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چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ع او مل موثر بر خ وش نت علیه زنان انجام شد .پژوهش فیک هویش هب ی اب و  یریگراک هب       
روش نظریه زمینهای اجرا شد .در این پژوهش برای زگ ینش شرکتکنندگان ،از روش نمونهگیری هدفمند استفا هد شد
و با پیشرفت مطالعه ،نمونهگیری م او رد مطلوب مدنظر قرار گرفت که تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت
مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند .با کد اذگ ری باز  153کد و هیلوا 

 17زن م درو

،یروحم یراذگدک اب      25م وق ل هب هدمع ه    

دست آمد و "خ وش نت؛ ازبا ری پنهان و آشکار" ،به عن ناو م وق له مرکزی استخر جا گردید .میییت ناو هک تفرگ هجیتن
خ وش نت به طرق مختلف در اکثر خان هداو ها در یک پیوستار کم تا زیاد ،تحت تاثیر ع او م دعتم ل دی

   

گژیو هلمج زا ی     

های شخصیتی تا ن عو تربیت خان گداو ی و سب ته به فرهن  دوجو درف یعامتجا گ د ب ،درا ههههه هههههه وگ نهههای ک طیارش نیا رد ه    
طراحی و اجر يا کارگاههای آموزشی در راستاي شناخت تفاوت های زن و مرد ،تربیت فرزند ،غن ،جاودزا یزاس ی   
ی در راس سستای پی گش یر ييي از
ارتقاء مهارتهای هم اه هویش ،يرادرس ييييييي ارتب طا ییی کارآمد سانم و  بب ببب و مهارته گدنز یا یی یی
خ وش نت هاي خانگی ضروری به نظر می رسد .این پژوهش مفاهیم مهم رواشم یارب ار ی ا دراد هداوناخ ن نینچمه و      
الهام بخش ز جو هایی است که به دنبال کیفیتبخشی به ر با طه زوجی خ دو هستند.
واژگان کلیدی :خشونت خانگی ،زنان متاهل ،پژوهش کیفی ،نظریه زمینهای
تاریخ دریافت98 31/01/ 27 :

تاریخ پذیرش99 31/3/ 18 :

 .1اد نشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی ،اد ن کش ده عل مو تربیتی و ر او نشناسی اد ن گش اه شهید چمر نا اه او ز ،اه او ز ،ایر نا
 .2استاد گر هو مشاوره ،اد ن کش ده عل مو تربیتی و ر او نشناسی ،اد ن گش اه شهید چمر نا اه او ز ،اه او ز ،ایر نا (نویسنده مسئول )
sodani_m@scu.ac.ir
 .3استادیار گر هو مدیریت آموزشی ،گر هو عل مو تربیتی ،اد ن کش ده عل مو تربیتی و ر او نشناسی ،اد ن گش اه شهید چمر نا
اه او ز ،اه او ز ،ایر نا
 .4استاد رشته مشاوره و راهنمایی ،گر هو مشاوره ،اد ن کش ده عل مو تربیتی و ر او نشناسی ،اد ن گش اه شهید چمر نا اه او ز،
اه او ز ،ایر نا
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مقدمه

یآید ،بلکه وظیفه
اهمیت خان هداو از این رو است که نه تنها محیط مناسبی بر يا همسر نا به شمار م 
تربیت نسلهاي آینده را بر عهده اد ر .د با این وجو ددد  ،خ داونا هههها ا در حاللل حاضررر دچاررر آس اهبی ييي
مترین آنها خ وش نت است (خجسته مه راکمه و ر ا ننننن  .) 93 31 ،ان عاو
متعد يد هستند کهیکی از مه 
خ وش نت شامل خ وش نت نسبت به خ دو  ،خ وش نت جمعی و خ وش نت رف نیب دی م ییی ییییش .دو زا روظنم   
یارزش شمر ند خ دو می-
خ وش نت نسبت به خ دو شامل آسیب به خ دو  ،خ دو کشی ،تحقیر ،خ او ر و ب 
ش .دو منظور از خ وش نت جمعی ،جنایت گروه اژن ای ی د دافتسا وس لماش و تسا ی ه زبا  ا یر زا      

  

خ وش نت ،توسط ع وض ی از یک گر هو در مقابل گر هو دیگر (مجموعهای از افر دا ) با هدف دستیابی
به اهداف اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی میش دو و خ وش نت بینفردی 1دربرگیرند ههه ی آزار و اذیت

ی .) 97 31 ،در
ر او نی ،جنسی و بدنی و یا هر ن عو سوءاستفا هد از افر دا دیگر است (نصراللهی و تمدنی ی
بین ان عاو خ ب تنوش ی درف ن ییی یییی ،خ  تبسن یگناخ تنوش به یرتشیب عویش زا ناکدوک و رسمه        
برخور اد ر است و این امر نگرانیهای زی ب رد یدا ی اور ن ننننن شناسا ننن  ،جامعهههشناس نا وقح و ققققق اد ن نا

ایجاد کر هد اس .ت از این رو در ادا مه به توضیح خ وش نت خانگی یعنی خ وش نت نسبت به همسر می-

پر اد زیم.
در دنیای متحول امروز ،زنان که ع وض جامعه زب رگ انسانی اند ،آشکارا و پنهان ،اشکال عمده آزار
را در شبکه ارتباطی خان هداو و در تمام ود رههای زندگی ،غمگنانه و به تلخی تجربه میکنند .نیا   
موض عو به دلیل نب دو آمار دقیق از وق عو آن و عدم دسترسی به من تیامح عبا ی و 
برای قربانیان خ نتسه نانز اتدمع هک تنوش دد د دد دددددد ،م و ساسح یا هلئس

اگهانپ ههههههههاییی امن

اسا س سباروم( .تسا ی ااااا اااااا 2و

همکار نا  .) 14 02 ،تحقیقات آغازین بر روی مر ناد خ وش نت گژیو رب ارگ یییییییهاییی شخص اهنآ یتی   
متمرکز شده .دوب مطالعه این مر ناد به دلیل دخیل ندوب متغیرهای مختلف در رفتار خ وش نت گرایان
شامل ع او مل شخصیتی ،ع او مل خان گداو ی ،تجارب اوا یل ک دو کی ،طبقه اجتماعی ،طبقه اقتصادی و
ل اثر اذگ ررر در م او جه ههه با ا ان عاو
ل .) 2004 ،از مهمت ماوع نیر لل لل
ع او مل فرهنگی ،پیچیده است .گ( ی لل لل
خ وش نت ،به س حط

ت ،اش اغت للل ،س داوناخ دمآرد حطس و جاودزا ن هه ه هههههه اش هرا تسا هدش    
الیصحت تت تت

1- interpersonal violence
2
Moura Bessa M.M.
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(اميرمظاهري و قدربند فرد شيرازی .) 93 31 ،نتایج برخی تحقیقات نیز به فقر (دالل و لیندکوی تس ،1

 ،)2102اخ الالت تت ت ر او نپزش راوه( یک د دددد  2و هم راک ا ننن  ،) 10 02 ،جن یلس( نز تیس کککک ک ،پ و کجس

کرسنیک ) 11 02 ،3و اعتیاد به الکل و م داو مخدر (ناگاسر و همکار نا  10 02 ،4؛ اندرسو ننن ) 16 02 ،5
به عن ناو علت خ وش نت اشاره کردهاند .برخی نیز ذکر کردهاند ک نوشخ یمامت ه تتتتتتتها اي کالمییی،
فیزیکی و مالی با وضعیت اقتصا يد در ارتباط است و در طبقه کارگر ،با وضعیت اقتص دا ييي پ یا ین
ن،
یتو نا به تحصیالت پ یا ین ن
تر شایع تر است .از جمله دیگر ع او مل موثر در بروز خ وش نت خانگی م 

منزل اجاره يا و زندگی با همسر بیکار و معتاد به الکل اشاره کرد (آنبل راکمه و گ ا ننننن .)2102 ،6
همچنین نازایی و نداشتن فرزند پسر از جمله دیگر علل خ کذ یگناخ تنوش ررر رررر شدددهانددد (ع و یلا
سب تمانتی) 2007 ،7

با توجه به سگ تر گد ی اثرات سوء اختالفات زناشویی بر با عاد مختلف زندگی ف در ییی ،خ گداونا ییی و
اجتم و یعا

 قالط رامآ شیازفا (((((((( (  11ت اا ا  16درصد رد ) اس لللل لهایی ی اخی رر ر ،توج رگن هب ه شششششش شها یی ی

همسر زگ ینی و یاری در امر انتخاب همسر ،ضروری به نظر میرس سسد .خ و اهدمایپ تنوش ضراوع   
جسمانی و ر او نی ناخوشایندی گریبانگیر قربانیان میکند ،از جمل سپ شنت لالتخا ه

رض زا ببببببببببب هی ییا

س ،اض  بارط ووو اخ الت ال ن و یراتفر میخو ت ی تالکشم ز      
 ،PTSDافسر گد ی ،ک فن تزع شها سسس سسس
هیجانی وشناختی و  ...که متوجه زنان قربانی میشود .اعمال خ وش نت عال هو بر اثر منفي بر سالمت
ر ناو مادر نا  ،بر ک دو کان ،خان هداو و اجتماع نیز اثرات منفی اد رد (درخشانپور و هم اراک ننن .) 93 31 ،
اف ياز ش م نازي خ وش نت زنگ خطری برای جامعه اس .ت جامعه هم به تبع خان هداو ناسالم و نابهنجار،
جامعه ای غيرنرمال و پر از تنش مي ش .دو خان هداو به منزله پناهگاهی مقدس برای آسايش و امن تي
اسطوره شده است و خ وش نت خانگی ح قيق تا با آن همخ او ني ندارد چرا ک آ ريوصت تنوشخ ه ر ما    
خانه و ن زي امن تي

ی .) 93 31 ،و نت آ جیا ننن بررر
را در هم مي شکند (امیرمظاهری و قدربند فرد ش زاری ی ی

تمام ز او یای زندگی قربانیان خ دو اثر اذگ ر هدوب و با وج دو ع او قب سب یار وخیم از جمله جراحات از
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یهاییی ناخ او ستههه ،بیماريها ييي
بریدگیهاي سطحی تا ش سک تگی و آسیب اند اهما ييي اد خلییی ،ح گلما ی ی
مقاربتی و سقط جنین ،عفونت و دردهاي مزمن لگنی ،سردرد ،آسم ،سندرم ر هدو تحری یذپ ک رر ررر،
س از حادثههه،
افسر گد ی ،اضطراب ،م کش الت تغذیه يا  ،آسیبهاي وس او سییی و آس رتسا بی سسسسس پس س
نات او نیهای شدید و حتی مرگ همر ها است (محمدخانی ،آز دا مهر و متقی.) 1388 ،
تح قيق ات حاکي از اف ياز ش روزاف نوز خ گناخ تنوش ييييي است  .هدش ماجنا تاقیقحترد در طاقن      
مختلف جهان  01تا بیش از  50درصد از زنان به نحوی مورد بد رفتاری همسر نا شان او قع شدهاند
و در ن دز یک بهیک س مو تا نیمی از م او رد ،بدرفتاری فیزیکی با خ وش نت ر او نی هم ار ه وب د ههههه اس تتت
(تینگلف 1و همکار نا  .) 15 02 ،تا  ۳۵درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمیشوهرانشان قرار می

گیرند و  ۱۵تا  ۲۵درصد آنها به هنگام بار اد ری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند .همچن زا نی
هر  ۱۰قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مر ناد ک رد .تسا هدش هتش یلیش     

 ۶۳درصد نانز 

مورد آزار جسم قرار می گیرند ۴۱ .درصد زنان هند بر اث  دوخ نارسمه یمسج رازآ ر د تس هب   

   

خ دو کشی می زنند .در بنگالدش بیش از  ۵۰درصد قتلها ناشی از خ وش نت مر ناد است ...متأس هناف
در مورد ایر نا هر زگ آمار درست و مشخصی در مورد خ وش نتی که در خانه بر زنان اعمال میش ووو د
ی اد ند یعس و    
منتشر نشده اس .ت از طرفی باورهای مردساالر به نوعی این خ وش نت را طبیعت مرد م 
یرود و هر چه
میکند آن را توجیه کند و به زنان می قبوالند که زن با لباس سفید به خانه بخت م 

که بر سرش آید باید با کفن سفید از آن بیر نو بیاید( .لیبوکو و ویلکین نوس  .) 2008 ،2بررسیها ا در
ک وش رمان از م او جهه باالی زنان ایرانی با خ وش نت حکایت اد رند .به طوری که بیش از نیم میلیو ننن
نفر از کل 2253000زن مراجعه کنند ههه کشزپ هب یی ییی ق نونا ییی ط هرود ی  2/5س لا ههه ،قر تنوشخ یناب   
خانگی دوب ند .در ایر نا شی عو کلی خ وش نت نسبت به زنان در خان هداو براس رد تاعلاطم جیاتن سا
تهر نا و شهرهای دیگر ک وش ر طیف سگ تر هد ای از  17 /5تا  39/6درصد را شامل میش .دو نیرتالاب   
فر اوا نی ان عاو آزار در کل و در جمعیت عمومی مر وب ط به آزار ر او نی و کمممت آ نیر ننن آزار جن یس
هدوب اس .ت همچنین به نظر میرسد که تعامل مجموعهههای از ع او م ممل ف در ییی ،م تیعقو ییی ،اجتم و یعا
یکنند ( او مقی ،خدایی اردکانی و سجادی؛  .) 92 31در ر با طه
فرهنگی در ایجاد خ وش نت نقش ایفا م 
با می ناز شی عو خ وش نت در بین خان هداو هاییی ایران  و کیتامتسیس هعلاطم کی جیاتن ی ممممم ممممممتاآن زا زیلا
Tinglof S.
Libuku E. & Wilkinson W.
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ش ت ا ر ززز
مقاالت سالهای  2001تا  14 02نشان می دهند که می ناز شی عو خ وش نت عاطفی (  )% 59یب ش ش
تهای جسمی (  )% 45و جنسی (  )% 32هدوب اس .ت همچنین نتایج متارگرسی نو نشان داد که با
خ وش ن 
تهای جنسی و جسمی ک ویش نازیم و شها ععععععع
اف از یش سالهای انتشار مقاالت می ناز شی عو خ وش ن 
تهای عاطفی اف از یش یافته دوب اراکمه و یریصن جاح( ننننننننن  .) 95 31 ،در مطالع و یراصنا ه
خ وش ن 
همکار نا ( ) 91 31در زاهد نا  44/9درصددد زنا ننن نوشخ اب تتتتت فیزی یفخ یک فف ففف ،و  5/4تنوشخ اب   
فیزیکی شدید م او جه شده دوب ند .همچنین م او جهه با خ وش نت ر او ن فیفخ ی   
خ وش نت جنسی خفیف  62 /6و خفیف

 55 /4و شد دی ، 20 /9

 9/7دش شرازگ  .....در مطالع الف ه حح ححح ،رس هداز مت یچیلق و   

قوجق ( ) 94 31می ناز خ وش نت ر او نی ،جنسی و فیزیکی به ترتیب  33 /7 ، 49و  32 /8تعیین شد .نتایج
کیفی پژوهش شمس و هم ناراک (( ) 96 31ور رب ی ن یزاوها نانز  ی داد ناشن ز لاکشا اهنآ هک       
مختلفی از اعمال خ وش نت آمیز را از جر و بحثثث ،دع  و کیزیف تنوشخ ات او ک کت

