
 

 زن هیموسسه حقوق بشر و محو خشونت عل

Human Rights & Eradication of Violence Organization 
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 زنان محصلدر برابر  یروان یهاخشونت یتجربه

 (دانشگاه کابل یمطالعه مورد)

 

 ینیام دهیسع

 دهیچک

مردم  تیاکثرگفت که از نظر توان یم ایباشند و امروز از نظر همه افراد و یقشر هر جامعه زنان م نیرتریپذ بیآس

به  دنیضربه رس نکهیلت و کوب شده باشد اما ا ایخشونت آن است که شخص زخم برداشته باشد و  ،افغانستان

 . دانندیت نماز جمله خشون ،را دارد یپ  را در ینواقص هزن چ کیروان و روح 

خشونت  یبر آن است که به بررس یانجام شده است سع یدانیو روش م یصورت کتابخانه هکه ب قیتحق نیا در

 یهازنان و عکس العمل هیخشونت علاز  یریجلوگ یهازنان، راه هیخشونت عل یهاامدی، پیو روان یکیفز یها

 .پردازدیمناسب در مقابل خشونت ب

 خشونت انیقربان نیشتریچطور ب نکهی، اکند یها را بررسز انواع خشونتتواند فهم و دانش ایم قیتحق یهاافتهی

کاهش  یآن بر رو ریزنان و تاث التیزنان و سطح تحص هیاند و همچنان نقش دولت در کاهش خشونت علزنان

 . قرار گرفته است یو بررس قیمورد تحق آمار خشونت با استفاده از

 .ی، خشونت اجتماعی، خشونت اقتصادی، خشونت روحیکیخشونت فز ،خشونت:یدیکل واژگان

 

  مقدمه

 فیو تخو ریزن دشنام ، تحق هیزن در مطابقت به ماده پنجم قانون منع خشونت عل هیخشونت عل قیاز مصاد یکی

 زن هیدر قانون منع خشونت عل زین گذاردیروح شخص اثر م یکه باال یو روان یروح یخشونت ها یعنیباشد  یم

 یشود م یرا شامل م رهیو غ تیو اذ آزار،  یاجبار یآن مثل انزوا گرید یطور مثال ها نیشده و هم یجرم انگار

 . باشد

زنان مصوب  هیحذف خشونت عل هیاز جمله اعالم یالملل نیمختلف ب یهادر قانون منع خشونت و اسناد خشونت

کرده  یانگارها خشونت را جرمشده تمام آن فیمتحد تعرسازمان مللی، مجمع عمومجهان ی، سازمان صح۱۹۹۳



را به  کوبشوند دفعتا تصور لت ویم بروخشونت رو با کلمه کهیجامعه زماندر مردم  تیاند امروزه از نظر اکثر

ا وجود دارد که هخشونت گریبلکه انواع د ستیتنها لت و کوب خشونت ن کهیدر حال شوند.ذهنشان متبادر می

 .است وجود دارد یروان ایو  یروح یآن که خشونت ها نیاما مهمتر ی، اقتصادیاجتماع یاهعبارتند از خشونت

از  یریجلوگ یراببرند و راه حل ب نیب تا حد امکان از را ها کنند تا خشونت شتریو تالش ب یسع دیها بادولت

 .کنند دایها را پخشونت

  قیتحق اهداف

، اهداف ردیگیرار مق یابیو ارز ی(( مورد بررس وانی زنان محصلهای رتجربه خشونتکه تحت عنوان ))  یقیتحق

  ید:نما یم بیرا تعق ریز

 یهاخشونت نیباندازه فرق  همردم تا چ نکهیزنان و ا هیعل یو روان یروح یهاخشونت یرو قیو تحق یبررس . ۱

  ؟دانندیرا م یو جسم یروح

  زنان هیعل یو روان یروح یهاعلل و عوامل خشونت یبررس .۲

  زنان هیانواع خشونت عل یبررس .۳

  زنان هیعل یو روان یروح یهاخشونت راتیتاث یبررس .۴

  زنان هیعل یو روان یروح یهارفت از خشونت رونیحل و ب یهاراه یبررس .۵

  مسأله انیب

موارد  شتریب گفت که در جامعه ما متاسفانه دیزنان با هیعل یو روان یروح یهاخشونت ریتأث یمورد بررس در

 یشود بلکه احساس مینم دهیبه چشم د شتریها بنوع خشونت نیشود چون ایدر نظر گرفته نم یروان یهاخشونت

ناگوار  راتیأثت هچ یو روان یروح یهاتکه مسأله خشوننیدوم ا ردیگیبه آن صورت نم شتریتوجه ب براینشود بنا

زنان  هیلخشونت ع یایچون اکثر قضا نکهیهم ا گریوضوع دم .ضرورت دارد قیگذارد به تجسس و تحقیبه جا م

گیرد چنین فرصتی زمینه و صدور حکم قرار می ردیگیقرار م یزنان مورد بررس هیامروز در محاکم خشونت عل

علیه زن ازین منظر نیز حایز بحث روی مسئله زنان را بیشتر و بیشتر فراهم کرده است. تمرکر روی خشونت ساز

 اهمیت است.

  موضوع تیاهم

نصف جامعه  نز .ردیصورت گ شانیمراقبت از ا نیبهتر دیاند و باقشر هر جامعه کودکان و زنان نیترریپذبیآس 

درست  هیو ترب میز تعل، اردیدر دسترس شان قرار گمورد نیاز  یهاامکانات و سهولت دیدهد بایم لیرا تشک

تواند نسل یم ،زن زنان تامین گردد. یقانون قحق و حقو شوند. ه مطابق شان انسانی با آن هایبرخوردار شوند و رو

را مورد  زنان بلکه ستندین لیقا تیزن اهم هب استان نه تنهافغان اما متاسفانه در جامعه .کند میخوب به جامعه تقد

 نیبات در ااستوار و با ث یهابا گام وصورت گرفته برای زنان  یتوجه جد دیلحاظ با نیاز ادهد. می خشونت قرار

 یهاتا در مورد خشونتتمرکز روی این مسئله بود،  قیتحق این  مهم دالیل از یکی .ردیصورت گ مبارزه عرصه



