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بنياد خشونت خانگي عليه زنان شهرستان پلدختر (موردمطالعه: مطالعة داده
   هاي زيودار)روستا

  
  2، اسماعيل شريفي1ولي بهرامي

  
  )15/02/1401تاريخ پذيرش: ، 15/10/1400 (تاريخ دريافت:

  
  چكيده

پژوهش حاضر مطالعة كيفي خشونت خانگي عليه زنان روستايي با استفاده از روش 
اي است. جمعيت موردمطالعه زنان متأهل روستاهاي زيودار شهرستان ينهنظرية زم

گيري هدفمند و نظري و ابزار گردآوري پلدختر از استان لرستان هستند. روش نمونه
بود كه بر اين اساس بعد از مصاحبه با هفده نفر از اين زنان، اشباع  ها مصاحبة عميقداده

ها با استفاده از رويكرد اشتروس و كوربين، از سه منظور تحليل دادهنظري حاصل شد. به
ها ها استفاده شد. يافتهمرحله كدگذاري باز، محوري و گزينشي براي تجزيه و تحليل داده

؛ شرايط علي حاكم »وارة خانوادهساخت كج«دهد كه پديدة محوري اين مطالعه نشان مي
نگري و عدم دسترسي به نسيتبر اين پديده، سه مقولة عدم رضايت اقتصادي زوجين، ج

ايستارهاي تهاجمي، خير محدود و تحميل  منابع؛ بسترهاي حاكم بر اين پديده
گر بر پديدة محوري نيز سه مقولة رسانه ساز؛ و شرايط مداخلههنجارهاي اجتماعي همراه
هاي ارتباطي، وابستگي زوجين به نيافتة مردان، فقر مهارتو انتظارات جنسي تحقق

شده توسط زنان در مقابل كار گرفتهدة پدري و اطرافيان هستند. راهبردهاي بهخانوا
بخشي به خشونت و مقاومت فعاالنه بودند پديدة خشونت: انكارسازي خشونت، مشروعيت
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هاي روحي ـ انگيزشي، توسعة قابليتي گسست عاطفي زوجين، بحران كه پيامدهاي نظير 
  عه را به دنبال داشته است.سازي در جامعة موردمطالو خودآگاهي

هاي ارتباطي، ايستارهاي وارة خانواده، فقر مهارتخشونت خانگي، ساخت كج هاي كليدي:واژه
 تهاجمي. 

  
  مقدمه و بيان مسئله
اي بسيار قدرتمند، فراگير و جهاني است كه حد و مرزهاي مليت، خشونت خانگي مسئله

تري به خود و امروزه ابعاد تازه شناسدا نميهاي جغرافيايي، مذهب، فرهنگ و قوميت رمكان
، 3آزاري، زن2، خشونت زناشويي1است. از اين پديده، گاهي اوقات با عنوان همسرآزاريديده 
رفتاري است كه فرد يا افراد با خشونت  ).1993، 5شود (استروس؛ سويتياد مي 4آزاريشريك

يزيكي رواني اجتماعي به فرد ديگر انجام رساني فمنظور آسيبقصد و نيت آشكار يا پنهان، به
آميز ). خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت113: 1387دهند (صديق سروستاني، مي

هاي رواني، جسماني، رنج و آزار و بر جنسيت است كه سبب بروز يا احتمال بروز آسيبمبتني
 افتخاري؛خاني؛ شود (آقامحروميت زنان از آزادي در زندگي عمومي و خصوصي مي

رسان دانست كه فرد توان عملي آسيب). بنابراين خشونت را مي1391، موسوي خيرآباد؛زارعي
دهد و جنبة فيزيكي (آسيب رساندن به اعضاي بدن با برد مقاصد خويش انجام ميبراي پيش

موال كتك)، عاطفي (تحقير، تهديد، سرزنش، منزوي كردن فرد)، اقتصادي (ندادن نفقه، تصرف ا
(كنترل  انداز خانواده)، اجتماعيزن بدون اجازة وي، جلوگيري از دسترسي زن به درآمد و پس

آمد زن با دوستان، خانواده و حبس كردن زن در خانه) و ورفتارهاي زن، مخالفت شوهر با رفت
جنسي (تهديد و تحقير جنسي، برقراري رابطة جنسي خالف  خواست زن، مجبور ساختن به 

  ).1395آبادي؛ ندرپور، (زارع شاهدارد  جنسي غيرمعمول)اعمال 
شان خشونت را درصد زنان از سوي شريك زندگي 30طبق آمار سازمان بهداشت جهاني 

توانند عليه مردان خشونت به ). همچنين اگرچه زنان هم مي2018، 6كنند (كراههتجربه مي
ان هشت برابر بيشتر از مردان در ها حاكي از اين است كه زنخرج دهند، ولي نتايج پژوهش

_______________________________________________________ 
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2. marital violence 
3  . conjugal violence 
4   . partner abuse 
5  . Straus; Sweet 
6  . Krahe 
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). در 2004؛ همتي، 2000، 1گيرند (سولر؛ پرتي؛ داويد معرض خشونت همسرانشان قرار مي
ايران نيز بر اساس نتايج چندين مطالعه ميزان باالي خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده 

ن؛ رضايي چراتي، ؛ فيروزجاييا1385فرد، آزاده؛ دهقان؛ اعظم1393است (يعقوبي؛ رئوفي، 
). ميزان باالي خشونت خانگي سالمت و رفاه زنان 1390نيا؛ رياحي؛ فرهادي، ؛ عليوردي1393
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رواني  هاي سنگيناندازد و موجب بروز هزينهخطر ميرا به
 شود. همچنين موجب پرورش فرزنداني مستبد، بدون اعتماد به نفس، نابهنجار و دچارمي

سالي نيز در محيط كار خود رفتارهاي شود. اين افراد در بزرگاختالل در سالمت روان مي
تري برخوردارند (حميدي؛ دهند و در مقايسه با ديگران از كارايي كمنابهنجار اجتماعي انجام مي

لحاظ فردي متأثر سازد و براي تواند زنان را به). خشونت خانگي مي1390محمدي،  محمدي؛
بيني، خيانت زناشويي، فرار ا صدمات روحي و جسمي ازقبيل افسردگي و احساس خودكمهآن

هاي جدي كند. در بار بياورد و خانواده را دستخوش آسيبزن از منزل، طالق و خودكشي به
ساية تعامالتي كه اعضا با يكديگر و با افراد بيرون از خانواده دارند، خشونت به جامعة پيراموني 

تواند موجب ازدست دادن كرامت انساني زن در يابد. در سطح اجتماعي ميمينيز تسري 
وجود آمدن احساس ناتواني و طرد اجتماعي آنان، محروميت از حقوق اساسي و اجتماع و به

هاي بعد شود (فيروزجاييان؛ رضايي اولية انسان و نيز موجب تداوم تبعيض و خشونت در نسل
 ).97:1390يا؛ رياحي؛ فرهادي، نعليوردي ؛107:1393چراتي، 

ميزان و نحوة پديدة خشونت خانگي در كشور ايران برحسب خصوصيات اجتماعي، فرهنگي 
دهندة روند نشان 1397به سال نسبت 1398اي متفاوت است. آمارهاي كشوري سال و منطقه

). همچنين 1399درصدي خشونت خانگي در استان لرستان است (دارايي،  22افزايشي 
درصد) در نتيجة  3/80ها ( دهد كه بسياري از طالقها در استان لرستان نشان ميژوهشپ

مذموميت «آباد، بروجرد و اليگودرز بوده است و خشونت خانگي عليه زنان در سه شهر خرم
گيري خشونت پنهان در خانواده شده است. تحقيق در استان لرستان موجب شكل» طالق

» خشونت خانگي«دهد كه فقر از راه در شهر پلدختر نشان مي) 1:1389عنبري؛ بهرامي (
بيشترين تأثير را بر خودكشي افراد گذاشته است. بررسي تحقيقات خشونت خانگي در لرستان 

تر به بررسي اين دهد كه بيشتر اين تحقيقات در مناطق شهري انجام گرفته و كمنشان مي
ذا اين پژوهش به مطالعة درك و معناي زنان پديده در مناطق روستايي پرداخته شده است. ل

  روستاهاي زيودار شهرستان پلدختر از پديدة خشونت خانگي متمركز شده است. 

