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  چكيده تحقيق :

ه شـده  ماهه گذشت 6اين تحقيق در نظر دارد به بررسي علل خشونت زنان عليه مردان طي 

پرسش زيرمبناي كار پژوهشـگر   2را با رجوع به روزنامه هاي كثير االنتشار (مورد ارزيابي قرار دهد 

  بوده است:

 82خشونت هاي زنان عليه مردان بررسي شده درروزنامه هـاي كشـور از مهـر لغايـت اسـفيند       .1

  كدامند؟

  ر شده است؟ چه عواملي موجب افزايش فراوان خشونت زنان عليه مردان درسالهاي اخي .2

  پديده خشونت زنان عليه مردان چه پيامدهاي اجتماعي براي جامعه خواهد داشت؟ .3

در اين فصل به تعريف اصطالح خشونت روزنامه كيهان ، اطالعات، همشـهري، و جـام جـم    

  پرداختيم.

در فصل دوم به بررسي خشونتهاي خانگي وسائل مربوط به آن (چـه خشـونت زنـان عليـه     

، آزار جنسي و مسائل زنان را وادار به جبهه گيري مي كند، مسئله تحريك زنـان  مردان و برعكس) 

  توسط مردان به يكي از عوامل بسيار مهمي است كه باعث اعمال خشونت زنان شده است. 

همچنين بي اعتنايي به ارزشهاي اخالقي كه باعث سست شدن پايه هـاي اخالقـي جامعـه    

  كند اشاره شد. باز مي  شده و راه را براي نفوذ ناهنجاريها

پست انگاشتن نقش هاي زنانه مسئله اي بسيار مهم است با توجه به خطير و سخت بـودن  

آن براي زنان و به تفاوت داشتن جامعه نيست به آن بار رواني منفي را براي زنان جامعه به ارمغـان  

  آورد.  مي
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طرح اجرايـي را بيـان   در فصل سوم، روش تحقيق، طرح تحقيق، فن تحقيق، طرح تحليلي، 

  كرديم.

با توجه به آن اين تحقيق داراي پايگاه اكتشافي است، از انجا كـه علـل پيـدايش ايـن نـوع      

شود  خشونت درمان بيشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه پيش بيني مي

ت از رشد تاريخي نيزاسـتفاده  كه بدليل اين كه اين امر در گذشته اي نه چندان دور اتفاق افتاده اس

  شده است.

در رابطه با بررسي و شناخت و علل گرايي زنان به خشونت در چارچوب رشـد اكتشـافي و   

مطالعه توضيحي انتخاب شده است كه به علت يابي و علل گرايش آنان به خشـونت پرداختـه شـده    

ق از نـوع مطالعـه انتقـادي    است. و در رابطه با بررسي كلي خشونتهاي زنان عليه مردان طرح تحقيـ 

است. در رابطه با بررسي پديده خشونت و خشونت زنان عليه مردان از فن كتابخانـه اسـتفاده شـده    

است. در رابطه با بررسي و تأثير نموندگي مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آينده از فن 

  مشاهده استفاده مي گردد.

ب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانـه  تحليل تخصصي اين تحقيق در چارچو

اي ازيكسو و داده ها حاصل از بكارگيري فنون و مشاهده موارد خشونت از سوي ديگر صورت گرفته 

  است.

تحليل تئوريك اين پژوهش با توجه به اهداف اعالم شـده بـه واسـطه تعقيـب تـأثير اسـت       

معه شناسي ارتباطـات تحليـل فونكيسـوني يـا     اجتمتاعي اين پديده در چهارچوب مطالعات علم جا

  كاركردي خواهد بود 
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  به پايان رسيد. 1383شروع و در تابستان  82طرح اجرايي اين تحيقق از ابتداي پائيز 

در فصل چهارم به ارائه و تجزيه و تحليل اطالعات مربوطه پرداختيم كه اين فصل در نظـر  

كند مورد بررسي  امروزي با پسران خشن برابري ميدارد مسئله دختران خشن كه تقريبا در جوامع 

  قرار دهد.

همچنين نقش رسانه هاي جمعي و اثرات آن بر افزايش يا كاهش خشونت و تبليـغ آن بـه   

  عنوان يك هنجار را مورد بررسي قرار دهد. 

مسئله بسيار مهم نهاد خانواده كه نقش اساسي و حساس دارد را در تربيت كودكان سالم را 

  نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.دارد 

فرهنگ سازي براساس حقوقي اسالمي انساني نه بعنوان يك شعار بلكه بعنوان يـك طـرح   

  مهم و اساسي مطرح گرديده كه بايد مسئولين را بيشتر متوجه امور فرهنگي و حقوقي زنان نمايد.

يده شد كه همگـام بـا پيشـرفت    باشد الزم د با توجه به اين كه كشور ما در حال توسعه مي

صنعتي پيشرفتهاي فرهنگي و اجتماعي نيز مد نظر قرار گيرد تا بطور كلي از جامعه سـنتي فاصـله   

  بگيريم.

  نقش مدرسه بعنوان خانه دوم كودك الزم ديده شد مورد بررسي قرار گيرد.

دختران تشنجات خانوادگي كه باعث بسياري از آسيبهاي اجتماعي است و از جمله مسئله 

  آورد لحاظ شده است. فرار را با خود به ارمغان مي

اوقات فراغت بعنوان مسئله پايان اين فصل از جوانب و بعدهاي گوناگون قضيه مورد بررسي 

  قرار گرفته است.
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در فصل پنجم با توجه به اطالعات  وتحقيقات انجام گرفته نتيجـه  گيريهـاي انجـام شـده     

را در جريان و پيشنهاداتي به مسئولين مربوطـه جهـت رفـع ايـن     است كه مسئولين و پژوهشگران 

  آسيب بسيار مهم اجتماعي كه در زمانه حاضر بيشتر نمود پيدا كرده شده است.
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  فصل اول :

  

  مقدمه
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  مقدمه

به تازگي شاهد افزايش پديده نه چندان جديد خشونت زنان عليه مردان مي باشيم. آن امر 

باشـد.اين تحقيـق در نظـر داردعـل      مختلف آزار و اذيت در قالبهاي فيزيكي يا اجتماعي ميبه صور 

وعوامل به وجود آمدن اين پديده ضد ارزش را به چه صورت فيزيكي مانند همسركشي آزار و اذيـت  

 در دوران عقد و يا بعد از آن طالق و . مورد تجزيه و تحليل قرار داده و با مراجعه بـه روزنامـه هـاي   

كثير االنتشار مانند كيهان اطالعت همشهري و جـام جـم مـوارد درج شـده را باتوجـه بـه  نظريـه        

كارشناسان و مقاالت مربوطه مورد كنكاش قرار دهد  و همچنين پيامدها و آثارسوئي را كه اين امـر  

  (خشونت) در جامعه بر جا مي گذاد را بررسي نمايد.

  1تاريخچه مطالعاتي

خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوان اكرمكم عنـد   يا ايها الناس انا«

  »اهللا اتقيكم آن اهللا عليم خبير

هان اي مردم همانا شما ا زيك مرد   وزن آفريديم و شما را بـه هيئـت اقـوام  و قبـائي در     

پرهيزگـاران  آورديم  تا با يكديگر انس و آشناي يابيد بي گمان گرامي تـرين شـما د رنـزد خداونـد     

  2شماست به خداوند داناي آگاه است.

آئين مقدس اسالم به عنوان كاملترين دين وجامع ترين شريعت همواره بر اين نكته تأكيـد  

كند كه جامعه انساني از زن و مرد تركيب يافته است و زن  ومرد از يك گوهر خلق شده اند بـر   مي

                                            
١. Back grond of the atudy. 

��م زن -���٣  -. ��ر� ��ات  ٢� ����ل دوازده# "!�ر�  -��ه��
٨٢()!'  -١١ 
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مايه شرافت برتـري  ويـا افتخـار    » زن بودن«و  »مردبودن«اساس تعاليم عاليه اسالمي هيچ يك از 

  نيست و برتري نزد خداوند تنها بر اساس تقوا مي باشد. 

اسالم خشونت عليه زنان را به هر شكل نمي پسندد ابعاد فقهي خشـونت عليـه زنـان رابـه     

ا غلط جزئي از فرهنگ اسالمي  شد و آزار مربوطه به آن واقعاً نگـران كننـده اسـت و متأسـفانه آمـ     

  شود. رخشونت عليه زنان در جوامع سنتي بسيار شديدتر و محسوستر از دريافت مي

در جوامع امروز شاهد پديده خشونت زنان عليه مردان مي باشيم كه با توجه به پايگاههاي 

  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي زنان در جامعه به صور مختلف قابل رويت مي باشد.