، پرده دانندیرا خشونت نمدر جامعه آن ایها به دور مانده و دهیها و شندهیزنان آنچه از د هیعل یو روان یروح

 . مییجستجو نما نهیدر زم یبرداشته و راه حل

  قیتحق واالتس

 ؟را در قبال دارد یامدهایپ هو چ ستیچ خشونت

 ؟شودیگفته م یکس هبه چ زن

 ؟ستیزنان در جامعه ما چ هیخشونت عل عوامل

 ؟وجود دارد شتریها بو کدام نوع از خشونت اندها خشونت کدام انواع

 ها چیستخشونت حل  یراه ها

 ؟ن چگونه استزنا هیخشونت از منظر قانون منع خشونت عل فیتعر 

 ؟شده است فیچگونه تعر یالمللنیب اسنادخشونت در 

  قیتحق روش

 کیوریاز دو روش در بخش ت قیانجام شده است که با تلف یدانیو روش م یبا استفاده از روش کتابخانه قیتحق نیا

مورد استفاده قرار  ی، ...(. بعد از مطالعه و بررساز منابع مختلف راجع به موضوع، از ) کتاب، مجالت، مقاالت

 . است دهیگردوهش طرح ژپ اتیفرض کیوریگرفته و با تکمبل مرحله ت

  یآمار جامعه

باشند را در یها طبقه اناث منفر تمام آن ۳۰در پوهنتون کابل که شامل  لنیمحص هیوهش کلژپ نیا یآمار جامعه

 . ردیگیبر م

 : لیاند بنا بر دو دلما قرار گرفته یجامعه آمار ایو  قیتحق نهیزم ،چرا پوهنتون و صرف طبقه اناث نکهیا اما

و  قیراحت و ساده تحق یلیجا حضور دارند و خاناث آن نیمحصل تیاست که اکثر یپوهنتون جا نکهیا اوال

 اتینظر قیتحق نیدر اء ها  است بنازن یدر مورد خشونت باال قیتحق نیچون ا ایو ثاند ریگیصورت م یبررس

  ی شده است.آورجمعها زن

  مفهوم خشونت -اول  مبحث

 خشونت یمفهوم لغو -اولگفتار

نیز را  ییکردن و درشت خو یدرشتو نیز  ندیرا گو یرحم یو ب یی، تند خوی، ناهمواریدرشت یمعنا بهخشونت 

 . دنیگوخشونت 

بخط  ادداشتی. )، خالف نعومتیو نرم نتی. )ناظم االطباء(. ضد لیو زبر ی. ] خ ُ ن َ [ )ع مص ( درشتخشونت

  غلظت. ||(.  لفمو

است  یحرمت ی، شتم و ب، شدت، زور و غضبی، سختیآن تند یکه معنا Violence خشونت معادل کلمه 

 .(۱۳۹۲، ی)شمس غزنو



و زور را  یکیفز یعبارت از استعمال قوه خشونت: کرده است فیتعر نگونهیجهان خشونت را ا یصح سازمان

 گریخود شخص، شخص د هی( عل ی)خشونت روان روحیبه صورت  ایو  یعمل ایو  یکیکه به صورت فز ندیگو

سبب  او حت تی، سبب محروممانع انکشاف ،یصدمات روان جادیسبب مجروح شدن ا ادیاجتماع که به احتمال ز

 .گرددیمرگ م

 ی، جنسیکیار فزآن صدمه و آز امدیو پ جهی( استوار باشد و نت تیکه بر جندر ) جنس یهم خشونت بر هر عمل ای و

که  یقانون ریغ یهاتیاقدام به زور و محروم ایبه اعمال خشن و  دی: تهدزنان را در بر داشته باشد مانند یو روان

شود یم دهیدر مالء عام واقع شود خشونت نام ایو  فضاکه در  نیموجب درد و رنج زنان گردد و صرف نظر از ا

 . ( ۱۳۹۲، یشمس غزنو)

خشونت  یکارها یکل فیتوص ی، برایزاریب هیبر پا تیاست که مانند جنا یتخصص یصطالحزنان ا هیعل خشونت

 هیپا یقربان تیشود و جنسیاز مردم اعمال م یگروه خاص هیشکل از خشونت عل نیرود ایزنان به کار م هیعل زیآم

 . خشونت است یاصل

زنان مبارزه کنند سازمان ملل متحد  هیشونت علگوناگون با خ یهاکوشند با برنامهیجهان م یهاها و کشورسازمان

 .زنان اعالم کرده است هیمبارزه با خشونت عل یالمللنینوامبر را روز ب ۲۵روز 

  خشونت یمفهوم اصطالح -دوم گفتار

که بتواند  تیجنس هیبر پا زیزنان را )) هر گونه عمل خشونت آم هیسازمان ملل متحد خشونت عل یعموم مجمع

کارها،  نیبه ا دیکرده است که شامل تهد فیزنان بشود (( تعر یروان ای، ی، جنس  ی) بدن یکیفز بیمنجر به آس

 . شودیم یشخص یگ زندچه در اجتماع و چه در  یسلب مستبدانه آزاد ای، اعمال اجبار

مان از ه یخشونت ممکن است توسط افراد نیکند که ایم انیب ۱۹۹۳زنان در سال  هیرفع خشونت عل هیاعالم

 . ها اعمال شودخانواده و دولت کی ی، اعضای، اشخاص عادجنس

و رنج زنان شود را  ی، روحی، جنسیجسم بیکه موجب آس تیگونه رفتار خشن وابسته به جنسهر نیهمچن

آشکار  ایبه صورت پنهان  یو آزاد اریسلب اخت ای، اجبار دیتواند با تهدیخشونت م نیا ندیگویزن م هیخشونت عل

 . شود انجام

خشونت عبارت از : قانون منع خشونت علیه زن خشونت علیه زن را چنین تعریف کرده است ۲سوم فقره  ماده

 گرددیروان زن م ای، ، جسم، مالتیقانون است که موجب صدمه به شخص نیارتکاب اعمال مندرج ماده پنجم ا

. 