_______________________________________________________ 
1  . Soler; Preeti; David   
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روستاهاي منطقة زيودار شهرستان پلدختر پيشينة قوي از نظام ايلي را دارند و هنوز 
گرايش به تعلقات اي و خويشاوندي تاحدود زيادي بر آن غلبه دارد. اي، قبيلهپيوندهاي طايفه

بخشد. هرچند اين گرايشات موجب اي بسياري از مناسبات روستاييان را تعيين ميطايفه
گروهي طوايف شده است، ولي ارتباط بين طوايف با يكديگر را مشكل و در شكل انسجام درون

نداشته و موجب تعارضات و » ايمحدوديت رابطه«و » بالكانيزه كردن«افراطي رهاوردي جز 
). در اين روستاها فضاي تعامل و 1397، نژادگروهي شده است (قاسميهاي بينفزايش خشونتا

ها، اميال و نظرات گيرد و درك مشترك و درستي از نيازها، خواستهسختي شكل ميوگو بهگفت
هاي ارتباطي وگو و قطع كردن سخنان يكديگر در كنشزدگي در گفتزنان وجود ندارد. شتاب

تواند به احساس صميمت، وگوي طوالني را كه ميگيري گفتهاي شكلزمينه روستاييان
دوستي و احترام منجر شود سلب كرده است. باور داشتن  به حل مسائل و مشكالت با زور و  
تعصب و قدرت از ديگر مواردي است كه درك متقابل را دچار مشكل كرده و نوعي انسداد 

نين با عقد دختران در دوران كودكي و نوجواني شاهد پديدة ارتباطي را ايجاد كرده است.  همچ
هاي اجتماعي در روستاهاي موردمطالعه هستيم. مطلقه كودك همسري و زنانه شدن آسيب

شدن اين دختران در سن پايين و اقدام به خودكشي و موقعيت فرودستي اين زنان موجب شده 
     ي، رواني  را متحمل شوند.هاي فيزيكي، كالمي، جنساست كه انواعي از خشونت

بررسي درك زنان روستايي از پديدة خشونت خانگي است. لذا، بنابراين هدف اين پژوهش، 
  اند از: هاي موردنظر در اين مطالعه عبارتپرسش
  اند؟ اعمال خشونت خانگي عليه زنان روستايي زيودار كدام اي. شرايط علي و زمينه1
  يدة خشونت خانگي در اين منطقه چيست؟ . پديدة محوري در بروز پد2
گر و راهبردهاي است و چه پيامدهايي به . پديدة محوري مستلزم چه شرايط مداخله3

  دنبال دارد؟
  

  پيشينة پژوهش
  پردازيم. شده درمورد خشونت خانگي عليه زنان ميدر اين قسمت به مطالعات انجام

شـان از خشـونت آزارديـده و فهم ) در پژوهشي به توضـيح تجـارب زنـان2015( 1كلمندي
بنياد است. نتايج نشـان است. روش پژوهش كيفي و از نوع نظرية دادهخانگي در كوزوو پرداخته 

هايي شده، كمبود برنامـههاي جنسيت تعريفدهد كه مقوالت فقر، فرهنگ پدرساالري، نقشمي

_______________________________________________________ 
1  . Kelmendi 
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بيشـتر آنـان از خشـونت پـذيري براي زنان قرباني خشونت و رها كردن اين زنان سـبب آسـيب
  شود.خانگي مي

) به تجربة زيستة زنان آسياي جنوبي از خشونت خانگي در آمريكـا 2016( 1جردن؛ بنداري
بنيـاد و از طريـق مصـاحبة تلفنـي اند. اين پژوهش با روش كيفي و برمبناي نظرية دادهپرداخته

ها نشـان اسـت. يافتـهديدة آسياي جنـوبي در آمريكـا انجـام شـده عميق با بيست زن خشونت
  اند. هاي فيزيكي، رواني، اقتصادي، جنسي را تجربه كردهدهد كه زنان انواعي از خشونتمي

) به بررسي تأثيرات نامطلوب خشونت خـانگي عليـه زنـان در 2018و همكاران ( 2چيلدرس
قرقيزستان پرداختند. روش اين پژوهش كيفـي و از نـوع تحليـل مضـمون و بـا ابـزار مصـاحبة 

ها را بـراي دهـد كـه زنـان طيـف وسـيعي از اسـتراتژيساختار يافته است. نتايج نشان مينيمه
كنند. آنان دو روش حفظ وضـع موجـود و ايسـتادگي در پيشگيري و كاهش خشونت اتخاذ مي
  برابر آن در مواجهه با خشونت دارند. 

گي عليه زنان اي كيفي به بررسي خشونت خان) در مطالعه1396رضايي و همكاران (بگ
اند. روش پژوهش كيفي و برمبناي نظرية مبنايي است. نتايج نشان داد كه شهر ايالم پرداخته

بيشترين ميزان خشونت در بين زنان سي تا چهل سال تجربه شده است. در بين انواع خشونت، 
  شود. خشونت رواني ـ عاطفي و فيزيكي بيش از ساير اشكال آن تجربه مي

) در بررسي آثار فقر و خشونت بر ميزان خودكشي در 1389بهرامي ( مطالعة عنبري؛
دهد كه فقر از راه خشونت خانوادگي بيشترين تأثير را بر روستاهاي شهرستان پلدختر نشان مي

است. زنان و جوانان برخوردار از زندگي توأم با محروميت و خشونت ميزان خودكشي گذاشته 
  اند. كشي را داشتهخانوادگي بيشترين اقدام به خود

) به مطالعة كيفي خشونت عليه زنان بلوچ در شهرسـتان ايرانشـهر 1400رئيسي؛ بوستاني (
اند. رويكرد اين پژوهش تفسيرگرايي اجتماعي است. نتايج اين پـژوهش سـيزده مقولـة پرداخته

مجـدد،  عمده، مردساالري، ساية طالق، اعتياد، پدرمكاني، ننگ طـالق، ازدواج اجبـاري، ازدواج
كننده، ها عليه زنان، خشونت خانوادة شوهر، سياست محتاطانة خـانوادة مشـاركتانواع خشونت

مردسـاالري، «ابـزار قـدرت مـردان و مقولـة هسـتة   گيري، طـالقتحمل خشونت، انزوا و كناره
 است.» گفتمان قدرت و خشونت عليه زنان

تژي استفهامي به مطالعة خشنوت ) با رويكرد كيفي و استرا1398مقدم؛ حسنوندي (زماني 
ها نشان داد كه مسائل شوهران موجب اند. يافتهآباد پرداختهخانگي عليه زنان در شهر خرم

_______________________________________________________ 
1  . Jordan; Bhandari  
2  . Childress 
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دفاع در برابر ساختن و سوختن؛ زنان بي« شوند. مقولة هستهورزي عليه زنان ميخشونت
ن، نگرش اي؛ عدم حمايت خانوادگي از سوي خانوادة زاست. شرايط زمينه» خشونت

به زن است. به رابطة زناشويي و ذهنيت مردساالرانة شوهر نسبتمردساالرانة اطرافيان نسبت
  گر؛ قدرت نداشتن زن و آشفتگي متقابل زوجين است. شرايط مداخله

) با روش كيفي به بررسي خشونت خانگي و استراتژي زنان در 1389صادقي فسايي (
سترساز خشونت عليه زنان شامل دو دسته عوامل فردي و مواجهه با آن پرداخته است. عوامل ب

ساختاري است. عوامل فردي بسترساز خشونت سن، تحصيالت، ميزان درآمد، سابقة اعتياد و 
الكل، نداشتن تصور مثبت از خود، ضعف در خودكنترلي و عوامل ساختاري در دو سطح متوسط 

لت خانوادة شوهر، دريافت نكردن ساالن، دخاو كالن است: در سطح متوسط؛ روابط با هم
هاي زندگي و در سطح كالن؛ مناسبات قدرت، استيالي مشاورة صحيح و آشنايي با مهارت

مردانه و فرودستي زنانه، تبعيض جنسيتي، نبود حمايت قانوني و اجتماعي، بيكاري و فقر 
  است. فرهنگي و محروميت از منابع را بسترساز خشونت عليه زنان 

دهد كه بيشتر اين تحقيقات به بررسي شده نشان ميدانه به تحقيقات انجاممروري نقا
از حيث روش تحقيق، اغلب با روش كيفي و با  اند.خشونت خانگي در مناطق شهري پرداخته

همچنين تعدادي از اين تحقيقات به بررسي عوامل مؤثر بر اند. گرفته ابزار مصاحبه انجام
توان اند. از حيث موضوع پژوهش ميبيش از تبيين پرداختهخشونت و توصيف انواع خشونت 

كنند و از گفت زنان روستايي قرباني خشونت خانگي نوعي در حاشيه بودن را تجربه مي
هاي اورژانس اجتماعي واقع در مراكز شهرها محروم هستند. بنابراين نوآوري پژوهش حمايت

ن در مناطق روستايي را با روش كيفي حاضر در اين است كه مسئلة خشونت خانگي عليه زنا
تري از مسئلة تر و جامعدهد و با اين رويكرد به فهم عميقبنياد موردمطالعه قرار ميداده

  پردازد. خشونت خانگي عليه زنان مي
  

  روش پژوهش
 بهره جستيم. نظرية 1بنيادداده در اين پژوهش، از پارادايم تفسيرگرايي اجتماعي و  نظرية

در اينجا، ُبعد روشي آن  شود.كار گرفته ميعنوان تئوري بهعنوان روش و هم بههم به نيادبداده
و  منظور تجزيهمدنظر بوده است، زيرا با تأسي از رويكرد اشتروس و كوربين، نظم روشي به

شناختي از يك سو و نيز دليل تأكيد بر دقت روشبهشده است. ها موردتأكيد واقع تحليل داده
منظور تحليل هاي ساختارمند، رويكرد اشتروسي بهش براي ايجاد الگوي مطلوب با پرسشتال

_______________________________________________________ 
1. grounded theory 
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طرف نيست و با به ميدان موردمطالعه بيافزون بر اين، اين رويكرد نسبت ها انتخاب شد.داده
شناختي خود را دنبال مند سعي دارد اصول معرفتهاي نظامبر پرسشذهن فعال محقق مبتني