ار ندروخ

  

تجربه کردهاند .از جمله پژوهشهای انجام شده در شهر اه او ز نیز میتو نا به پژوهش مر اد نی حموله
و حیدری (  ) 1388اشاره کرد کهیافتههای آنان ن ناش داد یزاوها نانز    

 63درصد تنوشخ نانز     

فیزیکی 52 /2 ،درصد خ وش نت جنسی و  42 /4درصد خ وش نت ع رک هبرجت ار یفطا دد ددددد هانددد ک رد ه
زمینه خ وش نت فیزیکی سیلی ز ند با  25 /9و س ندنازو

 1/7درصددد ،خ عورش دننام یسنج تنوش     

ر با طه جنسی بد نو رضایت با  16 /7و استفا هد از زور برای برقراری ر با طه جنسی اب  4/2و خ تنوش
عاطفی مانند فحاشی از جانب همسر با  15 /4و تهدید به زند رد ندش ینا اب لزنم      2/6درصد هب    
ترتیب بیشترین و کمترین می ناز ان عاو خ وش نتهای اعمال شده علیه زنان هدوب اس .ت نتایج پ شهوژ
مر دا ی مومن ( ) 93 31نیز بر روی دختر نا فراری شهر اه او ز نشان داد کهیکی از علتهای اصلی ف رار
دختر نا و زنان از خانه ،تجربه ان عاو خ وش نت خانگی از جمل ناور تنوشخ ه ییی یییی ،فیزیکییی ،جنسییی،
اقتصادی ،اجتماعی و کالمی آنها هدوب حم .تسا م لغوا د ی (((( ((((( ) 94 31در پ وخ شهوژ د شقن رب      
متغیرهای تصور فرمانبر اد رانه زن از نقش خ دو در خان هداو و تفکیک نقشهای جنسیتی زن و مر ددد ،
تاثیر مستقیم و معنا اد ری بر خ وش نت علیه زنان اد رند و سطح زندددگی خ داونا ههه  ،م وب یبهذ دن و نز
تحصیالت زن و مرد بر خ وش نت علی راد ینعم و سوکعم ریثات نانز ه ی هتشاد لد .تسا س لو

و      

شهای انجام شده به بررسی متغیره ا رب راذگریثات یا ر طابت     
مار وگ لین ) 2004 ( 1با مروری بر پژوه 
Delsol C. & Margolin G.
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بین خ وش نت در خ هداونا و یلصا

نیا .دنتخادرپ یجوز تنوشخ ارگشهوژپ ننننننننننننننن و رب ی گژ یییییهاییی

شخصیتی شامل شخص عامتجا دض تی ییی یییی ،آش گتف ی و یتخانشناور 

رگن ششش ششششهاییی مح نک موک ن هد

ی متع ضرا
مگیری ی
خ وش نت ،به مانند ع او مل زمینه ای مانند م کش الت از جاود و س یمصت کب مم مم

دیکات   

اد شتند .کورونل و سیل او  ) 18 02( 1در پژوهشی که بر روی  641زن انجام هداد دوب ند نتیج دنتفرگ ه   
 42نفر از آنا دچار بی نظم رد لالتخا و ی دندوب درکلمع هک

     26نف یا زا ر نن نننها ا تاریخچ زا یا ه

خ وش نت خانگی اد شتند و به ارتباط بین این ود متغیر اشاره کردند.
آنچه پژوهش حاضر را مهم و قابل توجه جل هو مي دهد ،پر اد ختن به مولفه ای است كه در زند يگ
روزمره خان هداو ها نقش مهمي يا فا مي كنند .پر اد ختن به مسئله خ وش نت و عل ینابم و زاس هنیمز ل     
ر او نشناختی آن از این جهت اهمیت اد رد که همه ما به وگ نه ای ،تجاربی از آن را در موقعیتهاییی
مختلف اد شته ایم .با توجه به ارتباط سالمت افر دا  ،خان هداو و جامعه؛ يسب اري از اهداف آموزشي و
کهاییی ر او نشناس هرواشم و ی
ش ،وزارت بهداش تتت  ،ق هو ییاضق هه ههه ،کلینیک ک
اجر ييا آموزش و پ رور ش ش
وشك ر ،هم او ره در جهت حفظ و ارتقاء سالمت ر ناو افر دا  ،خان هداو و به تبع آن جامع سا ه تتتتت  ،ل اذ
شناسا يي متغيرها يي كه با نراد طابترا لماع نيا ددد دددددد ،م هب و دشاب هدننك كمك دناوت ي
خان هداو ها يا ن امكان را مي دهد از این رفتاره ریگولج ا ی تمالس حطس شیازفا نمض و دننک 

دارفا و     
     

فردی ،باعث اف از یش و بهب دو سالمت و عمل درک داوناخ ه ههههها ا و جامع وش ه د  .....چنانچ رد تنوشخ ه
خان هداو شایع ش دو  ،عال هو بر آثار نامطلوب اجتماعی ،رشدشناختی ،عاطفی ،ر او نی و اجتماعی افر دا
نیز را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهد .پس باید علل زمینه ساز آن ه ییاسانش رتدوز هچ ر     
یتواند هب
شده ،تا از آن پی گش یری ش دو  ،چ نو در غیر این صورت ،عال هو بر تبعات جبر نا ناپذیر ،م 
صورت نوعی اپیدیمی در آید .با توجه به شی عو باالی خ وش نت خانگی در زنان ایرانی ،مخصوص ٌاٌا ٌاٌا
ی در
خ وش نت عاطفی (حاج نصیری و همکار نا  ،) 95 31 ،به نظر میرس سسد بایددد بررسیییهاییی بی رتش ی ی
زمینه ع او مل زمینه ساز این ن عو خ وش نت به عمل آید .همچنین با تدوین سیاستهایی مبنی بر ارت اق ءءء
سطح حمایت اجتماعی از زنان و آگاه کر ند عم مو جامعه از اهمیت این موض عو بت ناو از اف از یش
آن پی گش یری نم دو  .با توجه به آنچ  هتفگ ه شش ش ششششد هدف

پ اکاو رضاح شهوژ ووووووو ی ع او م ب رثوم ل ررر رررر

یباشد .به این معنی که ع او مل موثر در خ وش نت را در اقد ما به
خ وش نت علیه زنان متاهل شهر اه او ز م 
Coronel A.L.C. & Silva H.T.H.
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رفتارهای خ وش نت آمیز شناسایی ،تحلیل و تبیین کند.هدف اصلی پژوهش حاضر ،او کاوی ع او مل
موثر بر خ وش نت علیه زنان متاهل شهر اه او ز اس .ت سئ او الت تحقیق بر اساس هدف مطالعه عبارتند
از:
 -1زنان علل و شرایط خ وش نت خانگی را چ وگ نه ر او یت میکنند؟
 -2چه سب ترها و زمینههایی خ وش نت خانگی علیه زنان را تحت تاثیر قرار میدهند؟
 -3چه ع او مل مداخلهگر یا تسهیلکنندهای خ وش نت خانگی علیه زنان را تحت تاثیر قرار میدهند؟
یشود؟
 -4چه راهبردهایی برای انجام خ وش نت خانگی علیه زنان اتخاذ م 
 -5پیامدهای خ وش نت خانگی علیه زنان کدامند؟

ششناسی
رو 

روش پژوهش حاضر کیفی و نیمز هیرظن دربهار هیاپ رب ههههه ههههههای هدوب نیمز هیرظن .تسا هههه هههههای ن یعو
پژوهش کیفی است که مح قق  ،پدید ههه ه ار ا در موقعی آ یعیبط ت نننننه هداد رارق یسررب دروم ا و

توصیف مینماید و هدف از آن بررسی عمیق رفتارها ،عقاید و تفکرات افر دا و گر هو ه  هب ا ه نام   
نحوی است که در زندگی او قعی آنها روی میدهد .نظریه زمینهای میکوشد با به کارگیری یک
سلسله رویههای سیستمانیک ،نظریهای مبتنی بر استقرا درباره پدیدهای ایجاد کند تفای و  هه هههه نآ یا
شامل یک تنظیم نظری از او قعیت تحت بررسی اس .ت در این روش نه تنها مفاهیم و ر با طه بین آنها
ی،
ایجاد میشوند ،بلکه به طور موقتی مورد آزمایش نیز قرار میگیرند (باستانی ،گل نشور و یراز یی یی
 .)0931مشارکتکنندگان پژوهش حاضر ،نمونه ایرانی هدوب اند که در بین ساللله یا

شهر اه او ز ساکن دوب ند .در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمنددد 1اس هدافت و دش

 97 31- 98در
فرشیپ اب ت     

مطالعه ،نمونهگیری م او رد مطلوب 2مدنظر قرار گرف .ت روش نمونهگی زا بولطم دراوم یر

عاونا     

روشهای نمونهگیری غیرتصادفی مح وس ب میش دو که در پژوهشهای کیفی جهت زگ ینش افر دا
مورد مصاحبه مدنظر قرار میگیرد و از طریق انتخاب م او ردی که پدیده ار هقالع دروم به نازیم     
فر ناوا  ،ولی نه به وگ نهای استثنایی نشان میدهد
مالکهای مورد بررسی در انتخاب نمونه در برگیرنده م او رد زیر دوب  - :تاهل  -2تمایل به مصاحبه
و همکاري در انجام پژوهش  -3شکایت و نارضایتی از ر با طه  -4به دست آور ند نمره حد زا یلقا
. purposeful sampling
. sampling favorites

1
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پرسشنامه خ وش نت علیه زنان حاج یحیی  -5در ر با طه زناشویی تجربه حداقل یکی از ان عاو خ وش نت

را اد شته باشند .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع 1هداد ها استفا هد شد .مص هبحا

با  17شرکت کننده هداد ها را به اشباع رساند .برای جمعآوری هداد ه هیلع تنوشخ همانشسرپ زا ا     
زنان حاج یحیی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفا هد شد .در این مصاحبه ،س او الت کل یانبم رب ی    
اهداف پژوهش انتخاب شد .مدت مصاحبه در ای نیب شهوژپ ن    

 03- 50دقی نامز .دوب ریغتم هق    

مصاحبهها توسط خ دو شرکتکنندگان تعیین شد .م  هدش تیاعر یقالخا لیاس در نیا شهوژپ       
شامل :کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنند ناگ رد تکرش یارب

طبض و شهوژپ

یاوتحم       

مصاحبه ،اطمینان به محرمانه باقی ماندن اطالعات و استفا هد از اسم مستعار آ یارب ننن ه  ا ووو همچن نی
حق انصراف از پژوهش در تمامی مراحل تحقیق .دوب روش تحلیل اطالعات در نظریهههی زمینهههای
شامل کد اذگ ری هداد ها اس .ت کد اذگ ری به معنای روند تجزیه و تحلیل هداد ها است که به ت کش یل
مفاهیم ،م وق لهها ،ویژگیها و خصوصیات م وق لهها منجر میش .دو

2

در نظریه زمینهههای ،کددد م تروص هلحرم هس رد یراذگ ییییی ییییییگی اب یراذگدک :در ززز زززز  ،کد یراذگ
و کد اذگ ری انتخابی .4کد اذگ ری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است ک هب صخشم تروص هب ه
نام اذگ ری و م وق له بندی پدیدهها از ر ها بررسی دقیق هداد ها میپر اد زد (استر سوا

   

و کربین 1986 ،5؛

ترجمه افشار .)0931 ،از طرف دیگر کد اذگ ری محوری عبارت است از سلسله رویهههه یا ی رد هک 
آنها پس از کد اذگ ری باز و شناسایی م وق لهها ،با برقراری پیوند بین م وق لهها ویش هب ههههه ه یدج یا ددددد،
اطالعات بهیکدیگر ربط مییابند .ای افتسا اب راک ن د  ه از هک )یراتخاس یوگلا( میاداراپ کی          
متضمن تعیین ر باو ط مستقیم (عّلّلی) و غیرمستقیم (می م تروص تسا )یجنا

یییی یییییگی در و سوارتسا(

کربین 1986 ،؛ ترجمه افشار .)0931 ،و باالخره کد اذگ ری انتخابی عب باختنا دنور زا تسا ترا     
م وق له اصلی به طور منظم (سیستماتیک) و ارتباط نداد آن با سایر م وق لهها ،اعتبار بخشیدن به ر باو ط
و پرکر ند جاهای خالی با م وق لههایی که نیاز به اصالح و سگ ترش بیشتری اد رند.

1

. saturation
. open coding
3
. axial coding
4
. selective coding
5
. Strauss, A.,& Corbin, J.
2
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جهت اعتمادپذیری 1یافتهها از سه ف افتسا ریز موسرم ن د :دش ه       -1اعتباری با ی تکراشم طسوت     
هرابرد     

کنندگان :از شرکتکنندگان در پژوهش خ او سته شد یافتهههه و هدرک یبایزرا ار یلک یا

صحت آن نظر دهند -2 .مقایسههای تحلیلی :در این روش به هداد های خام رج عو شد ت خاس ا تتتتت -

بندی نظریه با هداد های خام مقایسه و ارزیابی ش .دو  -3متن مصاحبه جهت کد اذگ ری به هم ناراک
پژوه گش ر هداد شد و ضریب ت او فق باالی  85درصد به دست آمد .ش کر تتت کنند ناگ شهوژپ نیا    
زنان بین سنین  20تا  52قرار اد شتند .تعد دا فرزند نا آنها ،در اد منه بد نو

ات دنزرف      6فرزند عونتم    

دوب  ،مدت زمان زندگی مشترک شرکتکنندگان در اد منه کمتر از  1سال تا  03سال قرار اد شت و
اختالف سنی نیز با همسر از  1سال تا  16سال متغیر .دوب شغل مشارکت کنند ناگ وب عونتم زین دد د دددددد ،
برخی از زنان شاغل و برخی دیگر خانه اد ر دوب ند ،سطح تحصیالت شرکتکنند ناگ ب زا ی ات داوس    
ف قو لیسانس .دوب در پایان فرآیند کد اذگ ری باز و محوری ،مفاهیم و م وق الت استخر جا شد .دن اب   
کد اذگ ری باز  153کد وا لیه و با کد اذگ ری محوری 25 ،م وق له عمده به دست آمد .بر اساس نظریه
زمینهای ،شرایط علی ،زمینهای و مداخلهگر که موجب اعمال خ وش نت شده  /لمع و

له یا
ماعت للل للل

انجام شده در بر با ر این پدیدهها و پیامدها و نتایج ناشی از آنها مطرح خ او هد شد.