شايد كشته شدن هابيـل بـه دسـت بـرادر خـود قابيـل        اولين خشونت در جامعه انساني را

دانست. و در طي عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پديده خشونت با توجه به  فرهنگها و شرايط 

شود در مصر باستان شكنجه بردگان به وسيلة فراعنه  زمان خاص آن زمان به صور مختلف ديده مي

زير شالقهاي سربازان فراعنه كه براي ساختن اهـرام و  و حمل و نقل سنگها وزين توسط بردگان در 

قصرهاي آنان بكار مي رفت در چين قديم كشته شدن مردمي رابه عنوان كارگر براي ساختن ديوار 

چين به بيگاري كشيده شده بودند و تاريخ  گواه اين مسئله است كه اجساد بسياري از آنان در ال به 

ران باستان شكنجه و ضـرب و شـتم مردمـان در سلسـله هـاي      الي ديوار مدفون شده است  ودر اي

باشد  مختلف پادشاهي براي  كامروايي پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هايي ماندگار در تاريخ مي

باشند دوچندان مورد ظلم و تعـدي   زنان با توجه به فيزيك جسماني و قدت بدن ضعيفي را دارا مي

ع امروزي نيز شاهد تنوع اين خشونتها عليه زنان مي باشـيم يـك از   ظالمان قرار گرفته اند در جوام

باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگـاه امنيـت و خوشـبختي تصـور      خشونت خانگي مي«اين نمونه ها 
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شود اما خشونت خانگي بخشي از تجربه بسياري از زنان است. خشونت خـانگي بـالي اجتمـاعي     مي

و اوايل صنعتي شدن خشونت نسبت به زنان يك جنبـه متـداول    جديدي نيست در سده هاي ميانه

هيچ قانوني در انگلستان وجود نداشـت كـه مـانع از آن شـود كـه مـرد         19ازدواج بود تا اواخر قرن 

همسرش را مورد آزار جنسي قرار دهد به استثناي آسيب جـدي يـا قتـل. زنـان اكنـون از حمايـت       

مه هنوز اين گونه خشونت بسيار رايج است خشونت عليه زنان قانوني بيشتري برخورد دارند با اين ه

شود اما شواهد و مدارك از پناهگاههاي زنان مضروب شد خالف  درخانه گاهي بسيار جزئي تصور مي

  1»دهد. آن را نشان مي

نمونه ديگري از اين مورد آزار جنسي است كه در محيط كار آسان تر اجرا مـي گـردد آزار   

مي تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت به منظور تحميل خواسـته  جنسي در محل كار 

  2شود. هاي جنسي تعريف مي

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان عليه زنان نمي باشد بلكه عكس اين قضيه نيـز  

را به شود. حميد رضا عزيزي در مقاله اي جرائم دخترانه (زنانه)  در جوامع امروزي به وفور يافت مي

احساس فشار و هراس  -2شوند  زنان همه انواع بزهكاري را مرتكب مي -1كند:  قسمت تقسيم مي 3

شوند يكـي بخـاطر    برابر منحرف تلقي مي 2زنان  -3براي زنان كامالً جدي است » بزهكاري«از داغ 

ه انجـام  بودن كـاري كـ  » غيرطبيعي«و » غيرزنانه«زير پا گذاشتن قوانين اجتماعي و ديگر به سبب 

داده اند. زيرا برخالف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خالف زده اند. بايد در مـورد ايـن فـرض كـه     
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زنان ممكن است خيلي كمتر از  1خشونت منحصرا از ويژگي هاي تبهكاران مرد است محتاط باشيم.

د. بنابراين شون مردان در جرايم شركت كنند اما هميشه از شركت در ماجراهاي خشن بازداشته نمي

» جـرايم زنانـه  «چرا ميزان جرايم و خشونت هاي زنان كمتر از مردان است. بديهي اسـت برخـي از   

شوند حال آن كه در بسياري نقاط  بخصوص مانند فحشا وجود دارد كه به خاطر آن زنان محكوم مي

  شوند. دنيا مشتريان مرد آن محكوم نمي

آورترين مورد نقض حقوق بشر يك جرم بين  در حالي كه خشونت عليه زنان به عنوان شرم

شوند. در گيري هاي جنگ ها، تجاوزهاي  آيد هنوز بسياري از زنان قرباني آن مي المللي به شمار مي

جنسي، آبستن هاي اجباري به منظور پاكسازي نژادي و قومي، برخوردار نبودن از آموزش ، تـرجيح  

ازدواج زودرس و بـدتر از همـه خشـونت هـاي      فرزند پسر بر دختر، خشونت عليـه عروسـان جـوان،   

نمادها و ارگان هاي حقوق بشـر را   …فيزيكي، جسماني رواني، اجتماعي در نقاط مختلف جهان و 

نگران كرده است. اين در حالي است كه مرتكبان اين خشونت ها از پاسـخگويي در امـان هسـتند و    

يگر نه تنها اين، نابرابري ها از زندگي زنان هيچ محكمه اي آنان را به محاكمه نمي كشاند. از سوي د

ما نيز رخت بر نبسته است بلكه آمارها و گزارش هاي تكان دهنده نشان از نقض حقوق آشكار آنـان  

دارد. كافي است نگاهي به آمارهاي غيررسمي و گزارش هاي رسيده از ايالم و بلوچستان و جنوب و 

روم كشور حتي شهرهاي بزرگ چه بر سر زنان كـه از  بيندازيم تا ببينيم در مناطق مح …مشرق و 

  آيد. كم ترين حقوق خود بي خبرند مي
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مردانه بودن جرايم مردان به علت تفاوت در اجتمـاعي شـدن اسـت. بيشـتر فعاليـت هـا و       

اشتغاالت مردان نسبت به زنان غير خانگي است. با اين كه رونـد مشـاركت زنـان در فعاليـت هـاي      

روز به  …در عرصه عمومي، اشتغال زنان فعاليت هاي آموزشي و دانشگاهي و اجتماعي حضور آنها 

شود و با اين حال اكثر آنها بخش بسـيار زيـادتر از زنـدگي خـود را در محـيط هـاي        روز بيشتر مي

  خانوادگي مي گذرانند.

به گفته آنتونهي گيدنز اكنون كه بـه تـدريج تقسـيمات جنسـي از گذشـته كـم رنـگ تـر         

توان با قاطعيت گفت كه آيا ميزان جرايم و الگوهاي جرايم زنان شبيه مردان  سختي ميشوند به  مي

  شود يا نه. مي

پـژوهش هـايي دربـاره    » انـگ زنـي  «در چارچوب نظريـه   1978شكليدي اسميت در سال 

جرايم و خشونتهاي زنانه انجام داد و از تحليل گزارش هاي دادگاهها دريافت كه دختران بيشتر بـه  

وان كه بايد سرپرستي و حمايت قرار گيرند به دادگاه كشانده ميشوند نه اين كـه بـه جرمـي    اين عن

متهم شده باشند يكي ديگر از يافته هاي او اين بو دكه دخترها ظاهراً يا سازگارند يا بسيار خالفكار 

كـه   او مي گويد، والدين، معلمان و دختران ديگر هم صدا با هم به دختر خالفكـار انـگ مـي زننـد    

كند و رفتار او را بايد تقبيح كرد. اما انگ رفتار غير زنانه باعث مي شد كه  خالف عرف زنانه عمل مي

اين دختران با رفتاري پرخاشجويانه واكنش نشان دهند و همچنان درميان همساالن خود محبـوب  

خاطر زيـر پـا    مي ماند با اين حال دختران خالفكار با طردشدگي رو به رو بودند اين طرد شدگي به

گذاشتن قانون و طرد زنانگي بود. دختران قانون شكن وقتي انگ مي خوردنـد، از همسـاالن عـادي    

خود جدا مي افتادند دختران ديگر ارتباط با دختران خالفكار منع مـي شـدند و همـين دخترهـا را     
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ميشـد بـه    بيش از پيش به دارودسته هاي خالفكار وابسته مي كرد. انگ خوردن اين دختران سبب

سوي شكلهاي افراطي تر به بزهكاري كشيده شوند به گفته اسميت نتيجه نگرشهاي حمايتي ناظران 

مددكاران اجتماعي و يا ساير عامالن اجرايي نيز چيزي جز همان انگ زدن به رفتـار تحـت عنـوان    

  نبود.» هرزه«يا » هرجايي«

طغيان عليه «ه اي تحت عنوان در مقال 82مرداد  12همچنين در زونامه جام جم در مورخه 

كند. درايـن مقالـه آمـده     علل افزايش خشونت در جامعه دختران و زنان را بررسي مي» آرامش زنانه

  است:

از نظر جامعه شناسي به رفتارهايي كه از هنجارهاي جامعه تبعيت نكنند و ميل به خشونت 

توانند خشونت هاي زبان و فيزيكي  ميشود. اين رفتارها  داشته باشند رفتارهاي پرخاشگرانه گفته مي

را در خود داشته باشند و جامعه را متحمل زيانهاي بسياري مي كنند. رفتارهاي خشونت آميزي كه 

شود از سوي پسران در نظر جامعه بسيار  امروز وقتي از دختران سر مي زند از سوي جامعه طرد مي

  عادي و متناسب با خوي پسرانه است. 

كند: نقش كليدي رسـانه هـا در    ز قول يك جامعه شناس اين چنين بيان ميدر اين مقاله ا

كند شايد  تغييررفتار  افراد مهم مي باشد به طوري كه نوجوان بر آنچه در فيلمها مي بيند بسنده مي

هم اين فيلمها را در كنار خانواده ببيند و افراد خانواده ناخودآگاه دختري را كه در فـيلم رفتارهـاي   

دهد تحسين كنند به همـين دليـل اسـت كـه چـاقو و وسـايل جنـايي كـه          از خود بروز مي پسرانه

  شوند. شوند اكنون در ميان دختران يافت مي سالهاست در مدارس پيدا مي
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جامعه شناسان عالوه بر مسائل روانشناختي عوامل محيطي ساختاري و مديريتي را نيـز در  

گذر از جامعه سنتي به سوي جامعه مدرن تضادهايي كه  بروز رفتارهاي پرخاشگرانه مؤثر مي دانند.

