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  چکیده

ارتباط تنگاتنگی دارد و در همه جوامع و تمامی  ،هاي اجتماعی فرهنگی زمینهعلیه زنان مشکلی است که با  خشونت زمینه:
 -عوامل اجتماعیتجارب زنان مورد خشونت قرار گرفته از  هدف از این مطالعه بررسی. اجتماعی قابل ردیابی است هاي الیه

  .باشد علیه زنان می خشونت مؤثر بر فرهنگی
ساختار  مصاحبه نیمه 24ها مشتمل بر  آوري داده . فرایند جمعاست تحلیل محتوامطالعه کیفی با رویکرد یک  تحقیقاین  ها: روش

ها  ها ادامه یافت و تحلیل داده صورت هدفمند آغاز و تا اشباع داده هگیري ب باشد. نمونه می مورد خشونت قرار گرفتهیافته با زنان 
  روش تحلیل محتوا کیفی انجام گرفت. آوري، به همزمان با جمع

 خشونت فرهنگی مؤثر بر –ن از عوامل اجتماعی مضمون شد که بیانگر تجارب زنا 7ها منجر به استخراج  تحلیل داده ها: یافته
 ،ناهموار، دشمن در لباس دوستازدواج نداشتن مهارت زندگی اجتماعی، اعتیاد، ، مردانه شکست اقتدار .علیه زنان است

  گانه را تشکیل دادند. هاي سه مضمون، پناهی و باورهاي غیرمنطقی بی
نظر  به د.نثیر دارأت زنان علیه خشونت بروز و خانوادگی زندگی ب فضايتخری درمتغیرهاي اجتماعی و فرهنگی  گیري: نتیجه

 و به جایگاه نسبت عمومی نگرش اصالح و سازي آگاه با باید اي ریشه صورت به معضل این کنترل و پیشگیري رسد براي می
مچنین آموزش مهارت زندگی کرد. هاقدام  زنان زندگی در جانبه ههم هاي رفع تبعیض و اسالمی جامعه در زن واقعی موقعیت

له براي کاهش خشونت با زنان و پیامدهاي آن سودمند أمشترك و توانمندي زنان در پیشگیري و مدیریت و مهارت حل مس
  است.

  زنان، مطالعه کیفیعوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، خشونت ،  ها: کلیدواژه
  »22/5/1392 پذیرش:  14/12/1391  دریافت:«
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    ري شهر. پزشکی قانونی 2
  ، تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران ،، دانشکده پرستاري و ماماییگروه کودکان . 3
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  مقدمه
خشونت علیه زنان یکی از مشکالت مهم حقوق بشـر  

ـ  و) 1( رود شـمار مـی   در سطح جهـان بـه   له عمـده  أمس
هـم  ) و از علل م2بهداشتی، اجتماعی و سالمت عمومی (

 ،). آزار زنـان 3مرگ و بیماري زنان در سراسر دنیا است (
هاي جهانی اسـت کـه مرزهـاي     و اندازه مشکلی با ابعاد

فرهنگی، جغرافیـایی، مـذهبی، اجتمـاعی و اقتصـادي را     
ـ  نتایج مطالعه .)4( درنوردیده است خشـونت   هاي در زمین

سـال  در که با همکاري سازمان جهانی بهداشـت   خانگی
 م شده، نشان داد کـه میـزان شـیوع خشـونت    انجا  2006

خانگی علیه زنان توسط شریک نزدیک در طـول زنـدگی   
متفـاوت   در اتیـوپی  درصـد  71در ژاپن تا  درصد 15از 

شـده در   است و شیوع خشونت جسمی و جنسـی اعمـال  
 در کشور ما نیز ).5( بود درصد 4-54سال قبل از آن بین 

د ایـن پدیـده و   وجـو  ،اخیـر  هشده در ده مطالعات انجام
طور مثال در سال  به. کند عوارض ناشی از آن را تأیید می
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زن  396، نتایج بررسی رزاقی و همکارانش بر روي 1386
از ایـن زنـان   درصـد   5/30متأهل سبزواري نشان داد که 
% خشـونت جسـمی،   8/10(تحت انواع خشونت خـانگی  

) قـرار  % خشـونت جنسـی  28% خشونت روانـی و  2/29
  .  )6( داشتند

زنان مشکلی اسـت کـه بـا متغیرهـاي      علیه خشونت
ــاتنگی دارد (  ــاط تنگ ــی ارتب ــاعی فرهنگ ــد  .)4اجتم بع

ـ   د ابعاترین  مهمیکی از اجتماعی  ونت تأثیرگـذار بـر خش
 .  )7(است علیه زنان 

هاي مختلف برخشونت علیـه   جنبه عوامل اجتماعی از
ثر است. نگـاه یـک فرهنـگ بـه خـانواده، زن و      ؤزنان م

 کننـد  بر افرادي که در آن جامعه زنـدگی مـی  خشونت، 

تأثیرگذار است. ساختار اجتمـاعی یـک جامعـه، قـوانین     
و باورهـاي   حاکم بـر آن، وضـعیت اقتصـادي و عقایـد    

توانـد   در سطح کالن میعواملی هستند که  ،عمومی مردم
 .)8( کمک کند به تبیین خشونت خانگی

 وصخص به ،له باورهاي اجتماعی در نگاه جنسیتیأمس
موضوع قابل توجه و بـا اهمیتـی    ،جایگاه زنان در جامعه

میـزان   همچنین سایر عوامـل ماننـد سـطح سـواد،     است.
درآمد، اشتغال زنان، منابع حمایتی و مشـکالت ناشـی از   

زننـد یـا    می فرزندآوري در افرادي که به خشونت دست
شوند، قابل توجه است. ماهیـت ایـن    قربانی خشونت می

کشورها متفاوت است. براي مثـال در   ازپدیده در برخی 
 توانـد  شـده علیـه زنـان مـی     کشور غنا، خشونت اعمـال 

مذهبی، اجنماعی فرهنگـی، جنسـی، بـدنی،     هاي شبه جنبه
اي  در مطالعـه ). 9( باشد عاطفی، روانی یا اقتصادي داشته

