانواده

ها درصد خانواده 10نوارها، خشونت فيزيكي جدي و حاد و در درصد خا 30در . كرده اند
مركز مشاركت زنان و (هاي منجر به صدمات موقت يا دايم گزارش شده است خشونت

  ). 1380معاونت اجتماعي وزارت كشور، 
نتايج . پيامدهاي اجتماعي و رواني خشونت عليه زنان و كودكان بسيار سهمگين است

نازلي  ينوجواناني كه در معرض خشونت قرار دارند، از بهداشت روان اندتحقيقات نشان داده
 و عالئم افسردگي در آنان بيش از نوجوانان عادي مشاهده شده )2005اوزر، ( برخوردارند

ميل به خودكشي در بين نوجوانان قرباني  ،از سوي ديگر )2004جينگ و پينگ، (است 
افزون شدة روزشواهد گردآوري ).2003وينكل، بالدري و ( خشونت بيشتر از افراد عادي است

گانة جسمي، روحي، رواني و د كه خشونت مبتني بر جنسيت عامل اختالالت چندندهنشان مي
نيا، فر و پارسيرفيعي ؛2006آبستري، (دهد تاثير قرار مي توليدمثلي است كه زنان را تحت

والديني با آزار و تعدي در مدرسه قرارگيري درمعرض خشونت بين ،تر و از آن مهم) 1380
   ).2003بالدري، (ت همبستگي مثبت داشته اس

پژوهش حاضر بر خالف گرايش غالب در تحقيقات خشونت عليه زنان، كه به محيط 
شوند و در صدد تبيين رفتار فاعالن خشونت بر اساس عوامل منتسب به خانواده محدود مي

  :االت زير پاسخ دهدسؤونت خياباني عليه زنان به خود آنان است، در صدد است در زمينة خش
 انواع خشونت خياباني عليه زنان كدام اند و ميزان شيوع هر يك در چه حدي است؟ -1

 هاي رايج مقابلة زنان با خشونت خياباني كدام اند؟شيوه -2
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آميز عليه آنان تاثير رفتار قربانيان خشونت تا چه اندازه بر ارتكاب رفتار خشونت -3
  دارد؟

  مرور پيشينة تحقيق
هاي متفاوت صورت گرفته كنون تحقيقات گوناگوني دربارة خشونت عليه زنان در محيطتا
درصد به دست آمد و  46در تحقيقي در كرمان، ميزان شيوع خشونت همسران عليه زنان . است

 6/55(بـود و پـس از آن خشـونت جسـمي     ) درصـد  6/78(شايع ترين نوع خشونت روانـي  
. در مراتـب بعـدي قـرار داشـتند    ) درصـد  6/28(و جنسـي  ) درصـد  7/34(صادي ، اقت)درصد

باللي ميبدي (بود ) درصد 1/36(ترين شكل خشونت رواني سوء ظن نسبت به همسر شاخص
در پژوهش ديگري كه بر روي زنان و دختـران مراجعـه كننـده بـه پزشـكي      ). 1388و حسني، 

درگيري خياباني، علت بيشترين مراجعات را  انجام شده است 1382قانوني شهر تهران در سال 
و بنا به اظهار زنان مورد بررسي، سوء ظـن شـوهر مهـم تـرين     ) درصد 23/38(داد تشكيل مي

در  ). 1382نجفـي دولـت آبـاد و همكـاران،     (علت خشونت عليه زنان محسـوب شـده اسـت    
يـزان زيـادي از   درصد از زنان تهراني بـه م  48تحقيق ديگري اين نتيجه حاصل شده است كه 

ترسـند و حـدود نيمـي از آنـان از طريـق      وقوع جرايم در معابر عمومي و فضاهاي شهري مي
پراني يا بوق زدن و چراغ دادن وسايل نقليه با مورد اذيت و آزار جنس مخـالف روبـرو   متلك

  ).1385عليخواه و نجيبي حبيبي، (شده اند 
هايي كه اعضاي آن برابري بيشـتري  ادهدهد در خانوتحقيقات اشتراوس و ديگران نشان مي

 ،بر اساس اين نظريه). 1378درويش پور،(اعمال خشونت در ميان آنان كمتر رايج است  ،دارند
تضـادها معمـوال بـا گفتگـو حـل       هايي كه اعضاي آن برابري بيشتري با هم دارنـد، در خانواده

چلبـي  .  دهنـد خود نشـان مـي  در رويارويي با اختالفات بردباري بيشتري از  اعضا د ونشومي
اي براي تداوم و بقاي خود بايد معتقد است در خانواده چهار مشكل وجود دارد كه هر خانواده

 ،نـد از معيشـتي  ا ايـن مشـكالت عبـارت   ). 1381چلبي، ( اين مشكالت را به نحوي حل كند
يازهاي اقتصادي معيشتي مربوط به تامين مايحتاج خانواده و نبُعد . تمشيتي، معاشرتي و تربيتي

روابـط  ئلة معاشرتي مسبُعد در . مديريت خانواده مطرح استئلة مس ،تمشيتيبُعد در . آن است
بُعد در . هاي بيرون از خانواده در دستور كار است اعضاي خانواده با همديگر و با افراد و گروه

مطـرح   آموزش تجارب، معارف و قواعـد زنـدگي  و كاربسـت آنهـا    ئلة مس) فرهنگي(تربيتي 
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همبختـي ، همـدلي و    ،همگاميبُعد در اين چهار  ايچنانچه در خانواده به نظر چلبي. شودمي
-38 :1381چلبي، (خشونت در خانواده بيشتر خواهد شد  ،همفكري كمتري وجود داشته باشد

فرد  آميز اكتسابي است و، رفتار خشونت)1980اشتراوس، (طبق نظرية يادگيري اجتماعي ). 34
اين نظريه سعي در توضيح فراگيري رفتار خشن در . مي آموزدشدن يند اجتماعياطي فر آن را

خانواده از طريق مشاهده يا تجربة خشونت دارد و از يك طرف بر تجارب فرزندان و مشاهدة 
هـايي در  هـا تفـاوت  كند كـه در خـانواده  مطرح مي ،كند و از سوي ديگررفتار خشن تاكيد مي

شود دختران و پسـران بـا هنجارهـاي متفـاوت     وجود دارد كه باعث مي پذيري جنسيتيجامعه
نقشي كه براي دختـران   ،گيرندپذير شوند و هر يك نقش جنسيتي خاص خود را فرا ميجامعه

پسران نيز نقـش جنسـيتي   . وابسته بودن به ديگري و تحمل خشونت همراه است، با فرودستي
  .گيرندرفتار خشن است فرا ميزة اجااستقالل و ،خاص خود را كه با فرادستي

كننـد تـا   طرز محسوسي كمتر اعمال خشـونت مـي  ه اند دختران بنشان داده انبرخي محقق
). 2006لـيچ،  ( برانگيختن دختران به خشونت نيازمند بدرفتاري بيشتري است تا پسران. پسران

بيشترين وقـوع   الًمثهاي گرايش به اعمال خشونت است كنندهينيترين تب خانواده يكي از مهم
ـ هايي با ناپدري زندگي مـي هدهد كه در خانوادخشونت شديد در بين نوجواناني رخ مي  دكنن