تواند به عنوان دليل كلي روند رفتارهاي پرخاشـگرانه و   شود مي فرد در اين شرايط با آنها درگير مي

بسياري از آسيبهاي اجتماعي مطرح باشد دكتر توسلي در مقاله فوق مي افزايد: سـن ازدواج دختـر   

است از سوي ديگر دختران تحصيالت خود را تا سطوح باال ادامه مـي  ايراني تقريبا شبيه اروپا شده 

دهند و مشكالت زندگي به گونه اي است كه ديگر فكر ازدواج را از سر بيـرون مـي كننـد بـه ايـن      

ترتيب برخي مشكالت و مسائل كه مي توانست با شكل گيري خانواه خود بـه خـود حـل شـود بـه      

آورد. او مـي افزايـد: در    ي از واكنش و نافرماني ها را پديـد مـي  شود و اشكال تازه ا بيرون پرتاب مي

شود ولي ما  جوامع ديگر اگر ازدواج كمتر شده گره هايي روانشناختي افراد از راههاي ديگري باز مي

از يك طرف مي خواهيم در يك جامعه سنتي زندگي كنيم و از سوي ديگر زن را به مرحله پيشرفته 

  ماعي سوق دهيم.اي از كار و زندگي اجت

دهد وقتي اين آزاديها از طريق فيلمها و رسانه ها به نسل جوان  اين جامعه شناس ادامه مي

شود  شود و از سوي ديگر امكانات و وسايل گذران اوقات فراغت نسل جوان فراهم نمي نشان داده مي

خـود منجـر بـه بـروز     و چشم انداز شغلي و روشني براي آينده آنها وجود ندارد اين فشارها خود به 

  شود. رفتارهاي پرخاشگرانه بخصوص در زنان مي

يكي ديگر از مواردي كه اينجانب الزم مي بينيم ذكر نمايم تحريك زنان توسط رفتار مردان 

تيـر روزنامـه    -17-2284در طي زندگي زناشويي است. ميرشريفي در طي تحقيقي كـه در شـماره   

ان بيشترين تقصير را در بروز اختالفـات زناشـويي و كمتـرين    اطالعات انجام داده بيان نمود كه مرد
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عالقه را براي حل آن دارند بدين ترتيب مردان با رفتارهـاي آزارده خـود باعـث بـروز زمينـه هـاي       

خشونت در زنان شده و بدون اين كه بخواهند مشكل را حل نمايند به رفتارهـاي ضـد ارزش خـود    

  ادامه مي دهند.
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  1بيان مسئله

ي از معضالت و آسيبهاي اجتماعي كـه در عـرف جامعـه بـه تـابو تبـديل شـده انـد         بسيار

توانند جامعه را درگير آسيبهاي عميق اما ناپيدا كننـد بنـابراين ايـن تـابو      درصورت بازگو نشدن مي

بايدشكسته شود و جامعه بدون تعصب يا پرده پوشي و با بهره گيري ازنظر كارشناس و متخصصـان  

ه انديشي منطقي اين معضالت بپردازد ريشه آسيبهاي اجتماعي و متزلزل شدن پايه به درمان و چار

هاي اخالق در خانواده است و براي حل معضالت اجتماعي ابتدا بايد علت فروپاشي اخالق را در نهاد 

  خانواده ريشه يابي كرد.

دان و در مساله زن همواره با قدرت همراه بوده است زنان همواره در به قدرت رسـيدن مـر  

توانـد اريكـه    تحكيم حكومت آنها نقش داشته اند. هر گونه تغيير در ساختار مناسبات خـانواده مـي  

قدرت مردان را بر هم زند زنان در عين حال نمايندگان و نگهبانان هويت و خصائل ملي هم بوده اند 

پايـه هـاي اساسـي    و همينطور نشانگر ميزان پايبندي مردان به سنت ها و مذهب به عنوان يكي از 

  شود.  سنت ظاهر و رفتار اجتماعي زنان تابلويي است كه با آن ارزشهاي مردانه نشان داده مي

بررسي ديدگاههاي روشنفكران ايران يادآور اين واقعيت تلخ است كه مرد روشـنفكر ايرانـي   

ي چه مذهبي و چه الئيك هيگچاه به درستي و جديت به طرح پرسشـهاي اساسـي دربـاره چگـونگ    

وضعيت زنان و علل آن نپراخته اند و آن را موضوع انديشـه قـرار نـداده انـد. دليـل آن هـم عوامـل        

  گيرد عللي كه ريشه در عميق ترين سنت هاي ما دارد. مختلفي را در بر مي

                                            
١. Statemet of the problem 
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توجه به حقوق زنان همواره در ميان شـعارهاي اوليـه همـه گروههـاي سياسـي و فعـالين       

ن شعارها تحقق نيافته اند فقط به دليل  شرايط سياسـي نبـوده اسـت    اجتماعي بوده است اما اگر اي

طرح شعارهاي سياسي هيچكدام منافع شخصي و خصوصي گروه طرح كنند را به خطر نمي اندازد. 

اما عرصه زنان عرصه باورهايي ارزش گذاري شده است و بدين جهـت تيـر حملـه نـه فقـط قـوانين       

دهد به طور مثال خشونت زدايي يكي از اركان  تهاجم قرار مي اجتماعي كه ذهنيات افراد را هم مورد

شود از خشونت زدايـي در سـطح اجتمـاعي حـرف زد بـي آنكـه        جامعه مدني است ولي چگونه مي

خشونت در خانواده را باديدي انتقادي نگاه نكرد و براي رفع آن تالش ننمود. اين امر خود مسـتلزم  

تـوان   اين كانون است و اين آغازي است كه بـا خوشـبيني مـي    روانكاوي دقيقي از مردان و زنان در

  گفت در نسل هاي دور به تغييراتي بينجامد. 

گذر به جامعه مدني اخالق مدني هم الزم دارد و در ايـن اخـالق مـدني وقتـي صـحبت از      

عدالت است مراد عدالت در همه عرصه هاست. نمي توان از عدالت در سطح جامعـه سـخن گفـت و    

  انجامد. ر خانواده را ناديده گرفت كه نبود آن به خشونت در خانواده ميعدالت د

خشونت در خانواده به عنوان پديده اي نابهنجار نه تنها از منظر اخالقي و ارزشهاي انسـاني  

كنـد و   مطرود است به سالمت جسمي و رواني خانواده را به طور مستقيم و غير مستقيم تهديد مـي 

  براي جامعه بهمراه دارد.نتايج ناخوشايندي را 

خشونت در همه جوامع شرقي و غربي وجـود دارد. امـا خشـونت عليـه مـردان بـه تـازگي        

گسترش زيادي پيدا نموده است. خشونت عواقب جدي بر قرباني خود دارد. از جمله اسـترس هـاي   

ها  بـراي   رواني شديد، بي خوابي ، اضطراب، مصرف زياد داروهاي آرام بخش، مراجعه به بيمارستان
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درمان و حتي خروج از بازار كار به خاطر بستري شدن در بيمارستان از ديگر عواقب خشـونت ايـن   

است كه اگر الزم باشد فرد براي پيگيري به مراكز قانون نظيـر پلـيس، دادگاههـا، پزشـكي قـانوني،      

مدهاي خشـونت  مشاورين و مددكاران مراجعه كند حجم اين كار مراكز زياد خواهد شد بنابراين پيا

  در درازمدت بسيار قابل تأمل است.

يكي از پيامدهاي بزرگ اجتماعي خشونت زنان عليـه مـردان اسـتمرار بخشـيدن بـه يـك       

زندگي نابهنجار است وحتي دريك خانواده كه خشونت وجود دارد فرزندان آن مي آموزند و به نوبـه  

ه خشونت معروف است. از عـوارض مهـم   خود و در آينده آن را تكرار مي كنند و اين پديده به چرخ

اجتماعي اين پديده فشارزياد روي دوش سازمانهاي دولتي است و بديهي است وقتي حجم كار زياد 

كند و ديگر اينكه آمار طالق باال مي  رود و هر كـدام از زوج   شود. خودبه خود كيفيت تنزل پيدا مي

قي در مورد اين كه چند درصد طالقها به علت ها مي خواهند زندگي مستقلي را آغاز كنند. آمار دقي

باشد در دست نيست ولي بدون شـك خشـونت يكـي از عوامـل مهـم       خشونت زنان عليه مردان مي

كند. پرداختن به مسئله خشـونت زنـان    طالق است. و فرزند طالق محبت را در خيابانها جستجو مي

پژوهش علل و عوامل اين پديده را  عليه مردان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند در حقيقت

تواند هويت  باشد چرا كه نپرداختن به ريشه يابي اين مسئله به غير از موارد ذكر شده مي خواهان مي

  يك جامعه را به خطر بياندازد.
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  :1سواالت تحقيق

 82خشونت هاي زنان عليه مردان بررسي شده در روزنامه هـاي كشـور از مهـر لغايـت اسـفند       .1

  كدامند؟

  چه عواملي موجب افزايش فراواني خشونت زنان عليه مردان در سالهاي اخير شده است؟ .2

  پديده خشونت زنان عليه مردان چه پيامدهاي اجتماعي براي جامعه خواهد داشت؟ .3

  

                                            
١ . reserch kypothesie 
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  1اهداف مطالعاتي

را  82هدف از اين تحقيق اين است كه خشونتهاي زنان عليه مردان از مورخ مهر لغايت اسـفند   .1

  ند.بررسي ك

هدف از اين تحقيق اين است كه عواملي را كه باعث افزايش فراواني خشونت زنان عليه مـردان   .2

  در سالهاي اخير شده است را مورد توجه قرار دهد.

هدف از اين تحقيق اين است كه بررسي نمايد پديده خشونت زنان عليه مردان چـه پيامـدهاي    .3

  اجتماعي را براي جامعه بهمراه خواهد داشت.

                                            
١ . proposes the study 
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  1حدود مطالعاتي

درست است كه موضوع با بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان در سالهاي اخير با 

رويكردي به مسائل اجتماعي است ولي ناچاريم در تحقيق حاضر به مسائل خشونتهاي مردان عليـه  

يـزي  زنان، مسئله زنان در فرهنگهاي مختلف و ويژگي هاي سنتي و عرفي مناطق  مـورد اشـاره گر  

  داشته باشيم.

                                            
١ . limts of the atady 
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  1اهميت مطالعاتي

زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه كه وظايف مهم و اساسي نسل آينده را بر عهده دارنـد  

همواره در طول تاريخ مورد ظلم و تعدي به انواع مختلف قرار گرفته اند با توجه بـه گـذر جوامـع از    

ايي شده است آنان با توجـه بـه آگـاهي    سنتي به سوي پيشرفته مسائل زنان نيز دچار افت و خيزه

هاي كه به طرق مختلف  وتحصيالت بدست آورده اند براي احراز و حقوق و جايگاه خود بعضا دست 

  باشد. به اعمال نه چندان درست زده اند البته اين امر در مورد عده اي از زنان صادق مي

تر به اين قشـر آسـيب    پيشرفتهاي صنعتي و فرهنگي امروزه مي طلبد كه با ديدي درست

  پذير جامعه نگريسته  ودر بدست آوردن حقوق طبيعي و انساني آنها آنان را ياري رسانيم.

