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 چکیده

پذیری جنسیتی در خانواده پرداخته د بر جامعهکیفی خشونت علیه زنان با تأکی ۀاین پژوهش به مطالع

گروه  ۀاست. پس از مرور تحقیقات صورت گرفته شده و گذری بر نظریات موجود، با استفاده از مصاحب

آوری شد و زنی که خشونت از سوی همسر را تجربه کرده بودند، جمع 15های خام از میان متمرکز، داده

های صورت گرفته ابتدا وجود صورت گرفت. بر اساس کدگذاریهای مدهای تحلیل دازمینه ۀبر مبنای نظری

عمده تقسیم شدند و نهایتاً بر مبنای  ۀمقول 11بعد این مفاهیم به  ۀمفهوم استخراج شد. در مرحل 42

استخراج گردید و مدل « قدرت مردمحور در خانواده»دست آمد، مقوله هسته ه و اطالعاتی که ب هامقوله

متمرکز،  ۀکنندگان در مصاحبشرکت طور کلی باید گفت بر اساس نظرهب ژوهش ارائه شد.پارادایمی پ

کند ی را فراهم میساختار قدرت در خانواده و منابعی که مردان در مقایسه با زنان در اختیار دارند، شرایط

در دست دارند،  که مردان نسبت به زنان خشونت روا دارند و از سوی دیگر زنان از آنجا که منابع کمتری

 شود.  ناگزیر می شوند که خشونت را بپذیرند و این امر در نهاد خانواده بازتولید می
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 لهأمقدمه و بیان مس

ش کشاکنند؛ کیعشق ادعا مازلی در کتـاب آشـوبگاه  میگرنشـاکزابت بـیو ال کش بیاولر

به سرعت دگرگون  یایدن ۀنیزمان ماسـت. درواقـع در پـس زم یاصل یان دو جنس ماجرایم

قرار دارند. در  یخانوادگ یو الگوها هاازدواج، یت پرتالطم روابط شخصیما، ماه یفعل ۀشوند

دارند. ن یاربردکگر یم بود دکحا یـه بـر روابـط شخصک ییبهنودها، قواعد و هاسنتا، ین دنیا

 یب اهداف فردیتعق یبرا یار، عشق و آزادکنده از منافع متضـاد خـانواده، کآ یاما، دوره ۀدور

شـتر از روابـط و مناسـبات محـض هسـتند. یب یبسـ یـزیاست. روابط و مناسبات عصر مدرن، چ

)بک و  رودیش میان زنان و مردان رو به افزایم یهاخصومتـه کآور نباشـد د شـگفتیپـس شـا

 (.27: 1399، میگرنشـاکبـ

بــه  ای اســت کــه در آن زن بـه خاطر جنــسیت خود و صرفاًخشــونت علیه زنان، پدیده

گیـرد. قـرار می (مـردف )حق از سـوی جنس مخال عــلت زن بــودن مورد اعمال زور و تضییع

شـد، از آن بـه خشـونت چنانچـــه خشـونت در چــارچوب خــانواده و بیـن زن و شـوهر با

اصطالح خشونت  ترقیدقطور هب (.102: 1399)سهراب زاده و نوری،  شودخانگی تــعبیر مــی

 یدگیدبیه منجر به آسک شودیمت مؤنث اطالق یبر جنس یز مبتنیآمه زنان به هر فعل خشونتیعل

 (. 2019آنان شود )سازمان بهداشت جهانی،  یو جنس یو جسمان یا رنج روانیو 

اما  .ستین یدیجد ۀدیه زنان پدیبه خصوص خشونت عل یخشونت خانوادگاز سوی دیگر 

شده گردد. آمار و اطالعات استخراجید بر میبه دوران جد یاجتماع یاهلأتوجه به آن به عنوان مس

است و در اغلب جوامع  یجهان یالهأه زنان مسیه خشونت علکدهد یاز مطالعات گوناگون نشان م

ه کانگر آن است یبهداشت ب یآمار سازمان جهان. (2020)الحبیب و همکاران،  ل مشاهده استقاب

درصد  28و  شوندیمخود مورد خشونت واقع  یزندگ کیدرصـد زنـان توسـط شـر 52تـا  16

درحال توسعه  یشورهاک درصــد زنــان 67تــا  18افتــه و یتوســعه یشــورهاکزنان در 

در  یتـیجمع ۀمطالعـ 50 یبررسـدر همین راستا اند. ردهکرا گـزارش  یر بدنبار آزا کیحداقل 

 کیشر یـا دارایرده کدرصد زنان ازدواج  60تا  10ه کشور جهان نشان داد ک 36در  2019سـال 

 انـدـردهکخـود تجربـه  یزنـدگ کیرا از شـر یخشـونت جسـم بار کـی، حـداقل کینزد

(Amoakohene, 2019: 2377.)  

که  شودیم، اما تخمین زده وجود ندارد یهمسرآزار ۀدیاز پد یقیران متأسفانه آمار دقیدر ا

ها وجود داشته باشد و از هر چهار زن، یک زن در معرض له در بیش از نیمی از خانوادهأمساین 

 1395اران در سال کو هم یاحمد ۀمطالع(. در همین راستا 13: 1398خشونت است )جعفری، 



128   ............................................................................ای خشونت علیه همسر در برازجان.زمینه یۀنظر 

 9و تنها  کردندیموت کس خشونت ۀدرصد از زنان مورد مطالعه در مقابل واقع 5/86ه کاد نشان د

که این  نمودندیم مراجعه کدرصد به پزش 6و  یز قانونکدرصد به مرا 9 ،ز مشاورهکدرصد به مرا

و  یو انتظام ییدر نظام قضانواقص  یبرخآمار به نظر نگارندگان بیانگر ضعف سیستم فرهنگی و 

 . گونه افراد باشد نیاز ا یتیحما و یارکمدد یهاستمیس

ط خانواده ی، تنها محدود به محییو زناشو کیه زنان در روابط نزدیاگرچه خشونت عل  

ن یبا ا (؛115: 1389)رفیع پور،  ردیگیمز در بر یش از ازدواج را نیو خشونت در روابط پ شودینم

ط خانواده یهمسران و در مح ۀلیه به وسکت اس ین خشونت، خشونتیاز ا یار مهمیحال نوع بس

 . دهدیمرخ 

 خشونت که سازدمی آشکار دارد، وجود خوردهکتک زنان تجربیات در که مشابهی یالگوها

 و فرهنگی یهارویه عمق در ریشه و است خصوصی موضوع یک از فراتر یچیز زنان علیه

را  زنان حقوقی، و یاقتصاد اجتماعی، وابستگی. (73: 1396ایی و همکاران، ض)بگر دارد اجتماعی

 ساخته پذیرآسیب مردان خشونت مقابل در را آنان و داده قرار یفروتر موضع در تاریخ طول در

رچه همسرآزاری یا خشونت الزم به ذکر است گ .(42: 1398)صادقی و همکاران،  است

بشری دارد،  مت تاریخهای مختلف جسمی و روانی، عمری به قدخانوادگی در مورد زنان در گونه

کند، گسترش فزایندۀ آن در وضعیت کنونی و افزایش چشمگیر آمار له میأچه آن را مسآن

، 1)کاسترو ای اجتماعی تبدیل کرده استلهأخشونت علیه زنان است که آن را به معضل و مس

2017) . 