 ،هـايي بـا پـدر بيكـار    خـانواده  ،هاي با درآمد سـاالنة زيـر خـط فقـر    خانواده. )1992هيكي، (
اعمـال   خشونت بيشتري عليه فرزندان خود ،ندرآبي داي با سرپرستاني كه شغل يقهيهاخانواده

پرخاش لفظـي از جانـب والـدين را     اًكودكاني كه مكرر همچنين). 1993ولفنه و گلز،( كنندمي
پرخاشگري فيزيكي، بزهكاري و مشـكالت   با احتمالتجربه كرده بودند بيش از ديگر كودكان 

هـا اعتقـاد دارنـد خشـونت      فمينيسـت  ).1991ويسينگ و اشتراوس، (روبرو بودند بين فردي 
مراتب موجود در خـانواده و نيـز روابـط    است كه در سلسله يم اجتماعي پدرساالربازتاب نظا

اعضـاي فرادسـت    چونـان اين سلسله مراتب مردان را . است پذيرهاجتماعي ميان افراد مشاهد
  ).1979داباش و داباش، (گيرد اعضاي فرودست جامعه در نظر مي چونانجامعه و زنان را 

اي فراتر از قلمـرو فـردي و   يين خشونت عليه زنان به حيطهبرخي ديگر از تحقيقات در تب
اعـزازي  . كننـد هاي خشونت را در ساختار اجتماعي جامعه جستجو ميخانوادگي رفته و ريشه

در همين زمينه، نابرابري قدرت ميان زن و مرد را، كه ريشـه در سـاختار مردسـاالرانة    ) 1383(
او بـر اسـاس ديـدگاه سـيلويا والبـي      . شـمارد يجامعه دارد، عامل اصلي خشونت عليه زنان م

دانـد  ، جامعه شناس فمينيست، مردساالري را نظامي از ساختارها و عمل اجتماعي مـي )1990(
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ساالري را والبي مرد. كنندكه در آن، مردان بر زنان حاكميت و سلطه دارند و آنان را استثمار مي
گيرد و معتقد است كـه چگـونگي تركيـب    متشكل از شش ساختار نسبتا خودمختار در نظر مي

. دهـد متغيرهاي اين ساختار در جوامـع گونـاگون انعطـاف الزم را بـه نظـام مردسـاالري مـي       
گانة مد نظر والبي عبارت اند از استثمار زنان و كار خـانگي بـدون دسـتمزد،    ساختارهاي شش

. سي و فرهنگ جامعـه روابط موجود در بازار كار، دولت، خشونت مردان عليه زنان، روابط جن
ساز خشونت مردان عليه سه جلوة مهم ساختار اجتماعي مردساالرانه از ديدگاه اعزازي كه زمينه

هـاي  اقتصـادي، قـدرت مـردان در سـازمان     بُعدشود عبارت اند از قـدرت مـردان در   زنان مي
رة خشـونت   در تحقيقي ديگر دربا. كنندهنظارتي، قدرت مردان در سازمانهاي حامي و پشتيباني

هـاي دينـي،   نشدن ارزش، ضعف فرهنگي مزاحمان، دروني)1383آقاجاني،(خياباني عليه زنان 
آميـز والـدين عليـه    هاي نامناسب تربيتي در خانواده، ناسازگاري خانوادگي، رفتار تبعيضشيوه

مـل  ها و نهادهـاي فرهنگـي از عوا  اي بيگانه و عملكرد نامناسب سازمانفرزندان، تهاجم رسانه
  .موثر بر خشونت خياباني عليه زنان قلمداد شده اند

  چارچوب نظري تحقيق
، خشونت عليه 1993سازمان ملل در قطعنامة حذف خشونت عليه زنان در اجالس عمومي 

خشونت عليه زنان به معناي هـر عمـل خشـونت آميـز     « : گونه تعريف كرده استزنان را اين
هاي رواني، جسماني، رنج و بب احتمال بروز آسيبمبتني بر جنسيت است كه سبب بروز يا س

هاي اجباري يـا  در شرايط خاص محروميت و آزار زنان، از جمله تهديد به انجام چنين اعمالي
سـازمان جهـاني   (» دشـو از آزادي در زندگي عمومي يـا در زنـدگي خصوصـي مـي      اختياري

فرد براي پيشـبرد مقاصـد   رسان دانست كه توان عملي آسيبخشونت را مي. )1380بهداشت، 
روانـي   يندارد، بلكه ممكـن اسـت ابعـاد   ) بدني(دهد و صرفا جنبة فيزيكي ميخويش انجام 

و اقتصـادي  ) تجـاوز  حمـت جنسـي،  افحاشي، تحقير، منـزوي كـردن،داد و فريـاد، آزار و مز   (
ويـه بـه مفهـوم خشـونت در قالـب      ). 272 :1379كار، (به خود بگيرد ) شكستن وسايل خانه(

دانـد كـه از   كننـده مـي  زننده و تخريبصدمه تااشگري پرداخته است و آن را رفتاري عمدپرخ
دقـت در تعـاريف مربـوط بـه      ).2001ويـه، ( گيـرد جانب فردي عليه فردي ديگر صورت مـي 

  :سازدخشونت چند عنصر اساسي را در اين تعاريف متمايز مي
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بـه  . ل خشـونت بـارز اسـت   تعاريف فوق عنصر قصد و نيت عامـ همة در :  نيتمندي .الف
عامل خشونت قصد رنجاندن يـا آسـيب رسـاندن طـرف     ، آميزدر رفتار خشونت ،عبارتي ديگر
  .مقابل را دارد

اي تعاريف مستتر است كه عامل خشونت حتما بايـد بـه گونـه   همة در :  جلوة رفتاري .ب
مة عمل بپوشد قصد و نيت خشونت بايد جا ،به عبارتي ديگر. قصد و نيت خود را آشكار سازد

ي گونـاگون هـاي  توانـد در قالـب  به نظـر مـي رسـد رفتـار مـي     . تا مصداق خشونت واقع شود
  .تواند كالمي باشد يا غير كالميرفتار مي مثال ،ريزي شودطرح

شخص ديگري غيـر از خـود    تعاريف فوق خشونت معطوف بههمة در :  وجود قرباني.ج
، دهـد قرار مي هدفكدام بخش از قرباني را بيشتر خشونت بسته به اينكه  ،در اينجا. فرد است

هاي جسمي را هم بسته بـه اينكـه ويژگـي    خشونت. تواند به جسمي و روحي تقسيم شودمي
  .كنندبه جنسي يا غير جنسي تقسيم مي ،جنسيتي داشته باشد يا نه

كه ) نيقربا(معطوف به ديگري  ) نيتمند(آن بخش از رفتارهاي عامدانه  فقط: زاييآسيب .د
  . شودميخشونت تلقي  كندتوليد رنج 

بـه   )منفـي  يعـامل ( صدمهبه وارد ساختن  غالباًخشونت در تعاريف فوق :  بار خشونت .ه
تواند صـبغة ديگـري نيـز داشـته باشـد كـه       كه خشونت ميدر حالي ،قرباني محدود شده است

