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 زنان  هيعل يخشونت خانگ دهيپد يفيك مطالعة
  ) الميا شهر ياجتماع اورژانس خدمات مركز به كنندهمراجعه زنان: مطالعه مورد( 

    
  3يالله فيس اهللا فيس ،2يزنجان اهللابيحب ،1ييبگرضا زيپرو

  
  )15/02/97پذيرش  خيتار ،15/01/96 (تاريخ دريافت

 
  دهيچك
 يتلق ياجتماع و يفرد يهابيآس از ياريبس شةير زنان هيعل يخانگ خشونت دهيپد
 طبقات همه در و توسعه، حال در و افتهي توسع يكشورها يتمام در و شوديم

 حاضر، لعهمطا در. دهديم رخ متفاوت يشغل و يسن يها گروه ،ياقتصاد و ياجتماع
 ،شوهران خشونت دهيپد لعةمطا به ،ييمبنا هينظر از استفاده با و يفيك كرديرو اتخاذ با
  .است شده پرداخته دهيخشونت د نزنا نظر از

 مركز به كننده مراجعه خشونت يقربان زنان از نفر 35 با اطالعات يگردآور منظور به
 در هياول مفهوم 29 در قيتحق يهاافتهي. است شده مصاحبه الم،يا شهر ياجتماع اورژانس
 كي و يمحور مقوله 8 در يمحور يكدگذار قيطر از سپس شده، يبنددسته باز يكدگذار
  .شدند يبنددسته »جامعه ياجتماع ،يفرهنگ ساختار بازتاب« ياهسته مقوله

 40تا 30نيسن زنان نيب در خشونت زانيم نيشترياست كه ب آن از يحاك جينتا
 از شيب يكيزيف و يعاطف - يروان خشونت خشونت، انواع نيب در .است شده تجربه سال
  .شود يم تجربه زنان در آن اشكال ريسا

________________________________________________________ 
تهران،  يقاتتحق و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه اجتماعي، مسائل شناسيجامعه رشته دكتري دانشجوي . 1
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 ليزنان از قب هيخشونت شوهران عل دهيپد يعناصر عموم بر عالوه ،فتهايبر اساس  
 يخاص ياهآن، مقوله ريو نظا ينامطلوب اقتصاد تيو فقر، وضع يكاريب ،يكم سواد

در خانواده، ازدواج  يها عبارتند از: وجود تفكر مردساالرمقوله نيبه دست داد ا زين
تجربه و مشاهده  ،ياجتماع تيكاهش حما ،يشخص نيكاهش اعتماد ب ،ياجبار

و  ياريخشونت در خانواده خاستگاه، كاهش قدرت زن در ساختار خانواده و كاهش هم
  در خانواده.  يهمكار
 ،ييمبنا هيرنظ ،يفيروش ك ،يزنان، اورژانس اجتماع هيخشونت عل :يديكل واژگان
  .ياجتماع ساختار

 

  مسأله انيب و مقدمه
 نهاد نيرگذارتريتأث و نيمهمتر عنوان به توان  يم خانواده نهاد از ،ياجتماع نهادهاي انيم در

 هر از آن در تعامالت و روابط يگستردگ عمق، شدت، كه است ينهاد خانواده. كرد ادي ياجتماع
 شيآسا كه امن و يدوست ت،يميصم از پر ينهاد را خانواده مردم همه. است بهتر يگريد يجا

 يزندگ ماتينامال از سازديم قادر را ما كه ينهاد. كننديم تصور كند،يم نيتأم را اعضاء
 و خاص يتياهم و نقش خانواده ،ياجتماع ساتيتأس و هاسازمان نهادها، يتمام نيب در. ميزيبگر

 برخوردار سالم ييهاخانواده از چنانچه كند، سالمت ادعاي تواندينم ايجامعه چيه". دارد سزاهب
 در كه ييهايدگرگون وجود با خانواده نهاد زين يرانيا جامعه در). 11: 1389،يساروخان( "نباشد
 صاحب اغلب حاضر حال در. دارد كنندهنييتع ينقش هنوز داده رخ كنون تا گذشته از آن،

 و دار شهير نهادي يرانيا جامعه در خانواده كه معتقدند خانواده، يشناسجامعه حوزه در نظران
 خانواده". دارد ياجتماع هاييدگرگون و جامعه سالمت در يمهم نقش كه است اعتماد قابل
 آن تداوم و دارييپا جهت در رييتداب جامعه افراد و شوديم يتلق يزندگ براي مكان نيبهتر

 خانواده كه است يخاص كاركردهاي علت به مثبت نگرش نيا). 5: 1376،ياعزاز( "شنديانديم
 در يمناسب طيشرا كه نيا ضمن يرانيا انسان براي خانواده« دارد همراه به يرانيا جامعه در

 با خانواده. است تيميصم با همراه امن محل كند،يم فراهم گرانيد با ياجتماع روابط توسعه
 آزاد( »است خانواده اعضاي يشگيهم يحام دارد، شرويپ كه ييهايينارسا و مشكالت همه
 يبرا يمناسب طيمح تنها نه كه روستنيا از خانواده تياهم ني). همچن1: 1386،يارمك

. دارد عهده بر زين را يآت يهانسل تيترب و يريپذجامعه فهيوظ بلكه ديآيم شمار به همسران
  .كرد خواهد مواجه يجد يبحران با را جامعه آن، در موجود ياهبيآس سبب نيهم به

 نرخ شيافزا چون ياعمده يهاچالش و مسائل معرض در رانيا امروز جامعه در خانواده
 ،ييزناشو اختالفات و يتينارضا خانواده، يعاطف يفضا كاهش ،ينسل نيب اختالفات طالق،
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 خانواده، يدرون انسجام كاهش ،يفرار كودكان و يآزار كودك ،يخانوادگ انتيخ ،يخودكش
ها بحران ني. ااست گرفته قرار يخانوادگ خشونت و خانواده ياعضا نيب متقابل ارتباطات كاهش

به  يعاطفه و وجدان اخالق قيتزر يعنيخود  يشود خانواده نتواند به عملكرد اساس يموجب م
 يخانواده كه از همبستگ يو اخالق يعاطف انيعمل كند و هرگاه بن شيمجموعه عناصر خو

دور از ذهن  زين ياجتماع يهابيآس ريمتزلزل شود تصور سا رد،يگياعضاء نشأت م انيم
چه در سطح  يبه نسبت ناگوارتر جيمسائل كه نتا نياز ا يكي). 339: 1383،ي(همت نخواهد بود

  زنان است. هيخشونت عل دهيگذارد، پد يم يخانواده و چه در سطح جامعه بر جا
 طبقات كشورها، يمرزها وسعت به كه است يجهان و يخيتار يا دهيپد زنان هيعل نتخشو
 و ياقتصاد مجمع گزارش به بنا. است گسترده يقوم و ينژاد ،يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع
 زين گريد دهيعد موارد نظر از بلكه ييايجغراف لحاظ به تنها نه مسأله نيا ملل سازمان ياجتماع
 يرفتار همچون - جوامع اكثر در - يرفتار نيچن كه شوديم باعث يگستردگ نيا. است گسترده

 كه يخاص ياجتماع يفرهنگ يهايژگيو علت به رانيا جامعه در. ديآ نظر به مقبول و يعاد
 يخصوص حوزه در زنان بر خشونت چرخه گوناگون ينمودها و آثار از يمشخص آمار دارد، وجود

 به نسبت بارز يهاخشونت انواع از يمشخص يكم تاطالعا يحت ست؛ين دست در يعموم و
 و آشكار يامدهايپ يبرخ از ييهانمونه دربارة يمورد صورت به كه نيا جزء ندارد، وجود زنان

 دستبه پراكنده يهاداده توانيم) يخودكش و قتل جرح، و ضرب مثل( موضوع نيا مشخص
 يمل طرح در. شوديم مشاهده رانيا اطنق اكثر در دهيپد نيا روزافزون وعيش حال هربه. آورد
 تجربه بار كي حداقل يرانيا زنان درصد 3/66 گرفته صورت يخانگ خشونت نهيزم در كه

 در خشونت يبررس ييگردهما در). 188:1382،ييطباطبا يقاض( دارند را يخانگ خشونت
 يپزشك نسازما يهاپژوهش مركز و هيقضائ قوه يهاپژوهش و مطالعات مركز توسط خانواده

 درباره يقانون يپزشك سازمان به كنندگان مراجعه كل از كه شد اعالم 1380 سال در يقانون
 تيشكا از پس موارد درصد شصت در و رنديگيم طالق به ميتصم درصد 31 يخانگ خشونت

 در. ننديب يم مواجه يجان خطر با را خود منزل، به بازگشت صورت در آنان خشونت، يقربان زنان
 كه است بوده درصد6/60 زنان هيعل يخانگ خشونت وعيش تهران، در گرفته صورت پژوهش
). مطالعات 5:1383جهانفر،( باشديم يجنس خشونت و يجسم خشونت ،يعاطف خشونت شامل

درصد 88 با يعاطف ،يرواننشان داده است كه خشونت  الميدر ا يهمسرآزار رامونيانجام شده پ
  دهنديم ليتشك را زنان هيعل خشونت انواع نيتر عيشا بيترت بهدرصد 72 با يكيزيف خشونت و

  ).75: 1393،يي(بگرضا
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 و مطبوعات در گاهيب و گاهخشونت يقربان زنان به مربوط اخبار از ييها نمونه نيهمچن
  :شوديم اشاره موارد از يبرخ به كه ابدي يم انعكاس كتب و هاگزارش

 شيبرا او به خشونت و شده شوهرش يهاونتخش يقربان كه است الميا در يزن الهام - 
 معتادش شوهرِ توسط او به ترامادول قرص عدد 30 خوراندن. است شده تمام مرگ از گرانتر
 گلو در يسوراخ از و ستين هم غذا خوردن به قادر يحت و شود يمغز فلج يو كه شد باعث
  ).1395/ 11/ 20 ران،يا عصر يخبر يليتحل تيسا( كشديم نفس
 در سابقش شوهر توسط چاقو ضربات با نجمه نام به اش ساله سه دختر و ساله 35 نهآم  - 

  ).3/3/95 ران،يا روزنامه( دنديرس قتل به مشهد
. ديرس قتل به) ساله 31(يعل شوهرش توسط تهران، نامجو ابانيخ در كه يجوان زن اليژ - 

 را يو يروان و يروح متسال پزشكان اما رساند، قتل به را همسرش جنون، يادعا با مرد نيا
  ).3/3/95 جم، جام روزنامه( كردند دييتأ

 و شوديم يتلق ياجتماع و يفرد يهابيآس از ياريبس شهير زنان هيعل خشونت دةيپد
 يهاارگان بيآس و يشكستگ تا يدگيبر از( جراحات مثل ركشندهيغ يجسمان عواقب يدارا
 ،يجنس اختالالت ،يا هيتغذ مشكالت اب،اضطر ترس، ،يافسردگ مثل يروان عواقب و) يداخل