یافتهها

با توجه به کیفی ندوب پژوهش و هدف بررسی و با اس هدافت ا هنیمز هیرظن زا ییی یییی و م رک صخش دن

م وق له محوری و زمینه ای با  17زن که قب ًالًال مورد خ وش نت او قع شده دوب ند مصاحبه و بعد از تجزیه
و تحلیل اطالعات به دست آمده م وق الت اصلی و فرعی مشخص شدند .زنان متأهل و عالقمند هب    
مشارکت و همکاری در تحقیق که نم هر نوشخ همانشسرپ زا یلقادح ت سد هب ار  تتتتتتتتتتتتت آور هد و در
ر با طه زناشویی تجربه حداقل یکی از ان عاو خ وش نت را اد شتهاند مورد مطالعه ق و دنتفرگ رار

جیاتن    

زیر به دست آمد:

مقوله اصلی " :خشونت؛ ابزاری پنهان و آشکار "

مهمترین بخش این کد اذگ ري ،مشخص کر ند م وق له محوري اس .ت شهوژپ فده هب هجوت اب      
ش،
حاضر مبنی بر او کای ع او مل موثر بر خ وش نت علیه زنان و با توجه به هداد ها و یافتهههه هوژپ یا شش شش

م وق له " خ وش نت؛ ازبا ری پنهان و آشکار" به عن ناو م وق له مرکزی انتخاب شد .این م وق له ،حادثهی ییا

. truthworthines

1
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ف می
اتفاق اصلی است که سلسله کنشها و کنشهاي متقابل بر يا کنترل و ادا ره کر ند آنها معطوف ف
یشوند .این م وق له ،م وق لهیا پدیده اصلی است که در بیشتر مصاحبهها ت رارک
گر دد و بد نا مر وب ط م 
یتو نا به آن ،مرتبط ساخ .ت ه چی
شده و دیگر م وق الت را زیاد م 

لوقم زا کی ههه ههههه هب شهوژپ یا    

ت،
تنهایی نمایانگر اصل مطلب نب دو ند ،بنابراین م وق ل نا تروص هب یزکرم ه ت الوقم لک زا یعاز تتتتتتت تتتتتتت
خر هد م وق الت و دیگر مفاهیم موج دو در پژوهش استخر جا شد .این م وق له به وگ نهای انتخاب شده
است که نه تنها همه م وق الت عمده و زیر م وق الت را در بر گب یرد ،بلکه در ی عازتنا حطس ک ییی ییییتر
ی ،ش لع لماوع و طیار ییی یییی،
ط با ا م وق ل روحم ه یی یی
بت او ند سیر اد ستان را شرح و توضیح دهد .در ارتباط ط
شرایط و ع او مل تسهیل گر و مداخله گر خ وش نت ،سب ترها و زمینههای موثر بر خ وش نت ،راهبردهای
یشو .د زمینه و شرایط مداخله گررر رب
خ وش نت ،و همچنین ،پیامدهای خ وش نت علیه زنان اکتساب م 
راهبردها تاثیر مستقیم می اذگ رند نتایج به شرح زیر مطرح می گر دد :
الف -شرایط و عوامل علی

شرایط علی ،دسته ای از روید دا ها و وقایع هستند که بر پدیده اثر می اذگ رند ی و عیاقو ا

اوح د یث   

هستند که منجر به وق عو یا سگ ترش پدیده محوری میشوند .خ وش نت میییت او ند و فلتخم لیالد 
وج دو مختلفی اد شته باشد .با تحلیل نتایج بدست آمده از مصاحبه شوندگان ،ع او مل زیر ناونع هب
شرایط عّلّلی شب مار آمده است:

 -1چشم پوشی از نشانههای اولیه :اشخاصی که دس و تاساسحا شوخت

رذگدوز فطاوع     

یشود که تالطمات
یشوند و این امر سبب م 
میشوند ،به سا گد ی در ماد پیوندهای متزلزل گرفتار م 
و فراز و فر دو های زناشویی ،آثار و بازتابهای سوء خ دو را بر روی این ن و دراذگب تاطابترا عو
روشن است که قربانیان اص  نیا یل ن سنج طباور عو

وم نث هک تسا تلع نیدب اذل .تسا    

    

   

پیوندهایی این چنین نمیتواند از آخر و عاقبتی به خیر برخور اد ر باشند ،چرا که احساسات سرکش
فرد مانع از درست اندیشی وا میشود و فرد تا به خ دو میآید که می بیند در ماد پیوندهای متزل لز
و مرضی افتا هد است که مجبور است برای آن تا ناو و بهای سنگینی بپر اد ز .د در این زمینه اظهارات
یکی از مصاحبه شوندهها شنیدنی است:

" ...چند مدت بعد از آشنایی بم گفت زن داره .ولی می گفت ازدواج اجب و هتشاد یرا
قراره طالقش بده .با این وجود بازم ادامه دادیم که مثال کم کم از هم جدا بشیم"...

واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان721..........................................................................................

 -2مشکالت شخصیتی :اختالالت ر او نشناختی ی نوشخ لماوع زا یک تتتتتتتهاییی خ گنا ی یناور و    
است و گا ر فرد اض تشاد کیتوکیاس لالتخا و بارط ه هکنیا ای دشاب  رسفا ده شاب د ددددددد ددددددددددد ،دس هب ت   
خ وش نتهای خانگی می زند زیف تسا نکمم هک 

یی ییییییی اب یناور ای یک ششش ش شششششد .اف زا اراکشآ هک یدار   

اختالالت و نارساییهای روحی و ر او نی رنج می برند ،جهت جبر نا آنها ،راههای متعدد رد ار ی
پیش می گیرند .به گفته زنان برخی از مر ناد  ،به اشکال مختلف تالش ک هدر و تردق هک دندوب   
فر دا ستی خ دو را به رخ زنان شان شکب ند .این مر ناد برای جبر نا احساس حقارت خ دو  ،با توسل هب
حربههای مختلف از خ وش نتهای ر او نی چ نو تحقیر ،انتقادهای موذیانه و پیوسته خو ِدِد زن گرفته تا
تحقیر و تمسخر خان هداو های آنها ،خ بدو اوری زن را متزلزل و در نهایت با زای رک ل دن هفلوم نیا     
یکنند .مصاحبه شونده ای می گفت:
مهم به اهداف خ دو دست پیدا م 

" ...همیشه پیله می کرد بگو چند نفر هستن کاریت ندارم ....لباسای منو می پوشید جلو در
یآیستاد .می گفت من می دونم شبا یه ماشین میاد دنبالت "...
م 

از جمله این راهها ،تسلط یافتن بر همسر و تعدیل عقدههای ر او نی است ک ارهوش ه ِنِن انز ن دروم     

مصاحبه در این پژوهش در پیش گرفته دوب ند.

 -3عدم امنیت روانی :از جمله نیازهای اساسی شب ر که در بیشتر نظریههای ر ناو شناس نا زین و   
پژوهشهای آنان درباره خصوصیات انسان مشاهده می گر دد  ،نیاز به امنیت اس .ت (شاملو.) 91 31 ،
هر وگ نه سالمت یا عدم سالمت فضای خانه و خان هداو  ،در ندوب یا نب ندو امنیت ر او نی در فرد مؤثر
اس .ت نب دو آرامش و امنیت عاطفی و ر او نی بین اعضای خان هداو به خص صو

بین او لدین با فرزند نا

از عمدهترین م کش الت خان هداو هاست .یکی از مصاحبه شوندهها اینطور بیان کرد:

"  ...وقتی پدرم با مادر ازدواج کرد ،چون مادرم کی زن مطلقه بود فکر می ک هالک در   
سرش رفته .به همین خاطر با یه زن دیگه آشنا شد .از وقتی که مادرم فهمید همیشه خونه
ما درگیری بود تا وقتی که مادرم فوت کرد .تو اون شرایط واقعا زن تخس ندرک یگد    
مون بود "...

 -4عدم تفکیک از خانواده اصلی :یکی از مالک ه رتشم یگدنز هبرجت یارب مهم یا ککککککککککککک

موفق و یکی از مشخصه های رشد اجتماعی ،اد شتن استقالل است .اودزا یضعب رد ججججج ها ا ،نداش نت
استقالل یکی از زوجین باعث بروز اختالفات سب یار می ش .دو یکی از مصاحبه شوندها گفت:
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"  ...بیشتر مواقع به حرف خونوادش بخصوص مامان و خواهرش بود تا خونواده ،انگار به
یداد
اونا بیشتر اهمیت میداد .مثال ما اگه می خواستیم بری مسافرت اگه مامان اج هزا می ی
می رفتیم "...

 -5باورهای جنسیتی :تعصب جنسیتی به ط خیرات رو ی و 

ب یگنهرف ی  رتش د هج ر ِتِت سدورف  تتتتتتتتتتتتت

یت او ند نوگ هب  ههه هههههاییی آزار جنسییی،
کرد ِنِن زنان و دختر نا به کار رفتهاس .ت پیام ِدِد تعصب جنسیتی م 
تج سنج زوا یییی ی ی  اا اون     ِعِع خ سنج تنوش یییی ی خود رد ار  هد ناشن هعماجد .هلمج زا نپ نیا د هرا اااااااااااااا ا،

"برترپنداری جنس مذکر" .دوب این ویژگی در صحبتهای یکی از مصاحبه شوندهها مشه دو است
یهای تحسین برانگیز دوب  ،می گفت:
که به جرات میتو نا گفت خ دو این زن او جد سب یاری ویژگ 

" ...همسر من از جهات بسیاری قابل تحسین است .چون بخاطر موقعیت شغلی اش با زنان
زیادی ارتباط دارد ،ولی منو انتخاب کرد"....

ب-عوامل زمینه ساز

این ع او مل نشانگر یک سلسله خصوصیات ویژه ای است که به ن یدپ رب یعو د  ه د ای دنراد تلال       

ش  /ک رادا یارب لباقتم شن هه ههههه  ،کنت هب خساپ و لر    
سلسله شرایط خاص که در آن راهبردهای کنش ش
پدیده صورت می گیر .د در این پژوهش این ع او مل شامل م او رد زیر است:

 -1عدم شناخت صحیح :از چ زي هايى كه س اواز ر است انسان به آن اهتمام ورزد هك تسا نيا    
ىخ او هد با وا از جاود كند ،نظر يب فكند و بررسى كند .بررسى كام قيقد و ل
در صفات سك ى كه م 
براى به دست آور ند شناخت او قعى تر دختر و پسر از كي د هرود رد رگي اودزا زا شيپ ججججج  ،از چند
جهت ضرورت اد رد از جمله این م او رد تطب قي معيارها و خصايص مطلوب .میتو نا گفت ا لّوّو و ني
مترين علت از هم پاشيدگى خان هداو ها ،نداشتن شناخت كافى زن و شوهر از كي د گي ر است که
مه 
یشو .د در این زمینه مصاحبه شونده ای گفت:
به انتخاب نادرست منجر م 

" ...با کی پیامک اشتباهی که همسرم برای من فرستاده بود با هم آشنا شدیم .راسش اول
حتی بش فحش دادم ولی کم کم بهش وابسته شدم .جوری که حتی بعد که فهمیدم مال
یه استان دیگس هم نتونسم فراموشش کنم .چند بار اون اومد اهواز دیدن من"...

 -2زمینه آشنایی زوجین :در مراحل پیش از از جاود افر دا به ش وی هههه انشآ مهاب نوگانوگ یا     

میشوند .شی هو آشنایی آنها مهم است اما مهم تر از آن روندی اس وز هک ت جججججه جاودزا زا لبق ا   
طی میکنند و برای زندگی مشترک آما هد میشوند .مص هدنوش هبحا
خ دو چنین گفت:

ای در زمین ییانشآ ناکم ه    
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" ...خب من و همسرم زمانی آشنا شدیم که تو پارک با دوستم داشتیم ق ..میدز یم مد    
اونم با دوسش سوار ماشین بودن ،یه لحظه ما رو دیدن ،دوس نار ش ن وب هد ددد دددد ،هظحل هی   
م،
وایساد همسر من پیاده شد و اومد سمت ما .اول  ارب ش ای نن نننک یش صالخ نوشتسد زا ه مممم مممم
شمارشونو گرفتیم ،ولی خب"...

یا دیگری در زمینه فشار اطرافیان گفت:

" ...خونوادم همیشه نگران سن من بودن .وقتی پسرخالم اومد همه موافق بودن که کی
رو می خوای بهتر از این" ...

 -3تفاوتهای بین زوجین :نتایج پژوهش ن ناش داد یجوز نیب یاهتوافت نننن ننننن ی لماع ک    هوقلاب

یرود .چرا که نیا یارب ککککک هی ییک آس اجیا بی د
خطرساز برای ایجاد خ وش نتهای خانگی به شمار م 
ش دو نیاز به ع او مل خطر است؛ به این معنی که فقط یک عامل خطر وج دو ندار .د پس

نمیییت ووو انیم

وگب ییم فقط تفاوتهای بین زوجین موجب بروز خ وش نت خانگی یا ر او نی میشو .د بلکه باید گفت
یک عامل در کنار ع او مل دیگر با وزنهای مختلف ،منجر به خ یگناخ تنوش    میییش ووو .د ی زا یک
مصاحبه شوندهها گفت:

" ...در فرهنگ ما اسم بچه رو پدر و مادر مشخص میکنن ولی انگار تو فرهن مرهوش گ   
م دش نو   
پدربزرگ و مادربزرگ هم حق دارند .من اینو نمی دونسم که باعث اخ فالت
"...

 -4اسطورهای زناشویی :او قعیت این است که نگاه جامعه به زن و م در ا و تسا توافتم ین     

ن عو جنسیت گرایی و جنس نگری از دیرباز تا امروز وج دو اد شته اس .ت گرچه این دید هاگ زورما   
تا حد دو ی به نفع زنان تغییر کر هد است ولی هنوز تا رسیدن بارب یقوقح هب ررر رررر ،نی الت هب زا ششش ششششهاییی
زیادی است ،که این نگاه جنسیتی خ دو باعث شکلگیری ذهنی یتوافتم یاهرواب و تا     میییش ووو .د
باورهایی چ نو اینکه مرد نماد قدرت و صال تب

است و زن نماد مهرورزی و تیمار گری .باوره یا ی

از این قسم نیز سبب میشود که جامعه همین ویژگیها را از جنس زن و م در و دشاب هتشاد عقوت   
یکنند .مصاحبه شونده ای گفت:
افر دا نیز خ دو را با این نگاهها و باورها هماهنگ م 

" ...بم می گفتن زن مظهر عشق و مهرورزیه .تو سختیها با و یرابدرب دی
زندگی .لقمه رو از دهن خودش بده خونواده"...

یا دیگری می گفت:

وت هنک راثیا
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" ...مادرم می گفت زن باید تو زندگی فروتن باشه .جوری شده ب یم رکف نم هک دو    
کردم زن باید اون قد قوی باشه که هیچ چیز نتونه مانع ادام مدوخ ارب .هشب یگدنز ه      
تعریف کرده بودم من کی مادرم ،پس هر اتفاقی بیفته باید ب زیچ ره ا ی ایب رانک  ممممم مممممم ،در
حالیکه خیلی چیزا رو می دیدم."...