حذف عامدانة يك  تواند باعامل خشونت مي ،در حقيقت. مثبت يعبارت است از حذف عامل
  .كندروح يا جسم قرباني را اذيت و آزار ) خوراك و پوشاك نظير محبت،(عامل مثبت 

ماهيت عامل منفي يا مثبتي كه به قرباني وارد مي شود نيـز  :  ماهيت و محتواي خشونت .و
در تعريف دقيق خشونت بهتر است مشخص شود كه ماهيت عامل مثبت يا منفي . اهميت دارد

صـبغة  (، محبـت  ) صـبغة اقتصـادي  (عامل مثبت ممكن است خوراك و پوشـاك   الًمث. چيست
  .داشته باشد) صبغة فرهنگي(اطالعات و آگاهي  يا )صبغة سياسي(، قدرت )رواني

 ،توان گفت  خشونت عبارت است از رفتاري عامدانه كه طي آنبندي نهايي ميلذا در جمع
منفي جسم يـا روح قربـاني را    ين عنصرمثبت يا وارد ساخت يفاعل خشونت با حذف عنصر

  .دكناذيت و آزار مي
توان به جمله مي ه شده است كه از آنعرضهاي گوناگوني بنديكنون دستهاز اين مفهوم تا

بندي گالتونگ مبني بر خشونت هدفمند و بي هدف، خشونت آشكار و پنهـان، خشـونت   دسته
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معطوف به قربـاني و خشـونت بـدون    فردي و ساختاري، خشونت فيزيكي و رواني، خشونت 
  . قرباني اشاره كرد

بندي خشـونت بـر اسـاس    هاي روشني از دستهتواند تفاوترسد جدول زير ميبه نظر مي
  .دست دهدبه متفاوتمعيارهاي 

  

  بندي خشونت بر حسب معيارهاي متفاوتدسته. 1جدول 

  بندينوع دسته  بنديمعيارهاي دسته  رديف

 تنبيـه (و خشـونت غيركالمـي   ) مثل فحاشي(نت كالمي خشو  قالب رفتاري  1
  )بدني

خشونت عليه كودكان، خشـونت عليـه نوجوانـان و جوانـان،       سن قرباني  2
  خشونت عليه سالمندان

  خشونت عليه زنان، خشونت عليه مردان  جنسيت قرباني  3
  خشونت رواني، خشونت جسماني  شدهنوع آسيب وارد  4
خشونت اقتصادي، خشونت اجتمـاعي، خشـونت فرهنگـي و      آميزمحتواي رفتار خشونت  5

  خشونت سياسي
ــار   6 ــاب رفتـ ــل ارتكـ محـ

  آميزخشونت
خشونت خانگي، خشونت خياباني، خشـونت عليـه زنـدانيان،    

  خشونت شغلي

  
هـاي  دهد در اكثريت قريب به اتفـاق نظريـات و پـژوهش   در پيشينة تجربي نشان مي تامل

است رفتار فاعل خشونت است نه رفتار مفعـول  تبيين شده خشونت عليه زنان و كودكان، آنچه
پردازند كه چرا فاعل اقدام بـه  مي مسئلهها در حقيقت به تبيين اين اين نظريات و پژوهش. آن

كند، اما به اين سوال كه چرا فاعل از بين افراد متعددي كه پيش رو دارد فـالن يـا   خشونت مي
بـه  . دهنـد رساند پاسـخ نمـي  گيرد و به او آسيب ميميبهمان شخص را به مثابه طعمه در نظر 

فرض همة نظريات و تحقيقات فوق آن است كه فاعل خشونت به تمـامي  عبارتي ديگر،  پيش
 ؛اش چه كسي باشـد كند قربانياي يكسان مي نگرد و برايش فرقي نميمفعوالن بالقوه به گونه

ين رويكردهاي پژوهشي، به عواملي كه از در ا. شوندگويي قربانيان بر حسب اتفاق انتخاب مي
آميز فاعالن را تقويـت يـا   جانب قربانيان خشونت ممكن است احتمال ارتكاب رفتار خشونت
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دهـد زنـان و كودكـان، كـه     در حاليكه شواهد تجربي نشان مي. تضعيف كند توجه نشده است
ونت، يكنواخـت  ديدگي در برابـر خشـ  شوند، از حيث آسيبقربانيان اصلي خشونت تلقي مي

بدين معنـا كـه   . نيستند و حتي بين آنها تنوع و پراكندگي بسيار بااليي از اين حيث وجود دارد
اند و هـم  شود كه هستي خود را بر اثر خشونت از دست دادههم در ميان آنان افرادي يافت مي

معناسـت   اين واقعيت بدين. اندافرادي كه بعد از تحمل خشونت در آرامش كامل زندگي كرده
  .كنندكه فاعالن خشونت از بين قربانيان بالقوه اقدام به گزينش مي

نگارنده اعتقاد دارد فاعالن خشونت به اين مهم كه خشونت امري نابهنجار است و  لذا از 
اند، لذا ديدگاه جانب مفعول يا اطرافيان او ممكن است با مجازات مواجه شود به خوبي واقف

كند كه قربانيان خود را از بين كساني انتخاب كنـد كـه در صـورت    يعقالنيت رفتاري حكم م
احتمال مزبور در چند وضـعيت  . كشف خشونت، احتمال مجازات در كمترين حد ممكن باشد

  :يابد كه به شرح زير استكاهش مي
بـدين معنـي كـه    . كند قرباني تمايل به قرباني شـدن دارد وضعيتي كه فاعل گمان مي. الف

كند و حتي ممكن است احساس خوبي از رفتار فاعل ري منفي از قرباني شدن نميقرباني تفسي
آميز دارد با تفسـيري  در اين وضعيت، تفسيري كه ناظر از رفتار خشونت. خشونت داشته باشد

  . متفاوت است كامالًكه فاعل و مفعول خشونت از آن دارند 
طبيعـي  . ردن را نداشـته باشـد  وضعيتي كه قرباني توانايي جسمي يا رواني مجازات كـ . ب

آميز از جانب فاعالن عليه قرباني يـا  است كه در چنين شرايطي احتمال ارتكاب رفتار خشونت
  .يابدقربانيان افزايش مي

وضعيتي كه جامعه، و در اينجا اطرافيان قرباني اعم از غريبه و آشنا، او را مستحق دفاع . ج
ضعيت نياز به تفسير بيشتري دارد، زيـرا ايـن سـوال    اين و. يا فاعل را مستحق مجازات ندانند

شود كه در چه شرايطي حساسيت جامعه يا اطرافيان نسبت به عمـل نابهنجـار فاعـل    طرح مي
كننـدة چنـين شـرايطي    در پاسخ مي توان چند وضعيت را كه تشـديد . يابدخشونت كاهش مي

  :است بيان كرد
با هنجارشـكني و نقـض قـانون بـر عهـدة       شرايطي كه افراد احساس كنند وظيفة مقابله. 1