  :شود یزن خشونت شناخته م هیعل لیزن ارتکاب اعمال ذ هیقانون منع خشونت عل ۵ماده  مطابق

 . یتجاوز جنس-۱

  ا.مجبور نمودن به فحش -۲

 .صدمه برساند یو تیبه شخص کهیبه نحو ،و نشر آن هایعلیمجن تیضبط و ثبت هو -۳



 .مواد ضررناک ریسا ایو  یزهر ،یاویمیاستعمال مواد ک ایآتش زدن  -۴

 . مواد ضررناک ریسا ای یزهر استعمال مواد ایو  یکشخود ای یمجبور نمودن به خودسوز-۵

 . معلول نمودن ایمجروح -۶

  .لت و کوب -۷

 . بهانه ازدواج ایو فروش به منظور  دیخر-.۸

  .بد دادن -۹

  .ینکاح اجبار-۱۰

 .حق انتخاب زوج ایممانعت از حق ازدواج و  -۱۱

 . ینکاح قبل از اکمال سن قانون-۱۲

 . فیو تخو ری، تحقدشنام -۱۳

 . تیآزار و اذ-۱۴

 . یاجبار یانزوا -۱۵

 . به مواد مخدر ادیاجبار زن به اعت -۱۶

  .منع تصرف در ارث -۱۷

 .یمنع تصرف اموال شخص -۱۸

 .یبه خدمات صح ی، کار و دسترسلی، تحصمیممانعت از حق تعل -۱۹

  .یکار اجبار-۲۰

 . ی( قانون مدن ۸۶حکم مندرج ماده )  تیزن بدون رعا کیاز  شیازدواج با ب -۲۱

 . قرابت ینف -۲۲

 یهااز انواع خشونتاین خشونت ها را خشونت  یهایو طبقه بند ماتیاکثرا در تقس ،گرانو پژوهش نیمحقق

 . ( ۱۳۹۲، ی) شمس غزنو .دانندیم یو  جنس یتی، جنسی، اجتماعی، اقتصادیکی، فزیروان

 انواع خشونت -سوم گفتار

  یتیخشونت جنس-الف

 یروان ای ی، جنسیرنج جسمان ای بیمحتمال منجر به آس ایکه لزوما  تیبر جنس ینمبت زیگونه عمل خشونت آم هر

 . یخصوص یگو در قلمرو زند یاجتماع انیدر م ،فرد یو محدود ساختن آزاد تیمحروم جادیبه ا دیشود تهد

  یخشونت جنس-ب

از  نیت الزام به تمکبه صور یو خانوادگ یی، زناشویخصوص یگ زند طیکه در مح یاجتماع ریگونه رفتار غ هر

 . ردیگیزن صورت م هیعل یشاوندیدر حلقه خو گریکدیمحارم با نا مشروع ، رابطه شوهر

  یخشونت اقتصاد -ج



آنکه  یتا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند ب دیهستند و با یکار مجان یرویاز نقاط جهان؛ زنان ن یاریبس در

و چنانچه  دان خانواده استکامال وابسته به مر ندارند و یبه منابع اقتصاد ی.آنان دسترسداشته باشند یاقتصاد تیامن

در  گرید ییهاتیاولو ی، خصوصا وقتافتدیزنان جدا به مخاطره م یگکنند؛ ادامه زند یامر کوتاه نیمردان در ا

شود عبارت ینوع خشونت م نیکه از ا یگرید فی. تعرهستند لیخود قا یخارج از قلمرو منزل و خانواده برا

 . یقراردادن قربان یمیدا یمال قهیهر نوع مض ازاست 

  یخشونت اجتماع -د

به نحویکه نتواند با روابط مورد نیاز را در اجتماع برقرار  یاجتماع یو انزوا یروابط اجتماع یاز برقرار ممانعت

 نماید.

  یخشونت روان -ه

 رفتار به صورت انتقاد نا نی، اکندیزن را خدشه دار مکه شرافت و آبرو و اعتماد به نفس  یزیخشونت آم رفتار

، ی) غم .شودیازدواج مجدد کردن اعمال م ایمداوم به طالق  یدهای، تهدنی، توه، تمسخری، فحاشری، تحقروا

۱۳۹۶ ). 

آنان  یگآنان بگذارد و زند یو بارور ی، جنسی، روانیبر سالمت جسم یتواند اثرات منفیزنان م هیعل خشونت

 یتجاوز جنس ایمورد آزار  یدر کودکو دارند  نییپا التیکه تحص یقرار دهد مردان ریبه انواع مختلف تحت تاثرا 

اند در جوامع مرد ساالر پر خشونت بزرگ شده یهاانوادهدارند در خ ادیمواد مخدر اعت ایاند به الکل و قرار گرفته

 . زنندیزنان م هیمردان دست به خشونت عل ریاز سا شتریدارند ب تیبه زنان احساس مالک ایاند و افتهیپرورش 

( Fa.euronews.com violence against women) 

 

  زنان هیخشونت عل یهاامدیپ -دوم مبحث

. کند تیدر آنان را تقو یاحساس خودکش ایتواند سبب مرگ آنان شده یزنان م هیخشونت عل دیموارد شد در

تواند منجر یبه زنان م تجاوز. گزارش شده است یجسمان بیزنان آس هیلدر صد از موارد خشونت ع ۴۰از  شیب

 .گردد یمقاربت یهایضیو بروز مر نی، سقط جنناخواسته یهایبه باردار

 عهیپس از ضا ی، اختالل استرسیگچون افسرد یآمدن اختالالت دیتواند منجر به پدیم نیزنان همچن هیعل خشونت

 . شود یخودکش ی، اختالل غذا خوردن و تالش برات خواب، مشکالی، اختالل اضطرابیروان

 ؟از خشونت کدام هااند یریجلوگ یها راه

 یاز سو یمتعدد یهازنان صورت گرفته و روش هیاز خشونت عل یریجلوگ یهادر مورد راه یاریبس مطالعات

 . شده است شنهادیآن پ یکارشناسان برا

 یتواند تا حدیم یاز عواقب خشونت ورز یآگاه .است یشنهادیپ یهاروش نیافراد در جامعه از مهمتر آموزش