-د جامعهینآای آموختنی در طی فرحث مطرح شده و اینکه خشونت پدیدهبا توجه به مبا

و این خشونت  باشدیمای فراگیر در جامعه باید گفت خشونت علیه زنان پدیده پذیری است

زنان از  ی، توسعه و صلح است. خشونت، برخورداریبه اهداف برابر یابیدر برابر دست یمانع

نه در حفظ و یرید یامکند و ناکیا سلب میع و یی، نقض، تضرا نیادیبن یهایآزادحقوق بشر و 

همگانی است. پس  ینگران ۀیه زنان مایدر مورد اعمال خشونت عل ین حقوق و آزادیا یارتقا

 ناپذیر است.ای ضروری و اجتنابخشونت علیه زنان پدیده ۀبه پدید پرداختن

 پژوهش ۀپیشین

نقش خانواده گسترده در خطر زنان از »پژوهشی تحت عنوان ( 2020) همکارانو  کالرک

که مواجهه شدن شوهر  دهدیماند. نتایج آن نشان داده انجام «ان در اردنخشونت توسط همسرانش

خشونت و قرار گرفتن در معرض خشونت سایر اعضای خانواده یک عامل  در دوران کودکی با

                                                 
1 Castro 
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زمانی که زنان آن را مضر )ت خانواده علیه همسرانشان است. مداخال هاآنمهم برای خشونت 

ا خشونت شوهران علیه زنان دارد. حمایت خانواده محافظی در برابر ، ارتباط معناداری ب(دانندیم

 .دانندیمثری برای کمک ؤخشونت شوهران علیه زنانشان است و آن را منبع م

اند پاکستان مورد مطالعه قرار داده خشونت علیه زنان را در( 2019همکاران )لی بور و  ۀمطالع

 ری و بافت فرهنگی امری عادی شده است.البا توجه با ساحتار پدرسا هاطبق نظر آن که

 .باشدای برای این امر میراهکار مداخله هاخانوادهآموزش  کنندیمنویسندگان اذعان 

درصد نشان  30در ترکیه شیوع خشونت خانگی را  (2017) یمطالعه سن و بولسو یهاافتهی

ت، اشتغال، حمایت اجتماعی، سن، تحصیال یداد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرها

وضعیت مهاجرت، محیط زندگی، طول مدت ازدواج، سن زن هنگام ازدواج، وضعیت اشتغال، 

  .دارند یبودن مرد با خشونت علیه زنان رابطه معنادار یتحصیالت مرد و همچنین چندهمسر

 ۀمطالع کیه زنان: یبه خشونت عل هاشیگرا»را با عنوان  ی( پژوهش2003اران )کو هم کاینا

زن( از چهار  696مرد و  486)دانشجو  1182، هاآن ۀمطالع مورد نمونۀ، انجام دادند. «یتیلن میب

ن یدر ا -1ه: ک دهدیمن پژوهش نشان یا یهاافتهیاالت متحده است. یت و ایوکشور هند، ژاپن، ک

به  هاشیگرا تفاوت در -2ه همسران موافق بودند. یش از زنان با خشونت علیپژوهش، مردان، ب

شورها کن یا یتواند بازتاب تفاوت در باورهایشور مورد مطالعه، مکان در چهار ه زنیخشونت عل

 باشد. یتیجنس یهانقشدر مورد 

 ۀه نمونکانادا که همسران در یعل شوهران یکیزیرامون خشونت فیپ ی( در پژوهش2003تانگ )

ه کداد، نشان داده است یل میکتش ییب خشونت زناشوکرد مرتم 226او را  یمورد بررس

 -3، یتیاختالل شخص -2، یکودکبودن در دوران  یدر معرض خشونت خانوادگ -1: یرهایمتغ

 -6، ییزناشو یاز زندگ یمندتیرضا -5شوهر،  یو اقتصاد یگاه اجتماعیپا -4ل، کاد به الیاعت

 یکیزی، با خشونت فیهمسرآزار ۀنندکدییموافق و تأ یهاشیگرا -7و  یشناختروان یپرخاشگر

ن ییتب یر براین متغیتریان قوین میداشته است. در امعنادار  یشوهران نسبت به همسران ارتباط

 ، بوده است.یکودکبودن در دوران  ین خشونت، در معرض خشونت خانوادگیا

گیری از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی خشونت با بهره( 1400رئیسی و بوستانی )

 ۀتایج این پژوهش سیزده مقولن اند.پرداختهنان در میان زنان بلوچ در شهرستان ایرانشهر علیه ز

دواج اجباری، ازدواج مجدد و زق، اق، اعتیاد، پدرمکانی، ننگ طالطال ۀری، سایعمده، مردساال

 خانوادۀ محتاطانۀشوهر، سیاست  خانوادۀعلیه زنان، خشونت  هاخشونتتهدید به آن، انواع 

هسته  ۀابزار قدرت مردان و یک مقول قطال ،گیریوا و کنارهزکننده، تحمل خشونت، انتمشارک

 شناسایی کرده است.گفتمان قدرت و خشونت علیه زنان  عنوانهرا ب ریمردساال
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با هدف شناسایی عوامل مؤثر در خشونت علیه زنان ( 1398) حیدری نژاد و نواحپژوهش 

پژوهش نشان داد که بین پذیرش اقتدار مرد در خانواده،  یهاافتهی. شهر اهواز صورت گرفته است

مرد، نبود حمایت  ۀمرد، اعتیاد شوهر، دخالت خانواد ۀپذیری جنسیتی، داشتن اقتدار و سلطجامعه

د. بنابراین هرچه پذیرش اقتدار مرد در وجود دارداری معنی ۀاجتماعی در خشونت علیه زنان رابط

مرد در خانواده، دخالت اطرافیان زن و مرد و  ۀتی زنان، اقتدار و سلطپذیری جنسیخانواده، جامعه

. همچنین خشونت ابدییمها نیز افزایش نبود حمایت اجتماعی زنان افزایش یابد، خشونت علیه آن

 .علیه زنان در بین زنان دارای شوهر معتاد بیشتر از زنان دارای شوهر غیرمعتاد بوده است

خشونت علیه زنان در شهر و روستا  انواعشناسایی ( 1397س پور )هدف پژوهش پوردل و عبا

خشونت  عنشان داد که بین انوا توسط نویسندگان نتایج تحلیل واریانس چند متغیرهه است. بود

در بین زنان شهری و روستایی  (ی و اجتماعی روانیلروانی، فیزیکی، جنسی و محرومیت ما)

نتایج نشان داد بین سن، سطح تحصیالت با میزان خشونت تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین 

 .معنادار وجود دارد طعلیه زنان ارتبا

( در پژوهشی در پی تبیین نگرش دانشجویان دختر نسبت 1389علی وردی نیا و همکاران )

تحقیق، از میان متغیرهای مستقل تحقیق،  یهادادهاند. بر اساس تحلیل به خشونت علیه زنان بوده

نگرش نسبت به خشونت علیه  ۀکنندبینیپیش نیترمهمو  نیتریقو(، 47/0خشونت ) ۀر تجربمتغی

خشونت، الگوی پاداش و تنبیه و  ۀپذیری، مشاهدن به ترتیب متغیرهای جامعهآزنان است. بعد از 

 اند.تقلید، بیشترین تأثیر را بر نگرش نسبت به خشونت بر ضدّ زنان داشته

 زنان هیعل یخانگ خشونت وعیش زانیم نییای به تع( در مطالعه1389حسن و همکاران )