طبیعی است که در سنین ک رام زا رتخد یکدو د ربوگلا ش د یرا کر شالت رودقملا یتح و هد         

یهای ارتباطی مادر را در ر باو ط شخصی اش بازتاب دهد.
یکند ویژگ 
م 

 -5کیفیت نامناسب محیط خانواده :ر او نشناسان می وگ یند مر اد نی كه از كدوك ی در خان هداو
شاهد كتك خور ند زنان خان هداو دوب هاند در زب ر سگ الی بیشتر مرتكب خ وش نت علیه همسر نا خ دو

میشوند .افر دا ناپخته ،بی حوصله ،سباو ته و متزلزل و سك انی كه از اح ب ساس ی یم جنر یتیافك 

   

برند بیشتر علیه زنان مرتكب خ وش نت میشوند .مصاحبه شونده ای در ر با طه با تجربه همسرش می
گفت:

" ...پدرشوهرم یه نظامی بود .چون وضع مالی مادرشوهرم خ دوبن بو هه ههه ،هم یازور نا
اول با امر و نهیهای شوهرش کنار می آد ،و حتی بعضی وقتها شوهر من ش کتک دها
یتونسه کاری کنه"...
خوردنای مادرش هم بوده و نم 

یا دیگری می گفت:

" ...هر وقت من اعتراض می کردم منو کتک می زد و عصبانی میشد و می گفت پدرشم
با مادرش همین رفتار رو داشته و مادرش هم حق اعتراض نداشته "...

پ-ع او مل مداخله گر

شرایط مداخله گر برخاسته از وا ضاع و اح او ل غیر منتظره و اتفاقی اند اهدربهار رب هک 

یم ریثات       

اذگ رند و موجب تسهیل یا محد دو یت راهبردها میشوند .در این پژوهش این شرایط شامل م دراو
زیر هستند:

 -1مشکالت اقتصادی :م کش الت مالی یکی از رایجترین دالیل اختالفات می نا ا نارسمه سس س سسسس .ت
زندگی مدرن ،کم رنگ شدن آ اد ب ،سنن و شی هو های اصیل زندگی باعث شده است موض تاعو
اقتصادی بر می ناز امید زوج ادا رد نی مم مممه نداد زندگی شم  ت شاب راذگریثات کر ددد دددددد .ام ور زززهیکییی از
ع او مل مهم در ایجاد آسیبهای اجتماعی و خان هداو ها ،م کش ل اقتصاد خان هداو اس .ت یکی دی زا رگ
زنان می گفت:

واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان131 ..........................................................................................

" ...دیگه بچم 1سال و خورده ایش بود که جدا شدم .اونم بخاطر کار نکردنش .حاال دیگه
بگذریم از دختربازیاش که واقعا هم نمیشد جلوشو بگیری .دیگه زندگی ما واقعاا سخت ت
ت
بود"...

 -2مشکالت شغلی :هر شغلي به تناسب م ياز اي خ دو  ،م کش الت خاصي هم اد رد و ه رف ر دي

هب    

روش خ دو با يا ن م کش الت برخورد و گاهي يا ن مسائل را خ او سته يا ناخ او سته به خان هداو منتقل مي
کند .م کش الت کاري ممکن است زند يگ مشترک را ن زي تحت ت ارق ريثأ ر دهد   .......نيرتشيب م لکش
کاري زنان به يا ن دليل که مسئول تي

ادا ره منزل ن زي بر عهده آن نا سا تتتتت  ،خ وبمک و يگتس د تقو     

اس .ت یکی از مصاحبه شوندگان در این زمینه اینطور گفت:

" ...من و همسرم تو یه پاساژ آشنا شدیم .من تا حدودی با کارش آشنا هستم .هم س نیگن ههه،
هم طوالنی .از ساعت  7صب که می ره تا  7عصر .شبم که می آد خیلی وقتا اونق هتسخ د   
یتونسم چیزی ازش بخوام"...
بود که من نم 

 -3مشکالت اجتماعی :با اد شتن افر دا سالم ،میت ووو نا انتظ وناخ نتشاد را ا نتشاد اب و ملاس هد      

یتو نا انتظار اد شتن جامعه ای سالم اد شت ،و البته بر عکس .خ هداونا ریسم رد   
خان هداو های سالم ،م 
دست یابی به اهداف خ دو همانند سایر پدیدههای هستی با ع او مل و م او نع وگ نا وگ نی م او ج تسا ه   
که برخی از آنها باعث انحراف ،یا مانع دست ی با ی نآ 

م سدقم و یلاع فادها هب یییییی یییییییش دو هب و   

یرساند .یکی از مصاحبه شوندگان در این زمینه اینطور می گفت:
خان هداو آسیب م 

ی ،انگ را
"  ...از قدیم یادم می آد مادرم همیشه از پدرم کتک می خورد .ب کلا لیالد ه ییی ییی
اگهیه روز اونو نمی زد شبش روز نمیشد .وقتی ازش می پرسیدم چرا می گفت مرد باید
خشن باشه ،وگرنه چه فرقیه بین زن و مرد "...

شهاي عمومی :از جاود کر ند آن ه رد نودب م رظن    
 -4کمبود آموز 

زومآ نتفرگ شش شششهایی

مقدماتی ،درست مانند شر عو یک کار تجاری بد نو درنظر گرفتن س دو و زیان اس .ت اکثر ز جو ها ا
متوجه نیستند که کالسهای آموزشی پیش از از جاود میییتوانند زا یدایز رایسب دح ات 

لامتحا       

طالق کب اهند .تحقیقات وگ یای این مطلب هستند که شرکت در این ود رههای آموزشی میتوانند
تا  % ۳۰احتمال بروز نفاق و جدایی را کاهش هداد و زوجین را به سمت زندگی شاد ت تیاده یر   
نمایند .شرکت در این قبیل کالسهای مشاوره همچنین میتواند از استرسهای شایع زمان پیش از
از جاود نیز کب اهد .یکی از مصاحبه شوندهها گفت:
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" ...جایی نبود بهمون بگه نیاز زن و مرد چیه؟ .یه دو ساعت کالس می ذاشتن که بیشترش
در مورد نحوه بچه دار شدن و جلوگیری بودش .خیلی وقتام بخاطر پولش بود .چون همه
می خواسن زودتر تموم بشه "...

راهبردهای کنش و کنش متقابل همسر علیه آزمودنی

راهبردها مجموعه اعمال هدفمند و عمدی است که برای حل مش ککک ل ی یسر ا د ا یفده هب ن ّتّت ذاخ      

میشوند .شاید ان عاو خ وش نتها را در این جمله مصاحبه شونده این پژوهش بت او نیم نشان دهیم که
می گفت:

د کههه صفررر!
" ..اگه اینجوری بخوام با شوهرم زندگی کنم ،خانواده که صفر ،رفت و آمد د
هرچی که خودش گفت ،بشین ،پاشو ،بخور ،نخور! همش خودش .هررر وق سکس نوا ت   
بخواد ،پول بهاندازه ای که اون می دونه الزمه ،حق دیدن بچمم که ندارم ،خب پس من
واسه چی میخوامش واقعا؟ می خوامش که  24ساعت تن و جونم بلرزه؟! ب وتروا ننن نمیشههه
بعضی مواقع وقتی می دونم تو مغازه اعصابش خورد شده ،کلید که می ندازه رو در میاددد
تو ،من می ترسم! می ترسم بیاد چیزی بگه و من جواب اشتباه بدم که جنگ بشههه ،کت ککک
یکن ننی
بخورم! حتی حالت چشماش ترس داره .خدا به داد موقعی برسه کههه احسا سسس می ی
جنون گرفته! تا کی بشینم اینجوری زندگی کنم؟نه بچه دارم نه آینده".

با تجزیه و تحلیل مصاحبههای این پژوهش ،گا ر بخ او هیم ان عاو راهبردهایی که مر ناد علیه زنان به

کار بردهاند را را نام ببریم میتوانیم وگب ییم زنان در زندگی خ دو شش ن عو خ وش نت را تجر یم هب   
كنند :ر او نی ،کالمی ،جسمی ،اجتماعی ،جنسی و اقتصادی که در زیر ی ر اهنآ یکی یک ا یسررب     
یکنیم:
م 

 -1خشونت جسمانی :همان طور که از نامش پیدا اس تتت  ،ش وی ههههاییی آزار و اذی ار ینامسج ت   
شامل میشود كه این ن عو خ وش نت برای همه زنان مورد مطالعه بد نو توجه به ن عو تحصیالت ،نژ دا
و وضعیت خان گداو ی روی هداد .دوب یکی از زنان می گفت:

" ...یه بار رفتم ارایشگاه موهامو کوتاه کردم بهم میگفتن چقد سرت شکسته ،می گفتم براا
بچگیامه .چی می گفتم بگم که کتک می خوردم؟"

 -2خشونت روانی :آنچه از تحلیل مصاحبههای زنان و نتایج این پژوهش میتو نا نآ هب

کرد این است که امروزه شایعترین ن عو خ وش نت در هم ارس ننن  ،خ هک تسا یناور تنوش

هراشا

    مقای هس
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کر ند  ،تحقیر و بی توجهی به احساسات همسر از مصادیق این ن رامش هب تنوشخ زا عو      میییرو .د
یکی از مصاحبه شوندهها اینطور بیان کرد:

"  ...همیشه مرا با دیگر زنان مقایسه میکند .فالنی رو ببین خ دو ش تنهایی با ماشین میره تا ته نار و
یکنه ." ....
بر می گر .هد به این می گن ز .ن این جمالت اذیتم م 

دیگری می گفت:

   
" ...وقت سفر فقط به فکر خودشه .از صب که پا میشیم همش ت نیشام و ی نم مه .م مه
بچهها خسته می شیم .تازه آخر روزم می خواد غروب رو تماشا کنه .ه گیم یچ ر ی اباب م     
خسته ایم ،میگه خب شما بشینید توماشین .بعد یه ساعتم که بر میگرده ،انگار نه انگار م هی ا   
ساعت منتظر بودیم"...

خ وش نت کالمی یکی از معمولترین خ وش نتهای ر او نی است که در اکثر ج او مع نسبت به زنان اعمال

میشو .د خ وش نت کالمی خصوصا در زمان عصبانیت بیشتر به کار گرفته میشو .د یکی از مص هبحا
شوندهها گفت:

"  ...منو تحقیر میکنه و به من میگه دهاتی ،میگه تو ندید بدیدی .در صورتی که من خونه
پدرم زندگی خیلی خوبی داشتم و همه از زندگی ما می گفتن"...

مصاحبه شوند دیگر اظهار اد شت:

" ...شوهرم اینقد بد دهن بود که رعایت هیچ ک هی .درک یمن ور س راب ککککک ک کککککککهیک زا ی
همکاراش و خانمش اومده بودن خونه ما ،به خاطر اینکه پ یذ رایی خوب نبود ،بهم فحشای
رکیک داد ." ...

ممانعت مر ناد از دسترسی همسر به حیطه عمومی از دیگر خ وش نتهای ر او ن  هک تسا ی در قیقحت    

حاضر آزم دو نیها به آن اشاره کردهاند .متاسفانه کاستیهای شخصیتی م نادر ببس   

میییش ووو د تم ما

تحرکات زن را سب ان یک دیکتاتور شکاک و منفی باف کنترل کنند .بدین معنی که ت هک اجنآ ا    
میتوانند از ق هو مانور و تحرکات زن کاسته تا بدین وسیله به ن تسد بذاک ینمیا یعو

ات دنبای       

جایی که برخی وا قات این کنترل را تا جایی ادا مه می دهند که حتی اف اساسحا و راک تت تتت ،عقاید و 
رفتار زن اعمال کنترل میکنند تا مانع از ش وک فا شدن اس اب یاهدادعت لل للل هوق زن نی .دنوش ز
شونده ای اینطور می گفت:

مص هبحا
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"...شوهرم دوست نداشت برم بیرون .می گف ره ور .دایمن مشوخ تاتسود زا نم ت   
کدومش یه عیبی می ذاشت .راسش دیگه ترجیح میدادم که برا اینکه نخوام باش بحث
کنم نشستم خونه"...

   

 -3خشونت اقتصادی :خ وش نت اقتصادی ن عو جدید رد رسمه رازآ زا ی ام هعماج     اس هک ت   
توسط مر ناد نسبت به همسر اعمال میشود  .ند ندا خرجی ،سوءاستفا هد م نز زا یلا

ندز همدص و

به وسایل مورد عالقه وا را از جمله م او رد خ وش نت اقتصادی علیه زنان برشمر هد میییش ووو ند .در این
مورد مصاحبه شونده ای گفت:

" ...هر وقت پول می خواستم باید دقیقا از اینکه چطور خرج کردم رو گزارش میدادم.
حتی بعضی وقتها مجبور میشدم فاکتور بگیرم و حتی مکان ج ر رظن دروم سن ووو وووو ،که
خیالش از هر حیث راحت باشه"...

یا دیگری می گفت:

" ...همسرم حتی نسبت به دادن خرج و مخارج زندگی هم کوتاهی می کرد .ب هنوخ ار   
خرید نمی کرد که من خودم غذا درست کنم .طوری شده که برادرم خرج منو دخترمو
می ده .حتی برا خرید عید هم برادرم بهم پول داد"....

 -4خشونت جنسی :خ رد یسنج تنوش امت م خر ناهج  م ییییی ییییییدهددد ،گرچ ب رد ه یشت اهروشک ر    

تحقیقات کمیروی این مسئله انجام شدهاس .ت به خاطر طبیعت خصوصی خ وش نت جنسی ،تخمین
می ناز

سگ تر گد ی مسئله م کش ل اس .ت تحقیقات نشان میدهد که تقریبًاًا یک چه تنوشخ نانز مرا    

جنسی را از طرف شریک جنسی شان تجربه کر هد اند .خ یتمالس رب یقیمع ریثأت یسنج تنوش       
جسم و ذهن اد ر .د یکی از مصاحبه شوندهها گفت:

"  ...بعضی وقتا ازم می خواست خودمو برهنه کنم و براش عکس لخت زا نم .متسرفب ی
یداد "...
این کار متنفرم .حس بدی بهم م 

یکی دیگر از مصاحبه شوندهها اینطور بیان می کرد:

  

"  ...یه روز عصر با هم حرف مون شد .شب اومد خونه .خب من حالم بد بود ،بجای اینکه
از دلم در بیاره می خواست سکس کنه .اصال دلم نمی خواست ولی مگه این چیزا حالیش
بود"...

پیامدهای خ وش نت در بین آزم دو نیها

واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان35 1..........................................................................................

هر جا انجام یا عدم انجام عمل  /تعامل در پاسخ به امر یا مسئله ای یا به منظور ادا رهیا حفظ موقعیتی
یتواند ای کی      چند دروم 
یآید .پیامدها م 
از سوی فرد یا افر دا ی انتخاب ش دو  ،پیامدهایی پدید م 
باشند ،کوتاهیا دراز .پیامد میتواند برای شخص مشه دو  ،اما از دید دیگر نا پنهان باشد .میییتوانند
فوری یا تدریجی باشند ،باز تشگ

پذیر یا بی باز تشگ

باشند ،قابل پیش بین نشاب ی د ب شیپ ای  ی ین      

ناپذیر .اثرشان میتواند کم اد منهی ییا هدرتسگ یبرک و سوارتشا( دشاب نننن ننننن 19 98 ،؛ ترجم دمحم ه یی ییی،
یتو نا به این به عن ناو پیامدهای خ وش نت علیه زنان اشاره
 .) 93 31پس از تحلیل مصاحبههای زنان ،م 
کرد:

ش ،م رد یسنج تالکش انز ن نننننن  ،ناونع هب
 -1مشکالت و اختالالت جنسی زن :در این پ هوژ ش ش

یکی از پیامدهای خ وش نت مر ناد علیه زنان به آن نگاه میشو .د در این زمینه ن د رهوش مهم شق ر
ایجاد م کش الت جنسی زن سب یار آشکار و مشخص است ،چرا که سب یاری از زنان مطا قب گفتههههاییی
خ دو شان در روزهای وا ل زندگی هیچ م کش لی با مسائل جنسی نداشتند ولی به مرور زمان رفتارها و
ان عاو خ وش نتهای مرد در زندگی به نوعی بر ایجاد این م کش ل اد م هدز ن کی .تسا ی یی یییی از مص هبحا
شوندهها در مورد اینطور گفت:

"  ...همیشه بعد تخلیه شدن منو به حال خ مدو می ذاش .ت ان  یاضرا طقف راگ ا دعب .دوب مهم نو زا یتدم        
سکس متنفر شد ...م "

یا یکی دیگر می گفت ... :همسر وخ هب دش

ل خیلییی می تفر م م
م
نن نننمیییرس سسید ،ریشاش .دز یمن و اوا ی للل للل

سمتش ،ولی وقتی بعدها دیگه وب ی دود می اد د دیگه سود

نداشتم .این مسئله هم بههه نظر ممم خیلییی

ر با طه ما رو خراب کرد ...