میـزان خشـونت در طبقـات     ،که در برزیل انجـام شـده  
قشـر متوسـط بیشـترین     تر و در اجتماعی باال و پایین کم
  ،اي غیرشـاغل  زنـان ترکیـه  ). 10(میزان را داشـته اسـت   

تجربـه  زنان شاغل  ي در مقایسه با بیشتر خشونت جسمی
زنان اسـترالیایی   ) و12(زنان هندي شاغل  .)11( کنند می

 دکنن میخشونت روانی بیشتري را تجربه  با تحصیالت باال
 درشونت علیه زنان خ پدیده که مهم این به توجه  با. )13(

، اجتماعی و اقتصادي  خانوادگی، مناسبات هر کشوري با 

 و اجتمـاعی  عوامل بررسی یابد، متفاوتی می ظهور و بروز
نظـر   در جامعـه ایرانـی ضـروري بـه     آن بر مؤثرفرهنگی 

 .رسد می

با وجود شیوع باالي این مسأله در جوامع، مطالعـات  
 آن انجام شده اسـت ساز بروز  زمینه عوامل زمینه کمی در

کیفـی بـراي شـناخت     تر و از نوع و مطالعات عمیق )14(
 شـود  تر دیـده مـی   آورنده این پدیده، کم دوجو هبعوامل 

)15.(  
توانند بـدون   هایی هستند که می هاي کیفی روش روش

ها در  هاي تحقیقات کمی، به درك جامع پدیده محدودیت
مـاعی  متغیرهـاي اجت  شرایط و بافت خود کمک کننـد و 

ثر و مخفی در رفتـار انسـان را بـا توجـه بـه شـرایط       ؤم
  ).16اجتماعی روشن نماید (
 له خشونت خانگی علیـه زنـان و  اشدت و بزرگی مس

هـاي اجتمـاعی    با آن تابع هنجارها و ارزش نحوه برخورد
سـاز آن   فرهنگی هر جامعه است، بنـابراین عوامـل زمینـه   

باشد. با توجه بـه  تواند متفاوت و وابسته به نوع جامعه  می
از زمینـه و بسـتر آن قابـل     که خشونت علیه زنان جدا آن

اي در بسـترهاي گونـاگون    درك نیست و عوامـل زمینـه  
هاي منحصـر بـه فـرد     با توجه به ویژگیو متفاوت است 

فرهنگ و بستر ایرانی و لـزوم توجـه بـه تجـارب افـراد      
ثر بر خشونت، روش ؤدیده در خصوص عوامل م خشونت
 تشخیص داده شد.کیفی براي این مطالعه مناسب پژوهش 

  
  ها روشمواد و 

 Qualitative( این پژوهش یک تحلیل محتوایی کیفی

content analysis هـاي کیفـی و    )  است که با تقلیـل داده
درك کنـد  را هـا   کوشد تـا معنـاي آن   می ها بندي آن طبقه

)17( .  
زن مورد خشونت قرار گرفته کـه   24این پژوهش  در

شـهر مشـهد   خاطر آسیب و جرح به پزشـکی قـانونی    هب
ــژوهش    ــرکت در پ ــه ش ــل ب ــوده و متمای ــه نم   مراجع

) sampling Volunteerگیـري مبتنـی بـر     ) بودند، با نمونه
ها بـا   ) انتخاب شدند. نمونه Purposful sampling هدف (
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 Maximum variation ofها ( توجه به حداکثر تنوع در داده

Sampling(  )18 (کــه اشــباع  انتخــاب شــدند تــا زمــانی
)  حاصل شد، بدین معنی که Data Saturationاطالعاتی (

در واقع مفهوم جدیدي شـکل نگرفـت و تمـام سـطوح     
ها در  آوري داده ). براي جمع19مفهومی تکمیل شده بود (

ــاحب  ــژوهش از مص ــن پ ــه های ــق و نیم ــاختاردار  عمی   س
)semi structured interactional interview ــاملی ) و تع
تابع شرایط  ،طور فردي استفاده شد. طول مدت مصاحبه هب

راهنمـاي   پرسش چنداز  .دقیقه بود 45-90از  و دامنه آن
عنـوان چـارچوب اولیـه بـراي آغـاز       مصاحبه که تنها به

 یافـت،  و در جریـان مصـاحبه توسـعه مـی     مصاحبه بـود 
االت راهنماي مصـاحبه بـه شـرح ذیـل     ؤاستفاده شد. س

وقتی براي اولین بار بـه خشـونت بـا زنـان فکـر       بودند:
داسـتان   شـود؟  چیزي در ذهن شما تداعی می کنید، چه می

ایـد؟   شرایطی را بگویید که مورد خشـونت قـرار گرفتـه   
ایـد بیشـتر از    داستان شرایطی را بگویید که احساس کرده

اید؟ و داستان شرایطی را  همیشه مورد خشونت قرار گرفته
ــر بگوییــد کــه کــم از همیشــه مــورد خشــونت قــرار  ت

هـا بـر اسـاس     با پیشـرفت مطالعـه، مصـاحبه    اید؟ گرفته
بـا  سؤاالت ایجادشده هدایت شد و محقـق سـؤاالتش را   

  ).20( داد توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ادامه می
شـعب مختلـف پزشـکی     هـا در  مکان انجام مصاحبه

منظور حفظ خلـوت و حـریم    قانونی شهر مشهد بود و به
مین راحتی و آرامش آنـان،  أکنندگان و ت خصوصی شرکت

  صورت گرفت.  جداگانهها در اطاق  مصاحبه
صورت آنالیز محتوي کیفی و  هها ب تجزیه و تحلیل داده

ترتیـب کـه    بـدین ). 21( با رویکرد قراردادي انجام شـد 
کنندگان بـر روي نـوار    حاصل ارتباطات کالمی مشارکت

راه بــا ارتباطــات فرصــت همــدر اولــین و ضــبط شــده 
برداري شد. متن  سکوت نسخهو گریه، آه، مانند غیرکالمی

ر مرور شدند، سپس واحدهاي معنـی  اها چندین ب مصاحبه
تهیه شدند. واحدهاي معنـی عبـارت از کلمـات کلیـدي     