 كه اندكرده اثبات محققان). 48: 1383،ياعزاز( است ياجتماع عملكرد در اختالل و وسواس
 و شوديم محسوب يعموم سالمت يبرا يجد يخطر و توسعه يبرا يمانع زنان هيعل خشونت

 ادامه زين خشونت انياپ از بعد يحت يطوالن زمان يبرا زنان سالمت يرو بر آن يمنف راتيتأث
 عدم ،يروح و يجسم يافتادگ كار از خانواده، تيريمد در تيكفا عدم احساس. داشت خواهد

 يداروها به آوردن پناه زن، ياجتماع و يخانوادگ منزلت كاهش ،يكار طيمح در زن ييكارا
 و ياحساس يانرژ كاهش مزمن، يافسردگ ،يدرماندگ احساس مخدر، مواد الكل، گردان، روان
 از تيرضا كاهش ،يتن روان يهايماريب به ابتال ،يتوانمند سلب د،يشد اضطراب ،يعاطف
 ،يغضنفر( است خانواده در زنان هيعل مردان زيآم خشونت يرفتارها يمنف راتيتأث از يزندگ

 زنان، خودكشي و خودسوزي به منجر زنان عليه شوهران خشونت فردي، سطح در). 7: 1389
 از و افتادن خطر در زنان، دفاعي و رواني جسمي، سالمتي و صحت بر ردهگست منفي تأثيرات

 سطح در. گردد مي بينيخودكم احساس آمدن وجودبه آن متعاقب و زنان استقالل رفتن بين
 اختالل و منزل از زن فرار زن، انحراف طالق، به تواند مي زنان عليه شوهران خشونت خانوادگي

 شوهران خشونت نيز اجتماعي سطح در ديگر، سوي از. شود رمنج كودكان رواني سالمت در
 آمدن وجود به و اجتماع در زنان انساني كرامت دادن دست از مسبب تواند مي زنان عليه
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 تداوم مشابه طريقي به و انساني اولية و اساسي حقوق از محروميت درآنان، ناتواني احساس
  ).97: 1390همكاران، و اين يورديعل( شود بعدي هاينسل در خشونت و تبعيض
 و خشن رفتار نوع هر« از است عبارت كه زنان هيعل خشونت فيتعر نيا از مقاله، نيا لذا
 يرفتار نيچن و شود زنان رنج اي و يروان ،يجنس ،يجسم بيآس موجب كه يتيجنس به وابسته

 خفا در اي و جمع در اي و گرفته صورت يآزاد و ارياخت مطلق سلب اي اجبار د،يتهد با توانديم
 نيبه ا يي. و به دنبال پاسخگونموده تيتبع) 30: 1380ا،ين يپارس و فر يعيرف( »رديگ صورت

 الميا شهر متأهل زنان نيب در آن ابعاد و خشونت تيوضع اوالً: كه ميهست يسواالت اساس
   ر خشونت تاثيرگذار بوده اند؟ب يعوامل چه اًيثان و است؟ چگونه

  

  پژوهش نةيشيپ
 به كه است گرفته صورت يمتعدد قاتيتحق زنان هيعل يخانگخشونت يشناسعلت مورد در

  .شود يم اشاره گرفته صورت يخارج و يداخل قاتيتحق از يبرخ به اختصار
 خشونت و اجتماعي سرمايه عنوان با تحقيقي در) 2006( 1رانيان كي دسموند و زولوتور آدام
 تنبيهات دهندةافزايش و تهديدكننده منزله به پايين اجتماعي سرمايه تأثير بررسي به خانگي
 سرمايه سطح ارتقاي كه رسيدند نتيجه بدين و پرداختند خانگي خشونت و جسماني شديد
 را خانگي نت خشو بروز احتمال تواندمي خانواده دسترس در منابع از يكي عنوانبه ياجتماع
 اجتماعي هايشاخص مقام در اجتماعي شبكه و اعتماد كه افتنديدر نيهمچن و. دهد كاهش
  .دارند خشونت كاهش در مهمي نقش

 پيمايش هاي يافته: اسپانيا در همسر عليه خشونت« عنوان با تحقيقي) 2003(2باربرت و مديناآريزا
 خشونت ديگر انواع شوندمي خشونت از نوعي متحمل كه زناني داد نشان نتايج. اندداده انجام »ملي
 كمتر برند، مي رنج شوهرانشان جنسي آزار از كه زناني مثالً. آورندنمي حساب به خشونت و آزار را

 باز جامعه اجتماعي ساختار به سألهم اين است مدعي تحقيق اين. پندارندمي خشونت قرباني را خود
  .آوردمي حساب به مردان حقوق از را خشونت انواع از برخي كه گرددمي

. اندداده انجام» متأهل زنان عليه خانوادگي خشونت« عنوان با تحقيقي) 2006( 3كاررا و يونت
 منفي باطارت فيزيكي خشونت با خانوادگي زندگي سطح كه است آن از حاكي بررسي اين نتايج
 نگرش طورهمين و شوهر خشونت و) خواهر و برادر يا( مادر و پدر با معاشرت ميان. است داشته

________________________________________________________ 
1. Zolotor,Adam J, Runyan, Demond, K.  
2 . Medina-Ariza, J. & R. Barberet 
3.Yount, & Carrere  
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   كتك شانپدران از شانمادران كه زناني. نشد مشاهده معناداري ارتباط همسر زدن كتك به
 ابعمن تأثير بر تحقيق اين هاييافته. اندداشته بيشتري شوهر خشونت تجربة اند،خوردهمي

  .دارد تأكيد شوهر خشونت بر كودكي در خشونت تجربة و قدرت
 با رابطه در كه يزن يبرا ياجتماع تيحما« عنوان تحت) 1997( 1دونهام تيكارتر توسط يقيتحق
 دانشگاه انيدانشجو از زن نفر 306 نمونه حجم با» است شده واقع خشونت مورد مخالف جنس

 و هاكمك نيشتريب كه داشتند ادعا زنان اكثر داد نشان جينتا. شد انجام شيمايپ روش با و ندسوريو
 نيهمچن. بود ليفام و هاخانواده از بعد و دوستان يسو از اول درجة در يافتيدر يها تيحما
  .است داشته يداريمعن رابطة خشونت ابعاد گريد با يكيزيف بعد با جز ياجتماع تيحما

 شده اعمال يهاخشونت شتريب كه دادند نشان خود قيتحق در) 1394( همكاران و يمقصود
 و زنان هيعل خشونت نيب و بوده يكيزيف خشونت و يكالم ،يروان خشونت بيترت به زنان هيعل

 نيزوج يهمكار و بخش تيرضا ياجتماع و يجنس روابط گر،يكدي به نيزوج اعتماد يرهايمتغ
  .دارد وجود يمعنادار يهمبستگ گريكدي با

 بر ياجتماع هيسرما ريتأث يبررس« عنوان با يقيتحق در) 1393(ارانهمك و زادهيزنجان
 ،ياجتماع هيسرما يرهايمتغ كه انددهيرس جهينت نيا به ،»مشهد در زنان هيعل يخانگ خشونت

 هيعل يخانگ خشونت با معنادار رابطه نيشتريب ياجتماع اعتماد زانيم و ياجتماع تيحما زانيم
 دارد وجود معكوس رابطة زنان هيعل خشونت و ياجتماع ةيسرما نيب يطوركلهب و. دارند زنان

 يهاافتهي از. دارد وجود زنان به نسبت كمتري خشونت شتريب ياجتماع ةيسرما چه هر يعني
 اعمال كاهش سبب باالتر ياجتماع منابع و هيسرما از برخورداري كه شوديم استنباط قيتحق

 كه دهديم نشان) 1390( همكاران و اينيورديعل يهاافتهي.گردديم زنان به نسبت خشونت
 خشونت ،يتيجنس يهانقش رشيپذ ،ياجتماع يتيحما منابع خانواده، ساختار در زن قدرت يرهايمتغ
 با يمعنادار رابطة ن،يزوج ينسب ياجتماع ياقتصاد گاهيپا و يريپذ خشونت خاستگاه، خانواده در

  .دارند زنان هيعل خشونت
 ن،يزوج نيب اعتماد يرهايمتغ يمنف ريتأث دهندةنشان) 1391( يسعادت و ادهزعباس يهاافتهي

  .است زنان هيعل خشونت بر زن يپدر خانوادة تيحما و زن همسر خانوادة تيحما دوستان، تيحما
 نهيزم در يمهم يهاپژوهش كه دهديم نشان نيشيپ قاتيتحق يبندجمع و يبررس
 يفضا در آشكار يهاتفاوت به توجه با اما است، شده انجام كشور از خارج در زنان هيعل خشونت

________________________________________________________ 
1.Dunham 
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 كامل طوربه توانينم را هاپژوهش از دسته نيا جينتا كشورها، آن با رانيا ياجتماع و يفرهنگ
   . گرفت كار به كشور در

 انجام يكم روش به اغلب كشور در زنان هيعل خشونت نهيزم در شده انجام يهاژوهشپ
در مورد نياز است.  يفيك يهاپژوهش انجام دهيپد نيا ترقيدق فهم يبرا كه يحال در. اندشده

 خشونت علت اي سازنهيزم عنوان به يروان و يفرد عوامل به ضمن مطالعات موجود بيشتر
  .انددهيورز غفلت ياجتماع كالن و يساختار ابعاد به توجه از و اندپرداخته

  
  ينظررور م

 ديانجام داد، اما با يبدون چارچوب نظر ديرا با يفياست كه پژوهش ك نيچه تصور غالب ا اگر
 يفيك يهاپژوهش يعموم يتوانند مانند راهنمايم يفيك قاتيدر تحق اتياشاره كرد كه نظر

توانند در باز شدن ذهن محقق، توجه به نكات، يها مهيكه نظر يمعن ني. بدرنديمد نظر قرار گ
 ياساس يهاجهت طرح سوال يمطالعه، ارائه چارچوب مفهوم دانيم يروندها و ابعاد محور

 يبه عنوان راهنما قيتحق نيدر ا اتي). از نظر190: 1389،كنند (محمدپور فايا يدينقش كل
  استفاده شده است.  ينظر

 داراي ديگري، اجتماعي واحد يا نظام هر مانند خانواده نظام نظريه، اين پاية بر منابع نظريه
 تواندمي دارد، دسترسي ديگران از بيشتر خانواده مهم منابع به كه كس هر و است اقتداري نظام
 تا ياجتماع يهانظام تمام گود نظر از. دارد وا خود اميال جهت در فعاليت به را عضاءا ساير
 كه ياجتماع يها نظام سازمان يبرا ديتهد و خشونت. هستند وابسته قدرت و روز به يااندازه