 و هاداده ثبت ۀبرگ از استفاده با بناب، و مهاباد ،اندوابیم یدر شهرها آن با مرتبط علل و باردار

 یرهایمتغ و خشونت اعمال نیب هاافتهی. بر اساس اندپرداخته یخشونت خانگ یبررس ۀنامپرسش

خانواده  یاقتصاد تیوضع شهر(، سه)فرزند  اندوآب(، تعدادی)م زن جسن ازدوا شهر( حسب )بر

 و )مهاباد زن دنیشک گاریس شهر(، سه) یو از زن ۀخانواد تیحما زانیمهاباد(، م و اندوابی)م

 در باردار زنان بر شده اعمال یخانگ خشونت وعیش زانیشد. م داده نشان داریمعن یارتباط بناب(

 کی با است الزم شده، یبررس مرتبط علل به توجه با هک بوده باال ینسب ۀبه گون شهر سه هر

 .ابدی اهشکح یصح یزیربرنامه

دسترس  در یریگنمونه روش با که یلیتحل -یتوصیف یبررس در (1385) انیمهرعل و یصالح

دادند،  انجام« ردک شهر» شهرستان  یدرمان یبهداشت زکمرا به نندهکمراجعه باردار زن 1600 یرو

درصد،  7/51 یروح خشونت شامل هک نمودند درصد گزارش 5/67را  یهمسرآزار وعیش
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 نییپا یاقتصاد سطح با خشونت نیا درصد بودند. 8/13درصد و جنسی  5/34 یجسم خشونت

 داشت. داریمعن یارتباط مخدر مواد و لکگار الیس به زن ادیاعت خانواده،

رامون خشونت علیه زنان صورت گرفته، مورد توجه در خصوص اکثر تحقیقاتی که پی ۀنکت

ها و نتایج بر اساس مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه ین پدیده کمتر با روش کیفیااین است که 

ق کیفی و استفاده از کار بردن روش تحقیه نگاه نظری محقق بوده است. از این رو این تحقیق با ب

د مطالعات  خشونت علیه زنان با تأکید بر ای، درصدد است گامی نو در جهت پیشبرزمینه ۀنظری

 کیفی و کمی صورت گرفته در این زمینه باشد. یهاپژوهشکه مکمل  ارائه دهد هاآنفهمِ خودِ 

 

 های نظری رهیافت

اگرچه در تحقیق کیفی، محقق برخورداری از یک چارچوب نظری از قبل تعیین شده را برای 

وی جهت ر (؛ اما به هر172: 1388کند )ایمان، می داند چون محقق را محدودضر میتحقیق م

دست آمده، اشاره به هاز برخی نظریات برای توضیح نتایج ب ندریافت ایده و نهایتاً کمک گرفت

 .رسدیمنظر ه برخی نظریات ضروری ب

 یخشونت را ذات یعرضه شده است. برخ یگوناگون یهاهینظرزنان  علیه ن خشونتییتب یبرا

 اند.گوناگون دانسته یطیو مح یو اجتماع یآن را معلول عوامل اقتصاد یو برخ انسان دانسته

محور در خصوص سعی شده است با تمرکز بر رویکردهای فمینیستدر این پژوهش 

 منابع، رویکردِ نظری به پیش رود. ۀمردساالری و همچنین نظری

 کتـکه در بـاب زنـان ار رفتـکدگاه به ید نیترگسترده، یستیرد فمنکیا توجـه بـه روب

و  شودیمسته یه به زنان در جامعه نگرک را یاوهین مدل، شیاست. ا یمردساالر یخـورده، تئـور

-بر این اساس نظریه. بردیمال ؤر سیهستند، ز یه قربانک یافراد یبرا یقانون یهانهیگزمبود ک

-یرخ م شانیهاخانهدر ه زنان یخشونت عل ۀبخش عمدمعتقدند  دوباش و دوباپردازانی همچون 

خورده  کتکزنان  ۀدی، پدیخیتار یایدر بررس(. دوباش و دوبا 59: 2012و دوبا،  دهد )دوباش،

 یهانظامه زنان در کاند اند و نشان دادهردهکب یدر اروپـا تـا امـروز تعق یرا از دوران روشنگر

مردان قرار  یبردارفرمان تحت سلطه و یق اسـتفاده از خشونت بدنیشه از طری، همیپدرساالر

 (. 77: 1397)اعزازی،  انـد و هنـوز هـم قـرار دارنـدگرفتـه

 یاقتدار ینظام یگر داراید یا واحد اجتماعینظام خانواده مانند هر نظام  منابع، ۀینظر ۀیبر پا

ز شتر ایالت، درآمد، مهارت و اطالعات( بیتحصس به منابع مهم خانواده )مانند شغل، کاست و هر

ال خود وادارد و یت در جهت امیر اعضا را به فعالیسا تواندیم ،داشته باشد یگران دسترسید
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ه غالباً مردان ک کندیمد یکن امر تأیو بر ا (87: 1397 ،یمهم با اوست )اعزاز یهایریگمیتصم

و  دگردیم یها در روابط خانوادگآن ین امر موجب برتریرا در دست دارند و هم یمنابع اقتصاد

چون مراقبت  یاند و از طرفعمدتاً به همسران خود وابسته یه زنان به لحاظ منابع اقتصادکحال آن

رو خواهند شد؛ هروب یالت اقتصادکنند، با مشک کاز فرزندان را بر عهده دارند، اگر مردان را تر

متر از کده، ار قدرتمند خانوایاد بساز سوی دیگر افر. مانندیم یرو در روابط خشن باقنیازا

ه کدارند  یگریرا منابع متعدد دیز ؛زنندیمدست  یق خشونت بدنیگران به اعمال قدرت از طرید

 یاقتصاد -یضعف اجتماع یه داراک یان افرادیهـا قـادر به اعمال قدرتند. اما در مق آنیاز طر

 . (119 :1398)آبوت و واالس،  و استفاده از آن است یهستند، تنها منبع قدرت، زور بدن

منابع قدرت در » یزیش از هر چیب ،منابع ۀینظر پردازاننظریهه کتوان گفت یدر مجموع م

. که در پژوهش حاضر نیز بسیار مورد توجه است. اندداده یات خود جایانون نظرکدر را  «خانواده

درت، ش منابع قیافزا دهدیمها، نشان پژوهش حاضر در قسمت یافته ۀنتیج ،ـدهین ایبراساس ا

اوقات  یاریه زنان در بسـکچرا ، قابله با خشونت مردان در خانواده استم یعامل بـرا نیترمهم

رش یض اقتـدار بـه مـرد و پذیمجبور به تفـو یل فقدان منابع قدرت از جمله منابع مالیبه دل

 (.455: 1394 ،کیوان آرا) شوندیمز و رفتار خشونت مردان یت اقتدارآمیوضع

فشار و تنش  ۀنظری در سطح کالن،منابع و رویکرد فمینستی تالش شده است  ۀریدر کنار نظ

را منجر به  ر و نداری، فقیناشی از بیکار یهاتنشفشار و  هم در نظر گرفته شود که یاقتصاد

)آنشنسل،  داندیم طبقه پایین یهاخانوادهویژه خشونت در خانگی و ب یهاخشونت افزایش

2015 :22.) 