باشـد کـه از    و یا واحدهاي تجزیـه و تحلیـل مـی     )22(
کننـدگان اسـتخراج و سـپس خالصـه      سخنان مشـارکت 

هـاي   معناي کاهش اندازه واحد خالصه کردن به ند.شو می
کنـد.   معنی است و تغییري در کیفیت اطالعات ایجاد نمی

بـار مـرور و بـر اسـاس      چنـدین  ،سپس واحدهاي تحلیل
بندي به این  بندي شدند. طبقه تشابه مفهومی و معنایی طبقه

 معناست که کدهایی که بیشترین شباهت را با هم دارنـد، 
. سـعی گردیـد بیشـترین     )23( گیرنـد  در یک طبقه قـرار 

همگنی در درون طبقات و بیشترین ناهمگنی بین طبقـات  
بندي با اطالق کدهاي جداگانـه و   وجود داشته باشد. طبقه

) تـا  16مرور مکرر و ادغام کدهاي مشابه انجام گرفـت ( 
هـا در   تولیـد شـد. بـه ایـن ترتیـب داده      کدهاي اصـلی 

انتزاعـی بـود قـرار     مفهـومی و  هاي اصلی که کلی، طبقه
 –گرفتند. هر بار تغییرات الزم در مورد محتوا و نام طبقـه 

داده شـد. در نهایـت    –که باید گویاي محتواي آن باشـد 
هـا و   کنندگان درباره معنـاي داده  پژوهشگران و مشارکت

ها  هاي اصلی و فرعی، محتوا و نام آن چه در قالب طبقه آن
 .)18و 17( سـیدند بود، بـه توافـق مشـترك ر   نمود یافته 

شـد تـا    می  ها مقایسه هاي جدید همزمان با تمام داده داده
  .)1(نمودار  ها آشکار گردد محوریت مطلوب در بین داده

ییـد کمیتـه اخـالق    أمجوز اخالقی انجام تحقیق بـه ت 
اي  نامـه  تحقیقات سازمان پزشکی قانونی رسید و رضایت
ــایت     ــرکت آگاهانــه و رض ــی جهــت ش مندانــه  کتب

پـس از توضـیخ مختصـر و     .کنندگان تهیه شـد  کتمشار
نامــه توســط  روشــن در مــورد پــژوهش، فــرم رضــایت

کنندگان تکمیل و امضا شـد. بـه عـالوه هـدف      مشارکت
ها گفتـه شـد. بـراي ضـبط      استفاده از ضبط صوت به آن

شـد و   ها اجازه گرفته می کنندگان از آن هاي مشارکت گفته
ـ   هـاي آن  ها اطمینان داده شد که گفته به آن صـورت   ههـا ب

 شود.  محرمانه حفظ می

ــت ( ــا،  نوشــته دســت )،creditabilityجهــت مقبولی ه
ها و واحدهاي تحلیل همـراه بـا کـدهاي اولیـه      مصاحبه

نظـرات تکمیلـی    ،هیکنندگان ارا شده به مشارکت استخراج
اصالحات الزم انجام و نکات پیشنهادي لحاظ  ،ها اخذ آن

 دو پژوهشگر ورزیـده از  همچنین. )Member Ckeckشد (
کمـک گرفتـه شـد و از    براي تحلیل و تفسیر اطالعـات 
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 قاز اول : استخراج واحدهاي معنایی 
 بهانه گیري، میاد پولی ،چیزي نداره میشه، یا نعشه میشه، خماروقتی "

 " می کنه، میاد سر من خالی می کنهجروبحثمی کنه، یا 

 فاز دوم : کد ها با عبارات کوتاهتر
 اعتیاد
 فقر

 گیري آغاز خشونت بهانه

 هاي فرعی قاز سوم: تشکیل طبقه
 شکست اقتدار مردانه

 گذاري طبفه اصلی فاز چهارم: ساختن و نام
  اجتماعی مؤثر بر خشونت–وضعیت اقتصادي 

  
 

 ها هفرآیند مرحله تجزیه و تحلیل داد - 1نمودار 

  
تخصـیص زمـان   اسـتفاده شـد.   نظرات تکمیلی همکاران 

کــافی بــه مطالعــه و ارتبــاط بــاز و همدالنــه بــا       
نیـز از دیگـر عوامـل افزاینـده اعتبـار      کنندگان  کتمشار
هـا ایـن    کـه بعضـی از آن   طـوري  هب هاي مطالعه بود داده

هاي  مصاحبه را اولین و بهترین فرصت براي ابراز نگرانی
همچنـین   . )20(قبلی و تخلیه عاطفی تلقی کـرده بودنـد   

هـا   هـا و مقایسـه مـداوم آن    مدت با داده درگیري طوالنی
 Prolonged Engagement & Persistent صورت گرفـت ( 

observationــراي  ت ــذیريأ). بــ  ،confirmability ییدپــ
هـاي پـژوهش بـه     ها و یادداشـت  نوشته گزارشات، دست

هاي مشابهی را از  شد و او نیز یافته پژوهشگر دیگري داده 
 )dependency( ها براي اعتماد به یافته ها استخراج کرد. آن

) اسـتفاده  External Check(خـارجی   از بازنگري ناظرین

شده و  ها، کدهاي استخراج شد، به این ترتیب که مصاحبه
طور مرتب با همه افراد در تیم تحقیق مورد  ها به بندي طبقه

مین دامنه گسـترده بـراي   أگرفت. جهت ت بررسی قرار می
هـایی بـا حـداکثر واریـانس (از      تر از نمونه هاي غنی داده

تحصـیالت)   و عی و اقتصـادي لحاظ سن، سـطح اجتمـا  
)Maximum variation sampling.اســـــتفاده شـــــد ( 

پژوهشگران تالش کردند تا تمام جوانب رفتارها، وقایع و 
هـا را   دیـده را شـناخته و آن   تجارب زنده زنان خشـونت 

شـده،   تا جایی که اطالعات کسـب  مورد توجه قرار دهند
  ).  22( نشانگر کل اطالعات موجود در این زمینه باشد