 مثل ،يمنبع خشونت كه كند يم نشان خاطر او. است يضرور است آن از ييجز زين خانواده
 مورد يرفتارها اعمال اي ناخواسته اعمال از يريجلوگ يبرا توانديم كه است يفرد صفات و پول
 قدرت از استفاده يبرا فرد ييتوانا باشد ترشيب افراد دسترس در منابع چه هر. رود كار به نظر

 كه گويدمي گود. كند استفاده خشونت از كه روديم يكمتر احتمال نيبنابرا شوديم شتريب
   دست بدني خشونت طريق از قدرت اعمال به ديگران از كمتر خانواده، رتمندقد بسيار افراد
 ميان در اما. اند قدرت اعمال به قادر آنها طريق از كه دارند ديگري متعدد منابع زيرا زنند،مي

 آن از استفاده و بدني زور قدرت، منبع تنها هستند، اقتصادي - اجتماعي ضعف داراي كه افرادي
  ).629: 1971گود،؛ 81: 1380،ي(اعزاز است

 ساخت و يسنت ياجتماع نظم جةينت را زن هيعل شوهر خشونت ،ساالري پدر ةينظر
 اساس بر. داند يم – گردد يم تيتقو پدرساالرانه دئولوژييا واسطة به كه - خانواده پدرساالرانة

 ابيكم منابع هب را يخاص هايگروه اي افراد يدسترس پدرساالرانه نظم مراتب سلسله ه،ينظر نيا
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 است، شده نهاده بنا تيجنس بعد ةيبرپا پدرساالرانه جامعة كه آنجا از. دينمايم مقدر شيپ از
 خانه در خدمت گونه نيا و افتهي قوام يتيجنس انتظارات ةيپا بر هاجنس از هركدام گاهيپا

 و گاهيپا دگاه،يد نيا از. است مردان به متعلق بشري آرزوهاي و قيعال آمال، ةيبق و زنان مختص
 ساخت كه گونههمان. است جامعه در زنان تيوضع و گاهيپا بازتاب خانواده در زنان تيوضع

      تيتثب را مردان سلطة كه است ايجامعه در قدرت يكل ساخت از يماكت خانواده در قدرت
 ايجامعه ساخت از اتوريينيم زين خانواده در يدگيد ستم و يدگيد خشونت ساخت كند،يم

  ). 245: 1997ت،ي( را دارديم روا را مند سلطه خشونت كه است
 شوند؛ينم متولد خشن التيتما با افراد ديدگاه، اين طبق بر ،ياجتماع يريادگي هينظر

 يتهاجم اعمال يوقت. آموزنديم يزندگ مشاهدات و طيمح خالل از را التيتما نيا هاآن
   ليتبد هدف به لين يبرا مقبول يالهيوس به خشونت دارد، همراه به ليم مطابق يجينتا
 و رنديگيم قرار يخانوادگ خشونت معرض در شوهر هم و زن هم بندورا، ديد از. گردديم

 يالهيوس خشونت كه رنديگيم ادي هاآن. آموزنديم يخانوادگ مشكالت حل در را آن كاربرد
  ).18: 1393ران، زاده و همكاي(زنجان ازهاستين ساختن برآورده يبرا مشروع
 رفتار ها،آن در كه دارد وجود گوناگوني هايفرهنگ خرده جامعه، هر در ،يفرهنگ هينظر
 بدو از افراد ها،فرهنگ خرده نيا در. شودمي ديده دستوري هنجارهاي صورت به آميزخشونت

   متوسل خشونت به بازي حين در پسران وقتي و شونديم آشنا يكيزيف خشونت با تولد
 چنين در. گرددمي درخواست آنها از رفتاري چنين حتي و گيرندمي قرار تشويق مورد شوند،مي

 كه است الگويي و آيدمي شمار به افراد ميان متقابل كنش نوعي بدني خشونت فرهنگي، خرده
 رفتار بروز باعث كه هاييمحرك عالوه به. شودمي استفاده آن از مشكل حل براي اغلب

 هر. شوندمي منتقل ديگر نسل به نسلي از و هستند آشنا افراد براي شوند،مي آميزخشونت
 خشونت برابر در ديگري جايگزين كند،مي پيروي هنجارها و هاارزش از بيشتر فرد اندازه

 خانواده در خشونت بروز داليل از فرهنگي هايتفاوت شمندانياند يبرخ نظر به. يافت نخواهد
 كه دارد وجود فرهنگي هنجارهاي قومي، هايگروه برخي و تماعاج پايين طبقات در. است
  ).29: 1392و همكاران، ي(ثقف كندمي مشروع حتي و تسهيل، را خشونت اعمال
 طهيح توانديم ياجتماع هيسرما مفهوم طرح يهانهيزم از يكي ،ياجتماع هيسرما هينظر 
 از يكي" امايفوكو جمله از ظراننصاحب ياريبس منظر از كه چرا باشد، ياجتماع يشناسبيآس
 طالق، م،يجرا آمار ليقب از ياجتماع انحرافات آمار از استفاده ياجتماع ةيسرما يريگاندازه يهاراه

 مشكالت ريسا و ياقتصاد ميجرا و محاكم در يدعاو طرح ،يخودكش مخدر، مواد مصرف
 و يسنت جوامع مخصوصاً و معجوا همة به مبتال كه ياجتماع مسائل از يكي. "باشنديم ياجتماع
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. است ياجتماع ةيسرما نبود بازتاب كه است زنان هيعل يخانگ خشونت مسألة است، گذار حال در
 چه ،يليفام چه – دارند گريكدي با زيآم اعتماد و فعال ارتباطات كه يمردم« پاتنام نظر به

 بردبارتر افراد نيا .ابدييم گسترش هاآن در جامعه حال به ديمف يشخص اتيخصوص - دوستان
 به پاتنام. »دارند يهمدل گرانيد مشكالت با شتريب و هستند خودخواه و نيبدب كمتر هستند،

 و كرده دايپ دست ياجتماع ةيسرما شاخص و خشن يهاجرم نيب يقو يمنف يوستگيپ ينوع
 و جرم وحسط ط،يشرا ريسا بودن برابر صورت در ،ياجتماع ةيسرما زانيم شيافزا با كه بود يمدع

 آوردن فراهم باعث خانواده در ياجتماع هيسرما). 228: 2000(پاتنام، آمد خواهد ترنييپا خشونت
 كه را يخانگ خشونت توانديم نيهمچن تيحما نيا. شوديم خانواده ياعضا يبرا يتيحما شبكة
  ).49: 1381(بهزاد، دهد كاهش دارد زنان يروح و يجسم سالمت بر ياساس ريتأث اغلب
 و خاص نظري كرديرو كي با محقق ق،يتحق يفيك تيماه علت به كه است ذكر به الزم

 يفيك و قيعم هايمصاحبه بر هيتك با بلكه ت،اس نپرداخته نظر مورد دهيپد يبررس به مشخص
 عنوان به موضوع نظري اتيادبو  است بوده زنان ةستيز ةتجرب درك و هاهيفرض كشف دنبال به

  .است گرفته قرار استناد مورد يارجاع هايچهارچوب
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  پژوهش روش
 ريتفس يبرا ده،يپد كي پنهان يايزوا و ها يگديچيپ كشف در يفيك يهاروش تناسب ليدل به

 نيا در يفيك روش از ده،يد خشونت زنان يذهن و ينيع جهانِ و متفاوت يستيز يهاتجربه
 يكم روش از متفاوت يتجرب و ينظر اتيادب به نگاه روش نيا در. است شده استفاده قيتحق
 را تانيهاهيفرض كه ستين يكم قيتحق مثل يفيك قيتحق« سدينو يم باره نيا در كيفل. است

 رتيبص و اطالعات از محقق يفيك قيتحق در. ديكن آزمون بعداً و استخراج موجود اتيادب از
 اتيادب نيا بستر در تا كند يم استفاده يا نهيزم دانش ةمنزل به موجود اتيادب از مأخوذ يها
  ). 65: 1388ك،ي(فل »كند نظر قشيتحق يها گزاره و مشاهدات به

   سلسله كي كه است ييمبنا هينظر ،يفيك قيتحق روش يكردهايرو نيتر جيرا زا يكي
 كند جاديا يادهيپد درباره استقراء بر يمبتن ياهينظر تا رديگيم كار به را مندنظام يهاهيرو

 مهين مصاحبه پژوهش، نيا انجام در هاداده يگردآور روش). 23: 1387ن،يكورب و(استراس 
 شده يطراح ياگونه به مصاحبه نديفرآ مصاحبه، نوع نيا اساس بر. است قيعم اي افتهي ساخت
 از خارج و حاصليب ريمس در گفتگو كه يهنگام و نشود قطع مصاحبه در گفتگو ةرشت كه است
 يهاسؤال طرح با را خود محور مسئله موضوع توانديم گرمصاحبه گرفت، قرار نظر مورد ةمسئل
 ميدر ابتدا با استفاده از مفاه ني. بنابرارديبگ را مصاحبه انحراف يجلو و كند مطرح شده تيهدا
مشاهده و محورها انتخاب  ياز راهنما يو چندمصاحبة آزاد، فهرست يمشاهدات مشاركت ،ينظر

  به صورت باز ساخته شد. يو سواالت
 1395 سال ماه نيوردفر از كه دهيد خشونت زنان ةيكل از ندعبارت قيتحق نيا هدف جامعه

 تعداد اند و نموده مراجعه الميا شهر ياجتماع اورژانس خدمات مركز به  1396سال مرداد تا
 يفيك يريگنمونه منطق تابع يريگنمونه وةيش يفيك قاتيتحق در. است بوده نفر 62 هاآن

 ودمحد ينظر تيكفا اساس بر و روديم شيپ يمفهوم طرح اساس بر يريگنمونه«. است
 اشباع به نمونه حجم يفيك روش در گريد عبارت به). 81: 1386،يفرد و امام يي(دانا »شود يم

 اي و هاپاسخ كه برسد جهينت نيا به محقق هرگاه كه بيترت نيا به دارد، يبستگ ينظر
 شدن يتكرار به كه دارند شباهت گريهمد به يااندازه به مطلع افراد با شده انجام يهامصاحبه

 تعداد باشد، نداشته وجود هاآن در يديجد يهاداده و شود منجر هامصاحبه اي و هاپاسخ
 گفتة به). 19: 1388،ييرضا و(محمدپور  ميكشيم مصاحبه از دست و يكاف هامصاحبه