هنگماي كه خشونت زنان عليه مردان در ابعاد وسيعتري مورد پژوهشي قـرار گرفتـه شـود    

د و يـا  متوجه مي شويم يكي ازداليل خيزش زنان عليه مردان ناديده گرفتن حقوق طبيعي آنان باش

سكون  جامعه از لحاظ اجتماعي در همان مرحله سنتي با توجه به پيشرفتهاي صـنعتي اسـت كـه    

باشد  كه همگام با پيشرفتهاي صنعتي، از لحـاظ فرهنگـي،    زنگ خطري براي مهندسان اجتماع مي

  اجتماعي نيز جامعه را متحول و به سوي جامعه فرا سنتي هدايت نمايند.

كه طالق به عنوان يكي از ابزارهاي خشونت زنان عليه مردان استفاده  با توجه به اين مسئله

شود فرهنگ سازي درست در مورد اين مطلب به دختران و پسران و آشنايي آنان به مسائل قبل  مي

از ازدواج و انتخاب درست همسر مطالعه و كنكاش در خشونتهاي زنان مـا را بـا يكـي از آسـيبهاي     

  كند. دايت ميجدي خانواده و اجتماع ه

                                            
١ . Im portance of the study 
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  تعريف اصطالحات

؛ جانسون: خشونت به مثابه عملي است كه عمدا يا من غيرعمد نامتجانس  Violence: 1خشونت 

  با رفتار ديگران است.

خشونت آن گونه كسي است كه عمدا يا تصادفا هماهنگي متقابل بـين رفتارهـاي اعضـاي    

  ه :جامعه را دستخوش تغييرمي كند خشونت نوعي رفتار است ك

  سايرين قادر به هماهنگي با آن نيستند. .1

شود تا افراد جامعه رفتار خود را با آن از پيش هماهنگ سازند و انتظاراتي با ثبات  عمدا مانع مي .2

درباره آن در ذهن خويش مهيا كنده خشونت الزاما به معنـي قسـاوت، بـي تـوجهي نيـت و يـا       

يـك موقعيـت سياسـي خشـونت ماننـد      خشونت عبارت است از نوعي رفتار ضد اجمتاعي و در 

  انقالب. تنها در رابطه با نظم و انتظام جامعه كه در آن صورت مي پذيرد قابل درك است.

   Domestic Violence: 2خشونت خانگي

گيـرد شـديدترين    رفتار خشني كه به وسيله يك عضو خانواده عليه عضو ديگر صـورت مـي  

  شود. ام ميخشونت خانگي توسط مرد و اين عليه زنان انج

روزنامه جام جم: يكي از روزنامه هاي دولتي كه مضـموني اجتمـاعي، فرهنگـي ، سياسـي،     

اقتصادي دارد و صاحب امتياز آن صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اسـت و سـال تاسـيس آن    

  باشد. مي 70دهه 
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و  روزنامه همشهري: يكي از روزنامه هاي دولتي كه مضمون اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي   

  باشد. مي 60اقتصادي دارد و صاحب امتياز آن شهرداري تهران مي باشد  و سال تاسيس آن دهه 

روزنامه ايران: يكي از روزنامه هاي دولتي كه مضمون بيشتر سياسي دارد و صـاحب امتيـاز   

  باشد. مي 70آن ايسانا مي باشد و سال تاسيس آن دهه آخر 
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  استان تهران: 

طقه ي دشت كوير و در دامنه هاي جنوب البرز واقع شـده اسـت.   استان تهران در غرب من

استان تهران متعلق به دو واحد است. واحد اول قسمت شمالي استان است كه به واحـد سـاختمان   

البرز آذربايجان تعلق دارد و واحد دوم قسمت جنوبي آن جزء واحد ايران مركزي است گسـل تمـام   

كنـد   عبور مـي كنـد، ايـن دو واحـد را از يكـديگر جـدا مـي        كه از حوالي گرمسار تا جنوب ورامين

  شود عبارتند از: ناهمواريهاي استان تهران به سه قسمت تقسيم مي

  . دشت ها3    . پايكوهي 2      . كوهستانها 1

  آب  و هواي استان تهران 

در استان تهران سه عامل جغرافيايي وجود دارد كه در آب و هـواي اسـتان نقـش مـوثري     

اين عوامل عبارتند از: رشته كوه هاي البرزدر شمال ، وزش بادهاي باران زاي غربي و دشـت  دارند.  

  كويري در جنوب استان.

عامل ارتفاع در آب و هواي استان تهران نقش اساسي دارد. به همين جهت با كاهش ارتفاع 

  شود. از شمال به جنوب دما افزايش مي يابد اما ميزان بارندگي كم تر مي

لب در اين استان باد غربي است اين بادها هرگاه شدت بگيرند، قادرند هواي آلـوده را  باد غا

از تهران خارج كنند و جريان هواي ديگري كه در محدوده استان تهران مي وزد نسيم كوه به دشت 

  و برعكس است.
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  رودخانه هاي مهم :

  گيرد. رودخانه كرج: رود كرج از ارتفاعات البرز مركزي سرچشمه مي -الف

  جاجرود: جاجرود نيز از ارتفاعات البرز (شرق آبخيز رود كرج) سرچشمه مي  گيرد. -ب

رود الر: اين رود از شعبه هاي رود هزار است كه از ارتفاعـات كلـون بسـته سرچشـمه      -پ

  گيرد. مي

گيـرد و در امتـداد    رود طالقان: اين رود از ارتفاعات پاالن گردن و كمار سرچشـمه مـي   -ت

  غرب جريان دارد.شرق به 

حبله رود: حبله رود در شرق استان تهـران از ارتفاعـات اطـراف فيروزكـوه، سرچشـمه       -ث

  شود. گيرد و به سمت جنوب سرازير مي مي

  منابع آب هاي زيرزميني 

رشـته قنـات وقفـي و     48قنات ها: در تهران قديم آب شرب و كشاورزي بـه وسـيله    -الف

  خصوصي تأمين مي شد.

در شهر تهران بيش از هزار حلقه چاه عميق و نيمه عميق حفر شده است كـه  چاه ها:  -ب

  شود. حلقه آن براي تأمين آب آشاميدني مردم تهران استفاده مي 260بيش از 

معدني) : در مناطق مختلف استان تهران چشمه هاي آب معمولي  -چشمه ها (معمولي -پ

شمال شرق استان متمركزند اهميـت ديـرين    پراكنده اند اما چشمه هاي آب معدني كه بيش تر در

  خود را حفظ نموده اند.
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  پوشش گياهي 

پوشش گياهي استان تهران از آب و هوا ، وضعيت ناهمواري هاي خاك و منابع آب اسـتان  

ميلـي متـر در سـال پوشـش گيـاهي       300تأثير مي پذيرد. در مناطق شمالي استان بارش بيش از 

ي و تابستاني در كوه و دشت براي دامپـروران محـل و عشـايري بـه     مناسبي را به صورت مراتع بهار

  آورد. وجود مي

  سابقه تاريخي تهران 

بر اساس مطالعاتي كه تا كنون انجام شده كهن ترين نشانه از حضور انسان در سطح استان 

سـال پـيش مـي رسـد.      1400دماوند پيدا شده است كه به » گيالن«تهران فعلي در ناحيه اطراف 

ن تا دوره صفويه چندان اهميتي نداشت. در اين دوره شاه تهماسب صـفوي دسـتور داد كـه در    تهرا

شمسـي آن را بـه    1166تهران بناهاي تازه اي ايجاد كنند. تا اين كه آقا محمد خان قاجار در سال 

  پايختخت برگزيد.

نداشـت  شهر تهران در آغاز حكومت پهلوي تفاوت چنداني با اواخر دوره ناصـر الـدين شـاه    

خيابان سپه سابق (امام خميني امروز) از دوره ناصر الدين شاه تا به اين تاريخ بهترين و مهـم تـرين   

خيابان شهر به شمار مي رفت، و خيابان اسالمبول به منزله مركز خريد شمال شهر بـه شـمار مـي    

  رفت.
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  جمعيت 

ان تهـران پـر   نفر جمعيت داشـت اسـت   11,1760,239استان تهران  75درسرشماري سال 

درصـد كـل كشـور را تشـكيل      1/1جمعيت ترين استان كشور است در حالي كه مساحت آن فقـط  

  درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. 18,6دهد  مي

  همچنين استان تهران از لحاظ تراكم جمعيت، پر تراكم ترين استان كشور است. 

  شهرستان تهران 

ايتخت ايران جمعيت بيش از ظرفيت خود را ميپذيرفته است. تهران بعنوان مركز استان و پ

كليومتر مربع افزايش يافتـه   1160به  51كيلومتر بوده كه در سال  36مساحت تقريبي شهر تهران 

  است.
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  فصل دوم:

  

  مرور مطالعاتي
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  خشونتهاي خانگي: 

سـت امـروزه در   خشونتهاي خانگي كه گيدنز در كتاب جامعه شناسي به آن اشـاره كـرده ا  

توانـد ريشـه و اسـاس بسـياري از آسـيبهاي       شود ولي مي بعضي از جوامع بسيار كوچك انگاشته مي

اجتماعي از جمله طالق كه بـدنبال آن كودكـان طـالق را بـه همـراه دارد داشـته باشـد . تصـويب         

توسـط   1997راهبردهاي الگو و اقدامات عملي براي از ميان برداشتن خشونت عليه زنـان در سـال   

راهكار را براي خشونت عليه زنان توسـط نماينـده سـازمان ملـي در      2مجمع عمومي تصويب شد و 

تفكيك شده و موثـق در ارتبـاط بـا مـوارد     آنجايي كه آثار و اطالعات با معني  . از1ايران ارائه شده : 

خشونت عليه زنان بسيار كم است لذا مقامات انتظامي و قوه قضائيه و بخصوص دفاتر امور زنان بايد 

آگـاهي عمـومي    -2در نزديكترين زمان ممكن پايگاه اطالعاتي الزم را ايجاد و از آن حمايت كننـد  

نان بايد از هزينه هاي هنگفت شخصي و اجتماعي كافي از اين مشكل وجود ندارد هم مردان و هم ز

  خشونت عليه زنان آگاه شوند.