 . زنان بکاهد هیخشونت عل زانیتواند از میاست که م ییهاراه گریاعمال قانون بر آزار گران از د .بازدارنده باشد

  مناسب در مقابل خشونت یهاعکس العمل -سوم  مبحث



جوامع کمتر  یدر برخ ستندیآن ن یحاضر به افشا یمتعدد لیشوند به دالیکه دچار خشونت م یاز زنان یاریبس

 یجوامع برخ نی. در اشودیم یتلق یعاد ی، همسران و مادران امردختران هیخشونت مردان خانواده عل افتهیتوسعه 

 بیکه فرد دچار آس یجسمان ای، و یکنترول گر ،یکالم یهامردان از جمله خشونت یها از سواز انواع خشونت

 . شده است رفتهیمتداول پذ یبه عنوان امر زیزنان جامعه ن انیم ا، حتودنش یجد

که خشونت  یمهار خشونت باشد در صورت یتواند  قدم اول برایجامعه م یخشونت و آگاه ساز قیمصاد آموزش

امع جو یمعضل باشند گر چه در برخ نیا یبرا یتواند راه حلی، ترک فرد آزار گر در صورت امکان مابدیادامه 

از آنان ترک آزار گر  یاریبس یزنان برا یادو اقتص یعدم استقالل ذهن لیبه دل افتهیجوامع کمتر توسعه  ژهیبه و

 . ستین ریامکان پذ

است که پس از بروز  یبه قانون و مراجعه به مشاور و روان شناس از جمله رفتارها تی، شکاکردن خشونت آشکار

 . ردیانجام بپذ دیخشونت با

روش  نیتراز مخرب یکی شرفتهیپ یکشورهاااز جوامع حت یاریبرابر خشونت به بهانه فقط آبرو در بس در سکوت

شوند بلکه یآزارگر نم یمقابله با خشونت است سکوت در برابر خشونت نه تنها مانع تکرار خشونت از سو یها

 . دهند تا کار خود را تکرار کندیم یامکان را به و نیا

 ییقضا نیقوان بی، تصوجامعه ی. آموزش عمومشهروندان و حکومت ها است یاجتماع فهیوظبا خشونت  مقابله

 .ها قراراست که بردوش دولت یفیاز جمله وظا انیقربان یخشونت و فراهم آوردن امکانات درمان هیعل

Fa.euronews.com violence against women) ) 

                                                        

 پژوهش یهاافتهی

، بدست آمده یپرسشنامه به صورت آمار قی، اطالعات از طرپژوهش نیا یهاداده یفیتوص لیو تحل هیدر تجز 

شده  تیتقو ینظر یها و مبانهیها با فرضریمتغ لیو تحل هیاست و تجز دهیگرد یفیتوص ریکه در سه بخش تفس

و شغل  لی، درجه تحص، سنی، حالت مدنجنس لی، از قبیناسش تیجمع یرهایمتغ ی. در قسمت اول معرفاست

 نکهی؛ در قسمت سوم افهم و دانش در مورد خشونت یهاریی؛ در قسمت دوم متغاست دهیو مشخص گرد یبررس

 . است ینظر یو با در نظر داشت مبان دهیگرد یفیتوص لیو تحل هیاند تجززنان انیقربان نیشتریب

  اول قسمت

  یشناس تیجمع یها ریمتغ یمعرف

. جدول شماره باشند یطبقه اناث م پوهنتون از نیپژوهش محصل نیا یهاپاسخ دهندگان پرسشنامه هیجنس : کل .۱

 . دهدینشان م تی( تعداد پاسخ دهندگان را برحسب جنس۱)

 

 
 



 (۱ ) شماره جدول
 

 درصدی فراوانی جنس

٪۱۰۰ ۳۰ زن  

٪۰ ۰ مرد  

٪۱۰۰ ۳۰ ۳۰مجموعه   

 

 

، مکمل زنان است چون ینفر پاسخ دهنده نمونه آمار ۳۰شود از تعداد یم دهید( ۱ر جدول شماره )که د یقسم

 لیصرف طبقه اناث در تکم ءزنان و در مورد خود زنان است بنا هیعل یروح یهادر مورد خشونت قیتحق نیا

 . شودیها در نظر گرفته مپرسشنامه

 یاند که عبارت از مجرد و متاهل مدر نظر گرفته شده نهیدو گزپاسخ دهندگان  یدر حالت مدن -: یحالت مدن-۲

 .دهندیتاهل نشان م تیوضع ی( پاسخ دهندگان را بر مبنا۱( و نمودار شماره )۲، جدول شماره )باشد

 (۲) شماره جدول

 یمدن حالت

 

 

 

 

 

(۱ره)نمودار شما  

 حالت مدنی

 

 

مدنیحالت  درصدی فراوانی  

٪۹۳ ۲۸ مجرد  

٪۷ ۲ متاهل   

٪۱۰۰ ۳۰ مجموعه  



 
 

اند اند که مجرد بودهداده لیتشک یرا کسان دهندگان از پاسخ ۹۳%  یعنی ۲۸به تعداد  ،یمدنحالت ریلحاظ متغ به

 نیشود ایگرفته م جهینت یمدنحالت ریمربوط به متغ یاند آنچه از آمارهادهمتاهل بو زین ۷%  یعنینفر  ۲به تعداد  و

 یاند و افراد متاهل در رده بعداند که مجرد بودهداده لیتشک یرا کسان قیاسخ دهنده تحقافراد پ نیشتریاست که ب

 ند.اگرفتهقرار 

 د.دهیرا نشان مدهندگان ( تفاوت سن پاسخ ۳جدول شماره ) -سن  .۳

 (۳) شماره جدول

 سن پاسخ دهندگان

 درصدی فراوانی سن

سال ۲۷الی  ۱۸بین   ۳۰ ۲۱۰۰٪  

سال ۳۷الی  ۲۸بین   ۰ ۰٪  

سال ۴۷الی  ۳۸بین   ۰ ۰٪  

٪۱۰۰ ۳۰ مجموعه  

 

 ۲۷ یال ۱۸سن  نینفر آن ب ۳۰نفر پاسخ دهنده مکمل  ۳۰از تعداد  میکنیم مشاهده( ۳که به جدول شماره )یقسم

سال  ۲۷ یال ۱۸سن  نیپاسخ دهندگان ب نیا شتریکه ب میرسیم جهینت نیبه ا ریمتغ نیدهند از ایم لیسال را تشک

سن و سال  نیهم یدارا نیمحصل تیاکثر ءبنا دادیم لیتشک نیپاسخ دهندگان را محصل نید چون تمام اعمر دارن

 بودند.