 یبودن خشونت و تأثیرپذیر یعدبُ چند ر است در پژوهش حاضر تالش شده برالزم به ذک

به طورکلی این عوامل در چهار  .شود، محیطی و اجتماعی تأکید یآن از تعامل بین عوامل فرد

 است سطح دوم، یسطح مطرح و مورد تحلیل قرار گرفته است؛ سطح اول، شامل عوامل فرد

اجتماعی  یدگی است. سطح سوم شامل نهادها و ساختارهاشامل محیط خانواده و عوامل خانوا

ساز سطح چهارم، شامل عوامل فرهنگی زمینهو  ساز خشونت استرسمی و غیررسمی زمینه

 .خشونت است
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  پژوهشروش 

بر اساس  1متمرکز یهاگروه. ه استاین پژوهش بر اساس تکنیک گروه متمرکز انجام شد

ها و نتایج پژوهش فراهم یند، اطالعاتی در قالب یافتهآفر این گیرد و درمباحثه بین افراد شکل می

 (.68: 1386)خرمایی،  انسانی است یهاتیواقعآید که بیانگر تصویری از می

کنندگان بستگی به هدف مطالعه دارد، گروه باید شامل اعضای معرف جامعه انتخاب مشارکت

عبارتی هدف انتخاب هشود، باده میدار استفگیری هدفدر تحقیقات کیفی از نمونهباشد. 

ه دهند و ئتحقیق را ارا ۀلأکنندگانی است که بیشترین اطالعات ممکن در ارتباط با مسمشارکت

ه که محقق احساس نماید که اطالعات کافی ب ابدییمکنندگان تا زمانی ادامه انتخاب مشارکت

 دست آورده است. 

 در این راستا بانفر خواهند بود.  شش تا دوازده رکزهای متمکنندگان در گروهمشارکتمعموالً 

محلی فعالیت  یهاتیساو  هاروزنامههایی که از دوستان محقق بودند و در کمک گرفتن از رابط

 ۀتجربه کرده بودند، به جلس برازجان در شهر نفر از زنانی که خشونت خانوادگی را 12داشتند، 

کارشناسی  ۀآموختکه دانش-ر محقق و همکار وی گروه متمرکز دعوت شدند و جلسه با حضو

از ضبط گروه متمرکز،  ۀمصاحبیند آهمچنین در فربرگزار شد.  -باشدشناسی میارشد جامعه

 .گردیدبرداری در طی جلسه استفاده یادداشت مباحثات و

وه گردآوری شده از گر خام یهادادهمحققان مختلف نظرات نسبتاً متفاوتی را پیرامون تحلیل 

برای  تواندیماستونس معتقد است که هر کدام از راهبردهای تحلیل کیفی اند. ئه دادهمتمرکز ارا

بر این اساس در  (.172: 1996گروه متمرکز مورد استفاده قرار گیرد )استونس،  یهادادهتحلیل 

 آمده استفاده گردید.دستهب یهادادهای برای تحلیل زمینه ۀاین تحقیق از نظری

 بیترت به هک شودیم استفاده دادها لیتحل یبرا یدبندک مرحله سه از یا نیزم ۀینظر در

 ،یدگذارک. )انتخابی( ینشیگز یدگذارک و یمحور یدگذارک باز، یدگذارک: از نداعبارت

 هاداده ردنک پارچهکی و ادغام و یبندمفهوم ،یجداساز به محقق آن یط هک است یندیآفر

کدگذاری باز مشتمل بر کدگذاری خط به . است« مفهوم»ن یادیبن واحد ندیآفر نیا در. پردازدیم

کدگذاری محوری هر تعداد از  ۀدر مرحل خط یا جمله به جمله و در نتیجه ساختن مفهوم است.

 2کدهایی که به لحاظ مفهوم و خصایص مرتبط بودند، گردآوری شده و به محوریت یک مقوله

ای صورت به گونه هامقولهانتخاب  شودیمگذاری انتخابی تالش سازماندهی شدند. نهایتاً در کد

 مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل را پوشش دهد ۀاصلی استخراج شده، عمد ۀپذیرد که مقول

                                                 
Focus Group  4  

2 Category 



134   ............................................................................ای خشونت علیه همسر در برازجان.زمینه یۀنظر 

 اجرا شد یفیک یهاداده لیتحل در ورکمذ مراحل مطالعه نیا در (.21:2008اشتراوس و کوربین،)

خشونت علیه زنان، عوامل علی،  هک است شده داده ارائهپارادایمی  مدل کی انیپا در و ردهک

 .دهدیمخوبی نشان هو پیامدها را ب هایاستراتژ

دست آوردن هتحلیلی و بررسی توسط اعضا جهت ب ۀدر این پژوهش از مقایسهمچنین 

 قابلیت اعتماد استفاده گردید.

 ی پژوهشهایافته

های تحلیل داده ۀبنیادی که شیو ۀنظرید. در خشونت علیه زنان بو این پژوهش به دنبال فهم 

بر اساس سه کنندگان و شرکت یهاصحبتبر مبنای  گروه متمرکز بود، ۀدست آمده در مصاحبهب

هر کدام از که در ادامه ای هسته ۀمقولیک و نهایتاً  عمده ۀمقول 11م، هومف 42کدگذاری، به  ۀمرحل

مشکالت مالی، مشکالت اخالقی  یهامقولهه ذکر است الزم ب. شودیمتوضیح داده مختصراً  هاآن

خشونت  ۀای هستند که پدیدشرایط عّلی ،پذیرش خشونت از سوی زنان و مرد، اختالف سلیقه

 توانندیممناسبات جنسیتی  وقوانین حقوقی نوع خاص همچنین  .زنندیمعلیه زنان را دامن 

 یهامقولهاز سوی دیگر . دهدیمرخ  هاآنخشونت علیه زنان در متن  ۀبسترهایی باشند که پدید

خشونت علیه  ۀزنان در برخورد با پدید یهایاستراتژگذشت و مدارا، مقاومت و جنگ روانی، 

، صورت دارندیمزنان هستند که طی کنش/کنش متقابل با مردانی که خشونت را علیه زنان ابراز 

هم گسیختگی خانواده، پیامدهای رفتار از  تضعیف سالمتی زنان و یهامقولهنهایتًا . ردیگیم

 آمیز علیه زنان هستند.خشونت

 هسته ۀو مقول هامقولهمفاهیم،  -ۀ یکشمارجدول 

 هستهلۀ مقو هامقوله مفاهیم

  مشکالت اقتصادی دستی، اختالف طبقاتی زوجینبیکاری همسر، اشتغال زن، تنگ

 

در  قدرت مردمحور

 خانواده

 

 

 

 

بازی مرد، خیانت از سوی مصرف الکل شوهر، اعتیاد مرد، رفیق

 پرخاشگریۀ مرد، بیماری عصبی، روح

مشکالت اخالقی 

 مرد

ها، اختالف عدم آشنایی طرفین با همسرداری، دخالت خانواده

 در تربیت فرزندان، نارضایتی جنسی

اختالف نظر در 

 زندگی زناشویی

پذیرش خشونت از  خشونتانفعال زنان، عادی شدن 

 سوی زنان

پناهی، عدم حمایت مالی، عدم حمایت قانونی، عدم حمایت بی

 خانواده

 مشکالت اجتماعی
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داری، پسردوستی، حمایت از مردان، توجیهات دینی توسط ممرد

 مردان

  مناسبات جنسیتی

 

 

 

در  قدرت مردمحور

 خانواده

 گذشت و مدارا کاریسکوت، گذشت و تسلیم، پنهان

 مقاومت ردن مرد، تکرار رفتار مردشکایت کردن، بدنام ک

 جنگ روانی عدم همبستری، قهر کردن، فحش دادن 

تضعیف سالمتی  افسردگی، اضطراب و ترس، ناامیدی، مشکالت جسمی

 زنان

مشکالت عاطفی فرزندان، افت تحصیلی، یادگیری خشونت 

 توسط فرزندان، روابط سرد، طالق

گسیختگی هماز

 خانواده

 1 11 42 م و مقوالتتعداد مفاهی

 

  * مشکالت مالی

شوهر، تنگدستی، اختالف طبقاتی بین  یمشکالت مالی در قالب مفاهیمی مانند: بیکار

کنندگان در مصاحبه اذعان از شرکت تعدادیخانواده زن و مرد و نهایتاً اشتغال زن شکل گرفت. 