 پاسخ در يديجد يهاافتهي كه ميدهيم ادامه ييجا تا را مشاهده و مصاحبه لورمن،يس
 زنان از نفر 35 با ينظر اشباع اريمع اساس بر). 37: 1381ورمن،لي(س نباشد موجود هامصاحبه
  .شد مصاحبه دهيد خشونت
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 اي اعتبار به لين يبرا او. ميا داد قرار مدنظر را 1كرسول كرديرو ييروا سنجش منظوربه  
 هر در راهبرد دو كم دست تيرعا كه كنديم شنهاديپ را راهبرد هشت يفيك پژوهش در ييروا

 در). 121: 2007(كرسول،  كند جاديا قبول قابل ياعتبار پژوهش يبرا توانديم يفيك پژوهش
 مدت يطوالن يريدرگ بر اول،. گرفت قرار مدنظر اعتبار شيافزا جهت راهبرد سه پژوهش نيا

 با ياعتمادساز جمله از پژوهش طيمح در او مداوم مشاهدات و يپژوهش يفضا با پژوهشگر
 شدت به پژوهشگر يهامداخله از يناش يهايبدفهم كنترل و طيحم آن فرهنگ يريفراگ افراد،
 با ؛يسازمثلث كيتكن از استفاده دوم،. نشود جاديا يخلل پژوهش اعتبار در تا شد ديتأك

 يهاوهيش و متنوع ياطالعات منابع گوناگون، يهايتئور شامل مختلف منابع از شواهد يگردآور
 را اعتبار نديفرا ،يرونيب داوران از استفاده تيدرنها و ؛شد افزوده پژوهش اعتبار بر گوناگون

   ايآ كه ساختند مشخص و گرفته نظر ريز را پژوهش يفضا رون،يب از آنها. ساخت ليتكم
  .ريخ اي شوديم يبانيپشت هاداده توسط جينتا و ريتفاس ها،افتهي

 و كدگذار چند از تفادهاس. مياكرده استفاده كرسول كرديرو از زين ييايپا زانيم سنجش جهت
 نيا بر. است يفيك پژوهش كي ييايپا سنجش پركاربرد يراهها از يكي آنها يكدگذار ةسيمقا

 كنند يكدگذار و استخراج را يمشابه يهامتن كدگذاران ةهم كه است آن آل دهيا حالت اساس،
 ييايپا از نشان يكدگذار در تشابه درصد 80 است معتقد كرسول. ستين ممكن عمل در كه

  .داشت وجودنفر) 3( كدگذاران نيب يكدگذار تشابه درصد 83 پژوهش نيا در كه باالست؛
 مطالعه از 2يياستقرا طور به كه آنچه« از است عبارت »ييمبنا هينظر«: هاداده ليتحل روش

 روش در). 22: 1387ن،يكورب و(استراس  »است دهيپد آن انگرينما و ديآيم دست به دهيپد
   يكدگذار را هاداده ييمعنا بافت برساخت، و ياهسته مقوله استخراج يبرا ييامبن هينظر
   يكدگذار نيا. است يكدگذار از يخاص شكل ،ياصل تيفعال ،يفيك قاتيتحق در. كننديم
 استفاده توانيم زين هينظر خلق و ليتحل جهت در آن از اما كند، ليتسه را فيتوص توانديم

 و يمحور يكدگذار باز، يكدگذار مرحله سه در يكدگذار نيا ).309: 1384،يكي(بل كرد
 ).315: 1388همكاران، و(محمدپور  رديگ يم انجام ينشيگز يكدگذار

 در موجود معنادار) ني(مضام يهاداده باز، يكدگذار قيطر از حاضر، قيتحق در لذا
 با سپس. شدند ميتنظ يكل مقوالت و ميمفاه قالب در و يبندطبقه و استخراج ها،مصاحبه
  .شدند يبنددسته چندگانه يمحورها در آمده دست به مقوالت ،يمحور يكدگذار

________________________________________________________ 
1 . Creswell 
2 . Inducation 
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  پژوهش يها افتهي
 32تا  1 نيب آنان ازدواج مدت و سال 51 تا 20نيب مطالعه مورد زنان سن ها،افتهي اساس بر

 هر. دهديم رخ ازدواج لياوا همان در شاننهمسرا جانب از زنان هيعل خشونتسال بوده است. 
 يزندگ از ييجز مثابه به خشونت يريفراگ و يريپذجامعه روند شود، شروع زودتر خشونت چه

 يعيطب شكل كه كرد خواهند باور زنان حال نيع در و شد خواهد ترساده زين يخانوادگ
 همان در كه اندداشته انيب نفر 13 مطالعه، مورد زنان انيم در. است خشونت با همراه خانواده،

 و هاتنش كردن كمترحل را آن ليدل و اندبوده روبرو شوهرشان خشونت با يزندگ اول سال
 معمول، طوربه و. داننديم خانواده در ياقتدار مراتب سلسله تيتثب و شينما شتريب و اختالفات
 از و اوست يبرا تيمحدود ادجيا و زن رفتار كنترل به مربوط يزندگ اول يهاسال يهاخشونت
- يم نشان ليتما زن رفتار كنترل و خانواده در قدرت ابراز به مرد ،يزندگ ليتشك يابتدا همان
  .دهد
 يهالباس يخودم و شوهرم را شستم ول يها. من لباسميماه بود كه ازدواج كرده بود كي"

من  يهااسكه چرا زنت لب كرده بود كيمادر شوهرم را نشستم. اما مادر شوهرم، همسرم را تحر
  ). سوسن(  "محكم را خوردم يليرا نشسته، من آن روز دو س

من آن  يروز شوهرم از سركار برگشت ول كيگذشت كه يحدود شش ماه از ازدواج مان نم"
من  يشد و شروع به كتك كار يروز ناراحت بودم و ناهار درست نكرده بودم كه شوهرم عصبان

  ). ديناه(  "من زدكرد و چند حرف زشت به 
  به شوهرم گفتم اگر من با تو ازدواج  يشب به شوخ كي يدر همان سال اول زندگ"

و  يكرد و شروع به فحاش يحرف او را عصبان نيكرد. ايبا تو ازدواج نم يك چيكردم، هينم
  ).اليل( "من كرد يكتك كار

  شغل و التيتحص زانيم حسب بر زنان يفراوان:  1 شماره جدول
  جمع شاغل دارخانه التيتحصنزايم
  8 0 8 ييابتداوسواديب

  5 0 5 ييراهنما
  7 1 6 رستانيدب

  8 1 7 پلميد
  7 3 4 سانسيلوپلميد فوق

  
بين زنان  در و داشت ياديز تفاوت زين زنان سواد سطح كه دهديم نشان 1 شماره جدول

 درصد زنان مورد مطالعه 80البته حدود  .شد مي دهيد سانسيل تا سواديب از ، مورد مطالعه
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 زمان در نفر 5 مطالعه، مورد زنان مجموع از. باشنديم  پلميد ريز و پلميد التيتحص يدارا
  .دندبو دارخانه هيبق نفر 30 و شاغل مصاحبه انجام

 
            

        
        
        
        
        

 تا 20 نيب هاآن سن و داشتند قرار يمتفاوت يسن يهارده در شد، مصاحبه هاآن با كه يزنان
 2 شماره جدول. داشتند قرار سال 40تا 30 يسن ردة در زنان اكثر اما. بود نوسان در سال 51

 يطور به داشتند يمتفاوت ازدواج طول كردند،يم مراجعه مركز به كه يزنان كه است نيا انگريب
 تا 6 كنندهمراجعه زنان اكثر ازدواج از اما. گذشتيم هاآن ازدواج از سال كي تنها هاآن نفر 4

  .بود گذشته سال 10
  ازدواج مدت طول و سن حسب بر يقربان زنان تعداد: 2 شماره جدول

مدت ازدواج    
پنجتاكي  كسالي تا  سن زنان 

  سال
دهتاشش

  سال
 و سال ده
  جمع  شتريب

  13  0 9 2 2 سال30 تا 20
  16  5 5 4 2 سال40تا 30
  5  3 2 0 0 سال50 تا 40
  1  1 0 0 0 شتريبوسال50

  35  9 16 6 4 جمع
  

       
       
       

  

 يبندطبقه يدارا يكيزيف خشونت شود؛يم مشاهده خانواده در يمتفاوت يهاصورت به خشونت
 و زن به دادن دشنام شامل يروان خشونت. است لهيوس كي با زدن كتك اي دست با زدن كتك
 خشونت. اوست ةخانواد افراد اي زن قتل و كردن حبس به ديتهد اي اشخانواده افراد اي او ريتحق

 اموال در تصرف و دخل و زن قراردادن يمال فشار تحت همسر، به پول ندادن صورت به ياقتصاد
 روابط يبرقرار از ممانعت يمعنا به ياجتماع خشونت. شوديم مطرح او يشخص ييدارا و
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 ادامه از ممانعت زنان، ياجتماع و دوستانه و يليفام ارتباطات در تيمحدود گران،يد با ياجتماع
  .است يتلفن يهاتماس و او روزانه يآمدها و رفت كنترل و زن مشاركت اي و ليتحص

 يكيزيف خشونت مورد هاآننفر  26 مطالعه مورد زنان از كه دهديم نشان 3 شماره جدول
   به خانه در شانشوهران اندكهكرده انيب مصاحبه مورد زنان. اندگرفته قرار شانهمسران

 يموارد در اما. است دست با زدن كتك آن نيترجيرا كه زننديم كتك را نهاآ مخلف يهاشكل
 استفاده لگد و مشت زدن و كردن پرت دادن، هل وار،يد به سر دنيكوب اي مو دنيكش از هم
 كمربند، مانند خانه در موجود ليوسا از استفاده با زدن كتك هم يموارد در يحت و كننديم
  .رديگيم صورت چاقو با ديتهد اي لنگيش م،يس

 جانب از ها آن هيعل شده اعمال خشونت زانيم برحسب انيپاسخگو يفراوان عيتوز: 3 شماره جدول
  همسرانشان

  ياقتصاد  ياجتماع يعاطف-يروان يكيزيف خشونتابعاد
  3  6 30 26 يفراوان

  8  17 86 74 درصد
  

 يشد به طور يعصبان يليمان شد. او خشوهرم بحث يكاريروز در خانه سر مسئله ب كي"
كردم. به زور توانستم خودم را از  يمرا فشار داد و احساس خفگ يكه با هر دو دست گلو

  ).ب - نبي(ز "دستش نجات دهم
 با او اطالع بدون روز كي. يبكن دينبا يكار چيه من اجازه بدون گفتيم من به شوهرم "

 لق دندانم كي و دهنم يتو زد مشت با و شد دعوامان هم با برگشتم يوقت. رفتم بازار به دوستم
  ).ر - مي(مر "شد

 يربط آنها به ما يزندگ. كننديم دخالت اديز ما يزندگ در خواهرات كه گفتم شوهرمبه "
  (فرزانه). "صورتم و سر تو ديكوب تا دو مشت با كه شد يعصبان آنقدر. نداره
 از شدن بلند توان و بود شده يخون صورتم و سر كه زد كتك مرا قدر آن بار كيشوهرم، "