تواننـد   بسياري از مسائل اجتماعي كه در حال حاضر در ايران در حال گسترش هستند مي

ناشي از رابطه هاي نامناسب در خانواده ها باشند در هر خانواده اي امكان بروز تضاد و تعارض ديده 

خانواده ها در شرايط كنوني به تنهايي  قادر به حل مشكالت دروني خود نيستند  شود از آنجا كه مي

نياز به سازمان ها و گروه هايي براي حمايت از خانواده ها و ارائه راه حل هاي مناسب براي تضـادها  

  شود. حس مي

خشونت خانوادگي در تمامي خانواده ها وجود دارد بررسـي گونـاگون جامعـه شـناختي در     

اي غرب، مشخص كرده اند افرادي كه خود در زندگي شخصـي قربـاني خشـونت خـانوادگي     كشوره
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بوده و يا حتي شاهد رفتارخشن اعضاي خانواده نسبت به يكديگر بوده اند در رابطه با يكديگر داراي 

مشكل هايي هستند اين افراد در بعد فردي بيش تر از ديگران به استفاده از مواد مخدر، پرخاشگري 

دارند و كارايي آن ها در محيط هاي كاري پائين است آنـان در بعـد اجتمـاعي نيـز قـادر بـه        …و 

  برقراري رابطه با ديگران نيستند.

تحت عنون پشيمان نيستم در قسمت حوادث بـه   1در همين رابطه مطلبي در روزنامه ايران

عالقـه و ازدواج  چاپ رسيده كه زني كه در قتل همسرش مشاركت داشته و علت ايـن امـر را عـدم    

اجباري بنا به خواسته دائي خود و پرخاشگري زن در محيط قبلي خـانواده خـود بـوده اسـت بايـد      

دريك قمست از حوادث زن كه همسرش را به علـت مصـرف    2دانست. همچنين در روزنامه جام جم

  مواد مخدر كشده بود حائز اهميت است.

  آزار جنسي 

توانـد در   انايي عملكرد زنان در محيط خـارج دارد مـي  آزار جنسي به دليل تأثير كه بري تو

توسعه اجتماعي اقتصادي وقفه ايجاد كند. جامعه توسعه يافتـه بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه        

مشكالتي همچون نرخ باالي باروري، جنگ زدايي و گرسنگي، بدون مشاركت كامل زنان حل شدني 

آزار جنسي درراه زنان قرار گيرد آنان نمي تواننـد  نيست. با اين حال زماني كه آثار جسمي و رواني 

نيرو كار و قوه خالقه خود را بطور كامل به كار گيرند. بايد يادآور شد كه مورد آزار قرار گرفتن زنان 

در بسياري از موارد باعث بوجود آمدن خشونتهاي پنهان در آنان و انتقام گيري آنان در موقعيتهاي 
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شود و بدين جهت اين مورد از منظر آزار مردان بر زنـان مـورد بررسـي     مختلف زندگي از مردان مي

  قرار گرفته است.

  تحريك زنان توسط مردان 

باشد كه همينطور  يكي از راههايي كه در مورد اين مسئله بايد متذكر شد مسئله طالق مي

طالق مسـئله  باشد.  كه در قسمتهاي پيشين ذكر شد يكي از ابزارهاي خشونت زنان عليه مردان مي

باشد كـه   مي …جدايي دو انسان تنها نمي باشد بلكه مسئله گسيختگي پيوند عاطفي و اجتماعي و 

ضربه هاي اساسي بر پيكره جامعه مي زند اگر در اين زندگي كودكاني داشته باشيم مسئله كودكان 

انها جستجو مي باشد كودكان كه محبت را در خياب طالق معضل بسياري غم انگيز و مسئله انگيز مي

كنند. البته اين مسئله تنها نمي تواند از جانب يك طرف قضيه باشـد امـا طـي تحقيقـات محققـان      

كمترين عالقه را براي حل مشكالت خانوادگي از خود نشان مي دهند و بيشترين تقصـير را   1مردان

  دارا مي باشند.

  بي اعتنايي به ارزشهاي اخالقي

المت انسانها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشـكالت و  اهميت اخالق و تزكيه نفس در س

  مقايسه اجتماعي و تهاجمات فرهنگي بر كسي پوشيده نيست. 

در فرهنگي كه براساس بينش اومانيستي و ليبراستي انسان را به آزادي بـدون قيـد و بنـد    

هر كاري را  دعوت مي نمايد و به او مي گويد هر چه مي خواهي بخور و هر چه مي خواهي بپوش و

  كه تمايل داري انجام بده براساس اين بينش ديگر معناي معقولي براي صحبت از ارزشها نمي ماند.
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نگاهي دقيق به تالش گسترده دشمن در سالهاي اخير به تخريب ارزشهاي دين و اخالقـي  

ديـن   فرهنگي مويد اين مطلب است. اگر هر روز مي بينيم كه يكـي از  ارزشـهاي   -در مراكز علمي 

گيرد بايد هوشيارانه در برابر اين مسـئله عمـل    بردهاي دانشجويي ناجوانمردانه مورد هجوم قرار مي

سـازد كـه بـا شكسـته شـدن و       نمود چرا كه اساس فرهنگ غني ما را ارزشهاي مثبت انسـاني مـي  

  شود. لگدكوب شدن آنها ناهنجاريها جاي خود را به آنها داده و بندهاي انسانيت كم كم گسسته مي

  پست انگاشتن نقش هاي زنانه 

شـود زنـان    يكي از مهمترين عوامل آسيب زاي زنان در تهاجمات فرهنگي كه موجـب مـي  

جامعه ما متاثر از فرهنگ غرب شوند و توان رويارويي و مقابله با آن را از دست دهند مسـاله پسـت   

  انگاشتن نقش هاي زنانه است.

ر نسل بشريت به آن بسته است و ترتبيت فرزند نقش هاي حياتي همچون زايش كه استمرا

كه زن را در جايگاه انحصاري مربي بشريت مي نشاند و تدبير منزل و گرم نگه داشتن كانون خانواده 

  كه سلول تشكيل دهنده جامعه است.

نگرش پست انگارانه بر نقشهاي عظيم حيات عالوه بر آن كه زنان را از اسـتمرار ايفـاء ايـن    

شود نقش خود را در هدايت اعضـاي خـانواده و    با عزت و رضايت باز مي دارد سبب مي نقشها همراه

مقابله با تهاجمات فرهنگي بسيار كم رنگ بيانگارند نهايتاً به جاي فعال برخورد كردن دچار انفعـال  

گردند و به جاي مقابله با ضد ارزش ها خود رنگ  وروي ارزشهاي غربي بگيرنـد مـادري كـه بـراي     

تواند مؤثر  ود در منزل ارزش  واهميت قائل نباشد و نداند كه در سعادت يا شقاوت جامعه مينقش خ

  و مفيد باشد طبيعي است كه توان رويارويي با تهاجمات فرهنگي را در خود نمي بيند.
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متأسفانه يكي از تالشهاي عمده استمالل گران فرهنگي براي كاستن نقش زنان در عرصـه  

  اري اين بود كه نقش مادري را يك نقش غيرفعال منفعل قلمداد نمايند. هاي مختلف تأثير گذ

از نظر روانشناسان وقتي فردي نقش خود را در جامعه يك نقش غيرمفيد و غيـر ارزشـمند   

شود و درصـدد جبـران ايـن     بداند دچار نوعي احساس حقارت، خود كم بيني و از خود بيگانگي مي

وردن و بـه فرهنـگ بيگانـه و     كند با پنـاه آ  اً براي جبران سعي ميآيد و متأسفانه عمدت مساله بر مي

تشبيه به آنان و ايجاد مشغله هاي كاذب مثل رفتن به ويدئوكلوپ ها سالن هاي بدنسازي و مسـائل  

  از اين قبيل جبران احساس حقارت و كمتري خود را نمايد.

باشـد و آرام آرام   گ غرب ميو اين مسئله خود بر داشتن اولين گام براي اثر پذيري از فرهن

گيـرد و آسـيب پـذير     بدون اينكه خود متوجه شود در عرصه تأثير پذيري از فرهنگ غرب قرار مـي 

كمينگاه هاي خـود را در ايـن مراكـز قـرار داده      شود و بايد توجه داشت كه دشمن هم بيشترين  مي

  است.

  

  

  

  

  



ن نامه با قيمت اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين پايا

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 5فقط 

  ٣٦

  

  

  

  

  فصل سوم:

  

  روش تحقيق
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سي و شناخت پديده خشونت زنان عليه مردان را مورد مطالعه اين تحقيق سعي دارد كه برر

قرار دهد و از آنجايي كه اين پديده در جامعه رو به گسترش بوده ضرورت دارد كه تمامي ابعـاد آن  

  مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد.

  

  1رسش تحقيقپ

ده تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سواالتي اسـت كـه در فصـل اول بـدان اشـاره شـ      

  بنابراين اين تحقيق داراي پايگاه اكتشافي خواهد بود. 

از آنجا كه علل پيدايش اين نوع خشونت در حال بيشتر نمـود دارد و بـا توجـه بـه مسـائل      

شود كه تا زمان آينـده دور ادامـه پيـدا كنـد بنـابراين از       فرهنگي و اجتماعي جامعه پيش بيني مي

ين بدليل اين كه اين امر در گذشته اي نه چنـدان دور  استفاده خواهد شد. همچن 2رسش آينده اي

  نيز استفاده شده است. 3اتفاق افتاده است از رسش تاريخي

  

  

  

  

  

                                            
١ . Research approach 
٢ . approach 
٣ . Historical approach 
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  1طرح تحقيق

در رابطه با بررسي و شناخت و علل گرايش زنان به خشونت در چارچوب رسـش اكتشـافي   

خشـونت پرداختـه شـده    مطالعه توضيحي انتخاب شده است كه به علت يابي و علل گرايش آنان به 

  است.

 2و در رابطه با بررسي كلي خشونتهاي زنان عليه مردان طرح تحقيق از نوع مطالعه انتقادي

  است.