نمايندگان رسمي جامعه، يعني پليس و نيروي انتظامي، است و نه افراد عادي و بدين ترتيب از 
 . خويش سلب مسئوليت كنند
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شرايطي كه افراد احسـاس كننـد قربانيـان خشـونت از منظـري ديگـر خـود يكـي از          .2
افرادي كمتر حاضر مي شوند از كسي  به عبارتي ديگر، چنين. شوندهنجارشكنان محسوب مي

دفاع كنند و چه بسا  -ولو قرباني خشونت واقع شده باشد-كه خود به نوعي هنجارشكن است 
الزم به ذكر اسـت كـه   . در چنين شرايطي خود قرباني را عامل اصلي قرباني شدن قلمداد كنند

خشـونت بـا فهـم نگـاه     شونده دارد، زيرا چه اين بخش از قربانيـان  اين شرايط حالت تشديد
اي ديگر كنند به شيوهديگران به خود و فاعل خشونت از استمداد از ديگران پرهيز  و سعي مي

تفاوتي ديگران نسبت به خودداري از استمداد موجب تشديد بي. با مشكل خشونت مقابل كنند
 . شودمشكل قربانيان شده و وضعيت همچنان تشديد مي

زيرا خشونت در هر . ال شناسايي فاعل خشونت ضعيف باشدوضعيتي كه طي آن، احتم. د
شود و فاعـل خشـونت همـة سـعي خـود را بـدان       باال محسوب مي وضعيت عملي با ريسك

روست كه قربانيـان خـود را در   از اين. هاي عمل خود را كاهش دهدكند كه هزينهمعطوف مي
باال باشـد يـا امـاكني كـه بسـيار      هايي انتخاب مي كند كه ازدحام جمعيت در آنجا بسيار مكان

  . خلوت اند
روشن است كه توسل به كنترل . وضعيتي كه طي آن، احتمال كنترل رسمي ضعيف باشد. ه

از سـوي  . رسمي نياز به تمهيدات بسيار دارد كه قربانيان معموال به همة آنها دسترسـي ندارنـد  
، مخصوصا زنـان ، قربانيـان   ديگر، به سبب فشارهاي هنجاري در جامعه عليه قربانيان خشونت

كنند همچنان ناشناخته باقي بمانند تا مبادا قرباني خشونت ديگري به رغم قرباني شدن سعي مي
در چنين شرايطي است كـه  . شوداز سوي جامعه شوند كه با برچسب اجتماعي كجرو واقع مي

ليـه قربانيـان   كنند و به سادگي به اعمال خشونت عفاعالن خشونت احساس ناامني كمتري مي
  . كنندمبادرت مي

هاي فوق در شرايط فوق نشان مي دهد كه قرباني مي تواند با قرار گرفتن در وضعيت تامل
امـري كـه    ؛شرايط مناسبي براي افزايش احتمال رفتارهاي خشونت آميز عليه خود فراهم كنـد 

طـرز   مثالً. ن آنهاتعيين سهم رفتارهاي قربانيان در قرباني شد: محور اصلي تحقيق حاضر است
پوشش دختران يكي از مصاديق رفتارهاي اجتماعي آنان است كه مي تواند بـر تصـوير ذهنـي    

و حتـي  ) كنترل اجتماعي غيررسمي(فاعل از قرباني و همچنين برخورداري از حمايت ديگران 
ـ   . توانايي رواني او در دفاع از خود در برابر خشـونت تـاثير بگـذارد    ز رفتارهـاي مـذهبي و ني
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تواند در اين ميان نقش موثري ايفا رفتارهاي اجتماعي ديگري نظير ارتباط با جنس مخالف مي
  .كند

توان براي تبيين خشونت عليه زنـان  چنان كه به تفصيل در اين بخش توضيح داده شد، مي
مـدل  . هاي گوناگوني استفاده كرد كه هر يك بر متغيرهاي مستقل خاصي تاكيد دارنداز ديدگاه

پردازد كه ريشه در رفتار اجتماعي قربانيان يني فوق فقط به آن بخش از عوامل تاثيرگذار ميتبب
ايـن مـدل در   . خشونت دارد و قصد دارد پديدة خشونت عليه زنان را بر اين اساس تبيين كند

پاسخ به سواالت خاصي طراحي شده است كه در ابتداي تحقيـق طراحـي و در مقدمـة مقالـة     
  . كنندة خشونت نيستها در خصوص عوامل تبيينو  به معناي رد ساير  ديدگاهحاضر آمده اند 

  قيتحق روش
اي بـا  هـاي آن پرسشـنامه  روش انجام تحقيق حاضر پيمايشي و ابزار اصلي گردآوري داده

. پاسخ بوده است كه به شيوة خوداجرا تكميـل شـده انـد   پاسخ و بعضا بازبسته عمدتاًسواالت 
از اين جامعـة  . سالة ساكن مشهد است 30تا  18تحقيق همة زنان و دختران  جامعة آماري اين
. نفر انتخاب شـد  1000اي به حجم نمونه) گيري متناسب با حجمنمونه( ppsآماري به روش  

نتايج آلفاي كرونباخ نشـان داد  . از روش توافق داوران استفاده شد  محتوايي  روايي تامينبراي 
. برخوردارنـد ) Alpha>0.8(ده در پـژوهش حاضـر از پايـايي الزم    شـ هاي طراحـي كه مقياس

اي سلسله تحليل خوشه ،1ياكتشافي عامل ليتحل قيتحق نيا در هاداده ليتحلي اصلي هاروش
تحليل عاملي اكتشافي بـراي شناسـايي عوامـل    . و رگرسيون چندگانة خطي بوده است 2مراتبي

. استفاده شدهاي مقابله با خشونت شيوه در مقياس كار گرفته شدههمكنون در وراي متغيرهاي ب
اي بندي افراد نمونه از حيث ميزان خشونت خياباني وارد بر آنهـا از تحليـل خوشـه   براي دسته

هـاي همگنـي از افـراد يـا     ها يا خوشهشناسايي گروهاي هدف از تحليل خوشه. استفاده كرديم
هـاي  اي كـه نسـبت تفـاوت   است، به گونـه واحدهاي مورد بررسي از حيث يك يا چند متغير 

   .گروهي آنها در بيشترين حد ممكن باشدهاي درونها بر تفاوتگروهيِ خوشهبين
 

 

 

                                                   
1 Exploratory Factor  Analysis (EDA) 
2 Hierarchical Cluster analysis 
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  فرضيات اصلي تحقيق حاضر عبارت اند از

هرقدر زنان و دختران تقيد بيشتري به رفتار مذهبي داشته باشند، خشونت خيابـاني    .1
  .يابدعليه آنان كاهش مي

در بـين زنـان و دختـران نمـود بيشـتري داشـته باشـد،         اجتمـاعي غير ار رفتهرقدر   .2
 .يابدخشونت خياباني عليه آنان افزايش مي

تر باشد، خشونت خيابـاني عليـه آنـان    زنان و دختران هر چقدر متمايزكننده پوشش  .3
  .يابدافزايش مي