 -2طالق عاطفی :طالق عاطفی به سردی ر با طه میان زن و شوهر گفته میش دو  ،در او قع در این
ر با طه ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر به سردی تمامی ر باو ط زوجین میشود .یکی از زنان

می گفت:

" ...اصال محبت نداره ،حرف نمی زنه! شوهرم صبح می ره سر کار ،شبم که بر می گ در ههه،
م فالننن
م ب یر م م
با گوشیش بازی میکنه! کار هر روزشه! وقتی هم بخواد بریم بیرون ،می گم م
جا؟! هیچ چی نمی گه"...

 -3الگوی تعاملی تالفی جویانه :ال وگ های ارتباط زناشویی به ال وگ های درونی شده هتفگ یا   

میش دو که هر ز جو با خ دو به ر باو ط زندگی زناش یو ی م  یی یییآور .د ای م ناشن اهوگلا ن یییی یییییدهد هک    
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ال وگ ی تعامل کارآمد بین زن و شوهر چه باید باشد .از دید متخصصین ر او نشناسی ال وگ های مقابله
تهای تعارض آمیز به کار میبرند ،ال وگ های ارتباطی زناشویی نام
با م کش الت که زوجین در موقعی 
اد ر .د یکی از ال وگ های زوجینی که در این پژوهش شرکت اد ش نت ددد ،ن یفالت یلماعت یوگلا یعو     
جویانه دوب که در این ال وگ زوجین در برخی ر باو ط مقابله به مثل اد شتند .یکی از این م او رد اقد ما به
ر با طه فرا زناشویی .دوب شونده ای گفت:

"  ...چون همسرم خودش با یکی رابطه داشت منم رفتم با یکی دوس دنچ ره .مدش ت     
اوائل قبول نمی کرد که با کسی هس ،ولی تو خونه وسایلشو پیدا کردم "...

 -4افت بهداشت روانی فردی :نابهنجاریهاییی ر او ن رد یراتفر و ی ماگنه ناسنا ی عورش       

میشود که احساس ناایمنی بر وج دو وا حاکم گر .دد این احساس ،به شی هو های مختلف بر مناسبات
یتواند ف در گرد ی  ر را   
آنها ،سایرین و نح هو زندگی مختلف آنها تأثیر می اذگ ر .د احساس ناایمنی م 
در فشار قرار دهد و مسائل و م کش التی را برای وا ایجاد کند و حتی باعث پیامدهای سویی ه رد م

"بهداشت ر او نی فردی" و "ارتباطات اجتماعی" وا ش دو  .احساس ناا ینمی

میییتواند بنج زا  هه ههههاییی

مختلف زندگی ،شغلی ،تحصیلی ،خان گداو ی و اجتماعی نم دو پیدا کند .یکی از زنانی که به شدت
از تنهایی و عدم احساس لذت از ادا مه زندگی شکایت اد شت می گفت:

م ،ب .مدرب هانپ نامر ه     
" ...مدتی است که برای اینه نخوام دیگه با همسرم هم کالم بشم م
راسش دیگه هیچ چیزی بهم لذت نمیده .حتی تو جمع خونوادگی .حس میکنم ص اتبح
خیلی بیخوده ،با خودم که هیچ حرفی ن منم و همرگرس نویزیولت اب نوا .میراد طقف     
رمان"...

 -5افت راندمان کاری :یکی دیگر از تبعات خ وش نت خانگی علیه زنان ،تاثیراتی است ک رب ه   

روی وضعیت اشتغال زنان می اذگ ر .د در ج او مع امروزی ،هر فردی طبیعتًاًا در طول زندگی خ دو به
شغلی مشغول میش .دو اد شتن یک شغل برای فراهم ک ندر
چ وگ نگی شغل و محیط کار شما ،مسئلهای تس

؛تسا یمازلا درف یداصتقا هافر اما

       

که هیچ هاگ یگب هدیدان ار نآ دیابن ررر ررررید .درف لغش   

یتواند سب یار به زندگی وی
میت او ند باعث فشارهای ر او نی زیادی بر وی ش دو و یا از سویی دیگر م 
یتو نا گفت که در برخی م دراو رم د زا اهنت هن نا   
آرامش دهد .پس ار تحلیل مصاحبههای زنان م 
کار همسر استقبال نمیکنند بلکه در برخی م او رد سعی در تضعیف این حیطه نیز اد رند ،چرا ک زا ه
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این طریق میتوانستند اعمال نف ب ذو یشت دوخ نارسمه یور رب یر

هتشاد .دنشاب ی زا یک هبحاصم        

شوندهها می گفت:

" ...در موقعیتهای متعدد سعی می کرد حرفه منو زیر سوال ببره .حتی جالبه بگم حتی
ی
بعضی وقتا که از نظر اقتصادی مشکل داشت و به کمک من احتیاج داشت که هزینههای ی
زندگی بر دوش من بود ،او حرفه و تخصص منو مس  مناراکمه مامت و درک یم هرخ رو      
مسخره می کرد."...

مدل علی و پیامدی ارائه شده (شکل  ،)1حاوی ع او مل موثر بر خ وش نت علیه زنان ،ان عاو خ وش نت و
پیامدهای حاصل از اعمال خ وش نت علیه زنان مورد مطالعه است .

شکل :1مدل تجربی عوامل مؤثر برخشونت خانگی علیه زنان ،انواع خشونت اعمال شده و پیامدهای آن

بحث ،نتیجهگیری و ارائه راهکار

در این پژوهش  23م وق لهی اساسی شناسایی شد که هر یک از م وق لهها اد رای با عاد و ویژگیییه یا

مختص به خ دو دوب ند و "خ وش نت؛ ازبا ری پنهان و آشکار" به عن ناو م وق له مرکزی تعیین گردید.
در بررسی و تحلیل بدست آمده از کدها در مورد خ وش نت خانگی علیه زنان متاهل ،به ایننن نتیجه
رسیدیم خ وش نت علیه زنان به ع او مل متعددی سباو ته اس .ت دسته ای از آنها به عن ناو ع لماوع ّلّل ی   
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مطرح اس .ت یکی از ع او مل چشم پوشی از نشانههای وا لیه اس .ت این یافته با پ و حالف هکی شهوژ

یتو نا گفت ع قش های او قعی رب
دوگ رزی (  ،) 1388سندفورت و ارهاردت ) 2004 ( 1هم وس اس .ت م 

ت ،تخ و تالی
اساس احساسات و هیجانات او قعی و مع وق ل شکل م گ ی یرد رب هن  امهوت ساسا ت تتتتت تتتتتت
ی،
ت احتم لا ی ی
تهاي هشدار دهند ههه از م الکش ت ت
یهای ود ر نا نوج او نی .نادیده گرفتن عالم 
رویاپر اد ز 
یشویم .ما چشم مان را به
یکی از خطرناكترین اشتباهاتی است که ما به هنگام از جاود مرتکب م 
ر يو چیزهایی که نمی خ او هیم ببینیم ،می بندیم و بدین وگ نه خو ددد را درچ زا دعب یاهرسدرد را   
یکنیم.
از جاود م 

یکی از دیگر" ،م کش الت شخصیتی" مر ناد .دوب این یافته با پژوهش فرج راکمه و ی ا  ن (( ((( ) 93 31و
آیویناک 2و همکار نا ( ) 14 02هماهنگ اس .ت مر اد ن زا اراکشآ هک ی  و تالالتخا

یهاییی
نننن نننننارس یا ی ی

روحی و ر او نی رنج می برند ،این کاستیها آنها را او می اد شت که خالهای شخص وخ یتی د اب ار     
تسلط یافتن بر همسر نا شان جبر نا و تعدیل کنند .شالت سپ    

میییکنند سوت اب  ل هب  و تالمح    

انتقا اد ت پیوسته ،خ بدو اوری زن را متزلزل کر هد و نهایتا به اهداف خ دو دست یابند .نتایج تحقیقات
نشان هداد این مر ناد  ،از اختالالت شخصیتی رنج می برند .رم دی
خ دو شیفتگی است ،هیچ گاه نمیتواند ع قش

تیصخش لالتخا راتفرگ هک       

او قعی را متوجه طرف مقابلش ساز .د در ع ضو

جهت

برطرف کر ند کاستیهای خ دو دست به تحرکاتی می زنند که به خ بدو اوری کاذب برسند .به طور
مد موا و پیوسته به طرق مختلف زن را مورد انتقاد و حمالت خ دو ق ات دنهد یم رار بد سو نی ی هل       
خ بدو اوری و عزت نفس زن را زائل ساخته و به هدف خ دو ک نز رب هطلس ه و کرتشم یگدنز      
است دست یابد.

از دیگر ع او مل عّلّلی" ،عدم امنیت ر او نی زنان" اس .ت این یافته با پژوهش وین ،ردن و ل اس نویت س س
س

3

(  ،) 2006شن او رک و دی نوسک  ،)2102( 4شارع پوررر ،ت  یلشب ینامیلس و یوق ((( (((( ) 91 31و ش نایتبر

( ) 93 31و گل پرور و مر اد ی نیا ( ) 94 31هماهنگ اس .ت او قعیت امر به نظر نگارنده ای هک تسا ن    
ِت مر ناد را همیشه نمیتو نا فقط و فقط به مر ناد و ویژگیهای شخصیتی مر ناد نسبت
علت خ وش ن ِت
.داد خو ِدِد این زنان نیز به نوعی از کاستیها و اختالالت ریشه اد ر رنج می برند که موجبات این ن عو
1

Sandfort, T. Ehrhardt, AA.
Iveniuk, J.
3
Wayne, J. H., Randel, A. E., & Stevens, J.
4
Schenewark, J. D., & Dixon, M. A.
2
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ارتباط و تعامالت مرضی را فراهم آور هد اس .ت چه برخی از این زنان بر این پندار دوب ند رگا هک     
دقیقا طبق خ او ستهای همسر نا خ دو عمل کنند ،میتوانند و قشع 

ار تبحم

رد ناک ووووووووو ن خ هداونا

یشوند .ول تفگ دیاب ی     "زه لایخ ی   
ایجاد کنند و موجب محو شدن رفتارهای ناخوشایند مرد م 

باطل"؛ چرا که گا ر ن وگ ییم همه ،میتو نا گفت بیشتر نوسانات خلقی مر ناد  ،ارتباطی به رفتاره یا
زن ندارد ،بلکه بیشتر این ن عو

شهاییی ن رم بولطما دا ننننن  ،ناش و تالالتخا زا ی
او کنش ش

ساک تتت تتتتیهاییی

ساختاری و شخصیتی مر ناد اس .ت هر چند متاس رم هدننک هارمگ یاهراتفر یخرب هناف د بجوم

     

شکلگیری این ن عو امید او ریها در زن میشو .د مانند ر باو ط یکی از مصاحبه شوندهها با هم شرس
که بعضی م او قع که زن سرسختی نشان مییی اد د م در هیرگ یتح و ینامیشپ زا یشان یاهراتفر اب

     

عذرخ او هی می کر هد است ولی باید گفت این چرخه باطل مجد اد تکرار خ او هد شد و این ر طباو
مرضی ،ادا مه خ او هد یاف .ت

یباشد .این م درو اب   
"باورهاي جنسیتی" یکی دیگر از ع او ملی است که باعث خ وش نت علیه زنان م 
یافتههای پژوهش خانی مجد ،پور با راهیم و فتح آبادی ( ،) 91 31روپرشب

( ،) 94 31صد رف یتقا د و 

ی ،) 2055 ( 2ک ووگلاس و ولا رر ررر،
حاجی محمدی ( ) 95 31کولیک ،) 2005 ( 1لیتلت نو  ،آک موس و پ رو ی ی
گارسیا مارتینز و مونتولی وو  ) 2008 ( 3و ساد ) 2008 ( 4هماهنگ اس .ت طبق باورهای جنسیتی ،م نادر

ویژگیهایی مثل پرخاشگری ،او قع بینی و استقالل را می آموزند و زنان در مقابل ضعیف ،منفعل و
یش ووو د ک قن ه ش گدنز رد اهنآ یرورض  یییی ییییییی ،ک رد را
سباو ته هستند .بر این اساس به مر ناد تلقین م 
بیر نو از خانه و نا آوری است و به زنان تلقین شده که نقش مهم آنها مراقبت از س داوناخ تمال ه هههه ،
همسری و مادری اس .ت اثر مهم این تلقینات به حدی اس رد هک ت امت م نز  ددد ددددددگی زوج نایرج نی
اد ر .د به همین عن ناو یکی از مصاحبه شوندگان می گفت که همسر من مر اد نگی را در پول آور ند
می اد ن تس

یکنم
و همیشه می گفت "من نمی ود نم م کش ل شما چی تس ؟ من از صب تا شب ج نو م 

برا کی؟" و یا دیگری می گفت من پول می آرم خونه ،پس حق اد رم وقتی میام خونه باید ممح طی

خونه آرامش کامل وج دو اد شته باشه" و بر همین اساس یکی از زنان می گفت :مردام هیصوت هب   

که همیشه معتقد دوب زن باید م او ظب خونش باشه ،لقمه از خ دو ش گب یره برا آسایش خون هداو " .هب

1

Kulik L.
Littleton, H. L., D. Axsom and C. L., Pury S.
3
Calvo–Salguero, A., García-Martínez, J.M. A., & Monteoliva, A.
4
Sude, M. E.
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ی ،درونی
شهای جن تیس ی ی
این ترتیب زن و مرد باورهای مر وب ط به زنانگی و مر اد نگی را بر اساس نق 
یکنند.
یکنند و به استانداردها ،هنجارها و انتظارات جامعه درباره رفتار زنانه و مر اد نه باور پیدا م 
م 

یو
عامل عّلّلی بعدی "عدم تفکیک از خان هداو اصلی" اس .ت این یافته با یافتههای پژوهش قره غاب ی ی
ش ،) 2009 ( 1لییی ) 10 02( 2و اس وروک ننن  ،کزلوف اکنیپ و یکس سسسسس
همکار نا ( ،) 94 31بی بی و ف یر ش ش

یباشد .افر دا تمایز نایافته در بر با ر رفتار دیگر نا
( ) 10 02و فرالی و هفیرانا ) 13 02( 4هم وس م 
عاطفی نشان می دهند ،به نحوی که بخش عمده انرژی شان را ص ب فر ی و نا