گرايانه) سعي بنياد (رويكرد گليزر و يا رويكرد سازهالف رويكردهاي ديگر نظريه دادهكند كه برخ
شدن پديدة اصلي در يك وضعيت خاص دارد در احصا و استخراج الگو و چگونگي حادث 

  .)1399، نژاد؛ بهرامي(قاسمي
در  گيري هدفمند و نظري است.صورت  نمونهگيري در اين پژوهش، بهروش نمونه

منظور براي دسترسي به سه نمونة ابتدايي بهگيري هدفمند از مطلعان محلي نهنمو
و  مطلعان محلي نقش سازماندهي در جامعة محلي دارند .مصاحبة اوليه استفاده شد

هاي اعضاي جامعه دانش كافي دارند و از نفوذ كافي براي تشويق معموالً دربارة ويژگي
بااستفاده از مطلعان محلي به سه برخوردارند. كنندگان براي شركت در مطالعه شركت
ابتدايي دسترسي پيدا كرديم و سپس از طريق اين سه نمونة ابتدايي با روش  نمونة
گيري نظري در رأس قرار درادامه، نمونهها دسترسي پيدا كرديم. برفي به ساير نمونهگلوله

درواقع، ظري پژوهش بودند. هاي بودند كه در خدمت غناي نهاي نظري نمونهگرفت. نمونه
گيري ضمن فرايند پژوهش و براساس مفاهيمي صورت گرفت كه در خالل نمونه
ها نيز براساس اشباع گيري و انجام مصاحبهگيري هدفمند حاصل شد. روند نمونهنمونه
انجام گرفت. اشباع، زماني حاصل شد كه دريافتيم با درنظر گرفتن همة عوامل  1نظري

تدريج از خلق مفاهيم تر شدن مقوالت اوليه، بهتر پختهزمان و از همه مهم پيشين، گذشت
صورت تجربي و ذهني اين اطمينان حاصل شد كه ديگر مفاهيم شود و بهجديد كاسته مي

بر اساس اين اصل با هفده نفر از زنان روستا شود. اي حاصل نميو مقوالت جديد و تازه
  مصاحبه انجام شد. 

، كدگذاري 2ها و استخراج مضامين از سه مرحله كدگذاري بازو تحليل دادهبراي تجزيه 
هاي استفاده شد؛ به اين ترتيب، معاني نهفته در توصيف 4و كدگذاري گزينشي 3محوري

كنندگان استخراج شده و تناقضات موجود در تفسيرها مشخص و رفع شده توسط شركتارائه
  شده موردتجزيه و تحليل قرار گرفت. توصيفات ارائه شده ازشد، و درنهايت معاني استخراج

  

_______________________________________________________ 
1. theoretical saturation 
2. open coding 
3. axial coding 
4. selective coding 
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  پژوهش هاي يافته
  كنندگان مشخصات مشاركت

نفر پاية پنجم،  2، سوادنفر بي 5افراد نمونه سطح تحصيالت متفاوتي داشتند، از اين تعداد 
ترين و نفر ليسانس بودند. از نظر سن؛ كم 3نفر فوق ديپلم و  2نفر ديپلم، 2نفر پاية نهم،  3

نفر  12سال داشتند. همچنين از نظر وضعيت شغلي،  54و  23كننده ترين مشاركتبيش
  ). 1نفر شاغل بودند (جدول  5دار و خانه

  
  كنندگانشناختي مشاركت. توصيف جمعيت1جدول 

  كد مصاحبه  سطح تحصيالت  شغل   سن  شماره
 p -01  نهم  شاغل  42  1

  p -02  سوادبي  دارخانه  50  2
  p -03 ليسانس  شاغل  49  3
  p -04 سوادبي  دارخانه  54  4
  p - 05 ديپلم  دارخانه  43  5
  p -06  ديپلمفوق  شاغل  37  6
  p -07  نهم  دارخانه  42  7
  p - 08  سوادبي  دارخانه  45  8
  p -09  سوادبي  دارخانه  51  9
  p -010  پنجم  دارخانه  40  10
  p -011  پنجم  دارخانه  52  11
  p -012  ديپلمفوق  شاغل  33  12
  p -013 ليسانس  دارخانه  36  13
  p -014  نهم   دارخانه  37  14
  p -015 ليسانس  شاغل 38  15
 p-016  ديپلم  دارخانه  27  16

 p-017  دهم   دارخانه  23  17

  
  گر، راهبردها و پيامدهااي، مداخلهشرايط علي، زمينه

مقولة هسته با ارجاع به درك و هاي عمده و اختصار به هر يك از مقولهدر اين قسمت به
  شود.ديدگاه افراد موردمطالعه پرداخته مي
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  گر، راهبردها و پيامدهااي، مداخله. شرايط علي، زمينه2جدول 
 مقوالت عمده  مفاهيم اوليه

ها، كردهفقر و بيكاري، سختي كار، بيكاري تحصيل
  پايين بودن سطح درآمد خانواده

  عدم رضايت اقتصادي
 زوجين

  
شر

لّي
ط ع

اي
 

پذيري زن، فرودستي زنانه، نگرش منفي باور به خشونت
، باور به برتري جنس  به استقالل زن، تعصبات ناموسي

  طلبي مردان، تفكر مردساالر مرد، باور به قدرت
 نگريجنسيت

دسترسي نداشتن به منابع حمايت اجتماعي، برخوردار 
ابع نبودن از حمايت قانوني، دسترسي نداشتن به من

 اقتصادي، برخوردار نبودن از منابع فردي
 عدم دسترسي به منابع

بندي به زور و تعصب، شده، پايپذيري آموختهخشونت
 توزي، انتقام گرفتن كينه

  ايستارهاي تهاجمي

يط
شرا

  
ينه

زم
  اي

اجبار به ازدواج زودهنگام دختران، منع ادامة تحصيل 
اسم عروسي كرده، انتظار برگزاري مردختران ازدواج

  مجلل، انتظار همراهي زن با مشاغل مردانه

تحميل هنجارهاي اجتماعي 
  سازهمراه

ورزي، حسادت ورزيدن، چشمي، طمعچشم و هم
 خواهي، ميل به برنده شدنجويي، زيادهبرتري

  خير محدود
 

هاي ها و فيلمكم شدن حجب و حيا، تماشاي صحنه
 خالفمستهجن جنسي، تسهيل ارتباط با جنس م

نيافتة رسانه و انتظارات جنسي تحقق
  مردان

خله
مدا

ط 
راي
ش

 گر

به يكديگر، شتاب در داوري نسبتعدم اعتماد متقابل، پيش
 گو، شنوندة فعال نبودن، عدم جانبداري سازنده وگفت

 هاي ارتباطيفقر مهارت

دخالت خانوادة شوهر، عدم رعايت حريم خصوصي، افراط 
 ، افراط در روابط با خانوادة پدري در روابط با همساالن

وابستگي زوجين به خانوادة پدري و 
 اطرافيان

خيالي زدن، سكوت ناديده گرفتن خشونت، خود را به بي
  انكارسازي خشونت  كردن، كتمان خشونت 

دها
هبر

را
 

سازي كردن خشونت، شنوي و مطيع بودن، عاديحرف
آميز، تباور به صبر و كوتاه آمدن، تحمل روابط خشون

 گذشت و مدارا  
  بخشي به خشونتمشروعيت

ورزي، بيان مسئله، بيان طبعي، قاطعيتابراز وجود، شوخ
  مقاومت فعاالنه  ههمدالن

انگاري، به آخر خط رسيدن، استيصال، نااميدي، پوچ
 بحران روحي ـ انگيزشي  عدم تحمل شرايط موجود، افسردگي و اضطراب

 
ها، استقالل اقتصادي، گرايش به يادگيري مهارت

 توسعة قابليتي  خوداشتغالي

دها
يام

پ
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 مقوالت عمده  مفاهيم اوليه

تعديل توقعات و انتظارات، شناخت نقاط منفي و مثبت 
  سازيخودآگاهي  خود، كنترل و ابراز صحيح هيجانات، پذيرش ديگران

اعتنايي، احساس عدم احساس تعلق به عدم تفاهم، بي
يميت، خانواده، انكار كردن مسائل، فقدان انعطاف و صم

  ارضا نشدن نيازها
  گسست عاطفي زوجين

  
 شرايط علّي

  عدم رضايت اقتصادي زوجين
ها براي داشتن توانايي مالي و شغل رضايت اقتصادي زوجين نتيجة احساس ثابت آن

ها را داشته باشد و در مواقع خطر و مطمئن درآمدزاست كه قابليت برآورده كردن نيازهاي آن
  ها ايجاد نكند.ز آيندة مالي براي آنتهديد، نگراني شديدي ا

با تغيير و دگرگوني شرايط اجتماعي، بسياري از زوجين جوان در گذر از دوران مجردي به 
هاي اند براساس عاليق و شايستگيدوران متأهلي، با وجود داشتن تحصيالت دانشگاهي نتوانسته
ي از اين زوجين در هنگام تشكيل خود شغل مناسبي برگزينند و بسياري از آنان بيكارند. بسيار