  

                                            
١ . Research proposal 
٢ . study 
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  1فن تحقيق

در رابطه با بررسي پديده خشونت و خشونت زنـان عليـه مـردان كـه در چـارچوب رسـش       

بطه بـا بررسـي و تـأثير نمونـه     شود  و در را استفاده مي 2گيرد از فن كتابخانه اي تاريخي صورت مي

  هاي مورد مطالعه در روزنامه ها در چارچوب رسش آينده از فن مشاهده استفاده مي گردد.

  

  

  

                                            
١ . Research Techique 
٢ . Library teechniqre 
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  1طرح تحليلي

تحليل تخصصي اين تحقيق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه كتابخانـه  

خشـونت از سـوي ديگـر صـورت      اي ازيكسو و داده هاي حاصل از بكارگيري فنون و مشاهده موارد

  خواهد گرفت.

تحليل تئوريك اين پژوهش با توجه بـه اهـداف اعـداد شـده بـه واسـطه تعقيـب تـاثيرات         

اجتماعي اين پديده (خشـونت) در چـارچوب مطالعـات علـم جامعـه شناسـي ارتباطـات تحليـل و         

  يا كاركردي خواهد بود. 2فونكسيوني

ه پديده هـا، سـاختمانها، نهادهـا، گروههـا،     علمي است بطور دقيق مجموع 3جامعه شناسي

قدرتها، ارتباط بين نيروها، روابط، كردار  و رفتاري كه بازندگي انسان در جامعه پديدار مي شوند، به 

  4مطالعه مي نهد.

تبين و تحليل و فونكسيون عبارت از تجزيه و تحليل پديدارهاي اجتماعي در رابطه با نتايج 

  در كل نظام اجتماعي است.

  

  

  

                                            
١ . Anaiytic proposal 
٢ . functional  
٣ . Sociology 
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  1طرح اجرايي

بـه پايـان    1383شروع و سـرانجام در تابسـتان    1382مقدمات اين تحقيق از ابتداي پائيز 

باشد در طي ماههاي مهر، آبـان   رسيد. فصل اول اين تحقيق كه ماحصل تالش بي وقفه اينجانب مي

ويـرايش گرديـد و فصـل دوم ، سـوم ، چهـارم و پـنجم در طـي ماههـاي          83لغايت فـروردين   82

كه شامل جمع آوري داده ها و تجزيـه و تحليـل آنهـا سـرانجام      83ارديبهشت لغايت اوايل شهريور 

  نتيجه گيري از مجموع اطالعات و پژوهشها بود نگارش گرديد.

صورت گرفته و بـدين   1383ويرايش مجدد تمامي فصول و تايپ و تكثير در اواخر شهريور 

  ان رسيد.تحقيق حاضر به پاي 1383ترتيب در تابستان 

  

  

                                            
١ . Enequtive proposal 
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  فصل چهارم:

  

  ارائه و تجزيه و تحليل اطالعات

  



ن نامه با قيمت اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين پايا

 www.asemankafinet.irهزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد . 5فقط 

  ٤٣

فرهنگ و جامعه مردساالري تا زماني ادامه مي يابد كه زنان باطنا قبول كنند بعـد از مـرد   

قرار دارند. براي زني كه مي خواهد ارزش باالي خود را در دنيايي كه عمدا آن را پايين آورده اسـت  

ن است كه با آرامش بر امور اجتماعي سياسي و اقتصادي دخيل و حكمفرما به دست آورد راه حل اي

شود و نه دست به خشونتهاي فردي زند براي خشونت علل و عوامل مختلفي مي داننـد و معتقدنـد   

باشد. ما خشونت زيادي  كه افراد خشن از لحاظ ژنتيكي مشكل دارند اين امر بطور كامل نادرست مي

ا مي بينم. فقر و اعتياد و بيسوادي و خشونت مثل حلقه هـاي زنجيـر بـه هـم     را در خانواده معتاده

  متصل هستند را نمي توان آنها را  از هم جدا كرد.

  دختران خشن

افـزايش  «هال يكي از گزارشگران خبرگزاري آسوشيتد پرس در مقاله اي بـا عنـوان    1ويلي

ارات مقامات مسئول امريكا روز به روز مي نويسد، بنا به اظه» خشونت نزد زنان و دختران آمريكايي

بر تعداد دختران و زناني كه دست به جنايات هولناك مي زنند، و نه تنها از كارهاي خـود پشـيمان   

شوند كه اين بسيار خطرناك است. اغلـب ايـن زنـان مـادران      نيستند بلكه ظاهراً سرشار از لذت مي

  خواهد آمد؟كودكان هستند براستي چه باليي بر سر اين كودكان 

ساله اي را مطرح مي سازد كه در يك  12ويلي هاي در ادامه مقاله خود ماجراي دختر كه 

  مهماني توسط يكي از دخترهاي همكالسي خود به ضرب گلوله از پاي در آمد.
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آمارهاي اخير حاكي از آن است كه نسبت خشـونت دختـران نوجـوان و جـوان آمريكـايي      

بسياري از كارشناسان دليل افزايش خشونت نزد زنـان و دختـران    به يك است . 4نسبت به پسران 

  جامعه آمريكايي واقعيت خشن جامعه مي دانند.

  رسانه هاي خشن 

تواند در قالب سـرگرم كننـده    به نظر مي رسد كه رسانه هاي جمعي بخصوص تلويزيون مي

ابهنجـار و ناپسـند را بـه    بسياري از رفتارهاي اجتماعي مناسب را القاء كند و يا زشـتي رفتارهـاي ن  

  نمايش بگذارند.

در عصري كه بواسطه حضور و پيشرفت رسانه هاي جمعي جهان به دهكده جهاني تبـديل  

  شده است، نقش حساس رسانه ها به خوبي محسوس مي باشد.

هنگامي كه خشونت در قالب تصاوير تلويزيوني يـا سـينمايي بـا بازيهـاي كـامپيوتري و بـا       

شود و هنجارهـاي اجتمـاعي بـه مضـحكه كشـيده شـود        روزنامه ها تبليغ ميتحسين در مجالت و 

نمايش فيلمهاي حاوي صحنه هاي خشونت آميز و كشـت و كشـتار همچـون سـمي مهلـك عمـل       

  كند. مي

گيرد و ايـن  امـر مسـئله اي     زني كه در نمايش فيلم هميشه مورد ظلم و خشونت قرار مي

داراي برتري حقوق غيرانساني مي كند. برعكس هنگامي  شود. مردان را عادي و طبيعي انگاشته مي

شود بر مخاطب ايـن رفتـار    كه خشونت زنان در قالب ارزشهاي شجاعت زنانه به مخاطلبان ارائه مي

شـود   ضد ارزش به مانند هنجاري كه بايد در طي دوران زندگي در پي كسـب آن باشـند القـاء مـي    

  تاثري اين رسانه هاي مي باشند. خصوصا دختران جوان و نوجوان كه بيشتر تحت
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از يكـي از شـبكه هـاي تلويزيـون      82در سريال كه تحت عنوان خواب و بيداري در سـال  

پخش شد كه قهرمان داستان زني به نام ناتاشا بود و كارگردان اين مجموعه با بدعت گزاري جديـد  

يننده معرفي ميكند كه حتـي  براي حلب نظر بيشتر مخاطبين ناتاشا را كلكسيوني از ناهنجاريها به ب

از خشونت ورزيدن به والدين خود دريغ نمي كنـد. اسـتفاده از زن بـه عنـوان شـخص اول در ايـن       

مجموعه و عنصر منفي براي اكثر بينندگان جالب و شيرين بود. خصوصا با تكيه  كالمها و حركـات  

ن منفـي جلـوه دادن ايـن    رزمي و تماشايي و خالفهاي مردانه اين بازيگر اگر چـه منظـور كـارگردا   

شخصيت به مخاطب بوده اما مثبت انگاري دختران و زنان از اين شخصيت در نزد خود بيشتر بـوده  

  است.

اولين نكته را بايد تأثير تلويزون و اوقات فراغـت بـر جامعـه پـذيري و يـادگيري ارزشـها و       

  كند. ميهنجارها دانست كه از نظر فرهنگي به حفظ و يگانگي نظام اجتماعي كمك 

، كاركرد گرايان تلويزيون به عنوان يك رسانه ارزشها و هنجارهـا را بـه شـركت    1از ديدگاه«

كنـد . ازايـن لحـاظ تلويزيـون      دهد و بدينوسيله به يكپارچگي جامعه كمك مي كنندگان انتقال مي

  »دارد …كاركردي مشابه خانواده، آموزش و پرورش، دين و 

روند كه يكي از عوامل اصلي افزايش بروز خشونت ناشـي از  از پژوهشگران بر اين با 2برخي«

گسترش نمايش خشونت در تلويزيون و فراواني نوارهاي ويديويي و سي دي هاي حاوي صحنه هاي 

تواند به منزلـه الگـويي بـر بيننـدگان      كشتار زد و خوردها و ماجراهاي خونين و مرگبار است كه مي
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ت اجتماعي ديگـر از جملـه اعتيـاد سـرقت و راهزنـي را بـه       باشد حتي برخي از كارشناسان انحرافا

  تماشاي برنامه هاي خشونت آميز تلويزيون و سينمايي مربوط مي دانند.

از پژوهندگان نيز بر اين باورند كه كودكاني كه مـورد خشـونت والـدين قـرار مـي       1برخي«

  »گيرندو به تماشاي خشونت تلويزيون مي نشستند.

تلويزيون را آموزشگاه جنايت و بزه كاري و پرخاشگري  مي دانند و از پژوهشگران  2گروهي

گروهي ديگر عقيده دارند كه برنامه هاي تلويزيوني تأثير محدودي بر كودكـان دارد  و گروهـي نيـز    

  خشونت تلويزون را عامل تخليه رواني  و سرچشمه هاي براي آرام بخشي آن ها دانسته اند.