3

او کنش

یدشت د نا فطاوع 

یکنند .گا ر زن یا مرد از خان هداو خ دو مستقل نشده باشند و از جاود کننددد ،زمین ورب یارب یا ه ززز زززز
م 
یکند .علت این مسئله این است که فرد تمایزنایافته ،خ دو ش نمیتواند م کش الت
تها ایجاد م 
خ وش ن 
ن امررر،
با همسرش را حل کند و پناهگاهی را بر يا فرار از مسایل و م کش الت پیدا میییکن نند و همین ن
تهای یکی از زن نا دوخ نیب طباور دروم رد و   
یکند .صحب 
م کش الت بین ود نفر را چند بر با ر م 
همسرش ،وگ یای عدم استقالل مرد از خان هداو اصلی خ دو است یکلم دانسا یتح هک یوحن هب      

من وق ل و غیرمن وق ل خ دو نیز به نام پدر یا مادرش هدوب اس .ت شاید "ت هدو نامتم وناخ نم زیا ادهه ههههه " در
این مورد مصد قا

اد ر .د این پژوهش نشان داد یکی از علل اصلی احساس عدم امنیت و عد هیکت م   

گاه اد شتن زن در زندگی زناشویی همین عامل اس .ت به نحوی باعث میشد زن از هر نظر از ر با طه
یشد .آميخت يگ يا یكي
با همسر ود ری کند که منجر به طالق عاطفی و افت بهداشت ر او نی زن م 
شدن با اعضاي مهم خان هداو در مسائلي از قبيل تصميم يگ ري و م كش ل در ايب ننن عقايددد يا ا يد د اگ ههه
شها اي ارگيد ننن را
مستقل از او لدين يا افر دا مهم نم دو پيدا مي كند .به عبارتي گيد ر ،باورها و ارز 
بد نو بررسي عقالني و تع يي ن مناسب ندوب آنها با اصول زندگی شخصي خ دو شا ننن  ،م و دنريذپ ی
عملكرد خان هداو تحت تأثير يا ن ساز كو ارها قرار مي يگ ر .د

ل" ،عد تخانش م   
دسته دیگر از ع او مل در دسته شرایط زمینه ای قرار گرفتهاند .یکی از ای ماوع ن لل لل

صحیح" از همسر اس .ت این مفه مو با نتایج پژوهش رحیمی ،عارفی و م دار ييي ز هدا ( ) 94 31همس ووو

یکند که فرد نت او نسته طرف مقابلش را به
یباشد .عدم شناخت صحیح همسر ،وضعیتی را ایجاد م 
م 
درستی شب ناسد یا خ دو ش بر يا ور دو به زندگی مشترك ،آما گد ی ر او نشناختی الزم را نداشته و یا
1

Beebe, R & Frisch, N.
Lee, Ch. H.
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Skowron, E. A; Kozlowski, J. M & Pincus, A.L.
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كهاي ناکافی و یا گه گاه اشتباهی مد نظرش هدوب و در این زمان ،پس از از جاود با بحرانهایی
مال 
یرسد عدم شناخت
یشو .د به نظر م 
ر بو ه رو می گر دد و زمینه ایجاد خ وش نتهاي زناشویی فراهم م 
زوجین از یکدیگر به دالیلی چ نو از جاود در سنین پایین که هن رف زو د غولب زا یا هبنج چیه هب      
دست نیافته ،عجله و شتاب ز گد ی ،تنهایی فرد ،نداشتن تناسب رفتاری ،روحی ،ر او نی و خان گداو ی
باعث میشود زوجین نت او نند بهیک تفاهم برای شر عو زندگی مشترک دس ه و دننک ادیپ ت ممم م مممممین
عامل از ع او مل مهم رفتارهای پرخاشگرانه در زندگی زوجین اس .ت

"فاکتورهای نقش آفرین" یکی از این ع او مل اس .ت در این پژوهش ع او ملی چ نو م ناک بسانمان   
آشنایی ،فشار اطرافیان و فقر مالی خان هداو اصلی از ع او ملی دوب ند یاهراتفر ثعاب یعون هب هک        
خ وش نت آمیز دوب ند .این یافته  یرفنضغ شهوژپ اب ((( ((((  ) 1389و پن راکمه و یغا ا  ن (( ((( )0931هم وس
اس .ت او قعیت امر این تس

یتو نا گفت هن رد جاودزا لحارم زو ام گنهرف
که م 

تنس طیارش اب ی

     

خاص خ دو پیامدهای مناسب و تد ب موا یشت هکنیا ات دراد یر      زن و م در زا لبق ناشدوخ از جاود    
رسمی متعهد بهیک سری قول و قرارهایی باشند .طبیعتًاًا آشنایی و خ او ستگاری در محیطهای چ نو
پارک ،خیابان و حتی اد ن گش اه آن هم بد نو اطالع خان هداو ها ،گا رچه در برخی م او رد ممکن است
به از جاود ختم ش دو  ،ولی در بیشتر م او رد ختم به خیر نخ او هد شد

از دیگر ع او مل" ،تفاوتهای زوجین" اس .ت این عام رد و دیدشت ثعاب دراوم یخرب رد ل

یخرب      

م او رد باعث کاهش خ وش نت میشد .این یافته با نتایج پژوهشهای عرفان منش و همکار نا (،) 94 31
ولدخانی و همکار نا  ،) 95 31( ،هراتیان ،جان زب رگی و آگاه هریس ( ،) 94 31موز سو

و مک کییی

یباشد .هر قد وافت ر تت تتتها اي نز نیب
(  ،) 2004و گان میت و کاری سیلینینگ ) 14 02( 2هم سو م 

1

ووو

شوهر در زمینههای وگ نا نوگ مثل سن ،مذهب ،عالیق ،مسایل مالی و سطح تحصیالت بیشتر باشد،
یکنند ،سازگاري شان با همدیگر با م ر هب ور لکش ووووو میییش ووو د و
آنها ریسک باالتري را تجربه م 
یشود .هیچ زن و مردی وج دو ندارند که هب
تهای زناشویی م 
همین امر زمینه يا بر يا بروز خ وش ن 
یهای شخصیتی با یکدیگر تفاوت نداشته
طور کامل با یکدیگر سنخیت اد شته باشند و از نظر ویژگ 
باشند .در او قع تفاوت سلیقه بین زوجین امری طبیعی اس .ت

Mouzos, J. & Makkai, T.
Gan-mette, B & KariSlining, R.
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این که دختر و پسر قبل از ور دو به زندگی مشترک ،هر کد داوناخ رد ما ه هههههاییی جد گا ان  یا ه ووو با ا
سبکهای تربیتی متفاوتی زب ر ش گ دددددهانددد و ام کرتشم یگدنز دراو هک ینامز ا      

میییش ووو ند با ا

تعارضاتی رو به رو خ او هند شد که ممکن است در با تدای امر ،ناخوشایند باشد .این تعارضات که
اکثر زوجین خصوصا در سالهاییی با تد یا ی از اود ج ناش ب اا ااا آن رو نتسه ور هب دد ددد ،ن زا هتفرگ تاش   
تهایی اد رنددد ،چ ار
تفاوتهای فردی است .همسر نا از نظر سرشت و ت او رث قطعا با همدیگر تفاو 
که پدر و مادر هر کد ما از آنها جدا و سا قب ه ژنتیکی خان هداو آنها ا نی  ناشدوخ صتخم ز اس تتتتتتتتت  .از
سویی ی ود نیا زا یک اقآ یرگید و مناخ رفن

سسسسس س سسسسسسست و ای هب هداس عوضوم ن نیا سانعم تتتتتتتتتتتتت که

تهای جنسیتی بین آنها وج دو اد ر .د عال هو بر ت او رث و جنسیت ،آنها در حوزههای دیگری هم
تفاو 
با یکدیگر تفاوت اد رند .این ود نفر از ود خان هداو متفاوت آمدهاند و در نتیجه در سالهای ک دو کی
و نوج او نی و اوا یل ج او نی خ دو تجارب متفاوتی را پ تش

سر اذگ شته و در معرض روشهای تربیتی

متفاوتی دوب هاند .حتی زمانی که همسر نا از اق ماو ن دز یک هم هستند ،اما باز تف هزوح نیا رد توا   
مشه دو اس .ت همین تفاوت در تربیت باعث میشود تا همسر نا اهداف و انتظ توافتم تارا ی ر  ااااا نیز
برای خ دو تعریف کننددد و تعریف اخ ی ِصِصِصِصِصِص خو ددد از زندگی نشاب هتشاد  ددددددد .از هم نا  زاغآ ز یگدن    
یتو نا انتظار بروز اختالفات و درگیری بین آنها را اد ش .ت
مشترک به خاطر تفاوتهای زن و مرد م 

عامل بعدي بدست آمده ،وج دو "اسطورههاي زناشویی" اس .ت اسطورهها ،باورهایی تثبیت شده در
مورد نقش زنان و مر ناد و م او رد خان گداو ی است که به شدت بر ر باو ط آنها ا ت یثا ررر م راذگ ی ددددد و
یشو .د ایننن یافتههه با ا یافتهههها اي پژوهشییی پورن اق ششش تهرانی
زمینه ساز ایجاد خ وش نتهاي زناشویی م 
(  ،) 1389شویب و همکار نا ( ،) 13 02کالرك و همکار نا ( )2102هم وس میباشد .باورهاي تثبیت
یشود که زن و شوهرها متناسب با وضعیت خان گداو ی و زناش یو ییی
شده و متعصب وگ نه موجب م 
شان نت او نند تصمیم گیري و عمل کنند و بیشتر با طرز تفکرات و انتظارات قبلی شان با ا روید هدا اا
برخورد کنند ،در این زمان ،وق عو خ وش نتهاي زناشویی بیشتر خ او هد شد .کی الثم ی زا  یاهرادنپ     
خام و ک دو کانه زوجین و در این پژوهش خصوصًاًا مر ناد  ،ای ناشرسمه دنراد عقوت هک تسا ن      
پیشاپیش ترجیحات و خ او ستههای مرد را تشخیص هداد و بطور اتوماتی تساوخ ک هه هههها ا را هدروآرب
کند .باید بپذیریم که تاثرات و بر اد شتهای وا لیه محیط خان گداو ی اثرات ماندگاری بر روی ذهن
و ر ناو فرزند نا باقی می ماند ،گا ر ر باو ط  سییر تروص هب ووووووو مرئ نینچ زین نادنزرف دشاب سو      
یهاییی مرضی
دریافتهایی در ناخ دو آگاهش ثبت میشو .د و چ نو این فرزند نا محصول یوشانز  یی یی
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ه نتس ددد ،طبیع هک تسا ی

یترابع هب .دنشابن رادروخرب ملاس تیسخش زا ای نزرف ندا تاذ ن ًاًا زا         

          

یتوانند از خ بدو اوری و عزت نفس
کاستیهایی رنج می برند ،چ نو دریافتیهای آنها منفی هدوب  ،نم 
نرمالی برخور اد ر باشند .از سویی دیگر مطا قب با نظریه ع قش مساوی با خانه دی آنجلیس ،مییی اد ن می
چ نو در هر از اود جی طرفین دس روخرب یتاکارتشا زا مکت دار ه نتس دد دد ددددد ،معم تمس هب نیجوز الو     
کسانی جلب میشوند که تداعی گر ر با طه با او لدین شان اس .ت پس پ  و رس ددد خت شمارآ تهج ر    
کاذب وا لیه با فردی از جاود میکنند که بت او نند نقش او لدین شان را بازی کنند .به زبان دیگر دختر
و پسر با ال وگ قرار نداد خان هداو وا لیه شان موجبات شکلگیری پیوندی میییش ووو ند ک یماجنارس ه   
چ نو سرانجام خان هداو اصلی خ دو را اد رد ،هر چند بعضی م او قع آنها با خ دو عهد می بندند به ه چی
وجه اشتباهات او لدین خ دو را تکرار نکنند ،ولی ش او هد موج دو

وگ یای این حقی تق

تلخ اس هک ت   

این ن عو عهدهاسرنوشتی چ نو سرنوشت خان هداو اصلی را اد رد ،مگر در برخی استثنائات که ممکن
است بعد از یک دهه زندگی نافرجام به خ دو آمده و در جهت تغییر سرنوشت خ دو قدم بر اد ر .د

یباشد .این یافته با یافتههای
همچنین "کیفیت نامناسب محیط خان هداو " ،از دیگر ع او مل زمینه ای م 

مر اد ی و چراغی ( ،) 94 31مر اد ی و همکار نا ( ،) 95 31حیدری و همکار نا ( ،) 96 31نا دو و پرس نو

1

یباشد .زندگی زنان
(  ،) 2008وینکه توتورا 2و همکار نا (  ) 2009و فرالی و هفیرانا ( ) 13 02هم وس م 

مورد مصاحبه نشان می دهد اکثر اینها به خان هداو هایی بیمار و یخرب جیاتن .دنراد قلعت هتخیسگ      
مطالعات نیز وگ یای این حقی تق

تلخ است که زنان درگیر در این زناشویی ای ناپایدار ،خ دو قلعت

به خان هداو هایی ناهنجار اد شتهاند ،چه در غیر اینصورت گرفت  نیا را ن  طباور عو نننن نننننمیییشدددند رد اب
صورت افتا ند در این ر باو ط ،خ دو را از این گر اد ب بیر نو می کشیدند .زم دلوت کدوک هک ینا     
یباشد .بنابراین گا ر رفتار اع یاض
میشود با وا لین کسانی که تعامل میکنند ،اعضای خان هداو اش م 
خان هداو هنجارمند و طبیعی باشد ،بد نو شک ک کدو

درسهای وا لیه خ دو را به درس داوناخ زا یت ه

می آموز .د لیکن گا ر ر باو ط اعضای خان هداو غیرطبیعی باشد ،بد نو تردید فرد وا لین ت یفنم تاریثا   
را در ناخ دو آگاهش ثبت کر هد اس .ت هرچند تاثیرات فرهنگ را در این زمینه نباید نادیده گرفت.
در سنین وا لیه ،دختر از مادرش ال وگ بر اد ری کر هد و حت شالت رودقملا ی    

میییکن نند ویژگیییهاییی

ارتباطی مادرش را در ر باو ط شخصی اش بازتاب بدهد .حال گا ر مادر در ر باو ط فر دو ست باشد ،به
Naved, T. & Person, A.
Wienke Totura, Ch. M.