دي ميزان خشونت خياباني عليه زنان و دختران بر حسـب پايگـاه اجتمـاعي اقتصـا      .4
 .تفاوت معناداري با يكديگر دارد

شـود كـه از ديـدگاه نمونـة     خشونت خياباني عليه زنان و دختران به هر رفتاري اطالق مي
مهم ترين .  موجب رنجش يا آسيب جسمي يا رواني آنها بشود) زنان و دختران(مورد بررسي 

ند احصاء شد عبارت مطالعات اكتشافي هاي خشونت خياباني عليه زنان و دختران كه طيمعرّف
  :از 

  چراغ دادن يا بوق زدن وسايل نقليه-1
  زل زدن و خيره شدن-2
 متلك گفتن -3

  ترمز زدن يا ويراژ دادن به قصد ترساندن-4
  تعقيب كردن-5
      سد راه شدن-6
  اصرار به دادن يا گرفتن شماره تلفن-7
  عكسبرداري يا فيلمبرداري-8

مذهبي زنان و دختران از چهـار معـرف تقيـد بـه      الزم به ذكر است كه براي سنجش رفتار
نماز، روزه، زيارت اماكن مقدسه و تالوت قرآن استفاده شد و براي سنجش رفتار غيراجتماعي 

هاي مورد نظر عبارت بودند از ارتباط دوستانه با جنس مخالف و اسـتفادة بـاالتر از   نيز معرف
. هاي تلفني فردآمدها و تماسوبه رفت با حساسيت خانواده نسبت توامحد متوسط از آرايش، 

هاي مانتو و روسري با رنگ روشن معرّف هاي استفاده از چادر و عدم استفاده از پوششمعرف
اقتصـادي پاسـخگو بـر اسـاس متوسـط       –پايگـاه اجتمـاعي   . بخش منظـور شـد  پوشش تمايز
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اغل خانواده سنجش مندي از امكانات زندگي و مرتبة شغلي اعضاي شتحصيالت خانواده، بهره
  .شده است

  

 هاي تحقيقيافته

درصد اعضاي نمونه را مجردها  65شناختي نمونه نشان داد كه هاي جمعيتبررسي ويژگي
درصد جمعيت بررسي شده در گروه سني  كمتـر   28.5دادند و از حيث گروه سني تشكيل مي

 25درصـد افـراد بـاالي    . تندساله قرار داش 25تا  20درصد نيز در گروه سني  37ساله و  20از 
دهنـدة  بندي نمونه از حيث سطح تحصيالت نيز نشانطبقه. درصد بوده است 34.5سال بالغ بر 

تر از ديپلم داشتند، درصد از اعضاي نمونه كه تحصيالتي پايين 16.7اين مهم بود كه به غير از 
الزم به ذكر است كه بررسي . درصد ديپلمه و بقيه داراي تحصيالت باالتر از ديپلم بودند 21.2

  .درصد از آنان بيكارند 77.3شده نشان داد كه وضعيت اشتغال جمعيت بررسي
. دهدهاي خشونت عليه نمونه را در طول شش ماه قبل از تحقيق نشان ميجدول زير جلوه
درصد از نمونه در طول شش ماه گذشته الاقل يكبـار تجربـة    84.75شود، چنان كه مالحظه مي

آنچـه در زمينـة مصـاديق    . انداي در زمينة چراغ دادن يا بوق زدن وسايل نقليه داشتهدهندهآزار
آميز در تحقيق حاضر اهميت دارد، تفسير ذهني پاسخگويان از كنش طـرف  رفتارهاي خشونت

آميز را مادام كه از جانب مفعول خشونت مورد تفسـير  در حقيقت، رفتار خشونت. مقابل است
پس از اين مورد، زل زدن و خيره شـدن جـنس   . توان خشونت تلقي كردد نميمنفي قرار نگير

درصد نمونه الاقل  82مخالف به زنان و دختران و نيز متلك پراندن قرار گرفته است كه حدود 
  .يكبار در طول شش ماه گذشته آن را  تجربه كرده بودند
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  ختراندرصد انواع خشونت خياباني عليه زنان و د. 2جدول         

  1درصد  خطا  خشونت  رديف
  84.75  1.17  چراغ دادن يا بوق زدن وسايل نقليه  1
  81.87  1.25  زل زدن و خيره شدن  2
  81.76  1.26  متلك گفتن  3
  72.38  1.46  ترمز كردن يا ويراژ رفتن به قصد ترساندن        4

  63.85  1.56  تعقيب كردن  5
  57.56  1.61  اصرار به دادن يا گرفتن شمارة تلفن  6

  56.39  1.62  سد راه شدن  7

  26.33  1.43  عكسبرداري يا فيلمبرداري  8

  

هاي فوق شاخصي كمي تهيه شد كه به لحاظ نظري دامنة از تركيب دفعات تكرار خشونت
طور كلي، شاخص تكرار رفتارهاي دهد كه بهنتايج حاصله نشان مي. قرار داشت 5تا  1آن بين 
مقـدار  . (Mean=2.57)اسـت  ) 3(تر از متوسـط نظـري   تران پايينآميز عليه زنان و دخخشونت

دهندة اين واقعيـت اسـت كـه بـيش از پنجـاه      خفيف، اما مثبت است و نشان 2ضريب چولگي
وضـعيت منفـي شـديد شـاخص كشـيدگي نشـان       . تر از ميانگين قرار دارنددرصد نمونه پايين

، به اندازة قابل توجهي با حالت دهد كه پراكندگي نمونه از حيث شاخص كمي بررسي شدهمي
  .  نرمال فاصله دارد و از آن بيشتر است

  

                                                   

صد تجاوز كند، چون تعداد قابل توجهي از افراد بيش از يك نوع جمع درصدهاي فوق ممكن است از . 4
  .اندخشونت را تجربه كرده

شده  استفاده )1371(هاي چولگي و كشيدگي از روشهاي آماري منصورفر براي استفادة تحليلي از شاخص -  2
  .است
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 هايديدگي از خشونتآسيب كّمىمشخصات مركزي و پراكندگي شاخص . 3جدول 

  خياباني

  مقدار  شاخص
  2.5760  ميانگين

  .03241  خطاي ميانگين
  .99263  انحراف معيار

  .330  ضريب چولگي
  .080  خطاي چولگي

  -.080  يدگيضريب كش
  .160  خطاي كشيدگي
  1.00  كمترين مقدار
  5.00  بيشترين مقدار

  1.7500  چارك اول
  2.5000  چارك دوم
  3.2500  چارك سوم

  
دهـد كـه در برابـر    اي نشـان مـي  اي پنج طبقهبندي شاخص كمي فوق در مقياس رتبهدسته

 اًيبدرصد تقر4/15اند، نبوده مورد خشونت خياباني اًصلدرصد از اعضاي نمونه كه تقريبا ا 4/17
اند كه اگر درصد افرادي را كه اغلب اوقات مورد هميشه با خشونت جنس مخالف روبرو شده

 اًيبدرصد نمونه اغلب اوقـات يـا تقـر    4/43خشونت قرار گرفته اند به آنها بيفزاييم، بايد گفت 
 . اندهميشه با خشونت جنس مخالف روبرو شده