  ها      یافته
کننـدگان را   ساله بیشترین درصد شرکت 21-29افراد 

هــاي  مضــمون .)1بــه خــود اختصــاص دادنــد (جــدول 



  
 

  )513(                                                              1392سال هفدهم، شماره هشتم، آبان  -ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                                                        

 

کنندگان بر نقش عوامـل   شده از بیانات مشارکت راجخاست
 داردکید أفرهنگی بر بروز خشونت علیه زنان ت -اجتماعی
  .  )2 (جدول

باورهاي " رسد نظر می شده به هاي استخراج ز مضمونا
 ،"برتـري جـنس مـرد    در مورد زنان مانند وجـود اشتباه 

عـالوه از   ها در این پژوهش است. به ماهیت و معناي یافته
ها پیرامون نظـرات زنـان    نوشته تجزیه و تحلیل متن دست

ثر بر ؤفرهنگی م  -دیده در مورد عوامل اجتماعی خشونت
مضمون زیر استخراج شد که توضیح داده هفت  خشونت،

   شوند: می
 شکست اقتدار مردانه   -1

جا که اقتدار مردان به هر دلیلی ماننـد نـاتوانی در    آن
نـاتوانی  یـا   بدهی فقر، شکست شغلی، ،اداره یک زندگی

هـا   آندر حل مسایل بیرون از خانه لطمـه خـورده بـود،    
ـ  خشونت علیه همسر عنـوان یکـی از منـابع کسـب      هرا ب

، کننـدگان  مشـارکت  عتقادبه ا .نده بودانتخاب کرد ،اقتدار
پــایین بــودن میــزان درآمــد، از عوامــل  و بیکـاري مــرد 

رود.  شـمار مـی   ساز خشونت خانگی علیه زنـان بـه   زمینه
واي به حال روزي "اي گفته است ساله 43کننده  مشارکت

  نداریم، نان نداریم، غذا نداریم، برنج مثالً  که بگم نداریم،
تره که چیـزي   عصبی اون روز دیگه از همه روزهاي دیگه

نداریم. به خاطر نداریش، اون روز از همه روزهـا بیشـتر   
  ).4 کننده مشارکت( "عصبانیه

و بـا   زنـانی  بـا شوهرانشـان تحقیرآمیـز    در مواردي که 
 ،صحبت کرده بودند، نتیجه شکست اقتدار مرداحترامی  بی

متوسـل شـدن بـه انـواع      ایجاد کینه و عـداوت و نهایتـاً  
عالقگـی زن بـه    از سویی ابراز بـی  است. ها بوده خشونت

همسرش یا ابراز عالقه به مرد دیگر نیز از عواملی بود که 
ـ مرد دچار احسـاس ح  ارت شـده و اقتـدارش در هـم    ق

  شکسته شده بود.  
باشـد.   اعتیاد مـی  از دیگر ابعاد شکست اقتدار مردانه،

ــرهم خــوردن   اخــتالل در نقــش همســري و پــدري و ب
  زمینـه حقـوق و وظـایف اعضـاي    انتظارات متقابـل در  

  

  کننده شناختی زنان مشارکت هاي جمعیت ویژگی -1جدول 
  درصد  تعداد  متغیر 

  سال 17-20  سن
  سال 29-21
  سال 39-30
  سال 44-40

5  
9  
6  
4  

21  
50/37  
25  
50/16  

  بیسواد  تحصیالت
  ابتدایی و راهنمایی

  دیپلم
  دانشگاهی

2  
12  
8  
2  

40/8  
50  
20/33  
40/8  

  ردا خانه  اشتغال
  شاغل

18  
6  

75  
25  

  100  24  جمع
  

  کنندگان شده از بیانات مشارکت هاي استخراج مضمون -2جدول 
  مضمون هاي مرتبط  مضمون اصلی

شکست اقتدار 
  مردانه

  مشکالت اقتصادي
  مشکالت ارتباطی همسران

  اعتیاد
نداشتن 

مهارتهاي 
اجتماعی  

  زندگی

  پایین بودن سطح تحصیالت
  تماعیفقدان مهارتهاي اج

  دناآگاهی زنان از حقوق خو
  هاي زندگی عدم آموزش رسمی مهارت

هاي  ازدواج
  ناهموار

  سن پایین ازدواج
  ازدواج ناآگاهانه یا اجباري

  ازدواجی با معیارهاي نادرست
  فرهنگی واجتماعی اختالف سطح طبقاتی،

دشمن در 
  لباس دوست

  همنشینان ناشایسته
  اي تهاجم رسانه

  ناهیبی پ
  عدم حمایت از طرف خانواده
  تضییع حقوق زنان در جامعه

  لیغنبودن فرصتهاي مناسب ش

  باورهاي اشتباه
  برتري مردان بر زنان

  نادیده گرفتن زن در خانه و اجتماع
  لزوم اعمال خشونت براي ادامه زندگی مشترك
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دلیل اعتیاد، اقتدار، شأن و منزلـت مـرد را    هخانواده ب
کنندگان  دهد. بنا به اظهارات مشارکت یر قرار میتحت تأث

اعتیاد همسرانشان به عدم تعلق عـاطفی،   ،در این پژوهش
بسـیاري   جر و بحث و درگیري و نزاع منتهی شده اسـت. 

کننده در این مطالعه که همسـرانی معتـاد    از زنان شرکت
 داشتند، خشـونت را جـزء الینفـک زنـدگی خـود ذکـر      

ت مـن را یـاد مـرداي معتـاد     همیشه خشـون " کردند. می
مـن   کننـد.  که زنهاشون رو خیلـی اذیـت مـی    اندازه، می

 "بیشـتره  اونـا  کـنم خشـونت در زنـدگی     احساس مـی 
  .)14کننده  مشارکت(

 ی اجتماعی   گهاي زند مهارت  تننداش -2
فقدان آگاهی و ضـعف   ،دیده از دیدگاه زنان خشونت

خانگی  ساز خشونت جامعه از عوامل اصلی زمینه فرهنگی
رود. یک جنبه ایـن   شمار می علیه زنان در جامعه ایرانی به

از طرفـی  میزان سواد و تحصیالت پایین اسـت.   موضوع،
ناآگاهی زنان از حقوق خود، راه مـردان را بـراي اعمـال    