دليل فقر و بيكاري مجبورند در كنار والدين زندگي زناشويي خود را شروع كنند. با خانواده به
هاي والدين شروع و كانون خانوادة زوجين جوان به محلي براي و دخالت شروع زندگي، نظارت

فات به جدايي زوجين شود. گاهي اين اختالمشاجره بين والدين و زوج جوان تبديل مي
علت مذموميت طالق در جامعه روستايي، زنان مجبور به تحمل انجامد، اما در بيشتر موارد بهمي

  و پذيرش خشونت هستند. 
ام و بيكارم ام و به حقم نرسيدهكنند. من كه ليسانس گرفتهحتي والدين مرا درك نمي

خيلي فقير است. فشارهاي ناشي از م را سامان دهم. خانوادة ما توانم زندگيچگونه مي
كنندة شمارة ام باشم (مشاركتبيكاري و فقر موجب شده دائماً شاهد خشونت در خانواده

13 .(  
عنوان يك شود، بهبر اينكه موجب عدم رضايت اقتصادي زوجين ميفقر و بيكاري عالوه

هاي فقير سنتي ادهشود. هر چند خانوويژگي فرهنگي مذموم در منطقة موردمطالعه تلقي مي
كنند، اما جوانان و زنان امروزي كه بيشتر نوگرا هستند، اين فقر و بيكاري را بيشتر تحمل مي

  كنند. تر تحمل ميمسئلة فقر و بيكاري را كم
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عنوان يك زن جوان نتوانم مثل ساير زنان هاي زندگي باعث شده كه بهامروزه هزينه
دليل نداري و فقر با و در بسياري از موارد به لباس مناسب بپوشم، طال داشته باشم

  ).16كنندة شمارة شوهرم مشاجره و اختالف دارم (مشاركت
ها و باورهاي جامعة موردمطالعه، حول كار و افزايش سطح درآمد خانواده بخشي از ارزش

ي از شود. چنانچه يكاست. اين نوع ديدگاه و باور موجب ترغيب زنان به انجام كارهاي سخت مي
دانند و زن تنبل و معيارهاي مهم انتخاب همسر را توانايي كاركردن زن در بيرون از خانه مي

ضعيف از نظر جسماني، پايگاه اجتماعي مطلوبي نخواهد داشت. زناني كه دوش با دوش 
به ساير زنان بيشتر موردتعريف و تمجيد قرار ميكنند، نسبتشوهران كشاورزي / دامداري مي

  گيرند. زناني كه اين توانايي را ندارند، در بسياري از موارد موردتحقير، سرزنش قرار مي گيرند و
  

  نگريجنسيت
هايي است كه زنان را ها و ايدئولوژيداوريها، اعمال، رفتارها، پيشنگري نگرشجنسيت

در فرايند نگري داند. جنسيتتر از مردان و مردان را مسلط بر زنان ميارزشتر و كمفرودست
شود و باعث دائمي شدن ميشود، به فرزندان منتقل سازي ميپذيــري در خانواده درونيجامعه

به زني نگري موجب نگرش منفي نسبتشود. اين جنسيتميســلطه مردان و فرودستي زنان 
 نگري معموالً از زنانشود. جنسيتشناسد و مطيع نيست ميرسميت نميكه قدرت مردش را به

تصويري آرام، مطيع، ضعيفه و از مردان تصويري مستقل، توانا و مصمم ترسيم كرده است كه 
  شود. موجب فرودستي زنان مي

مون بره شهر، ولي كنم كه خونهچون اهل اين روستا نبودم گفتم به شراطي ازدواج مي
خودمون كنم. در شهر حداقل فقط سال است كه در اين روستا زندگي مي 5اكنون بيش از 

اي است كه انگار خداي زن مردش هست و گونهبوديم، ولي اينجا نگاه و باورهاي مردم به
  ).2كنندة شمارة هر چي مرد بگه بايد گوش بدي (مشاركت

داند. طلبي مردانه را براي حفظ كيان خانواده مفيد و الزم مينگري قدرتهمچنين جنسيت
ورزي بخش جدانشدني آن اســت، ه خشونتاين باورها و تفكرات، هويت مردانه را ك

كنند، امتياز دهد و به كساني كه بر اساس اين فرهنگ، مردانه عمل ميموردســتايش قــرار مي
كند كه فرمان دادن و در صــورت نياز بخشــد. به بيان ديگر اين امر را نهادينه ميمي

شــود دانه بوده و متعــارف تلقي مياســتفاده از درجاتي از قدرت مردانه، بخشــي از هويت مر
  رود. و از زن انتظار فرمان بردن و تمكين مي

نگري است. حفظ آبرو، حيثيت و ترس از انگ تعصبات ناموسي يكي از كدهاي باز جنسيت
اجتماعي به خانواده، طايفه و دودمان در دل تعصبات ناموسي قرار دارد. اين ترس و نگراني از 
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هاي زنان و خود نظارت و كنترل شديدي بر كنشاجتماع و طايفه، خودبه آبروريزي در ميان
كند. ممانعت از ادامة تحصيل و ترك تحصيل زودهنگام دختران دختران خانواده ايجاد مي

  تأثير تعصبات ناموسي موجب خشونت اجتماعي شده است. تحت
ت كجا رفته؟ به ناموسات نسبتگويند غيرت و مردانگيها به شوهرم ميهمسايه

پوشد و رود و لباس نامناسب ميگويند: همسرت خيلي زود به خانة پدرش ميمي
شنود، در را به رويم قفل شوهرت غيرت ناموسي ندارد. او وقتي اين جمالت را مي

  ).5كنندة شمارة پردازد (مشاركتميكند و به آزار و اذيت من مي
تنها خشونت مردان عليه زنان را مشروعيت زده نهاي جنسيتتصورات و باورهاي كليشه

كند. اين زنان به اين باور هاي مردان تعريف ميبخشد، بلكه نياز زنان را مطابق خواستهمي
ها امري عادي و حتي در شرايط خاصي توجيه شده است. اند كه خشونت عليه آنرسيده

عنوان بخشي از هنجارهاي به تر) خشونت راعبارتي بسياري از اين زنان (خصوصاً زنان مسنبه
  اند.اجتماعي و فرهنگي پذيرفته

  
  عدم دسترسي به منابع

منظور از منابع، دسترسي افراد به منابعي ازقبيل حمايت اجتماعي (خانواده، دوستان و 
همسايگان)، حمايت اقتصادي،  قانوني و فردي است. دسترسي بيشتر مردان به منابع، موجب 

تر زنان به اين منابع (خصوصاً ها در روابط خانوادگي و دسترسي كمنبخشي و برتري آهويت
شود. درواقع، برخورداري از منابع مختلف نقش منابع اقتصادي) و وابستگي آنان به مردان مي

ها و رفتارهاي افراد خانواده دارد. بر اين اساس زن يا مردي كه به منابع مهمي در تعيين نقش
گيري و هرم قدرت در خانواده تر و قدرتمندتري در تصميمش پررنگدسترسي بيشتري دارد نق

  كند.ايفا مي
تواند زنان را در خروج از حمايت اجتماعي خانواده و دوستان يكي از منابعي است كه مي

آميز ياري كند. حمايت اجتماعي ميزان برخورداري از محبت، همراهي، مراقبت، رابطة خشونت
هاي ديگر نظير اعضاي شده توسط زن از سوي افراد يا گروهيافتاحترام، توجه و كمك در

  خانواده و دوستان است. 
من زني غريبم، اينجا نه پدري و  نه  مادري و نه  برادري دارم. شوهرم وقتي 

اي جز تحمل شود كسي را ندارم كه به او پناه ببرم. پس چارهعصباني مي
  ).16كنندة شمارة كتهاي او را ندارم (مشارپرخاشگري و توهين
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زنان تحت خشونت بر اين باورند كه يكي از داليل تحمل خشونت و تصميم به عدم طالق، 
فرزندان و عدم حمايت كافي است. اين زنان چون مراقبت از فرزندان را برعهده دارند و 
وابستگي اقتصادي به شوهرانشان دارند و حمايت كافي از طرف خانوادة پدري خود را نيز 

  آميز را ندارند. اي جز مدارا و باقي ماندن در روابط خشونتدارند، چارهن
اخالقي و اعتياد شوهرم تصميم گرفتم خاطر بيچند بار پس از قهرهاي مكرر به

دليل فرزندانم و ترس از اينكه بهم بگن براي طالق به دادگاه مراجعه كنم، ولي به
  ).12شمارة  كنندةمطلقه مجبورم بسوزم و بسازم (مشاركت

همچنين زنان تحت خشونت براي كاهش و رهايي از خشونت مردان، در مواردي به  قانون 
سازي مسئلة دليل خصوصيبرند. عدم مداخلة قانون و پليس در زمان خشونت بهپناه مي

خشونت و ممانعت از ورود نظارت رسمي بر حوزة خصوصي خانواده موجب شده زنان تمايل 
هاي قانوني اتخاذ كنند. در كنار اين عامل، هنجارها و باورهاي فرهنگي يتتري براي حماكم

  هاي قانوني را گزينة مناسبي ندانند. حاكم موجب شده است كه زنان حمايت
ها و فريادهاي شوهرم خسته شدم. تصميم گرفتم به پليس زنگ بزنم، كارياز كتك

گفتند مگه چي شده ن ميها ديدند همه با خودشووقتي ماشين پليس رو همسايه
يك دعواي خصوصي و خانوادگي بوده، تازه پليس گفت: شما زنان بايد كوتاه بيايد. 