ق مقتضيات مكاني خشونت خياباني بررسي  شد كه نتـايج نشـان   در بخشي ديگر از تحقي
 اًيبهاي شـلوغ و خلـوت، بـه نسـبت تقـر     درصد قربانيان خشونت در خيابان 72دهد حدود مي

درصـد   25/62هـا قـرار دارنـد كـه     پس از خيابان، پارك. انديكسان، مورد مزاحمت قرار گرفته
هـاي اتوبـوس و محـالت در مراتـب     ايستگاه .اندپاسخگويان در آنجا خشونت را تجربه كرده
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هـايي مـورد خشـونت قـرار     بعدي قرار دارند كه بيش از پنجاه درصد قربانيان در چنين مكـان 
  . اندگرفته

انـد  درصد از پاسخگويان اظهار داشـته  21/55بررسي ماهيت فاعالن خشونت نشان داد كه 
د رانندگان را فاعـل خشـونت عليـه    درص 58/29اند، فاعالن خشونت عليه آنان رهگذران بوده

  . انددرصد از سوي فروشندگان خشونت را تجربه كرده 08/25خود معرفي كرده و 
نحوة مقابله زنان و دختران يكي ديگر از موضوعاتي بود كه در تحقيق حاضر مورد بررسي 

هوم قرار در وراي متغيرهاي آشكار اين مف 2نشان داد كه چهار عامل 1تحليل عاملي. قرار گرفت
هـاي اجتمـاعي   ها و گـروه عامل نخست پناه بردن به كنترل اجتماعي غيررسمي جمعيت. دارند
  اند از هاي مقابلة متاثر از اين عامل عبارتشيوه. است
رفـتن بـه   . 3رفتن بـه مسـجد يـا كتابخانـه،     .2هاي تاكسي يا اتوبوس، رفتن به ايستگاه. 1
  .هاي پرجمعيتمحل

كنند هم خطر خشونت را دفع مي كنند و هم هيچگونه ها استفاده مييوهافرادي كه از اين ش
  .  كنندها دريافت نميها و گروهبرچسبي از جانب اين جمعيت

  : هاي مقابلة متاثر از اين عامل به شرح زيرندشيوه. عامل دوم گريز از صحنه خشونت است
آژانس يـا تاكسـي دربسـتي      با -3دهد، تغيير مسير مي -2كند، محل را فوري ترك مي-1

  . رساندخود را به منزل مي
كساني كه به ايـن  . پناهي ناميدهاي مقابله را احساس بيشايد بتوان وجه مشترك اين شيوه

شوند تمايلي به استفاده از الزامات اجتماعي يـا امـداد از ديگـران و سـاير     ها متوسل ميروش
  .ها ندارندشيوه

اقدام بـه واكـنش   اًشخصها قرباني در اين شيوه. له شخصي ناميدعامل سوم را مي توان مقاب
داد و فرياد كردن، پرخاشگري و نفرين و اسـتفاده از وسـايل   . در برابر فاعل خشونت مي كنند
وجـه مشـترك عامـل چهـارم اسـتمداد از      . دهندة اين عامل انددفاع شخصي از اجزاي تشكيل

  بارت اند از هاي سه گانة اين عامل عشيوه. ديگران است
  .گذاردبا دوستان در ميان مي -3دهد،به پليس اطالع مي-2گذارد،با خانواده در ميان مي-1

                                                   
1 - KMO= .866, Bartlett's Test of Sphericity: Approx. Chi-Square= 2000.323, df= 66, Sig.= 
.000 

 .درصد واريانس ماتريس همبستگي شيوه هاي مقابله با خشونت خياباني را تبيين مي كنند 57اين چهار عامل  - 2
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داند ممكن است برچسبي منفي از سوي ديگران رغم اينكه ميها، قرباني بهدر اين شيوه
از آنان تقاضاي كمك  اًعملدريافت كند، موضوع خشونت را با ديگران در ميان گذاشته و 

  .                                                                 كنديم
  هاي دوران يافتهعامل ؛هاي مقابله با خشونتنتايج تحليل عاملي شيوه. 4جدول  

  اجزا

4 3 2 1 

 رودفوراً به ايستگاه تاكسي يا اتوبوس مي 785/0 142/0 111/0 006/0

 رودمسجد يا كتابخانه ميبه  766/0 222/0 -013/0 078/0

 رودهاي پرجمعيت ميبه محل 655/0 051/0 188/0 206/0

 كندمحل را فوري ترك مي 019/0 837/0 051/0 094/0

 دهدتغيير مسير مي 277/0 795/0 -030/0 002/0

 رساندبا  آژانس يا تاكسي خود را به منزل مي 471/0 599/0 025/0 079/0

 كندداد و فرياد مي 114/0 018/0 823/0 050/0

 كندپرخاشگري و نفرين مي -028/0 173/0 735/0 000/0

 كنداز وسايل شخصي استفاده مي 150/0 -118/0 653/0 117/0

 گذاردبا خانواده در ميان مي 080/0 218/0 -053/0 798/0

 دهدبه پليس اطالع مي 156/0 -073/0 226/0 771/0

  گذارددوستان در ميان مي با  092/0  097/0  112/0  660/0

  
چنـان  . دهـد هاي مقابله با خشونت را نشان ميجدول زير درصد توسل به هر يك از شيوه

هاي مبتني بر مقابلة شخصـي از كمتـرين شـيوع برخـوردار بـوده و      شود، شيوهكه مالحظه مي
محسـوب  ترين اشكال مقابله بـا خشـونت   هاي مبتني بر گريز از صحنة خشونت از رايجشيوه

وجه مشترك دو شيوة كمتر رايج، احتمال برچسب منفي اسـت كـه ممكـن اسـت از     . شوندمي
  .  سوي جامعه به فرد قرباني نسبت داده شود
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  هاي مختلف مقابله با خشونت مقايسة ميزان استفاده از شيوه. 5جدول 

  خطا درصد

 گريز 850/0 87/66

 يررسميپناه بردن به كنترل اجتماعي غ 966/0 03/49

 امداد از ديگران 737/0 81/44

 مقابله شخصي 703/0 19/42

ـاهده تدهد كه تفاونتايج آزمون ناپارامتريك فريدمن نشان مي ـيوه    هاي مش ـين شـدت ش هـاي  شـده ب
  .(Chi-square=651.027, df=3, sig= .000)گوناگون مقابله به لحاظ آماري معنادار است 

  
  .دهدهاي مقابله را به تفكيك نشان مياز شيوهجدول زير درصد توسل به هر يك 

  هاي مختلف مقابله با خشونتتوزيع درصدي ميزان استفاده از شيوه: 6جدول شماره 

 عوامل هاشيوه  خطا  درصد

   دهدمي اطالع پليس به  08/1  52/12
 گذاردمي ميان در خانواده با 65/1 43/50 استمداد از ديگران