  

  

  اده ناديده انگاشتن نهاد خانو

ازدواج و تشكيل خانواده مطمئن ترين راه سالمت و امنيت جامعه است هنگامي كه مبـاني  

خانواده مستحكم باشد و جوانان با ازدواج و تشكيل خانواده بپردازنـد انحطـاط سـرگرداني ، تجـاوز     

جنسي و خشونتهاي چشمگير كاهش مي يابد. براساس آمار سـازمان بهداشـت جهـاني و پـژوهش     

شوند از فضاي گـرم و   الح و تربيت ايران با بيشتر افرادي كه به نوعي به انحراف كشيده ميكانون اص

  عاطفي خانواده محروم بوده و آغوش پدر و مادر را تجربه نكرده اند.
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  فرهنگ سازي براساس حقوق اسالمي و انساني 

و تولد تا آخـر  از نظر اسالم زن و مرد داراي حقوق مساوي هستند و نه مشابه. اين امر از بد

لحظه حيات انسان وجود دارد .  در صوتي كه احكام خداوند به صـورت صـحيح و درسـت آن اجـرا     

شود و بسياري از معضالت و آسيبهاي اجتماعي كه امروزه جوامع با آن دست به گريبان است ريشه 

  شود. كن مي

كـرده و تبـديل بـه     تضاد درحقوق زن و مرد بيشتر در زمان ازدواج و بعد  از آن نمود پيـدا 

شود. در صورتي كه هريك از دو طرف با حقوق و وظـايف خـود    معضلهاي زيادي از جمله طالق مي

آشنا باشند و باديدي باز اقدام به امر ازدواج نمايند و جامعه با فرهنگ سازي صحيح حقوق پايمـال  

وق خـود بـه آنهـا    شده زنان را يادآور و آموزش داده و از درسـت و صـحيح اسـتفاده كـردن از حقـ     

راهنمايي هاي الزم نمايد بسياري از چالشهاي را كه در راه توسعه اجتماعي و بعضي صنعتي خود با 

  آن روبرو مي شويم را مرتفع مي نمايد.

مديريت خانه يك فعاليت و كار تما وقت است اما متأسفانه در كشور ما اين فعاليـت هنـوز   

اسالمي تنها كار توليدي نيست و ارزش كار هم فقط بـه   بصورت علمي تبيين نشده است كار از نظر

كارهاي توليدي چون صنعت و كشاورزي و دامداري اختصاص نـدارد. اگـر چـه ممكـن اسـت عـده       

معدودي تالش بانوان در خانه را كار به حساب نياورند اما از ديدگاه جامعـه شـناس خـانواده و نيـز     

كار در خانه مجموعه اي است از تـالش و عاطفـه. در    فعاليت زنان در خانه كاري است پيچيده زيرا

واقع كار در خانه يكي از مشكل ترين كارهاست اين فعاليت است با ظرافت بسيار و زيـاد و صـورت   

  ميگيرد و هر كس از عهده آن بر نمي آيد.
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يكي ديگر از نگرشهاي بسيار اشتباه در مورد زنان اين است كه آنان را فقط در خانه داري و 

ربيت فرزند حائز صالحيت دانسته و در ساير مشاركتهاي اجتمـاعي فاقـد توانـايي مـي داننـد كـه       ت

درسالهاي اخير گامهايي را كه زنان در راه توسعه در قسمتهاي مختلف برداشته انـد ايـن فرضـيه را    

  كند. خود به خود باطل مي

گهداشته شـود و فقـط   مي نويسد: مادام كه زن  از كارهاي توليدي اجتماع دور ن 1انگلس« 

محكوم به انجام كارهاي خصوصي منزل باشد و رهايي او برابري شرايطش با شرايط مرد غيـرممكن  

است و غيرممكن خواهد ماند. براي اين كه رهايي زن تحقق يابد ابتدا بايد زن بتواند در توليد تمـام  

بگيـرد. بـدين ترتيـب     سطوح اجتماع شركت داشته  وكارهاي منزل فقط قسمت كمي از وقت او را

انگلس با دليل منطقي لزوم پايان بخشيدن به نظام تقسيم كار بر اساس جنس زن و مرد را يـادآور  

  شود نظامي كه هميشه باعث خانه نشيني زن شده است. مي

نظرش اين چنين بيان مي دارد كه در منطق نظام مردساالري كه   2در ادامه آقاي گارودي

ردان خلق شده توسط آنان كوركورانه گسـترش يافتـه اسـت همـه چيـز در      بوسيله مردان و براي م

جهان مفهوم شييء را دارد و بايد دستكاري شود بعنوان مثال مؤسسات نظامي را كه بارزترين عامل 

توان نام برد اين نظام براساس اطاعت كوركورانه ايجاد شده است و مـرد را از   مردساالري هستند مي

  ا مي سازد.بشريت و انسانيت جد
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  همگام با پيشرفت صنعتي

گذر از جامعه سنتي جامعه صنعتي نه تنها در قسـمتهاي صـنعتي و كشـاورزي و توليـدي     

آورد بلكه بايد جهش در قسمتهاي اجتماعي فرهنگـي جامعـه    تغييرات قابل مالحظه اي را پديد مي

نگ مردم خود را نيـز در  شود جامعه اي كه رو به سوي پيشرفت و مدرنيزه شدن نهاده بايد فره مي

جهت پذيرش اين تغيير دگرگون نمايد و آموزشهاي الزم را به آنان  ارائه دهد هنگـامي كـه اثـرات    

شود يعني ديگر زنان و دختران در سـنين پـائين اقـدام بـه      جامعه سنتي كم كم از جامعه زايل مي

حصيالت براي آنان مانند ازدواج نمي كنند براي زندگي خود خود شخصا تصميم گيري مي نمايند ت

گذشته كم اهميت نمي باشد و حتي بسياري پس از تحصيالت عاليه اقدام به تشكيل خـانواده مـي   

بنابراين جامعـه بايـد    …نمايند كار بيرون از منزل براي زنان مهم و حتي اساسي جلوه مي نمايد و 

ها هم باشد باز نمايد تا در اين راه ذهنيت تمام افراد خود را نسبت به مسائل ذكر شده كه فراتر از اين

سالگي به باالي  15به مسائل و مشكالت برخورد ننمايد هنگامي كه سن ازدواج در جامعه سنتي از 

بيست سالگي رسيده و مشكالت راه در نتيجه ازدواج حل مي شد اكنون با چند سال تأخير مواجـه  

ه در غيـر اينصـورت مسـئله بـه صـورت      شود بايد مسئولين در پي چاره انديشي اساسي شوند ك مي

  شود. در جوانان ظاهر مي …بيماريهاي رواني مانند خشونت و 

  مدارس آگاه 

مدرسه به عنوان خانه دوم كودكان نقش بسزايي در آگـاهي و اجتمـاعي شـدن كودكـان و     

رزشها نوجوانان دارا هستند هنگامي كه ارزشهايي مانند ايثار، دوستي، محبت، صداقت در كنار سايرا

تحصيلي مورد تشويق واقع شود و ضد ارزشهايي مانند خشم، دروغ ، خيانت، ظلم مـورد نكـوهش و   
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سرزنش واقع شود دانش آموزان فرا مي گيرند  و در زنـدگي  شخصـي و اجتمـاعي خـود سـعي در      

  تقويت هنجارها مي كنند.

  

  

  تشنجات خانوادگي و دختران نوجوان

كند كه شمار زيـادي از اعضـاي    فراز و نشيب را آغاز ميزن و مرد با انتخاب همسر سفر پر 

جامعه به ويژه نسل هاي بعدي را در بر خواهد گرفت. خانواده به مثابه نخسـتين پايگـاه آمـوزش و    

پرورش، اساسي ترين عامل شكل گيري شخصيت و هويت فرزندان مي باشد. به همـين لحـاظ هـر    

تواند درروند رشد و پرورش كودكان تأثير كـامالً   اده ميگونه نارسايي و يا ناهنجاري در ساختار خانو

مطلوب داشته باشد. امروزه ثابت  شده است به همان ميزان كه فضاي خانواده مه آلود باشد بهداشت 

گيرد. دختران نوجوان در شرايط  رواني فرزندان نيز به همان نسبت در معرض خطر و آسيب قرار مي

فشــار بيشــتري احســاس كــرد و در معــرض ظلــم و آســيب هــاي نامســاعد و ناســازگار خــانوادگي 

  بيشترروحي و رواني نسبت به پسران نوجوان قرار دارند.

در سنين نوجواني كه مرحله شكل گيري شخصيت و آماده شدن براي ورود به عرصه هـاي  

مختلف زندگي است و بايد از حمايت هاي و راهنمايي هاي عاطفي پـدر و مـادر بهـره منـد گـردد.      

نانچه يك دختر نوجوان احساس ناامني و بي پناهي كند دچار انواع اختالالت رفتاري  وشخصيتي چ

خواهد شد. الگوپذيري كودكان از پدر و مادر در آغاز و به پذيرش نقش هاي جنسي در دوران بلوغ و 

ي دچـار  انجامد با فقدان و يا قطع روابط سالم و اصولي خانوادگي و فرآيند هويـت يـاب   پس از آن مي
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اختالل خواهد شد. مشاجرات دائمي ميان پدر و مادر يا ساير افراد خـانواده موجـب بـرهم خـوردن     

شود و آنان همواره در اضطراب و ترس زندگي خواهند بود چرا كـه دائمـاً    تعادل عاطفي دختران مي

د. به همـين  نگرانند كه مبادا اين منادعات و تنش ها باعث محروميت شان از محبت پدر يا مادر شو

دليل پدران و مادران آگاه بايد توجه داشته باشند كه تشنج در محيط خانوادگي منتهي به تشـويق،  

  فشار رواني، ناامني و ميل به افكار ناسالم در دختران نوجوان خواهد شد.