  ).14كنندة شمارة تنها جانب من رو نگرفت، مدافع شوهرم هم شد (مشاركتپليس نه
  

   ايشرايط زمينه
  ايستارهاي تهاجمي

انه ــ است كه صاحب هويت را به ديگري ــ هويت زن منظور از ايستارهاي تهاجمي، نگرش
داند. اين ايستارها در قالب هاي غير اخالقي ميمستعد نابهنجاري و ارتكاب اعمال يا كنش

ها كه درمورد زنان وجود دارد به بازتوليد خشونت خانگي المثلها و ضربها، انگمفاهيم، كنايه
هاي تهاجمي بيشترين فشار كند. استفاده از ادبيات فحاشي و تحقير در اين ايستاركمك مي

  ديده دارد. روحي و رواني را براي زنان خشونت
دهد و با كنايه و برخي كشد، فحش ميشود، سرم داد ميشوهرم وقتي عصباني مي

زد، اما به من توهين و تحقير كند، كاش مرا ميالفاظ جلوي ديگران مرا كوچك مي
  ).7كنندة شمارة كرد (مشاركتنمي
شده پذيري آموختهاست. خشونت  شدهپذيري آموختهارهاي تهاجمي، خشونتيكي از ايست

مشاهده، تجربه و يادگيري خشونت والدين عليه يكديگر يا اعمال خشونت فيزيكي والدين عليه 
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فرد در دورة كودكي است. بر اين اساس، زناني و مرداني كه در خانوادة خاستگاه از پدر يا مادر 
گيرند كه در زندگي زناشويي اند، ياد مياهد مشاجره و منازعة آن دو بودهاند يا شكتك خورده

  مستقل خويش، گرايش بيشتري به خشونت عليه ديگري داشته باشند. 
اش ديده باشد كه الگوي رفتاري خشن والدين به نتايج موردنظر وقتي فرد در تجربة كودكي

شده از سوي او افزايش الگوسازيشود، احتمال يادگيري و گزينش رفتار خشن منتهي مي
شده در خانواده، محيط آموزشي قدرتمندي براي فرد مهيا ميرو، خشونت آموختهيابد. ازاينمي

دهد، بلكه الگوي كلي براي تنها نگرش فرد در باب پذيرش يا رد خشونت را شكل ميكند، كه نه
  كند. رفتارهاي او فراهم مي

كرد و آورم، مادرم در مقابل عصبانيت پدرم سكوت مييياد مام را بهمن وقتي كودكي
كرد كه نكند يك روز جواب شوهرت را بدهي، سعي كن مطيع و هميشه به من توصيه مي

كنندة فرمانبردار باشي و اگر حرفي از او شنيدي در همان اتاق خودت دفنش كن (مشاركت
  ).14شمارة 

ي است. انتقام، عمل آسيب زدن به شخص به گرفتن يكي  ديگر از ايستارهاي تهاجم انتقام
گيرنده زده است. انتقام گرفتن مردان از قصد جبران آسيب يا ضرري است كه آن فرد به انتقام

صورت سرزنش و نكوهش، توبيخ كردن، تنبيه كردن است كه دايرة باطلي از تالفي زنان به
  كند. توزي را ايجاد ميكردن و كينه
كنم و تر فراموش ميها را كمكند، اين سرزنشسرزنش و تنبيه مي هر وقت شوهرم من را 

سري از كارها سعي توجهي به حرفاش و انجام ندادن يكگرفتنم و با بيبه دنبال انتقام
  ). 10كنندة شمارة كنم تالفي كنم (مشاركتمي

  
  سازتحميل هنجارهاي اجتماعي همراه

عملي هستند كه در جهت انطباق بيشتر  هايشيوهبخش به معناي اين مقولة انسجام
اي اجتماع وجود دارد و بر دختران تحميل ها و نيازهاي دختران با شرايط زمينهخواسته

معناي رود مانند بقيه همراهي كنند. عدم رعايت اين هنجارها بهشود و از آنان انتظار ميمي
اعمال فشار هنجاري بر  ساز موجبتخطي از هنجارهاست. در اين شرايط هنجارهاي همراه

اجبار به  ،از مصاديق عيني آن .شودشود و حق انتخاب و اختيار از دختران سلب ميدختران مي
كرده است. وجود اين هنجارها  ازدواج زودهنگام دختران و منع ادامة تحصيل دختران ازدواج
، انواعي از طرد هنددساز تن نميموجب شده كه بسياري از دختران كه به اين هنجارهاي همراه

ها ذهني و اجتماعي را متحمل شوند و ازدواج زودهنگام اين دختران و منع ادامة تحصيل آن
  . شودهاي جنسي، اجتماعي و عاطفي ميموجب تكوين انواع خشونت
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هام ازدواج كردند، من تمايل چنداني به كالسيآموز بودم بقية هميادمه وقتي دانش
داشتم ادامة تحصيل بدم، ولي هرچي مقاومت كردم فايده ازدواج نداشتم، دوست 

نداشت و باألخره ازدواج كردم ... اكنون ارتباطم با دوستانم قطع شده و از نظر 
  ).8كنندة شمارة مشاركتعاطفي كم آوردم (

برگزاري مراسم عروسي مجلل است. اين هنجار موجب انتظار يكي ديگر از اين هنجارها؛ 
زوجين در بدو شروع زندگي مشترك براي همسويي با انتظارات هنجارهاي  شود بسياري ازمي

هاي سنگيني با وجود نداشتن استطاعت مالي كافي، هزينه ،حاكم با مراسمات عروسي روستا
هاي سنگين و پيامدهاي آن، شروع شان داشته باشند. هزينهبراي برگزاري مراسم عروسي

  شود.  ساز خشونت خانگي عليه زنان ميمينهزندگي مشترك زوجين را مشكل كرده و ز
اما خانواده گفتند كه  ن خيلي دوست داشتم عروسي بدون تجمالت برگزار كنيم، 

مون هنوز تر داري. االن بعد از چندسال از عروسيمگه تو چي از ديگر دخترا كم
ة كنندديم كه براي عروسي قرض گرفته بوديم (مشاركتهايي رو ميداريم قسط وام

  ).16شمارة 
ساز ديگري است كه براي زنان روستايي انتظار همراهي زن با مشاغل مردانه هنجاري همراه

كند. اگر زن روستايي كند و به پذيرش اجتماعي زن كمك ميارزش اجتماعي بااليي ايجاد مي
زنش و وي را سر، جامعه در مقام اعتراض به تخطي ،ساز سرباز زنداز اين انتظار هنجاري همراه

ساز موجب انتظارات بيشتر مردان از همراهي زنان در انجام كند. اين هنجار همراهتنبيه مي
هاي كالمي كنند از خشونتشود و زناني كه اين نقش را به خوبي ايفا نميمشاغل مردانه مي

  شوند. خاصيت را متحمل ميمثل تنبل و بي
  

  خير محدود
به  چشمي است كه افراد نسبتو احساس چشم و هم خير محدود به معناي رقابت، مقايسه

چشمي، بر فرهنگ چشم و هم هاي موردمطالعه مبتنيديگران دارند. نوع ديدگاه غالب خانواده
گيري فرهنگ رقابت و احساس عقب ماندن از موجب شكل طلبي است. اين ويژگيرقابت و برتري

معيارهايي مانند زيبا بودن، كار كردن زن در  شود. مقايسة زنان توسط مردان از لحاظديگران مي
شود. اين مردان حقارت و به ديگران ميبيرون از خانه و فرزندآوري، موجب حقارت مردان نسبت

اند در قالب تحقير و سرزنش شريك زندگي خود كمبودهايي را كه در زندگي خود احساس كرده
هاي عنوان يكي از ويژگياقتصادي خانواده به كنند. در خير محدود توجه به ابعاد مادي وبيان مي

  شود. ها شناخته ميبه اقوام، خويشاوندان و همسايهمهم برتري جايگاه خانواده نسبت
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توانم دوش با دوش شوهرم كار كنم. او من بچة شهرم و مثل ساير زنان روستا نمي
توانم. شم، ولي نميكند و انتظار دارد من هم مثل بقيه بامرا با اين زنان مقايسه مي

پردازد گويد: ببين زن فالني چقدر زن خوبي است و به تحقير و سرزنش من ميمي
  ).12كنندة شمارة (مشاركت

ها همديگر را رقيب دهد كه آنمي هاي موردمطالعه نشانچشمي در بين خانوادهچشم و هم
در بسياري از موارد، اين  كند.هاي خانوادگي را ايجاد ميدانند و زمينه حسادتهمديگر مي

شود كه زمينة انواع زني به ديگران منجر ميها به اختالف بين افراد و تخريب و انگحسادت
  آورد. وجود ميهاي كالمي را بهخشونت خصوصاً خشونت

ها را با فرزندان من زياد تمايلي به دانشگاه رفتن ندارند، وقتي پدرشان آن
كند، نتيجة زحمات اكنون معلم هستند. احساس مي كند كهدوستانشان مقايسه مي