 گذاردمي ميان در دوستان با 52/1 16/68

   رودمي كتابخانه يا مسجد به  56/1  09/35
پناه بردن به كنترل اجتماعي غير 

 رسمي

 اتوبوس يا تاكسي ايستگاه به فورا 63/1 42/44

 رودمي

 رودمي پرجمعيت هاي محل به 54/1 41/66

 منزل به را خود تاكسي يا آژانس  با 58/1 08/36

 رساندمي

  
 ونتگريز از صحنة خش

 دهدمي مسير تغيير  36/1  49/77

 كندمي ترك فوري را محل 35/1 02/78

   كندمي استفاده شخصي وسايل از 19/1 55/15
 كندمي فرياد و داد  28/1  11/19 مقابلة شخصي

 كندمي نفرين و پرخاشگري 47/1 90/27



  
 1389، تابستان مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره دوم              72

 

 

م كـه موجـب ترغيـب    پردازيها و رفتارهاي قربانيان ميحال به بررسي آن بخش از ويژگي
ها و رفتارهاي بررسي شده در ايـن تحقيـق عبـارت    ويژگي. شودفاعالن به اعمال خشونت مي

  بودند از
پايبندي به مناسكي نظير نماز و روزه و زيارت اماكن مقدسه و تالوت (رفتار مذهبي . الف

  )قرآن
  )با رنگ روشنهاي مانتو و روسري استفاده از چادر و عدم استفاده از پوشش(پوشش . ب
ارتباط دوستانه با جنس مخالف و استفادة بيشتر از حد متوسـط از  (رفتار غير اجتماعي . ج

  )هاي تلفني فردآمدها و تماسوم با حساسيت خانواده نسبت به رفتأآرايش، تو
تركيبي از سطح درآمـد خـانواده، منزلـت شـغلي والـدين و      (اجتماعي -پايگاه اقتصادي. د

  )تحصيالت آنان
الـذكر،  دهد كه از ميان متغيرهاي مسـتقل فـوق  نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه نشان مي

بـا متغيـر وابسـته     567/0غيراجتماعي به ميزان  رفتار اجتماعي و-اقتصادي پايگاه مذهبي،  رفتار
 درصد از واريانس متغيـر وابسـته را توضـيح مـي دهنـد      2/32اين سه متغير . همبستگي دارند

(R=.567 ,  Adjusted R Square= .319) .        تـاثير متغيرهـاي مسـتقل فـوق بـر متغيـر وابسـته
  . (F=109.647, Sig.= .000) معناداراست و قابليت تعميم به جامعه آماري را دارد

دهد كه رفتار مـذهبي بيشـترين   ثير متغيرهاي مستقل بر وابسته نشان مياًتمقايسة ضرايب  
بدين معنا كه در بين زنان و دخترانـي كـه پايبنـدي مـذهبي     . گذاردتاثير را بر متغير وابسته مي

پس از اين متغير و . (Beta= -0.317)بااليي وجود دارد، احتمال قرباني شدن بسيار كمتر است 
ثيـر مسـتقيمي بـر    اًتاقتصادي و نيز رفتار غير اجتماعي  -در مرتبة دوم و سوم، پايگاه اجتماعي

اقتصادي  -تي ديگر، در بين زنان و دختراني كه پايگاه اجتماعيبه عبار. گذارندمتغير وابسته مي
خانوادگي بااليي دارند، اعمال خشونت خياباني بيشتر است تا زنان و دختران متعلق به طبقات 

اجتماعي نيز صـادق  اين وضعيت در بارة رفتار غير. (Beta= 0.226)پايين اجتماعي و اقتصادي 
كنند، اني كه به ميزان بيشتري با نابهنجاري اجتماعي رفتار ميبدين معنا كه زنان و دختر. است

ثيـر  اًتضـريب  . (Beta= 0.226)گيرنـد  به ميزان بيشتري در معرض خشونت خياباني قـرار مـي  
چادر يا سـاير  (هاي مرسوم جامعه دهد كه به موازات تقيد بيشتر به پوششپوشش نيز نشان مي

  .(Beta= -0.07)يابد ه زنان و دختران كاهش مي، ميزان خشونت علي)هاي رنگ تيرهپوشش
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  ثيراتضرايب  -نتايج رگرسيون چندگانة خشونت خياباني عليه زنان و دختران: 7جدول 

  ضرايب استاندارد  ضرايب غيراستاندارد  مدل
T sig  

B β  
  000/0  017/13    578/2  ضريب ثابت
  000/0  -050/10  317/0  -098/0  رفتار مذهبي

  000/0  503/7  218/0  051/0  صاديپايگاه اقت
  000/0  186/6  182/0  204/0  رفتار اجتماعي

  000/0  -295/2  071/0  083/0  رفتار پوشش
  خياباني خشونت از ديدگي آسيب كمي شاخص: متغير وابسته

  
اجتماعي و رفتار مذهبي با دو متغيـر ديگـر    -بررسي روابط همبستگي بين پايگاه اقتصادي

است كه با رفتار مذهبي با رفتار زنان و دختران همبستگي مثبتي دارد، امـا  دهندة اين مهم نشان
از سوي ديگر، بـه مـوازات ارتقـاي    . با رفتارهاي غيراجتماعي داراي همبستگي معكوس است

اجتماعي زنـان و دختـران، رفتـار پوشـش آنـان ضـعيف و رفتارهـاي         -مرتبة پايگاه اقتصادي
    .شودغيراجتماعي در آنان تشديد مي

  

  نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل   . 8جدول    

  رفتار غير اجتماعي  رفتار پوشش    
  همبستگي پيرسون  رفتار مذهبي

Sig. (2-tailed)  
N  

430/0**  
000/0  

933  

346/0**  
000/0  

937  

-پايگــاه اقتصــادي 
  اجتماعي

  همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed) 

N  

303/0**  
000/0  

931  

220/0**  
000/0  

935  

  01/0معنادار در سطح ** 
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 بحث و نتيجه گيري

آميز عليه زنان و دختران را پر صدد بود بخشي از خالء تبيين رفتار خشونتمقالة حاضر در
هـا و رفتارهـاي   كند، لذا به جاي تبيين رفتار فاعالن خشونت به بررسي آن بخـش از ويژگـي  

نتـايج ايـن   . سـاخت شدن را در آنها تقويت مـي  قربانيان خشونت پرداخت كه احتمال قرباني
تحقيق نشان داد كه خشونت عليه زنان و دختران اگرچه از واريانس بااليي برخـوردار اسـت،   

لذا اين بخش از نتايج تحقيق مويـد نتـايج اكثريـت    . به واقعيتي فراگير تبديل شده است اًيبتقر
  . قريب به اتفاق تحقيقات پيشين است

هاي رفتاري چندگانه مبين اين واقعيت بود كه برخي خصوصيات و ويژگي نتايج رگرسيون
بـا ايـن حـال،    . دهـد احتمال قرباني شدن زنان و دختران را در شرايط فعلي جامعه افزايش مي

درصد از تغييرات متغيـر وابسـته را تبيـين     31.8متغيرهاي مستقل اين تحقيق فقط توانسته اند 
گـردد كـه بايـد آنهـا را در رفتـار      اين متغير به عوامل ديگري بر ميكنند و واريانس باقيماندة 