  سازد.  خشونت هموارتر می
هایی هستند که شـخص را   هاي زندگی توانایی مهارت
کنند.  انه زندگی آماده میرو شدن با مسایل روز براي روبه

کنندگان از عدم توانایی همسرشان در  بسیاري از مشارکت
وقتـی عصـبانی   شوهرم ". نمودند کنترل خشم شکایت می

بنـده و   هاشـو مـی   چشم دیگه هیچی سرش نمیشه، میشه،
حـاال   زنـه،  کنه و هرچی حرف بد است می دهانشو باز می

   ).4 کننده مشارکت( "ممکنه بعدش پشیمون هم بشه

آمـوزش ایـن    ها و مراکـز آموزشـی در   نقش دانشگاه
  . هاي دیگر زنان بود ها از صحبت مهارت

   هموارهاي نا ازدواج -3
  طقی و ـرمنـت، غیـی که با معیارهاي نادرسـازدواج

ـ هاي اشـتبا  ناآگاهانه و با توجه به سنت ورت گرفتـه،  ه ص
وه ها عـال  . چراکه این گروه از ازدواجبود ساز شده مسأله
بلکـه    ها کمکـی نکـرده،   تکامل زوج که به رشد و بر این

که بخش بزرگی از انـرژي و عمـر آنـان،    بود باعث شده 
 .مشکالت ناشی از ازدواجشان گـردد  فصل صرف حل و

خواسـت ولـی مـادرش بـه      شوهرم کس دیگري رو می"

البته من هم، او را انتخـاب نکـردم.    خواستگاري من آمد.
تحـت   حاال چون از من بدش میـاد، . .به زور زنش شدم..

  .)22 کننده مشارکت( "فشارم
هـا و عقایـد زن و    ها، هدف وقتی بین باورها، اولویت

و وضعیت فرهنگـی و اجتمـاعی   مرد، حتی سطح طبقاتی 
زنـدگی مشـترك در   باشـد  نداشـته   آنان هماهنگی وجود

گیـرد و   مـی  ها قـرار  تهاجم و ها مسیر برخوردها، تعارض
چون ". دهد می می قراریطراب و نگرانی داآنان را در اض

هـا   هـا. آن  وضع اقتصادي ما خیلی معمولیه نسـبت بـه آن  
وضعشان خیلی خوبه، براي همین خودشان را خیلی بـاال  

کنند من را عروس خودشان کردنـد بـه    گیرند، فکر می می
عکس این مـورد   .)20 کننده مشارکت( "من لطف کردند

. بابام ..خورد . هم نمی هها ب نوضع خانواده ما و آ "هم بود
 .....ها وضع خـوبی نداشـتن    ولی اونبود. وضعش خوب 

 رهایکروز من رو  زبانت کوتاه شه، زنم گفت تو رو می می
  .)17کننده  مشارکت( "نکنی بري

سن پایین در زمان ازدواج یا اختالف سنی زیاد نیز از 
از عوامل خشونت ذکر گردیـده   کنندگان، سوي مشارکت

شـه   سال اختالف سنی داریم، تـا چیـزي مـی    12"ست. ا
کنه چون خیلی  فهمی. فکر می اي چیزي نمی گه تو بچه می

فهمـی، مـن هـر     اي، هیچی نمی تو بچه :ترم، میگه کوچک
 حتی اگه بـه ضـررم باشـه    .زنم باید بگی چشم حرفی می

 "شـم  طـوري خیلـی تحقیـر مـی     ایـن  باید بگـم چشـم.  
  .)2 کننده مشارکت(
 در لباس دوست دشمن -4

نقـش   هـاي اجتمـاعی خشـونت،    یکی دیگر از زمینـه 
کننـدگان بـه کـرات     همنشینان و دوستان است. مشارکت

 هاي نامطلوب از این دسـت را ذکـر   رفتارهاي تجاربی از
هـاي غلـط،    ه مشـاوره یاند. اغلب این دوستان با ارا نموده

دوسـتانش کـه    "سـاختند  ورتر می آتش خشونت را شعله
او را راهنمـایی غلـط    دگی شکست خوردنـد، حتی در زن

هـا را اجـرا    آمـد خونـه و همـون    کردند، اون هم مـی  می
میگفت به قول دوسـتام تـا زن جماعـت رو     مثالً .کرد می

  .)3 کننده مشارکت( "درست بشو نیستن نزنی،
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وســایل ارتبــاطی جدیــد از قبیــل  از ســویی دیگــر،
انـد و    هاي فرهنگی و اجتماعی شـده  ماهواره، وارد حوزه

هـاي جنسـی و    هاي خاص خـود را دارنـد کـه پیـام     پیام
هاسـت. در همـین زمینـه یکـی از      خشونت از جملـه آن 

هـاي   مرتـب از ایـن فـیلم   "کنندگان گفته است  مشارکت
هــا  چنــدوقت بعــدش مثــل آن نــه،یب آمیــز مــی خشــونت

  .)11 کننده مشارکت( "گري در میاره وحشی
 پناهی   بی -5

دگان در پـژوهش بـر اهمیـت    کنن بسیاري از مشارکت
و  کیـد داشـتند  أنقش حمایت در کاهش فرآیند خشونت ت

. بردنـد  ترین منبع حمایتی نام مـی  عنوان مهم از خانواده به
حمایت نشدن از طرف خانواده یکی از معضـالت زنـان   

ها حمایت اعضاي خانواده خود را  کننده بود. آن مشارکت
ـ  گویی بـه پـذیرش رنـج    ،کردند طلب می ان توسـط  هایش

بعـد   کرد تقصیر منه، بابام فکر می". خانواده محتاج بودند
جـاي کمربنـد رو    سرم رو دیـد،  وقتی دید تحت فشارم،

خیـالم راحـت شـد.     ...گفت من خودم پشتت هستم. دید،
  ).22کننده  مشارکت( "ها حمایت شه واقعا باید از خانم

هاي اجتمـاعی   مصادیق حمایت هاي اشتغال از فرصت
ها بر وضعیت سالمت جسمی و روانی  ن حمایتاست. ای
اظهـار داشـته   هـا   یکی از خـانم ثیر مستقیم دارند. أافراد ت