1
2
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یکند که وضعیت و موقعیت زن در خان هداو این وگ ن و تسا ه
دختر خ دو این وگ نه القاء م 

مک تسد

   

شپذیری در خ دو وب ج دو میییآورد ،یخرب زا میرذگب   
یک ن عو از پیش آما گد ی جهت این ن عو نق 
یشود ،کهیکی از مصاحبه شوندههاییی
استثنائات که فرد در زب ر سگ الی نقطه مخالف خان هداو خ دو م 
این پژوهش به آن اذعان اد شت ،هر چند که البته این مورد نیز بعد از ذگ راندن  03بهار از زندگی
خ دو دست به این تقابل ز هد .دوب
م وق لههایی که به عن ناو پیامدهای خ وش نت در نظر گرفته شدند نیز با برخی از پ هوژ شششه نیشیپ یا   

هم وس و همراستا هستند که در ادا مه آور هد میشوند :یکی از این م وق لهها" ،اختالالت جن ز یس ننن "

است ،و در حقی تق

نوعی ج او ب از طرف زن به راهبرد مر ناد  ،برای عقده شگ ایی و با راز رفتارهای

خ وش نت آمیز جنسی میباشد .چرا که بیشتر م کش الت زنان ،به نوعی ادرم تنوشخ لیلد هب ننننننننن  ،در
ن ،ن هم یشق مم ممم در زندگی
ی جنسییی زوجین ن
این مفه مو خ دو را نشان هداد .دوب رض یا تتت ی تیاضران ا یی یی
زناشویی اد ر .د پژوهشهایی متعدد نظیر پژوهش اعتصامی پور () 91 31؛ رحیمی پردنجانی ،مشفقی و
ض  یبرا (( () 95 31؛ طالی داز ی ه و  روپرایتخب (((( () 95 31؛کرم یی ی ،ش و ینال

1

 یزیوه (((( () 96 31؛ رس لو یی ی،

ق وز ینی و حسینیان () 96 31؛ درونه و همکار نا () 96 31؛ ویزر و ویگل ( ) 10 02و آلگارز ،سانتیال و
ی را
سندنابا ) 10 02( 2ارتباطی معنا اد ر بین ضایت جنسی و رضایت از تعامالت و ارتباط یوشانز تا یی یی

یشود
به اثبات رسانده اس .ت وج دو اختالالت م کش الت جنسی منجر به نارضایتی زوجی از ر با طه م 
یشود که آنها دست به اقد تاما ییی علی گیدمه ه رر ررر زب نند .ه رر ررر چنددد در برخییی از
و همین امر باعث م 
ح نمیییش ووو د ،ولییی در جلسههههاییی م رواش ههه و ر ناو درم نا ییی،
زوجین ،این مسایل و م رطم تالکش حح حح
ن م تالکش
ی بههه همین ن
یها ای زناش یو ی ی
میتو نا به این نتیجه رسید که عامل اصلی آزارها و نارض تیا ی ی
ی و ی ایز ا ده
جنسی بر می گر .دد برخی مر ناد در این ر باو ط دست رانک نوچ یتامادقا هب هههههههههگیری ی

رویهای جنسی می زنند .یکی از زنان اینطور بیان کرد ... " :بعضی وقتا که متشاد زاین سکس هب     
پرهیز می کرد" .مشخص است همسر این زن در صورتی که نیاز همسرش به ن دز یکی را ح یم س   

کرد ،حتی المقدور از تن نداد به آن پرهیز می کر هد اس .ت

شها ای پورن اق ششش تهرانییی
یکی دیگر از این م وق لهها" ،طالق عاطفی" .دوب این یافته با نت هوژپ جیا شش شش
(  ،) 1384محمد ييي و میرزای  ی (( ،) 91 31ت داز یق ههه و هم ناراک ( ،) 94 31خ قلا و هاوخ ناراکمه   
Weiser, D. and Weigel, D.
Algars, M., Santtila P. and Sandnabba N. K.

1
2
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( ،) 94 31فیروزجاییان ،ریاحی و محمدی ود ست ( ،) 95 31دیورز ) 13 02( 1و اد فورت ،استن باک و ا

یباشد .به این دلیل که م کش الت بین همه زن و ش ر اهرهو خخخ م هد ی ددددد،
گامبرت ) 14 02( 2هم وس م 

ل م رگ ی د ددددد  ،ولییی در
یشود و حل ل
ولی در زن و شوهرهاي سالم ،به درستی در مورد آن صحبت م 
برخی از زن و شوهرها ،به جاي حل آن بیشتر انتقاد ،کن هرا گیر ييييي و تالف رک ی د ننننن وجو ددد اد رد و
یشود .زن و شوهری که در ود شهر جد گا ان یط و ه   
همین امر زمینه ساز خ وش نتهای وگ نا نوگ م 
یک ر با طه ود نفره با هم آشنا میشوند طبیعتا شناخت الزم از یکدیگر به دست نخ او هند آورد ،چرا
یتواند شخصیت طرف مقا ار لب
که مالقاتهای چندساعته و حتی یکی ود روزه قبل از از جاود نم 
مشخص کند .بعد از از جاود نیز به بهانه مشغله کاری و وقت ن اذگ شتن برای یکدیگر ،کم کم سبب
ود ری روحی و ر او نی زوجین از یکدیگر میشو .د سب یاری از ز جو هایی ک ر رد ه ااا بط راچد ناش ه    
م کش ل شدهاند مدت زمانی که بهیکدیگر اختصاص می دهند ورم هب ر ودحم  د و  هدش رتدودحم

   

اس .ت وقتی زمان با هم ندوب دیگر ج اذ ب و لذت بخش نباشد و تنش در آن حس ش دو فرط ود   
به جای اینکه با هم وقت ذگب رانند کارهای دیگری برای انجام نداد و سرگرم شدن پیدا میکننددد.
معموال یکی از ازبا رهای کارآمد مر ناد کنترل کر ند های متعدد در زمینهها ای وگ ن نوگا

سا تتتتت  ،از

جمله کنترل فیزیکی ،کنترل مالی ،کنترل اجتماعی و  ...پیامد چنین رفتارهایی طالق عاطفی ،از بین
رفتن اعتماد و جاذبه زوجین برای همدیگر و روی آور ند به راهههای انحرافی اس .ت
مقوله بعدي وج دو "ال وگ ی تعاملی تالفی جویانه" اس .ت این یافته با یافتههاي پژوهش ی دز خ او ستی
و شیری (  ،) 1387عبدالملکی و اعظم آز هدا () 93 31؛ پیکانیان و فرهادی ( ،) 96 31ر دو ری زگ  ،لوپز و

یباشد .وج دو ر با طه فرازناشویی یا تهدید به ایجاد
پریرا ) 16 02( 3و ویزر و ویگل ) 15 02( 4هم وس م 
ل در
ف مقابل ل
یشود که سیستم خان گداو ی از اص ب بیسآ ساسا و ل ب نی ددد دددددد و طرف ف
این ر با طه باعث م 
رویارویی با چنین آسیب زب رگی ،دست به کارها و اقد ما هایی خ وش

نت آمیز می زند.

م وق الت و مفاهیمی که از بیر نو سیستم زوجی یا خان گداو ی ،ر يو ر با طه زوجی تاثیر می اذگ رند و
یکننددد ،تح لخادم لماوع ناونع ت ه هتفرگ رظن رد رگ 
زمینه ایجاد ان عاو خ وش نتها را فراهم م 

      

شدهاند .نوسان در وضعیت اقتصا يد ک وش ر ،م کش الت موج دو در وضعیت شغلی و سازمانی اعم از
1

Devries, K. M.
Dufort, M. Stenbacka, H. Gumpert, C.
3
Rodrigues, D. Lopes, D. and Pereira M.
4
Weiser, D. and Weigel, D.
2
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بیکاري یا م کش الت با مدیر و همکار نا  ،م کش التی که در اجتماع وج دو اد رد مانند بی هنجاريها یا
یتواند زمینههه ساززز ایج دا هتنوشخ اا ااا در
اف از یش خ وش نت در جامعه و همچنین ،م کش الت فرهنگی م 
ل اقتص دا ييي  ،ش و یلغ
خان هداو ش .دو به بیان دیگر ،م وق الت بدست آمده در ایننن طبقههه ش ماوع لما لل لل
یباشد.
اجتماعی م 
از عمده پیامدهای ِاِاعمال خ وش نت علیه زنان ،افت بهداشت ر او نی آنها دوب

    تم ما

هب یعون هب هک

ز او یای زندگی شان سایهانداخته اس .ت احساس ناایمنی میتواند فرد درگیر را در فشار قرار دهد و 
مسائل و م کش التی را برای وا ایجاد کند و حتی باعث پیامد  مه ییوس یاه در

"بهداش یناور ت   

فردی" و "ارتباطات اجتماعی" وا ش دو  .احساس ناایمنی میتواند بنج زا  هه ههههاییی مختل نز ف دددددگی،
شغلی ،تحصیلی ،خان گداو ی و اجتماعی نم دو پیدا کند .هن  یاهزاین هک یماگ ای نم ی نوش اضرا  ددد د دد ددددددد،
ارگانیسم در جستجوی محبت ،استقالل ،و احتر ما به خ دو و غیره آز دا میییش ووو د ،ارض یاهزاین یا   
ایمنی ،یک احساس ذهنی به دنبال اد رد که به موجب آن انسان می پندارد خ باو ش با آرامش ت مأو
یکند و غیر .ه مشاهدات حاصل از این پژوهش با
شده است ،احساس جسارت و شجاعت بیشتری م 

ب"،
زنان مصاحبه شده یم ناشن ینشور هب دهد که ههههه ههههههه "نگرانییی"" ،تر سسس "" ،وح ارطضا و تش بب بب

ب"" ،روی
ن" " ،داد ز ند س ادنزرف ر ننننن "" ،اخ اوخ لالت بب بب
"تنش"" ،عصبانیت"" ،از ک هرو تفر رد نن نن
آر ندو به قرصهای آر ما بخش"" ،عدم تعادل روحی"" ،محب سو

کر ند خ دو در خانه"" ،کاهش

ارتباطات اجتماعی و خان گداو ی" و  ...همگی پی آمدهای ناکام ماندن ازنیازه نا ینمیا یا دد ددددد .این
یافته با پژوهش مر دا ی مومن ( ) 93 31و نصراللهی و تمدنی ( ) 97 31هم وس است
از دیگر پیامدهای خ وش نت علیه زنان ،افت

راند نام رد نز یراک نیا .دوب دوخ لغش هتفای با         

پژوهش خالق خ هاو و همکار نا ( ) 94 31و زاهد زاهد  یرکاش و ینا

(( ((( ) 94 31هم یخرب .تسا وس    

مر ناد به صورت مستقیم از زنان می خ او ستند کار خ دو را ترک کنند ولی برخی دیگر تروص هب   
غیرمستقیم به این عامل اد من می زدند .از آنجا برخی مر ناد هدف شان خانه نشین ک ندر

نز

وب د دددد ،

یکی از این روشها بار اد ریهای ناخ او سته و فشار مرد به زن برای بچه اد ر شدن .دوب طبیعتا پ زا س
بچه اد ر شدن ،فشارها کارهای خان ثعاب رگید فرط زا دازون هب یگدیسر و فرط کی زا ه          
خستگی و در نتیجه افت عملکرد شغلی زن میشد .و تنها ر ها حل مرد در ای راوم ن ددددد  ،در ص ترو
شکایت زن ،پیشنهاد رها کر ند شغل .دوب
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نخستین عامل بدست آمده" ،عامل اقتصا يد " اس .ت این یافته با یافتهههها اي پژوه اهش ييي محمد ييي و
ت ،اس کابنت ا ا و هلنررر
میرزایی ( ،) 91 31کریمی پارچین و رجایی ( ،) 91 31پاینده (( ،) 94 31و اد ف رو ت ت
یباشد .وج دو م کش الت اقتصا يد در ک وش ر و نوسانهاي اقتصا يد همچ نو
گامپرت ( ) 14 02هم وس م 
یتواند از بیر نو خان هداو ر يو سیستم تاثیر اذگب رد و موجب ش دو که زن و شوهر ،ق دا ررر بههه
تورم م 
حل کر ند آنها نباشند و خ وش نتهایی را نسبت به همدیگر تجربه کنند .عال هو بر آن بیکاری ،اقساط
ن نشد ننن
عقب افتا هد ماو هایی که زوجین بد نو برنامه اقد ما به گرفتن آن کردهاند و همپچن یمات نی نن نن
یش ووو د
نیازهاي اساسی خان هداو و سنگینی مسئولیتهاي شخصی در همسر نا و وب یژه مر ناد موجب م 
که شکیبایی خ دو را از دست بدهند و دچار عصبانیت و بی حوصلگی ش .دنو ا یلیخ زز ززز اف ار ددد هممم
ل توقع وقعمان تا للللل ،درك ن ندرک
ی اد نند کههه ش ما ل ل
علت این مسایل را در همسر و فرزند نا خ دو م 
یباشد که به او سطههه از جاود در آن گرفت را
شرایط و در نهایت ،عدم ت او نایی در خر جو از بحر نا م 

یت ووو نم از پ  تاعقوت س ت رب و    
شدهاند .یکی از زنان می گفت "همسرم میگه من هر کاری کنم نم 
یتواند زمینه ساز ایجاد خ وش نتهاي زناشویی باشد.
بیام" این وضعیت م 

ج پژوه از ياهش ه و ینادهاز د
یباشد .این یافته با ا نت یا ج ج
عامل بعدي بدست آمده ،عامل" شغلی" م 
شاکری ( ) ، 94 31موز سو

و ماکایی (  ،) 2004ویجک و بروجین )2102( 1و سیو و هریس و ِسِسبار

( ) 13 02هم وس س .ت م کش الت شغلی در ک وش ر مانند ط ینالو

ندوب

2

عاس ا نازور راک ت هه هه ههههه و وج دو

یتواند روی وضعیت سالمت
تعارضات و م کش الت سازمانی در محل کار مانند ارتباط با مدیر نا م 
ر ناو و آرامش زن و شوهرها تاثیر اذگ ر باشد و موجب شو ددد کههه آنها ا تم لیا ییی بی باکترا هب رتش    
خ وش نت زناشویی

اد شته باشند.

ج پژوه اهش ييي پاینده ((،) 94 31
عامل بعدي اکتساب شده" ،عامل اجتماعی" اس .ت این یافته با ا نت یا ج ج

یباشد .علت زمینه ساز ندوب
حیدری و همکار نا ( ) 96 31و کاپالدی 3و همکار نا ( )2102هم وس م 

ع او مل اجتماعی این است که هر چه خ وش نت و نابهنجاري در جامعه بیشتر باشد ،زن و مردها هممم
یکنند .یکی
از آنها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و در ارتباط با هم بیشتر از خ وش نت ،استفا هد م 
از م کش الت االن ک وش ر ما ،عال هو بر مسئله بیکاري ،زندگی در حاشیه شهر و بهنجار ندوب خ وش نت
1

Wijk, N. Ph. L. Van. & Bruijn, J. G. M.
Sav, A., Harris, N., & Sebar, B.
3
Capaldi, D.M.
2
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یتواند روی خ داونا هههه ،ا تاثیر اذگ ررر باشددد و خ تنوش
یباشد که م 
گها در جامعه م 
در برخی فرهن 
زناشویی را اف

از یش دهد.