  . فاعالن خشونت يا در تعامل رابطة فاعالن و قربانيان خشونت جستجو كرد
ها و اگرچه تحقيقات متعددي در حوزة دينداري در جامعه ما پايبندي بيشتر زنان به ارزش

اند، اما طبق نتايج اين تحقيق، از آنجـا كـه   هنجارهاي ديني را در مقايسه با مردان گزارش داده
رفتار مذهبي ضعيف بخشي از زنان و دختران با تجليات رفتاري متفاوتي در زمينـة پوشـش و   
آرايش و نيز معاشرت با جنس مخالف همراه است، فاعالن خشـونت در انتخـاب قربـاني بـه     

رسـد بـر اسـاس    اين انتخاب به نظر مي. كنندسوي اين بخش از افراد گرايش بيشتري پيدا مي
  ديدگاه اختيار عاقالنه رفتاري عقالني باشد زيرا

در صورت آشكار شدن انگيزة سوء فاعالن خشونت و رفتـار نامناسـب آنـان، احتمـال      اًلاو
حمايت اطرافيان از اين دسته از قربانيان در مقايسه با زنان و دختراني كه تجليات رفتاري آنان 

  .تقيدات مذهبي آنان است كمتر است نشانه
اين بخش از زنان و دختران بيشتر به علت تصوير ذهني ضعيفي كه از حمايت اطرافيان  اًنيثا

كنند كه اين امر در ذهن دارند، تمايل كمتري به افشاي مشكل و استمداد از ديگران پيدا مي
  . سازدحاشية امني براي فاعالن خشونت فراهم مي
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دسته از زنان و دختران از پتانسيل بااليي در زمينة انتساب به برچسب منفي كجرو اين  اًلثثا
اي از نوع گريز از سوي آنان هاي مقابلهبرخوردارند و همين امر موجب سكوت يا اتخاذ شيوه

  . مي شود
هاي اخير، از يكسو حضور زنان و دختران در عرصة عمـومي جامعـه بيشـتر شـده     در سال

اند و جامعـه  ها را به خود اختصاص دادهخش عظيمي از دانشجويان دانشگاهاست و دختران ب
گيـري اسـت و از سـوي ديگـر     ناگزير از پذيرش حضور آنان در عرصه هاي اشتغال و تصميم

تنوع رنگ و پوشش در بين زنان و دختران جامعه ما در مقايسه با گذشته بيشتر شـده اسـت و   
هاي فوق همراه با نتايج اين تحقيق افزايش واقعيت. است تمايل به مديريت ظاهر رو به فزوني

بيني مي كند، لذا بايد هرچه زودتر راهـي بـراي   خشونت عليه زنان و دختران را در آينده پيش
ــه برخــي راهكارهــاي  اًيلذ. حــل ايــن مشــكل يــا جلــوگيري از تشــديد آن جســتجو كــرد  ب

  :شودشناختي در اين زمينه اشاره ميجامعه
انـد كـه   گـرين بـرگ و همكـارانش نشـان داده    . رت اجتماعي غيررسـمي تقويت نظا .1

دلبستگي عاطفي به منزلة عنصر اساسي همبسـتگي اجتمـاعي عامـل اصـلي كنتـرل محسـوب       
شود كه افراد احساس كنند تحت كنترل شود، زيرا احساس تعلق خاطر به اجتماع باعث ميمي

در اين حالت، فـاعالن  ). 1982برگ، گرين(اجتماعشان قرار دارند و اجتماع به فكر آنان است 
كنند و اين امر موجب كاهش خشونت احساس مصونيت كمتري در هنگام اعمال خشونت مي

  .شودآميز از سوي آنان ميرفتار خشونت
تاكيد شديد و گسترده از طريق وسايل ارتباط جمعي بر اين امر كه پليس براي كنترل  .2

. ستقرار نظم نياز به كوشش و تالش همة آحاد جامعه داردو نظارت بر مجرمان كافي نيست و ا
از آن جمله است ترويج اين باور كه نظارت اجتماعي، حتي به صورت خيلي خفيف و مثال در 

تواند اثرات بازدارنـده  حد يك نگاه سوال برانگيز به فردي كه در حال ارتكاب جرم است، مي
  .جانب عدة بسياري اعمال شودداشته باشد، مخصوصا اگر اين نظارت خفيف از 

رساني در بارة فاعالن خشونت به نيروي تاكيد و ترويج اين مهم در جامعه كه اطالع .3
ثير بسيار بزرگي بر كنترل رفتار فاعالن خشونت و افزايش ضـريب  نأتواند انتظامي و پليس مي

انـد، الزم  اهد آنبراي ترغيب قربانيان خشونت يا ساير افرادي كه شـ . امنيت جامعه داشته باشد
مراكز رسمي كنترل اجتماعي بايد براي شناسايي را فـاعالن  . است هزينة عمل آنان كاهش يابد

اطالعـات كوچـك   . خشونت خياباني در سطح بسيار وسيع از مردم تقاضـاي همكـاري كننـد   
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هـاي خـوبي بـراي كنتـرل     قربانيان و تماشاچيان وقتي در كنار همـديگر گذاشـته شـود سـرنخ    
  .سازدي فراهم مياجتماع
. شدة ديني در جامعـه ها و هنجارهاي پذيرفتهترويج تكثر فرهنگي در محدودة ارزش .4

سازي فرهنگي در جامعه در عصـري كـه تنـوع در آن روز بـه روز     هرگونه تالش براي يكسان
اين . شود، پيامدي جز سياه نمودن تصوير كساني كه متفاوت اند در پي نخواهد داشتبيشتر مي

سازد كه شـباهت كمتـري بـا    نمايي زمينة تشديد اعمال خشونت عليه كساني را فراهم ميسياه
هاي متفاوت اجتمـاعي را در سـطح وسـيع بـه     هاي فرهنگي بين دستهبايد تفاوت. جمع دارند

  .رفته آستانة تحمل آحاد جامعه را نسبت به غير افزايش دادرسميت شناخت و رفته
. ان و دختران در هنگام مواجهه با خشـونت خيابـاني  هاي اجتماعي زنتقويت مهارت .5

هاي شخصـي زنـان و   هاي مقابله با خشونت خياباني مبتني بر تجربهدر حال حاضر، اكثر شيوه
تجربيـات مزبـور بـه سـبب نبـود سـاختار اجتمـاعي مناسـب، امكـان انباشـت           . دختران است

هاي مقابله با خشونت تها و مهاركنند و بدين ترتيب، امكان انتقال دانشسيستماتيك پيدا نمي
هاي اجتماعي در سطح وسيع در هاي آموزش مهارتبرگزاري دوره. شودبه ديگران فراهم نمي

سـازي  هاي آموزشي اينترنتي در اين زمينه و همچنين، برنامـه مدارس دخترانه يا طراحي سايت
نهاد بـه  هاي مردمترغيب سازمان. گشا خواهد بودگستردة راديويي و تلويزيوني در اين باره راه

 .ثر استمؤفعاليت در پيشگيري از خشونت عليه زنان نيز در اين زمينه 
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