ها از نظر مادي یک جورایی  کنم اگر زن من احساس می" 
هـاي یـک    مثل اشتغال یا یک چیزي تو مایه تکمیل باشن،

ها تعلق داشته باشه از لحاظ مـادي   حقوق ثابت که به زن
بسیاري از این مشـکالت حـل    باشن، یک خورده تکمیل

  .)14کننده  مشارکت(  "است
  غیرمنطقیباورهاي -6

  داشتن باورهاي غلط در مورد زنان مانند برتري مردان 
دیده نشدن زن در خانه و  وبر زنان، تفکرات مردساالرانه 

و  کننـدگان بـا هـر سـطح سـواد      جامعه براي مشـارکت 
 -فرهنگـی  اقتصـادي و  -هر سطح اجتماعی و تحصیالت

هـاي   اهمیت بسیار زیادي داشـته اسـت و جلـوه    ،مذهبی
کننـدگان بـه    مختلفی از این اهمیت در بیانـات مشـارکت  

میگه تـو چـون خونـه مـن     "هاي مختلف بیان شد.  گونه

کنم، خرجی تو رو میارم، تـو   هستی، صبح تا شب کار می
گم تـو بایـد بگـی     من هرچی می حق نداري حرف بزنی،

  .)16 نندهک مشارکت( "چشم
برخی مردان نیز باور دارنـد  اعمـال خشـونت بـراي     

ولـی بـار دوم،   " .ادامه زندگی مشترك امري الزم اسـت 
دیدم نه مثل ایـن کـه ایـن     زد،سوم، چهارم که کتک می

هـامون رو   گفت)  ما بـا چـوب زن   تو خونشه، (می اصالً
). یا 9 کننده مشارکت( "زنیم براي این که زندگی کنندمی
شوهرم میگه منطق زور بهترین منطقـه، جـواب    " که این

ــده، زن ــنن    می ــت ک ــا ازت اطاع ــد زد ت ــا رو بای  "ه
  .)1کننده  مشارکت(

-عوامـل اجتمـاعی   دهـد  ها نشان می در مجموع یافته
 معیشتی، هاي متفاوت مانند فقر متعدد  در حوزه فرهنگی 

هـاي   تحصـیالت و آگـاهی   اشتغال، اعتیـاد مـردان،   عدم
هاي  عدم حمایت ل فرهنگی ازدواج،یمسا ،اجتماعی پایین

تـرین   مهـم  ها و جانبه از زنان، دوستان ناباب و رسانه همه
ساز خشونت علیـه   زمینه یرمنطقیها باورهاي فرهنگی غ آن

  .زنان شده است
  

  بحث 
ــاعی  ــل اجتم ــلی  -عوام ــاي اص ــی از متغیره فرهنگ

بر خشـونت   کننده بود که شده توسط زنان مشارکت اعالم
  ثیرگذار بوده است. أعلیه آنان ت

هاي شخصیتی مردان این است که آنان  یکی از ویژگی
ــه  ارزش مــی زمــانی خــود را موفــق و بــا داننــد کــه ب

که بـه  را مرد اگر قدرت انجام کاري  .هایشان برسند هدف
 ،در خـانواده آزرده شده و نداشته باشد  عهده گرفته است

به اعتقاد پژوهشگر این همان دهد.  میخشم خود را نشان 
در خانه نتواند لذا اگر مردي  شکست اقتدار مردانه است.

ـ را جایگاه حقیقی خود  ولیت اداره یـک زنـدگی   ئکه مس
 خشونت با اعمال ناکامی این مقابل دراست بر عهده گیرد 

نشـان   واکـنش  خـود  زا فرزنـدان  همسـرو  با بدرفتاري و
ظریات فمینیسـتی  برخالف نگرش حاکم بر ن .)8دهد ( می

هاي مبتنی بر اعمال  که وجود کانون اقتدار و اعمال روش



  
  ....ن در علیه زناخانگی فرهنگی خشونت  –هاي اجتماعی  زمینه -نغمه رزاقی                                                                                    )516(

داند بررسی مبانی اسـالمی و   قدرت را عامل خشونت می
کیـد دارد.  أشناختی بر لزوم اقتدار مرد در خـانواده ت  روان

سرپرستی او در خـانواده، از عوامـل    به معنیریاست مرد 
پرستی با اعمـال  البته سر .مؤثر در کارآمدي خانواده است

  ).24( اي ندارد خشونت مالزمه
طور که اشاره شد بیکاري و مشکالت اقتصـاديِ   همان

 و هـاي خـانوادگی   همراه آن، عامل مهمی در بروز تـنش 
هاي متعـدد در   پژوهش. هاي برخاسته از آن است  خشونت

، 6( ورزنـد  ایران و دیگر کشورها بر این پدیده تأکید مـی 
دارد مردانـی کـه در    وس بیـان مـی  استرائ ).26و  25 10

کنند سطح باالیی از اسـترس و   هاي فقیر  زندگی می محله
یید أبراي ت کنند و احتماالً ناتوانی اجتماعی را احساس می

ـ ده شان این نوع رفتار را نشان مـی  هویت مردانه  .)27د (ن
جوکیس اعتقاد دارد زنـانی   هاي ما، تضاد با یافته در ولی

نظر مالی ضـعیف هسـتند در معـرض    که همسرانشان از 
لیجیا کیس نیز  ).28(باشند  تري براي خشونت می خطر کم

 هــاي مربوطــه، دارد گرچــه فقــر و محرومیــت یــان مــیب
پیامدهاي منفی روي انسجام اجتمـاعی و سـالمت زنـان    

پائولو گذاشته است اما رفتار همسـر ناشـی از تفکـر    ئوسا
و  خـوارگی  می سنتی مردساالرانه (مثل داشتن چند همسر،