  ).الي(سه "نداشتم را نيزم
 يطوربه. هستند روبرو يعاطف ،يروان خشونت با يكيزيف خشونت از شيب مطالعه مورد زنان

 جانب از يعاطف ،يروان خشونت با خانه در كه داشتند انيب مطالعه مورد زنان از نفر 30 كه
 و يجسمان تيوضع ريتحق زنان، مورد در مناسبنا الفاظ كاربردنهب. باشنديم روبرو همسرانشان

 و گفتن ناسزا و نيتوه معاش، نيتأم بابت زن سر بر نهادن منت زدن، اديفر دادو زنان، يظاهر
 خواست برخالف يكار دادن انجام و ييترشرو و اخم و قهر طالق، به ديتهد كردن، ياحتراميب

  .بود زنان هيعل دهش اعمال يعاطف و يروان يهاخشونت از يهانمونه زن
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 توجه من يهاخواسته به ميزنيم حرف هم با وقت هر و نكرده درك مرا وقت چيههمسرم "
  ).ج - نبي(ز "كنديم فراموش را من يهايفداكار و كندينم

 را مانيزندگ مسائل ما. امخسته كنميم بحث همسرم با كوچك موضوعات سر كه نيااز "
 منت من سر مانيزندگ و يشخص ليوسا ديخر خاطر به ائماًد او و ميكنينم فصل و حل خوب

  (شكوفه). ")سوزانديم را ما منت با( گذارديم
كند بلكه به خانواده پدرم يم يشوهرم نه تنها به خودم دشنام و فحاش ،يريموقع درگ"
  م).  - (فرزانه "كنديم نيو توه يفحاش
 جور نيا با كردن يزندگ گرنه و دهميم ادامه يزندگ نيا به هامبچه خاطر به فقطمن "
 "ندارم يخوش و يشاد احساس هستم همسرم با يوقت. است حرام) نامرد نه مرد(البته  مردها

  ).م - نبي(ز
 از گرانيد با هاآن ياجتماع روابط يشان مانع از برقرارمطرح كردند كه شوهران زن 6 تنها

 انيب زن 3 و. كننديم ممانعت هاآن ليحصت ادامه از اي و شونديمشان جمله اقوام و دوستان
 و. ندارند آن در يدخالت چيه هاآن و است خانه مرد برعهده خانواده مخارج يتمام كه داشتند

  .هستند روبرو مشكل و فشار با شانيشخص يزندگ مخارج نيتأم يبرا مواقع شتريب آنان
 نيبش تو گهيم رم،يبگ سانسيل مدرك تا دانشگاه برم بده اجازه كه گميم شوهرم به بارهر "
  ).ي(كبر "ادينم رشونيگ كار و ختهير جامعه تو دانشجو همه نيا برس، كارهات به خانه
. برم ييجا ييتنها دهدينم اجازه من به ليدل نيهم به. است بدگمان و شكاكشوهرم "

  ).ني(نسر"باشم همرات ديبا خودم حتماً گهيم
 به. كن كار فروشگاه كي در خودم شيپ ايب ،ياخويم اگه گفت بهم دوستانم از يكي"

 گفت بهم. كنم كار فروشگاه آن برم كه بده اجازه ميندار يخوب يمال وضع ما كه گفتم شوهرم
  ).ج - نبي(ز "دميم طالقت روز همان يبر اگه

  
  

  زنان هيعل خشونت رييگ شكل هاي نهيزم نييوتب ليتحل
 يمحور مقوله 8 ه،ياول مفهوم 29 بيترت به ،ياهسته و يمحور باز، يكدگذار مراحل ياجرا با
  .است آمده 4 شماره جدول در كه شد استخراج يينها هسته مقوله كي و عمده اي

توان يم ياجتماع يهادهيبه مسائل و پد يشناسنگاه جامعه در: يساختار يهانيمتع
است. در » ساختار – فرد سميدوآل« مناظر،  نياز ا يكيكرد.  ليجامعه را از مناظر مختلف تحل

 يرهايو متغ نياز متع يبرخ ز،ين يبيدر صورت اتخاذ موضع ترك يمنظر، حت نيصورت انتخاب ا
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 طيها و شرادهيو كنش افراد مؤثرند؛ پد يريگمقدم بر افراد وجود دارند كه بر شكل يساختار
. بر اساس در نظر گرفته شده است يساختار يهانيحاضر، با عنوان متع قيدر تحق يفرافرد

 ينامطلوب اقتصاد تيو وضع يكاريتوان گفت فقر، بيم قيتحق يهاافتهيشواهد موجود و 
 طيشرا نيآورد. بنابرايمردان) فراهم م ژهيوهها و افراد (بفشار بر خانواده يرا برا طيشرا

ر د ،يسبب، احتمال بروز پرخاشگر نيانجامد. به ايم ينامناسب به خشونت خانوادگ ياقتصاد
و احساس ضعف  ياجتماع يهافشارها و تنش ليدلدارند، به يدرآمد اندك اي كارنديكه ب يمردان

  است.  نيرياز سا شتريبه خانواده، ب يدگيدر رس يو ناتوان
  ييمبنا هينظر اساس بر مطالعه يفيك يها داده از مستخرج يها مقوله و ميمفاه: 4شماره جدول

يهامقوله ميمفاه
  عمده

 مقوله  حاتيتوض
  ياهسته

 يكاريب
  فقر
  ياقتصاد نامطلوب تيوضع

يهانيمتع
  يساختار

 يفرافرد و كالن سطحعواملمنظور
 بوده ياجتماع ساختار مشخصه كه است

 يفرد و ياجتماع يزندگ مختلف ابعاد و
  .دهند يم قرار خود ريتأث تحت را

نت
شو

خ
 هيعل 

نان
ز

 
اب

بازت
 

تار
ساخ

 
هنگ

فر
 ،ي

ماع
جت

ا
 ي

معه
جا

 

ياجبار ازدواج
 خانواده مخالفت

 و پارك و ابانيخ در ييآشنا
 يمهمان
 يناچارسر از ازدواج

وةيش
  ينيهمسرگز

 توسط همسر انتخابوييآشنانحوه
.ازدواج سن در پسران و دختران  

  

 داشتنسوءظنوبودن شكاك
  زن رفتار حد از شيب كنترل
  ييگو راست و صداقت عدم
   خود قرار و قول به يبنديپا عدم

كاهش
 نيب اعتماد
  يشخص

 به چهره روابط در كهيشخصنيباعتماد
 مرتفع با و دهديم نشان را خود چهره

 يريگشكل موجب يارتباط موانع ساختن
 اعتماد نوع نيا. شوديم موثر تعامالت

 دوستان، انيم تعامالت از ياحوزه
 و شوهر و زن كارمند، و سيرئ همكاران،

 .رديگيمبردررا..
 شوهرطرفازتيحما عدم
 خانواده طرف از تيحما عدم
  يپدر
 خانواده طرف از تيحما عدم

  اقوام و پدرشوهر

كاهش
 تيحما

  ياجتماع

 از برخورداري زانيمياجتماعتيحما
 خانواده، اعضاي توجه و يهمراه محبت،
  .است شده فيتعر افراد ريسا و دوستان

دربودنمادرورپديدعوا شاهد
  يكودك دوران
 خوردن كتك اديز و شدن ريتحق
  يكودك دوران در

 دوران از يتلخ خاطرات داشتن

وتجربه
 مشاهده
 در خشونت
 خانواده
  خاستگاه

 يتلق ياجتماع آموختةرفتاركيخشونت
 اساس بر و يكودك از كه شوديم

 ريتأث تحت و هايهمانندساز و مشاهدات
 ادي ياجتماع هيتنب و پاداش يكارهاسازو
  .است شده گرفته
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يهامقوله ميمفاه
  عمده

 مقوله  حاتيتوض
  ياهسته

  يكودك

-يريگميتصمدرزندخالت عدم
  مهم يها

 ديبا خانواده در آخر و اول و حرف
  .بزند مرد
  هايريگميتصم در تفاهم عدم

  مرد بودن يخودرأ و زورگو

ميتصمنظام
 در يريگ

  خانواده

 مورد در يريگميتصميچگونگمنظور
 چه كه نيا و است يخانوادگ مهم ائلمس

  .رديگيم را آخر تصميم خانواده در كسي

-خانهاموردرشوهريهمكار عدم
  يدار
 مربوط امور در شوهر كمك عدم
  فرزندان تيترب به
   گريشوهر به منافع د يوجهتيب

كاهش
 و يهمكار

 در ياريهم
  خانواده

 ييهاكنش يهمكاروتعاونازمنظور
 بلكه انهيگرااخالق صرفا نه كه است
 افراد يكاركرد يهاتيمسئول از يبخش
 روابط در يالزام چيه بدون كه است

. شوديم انجام خانواده در ياجتماع
 به را افراد ،ياريهم و يهمكار هنجار

 ريسا از كردن تيحما در شدن ميسه
  .كنديم بيترغ خانواده افراد

 زنرفتاربرديشدكنترل و ظارتن
 اوامر و دستورات عيمط ديبا زن
  .باشد مرد

 به نسبت دادن نشان تيحساس
  زن ظاهر
نسبت  يبودن پرخاشگر يعيطب

  به زن 
 يتحمل خشونت به خاطر آبرودار

 فرزندان ندهيو آ

تفكر
  يمردساالر

 ديبا مرد كه است معنانيبدشهياندنيا
 و. شدبا خانه در زيچ همه كنندةنييتع

 كه است حاكم خانواده در يفرهنگ
 يهايژگيو و مدح را مردانه يهايژگيو

  .دهديم قرار نكوهش مورد را زنانه

  

 يهانيمتع« عمده مقوله در را ياقتصاد نامطلوب تيوضع و يكاريب فقر، يهامولفه
 خود، خانواده ياقتصاد نامطلوب تيوضع به شوندگانمصاحبه. مياكرده خالصه »يساختار
 از مورد چند به نهيزم نيا در. اندكرده اشاره شوهرشان يكاريب اي و فقر خانواده، نييپا درآمد

  :شوديم اشاره شوندگانمصاحبه اظهارات
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   و شده تمام طاقتم گريد من و گذرديم يسخت به مانيزندگ و است كاريبشوهرم "
  (فرشته)."ميكن يزندگ مردم هيبق مثل هم ما دارم آرزو. كنم تحمل را يزندگ نيا توانمينم

 تومان هزار هشتصد يماه. است شركت كي نگهبان شوهرم. است فيضع ما يمال تيوضع"
  ).مي(مر "كرد يزندگ شهينم حقوق نيا با. دارد حقوق
 ستين خوب ما يمال تيوضع چون و ميمستأجر حاضر حال در و ميندار يشخص خانهما "