و عصبی و  شودیمن بدتر ، اخالق شوهرشاآوردیمداشتند که در زمانی که مسائل مالی فشار 

رو باشد، هخشن می شوند. در چنین شرایطی چنانکه زن شاغل باشد و مرد با معضل بیکاری روب

و زن برای  کندیمارزشی و مفید نبودن ؛ چراکه مرد احساس بیکندیمقضیه ابعاد دیگری پیدا 

نی در مرد دامن بزند و به فشارهای روا تواندیم؛ همین موضوع کندیمامرار معاش خانواده کار 

 :دیگویم 4 ۀکنندکند. برای مثال شرکت ترخشنخلقیات او را بدتر و 

. شوهرم زمانایی که کار نداره کنمیمکارگر هست و منم توی خونه مردم کار  مشوهر»

 «.زنهرو می هابچهده و حتی ده و فحش میاخالقش بدتره، به زمین و زمان گیر می

 :کندیماشاره نیز  10 ۀکنندشرکت

پدری من کارخونه دار هستن و وضعشون خیلی خوبه. وضع مالی شوهرم هم  ۀخانواد»

خوب بود تا اینکه ورشکست شد. از اون به بعد دیگه پا نگرفت و کلی قرض و بدهی باال آورد. 

 «.از اون زمان تا حاال خیلی رفتارش بد شده و بددهنی هم می کنه

 * مشکالت اخالقی مرد

منجر به بازی و خیانت به همسر ن مقوله عواملی مانند مصرف الکل، اعتیاد، رفیقدر ای

، در بسیاری اوقات کندیم. مردی که مشروب یا مواد مخدر مصرف شودیمخشونت علیه زن 
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رفتارهایش تحت کنترل نیست و حتی ممکن است به ضرب و جرح طرف مقابل منتهی شود. 

خود، زنان و دختران دیگر را تعقیب  یهانگاهوستان است و با مردی که به فکر گشت و گذار با د

و حتی به  کندیمواهی با او بدخلقی  یهابهانهو به  ردیگیم، کم کم از همسر خود فاصله کندیم

 ۀ. در چنین شرایطی اگر مرد بیماری عصبی یا روحیپردازدیمهمسر خویش با زنان دیگر  ۀمقایس

 :دیگویم 2 ۀکنندشرکت خواهد شد. ترمیوخ اوضاعپرخاشگر داشته باشد، 

شبانه با دوستاش رو به خونه آورد. هر وقت هم  یهاینینشهمسرم اعتیاد داره. کم کم شب»

به باد  گرفتیمیه کم غیرت داشته باش، زن و بچه توی این خونه هست، منو  گفتمیمکه بهش 

. جالب اینجا بود که دوستاش هم زدیمخواستن دخالت کنن، اونا رو هم کتک و اگر بچه هام می

 «.... گرفتن که ما رو نزنهجلوش رو نمی

 :کندیمدیگری بیان  ۀکنندشرکت

 گرفتیم. رفتارش عوض شده بود. همش بهانه کردیممدتی بود که همسرم با من بدخلقی »

یگه ارتباط . منم بهش مشکوک شده بودم. بعد از چند روز فهمیدم با یه زن ددادیمو گاهی فحش 

  «.... پرهو باهاش این ور اون ور میداره 

 اختالف نظر در زندگی زناشویی*  

به بروز  تواندیمکه نهایتاً  شودیمزن و مرد منجر به اختالفاتی  نظرگاهی اوقات اختالف 

در امور  هاخانوادهخشونت علیه زن منتهی گردد. این اختالف نظرها ممکن است ناشی از دخالت 

م آشنایی طرفی با خلقیات عدهمچنین . تربیت فرزندان ۀی زوجین باشد یا اختالف در نحوزندگ

فرد هستند که عدم هبمنحصر یهایژگیودارای روحیات و  هاآنزن و مرد و اینکه هر کدام از 

. گرددیمموجب عدم تفاهم و در نتیجه ناسازگاری و خشونت احتمالی  هاآنشناخت صحیح از 

ارد مذکور، عدم سازگاری جنسی بین طرفین و سردمزاجی یا گرم مزاجی یکی از عالوه بر مو

همسران شود که همین قضیه مشخصاً موجب  ، موجب عدم ارضای جنسیتواندیمهمسران 

 .زندیمشده و خشونت را دامن  هاآناختالل در روحیات و روان 

 :کندیماشاره  7 ۀکنندشرکت

گم فالن کارو و شوهرم بخاطر بچه هامون هست. مثالً من میخیلی اوقات جر و دعوای من »

، شوهرم با کنمیمنکنه ول شوهرم میگه باید اون کار رو انجام بده. یا وقتی من پسرمون رو دعوا 

 «.کنهمن دعوا می

 :دیگویم 11 ۀکنندهمچنین شرکت
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کنن. حتی پخت و پز غذا و شستن مون دخالت میشوهرم توی همه چیزای زندگی ۀخانواد»

خسته  و برمیگرده ما یه دعوا و بحث داریم. پدرومادرشره خونه لباسا و... . هر وقت شوهرم می

اش خیلی بها کنن. شوهرم خیلی حرف حرفیه ]یعنی به صحبتای خانوادهشدم از بس دخالت می

  «.[دهدیم

 * پذیرش خشونت از سوی زنان

خشونت علیه زنان به این خاطر است که خود زنان شرایط  ۀادامبسیاری اوقات، وجود و 

. حتی زنان رندیگیم نظر درو ابراز خشونت را به عنوان حقی برای مردان  اندفعلی را پذیرفته

 ،نگرش ۀیا تهدید کنند و این شیو بیازارندکه زنان خود را  دانندیماین را حق پسران خود  ترمسن

که پذیرش خشونت  آموزدیمو دختر در خانواده  کندیمن ادامه پیدا نسل به نسل در میان زنا

 :دیگویمکنندگان یکی از شرکت اوست.از زنانگی  جداناپذیرجزئی 

یِ خدا نعشه است. گاهی وقتا همیشههمسرم معتاد و بداخالق است و حتی دستِ بزن داره. »

نداره دخترم، تو باید صبر کنی، مردا بابام، مامانم بهم میگه اشکال  ۀمیام خون کنمیمکه قهر 

زنن. بابای خدابیامرزت هم همینطوری دن و زناشون رو میهمشون اینجورین. همشون فحش می

 کنندگان چندین بار نقل شد.به نقل از شرکت ییهانگرشهمچین «. بود

 

 زن و مرد یمناسبات حقوق* 

، بسترهایی وجود دارند که در ودشیمدر کنار تمام شرایطی که منجر به خشونت علیه زنان 

 هکه چه ب ییهااجحاف. انواع شودیمو با توجیه بیشتری روا  ترآسان، ابراز خشونت، هانهیزماین 

، از جمله این شودیمال نواده و اطرافیان در حقّ زنان اعمصورت حقوقی و چه از سوی خا

 ۀمایت از زنان وجود دارد، اما نکتانین خاصی در حواگرچه در قانون اساسی ما ق بسترها هستند.