ايم و اين بيش از هر چيزي و تالش ما به هدر رفته و فرزندان خوبي را تربيت نكرده
  ).2كنندة شمارة شود (مشاركتموجب حسادت و بروز خشونت او عليه من مي

  
  گرشرايط مداخله

  نيافتة مردان رسانه و انتظارات جنسي تحقق
اي را فراهم آورند كه ديدگاه مخاطبان را دربارة توانند زمينههاي مختلف ميمصرف رسانه

ها متناسب با گرايش به روابط زناشويي شكل دهند، اما مخاطبان در رويارويي با اين پيام
دهند و تاثيرات متفاوتي  را هاي متفاوتي نشان ميهاي رواني و اجتماعي خود، واكنشويژگي

ها در تكوين انتظارات نامناسب جنسي نقش دارند. اين انتظارات سانهدريافت مي كنند. ر
گيرد و به رسميت شناخته نامناسب جنسي مردان در بيشتر موارد، موردتوجه زنان قرار نمي

  شود.  شود و اين امر موجب نارضايتي مردان از روابط زناشويي مينمي
كند. او انتظار دارد اي ميرههاي ماهواشوهرم بيشتر وقت خود را صرف ديدن سريال

توانم چون ما در روستا اي تيپ بزنم، ولي من نميهاي ماهوارهمن مثل زنان فيلم
كنندة كند (مشاركتكنيم. در بسياري از اوقات من را دهاتي خطاب ميزندگي مي

  ).17شمارة 
دمطالعه نقش هاي ناتراز در جامعة مورها در ايجاد محروميت نسبي ناشي از مقايسهرسانه

شده ميان انتظارات ارزشي دارند. محروميت نسبي، وضعيت ذهني است كه نتيجة تفاوت درك
ها) افراد است. در فضاي مردساالري روستا، مرد براي هاي ارزشي (داشتهها) و توانايي(خواسته

را خودش اين حق را متصور است كه مقايسه كند و انتظار باالتر از زمينة اجتماعي خودش 
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هاي غيرمعقول جنسي او را برآورده كند. عدم داشته باشد و از زن انتظار دارد كه خواسته
به زن هاي غيرمعقول جنسي مرد موجب بروز نارضايتي مرد نسبتبرآورده كردن خواسته

  كند. گيري خشونت فراهم ميشود و زمينه را براي شكلمي
ها و زناني مقايسه مي، مرا با رقاصهكندهاي ماهواره نگاه ميشوهرم وقتي به فيلم

تر از من هستند. من زن پاكدامني هستم و وقتي كند كه زيباتر و جذاب
كنم به تحقير و سرزنش من جاي جنسي وي را  برآورده نميهاي نابهخواسته

  ).4كنندة شمارة پردازد (مشاركتمي
  

  هاي ارتباطي فقر مهارت
هنگي و اجتماعي، بسياري از زوجين در رويارويي با مسائل رغم تغييرات عميق فرامروزه علي

هاي ارتباطي الزم براي زندگي مشترك هستند و همين امر آنان را در مواجهه زندگي فاقد مهارت
كند. گذر از نقش مجردي به نقش متأهلي، نيازمند پذير ميبا مسائل زندگي روزمره آسيب

  براي ايفاي نقش متأهلي در زندگي داشته باشد.  هاي ارتباطي است كه هر فردي بايدمهارت
كند كه من زن و بچه دارم، بايد كار كنم تا درآمد داشته شوهرم به اين فكر نمي

هاي ما رو پدربزرگ باشم. بخت با ما يار است كه مستقل نيستيم، نان و هزينه
اصًال  دهد و انگاردهد. شوهرم با دوستانش بيشتر وقت خود را هدر ميشوهرم مي

  ).17كنندة شمارة آداب زندگي و همسرداري را بلد نيست (مشاركت
در تداوم زندگي زناشويي، اعتماد نقش كليدي دارد. اعتماد به ميزان اطمينان افراد درمورد 

هاي آنان به رود كه عمل كنند و حرفكنند يا انتظار ميهاي خود عمل مياينكه چقدر به حرف
توانند شود. زوجيني كه به يكديگر اعتماد ندارند، نميته ميچه ميزان موثق است، گف

ها نتوانند تواند باعث شود كه آنهاي طرف مقابل را باور كنند و همين مسئله ميصحبت
  صورت صحيح برطرف كنند. مشكالت خود را به

داري دار باشد، ولي زنش به او بگويد تو با زني ديگر رابطهاگر مردي پاك و خويشتن
رصورتي كه مرد واقعاً اهل خيانت نباشد و زن به او اعتماد نداشته باشد و هركاري د

كند كه اعتماد زنش را جلب كند نتواند، تكرار اين رفتار و گير دادن زن به او مي
  ).1كنندة شمارةشود (مشاركتسبب عصبانيت و خشونت مردش مي

وگو  و گوست. شتاب در گفتوفتهاي ارتباطي  پرهيز از شتاب در گيكي ديگر از مهارت
قطع كردن سخنان زنان از طرف شوهران يكي از موانع ارتباطي در زندگي مشترك است. 

كنندگان در كنش ارتباطي خود معتقدند هنوز كالم خود را آغاز نكرده، سخنشان قطع مشاركت
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يمت، تواند به احساس صموگوي طوالني كه ميگيري يك گفتشود، يعني فرصت شكلمي
  شود. دوستي و احترام منجر شود داده نمي

خواهم صحبت كنم شوهرم اصالً اجازة صحبت كردن را به من هر وقت كه مي
خواستم باهاش درد دهد و بسيار در حرف زدن عجول است. بسياري اوقات مينمي

  ).7كنندة شمارة كند (مشاركتهاي من رو قطع ميدل كنم، ولي حرف
مثابة داوري بههاي ارتباطي است. پيشها يكي ديگر از موانع مهارترضيهها و فداوريپيش

وگوي پوشاند و امكان گفتهاي جهان خارج ميلباسي است كه تفسيرهاي ذهني بر تن واقعيت
ها امري ضروري و الزم است و سازد. هر چند وجود اين تصورات و فرضيهمتقابل را مشكل مي

گوي متقابل بايد وسمت گفتسازد، اما براي رفتن بهمحيط فراهم ميامكان فعاليت انسان را در 
ها و ها و تصورات را به تعليق درآورد. عدم مهارت به تعليق درآوردن فرضيهاين فرضيه

ها، موجب شده كه از ديد زنان بسياري از شوهران عقايد و انتظارات خود را واقعيت داوريپيش
  و حقيقتي قاطع بدانند. 

كنم هاي شوهرم گوش كنم احساس ميخواهم صحبت كنم و به حرفوقت ميهر  
هاي خودش نيست. فكر گيره و حرفهاي او از يك جايي سرچشمه ميحرف
مان هنوز هم وجود دارد جاي مادرشوهرم در زندگيهاي بيكنم دخالتمي

  ).12كنندة شمارة (مشاركت
  

 وابستگي زوجين به خانوادة پدري و اطرافيان

اگر در گذشته خانواده گسترده بود و با شرايط اجتماعي آن زمان مطابقت و سازگاري 
اي داشت، امروزه با تغيير اجتماعي شاهد تغييراتي در گذر از خانوادة گسترده به خانوادة هسته

هاي روستايي، شاهد رويه و روح حاكم بر ساختار هستيم. هنوز در ساخت بسياري از خانواده
سبب نداشتن هاي جوان بهاي هستيم. اغلب زوجترده در شكل جديد خانوادة هستهخانوادة گس

تري را بدهند و بسياري از محل سكونت جديد، مجبورند در كنار والدين تشكيل خانوادة بزرگ
مسائل زناشويي تحت اثر دخالت و نفوذ والدين و ديگران باشد. يكي از پيامدهاي اين امر 

وادة پدري و اطرافيان است. وابستگي به خانوادة پدري و اطرافيان ضمن وابستگي زوجين به خان
سازد، با نظارت اينكه نياز به استقالل، فرديت و حريم خصوصي زوجين را مخدوش مي

گيري، حق انتخاب و آزادي زوجين غيررسمي و كنترل اجتماعي شديدتر زمينة هرگونه تصميم
  كند. را سلب مي
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. چه بخواهيم، چه نگهداشتركاري بايد ديگران را هم راضي گيري در هبراي تصميم
ها در نخواهيم پدر و مادر شوهرم در تصميمات ما تأثيرگذارند. من و شوهرم با آن

كنيم. من چندان آزادي و اختياري كافي براي انجام دادن و يك خانه زندگي مي
  ) .8كنندة شمارة عملي كردن تصميمات خودم را ندارم (مشاركت

شود كه بسياري مسائل وابستگي زوجين جوان به خانوادة پدري و گروه دوستان موجب مي
و مشكالت خصوصي زوجين فاش شود و به بيرون از خانواده اشاعه پيدا كند. مداخلة والدين در 

به تمام ابعاد موضوع مورداختالف، موجب پيشمسائل زوجين جوان و عدم آگاهي كافي نسبت
جاي شود. با مداخلة بيزشي، معنا و تفسير متفاوتي از مسئلة موردنظر ميداوري، قضاوت ار