 .دهدیپاسخ دهندگان را نشان م لی( درجه تحص۲نمودار شماره ) - لیدرجه تحص .۴

مجرد
93%

متاهل
7%

درصدی

مجرد

متاهل



 

 

  

 

نفر مکمل دوره  ۳۰دهد که یرا نشان م یپاسخ دهندگان نمونه آمار لیدرجه تحص( ۲نمودار شماره ) چنانچه

 . دهدیم لیرا تشک یباالتر یدرصد سانسیشود که لیم دهیپس د ،باشدیشان م سانسیل

 . دهدینمونه را نشان م تیعجم ی( شغل اعضا۳)و نمودار شماره( ۴)شمارهجدول  -شغل .۵

 (۴) شماره جدول

 شغل

 درصدی فراوانی شغل

 . ۰ بیکار

۵۶.۶٪ ۱۷ محصل  

۴۳.۳٪ ۱۳ کارمند دولت  

 . . کارمند موسسه

 . . دیگر

۱۰۰٪ ۳۰ مجموع  

 

 

93%

7%

0%

لیسانس

ماستر

بیسواد



 (۳) شماره نمودار

 
  

نفر آن محصل  ۱۷ ینفر نمونه آمار ۳۰ دهد که از جملهینمونه را نشان م تیجمع یاعضا لشغ( ۴) شماره جدول

 . آن هم محصل و هم کارمند دولت استند گرینفر د ۱۳و 

 د.دارن فهیکمتر شان وظ ءدهد بنایم لیتشک نیها را محصلنیا شتریتعداد ب چون

 

 

 دوم قسمت

  ، فهم و دانش در مورد خشونتاول هیفرض

 فهم و یحد دارا هپاسخ دهندگان تا چ نکهی؛ اسنجدیم یفیزنان به صورت توص یفهم و دانش را باال راتیتاث

شوند که باور یم یناش و خانواده یریجامعه پذ ندیباورها از فرآ نی؟ اکنندیدانش از خشونت هستند و چه فکر م

، چون انسان متاثر از ردیگیدر درون خانواده و جامعه شکل م یریجامعه پذ ندیانسان در فرآ یتیو منش جنس

 .خانواده و جامعه است

در جامعه  یتصورات قالب زانیدر نظر گرفته شده است که بر اساس آن م یها، شاخصریمتغ نیسنجش ا یبرا

 .گرددیروشن م یآمار

کم از  یلیدهد خیم لیسواد جامعه تشک یها را طبقه بآن تیدر جامعه که اکثر -با کلمه خشونت  ییآشنا .۱

  ؟ستیآن چ یخشونت به مفهموم واقع نکهیدارند ا ییه خشونت آشنامها با کلآن

 . شده است یبررس( ۵شناخت در مورد کلمه خشونت در جدول) زانیم

  خشونت با کلمه ییآشنا

0

۱۷
۱۳

0 00

۵۶.۶

۴۳.۳

0

بیکار محصل کارمند دولت کارمند موسسه دیگر

شغل

فراوانی درصدی



 آشنایی با کلمه خشونت 

 مجموعه نظری ندارم نخیر بلی  

 ۳۰ . . ۳۰ فراوانی

۱۰۰٪ درصدی  . . ٪۱۰۰  

 

 

 نیارقام ا نیا جهی. پس نتدهدیرا نشان م شتریب یصدیبا کلمه خشونت ف ییآشنا (۵در نظر داشت جدول شماره ) با

با کلمه خشونت  ییآشنا ءدهند بنایرا نشان م لکردهیقشر جوان و تحص یعنی نیها محصلنیاست که چون تمام ا

 . دارند

مردم جامعه ما خشونت تنها لت و کوب است  تیاست که از نظر اکثر نیکه وجود دارد ا یدر جامعه ما باور .۲

از نظر  گذاردیم یروان وروح و  یباال راتیتاث هچ ردیگیمورد خشونت قرار م کهیآن زن نکهیاما ا ،هم قتل ایو 

دانند یرا نم یکیو فز یروح یهاخشونت نیب فرقمردم جامعه ما  تیاکثر یعنی ستیمردم جامعه ما آن خشونت ن

 . موضوع نی، دانش و مطالعه و همچنان درک و احساس مردم جامعه در اگردد به فهمیهم بر م نیا

 .باشد یم یکیو فز یروح یهاخشونت نیورد تفاوت بدانش و فهم افراد جامعه در م نیمب( ۶شماره ) جدول

 (۶ ) شماره جدول

( ۶جدول شماره )   

 فرق بین خشونت های روحی و فزیکی

 مجموعه نظر ندارم نخیر بلی  

 ۳۰ . . ۳۰ فراوانی

۱۰۰٪ درصدی  . . ٪۱۰۰  

 

 

در  ستنده نیلها کامال محصنفر آن ۳۰نفر پاسخ دهنده  ۳۰مندرج است که از  تیواقع نیارقام جدول فوق چن در

 لکردهیها قشر جوان و تحصنیچون تمام ا دندیفهم یکرده و م دییرا تا یکیو فز یروان یهاخشونت نیمقابل فرق ب

 . ها را بفهمندنیا یرود تا تفاوت هایانتظار م نیا لکردهیکه از قشر جوان و تحص میتوانیگفته م ءبنا بودند.