بر خشونت علیه ي ثیرگذارترأکنترل رفتارهاي زن) نقش ت
  .  )10( زنان دارد

 کارولینـاي  در ) 2000( مطالعـه کـوکر و همکـاران   

 ترین قوي ،مخدر مواد و الکل به اعتیاد که داد نشان جنوبی

 نیـز  مـا  پـژوهش  در ).49( رددا خشونت بروز با را رابطه

خـانگی   خشـونت  بـراي که  هایی بود جمله علت از اعتیاد
 افـراد  دارد همسـران  جاللی عنوان می. دش ذکر زنان علیه

خشـونت   ،غیرمعتـاد  افـراد  همسـران  بـا  مقایسه در معتاد
 بـه  معتـاد  افـراد  رسد می نظر هب .کنند می تجربه را باالتري

 و نفـس  بـه  اعتمـاد  بودن پایین استحاله شخصیت، لحاظ
 مشـکالت  ،مواد مصرف از ناشی اقتصادي مالی فشارهاي

 با خانواده سازگاري خصوص در ها گروه سایر از بیشتري

  ).33( باشند داشته جامعه و
   هاي مهارت نمایند هرچه فاطمی و همکاران بیان می

 افزایش آنان همسرآزاري در باشد تر پایین افراد در زندگی

هـا در بـین همسـران،     کارگیري این مهـارت  با به .یابد می
و درگیري کم خواهد شد. محققـین در  میزان پرخاشگري 

هـا را در   این پژوهش بهترین زمان آموزش ایـن مهـارت  
 انـد  جوانی و قبل از ازدواج ذکر نمـوده  سنین نوجوانی و

کنندگان پژوهش حاضـر نیـز    این در بیانات شرکت ).29(
  هاي ما همخوان بود.   ذکر شده و با یافته

ه در کننـد  نظـران و اسـاتید شـرکت    به اعتقاد صاحب
پژوهش احمدي و همکـاران مسـایل مربـوط بـه ازدواج     

ــد ازدواج ــاهمگون، مانن ــاي ن ــی،  ازدواج ه ــاي تحمیل ه
و تعـدد زوجـات   ، مشکالت مربـوط بـه ازدواج موقـت   

سـاز   تفاوت سطح اقتصادي زن و مـرد از عوامـل زمینـه   
رود. روش نادرسـت همسـرگزینی و    شمار می خشونت به

هنگـی و اقتصـادي و   تراز نبـودن زوجـین از نظـر فر    هم
 .)30شـود (  اجتماعی نیز باعث خشونت در خـانواده مـی  

کننـده در    بسیاري از این موارد با اظهارات زنان مشارکت
  مطابقت دارد.  حاضرپژوهش 

وضعیت فرهنگی اجتماعی برخی کشـورها، از جملـه   
هاي  اصلی و خانوادهه اي است که بین خانواد گونه ایران به

ج فرزندان) وابسـتگی زیـادي وجـود    تابع (پس از ازدوا
هـا نیـز گـاه بـه مشـکالت       بجـاي آن  هاي نا دخالت .دارد

 27دهد کـه   می انجامد. تحقیق فرجاد نشان خانوادگی می
هاي متقاضی طالق در ایران، علت را دخالت  درصد زوج

در پـژوهش  ). 31( انـد  اعـالم کـرده   بجاي خویشاوندان نا
دخالـت   اشـتند کـه  کنندگان اذعـان د  مشارکت حاضر نیز
براي انجام خشونت توسـط  توجهی  محرك قابل ،خویشان

  مردان بوده است. 
) نمایش تصـاویر  1387احمدي و همکاران (به اعتقاد 

تواند بـه یـادگیري و تـرویج     ها می آمیز در رسانه خشونت
خشونت خانگی علیه زنان در جامعه منجر شود و بر روي 

ثیر بگذارد. گرچه در أها ت سالمت روانی و معنوي خانواده
له أکنندگان به این مس از شرکت  نفراین پژوهش فقط چند

ـ   نظر می بهکردند اما اشاره  ـ   هرسـد ب ثیرات آرام و أدلیـل ت
  این  ،رادـبر باورها، رفتار و عملکرد افا ه ی رسانهـجتدری
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  ).30( له قابل توجیه باشدأمس
هاي  هاي اجتماعی مناسب از دیگر یافته نبودن حمایت

 اجتماعی حمایت ثیرأت به) 2004( . دینانین پژوهش بودا

 .)35( اسـت  کـرده  اشـاره  اجتماعی هاي آسیب کاهش در
پناهی  قدرتی و بی اعالم داشتند که بی کننده مشارکت زنان

پذیري و قـرار گـرفتن وي در معـرض      زن موجب آسیب
شواهد زیادي وجـود دارد   خشونت همسرش شده است.

سترس بودن منابع حمایتی یکـی از  دهد در د که نشان می
خصوص در موارد سوء  هب ،اجزا مهم سازگاري با استرس

اي در اسپانیا عواملی نظیر  مطالعه نتایج .)36(رفتار اسـت 
داشتن بیش از سه فرزند و عدم  بیوه بودن زن، جدا شدن،

در افزایش میـزان  را هاي اجتماعی  برخورداري از حمایت
از طرف دیگر  است.ثر دانسته ؤم انواع خشونت علیه زنان

عنوان یک عامـل محـافظتی در مقابـل     افزایش سن زن به
). ولی در مطالعه ما بـا  37خشونت جسمی و روانی بود (

 ،افزایش سن زن و افزایش طول مـدت زنـدگی مشـترك   
ایـن موضـوع شـاید    ها افزایش یافته بـود.   میزان خشونت

  د. باشدگی ل زنیتحمل و سازگاري زنان در اوادلیل  به
اشـتغال بـراي زنـان را     ،کننـده  گرچه زنان مشـارکت 

رهیافتی بر کاهش خشونت علیه زنان عنوان کردنـد ولـی   
اي  مطالعه کنندگان پژوهش حاضر، برخالف نظر مشارکت

زن هنـدي انجـام    69432روي  ) 2011که توسـط داالل ( 
گرفت نشان داد که میـزان خشـونت در زنـان شـاغل و     

یادي نـدارد. حتـی زنـان شـاغل آزار     غیرشاغل تفاوت ز
 .)%12در برابر  %18( دروانی بیشتري را تجربه نموده بودن

توانمندسازي اقتصادي، همراه با آمـوزش عـالی و تغییـر    
هنجارهاي فرهنگی علیه زنان، ممکـن اسـت زنـان را از    