ها شود، بلكه به اختالفات آنتنها بسياري از اختالفات زوجين حل نميوالدين و اطرافيان نه
  شود. دامن زده مي

در بسياري از موارد وقتي با شوهرم اختالف دارم، در اولين فرصت با مادرم تماس 
او به جاي اينكه كمكم كند تا مسائل زندگي را با شوهرم حل كنم، با گيرم و مي

آورد وجود ميبه شوهرم را بهاعتمادي و بدبيني نسبتهاي نادرست زمينة بيقضاوت
  ).11كنندة شمارة (مشاركت

  
  راهبردها

هاي انفعالي يا ها، كنشكارگيري تاكتيكاي موجب بهاي و مداخلهشرايط علي، زمينه
شود. در اين مطالعه نحوة مواجهة اي در زنان براي مواجهه با پديدة خشونت خانگي مينهفعاال

عنوان تر خشونت را بهزنان با پديدة خشونت برحسب سن و شغل متفاوت است. زنان مسن
كنند و راهبردهاي انكارسازي خشونت، بخش طبيعي از زندگي زناشويي خود درك مي

دليل تجربه از زندگي گيرند. اين گروه از زنان بهكار ميبه بخشي به خشونت رامشروعيت
ساالرانه، راهكار مناسب در مواجهه با زيستي با فرهنگ غالب سنتي و مردزناشويي طوالني و هم

هاي آبرويي، رسوا شدن و گرفتن انگدانند. ترس از بيسازي آن ميخشونت را پذيرش و عادي
ت، باعث شده اين گروه از زنان بهترين راهكار را انكار يا اجتماعي در صورت فاش شدن خشون

دادن خشونت بدانند. تابع بودن صرف در برابر فرهنگ سنتي، فشار هنجاري عرف عادي جلوه 
حاكم بر فضاي روستا و همچنين پايين بودن سطح سواد و وابستگي اقتصادي به شوهران از 

  اتخاذ چنين راهبردي است.عوامل مهم 
كنم. اوالي زندگي در مقابل سال است كه با شوهرم زندگي مي 20 بيش از
كردم، ولي بعدش فهميدم كه بايد بسازم و هايش مقاومت ميخشونت
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ها صداي ما را هايش را تحمل و پنهان كنم، چون دوست ندارم همسايهپرخاشگري
  ).11 شمارة كنندةبشنوند (مشاركت

ين راهبرد ضعيف و محدود بود)، راهبرد مقاومت اما راهبرد دوم (اگرچه گستره و شدت ا
فعاالنه بود. در اين راهبرد زنان در مواجهه با خشونت شوهران با درميان گذاشتن خشونت 

كنند. اين ورزي و بيان همدالنة بيشتر استفاده ميشوهران خود با ديگران، تغيير محيط، مقاومت
تحصيالت و آگاهي از حقوق فردي، اجتماعي و  دليل داشتنگروه از زنان، برخالف دستة اول، به

ناپذير با فرهنگ سنتي، حاضر به تسليم و همچنين داشتن روحية جوان و تاحدودي سازش
بخشي به جاي انكار و مشروعيتسازش و كنار آمدن با خشونت نيستند. اين گروه از زنان، به

ها دارند. چنين ين زمينهآميز و تالش براي حل اهاي خشونتخشونت، سعي در فهم زمينه
دليل غلبة شود و بهگرايانة زنان مشاهده ميراهبردي، بيشتر در سطح فردي و محدود كنش

تواند مناسبات تعاملي و ساختارهاي روابط زناشويي محيط روستا فرهنگ سنتي و مردساالرانه نمي
  شد.آميز مؤثر باهاي كنش خشونتتأثير قرار دهد و در تغيير صورترا تحت

كنم علت ناراحتي و عصبانيت وي را جويا هر وقت شوهرم عصباني است، سعي مي
كنم خودم را به جاي او بگذارم و بيشتر ناظر بر خودم باشم  شوم، تالش مي

  ).13كنندة شمارة (مشاركت
  

 پيامدها

ة گر و راهبردهايي كه پيرامون پديداي، شرايط مداخلهكنش شرايط علي، شرايط زمينهبرهم
  به شرح ذيل است:گيرد منجر به ظهور پيامدهايي خشونت خانگي عليه زنان صورت مي

  

  گسست عاطفي زوجين
خشونت خانگي پيامدهاي نامطلوبي در بلندمدت دارد. استمرار و پنهان كردن خشونت 

شود و برد، موجب گسست عاطفي زوجين ميضمن اينكه توانايي خانواده را تحليل مي
  كند. في، حمايت اجتماعي و تأمين پايگاه اجتماعي خانواده را مختل ميكاركردهاي عاط

من و شوهرم فقط زير يك سقف هستيم كه نه در آن محبتي هست و نه 
اي كه هميشه در آن خشونت است هر كس ساز خودش را ميزنه صميميتي. خانواده

  ). 11كنندة شمارة و احترام و مشورت معنا نداره (مشاركت
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 وحي ـ انگيزشي بحران ر

انجامد؛ هاي روحي و انگيزشي  ميگاهي اختالفات و استمرار خشونت خانگي  به بحران
هاي روحي و انگيزشي جدايي از شريك تعدادي از زنان موردمطالعه براي رهايي از اين بحران

حمل و كنند، اما در بيشتر موارد به علت مذموميت طالق، زنان  مجبور به تزندگي را انتخاب مي
، بحران توجهي ادامه يافتهها به ميزان قابلپذيرش انواع خشونت هستند. بنابراين هرجا خشونت

  روحي و انگيزشي زنان را به دنبال داشته است. 
كنند و بيشتر مسائل زندگي به دعوا و درگيري تر زنان را درك ميدر روستاي ما كم

ي با شوهرم باعث شد براي شود. فشارهاي ناشي از دعواهاي هميشگمنجر مي
كنه. اكنون رهايي از مشكالت خودم را بُكُشم. شوهرم بيشتر مواقع به من توهين مي

از اقدام به خودكشي خودم پشيمان نيستم. چون هنوز مشكل من با شوهرم حل 
  ).7كنندة شمارة نشده است (مشاركت

  
  سازيخودآگاهي

ـ انگيزشي از پيامدهاي منفي پديدة هاي روحي هر چند گسست عاطفي زوجين و بحران
سازي تعدادي از خشونت عليه زنان است، باوجوداين خشونت خانگي عليه زنان به خودآگاهي

ها، عواطف، نقاط قوت و آنان كمك كرده است. خودآگاهي شناخت زنان از افكار، باورها، ارزش
تعدادي از زنان با شناخت  ها از چيزهاي مختلف است.هاي آنها، عاليق و نفرتضعف، خواسته

آميز نحوة مواجهه و نسبت احساسات، روحيات، نقاط ضعف، افكار خود و موقعيت خشونت
  اند. آميز شوهران خود را ياد گرفتهاي با كنش خشونتسازوكارهاي مقابله

  
  توسعة قابليتي

نفس كافي  و اعتماد به اندزناني كه در مواجهه با خشونت رويكرد فعاالنه درپيش گرفته
اي بخشي به خشونت به اشتغال و يادگيري حرفهاند و به جاي انكار خشونت و مشروعيتداشته

ها اند، به سطحي از قابليتيا ادامة تحصيل داده داري پرداختهازقبيل خياطي، آرايشگري و مغازه
  اند. دست پيدا كرده

تر ببينمش تصميم كماي است براي اينكه حوصلهوقتي متوجه شدم شوهرم مرد كم
اي كه آرايشگر عنوان كارآموز، حرفة آرايشگري رو ياد بگيرم. از موقعيگرفتم به

به قبل ام هستم و نسبتحال خانوادهشدم تازه در بسياري از مواقع كمك
  ).12كنندة شمارة تر شده است (مشاركتهاي شوهرم كمخشونت
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  وارة خانوادهمقولة محوري: ساخت كج
ها و معناكاوي گزاريدست آمده در كدبندي مفاهيم اوليه و مقوالت به، بعد از جمعدرنهايت

  و تفسير اين مفاهيم و مقوالت، مقولة محوري پژوهش را استخراج و استنباط كرديم. 
اصر مدرن و سنتي كنش عندهندة برهمبخش اين پژوهش نشانبررسي مقوالت انسجام

ها در بستر كنش آناي وجود دارند و برهمر  و شرايط زمينهگاست كه در شرايط علّي، مداخله
خاص خانواده روستايي، خشونت خانگي عليه زنان را به دنبال داشته است. مقولة محوري اين 

بخش را تواند مقوالت انسجاموارة خانواده است. اين مقوله ضمن اينكه ميپژوهش ساخت كج
وارة خانواده عدم ي برخوردار است. منظور از ساخت كجپوشش دهد، از سطح انتزاع نسبتاً باالي

هاي روز است. با توجه به تغييرات صوري بازتوليد ساخت خانواده با توجه به تحوالت و دگرگوني
فرض نظري و محتوايي كه در زيست جهان افراد در دورة جديد اتفاق افتاده است، پيش

دنبال خود تحول اي كه بهتكنولوژيكي و رسانهمحققان اين بود كه اين موج تغييرات (تغييرات 
فرهنگي در بسط و فهم متقابل در روابط اجتماعي افراد را درپي دارند، گسترش مناسبات برون