زمانی که خشونت علیه و حتی  افتدیمکمتر اتفاق  هاآنسازی و اجرای ظریف اینجاست که پیاده

حقوقی را  ،که قانون مواردیحتی در . ابراز شود مجبورند که با شرایط موجود کنار بیایند هاآن

رسانی در جمعی و منابع اطالع یهارسانهی و کم کار هاآنبرای زنان قائل شده باشد، عدم آگاهی 

نی است که با پناهی و عدم حمایت خانواده از زنابی ،روی دیگر سکهساز است. این زمینه، مشکل

سرپناه و مطلقه در ساختار ز زنان بیادر حقیقت عدم حمایت قانونی  .شوندیممشکل مواجه 

ردان در اعمال خشونت علیه زنان، از آن ایران، نقطه ضعفی است که بسیاری از م ۀحقوقی جامع

 .برندیمبهره 
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در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص »قانون مدنی که  1105 ۀعالوه بر اساس مادهب

آثار ریاست قطعی است که از  یاست شوهر بر خانوادهر ،(118: 1390)کاتوزیان،  «شوهر است

 .-شروط ضمن عقد به زن واگذار گرددمگر اینکه در هنگام – حق تعیین مسکن است ،شوهر

تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت عالوه بر آن شوهر می

 . ، منع کندبداندخود یا زن 

مرد هر  یعنیار طالق در دست مرد است، ی، اختین موضوعه و معمول فعلیهمچنین طبق قوان

 یرا برا یخاص ست جهتیملزم ن یعنیالق دادن زن خود کند؛ تواند اقدام به طیبخواهد م وقت

ه اگر کمرد وجود دارد  یبرا تین محدودیا یند ولکر کبه طالق دادن ذ م خود نسبتیتصم

دن به سازش و منصرف ید رسید و دادگاه به امید به دادگاه مراجعه نمایبا حتماًبخواهد طالق دهد 

م او یتصم یمانع اجرا یمدت یبرا طبعاًد و ینمایارجاع م یردن مرد از طالق موضوع را به داورک

 شود. یم

د، درخواست ید به دادگاه مراجعه نمایه باکطالق باشد، عالوه بر آن  یزن اگر متقاض یول

 کتر یعنی، یشده در قانون مدن ینیبشیاز موارد خاص پ یکید در قالب یز بایطالق خود را ن

 یا شروطیا در ضمن عقد بر شوهر شرط یند کد و آن را ثابت یا عسر و حرج مطرح نمایانفاق 

ه در صورت تخلف از آن شروط بتواند طالق بگیرد و در دادگاه، گرفتن کالت گرفته کرده و وک

ن یان سازش شود. همچنکعدم ام یالت و تخلف از شرط را اثبات کند تا موفق به اخذ گواهکو

ند و کطالق جلب  یبه شوهر، موافقت او را برا یگرید ا بذل مالیه یدن مهریتواند با بخشیزن م

 ن صورت با توافق از دادگاه درخواست طالق کند. یدر ا

که  باشدیمچه ذکر شد بخشی از مناسبات حقوقی متفاوت بین مرد و زن در جامعه آن ۀهم

در  شوندیمو زنان به نوعی مجبور  شودیمساز، اعمال قدرت مردان نسبت به زنان زمینه تواندیم

 :دیگویم 1 ۀگوی شمارپاسخبرابر مردان کوتاه بیایند. در این مورد 

 ۀتصمیم منطقی دربار تونننمیان و خاطر اینکه احساسیهزمانی که زنان حق طالق ندارن، ب»

کنار بیاین، حتی اگر به  همسرشون کمبودایمشکالت و  ۀکه با هم مجبورنطالق بگیرن، اونا 

 .«خیانت بشه هاآناز بشه و یا حتی به خشونت ابر هاآن

 :دیگویمهمسرش به ستوه آمده است،  یهاتهمتگوی دیگری که از فحاشی و پاسخ

 ... پدرم. ولی بابام بدتر از شوهرم ۀاز این زندگی خسته شدم و بارها خواستم برگردم خون»

  «.  خوایمپامو اونجا بذارم. بهم می گن نون خور اضافی نمی کنمینمت أجر
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 * مناسبات جنسیتی

ای بوده که مردان را برتر از رواج ایدئولوژی مردساالری در تاریخ بشریت همواره به گونه

از جمله بنابراین . اندای جایگاه فرودستی نسبت به مردان داشتهو زنان به گونه انددانستهیمزنان 

، نگرش مردساالرانه، حضور و دشویماجتماعی که منجر به رواج خشونت علیه زنان  یهانهیزم

است که در جامعه رواج دارد و نسل به  توجیهات دینی توسط مردانتداوم عقاید سنتی و حتی 

که خشونت علیه  کندیمرا به نسل بعدی منتقل  ییهادگاهیدو  هاآموزهو  شودیم نسل بازتولید

  .بخشدیم تدامزنان را 

-یند جامعهآزنان به عنوان همسران و مادران و فردو ساختار )موقعیت  هاستینیفمبه نظر 

را به فرزندان  هاآنجنسیت زن و مرد را در خانواده درونی کرده،  هایپذیری در خانواده(، گرایش

. شودیمبرداری زنان مردان و مطیع و فرمان ۀو باعث دائمی شدن سلط کندیمو نسل بعدی منتقل 

زنان تصویری منفعل، عاطفی، مطیع و وابسته و از مردان  که معموالً از یندهاستآفردر طی این 

 . شودیمو توانا و باالدست ایجاد  شاسیتهتصویری مستقل، 

ساز برتری یافتن زمینه رسدیمدر این بین احکام دینی در مورد طالق، ارث و دیه به نظر 

 :دیگویمن کنندگاو تالش در جهت ارجحیت آنان نسبت به زنان است. یکی از شرکت مردان

غذا  ۀما بهمون یاد دادن که پسرا از دخترا مهمترن. اگر سرِ سفر یهاخانوادهاز بچگی توی »

، مامانم طرفِ پسرا رو شدیمبه بابا و داداشامونو اگر دعوایی  دادیمبودیم بهترینا رو مامانمون 

 «.گرفتیم

 :کندیموی دیگری اشاره گپاسخ

خاطر همین تنها بازی همامانای خوبی باشیم. ب کردن که بایداز اول توی ذهن ما اینطوری می»

ولی هیچ وقت برام  خواستیمزی و خاله بازی بود. همیشه دلم شمشیر اما عروسک ب

 «....نخریدن

 * گذشت و مدارا

 یا و جزئی غیرمهم، حاشا، کتمان، را خود علیه خشونت که دارند سعی مختلفی دالیل به زنان

 را آن دیگر سر و حاشا را آن سر یک که متنوع تصورات گونهاین یورا در. دهند نشان یعاد

 الگوها این و گرددمی نمایان یرفتار و فرهنگی یالگوها پیوستگی دهد،می تشکیل ،یسازیعاد