  ).هي(سم "ميكن اجاره) ي(كلنگ خرابه هخان كي شهر هيحاش در ميمجبور
 شوهرم كه يروز هر. كنميم كار يماد ازين و عالقه ليدل به من و ندارد يثابت كارشوهرم "
 آرامش هابچه و من روز آن و. زنديم حرف هابچه و من به است خراب اعصابش كند،ينم كار
  ).ص - مي(مر "ميندار

) يلي(تحم ياجبار ازدواج به توانيم زنان هيعل خشونت عوامل گريد از: ينيهمسرگز وةيش
 در يحت و است آمده در يخاص فاتيتشر با معامله كي صورتهب ازدواج امروزه. كرد اشاره
 بر هاازدواج نيا بلكه اندنداشته گريهمد انتخاب در يچندان نقش پسر و دختر هاازدواج از يبعض

 يريدرگ و ييزناشو يزندگ در تفاهم عدم آنها هجينت كه اندگرفته صورت خانواده مصالح اساس
شوهر  ياز زنان مورد مطالعه به شكل سنت ي. برخاست يخانگ خشونت تيدرنها و اختالف و

به سبب  شتريازدواج ها احتماالً ب ليقب نياند. انداشته يزندگ نييدر تع ياند و خود دخالتكرده
 راي. زرديگيبت به ازدواج دختران صورت مو نگرش خانواده نس گريمشكالت د اي يفشار اقتصاد

كه  يدختران نيباورند كه دختر هرچه زودتر شوهر كند، بهتر است. همچن نيبر ا نيوالد يبعض
به ازدواج  ميعالقه به آنها، تصم ليشناختند، به دليخود را م ندهيهمسر آ يهم تا حدود

  اند.كار تن داده نيه ااز مشكالت موجود در خانواده ب ييرها ينگرفتند. بلكه برا
 يخاص درآمد منبع و بود يكشاورز هم پدرم شغل و بود تيجمع پر ما يپدرخانواده "

  (معصومه). "كنم ازدواج شدم مجبور كه بود سخت آنچنان ما يزندگ طيشرا. نداشت
 به. بودن او با من ازدواج مخالف امخانواده اما. بودم يگريد شخص عاشق ازدواج، ازقبل "
  (آرزو). "كردم ازدواج اميفعل شوهر با ر،اجبا
 شانيا از يشناخت و ييآشنا گونهچيه و شدم آشنا شوهرم با دوستانم از يكي قيطراز "

  ).نهي(سك "افتاد اتفاق دفعه كي زيچ همه اصالً. نداشتم
 نوع چيه شوهرم با. دادند شوهر مرا امخانواده آمد، من يخواستگار به كه يشخص نياول"
 فكر فرصت و دنينپرس مرا نظر يحت امخانواده. است چكاره دانستمينم يحت و نداشتم ييآشنا
  (زهره). "ندادن من به يريگ ميتصم و كردن
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 پدرم. دميند محبت و عاطفه نام به يزيچ و نداشتم يخوب تيوضع اصالً اميپدر خانوادةدر "
 آنها كار در كردن التدخ حق هم ما. بود يكار كتك و يريدرگ حال در مادرم با شهيهم

  (طاهره)."كردم شوهر جهنم نيا از فرار يبرا. مينداشت
  (مهناز). "نداشتم همسرم به ياحساس و عالقه چيه ،يليفام خاطر به بود ياجبارازدواجم "

زن و شوهر  يتوأم با اعتماد متقابل از سو يتعامل اجتماع :يشخص نيب اعتماد كاهش
 ن،يو نشاط زوج روين ،ين دو چندان كردن احساس سرزندگسازد كه ضميرا فراهم م يطيشرا
و  يخودخواه ،ياعتماديب يهاخيمهر و مجبت در خانواده فراهم نموده و  جاديا يرا برا نهيزم

از خشونت و سطح  ييسطوح باال نيي) با اعتماد پانيكند. اما افراد (زوجيرا آب م تيعدم رضا
 نيزوج نيدر روابط ب ينيو بدب ياعتماديدهند. بيم را نشان زياز رفتار مسالمت آم ينييپا
  زنان است. هيخشونت عل يساز رفتار و كنش ضداجتماعنهيزم

 "نظر دارد ريمن را ز يها دائماً چشماش به دنبال من است و تمام رفتارهايدر مهمان"
  ص). – مي(مر

 او واقعاً. زنديم كتك مرا من، به نسبت داشتن ظن سوء و بودن شكاك خاطر بهشوهرم "
  ).م - (فرزانه "است نيبدب همه به است خراب فكرش. است ضيمر

 پس جواب و سوال يكل ديبا رميم ييجا اي بازار به يوقت. كنديم كنترل منو مدامشوهرم "
 دوم كالس كه پسرمون از و نداره اعتماد من يهاحرف به شوهرم هاموقع يبعض يحت. بدم
  ).م - نبي(ز "رفت كجا و كرد چكار تمادر امروز كه پرسهيم است
 روده كي. نداره قرار و قول او چون كرد اعتماد شوهرم يهاحرف به شهينم وقت چيه"
  (فاطمه). "ستين شكمش تو راست
  (معصومه).  "دارد يخاص تيحساس انيشوهرم به نحوه رفتار من در مقابل آقا"

 يتيحما تعامالت يفراوان و نوع از است عبارت يواقع تيحما :ياجتماع تيحما كاهش
 از را ياطالعات و يعاطف ابزاري، هايكمك هاآن قالب در ياجتماع روابط در فرد كه است خاص

 منابع از دارند كه ييوندهايپ نوع و ياجتماع روابط براساس افراد. كنديم افتيدر گرانيد
 روابط اندازه هر كه طوريبه كنند،يم استفاده شانيازهاين كردن برطرف براي يتيحما

 نيا احتماالً و كنديم شتريب را يتيحما منابع به يدسترس زانيم باشد ترگسترده ياجتماع
 در يدفاع چتر مثابه به و داده كاهش را يزندگ يمنف حوادث توانديم ياجتماع تيحما منابع
 ونتخش با ارتباط در تينها در و. كنديم عمل ياجتماع يزندگ زاياسترس عوامل مقابل

 خودپنداره تيتقو و هايناكام كاهش با ياجتماع تيحما كه نمود استنباط نيچن توان يم
 يهمبستگ ،يدر روابط اجتماع يختگي. گسدهديم كاهش را خشونت به ارتكاب احتمال مثبت
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   دهيخشونت د يزنان قربان نيدر ب ياجتماع يهاتيو فقدان حما ليو تقل ياجتماع فيضع
  شوندگان مشاهده كرد:از مصاحبه يتوان در اظهارات برخيشده را م ادي تيشود. وضعيم

 و هستم مقصر من كردم،يم گمان كه كردند يم رفتار من با يطور شهيهم مادرم وپدر "
  ).دي(ناه "باشد خود شوهر تابع يطيشرا هر در ديبا زن شهيهم كه بود نيا تصورم
  هار  صاحبيب زن. است مرد او صاحب و باشد داشته صاحب ديبا زن گفتيممادرم "

  ).ر - مي(مر "شوديم
 بداخالق شهيهم و ستين خوب من با او گفتم و كردم را شوهرم تيشكا مادرم، شيپ يوقت"

 زيچ همه بعداً هستند يطورنيا شوهرها و زن همه يزندگ اول گفت مادرم است، تندخو و
  ).ي(كبر "ميخورد كتك يليخ هم ما شوديم درست

 جاآن. بودند كرده دعوت شام يبرا را ما شوهرم خواهر كه بود گذشته ما ازدواج از سالدو "
 جلو و دامادشان شيپ و خواهرش خانه در شوهرم و شد مانبحث مسائل يسر كي خاطر به

 تيحما من از و نگفتن بهش يچيه هاآن...  شدم ريتحق يليخ و زد كتك مرا هاشونبچه چشمِ
  ).ج – نبيز( "نكردن
 گفتن،يم هاآن كردم،يم فيتعر مادرم و پدر يبرا خودم تيوضع يوقت ازدواج ليواادر "
  ).الي(سه "دارهيم بر كارها نيا از دست ديبش داربچه يوقت

 به من. مادرت و پدر يحت كرد باز حساب يكسچيه تيحما و كمك رو شهينم گهيد"
 آنها از و بزارم انيم در شوهرم اي دمخو مادر و پدر با را امخانواده مشكالت توانمينم يراحت

  (فاطمه). "رميبگ كمك
 يادگيري در را زير مراحل همكاران و اشتراوسفرد در ارتباط با خشونت:  يقبل اتيتجرب
   فرا فرد آن در كه است اي مرحله مرحله، اولين. اند كرده مشخص خانواده طريق از خشونت

 مي انجام آميز خشونت رفتار هم به نسبت نيز دارند دوست را يكديگر كه افرادي گيرد،مي
 در و گيرد مي فرا را خانواده افراد برابر در خشونت مورد در اخالقي منبع نبود سپس. دهند
 راههاي از نتوان كه صورتي در خانوادگي، خشونت آموزد مي كه شد خواهد اين نتيجه ، نهايت
 و مشاهده براي نيتمر نيزم و قَدرم يمكان خانواده،. است مجاز كرد، حل را مشكلي ديگر
 شونده مصاحبه زنان تياكثر). 61: 1381،ياعزاز( است خشونت با توأم رفتار آموزي تجربه
 اي و اند گرفته قرار خود نيوالد خشونت مورد اي يكودك دوران در همسرانشان كه بودند معتقد
  .اند بوده پدرشان توسط مادرشان يكار كتك شاهد
 يليخ خانواده نيا در زنان زدن كتك. دارند بزن دست و هستند بددهن شوهرمخانوادة "
  ).دي(ناه "اندبرده ارث به را آن و است شانخون در زدن كتك انگار. است راحت
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 و پدر تياذ و آزار مورد ،ينوجوان و يكودك دوران در كه كرده فيتعر برام بارهاشوهرم "
 دوستانش خانه هاشب و كردن رونشيب خانه از رهابا يحت و گرفته قرار اشييدا يحت و مادرش

  (زهره). "است دهيخواب
 علتش. هستند يزندگ نمك هانيا گهيم و دونهيم يعيطب امر هي را يكار كتك منشوهر "

 "گرفته ادي پدرش از را رفتار نيا او و داشته مادرش با يرفتار نيچن پدرش كه است نيا
  (نصرت).