مختلف است  یدختر خانم و طبقه اناث در پوهنتون و جاها یخشونت پرزه رفتن باال یعاد یلیاز موارد خ یکی .۳

کند از لحاظ ینم یجامعه است پرزه رفتن درست است که انسان را زخم و جا پا افتاده نزد یعاد یلیپرزه رفتن خ

 .گذاردیبزرگ را به جا م یاضربه یو روان یاما از نظر روح یکیفز

روان  لیدهد و کمتر به طرف تحصد به نفس خود را از دست شود ممکن اعتمایمگفته پرزه  یو یباال کهیشخص

 . شوند رونیاز خانه ب ایشوند و 

 . باشدیو عدم فهم مردم جامعه و درک شان از خشونت م یتیجنس یطبقه اناث هم نابرابر یرفتن باال پرزه

 یهامظلوم است با گپ را که یکند تا کسیخود استفاده م ییشخص از زور و توانا کی قتیپرزه رفتن در حق با

 . خودش سرکوب کرده و پسمان در جامعه بسازد

 (۷)شماره جدول

(۷جدول شماره )  

ز خشونتپرزه رفتن نوع ا  

 نظر ندارم نخیر بلی  

 ۲ ۱ ۲۷ فراوانی 

۹۰٪ درصدی  ٪۳.۳  ٪۶.۶  

 

 

 (۷)شماره نمودار

 

۲۷

۱
۲

۹۰.۰۰%
۳.۳۰% ۶.۶۰%

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

بلی نخیر نظر ندارم

پرزه رفتن نوع از خشونت است

فراوانی درصدی



  

آن گفته  گرینفر د ۲و  رینخنفر آن  ۱گفته  ینفر آن بل ۲۷، یاز تعداد نمونه آمار( ۷جدول و نمودار شماره ) طبق

 . ندارم ینظر

نوع از  زیپاسخ دهندگان باور داشته اند که پرزه رفتن ن تیشود که اکثریم دهیفوق د اناتی، از ببیترت نیبد

 . خشونت است

 یگو فرهن یباشد که در جامعه چون افغانستان از لحاظ سنتیزن م هینوع از خشونت عل زین راثیندادن مهر و م . ۴

 یقطع رابطه م یبا و ردیهم مهر خود را بگ ایو  راثیبخواهد م یمشکل است اگر خانم یلیخ راثیگرفتن مهر و م

 . خود بگذرد راثیمهر و م قشود با خاطر دوام روابط خود از حیخانم مجبور م کیکنند و 

 . ق زن استح راثیکشور مان دادن مهر و م یاسالم عتیمطابق قانون کشور مان و شر کهیحال در

 تا چه حد موافق استند؟ یدهد که پاسخ دهندگان نمونه آمارینشان م( ۸و نمودار شماره ) جدول

 نوع از خشونت است راثیمهر و م ندادن

 ندادن مهر و میراث نوع از خشونت است

 نظر ندارم نخیر بلی  

 . ۳ ۲۷ فراوانی 

۹۰٪ درصدی  ٪۱۰  . 

 

  

 

 (۷) شماره نمودار



 
  

استند بنا در مورد  نیو محصل لکردهیجمله افراد تحص دهد  که تمام شان ازینشان م( ۷و نمودار شماره ) (۸)جدول

 .ندارد یها نظراز آن گرینفر د ۱گفته و  رینفر نخ ۱گفته  یها بلنفر از آن ۲۸موضوع  نیا

 . انداز خشونت است موافق ینوع راثیموضوع که ندادن مهر و م نیها در مورد انیا تیاکثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم قسمت

 اندزنانخشونت  انیانقرب نیشتریب -دوم  هیفرض

اند به نوع رفتار خشونت ها عادت کردهاست که خانم نیآورد ایخشونت را به بار م کهیعوامل نیاز مهمتر یکی

 یها صورت منیا یباال شتریظلم ب ءستند بناهها جنس دوم قبوالنده که آن شانیرا برا نیا شهیو جامعه هم زیآم

 . ردیگ

 یمورد خشونت قرار م شتریها بباشند و خانمیها مخانمخشونت  نایقربان نیشتریدر جامعه چون افغانستان ب .۱

 . رندیگیاز طرف مردها مورد خشونت قرار م شتریب ءستند بناه یکیاز لحاظ فز فیچون طبقه ضع رندیگ

 .نشان داده شده است نییامر در جدول پا نیا

 (۹)شماره جدول

یلی
90%

نخیر
10%

نظر ندارم
0%

ندادن مهر و میراث نوع از خشونت است

یلی نخیر نظر ندارم



(۹جدول شماره )  

 قرار گرفتن در معرض خشونت

 نظر ندارم نخیر بلی  

 ۳ ۱۴ ۱۳ فراوانی 

۴۳.۳٪ درصدی  ٪۴۶.۶  ٪۱۰  

 

 (۹) شماره نمودار

    
 

 

 یرا زنان م %۱۰۰پژوهش  نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۹ )و نمودار شماره جدول

 . اندگفته ینفر بل ۱۰و  رینفر نخ ۱۵ندارم  ینفر نظر ۳متذکره  یکل درصد نیدهند از ب

مورد خشونت قرار  کهیبا افراد سهیاند در مقامورد خشونت قرار نگرفته  کهیخاصتعداد اش شودیم دهیجا دنیا در

 . کم تفاوت دارد یلیگرفته اند خ

با  ادیز یلیزنان خ ءروح و روان انسان دارد بنا یبزرگ باال ریکه خود تاث زیخشونت آم هیمواجه شدن با قض .۲

( نشان دهنده ۱۰اند جدول و نمودار شماره)دهیها شن از خشونت یهاهیاند و قضروبرو شده زیخشونت آم یهاهیقض

 . موضوع است نیا

 

43%

47%

10%

قرار گرفتن در معرض خشونت

بلی نخیر نظر ندارم



 (۱۰) شماره جدول

 مواجه  شدن با قضیه خشونت آمیز

 نظر ندارم نخیر بلی 

 . ۳ ۲۷ فراوانی

۹۰٪ درصدی  ٪۱۰  . 