تعارضات ميان اعضاي خانواه بر وحدت و يگانگي آن لطمه زده و موجب بروز پرخاشگري و 

گردد. در چنين خانواده هايي يك دختر نوجوان انديشه خواهد كرد كه به خانواده اش زوال آن مي 

تعلق ندارد آنها را الگوي خوبي براي تبعيت نخواهـد دانسـت و بـه رفتارهـاي متعـارض و ناسـازگار       

توان گفت نوجوانان دختر داراي مسـائل   كشانده خواهد شد اهميت اين قضيه آن چنان است كه مي

ازگارهاي بيشتر عمدتاً در خانواده  رو به ضعف و سسـتي نهـاده بنيادهـاي اخالقـي و     شخصي و ناس

اجتماعي در كل جامعه متزلزل خواهد شد و در اين ميان نقش دختران نوجوان به عنوان مـادران و  

  همسران آنيده نقشي بسيار مهم و اساسي در شكل گيري آينده جوامع خواهد بود.

  اوقات فراغت

اخالقي وجود بي كاري و فرصـت   -آسيب زا و زمينه ساز انحرافات اجتماعي  يكي از عوامل

  هايي است كه افراد برنامه ريزي منسجم و صحيح و اصولي براي آنها ندارند.

دهد بيشترين افرادي كه در معرض انحراف اخالقي قرار مـي   تحقيقات و تجربيات نشان مي

ري برخوردارنـد. متأسـفانه يكـي از عمـده تـرين      گيرند كساني هستند كه از اوقات بي كاري بيشـت 

مشكالت زنان در جامعه ما وجود اوقات بيكاري و بدون برنامه در زندگي آنان است زيرا با ماشـيني  
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شدن زندگي، مسئوليت هاي خانه داري كاهش يافته است يكي از عمده ترين رسالت هاي متوليان 

اشتغال است و سرگرمي هاي مفيد  و مـؤثر بـراي   تعليم و تربيت اين است كه تدابيري جهت ايجاد 

آنان فراهم نمايند الزم به ذكر است كه منظور از اشتغال الزاما يك شغل رسـمي و بيـرون از منـزل    

نيست بلكه منظور ايجاد زمينه هايي است براي اين كه زنان با استفاده از آنها بتوانند فرصـت هـاي   

مفيد پر كنند همچنين ايجاد مراكـز امـن و فرهنگـي بـا      بي كاري و اوقات فراغت خود را به صورت

تواند ضمن اين كه موجب ارتقاء سطح علمي فرهنگي زنان گردد وسليه اي  اهداف تربيتي صحيح مي

براي پر كردن وقت خانم ها و دختران جوان باشد. و باايجاد فرصت هاي شغلي كه خانم هـا ضـمن   

خانه داري مي پردازند بتوانند بخشي از اوقات خـود را بـه    اين كه در منزل هستند و به امور خانه و 

آن امور اختصاص دهند تا ضمن كمك اقتصادي به خانواده بتوانند از اوقات بي كاري خود به خوبي 

  بهره گيرند.

توانند زمينه ساز انحرافـات باشـد از نظـر روحـي و      وجود اوقات بيكاري عالوه بر آن كه مي

نفي روي زنان دارد و يكـي از علـل عمـده وجـود نـاراحتي هـاي اعصـاب و        رواني هم تأثير بسيار م

باشد البته  افسردگي كه به صورت فزاينده در خانم هاي خانه دار رو به افزايش است همين مساله مي

توجه به اين نكته در اين بخش اهميت دارد كه ضرورت ايجاد اشتغال نسبي مفيد و مؤثر براي زنان  

و تفريط نمايد و با ايجاد اشتغاالت زياد، موجب خسـتگي جسـمي و روحـي زنـان      ما را دچار افراط

گرديم و نشاط و سالمت آنان رابراي سرپرست معنوي خانواده كاهش دهيم و زمينه ايجاد مشكالت 

  و مسائل عديده ديگري را فراهم نمائيم.
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ست داده است كه چنين اظهار نظركرده است كه فنون جديد امكان اين را بد 1برتراند راسل

  اوقات فراغت را از محدوده امتيازات طبقاتي خارج نموده و بين تما افراد سرشكن نمائيم.
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  فصل پنجم:

  

  اجتاستن
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  استنتاج :

با توجه به موضوعات و فرضيات و اهداف و ارائه داده ها و تجزيه و تحليل هاي محتواي آنها 

  توان دنبال كرد: ت مطرح كننده را در سه مقوله زير مياو نتيجه گيري و اثبات يا جواب به سواال

  82بررسي خشونتهاي زنان عليه مردان از مهر لغايت اسفند  -

بررسي عواملي را كه باعث افزايش فراوان خشونتهاي زنان عليه مـردان درسـالهاي اخيـر شـده      -

  است.

  .بررسي پيامدهاي اجتماعي كه خشونت زنان عليه مردان بهمراه خواهد داشت -

در بررسي خشونتهاي ثبت شده زنان عليه مردان بتاريخ هاي ياد شده مشـخص شـده كـه    

تعدادي از زنان با توجه به قانون مهريه و جوانب آن پس از او به عقد به اجراء گذاشتن مهريه احترام 

را به آزار مردان نموده و درصورت عدم يا ناتواني پرداخت مردان با توجه به حق قانون خـود مـردان   

رهسپار زندان مي نمايند كه اين مسئله بايد از نظر فرهنگي اجتماعي و حقوقي به طور كلي و جامع 

بررسي شود در بعد اجتماعي دختر و پسربايد قبل از ازدواج با تمام خصوصيتهاي يكديگر آشنا شـد  

بايـد بـه طـور    و سپس امر به ازدواج نمايد. در بعد خصوصي مسئله مهريه و اندازه اين حاصله از آن 

  مشخص مجدداً ارزيابي و تجديدنظر شود.

همچنين دختراني كه امر به ازدواج اجباري نموده و همسر ايده ال خود را خود تعيين نمي 

نمايند در بعد از ازدواج با آشنايي با فرد مورد نظر خود دست به خشونت عليه همسر خود زده و بـا  

به كنار زدن همسر قانوني خود نموده تا بـاب تـازه اي بـراي    بكارگيري بسياري از كارها و موارد امر 

  ازدواج با فرد رويايي خود را پيدا نمايند.
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اعتياد همسر نيز يكي از عواملي است كه زنان را نسبت به همسران خود خشن نموده و بـا  

 توجه به ظرفيت خانمها خشونتهايي را عليه مردان اعمال مي دارنـد. گـاه طـالق از همسـر كشـتن     

  اعمالي است كه زنان در رابطه با همسران خود بكار مي گيرند. …همسر و 

در رابطه با ازدواج اجباري بايد والدين در ازدواج دختران خود اعمال نظر نمايند نه اين كه 

  اعمال قدرت و نظر نهايي را بر عهده شخصي دختر واگذار نمايند.

بايد قبل از ازدواج با ديدي بـاز همسـر    اعتياد نيز مسئله اي خانمان سوز است كه دختران

  آينده خود را انتخاب نمايند.

  توان گفت كه : شود مي در رابطه با افزايش خشونتهاي زنان و عواملي كه باعث آن مي 

باعث اين افزايش  …عدم آشنايي زنان با حقوق قانوني خود چه در رابطه با ازدواج و كار و 

ق قانوني خود در رويارويي با مشكالت بـا چـاره انديشـي غلـط     شده است زنان بدون آگاهي از حقو

  دست به اعمال خشونت بار مي زنند.

در بررسي پيامدهاي اجتماعي كه خشونت زنان در جامعه عليه مردان ببـار مـي آورد ايـن    

باشد اگر مـا   گونه استنباط شد كه  با توجه به نقش خطير و مهم تربيت كه اساسا بر عهده زنان مي

باشد گذاشت بايد انتظـار نسـلي خشـن و     ظيفه مهم را برعهده قشري كه خود دچار مشكل ميآن و

  داراي ناهنجاريهاي فراوان را كشيد.

تواند جامعـه   شود مي همچنين طالقهايي كه منجر به از هم پاشيدگي بناي يك خانواده مي

الت فراوان اجتمـاعي  را با مشكالت عديده اي همچون بچه هاي طالق كه خود داراي مسائل و مشك

  تواند ناهنجاريهايي را به بار آورد. باشد و در قسمتهاي مختلف جامعه مي فرهنگي، اقتصادي مي
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بسياري از موارد ديگر از نتايج طالقهايي  …زنان بي سرپرست مردان سرخورده از طالق و 

  گيرد. است كه با ازدواج ناصحيح صورت مي
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  پيشنهادات
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آنان بقدري كه در جامعه ما در حاشيه قرار دارند كه حتي مشكالت آنـان بـه چشـم     زنان و مسائل

نمي آيد در راه انجام اين تحقيق و ريشه يابي مشـكالت زنـان و علـل روي آوردن آنـان بـه اعمـال       

خشونت آميز با كمبودهايي در زمينه كتب و تحقيقات در رابطه با خشونت زنان عليه مردان مواجـه  

كدام پژوهش و تحقيقاتي منابع خاص مردان و ريشه يابي مشكالت آنان بود گويا زنان  بودم و درهر

  شود. در زندگي خود ربات هستند  و هيچ گونه آسيبي از نظر رواني شامل آنان نمي

اينجانب از متصديان امور فرهنگي درخواست مي نمـايم  كـه در جهـت فرهنـگ سـازي و      

آنگونه كه بايد باشد از رسانه هاي جمعي  و ديگر عوامـل  شناخت درست نقش زنان و شناخت زنان 

فرهنگي كمك گرفته و دستگاههاي حقوقي بايد نظري مجدد و دوباره بـه قـوانين مربوطـه افكنـده      

وحقوق پايمال شده زنان را كه در البه الي قوانين گم شده است را دوباره بازسازي نمايند همچنين 

انتخاب صحيح همسر ايده آل به پسران و دختران جوان آموزش بايد فرهنگ درست ازدواج كردن و 

داده و به علي الخصوص به دختران گوشزد نمايند كه مهريه پشتوانه آنان در طالق در صورت نبودن 

  هيچ راهي براي زندگي مشترك است نه پشتوانه تجارت براي ويران نمودن بناي خانواده نوپا.

ادي زنان بيوه و مطلقه را به نوعي مورد حمايت خـود  بجاست مسئولين ذيربط از نظر اقتص

  قرار دهند. 

همچنين خانواده ها بيشتر روي مسائل عاطفي و رواني دختران خود برنامه ريـزي كـرده و   

  آنان را بهتر درك نمايند.
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