 هنوز و زده، كتك را مادرش) كوچك شهي(ت قندشكن با شپدر بار كي گفتيمشوهرم "
  (شكوفه). "است نكرده فراموش را صحنه اون

 دادند، نشان تحقيقي در) 1986( اشتراوس و كلمن: خانواده در يريگميتصم نظام
 آن كه درحالي. كنندمي تجربه را خشونت سطح باالترين هستند مسلط زن يا مرد كه زوجيني

 خشونت از تريپايين سطح. اندنموده تقسيم را قدرت خودشان گزارش بنابر كه زوجين از عده
 توافقي بلكه شود،نمي تعارض باعث خود خودي به قدرت محققان اين اعتقاد به. اندداده نشان را
 هاآن تحليل در. است تعارض اصلي عامل كه دارد وجود زوجين بين قدرت روابط زمينه در

 اين كه آيد مي بوجود شوهر و زن بين تعارض سطح باالترين است اكمح توافق اين كه هنگامي
از  يتوان در اظهارات برخيشده را م ادي تي. وضعاست مرتبط خشونت باالتر ميزان به تعارض
  شوندگان مشاهده كرد:مصاحبه

 من حرف اصالً و دهديم سرباال جواب شهيهم. دهدينم گوش من حرف به يليخشوهرم "
  ).ميمر(  نداره يزشار خونه در

 مغرور يليخ... است شوهرم حرف فقط حرف. دارد وجود ياستبداد تيوضع كالً ما خانةدر "
  (آرزو). است خودخواه و

 هم نشيماش االن. دهيخر نيماش كي و گرفته وام رفته من اطالع بدون شوهرمپارسال "
  (مهناز). كرده ضرر ازش يكل و شده خراب
 خونه گهيد يجا ميبر ستين مناسب يزندگ يبرا محله نيا كه گميم شوهرم به چه هر"
  ).م - نبي(ز "امشده وانهيد شوهرم ييزورگو از. كنهينم گوش منو حرف اصالً م،يكن اجاره

 مشاركت يمعنا به خانواده در يهمكار و ياريهم: خانواده در ياريهم و يهمكار كاهش
 كي آن ياعضا تمام كه است كوچك امعهج كي مثابه به خانواده. است خانواده امور تمام در

 ينوع به. است يخوشبخت تينها در و توسعه ،ييايپو هم آن و كنند يم دنبال را مشترك هدف
 گروه در خانواده، ياعضا همه يبرا افتهي رشد و هدفمند سالمِ يزندگ كي گفت شوديم

 خود نقش فيوظا نندنتوا خانواده ياعضا از تن چند اي كي كه يزمان. است يهمكار و ياريهم
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 نيچن در. ديآيم وجودبه يخانوادگ يختگيگس دهند، انجام ياستهيشا و مناسب طور به را
 و مسائل حل يبرا و دهندينم انجام يخوب به را خود يهانقش هاخانواده ياعضا ،يطيشرا

 رتباطا و ندارند مناسب احساسات ابراز گريهمد به نسبت كنند،ينم تالش آمده شيپ مشكالت
  .سازديم فراهم يخانوادگ خشونت بروز يبرا را نهيزم و ستين خوب خانواده ياعضا انيم

 مال اشوغصه غم و روديم حيتفر به هاآن با و است دوستانش با هاشيخوش دائماًشوهرم "
  (فرحناز). "است يريگبهانه دنبال و شوديم بلند صداش رسديم خانه به كه نيهم. ماست
. كنمينم دايپ را خودم احوال و اوضاع به دنيرس فرصت من كه ادهيقدر زانه آنخ يكارها"

  (سوسن). "ارهيب آب خودش يبرا خچالي از ستين حاضر يحت كنهينم كمك من به شوهرم
 بلكه كنهينم كمك بهم تنها نه او. كشميم زحمت شتريب هم ديشا و شوهرم اندازه بهمن "

  ).دي(ناه "؟يكرد چكار گهيم شهيهم و رهيگيم دهيناد منو زحمات
) نان ديخر يحت( ديخر يكارها. كنه جور و جم خودشو خواديم يكي است معتادشوهرم "

  ).باي(ز "دميم انجام خودم را
 يهنجارها ،يو اجتماع يقوم يهاگروه يدر برخ :خانواده در يمردساالر تفكر وجود

خرده  گريكند. به عبارت د يمشروع م يو حت ليوجود دارد كه اعمال خشونت را تسه يفرهنگ
  نسبت به  زيآمواكنش خشونت ياست كه حت ياها به گونهگروه نيفرهنگ حاكم در ا

كند. هر چه فرهنگ و روابط مردساالرانه در جامعه و در خانواده يم هيمسائل را توج نيترييجز
 يكه تفكر و تلق ييها. در خانوادهابدييتر باشد خطر توسل به خشونت كاهش مفيضع

 رشيشود، احتمال بروز و پذيمردساالرانه وجود دارد و اعمال خشونت مرد مشروع انگاشته م
از اظهارات زنان  ييها). در ادامه به نمونه57: 1378ور،پشيشود (درويم شتريخشونت ب
اند، اشتهها ابراز ددر خانواده است و در مصاحبه يوجود تفكر مردساالر انگريكه ب دهيخشونت د

  شود:ياشاره م
 نيا به هابچه خاطر به فقط. شدم خسته گهيد نكن، يكار من اجازه بدون گهيمشوهرم "
  ).ش -مي(مر "كنميم مرگ يآرزو خدا از صدبار يروز. دميم ادامه بار نكبت يزندگ
 يحرف يمجلس اي جمع تو ترسميم گهيد برده آبرومو و كرده نيتوه بهم همه يجلو بساز "

  (فرزانه). "كنه يزيآبرور هم باز جا همون و بشنوه حرفمو ترسميم. زنمب
 سوزه،يم امبچه يبرا دلم يول رم،يگيم يخودكش به ميتصم چندباره كنهيم تمياذ بساز "

  ).الي(ل "هيزندگ نيا از بهتر مرگ خدا به
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 تو گفتيم چون. بدم شوهرم به را پولم تمام مجبورم. ميكنيم كار دو هر همسرم ومن "
 من به را كارت پول ديبا پس ،يستين كه حاال ،يبد انجام را خونه يكارها و يباش خونه تو ديبا
  (فرشته). "يبد

. يبزن كتك را خواهرم كه يندار حق تو گفت بهش شد شونبحث شوهرم با برادرم روز كي"
 "منم شصاحب هستش من خونه تو كه يزمان تا و منه شده عقد و زنمه گفت بهش شوهرم

  (فاطمه).
  قيتحق ينظر مدل

  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يريگ جهينت و بحث

-(نگاه از درون) و با استفاده از مصاحبه كيام كرديبا استفاده از رو كه  پژوهش نيا يهاافتهي

 در كه دهديم نشان ،اندشده ليتحل ييمبنا هيبا استفاده از نظر و اندهه دست آمدب ق،يعم يها
 تجربه زنان در آن اشكال ريسا از شيب يكيزيف و يعاطف - يروان خشونت خشونت، نواعا نيب
  .است ياقتصاد خشونت به مربوط زنان هيعل خشونت نرخ نيوكمتر شوديم

تفكر مردساالري در 
 جامعه و خانواده

ارزش ها و هنجارهاي 
 خشونت

اعمال خشونت 
براي حفظ مقام 
و اقتدار خود

اعتماد 
اجتماعي بين 

 شخصي

نظام تصميم 
گيري در 

تجربه و مشاهده خشونت 
 در خانواده خاستگاه

فراگيري ارزشها و 
هاي خشونتهنجار  

متعين هاي ساختاري 
(فقر، بيكاري،وضعيت 

 نامطلوب اقتصادي) 

حمايت 
اجتماعي در 

 خانواده

 
همكاري و 
همياري در 
خانواده

خشونت عليه 
زنان در 
 خانواده
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- يم نشان موضوع نيا و دارند قرار ينييپا سطح در التيتحص لحاظ از خشونت يقربان زنان
 به توجه لذا. رنديگيم قرار يخانگ خشونت معرض در شتريب نييپا التيصتح با زنان كه دهد
  .بكاهد ييرفتارها نيچن بروز از يحدود تا توانديم جامعه افراد يآگاه و دانش سطح يارتقا

 ينامناسب اقتصاد تيزنان وجود فقر و وضع هياز علل خشونت عل يكيپژوهش،  جينتا طبق
 يدسترس يكه به منابع كمتر يمنابع، شوهر هيبراساس نظرهمسر است.  يكاريدر خانواده و ب

خود را در  يافراد سرخوردگ نيكند. ايخود از خشونت استفاده م يبرتر يالقا يدارد، برا
سازند. شوهران برخاسته از طبقات يهمسر آزاد م هيبه منابع قدرت با خشونت عل يدسترس

 يبرا يدارند، از خشونت به عنوان منبع اريتجامعه در اخ رينسبت به سا يكه منابع كمتر نييپا
  كنند. ياعمال قدرت استفاده م

 تيحاكم آن در كه كننديم يزندگ يفرهنگ در دارند، يبدرفتار خود همسران با كه يمردان
 تيحاكم وجود مردان، يپرخاشگر دييتأ فرهنگ، نيا يهايژگيو از. است زنان زا شتريب اريبس مردان
 دارد، وجود يمردساالر تفكر كه ييهاخانواده و جوامع در نيبنابرا است، زنان يفرمانبردار و مردانه

  .است تيمشروع يدارا مردان ازاتيامت يبرقرار و اثبات يبرا قدرت از استفاده
. است خانواده ساختار در زنان يقدرتيب ،يخانگ خشونت علل از يكي هك است آن از يحاك جينتا

 و هاگيريتصميم در نقشي زنان. بود مشهود پدرساالر و آمرانه روابط الگوي ها،مصاحبه بيشتر در
 علل از يكي توانمي بنابراين،. بود رنگ كم بسيار هاآن نقش يا نداشتند خانواده در تغيير ايجاد
 اعتقاد زيرا دانست، فمنسيتي هايتئوري با منطبق و ستيزانه زن الگوهاي وجود ار خشونت بروز
  اجتماعي باوري از ناشي و اجتماعي نظم از خاص نوعي تأييد زنان عليه خشونت كه است اين بر

 شايستة را هاآن و شماردمي مردان از ترارزش كم و تراهميت كم را زنان كه است فرهنگي
  .دداننمي احترام
 سپري از پس اجباري ازدواج در. است يليتحم و ياجبار يهاازدواج گر،يد مهم عوامل از يكي
 ريختگي بهم باعث است، همراه يعاطف زودگذر رفتارهاي با معموالً كه نامزدي اوليه دوران شدن
  .هاستخشونت ريسا بروز مقدمه كه شود؛مي نيزوج در يكالم خشونت شروع و رواني

 رفتار شاهد زين و نيوالد يبدرفتار خچهيتار كه دهديم نشان قيتحق يهاهافتي نيهمچن
. رود شماربه يخانوادگ خشونت كنندهينيبشيپ املوع يكي از ،يكودك در بودن زيآمخشونت