 

 

 (۱۰) شماره نمودار

 
  

کامال زن که  %۱۰۰وهش پژ نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۱۰و نمودار شماره) جدول

 جهینت نیچنء انداشته بن ینفر نظر ۱و صرف  رگفتهینخ نفر  ۳اند،گفته ی% بل ۹۰ینفر که در صد ۲۶از آن جمله 

 .گروه مورد خشونت قرار گرفته اند نیا تیشود که اکثریم یریگ

خشونت و ظلم و ستم زن در مقابل  کیافتد که یکم اتفاق م یلیافغانستان خ مبارزه با خشونت در جامعه چون.  ۳

مان که اجازه بر کشور یجامعه سنت گردد بر فرهنگ ویها بر منیحق خود دفاع کند تمام ااز کرده و  یگستادیا

 یصدیننگ است و ف جا از نظر جامعهچون رفتن به آن ،روندیب یسارنوال ایدهند که زنان به محاکم وینم نیا

و  ریشوند و مورد تحقیدر نخست خودشان مالمت م رندیگیرا ب مراجعه کنند و حق خود خواهندیکه م یکم

 . گذاردیزن م کیروح و روان  یخود ضربه بزرگ باال نیکه ا رندیگیقرار م نیتوه

 . داردیم نایب نیاند چنحال در مقابل خشونت مبارزه کرده تا به ایآ نکهیدر مورد ا( ۱۱و نمودار شماره ) جدول

90%

10% 0%

مواجه شدن با قضیه خشونت آمیز

بلی نخیر نظر ندارم



(۱۱جدول شماره )  

 مبارزه با خشونت

 نظر ندارم نخیر بلی 

 ۱ ۱۰ ۱۹ فراوانی

۶۳.۳٪ درصدی  ٪۳۳.۳  ٪۳.۳  

 

 

 (۱۱)شماره نمودار

 
  

ها را آن تیپژوهش که اکثر نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۱۱و نمودار شماره ) جدول

 یم دهینداشته پس د یا نظرهنفر آن کیگفته و صرف  رینفر نخ ۱۲گفته  یها بلنفر آن ۱۷دهند یم لیزنان تشک

ه با خشونت اند کاند اما باز هم نتوانستهبوده لکردهیاز قشر جوان و تحص یهاگروه نیا تیاکثر نکهیشود با وجود ا

مان  یکردن را برا تیمان اجازه رفتن به نهاد و اجازه شکا یها براخانواده یوقت چیاند که هون گفتهمبارزه کنند چ

 . اندنداده

مهار گردد بلکه برعکس  ایشود که خشونت کنترل شود و ینم نیموش ماندن در مقابل خشونت باعث اخا .۳

را  شیاست که صدا ی. در جامعه چون افغانستان از نظر مردم جامعه ما زن خوب کسشودیهم م شتریخشو نت ب

۱۹

۱۰

۱۶۳.۳۰% ۳۳.۳۰% ۳.۳۰%
۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۸

۲۰

بلی نخیر نظرندارم

مبارزه با خشونت

فراوانی درصدی



اش دفاع کند آن کند و از حق بلندرا  شیزن بخواهد صدا کیزبان باشد( و اگر  یبلند نکند در اصطالح عام ) ب

 . ستیمورد قبول جامعه ما ن گریزن د

 کند.این موارد براساس فیصدی پاسخ دهندگان بیان می( ۱۲و نمودار شماره) جدول

 (۱۲)شماره جدول

 خاموشی در مقابل خشونت علیه زن باعث کنترول خشونت نمیشود

 نظر ندارم نخیر بلی 

 . . ۳۰ فراوانی

 

 . اندگفته رینفر از آنها نخ ۳گفته و  ینفر از آنها بل ۲۷ نکهیمشهود است ا( ۱۲) جدول چنانچه

 . کاهش خشونت دارد یباال ریتاث ردیگیخانم مورد خشونت قرار م کی کهیبلند کردن صدا در زمان .۵

، در مورد خشونت آیا تاثیراتی دفاع از خود یبلند کردن صدا برا نکهیدر مورد ا( ۱۳و نمودار شماره ) جدول

 دهد.( نشان می۱۳این موضوع جدول و نمودار شماره) باالی کاهش خشونت دارد یا خیر؟

(۱۳)جدول شماره   

 بلند کردن صدا در مقابل خشونت باعث کاهش ان میشود

 نظر ندارم نخیر بلی 

 ۴ ۳ ۲۳ فراوانی

۷۶.۶٪ درصدی  ٪۱۰  ٪۱۳.۳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (۱۳) شماره نمودار

 
  

 

 یها بلنفر از آن ۲۴پژوهش  نیا یمونه آماراز آن است که پاسخ دهندگان ن یحاک( ۱۳و نمودار شماره) جدول

 . ندارم ینفر گفته نظر ۲و  رینفر نخ ۴اند گفته

اند که دفاع از خود و بلند کردن صدا در کاهش موافق نیبه ا تیگرفت که اکثر جهیتوان نتیجا منیاز ا یعنی

 . را دارد یبزرگ ریخشونت تاث

 ؟دانمواجه شده زیخشونت آم یبرخوردها اناث با نیاز محصل تیاکثر لیتحص انیدر جرآیا  .۶

 .دارداین مورد بیان می ( در۱۴جدول و نمودار شماره)

 برخورد خشونت آمیز از طرف محصلین درجریان تحصیل

 نظر ندارم نخیر بلی 

 ۲ ۱۶ ۱۲ فراوانی

۴۰٪ درصدی  ٪۵۳.۳  ٪۶.۶  

 

 (۱۴)شماره نمودار

۲۳

۳
۴

۷۶.۶۰% ۱۰.۰۰%

1.8

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

بلی  نخیر نظر ندارم

دشون میآبلند کردن صدا درمقابل خشونت باعث کاهش 

فراوانی درصدی



 
  

 ینفر بل ۱۲پژوهش به تعداد  نیا یپاسخ دهندگان نمونه آماراز آن است که  یحاک( ۱۴و نمودار شماره ) جدول

 . میندار یگفتند که نظر گرینفر د ۲و  رینفر نخ ۱۶گفته اند 

 ید راضها با خونیسطح طبقه اناث از برخورد ا هتا چ نکهیا ،پوهنتون ییبودن از برخورد کارمندان اجرا یراض .۷

 . داردیم انیمورد ب نی( در ا۱۵نمودار شماره) رد کردندیرا م یو ناراحت یاند و احساس راحت