تبع آن ارتقاي پايگاه اقتصادي و ها، ارتقاي سطح تحصيالت و آگاهي افراد و بهو برخورد فرهنگ
ت تحول در بازتوليد ساختار مناسبات كنشي ها)، بايد زمينة مناسبي جهاجتماعي خانواده

شده نشان ها ايجاد كرده باشد، اما نتايج حاصل از تفسير و معناكاوي مقوالت كدگذاريخانواده
داد كه ساخت خانوادة روستايي همچنان بر مدار بازتوليد روابط نامناسب جنسيتي و 

هاي ساختي (كه اغلب شامل صورترغم تغيير در برخي دراين بازتوليد، علي پدرساالرانه است.
هاي ارتباطي زوجين بر پذيري و كنشموارد تكنولوژيكي و فيزيكي است)، هنوز محتوا و نقش

گيرد و خانوادة روستايي نتوانسته است آميز مردانه شكل ميمدار روابط نابرابر جنسيتي و تحكم
خانواده همگام با تغييرات،  همگام با اين تغييرات پيش رود. نتيجة اين عدم بازتوليد ساخت

 تشديد انواع خشونت خانگي عليه زنان روستايي است. 
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  محوريمدل پديده. 1نمودار 
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توجهي مردان به نيازهاي عاطفي زنان و باورهاي فرهنگي مانند تعصبات ناموسي و حفظ كم

حيثيت و آبروي خانواده موجب شده است كه بسياري از دختران از رشد اجتماعي و اقتصادي 
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كنند و احساس هاي خود درك ميها و ارزشاست. دختران و زنان امروزه تغييراتي در نگرش
پرورانند. اما نسل پيشين هنوز آمادگي پذيرش اين تغييرات را آزادي بيشتري را در سر مي

و تعارضات نقشي كرده است. هرچند در  ندارد و اين شرايط زنان و دختران را دچار دوگانگي
عنوان مسئلة شدند و بهپذيرفتند و متحمل ميهاي زيادي را ميزنان خشونتگذشته اين 

هاي اجتماعي و ارتباطات گسترده نگاه به مسئلة دليل پيشرفتشد، اما بهاجتماعي شناخته نمي
عنوان يك حق براي زنان به خشونت و تعريف آن تغيير كرده است و  زندگي عاري از خشونت 

  شود. اجتماعي محسوب مي
بر عقالنيت، فضاي باوجوداين، خانوادة روستايي نتوانسته با درك و شناخت درست و مبتني

ها تغييرات محيطي و فرهنگي خودش را بشناسد و به روز سازد. حجم انبوهي از اطالعات، يافته
گرا در حال تجربه است. گاهي اوقات بدون هاي جوان و زنان نوو رفتارهاي جديد در نسل

ها ها و الگوهاي زندگي جديد ديگران و بيرونيكنندة سبكمصرف» تفكر بازانديشي«گونه هيچ
رفت با تغييرات اجتماعي، ساختار خانوادة روستايي همگام با اين تغييرات در هستند. انتظار مي

كرد و در يك فرايند بازتوليد مثبت، دا ميفرايند بازتوليد ساختي، تحول و دگرديسي دروني پي
شد، اما در عمل چنين اتفاقي صورت نگرفته است و ساختار كنش متقابل زوجين دگرگون مي

مناسبات نقشي و جنسيتي همچنان تحت سلطة فرهنگ سنتي و مردساالرانه قرار دارد. لذا 
  د.گذاري شنام» وارة خانوادهساخت كج«مقولة هسته در اين مطالعه 

در اين روستاها هرچند شاهد سست شدن و زوال پدرساالري هستيم، ولي هنوز نگاه، 
طبق نظرية  است.  ايدئولوژي پدرساالرانهها و هنجارهاي حاكم بازتوليدكنندة نشستته

پذيري دختران نقش مطيع پذيري جنسيتي در روستاهاي موردمطالعه در فرايند جامعهجامعه
كنند. همچنين گيرند و آن را دروني ميگري را ياد ميردان نقش سلطهپذيري و مبودن و سلطه

 رود كهواسطة ايدئولوژي پدرساالرانه از زنان روستايي انتظار ميطبق نظرية پدرساالري هنوز به 
دهند و زنان نيز براي حفظ هماهنگي و بنيان خانواده به مصالحه تن در خدمت مردان باشند و 

بخشي به اين نوع نگاه با مشروعيترا به شوهرانشان واگذار كنند. بنابراين گيري فرايند تصميم
بردن و تمكين زنان روستايي و  با توجيه تعصبات ناموسي براي طلبي مردان و فرمان قدرت

دهد و زنان را متحمل انواعي از اي قرار ميآبروزدايي از خانواده، زنان را در موقعيت حاشيه
  كند.كالمي، اقتصادي، و جنسي) ميها (رواني، خشونت

نگري و ايدئولوژي پدرساالرانه در كنار عدم دسترسي زنان به منابعي ازقبيل اين جنسيت
تئوري تر قرار داده است. طبق هاي خانوادگي، مالي، قانوني و... زنان را در جايگاه پايينحمايت

ست كه با منابع حمايتي آنان گيري زنان به زمينه يا بستري وابسته امبادلة قدرت تصميم
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 ،بخش را جذب كنندتوانند منابع ارزشمند و هويتمرتبط است و چون زنان روستايي نمي
   گيرند.بيشتر در موقعيت فرودستي قرار مي

ها در تكوين انتظارات رسانهوارة خانوادة روستايي نقش دارند. ساخت كجها در تسهيل رسانه
هاي ناهمتراز نقش دارند. در فضاي روستا  ي ناشي از مقايسهنامناسب جنسي و محروميت نسب

مرد  براي خودش اين حق را متصور است كه مقايسه كند و انتظار باالتر از زمينة اجتماعي 
هاي غيرمعقول جنسي وي را برآورده خودش را داشته  باشد و از زن انتظار دارد كه خواسته

زناشويي جاي  ه كميت زندگي و دوام روابط در زندگيموجب شده ك  هارسانه كند. درواقع،
عدم برآورده كردن  شدن كيفيت در روابط جنسي وخود را به كيفيت روابط بدهد. مهم

به زن و خشونت جنسي هاي غيرمعقول جنسي مرد موجب بروز نارضايتي مرد نسبتخواسته
  مردان عليه زنان شده است. 

سازد، فقر وارة خانواده را تشديد ميساخت كج گري ديگر كه ايناز شرايط مداخله
هاي ارتباطي و وابستگي زوجين به خانوادة پدري و اطرافيان است. ضعف اعتماد متقابل، مهارت
گو، شنوندة فعال نبودن، عدم جانبداري سازنده وبه يكديگر، شتاب در گفتداوري نسبتپيش
ي زنان به خانوادة پدري و اطرافيان ضمن هاي ارتباطي است. وابستگدهندة فقر مهارتنشان

سازد، با نظارت اينكه نياز به استقالل، فرديت و حريم خصوصي زوجين را مخدوش مي
  كند. غيررسمي و كنترل اجتماعي شديدتر نوعي فشار هنجاري را براي زوجين ايجاد مي

خاصي از شرايط  اي براساس مدل پارادايمي از منظر زنان كه ناظر بر مجموعةشرايط زمينه
وجود آورند آيند تا مجموع اوضاع و احوال يا شرايطي را بهاست، در يك زمان و مكان خاص پديد مي

اي ها پاسخ دهند. در اين مطالعه شرايط زمينههاي خود به آنكه زنان در جامعه با عمل و تعامل
  ي تهاجمي است. ساز، خيرمحدود و ايستارهامشتمل بر تحميل هنجارهاي اجتماعي همراه

در نتيجة برآيند و اثرات متقابل عوامل باال، زنان برحسب سن، ميزان تحصيالت و شغل 
تر هستند، بيشتر گيرند. زناني كه فاقد منابع حمايتي و مسنراهبردهاي متفاوتي درپيش مي

گيرند و زناني كه كار ميبخشي به خشونت را بهراهبرد منفعالنة انكارسازي و مشروعيت
  گيرند.را درپيش مي ترند و تحصيالت و شغلي دارند راهبرد مقابلة فعاالنهجوان

گر و راهبردهايي كه پيرامون پديدة اي، شرايط مداخلهكنش شرايط علي، شرايط زمينهبرهم
گيرد به ظهور پيامدهاي گسست عاطفي زوجين، خشونت خانگي عليه زنان روستايي صورت مي

. لذا طبق شودسازي آنان منجر ميزشي، توسعة قابليتي و خودآگاهيهاي روحي ـ انگيبحران
تر كم ، اين زناننظرية منابع هرچه منابعي ازقبيل شغل و درآمد بيشتر در دسترس زنان باشد

شوند و راهبرد مقابلة فعاالنه را بيشتر درپيش متحمل اعمال قدرت و خشونت مردان مي
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گيرند پيامد آن توسعة قابليتي و اي درپيش مينهگيرند. زناني كه راهبردهاي فعاالمي
ها سازي و زناني كه راهبردهاي منفعالنه دارند در اثر انباشت و تحمل انواع خشونتخودآگاهي

  شوند. هاي روحي ـ انگيزشي و گسست عاطفي ميبيشتر متحمل بحران
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