 به بودند خشونت يقربان خود يكودك در كه يآنان و بودند، نابسامان خانواده يدارا كه زناني
 عامل اي و يقربان نقش در زين خود يخانوادگ يزندگ در يريادگي روند اثر در اديز احتمال
 خشونت چگونه گيرندمي ياد خود والدين از فرزندان بندورا، اعتقاد به. شوند مي ظاهر خشونت
 است، استوار اجتماعي رييادگي نظرية پاية بر كه نيز، نسلي بين انتقال نظرية براساس. بورزند
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 زياد احتمال به اند،آن شاهد يا كنندمي تجربه خانواده در را خشونت خردسالي در كه افرادي
  .گرفت خواهند كار به را آن سالي بزرگ در

 نامطلوب تيوضع و يكاريب فقر، جمله از يساختار يهانيمتع پژوهش، يهاافتهي بنابر
 نيتأم در خانواده يناكام گريد سو از و سو كي از خانواده يعاطف بافت بيتخر با ،ياقتصاد
 شده هاخانواده نيب در كيآنوم تيوضع ينوع يريگشكل به منجر خود، ياعضا يازهاين حداقل
 در خانواده و شده مختل يخانوادگ برون و درون كاركرد كه شوديم موجب تيعوض نيا. است
 نيب ياجتماع اعتماد كاهش و ياجتماع تيحما و يهمبستگ كاهش با خود برون و درون
 در زنان قدرت كاهش موجب ،ياجتماع اعتماد و ياجتماع تيحما ليتقل. شود مواجه نيزوج

 خشونت بروز يبرا را نهيزم و شده نيزوج نيب در يهمكار و ياريهم كاهش و ساختارخانواده
 نيب اعتماد شيافزا و زنان دسترس در يتيحما منابع شيافزا. سازديم فراهم زنان هيعل يخانوادگ
-يم نييپا را زنان هيعل زيآمخشونت يرفتارها سطوح يتوجه قابل زانيم به خانواده در يشخص
  .آورد

 و زنان به مردان منفي نگرش جامعه، اجتماعي فرهنگي ساختارهاي در وادگيخان خشونت
زنان و مردان در جامعه، به  اني. وجود ساختار نابرابر روابط قدرت مدارد ريشه زنان قدرتي بي

مهم است كه هم بازتاب  يابزار نظارت كيدهد. خشونت يمردان اجازة اعمال قدرت بر زنان را م
 كند.يت در جامعه است و هم به حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه كمك مروابط نابرابر قدر

 وجوجست جامعه فرهنگي ،ياجتماع ساختار در بايد را ورزيخشونت يابيريشه و هويت درواقع،
 الگوي در آن از بيش يابد،مي بروز هاانسان فردي و اجتماعي مناسبات در گرچه خشونت. كرد

- انسان بر مبتني و شودمي شناخته رسميت به جامعه ياجتماع يفرهنگ ساختار و رفتاري

  .شودمي بنا خاص تمدن يك تاريخي تجربيات البته و جامعه هر اجتماعي فلسفة و شناسي
  :شوديم شنهاديپ زنان هيعل خشونت كاهش جهت ييراهكارها آمده دست به جينتا به توجه با

   هايكارگاه برگزاري شهر، ختلفم مناطق و محالت در سالمت يهاگاهيپا سيتأس
 و نيتدو لزوم يكديگر، با برخورد نحوة در زوجين آگاهي افزايش جهت زندگي هايمهارت

 درون مسائل در دولت دخالت و يخانوادگ هايخشونت مورد در تررانهيگسخت نيقوان بيتصو
 جاديخانواده، ا ياعضا نيب يگو و مذاكره و مشورت و همفكرو. اشاعه فرهنگ گفتهاخانواده

زنان  يتيشخص گاهيسطح فرهنگ جامعه در خصوص جا يارتقا ده،يد بيزنان آس ژةيامن و يهاخانه
 يهابرنامه يو اجرا نيتدو ،يپرستو ناموس يمردساالر رينظ يسنت يباورها يبرخ ليو تعد
اكز مشاوره مر يدهها، اصالح و سامانخانواده ياز زنان و باالبردن سطح رفاه عموم ييفقرزدا

تفكرات  حيدر جهت كاهش روابط مردساالرانه در خانواده و تقب يسازقبل از ازدواج، فرهنگ
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 به هاخانواده به آموزش. دهيد خشونت زنان ياجتماع ةيسرما شيمردساالرانه در جامعه و افزا
 هايواجازد ياجتماع يروان ميوخ جينتا دادن نشان و دختران اجباري ازدواج از رييجلوگ منظور
  .هاخانواده به اجباري

  
  منابع

  .سمت انتشارات تهران، ،يرانيا خانوادة يشناسجامعه) 1386( يتق ،يآزادارمك
 وكيب ترجمه ،ييمبنا هينظر ؛يفيك قيتحق روش اصول)، 1387(نيكورب تيجول و آنسلم استروس،
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،يمحمد

  .يسال نشر تهران، ،خورده كتك زنان ؛يخانوادگ خشونت) 1380( شهال ،ياعزاز
  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات تهران ،خانواده يشناس جامعه) 1376( شهال ،ياعزاز
 چهارم، سال ،ياجتماع رفاه فصلنامه ،»زنان هيعل خشونت و جامعه ساختار«) 1383( شهال ،ياعزاز

  .59-96: ،14 شماره
  . پژواك نشر تهران، ،رانيا در ياجتماع انحرافات يشناس جامعه) 1386( احمد ،ييبخارا
 يفرهنگ فصلنامه »رانيا در زنان هيعل شوهران خشونت مطالعات ليتحل فرا«) 1396( زيپرو ،ييبگرضا
  .97-71: 38شماره، 11سال ،خانواده و زنان يتيترب
 شهر يهاخانواده در زنان هيعل مردان خشونت بر ثرمؤ عوامل يشناختجامعه ليتحل«) 1393( زيپرو ،ييبگرضا
  .104- 75: 39شماره ،ياجتماع تيامن مطالعات فصلنامه ،»الميا

  .ين نشر تهران، ان،يچاوش حسن ترجمه ،ياجتماع يهاپژوهش يطراح)، 1384( نورمن ،يكيبل
 سال ،ياجتماع رفاه نامهفصل ،»روان سالمت يارتقا يبرا يبستر ياجتماع ةيسرما« )1381( داود بهزاد،

  .3- 53: 6شماره دوم،
. ،رفتار دانشور ،»تهران هايخانواده در خانوادگي خشونتبررسي «) 1384( سعيد سيد تهراني، پورنقاش
  .36-23: 13شماره دوازدهم، سال

 شوهران خشونت بر موثر عوامل يشناختجامعه يبررس«)، 1392( غالمرضا ،يعابد و دمحمديس ،يثقف
  .25- 40: ،11،شماره3دوره ،رانيا يشناختجامعه مطالعات فصلنامه ،»خانواده در زنان هيعل
 سال ،رانيا يپرستار فصلنامه »باردار زنان نيب يخانگ خشونت وعيش) «1382( ستهيشا جهانفر،

  .32 و 31 ش شانزدهم، و پانزدهم
 داده  يپرداز هينظر بر يتأمل: يفيك پژوهش يها ياستراتژ«)، 1386( يمجتب ديس ،يامام و حسن فرد، ييدانا

  .69- 97: ،2شماره، 1دوره ،يراهبرد تيريمد شهياند مجله ،»اديبن 
 مجله زنان، »شونديم بيزنان ترغ هيچرا مردان به اعمال خشونت عل«)، 1387( مهرداد پور،شيدرو

  .59- 55: .56شماره
  .سيتند تهران،انتشارات ،زنان هيعل خشونت) 1380( اين يپارس ديسع و شهرام فر،يعيرف
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 هيعل يخانگ خشونت بر ياجتماع هيسرما ريتأث يبررس«)، 1393(ميابراه ،يآبادصالح هما، زاده،يزنجان
  .46- 7: ،2،شماره9دوره ،ياجتماع توسعه فصلنامه ،»مشهد در زنان

 شهر يهاخانواده در زنان هيعل شوهران خشونت بر موثر عوامل يشناختجامعه يبررس) 1380( محمد زنگنه،
  .ياجتماع علوم دانشكده راز،يش ارشد،دانشگاه يكارشناس نامه انيپا بوشهر،

  .سروش انتشارات تهران، ،خانواده يشناسجامعه بر يامقدمه) 1389( باقر ،يساروخان
 موسسه تهران، ،يثالث محسن ترجمه ،يشناسجامعه در يفيك قيتحق روش) 1381( ديويد لورمن،يس

  .انيتب
 بررسي مجله» آن با مواجهه در زنان هاياستراتژي و خانگي خشونت)«1389( سهيال فسايي، صادقي

  .142-107: 1ماره ش، 1دوره  ،ايران اجتماعي مسائل
 بر ديتاك با آن بر موثر عوامل و يهمسرآزار زانيم سنجش«) 1390(يموس ،يسعادت محمد، زاده،عباس

  .179-153: 2شماره سوم، سال ،رانيا ياجتماع مسائل فصلنامه ،»ياجتماع ةيسرما
 ،»زنان هيعل شوهران خشونت ياجتماع ليتحل«) 1390( لياسماع محمد ،ياحير اكبر، ا،ينيورديعل

  .127- 95 :2شماره دوم، سال ،رانيا ياجتماع مسائل فصلنامه
  يعلم فصلنامه ،»لرستان استان در زنان هيعل خشونت بر مؤثر عوامل« )1389( روزهيف ،يغضنفر

  .11-5 :2شماره دوازدهم، دوره لرستان، يپزشك علوم دانشگاه يپژوهش
  .ين نشر ،يليجل يهاد ةترجم ،يفيك قيتحق بر يدرآمد)  1388( اووه ك،يفل

 تهران، ،يتوسل عباسغالم ،آن حفظ و ياجتماع هيسرما يبررس و نظم انيپا) 1383( سيفرانس اما،يفوكو
  .رانيا جامعة

  ي گ ان خ  ت ون ش خ  ده يد پ  ي ررس ب  ي ل م  طرح) 1382( يزيتبر يمحسن رضايعل و محمود ،ييطباطبا يقاض
  . ي اع م ت اج ور ام ر ت دف ور، ش ك  وزارت ، ران ه تT  ان زن  ه ي ل ع
 مطالعة( كردستان استان در زنان هيعل خشونت بر ؤثرم يخانوادگ عوامل يبررس). 1384( محسن ،يماراب

  .يطباطبائ عالمه دانشگاه ارشد يكارشناس نامة انيپا ،)ارانيكام شهرستان: موردي
 موسسه تهران، ،الميا در يخودكش يشناسسبب و يشناسيريگهمه) 1372( رضايعل ،يزيتبر يمحسن

  .تهران دانشگاه ياجتماع قاتيتحق و مطالعات
 ،ياجتماع علوم در يبيترك قيتحق روش يعمل و يفلسف يهاانيبن: فراروش)، 1389( احمد ور،محمدپ

  .شناسان جامعه نشر تهران،
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