 
  

ها خوب از آن ٪۶۷تعداد پژوهش به نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۱۵)نمودار شماره 

 . ندابد گفته اریها هم بساز آن گرید ٪۳ و بد هاآن از ٪ ۳اند و به تعداد خوب گفته اربسی هاآن از ٪ ۲۷، گفتند 

40%

53%

7%

فراوانی

یلی 

نخیر

نظرندارم

67%

27%

3% 3%

فراوانی

خوب بسیار خوب بد بسیاربد



عه مکاهش خشونت دارد اما در جا یبر رو یریتاث زیزنان ن التیها و همچنان تحصو نهاد دولت –سوم  هیفرض

را  ها کرده لیتحصاقلیت زنان قشر  و همچنان میدار فیو حکومت ضع فیدولت ضع کیچون افغانستان چون 

 . است شتریزنان ب هیهنوز هم خشونت عل لیدال نیهم ایندهند بنابرینشان م

 انیمورد ب نی( در ا۱۶نمودار شماره)زن را کاهش دهد  هیتا به حال دولت موفق شده تا سطح خشونت عل ایآ.۱

 . داردیم

 (۱۶) نمودار شماره

. . 
 

  

 نظری گفتند هاآن از ٪ ۱۳پژوهش که  نیا ینمونه آمار ه پاسخ دهند ۶ هکاز آن است  یحاک( ۱۶نمودار شماره )

 .اندگفته بلی هانآ از نفر ٪ ۲۳و  رنخی ٪ ۶۴، میندار

زنان دارد در جوامع که زنان از حق و حقوق  هیکاهش خشونت عل یرو میمستق ریزنان تاث التیسطح تحص .۲

 انیب نی( چن۱۶جدول و نمودار شماره ) ردیگیها صورت مآن یباال یباخبرند ظلم و خشونت کمتر شیخو

 . داردیم

 

 

 

 

 

بلی
23%

نخیر
64%

نظر ندارم
13%

فراوانی

بلی نخیر نظر ندارم



 (۱۶جدول شماره )

 سطح تحصیالت زنان روی کاهش خشونت تاثیر دارد

 نظر ندارم نخیر بلی 

 . . ۳۰ فراوانی

۱۰۰٪ درصدی  ٪.  ٪.  

 

 

 

سطح تحصیالت زنان در  پژوهش نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۱۶شماره ) جدول

 داند.میزان کاهش خشونت موثر می

 . زنان دارد هیکاهش خشونت عل یباال میمستق ریها خود تاثخانم تیظرف یارتقا یبرا یدادخواه یهاروش .۳

  .داردیم انیمورد ب نیادر ( ۱۷و نمودار شماره ) جدول

 (۱۷دار شماره)نمو

 
  

 

اند ، گفته یها بلاز آن ٪۶۰پژوهش  نیا یاز آن است که پاسخ دهندگان نمونه آمار یحاک( ۱۷نمودار شماره)

 ندارد. یآن نظر گردی ٪ ۱۳اند و گفته رینخ ۲۷

 یریگجهینت

بلی 
60%

نخیر
27%

نظر ندارم
13%

تروشهای که برای دادخواهی و ارتقای ظرفیت خانمها بکار رفته موثر اس



پژوهش  جینتا. ستندهبرخوردار  ادیزاز مقام و ارزش  ءبنا ،دهدیم لیجامعه را تشک کریاز پ میدر هر جامعه ن زنان  

 دانندیرا م یکیو فز یروح یهاخشونت نیدارند و فرق ب ییبا کلمه خشونت آشنا تیکه اکثر دهدیحاضر نشان م

خود  راثیندادن مهر و م نکهیاند و همچنان امواجه شده زیخشونت آم هیاند که با قضکرده دییتا تیو همچنان اکثر

 هیکاهش خشونت عل یرو لیتحص نکهیها اهیهمچنان در فرض. اندموضوع موافق نیبه انوع از خشونت است همه 

 خشونتدر مقابل خشونت باعث کنترل سکوت  نکهیا وپاسخ دهندگان موافق بودند همه  یانه؟ دارد ریزنان تاث

 بودند.  موافق تیاکثر زین ،شودینم

 شنهاداتیپ

 

 مضمون معارف افغانستان.در  یتیجنس یهاتفاوت نفی .۱

 علیه آنان. افغانستان در موارد خشونت یکنون طیدولت از طبقه اناث در شراهای ویژه تیحما .۲

 . افغانستان اتیوال یطبقه اناث در تمام یدرس و کار برا نهیفراهم کردن زم .۳

 های کلیدی..حمایت از سهم گیری زنان در مشاغل مهم و پست ۴

 خشونت علیه زنان.بر موضوع قیقی خود مرکز نهادهای علمی در موضوعات تحت .۵

 بلند بردن سطح دانش و آموزش در میان زنان. . ۶

 منابع

 

 میقرآنکر - ۱

 .ارشاد ،ناشر ،یعه شناسجام دگاهید خشونت از یبررس (۱۳۹۶، رحمت اهلل )یغم -۲

 علیه زنان. تخشون (۱۳۹۲) ، شمسیغزنو- ۳

 .یموالنا بلخ ،ناشر ،کردهلیزنان تحص یشغل یهافرصت زانیم یبررس ،(۱۳۹۱داد  ) نیحس گان،یشا -۴

 ناشر، زنان در افغانستانهیعل خشونت قیمصاد نیترعیشا مورد در ینامه آموزشدست (۱۳۹۸) زیعبدالعز ،ینور -۵

 .۱۳۹۸کابل،  ، موسسه حقوق بشر و محو خشونت

خشونت  ییقضا یهاهیدوس لیمطالعه و تحل، (۱۳۹۸) احمد دیفر نور، ،، عبدالقادرلینا ،کرامت، عبدالصمد - ۶

 .تمدن ،ناشر علیه زن،

 .۱۳۸۸سال (،۹۸۹، شماره مسلسل )زنان هی، قانون منع خشونت علیرسم دهی، جرهیوزارت عدل -۷

 .، سالحقوق بشر یجهان هیاعالم - ۸
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