 اجتماعی زندگی از ثابتی ۀخصیص آن، با مواجهه شیوۀ و زنان علیه خشونت که است آن از حاکی

 و است خورده گره هاآن جنسیتی یهاموقعیت به زنان علیه خانگی یهاخشونت عبارتیبه. است
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 در و خیابان در واقعی خشونت که است رایج عقیده این زیرا ؛گیرندمی نادیده را آن زنان معموالً

 .دهدمی رخ هاغریبه توسط و عمومی یفضا

 و خشونت به نسبت هاآن تصور بین توجهی قابل تعادل عدم شده مصاحبه زنان میان در

 را خود علیه خشونت طرف یک از زنان که معنا این به. شودمی دیده خشونت به واقعی پاسخ

 خانگی یهاخشونت کتمان یا و حاشا مدارا، از باالیی سطح دیگر طرف از اما ،پندارندمی یجد

 برعهده را خانواده در هماهنگی ولیتؤمس هازن که ایرانی ۀامعج مثل جوامعی در. است شده دیده

. شوندمی واقع سرزنش مورد هاآن بریزد، درهم خانواده و دهند گزارش را خشونت اگر دارند،

 از ترس. بمانند ساکت تا هستند اجتماعی و فرهنگی یفشارها تأثیر تحت شدت به زنان یعنی

 رسدیمبنابراین به نظر  .است یاجبار سکوت این باعث بدنامی از ترس طالق، از ترس آبرو،

 بوده است. هاآناجباری در قبال خشونت علیه کوت زنان، یک استراتژی س

 :دیگویم 1 ۀکنندشرکت

، ولی کم کم به این نتیجه دادمیمب شوهرم رو ااوایل زندگی با هر جرِوبحثی، منم جو»

 چی. هردادمینمبدتر میشه. به همین خاطر دیگه جوابش رسیدم که هر چی بیشتر جوابش بدم، 

 «.اعصاب منم کمتر خُرد میشه . اینطوریشدیمتا خودش خسته  گفتیم خواستیم

 :کندیمبا روایت دیگری اشاره  9 ۀکنندشرکت

هاشون ای ندارن و مجبورن صبر کنن. اگر صبر نکنن کجا برن؟ اگه خواستن بچهچاره هازن»

 «.رو بگیرن به کی پناه ببرن؟

 * مقاومت

نام برد. در این رویکرد « مقاومت»از  توانیمله با خشونت زنان در مقاب یهایاستراتژاز دیگر 

یت به مراجع قانونی، بدنام کردن شوهر خویش در برابر اقوام و دوستان و ازنان از طریق شک

مردانه ایستادگی کنند. چنین  اقتدار و در برابر تعرض کنندیممقابله به مثِل رفتار شوهر، سعی 

 یهانقش امروزی به رویکرد و عمدتاً رندیپذینمتسلیم و مدارا را زنانی معموالً کسانی هستند که 

 دارند. جامعه در مردان و زنان

 :دیگویمای کنندهشرکت

. اگه بددهنی کنه، بدترش رو کنمیم، دقیقاً مثل خودش رفتار هر بار با شوهرم دعوام میشه»

 «.میشنوه

 :کندیمیگری اشاره د
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، زدیمور بودم با شوهرم بسازم؛ ولی گاهی اقات منو کتک شرایط زندگیم جوری بود که مجب»

منم کم نیاردم و رفتم پزشک قانونی و بعدشم پاسگاه ازش شکایت کردم. خبرش توی محله 

 «.ت نداره منو بزنهأپیچیده بود و آبروش رفت. دو بار این کارو کردم و بعد از اون جر

 * جنگ روانی

، شدیمشان اعمال که علیه ییهاخشونتبرابر شوندگان در تعداد اندکی از مصاحبه

. درواقع زنان با به بردندیمکار ه را ب فحش دادن عدم همبستری، قهر کردن ومثل:  ییهایاستراتژ

ای اند، به گونهرا که تحمل کرده زجریتا خشونت و  کردندیمراه انداختن جنگ روانی تالش 

زن و  ۀقهر کردن بیشتر تحت تأثیر حمایت خانواد هرچند در این بین رفتاری مانند پاسخ دهند.

 .ردیگیمقرار  هاآننوع پذیرش 

 :کندیمشوندگان اشاره یکی از مصاحبه

رفتارم باهاش . پزمینمو غذا  کنمیمکنه، باهاش قهر هر وقت شوهرم باهام بدرفتاری می»

 «.دونهسرد میشه و خودش هم اینو می

در ازای سختی و تحقیری  کنندیمتر است و تالش ن جسورانهبرخورد برخی از زنا ۀحوالبته ن

هم سلب شود. برای مثال  هاآن، علیه شوهران خود فحاشی کنند تا آرامش کنندیمکه تحمل 

 :دیگویمای کنندهشرکت

گم؛ اما و هیچی نمی کنمیمکنه، معموالً صبر وهرم عصبی میشه و اذیتم میمواقعی که ش»

  «. کنمو حتی بددهنی می کنمیمرو خُرد  ، موقعی که آرومه اعصابشکنمیمبعدش تالفی 

 * تضعیف سالمتی زنان

 این و داده قرار خود تأثیر تحت را گاه جسم است، آزاردهنده خشونت، ماهیت که آنجایی از

 هاکنندهاست. چندین مورد از شرکت همراه نیز جسمی صدمات با خشونت از احساس ناخوشایند

ساله  45دند. برای مثال خانمی شان ابراز کرده بودند، اشاره کرنجسمی که شوهرا یهاخشونتبه 

 گوید:می

کنه به البته معتادم هست. وقتی قاطی می شوهرم همیشه دست بزن داشت. این مرد روانیه.»

ها زنه. ولی بچهبعد از این همه سال هنوز منو می زنه.رو می هابچهکنه و منو کس رحم نمیهیچ

 «.ایستنبزرگ شدن و جلوش می

 وجود آنان در همیشه ،. وحشتبود دیدهخشونت زنان مشخص واکنش اضطراب، و ترس

که منجر به ناامیدی شده و  بوده خشونت پیامد مهم یهاجنبه از همسری روابط تنش. داشت
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همواره و  بردندیم، در وحشت و ناامیدی به سر گرفتندیمه زنانی که مورد خشونت قرار رهموا

 .  دانستندیم« بدشگون»تقدیر و سرنوشت خود را 

 گوید:ای میکنندهشرکت

. از بس اذیتم کرده قرص مونه. نه راه پس دارم و نه راه پیششوهرم برام مثل عزرئیل می»

-هین زندگی خالص کنم اما ب. چند بار خواستم خودم از انمیبیمخورم. شبا کابوس اعصاب می

 «.نستمهام نتوخاطر بچه

 گسیختگی خانواده* از هم

 این روند در را زیادی مشکالت که هستند خانوادگی اختالفات معصوم قربانیان فرزندان،

ای کنندهشرکت .پردازندیم نیز را اختالفات این پیامدهای مضاعف تاوان و کنندیم تجربه هاتنش

 :کندیماشاره 

زنه. اونام جلوی رو هم می هابچه. شوهرم که عصبانی میشه هیچ کس جلو دارش نیست»