پژوهشی ملی نیـز بـر ایـن     .)38( خشونت محافظت کند
  ).26( گذارد نتایج صحه می

هاي بسـیار مـؤثر دیگـر در بـروز خشـونت       ینهاز زم
هـا   خصوص باورها و ارزش ههاي فرهنگی ب خانگی، جنبه

کنندگان معتقـد بودنـد کـه     در هر جامعه است. مشارکت
سـاز   زمینـه  ،هاي اشـتباه  داشتن باورهاي فرهنگی و ارزش

خشونت  است. اعتقاد به سلطه مرد در خانواده در بعضی 

کند که مـرد   تصور را ایجاد میجوامع مثل جامعه ما این 
دنبال این تصور هر حرکتی از سوي  هاز زن برتر است و ب

 ایـن  نتـایج  ). مقایسـه 8شـود (  زن با خشونت مواجه می

 نشـان  ایـران  در شـده  انجام مشابههاي  پژوهش با پژوهش

 از یکی عنوان به خانواده مردان در برتري عامل که دهد می

 کنتـرل  و توجه مورد ایدسازخشونت ب زمینه اصلی عوامل

پژوهش کیفی در تهران نشان داد کـه   ). یک2( دگیر قرار
 اکثر زنان معتقدند مشـکالت فرهنگـی و وجـود فرهنـگ    

آزاري اسـت. در مجمـوع    علت اصـلی همسـر   ،ساالر مرد
از جـنس زن برتـر    آموزد کـه  رد میم تربیت و فرهنگ به

شرط   و  قید بردار بی حق طبیعی اوست که زن فرمان است،
 شونت براي زن ضـروري اسـت  خ او باشد و حتی گاهی

اي که بـر روي زنـان روسـتایی نیجریـه      در مطالعه ).39(
مطالعه، نسبت به  انجام شد مشخص گردید که زنان مورد

نگرند و با رضـایت   به دیده اغماض می ،موضوع خشونت
هنجـار فرهنگـی و مـذهبی بـا آن روبـرو       عنوان یک و به
سالمت  بر رانشانسان به تأثیر خشونت همشود. اکثر آن می

خود اعتراف داشتند ولی معتقد بودند که شوهر حق دارد 
باید در هر شرایطی از شوهر خود  زن را کنترل کند و زن

رخی از زنان بنگالدشی نیز این باور ب ).40( اطاعت نماید
هـا بـا    را داشتند که شوهرانشـان حـق دارنـد کـه بـا آن     

 .)4خشونت رفتار کنند (

قابل تعمیم نبودن و وابسته بـودن نتـایج پـژوهش بـه     
 ي پـژوهش حاضـر  ها ویژه مکان) از محدودیت هشرایط (ب

پـژوهش    این محـدودیت (ویژگـی) هـا    ود.ر شمار می به
سـازند و ایـن قابلیـت     فرد می کیفی را یگانه و منحصر به

عـدم   ،پژوهش کیفی است. محدودیت دیگر این مطالعـه 
دیـده بـود کـه     مسران زنـان خشـونت  انجام مصاحبه با ه

پدیده در خانواده این  شود در پژوهشی دیگر، پیشنهاد می
شرکت داده در مطالعه نیزفرزندان و شوهر  بررسی  و مثالً

  .شوند
  گیري  نتیجه

امـل و شـرایط   ه عوهـا نشـان داد   طور که یافتـه  همان
توجهی در ایجاد زمینـه و   نقش قابل ،اجتماعی و فرهنگی
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گرچـه   با زنان در خانواده داشـته اسـت.   خشونت شدت
تـر مردسـاالري    اي که پیش گیري در پدیده تغییرات چشم

ي شـاید  قتصـاد ا روي داده است اما تنگنايشد  نامیده می
پا به پاي کاهش قـدرت مردانـه بـر شـروع و یـا شـدن       

  ثیر گذاشته است. أخشونت خانگی ت
 توان آن را چه که می آنبراي کاهش خشونت با زنان 

براي زنان و مردان مهارت زندگی در شرایط دشوار نامید 
 الزم است. به این ترتیب مردانی که براي پذیرشهر دو 

شوند، جریان کاهش  تغییرات اجتماعی بهتر آماده می
اقتدار و مردساالري را با گشودگی خواهند پذیرفت. 

له أهاي جامع براي حل مس همچنین بسترسازي و آموزش
نظر  خانواده براي مردان و زنان الزم به در محیط کار و

ولیت داشته ئها بیشتر از همه مس رسد. شاید رسانه می
هاي کنترل تنش و الگوهایی  شیوه ،باشند تا به همسران

له را ارایه دهند که در شرایط گذار و أبراي حل مس
کاهش مردساالري باز هم شوهران قابل اقتدار و احترام 

هاي  . نقش سامانهانواده باقی بماندتا کیان خ باقی بمانند

ویژه براي مردان و با لحاظ  ها و به حمایتی براي خانواده
ها نیز  فرهنگ هاي اقلیمی و با توجه به خرده کردن تفاوت

ها با زنان پررنگ است.  براي کاهش خشونت در خانواده
اکز رهاي حمایتی چه انواع رسمی آن مانند م سامانه

 ،فامیل و خانواده گستردهمانند  مشاوره و چه غیررسمی
اي که شرایط اقتصادي  نباید در البالي تو در تو و پیچیده

و بالي مدرنیته ایجاد کرده است گم شوند. تقویت 
براي کاهش  ،هاي حمایتی و کنترل شرایط فرهنگی سامانه

  رسد. نظر می ها الزم به خشونت و پابرجایی خانواده
   

 و قدردانیتشکر 
از تمــام   خــود راراتــب ســپاس  مپژوهشــگران 

کننـدگان در مطالعـه کـه صـبورانه بـه بـازگویی        شرکت
. همچنـین از  دارنـد  مـی تجارب خویش پرداختند، ابـراز  

حمایت معاونت محترم پژوهشی سازمان پزشکی قـانونی  
ــکی     ــز پزش ــرم در مراک ــاران محت ــز همک ــور و نی کش
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