 «.کننشون میهمسایه مسخره یهابچهکشن. حتی گاهی خجالت می هاهیهمسا

 آن تا ؛زدیم دامن زنان پریشانی و ترس بر فرزندان، و خانواده گسستگی هم از احساس

 رنوشتس بر را خود سوء تأثیر تا رودیم پیش هاخشونت این قدر آن کردندیم گمان که جایی

 :دیگویمای کننده. شرکتبگذارد فرزندشان

دعواهای ما  ترسم. نگرانم که اونا هم به سرنوشت من دچار بشن. موقعهام میبچه ۀاز آیند»

 «.کنه و میره تو اتاق میشینهکنه. پسرم هم کِز میهمیشه دخترم گریه می

 بود آن از حاکی هاداده .شدینم محدود فرزندان سرنوشت به تنها خانواده، گسستن از ترس

 طالق از بعد مالی مشکالت و پناهیبی طالق، از هراس و ترس در همواره خشونت مورد زنان که

. شد عنوان ماندن زنده برای فقط و حقوق و حق بدون هراس عنوان به گاه طالق،. هستند

 ای اشاره کرد:کنندهشرکت

ام نذاشتن و قدام کردم، ولی هر بار خانوادهزندگی من دیگه زندگی نمیشه. بارها برای طالق ا»

 «.تونیم ازت مراقبت کنیم. آخه با سه تا بچه کجا برم؟گفتن نمی

 در خانواده ای: قدرت مردمحورهسته ۀ* مقول

قدرت »هسته  ۀمقول هک گفت توانیم فوق ۀشد ارائه حاتیتوض و عمده مقوالت به توجه با

 و داده پوشش را فوق مباحث و مقوالت ۀیلک تواندیم هک یاهمقول  باشد،یم« مردمحور در خانواده

 مدل کی قالب در مطالعه تحت ۀخشونت علیه زنان در جامع کداشته باشد. در یلیتحل ۀجنب زین

 است: شده ارائه ریز لکش به امدیپ و ند/تعامل )استراتژی(یفرآ ط، بستر،یشرا شامل یانهیزم
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ای درک خشونت علیه زنان بر مبنای زمینه ۀریمدل پارادایمی/ نظ -ۀ یکشمارشکل 

 قدرت مردمحور در خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علّی:

 مشکالت مالی

 مشکالت اخالقی مرد

 یقهاختالف سل

 

 بسترها:

مناسبات  زن و مرد یمناسبات حقوق

 جنسیتی

 پدیده:

 خشونت علیه زنان

 راهبردهای کنش/کنش متقابل:

 گذشت و مدارا

 مقاومت

 جنگ روانی

 پیامدها:

 پذیرش خشونت از سوی زنان

 تضعیف سالمتی زنان

 از هم گسیختگی خانواده
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 گیرینتیجه

در روابط خانوادگی، قدرت مفهومی است که از راه رفتارهای عینی اعضا قابل مشاهده است 

لگوی مشارکت در شان، او معموالً شاخص عمده تعیین میزان قدرت زن و شوهر در روابط متقابل

گیری در خانواده و تقسیم کار، یندهایی نظیر تصمیمآگیری است. خانواده و فرتصمیم

های عینی و ذهنی که ساختاری و زمینه کندیمتولید و بازتولید است که جنسیت را  ییهاتیموقع

د. عدم تعادل پردازخانواده میای عدم تعادل قدرت در سازی شرایط برتاریخی دارند، نیز به آماده

مند یا به پشتوانه حمایت قدرت به این معناست که یکی از همسران به علت تصاحب منابع ارزش

، به ترنیسنگباورهای فرهنگی، قدرتی بسیار بیشتر از طرف مقابل داشته باشد و معموالً این کفه 

 (.59: 1382سوی مرد است )مهدوی و خرمشاهی، 

پدر  ۀمقتدران رسد که قدرتنظر میه درت در خانواده، باساس ساختار ق بردر این پژوهش 

است که بیشتر حاکمیت دارد و خشونت را بازتولید می کند. پدران منابع بیشتری در دسترس 

ها آن یبرترن امر موجب یرا در دست دارند و هم یغالباً مردان منابع اقتصاد بدین معنا کهدارند. 

عمدتاً به همسران خود  یه زنان به لحاظ منابع اقتصادکنگردد و حال آیم یدر روابط خانوادگ

نند، با ک کچون مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند، اگر مردان را تر یاند و از طرفوابسته

زنان به  یمانند. وابستگیم یرو در روابط خشن باق نیرو خواهند شد؛ از اهروب یالت اقتصادکمش

بر مردان قدرت و  توانندیممتر کدر دسترس دارند و لذا  یحدودم یهاراهها ه آنکن معناست یا

ند و کینترل قدرت باشد؛ معموالً آزار را انتخاب مکن به دنبال یاز زوج یکینفوذ داشته باشند. اگر 

و ... و  یت مالیها، محدودساختن، آزار بچه ید، ترس، منزویددارد، مانند ته یآزار انواع مختلف

نند و کیمتر تضاد را تجربه مکهستند؛  یوه به لحاظ قدرت و منابع مساک ییهازوجه کحال آن

 سازند. یم یرخشن آن را خنثیغ یهاد، با راهیآیش میهم تضاد پ یوقت

که به پسران و دختران محول  هاییهای جنسیتی و نوع نقشاساس کلیشههمچنین بر 

-مادری مهربان و فرمان بردار جست، یک دختر باید هویت خود را در چارچوب همسر و شودیم

شوند نه با نقش پدری و کنند شناخته میکه پسران بیشتر با کاری که میجو کند؛ درصورتیو

  همسری و از حق انتخاب بیشتری برخوردارند.

و زنان  شودیمورزی به مردان منتصب است که خشونت هاییبر اساس چنین کلیشه

فرهنگی و اجتماعی جوامع ریشه دارد و  ساختارهای له درأن مسای .گردندیمپذیر و مطیع خشونت

، بروز خشونت علیه زنان نه کنندیمبا وجود این ساختارها که عدم تساوی و تبعیض را ترویج 

. همین عقاید و شرایط شودیم، بلکه بعضاً این خشونت توجیه هم شودیمتنها طبیعی معرفی 
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و شاید نوعی احساس وظیفه برای اعمال خشونت  حقمموجود است که به مردان نوعی احساس 

ای عمیق و دیرینه در فرهنگ دارد و نوعی وظیفه یا را باید دارای مجوز اجتماعی دانست که ریشه

 .شودیمکه غالباً نادیده گرفته  دوانیدهرواج پیدا کرده و ریشه  چنانآنمردانگی است و  ۀنشان

های فرهنگی و شود و مورد حمایتگسترده می قدرقدرت مردمحور در چنین شرایطی، آن

ها و حتی داشتن وجود آمدن مشکالت مالی، اختالف سلیقههگیرد که با بدینی و قانونی قرار می

مشکل اخالقی، خشونت را آزادانه علیه زنان ابراز کند، بدون اینکه نگران عواقب آن باشد. در 

را از خود نشان دهند و یا اینکه از خود مقاومت چنین شرایطی زنان ناگزیرند که یا گذشت و مدا

نشان داده و با جنگ روانی درصدد مقابله به مثل برآیند. البته در چنین وضعیتی و در صورتی که 

به از هم گسیختگی خانواده و زندگی فرزندان  تواندیممسائل خشونت علیه زنان حل نشود، نهایتاً 

  روحی، روانی و جسمی مواجه سازد.عالوه زنان را مشکالت جدی هشده و ب
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