شهاي شا ههه
عامل آخري بدست آمده " ،عامل فرهنگی" است که نتیجه این پژوهش با نتایج پژوه 
بهرامییی و خ از ئییی) ، (1392محمد ييي و میرزای  ی (( ) 91 31و اد ف تدراهرا و ترو

(( ((( )2014همس ووو

یباشد .علت تاثیر اذگ ري عامل فرهنگی این است که فقد نا آموزشهاي صحیح ژیوب ههه در ح زو ههه
م 
ن امر
یتواند منجر به شکل گیري ال وگ ها و اندیشههاي نادرس وش ت د دددد و همین ن
خان هداو و از جاود م 
زمینه ایجاد خ وش نتها را اف از یش می دهد.
ل نکت ب هجوت یلصا ه ه    
با توجه به مدل مفهومی خ وش نت زناشویی علیه زنان از دیدگاه زنان متاهل ل
بهایی که از این
تربیت خان گداو ی اس .ت یکی از مهمترین م او رد ،توجه به تربیت خان گداو ی و آسی 
ن عو تربیت ناشی میشو .د ک کدو

به خ دو ی خ دو و در یک فضای امن فکری ،سالمت ر او نی خ دو

را کسب میکند؛ حال گا ر محیط مستعد درگیریهای خان گداو ی ،مشاجرههای ناتمام او لدین ،ف رق
تربیتی و فرهنگی و ب ...اشد ،این فرزند خان هداو است که بیشترین آسیب را در کمترین سنین تجر هب
یکند .آنچه مشخص است این تس
م 

یتواند ایسب ررر مهممم باشددد و در
که تجربیات وا لیه خان گداو ی م 

ر باو ط بعدی افر دا هم تاثیر اذگ ر اس .ت
در این شرایط طراحی و اجر يا کارگاههاي آموزشی در راستاي شناخت تف وا تتتهاییی زن و مر ددد ،
تربیت فرزند ،غنی س اودزا یزا ججج  ،ارت اق ءءء مهارته رسمه یا د را ييييي  ،ش وی هههها اي ارتب طا ییی کارآمد و 
تهاي خانگی ت کش یل ش دو ؛ ؛ زوجها ا هب
مناسب و مهارتهای زندگی در راستای پی گش یري از خ وش ن 
ی زندگییی م زلم کرتش ممممم ش نو ددد و
س از از جاود ژیوب ههه در س یادتبا یاهلا یی یی
ش و پس س
مشاورهها اي پیش ش
یهاي الزم به خان هداو ها در مورد پیامد اه ييي از جاود هاییی نامناسببب ،ارای رگ ه د ددددد و فرهنگ گ
گ
آگاه 
ن ،اس دافت ههه از خطوط ط
ط
استفا هد از خدمات مشاوره خان هداو و مددکاری اجتم عاشا یعا هه ههه و همچنین ن
مشاوره تلفنی و وا رژانس اجتماعی در راستاي کاهش خ وش نتهای خانگی و مداخلهها اي بههه موقععع
ت س نامزا ییی در
اشاعهیابد .اف نوز بر این ،باید جلسهها و کارگاههایی بر يا رفع تعارضهاا و م الکش ت ت
ادا رات و نهادها بر ازگ ر ش دو و همچنین ،اقدامهایی عاجل و با برنامه برای رفع م کش الت بیکاري و
یشود در بررسی ر با ط ییوشانزارف ه   
اقتصادی انجام ش .دو همان وگ نه که در این مدل هم استنباط م 
تهای آن بیشتر توجه شوند.
و م کش الت جنسی به عن ناو پیامد باید به ریشهها و عل 
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گاهی ع او مل متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،ایدئولوژیکی و قانونی ،ترک کر ند مر ناد خ وش نتگرا را
برای زنان دش او ر میساز .د تامین زندگی و نداشتن سرپناه نیز از وجه اقتصادی موجب ت نداد ن

هب   

ر با طه خ وش نتآمیز اس .ت وج هو برشمر هد شرایطی ایجاد میکند ک نوشخ نانز ه تتتتتتت دیده ییاناوت   
بپذی نتسیز هب لاعفنا و یر     
مقابله با این وضعیت را از دست هداد و در چرخهای از هر سا  ،آسیب ب
ادا مه دهند .در سب یاری از ک وش رها خانههای امن غیر ود لتی که توسط سازمانهای مر مد نهاد تاسیس
شدهاند ت او نستهاند با رویکردی جنسیت محور ،در آموزش و م هرواش نوشخ ناینابرق هب ت تتتتتتتت  ،موفق
عمل کنند.
نکته دیگر اینکه ،نگاه مردساالر حاکم بر دستگاه قان نو  ،خ وش نت فیزیکی و ر او نی توسط م نادر ار
ی ،هب
تدیده از طرف اطرافیان و ض ناطبا یاضق یی یی
امری طبیعی تلقی میکند .بنابراین ،گاه زنانخ وش ن 
باز تشگ

به خانه و خان هداو و تحمل وضعیت ت وش یق میشوند .فروکاستن آنچه در چارچوب خانه

و خان هداو رخ میدهد به امر شخصی ،در او قع به بازتولید ر باو ط قدرت در حوزه خصوص رجنم ی   
میش .دو از این رو مبارزه با دیدگاهی که خ وش نتهای خانگی را از دی زا راب تنوشخ میارج رگ   
یکند و جرایم او قع در حوزه خانگی را مسالهای خصوص م ی یی ییی اد نددد،
لحاظ درجه اهمیت متمایز م 
ش یناتسبد
ضروری اس .ت همچنین آموزش مهارتهای زندگی به زوجین و ک دو کان از س یپ نین شش شش
بهای اجتماعی و زورب
تا بد یرستان برای پایدار ساختن این مهارتها در افر دا میت او ند کاهش آسی 
تها نسبت به همسر و فرزند را به دنبال
ان عاو خ وش ن 

اد شته باشد.

با توجه به نتایج و تحلیل مصاحبههای زنان و مشخص شدن پدیده خ وش نت علیه زنان ،که قرط هب   
مختلف و به نحوی شاید در تمام زندگیها رخ دهد ،و آثاری که بر پیکره خان هداو اد رد باید گفت
خ وش نت علیه زنان عمومی و فر گا یر است و پنهان نگه اد شتن و س وک ت در مقابل آن ن  اهنت ه ا نآ ز
نمی کاهد بلکه او کنشی فعال در عرص سپ .دبلط یم ناهج ه

   

میییت ووو نا از ر ها کاره یقوقح یا   

ح وق قی و قانونی برعلیه آنها استفا هد نم .دو البته تنها ر ها کارهای ح وق قی چ هرا و دوب دهاوخن زاس
نیازمند او کنش اجتماعی و بهداشتی و ر او نی و همچنین تربیت و اصالح مهاجم نی نوچ .میتسه ز   
این مسئله تنها یک مسئله ح وق قی نمیییباشد یا هلئسم هکلب   یعامتجا ا تس مزاین و ن شنکاو د و      
یباشد.
اقدامات همگانی م 
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خالق خ هاو  ،علی؛ زارع ،رقیه؛ قمری گیوی ،حسین؛ ولی ز هدا  ،به داز ؛ ( .) 94 31مقایسه هوش عاطفی و اجتماعی در زنان
قربانی خ وش نت خانگی و زنان بهنجار .پزشکی قانونی ایر نا ؛ ( ،2 ) 21 . 83 - 90

م ،ت دابآ حتف و یق ییی یییی ،جلی  ل (( .) 91 31بررس اوناخ درکلمع و یتیسنج یاهرواب ی ده    
خانی مجد ،صدیقه؛ پ یهاربا رو مم مم
اد نشجویان فارس و کر .د خان هداو پژوهی؛ (8 )4؛ . 391 - 403

خجسته مهر ،رضا؛ امان اللهی ،عباس؛ زهره ای ،اسماعیل و رجبی ،غالمرضا ( .) 93 31سبکهای دلبستگی ،اسناد عّلّلی و
نهاي خ وش نت علیه زنان .ر او نشناسی خان هداو ؛ ود ره  ،1شماره 1؛ . 41 - 52
اسناد م ووس لیت به عن ناو پیشبی 

درخشانپور ،فیروزه؛ محب بو ی ،حمیدرضا و کشاورزي ،ساحل ( .) 93 31شی عو خ وش نت خانگی علیه زنان در بند ابعر سسس .
مجله علمی اد ن گش اه عل مو پزشکی گرگان؛ ( ، 16 )1پی در پی .621 - 131 . 49

درونه ،طيبه؛ ازگلي ،يگ تي؛ شيخان ،زهره و نصيري ،مليحه ( .) 96 31بررسی ارتباط ع او مل اقتصادی و جمعیتش تخان ییی

با رضایت جنسی و زناشویی در یک نمونه از زنان ایرانی در سالهای  . 94 31- 95مجله اد ن کش ده پزشکی اص اهف ننن ؛
( . 50 - 56 ،53) 418

رحيمي پردنجاني ،طيبه؛ مشف يق  ،نجمه و ضار يب  ،آرزو ( .) 95 31بررسی ر با طه ویژگیهای شخصیتی با رضایت جنسییی
زنان .فصلنامه اد ن گش اه عل مو پزشکی سب اوز ر (اسرار)؛ ( .8 26 - 835 ،6) 23

رسولي ،ر يو ا؛ ق يوز ن ييي  ،س مي اا و ح اينيس ننن  ،س يمي ننن ( .) 96 31مقای و ییوشانز دهعت هس

رض یا تتت جنسییی در زن نا لهاتم   

تماشاگر و غیرتماشاگر سریالهای فارسی زبان ماه او ره .مطالعات رسانههای نوین؛ ( . 67 - 85 ،3) 12

زاهد زاهدانی ،سید سعید و شاکری ،زهرا ( .) 94 31بررسی ع او مل اقتصادی-اجتماعی موثر بر خ وش نت ش ارهو ننن علیههه
همسر نا در خان داو ه (مطالعه موردی زنان متاهل شهر فیروز آبادی) .چهارمین کنفرانس بین المللی ر او نشناسی و
عل مو اجتماعی 21 .صفحه.

شارع پور ،محم دو ؛ ت يوق  ،سيده زينب و سليماني شب لي ،محمدرضا ( .) 91 31بررسی جامعهشناختی احساس امنیت زن نا
در شهر آمل .زن و مطالعات خان هداو ؛ ( . 91 - 106 ،5 ) 17

شربتیان ،محمدحسن ( .) 93 31سنجش با عاد اجتماعی و ر او نی احساس امنیت زنان کالن شهر م ب رثوم لماوع و دهش ر    
آن .زن و مطالعات خان هداو ؛ ( . 79 -0 10 ،6 ) 23

شمس ،محسن ،کیانفرد ،لیال؛ پرهیزکار ،سعادت و موسوی ز هدا  ،علی ( .) 96 31نیازسنجی آموزشی در زنان متاهل شهر

اه او ز به منظور طراحی برنامه ت او نمندسازی پی گش یری از خ وش نت خانگی علیه زنا .ن ماهنامه اد ن کش ده بهداش زی ت د دددد

(. 108 -0 121 ، 16 )1

صداقتی فرد ،مجتبی و حاجی محمدی ،ساناز ( .) 95 31تاثیر باورهای جن رب نارهت رهش نانز یتیس ای اخ شقن یاف نه   
اد ری .زن و جامعه؛  ،7ویژه نامه. 55 - 68 ،

     

طال يي ز هدا  ،فخري و بختيارپور ،سعيد ( .) 95 31ر با طهی رضایت زناشویی و رض یا تتت جنسییی جوز ناور تمالس اب ی ننن نننن.
اندیشه و رفتار در ر او نشناسی بالینی (اندیشه و رفتار) (ر او نشناسی کاربردی)؛ ( . 37 - 46 ،01) 40

......................... 152پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 7931

عبدالملکی ،مریم و اعظ دازآ م ههه  ،منص هرو (( .) 93 31بررسییی کیفییی ر باو ططط فرازناش یو ی .مطالع ار تا ه رب دي و شزرو
ج او نان؛ ( . 115 -821 ، 13 ) 24

فالح ،سعید؛ رستم ز هدا  ،س هدو و قلیچی قوجق ،موسی ( .) 94 31ع او مل م ثو ررر بررر خ نوش تتت خ گنا ییی علیههه زنا ننن متأه .ل
مجله علمی اد ن گش اه عل مو پزشکی گرگان؛ ( . 91 - 97 ، 17 ) 56

ل جامعهههش تخان ییی طال ققق
فی وز زجاییان ،علی اصغر؛ ریاحی ،محمد اسماعیل و محمدی ود ست ،منصوره ( .) 95 31تحلیل ل
عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر .فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی؛ (5 )3؛ . 33 - 59

قره باغی ،فاطمه؛ شب ارت ،محمدعلی؛ رستمی ،رضا و غالمعل ناساول ی یی ییی ،م دوعس (( .) 94 31تم و يگتفاي زيا

ناشن ههه ههههها اي

مها اي
اضطراب مزمن در س سي تم هيجاني خان هداو  :طراحي و بررسي اثر بخ يش مداخل اسا رب يا ه س تسيس هيرظن  ممممم ممممم

خان هداو نووب  .فصلنامه مشاوره و ر او ندرمانی خان هداو ؛ سال (( ،5)1پياپي .1- 24 ،) 16

كرمي ،جهان يگ ر؛ شالني ،يب تا و ه يزيو  ،ند ااا ( .) 96 31همب گتس ی سفن تزع     

جنسییی و اخ رکلمع رد لالت د جنسییی اب

رضایت زناشویی در پرستار نا بیمارستانهای شهر کرمانشاه .مجله اد ن گش اه عل مو پزشکی قم؛ .. 86 -39 ، 11

کریمی پارچین ،حسین و رجایی ،مجید ( .) 91 31نقش ع او مل خان يگداو و اقتصا يد در وق عو همسر يشك با ن هب يهاگ   
تد يبا ر اسناد و سازمانهاي يب ن المللي .فصلنامه مطالعات يب ن المللي پليس؛ ( .921-0 15 ،3) 12

گل پرور ،محسن و مر دا ی ،آیدا ( .) 94 31ر با طه غنی ندوب پیوند کار  -خان هداو اور تینما و سفن تزع اب نننننننننش تخان ییی.
فرهنگ مشاوره و ر ناو درمانی؛. 105 -421 ،22 ،

محمد وا غلي ،سميه ( .) 94 31خ وش نت علیه زنان در خان هداو (مطالع یدروم ه
.941-361

ا رهش ر لیبد )))) ))))) .خ هداونا یهوژپ ؛؛ ؛؛؛ ( ، 11 ) 42

محمدخاني ،پر او نه؛ آز دا مهر ،هديه و مت يق  ،ش وك فه (  .) 1389ر با طه خ وش نت جنسی و ن رگ شششهاییی زناش یو ی ارمه و  هی   
ان عاو خ وش نت در ر باو ط زناشویی .مجله ر او نپزش يك و ر او نشناس اتفر و هشيدنا( ناريا ينيلاب ي ر ))))) ))))))؛ ( 3) 16؛ (پ يپاي
. 195 -022 .) 62

محمدي ،فا هزي و ميرز ييا  ،رحمت ( .) 91 31بررسی ع او م ب رثوم یعامتجا ل ر     خ نوش تتت علیههه زنا ننن (مطالع ناتسرهش ه
ر او نسر) .مجله مطالعات اجتماعی ایر نا ؛ (.WWW.SID.IR .6 )1

مر دا ی مومن ،مبینا ( ) 93 31بررسی ارتباط ان عاو خ وش نت خانگی با خانه گریزی در زنان و دخت نار ارف ر :زاوها رهش ی     
پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مامایی .اد ن گش اه عل مو پزشکی جندی شاپور اه او ززز ،اد ن هدکش و یراتسرپ

ام مای یی ییییی،

گر هو پرستاری.

مر دا ی ،مرتضی و چراغی ،اعظم ( .) 94 31ر با طه حمایتهاییی اجتم اور یتسیزهب اب یعا نننننننش تخان ییی و اف گدرس ی قن  :ش   

او سطه حرمت خ دو و نیازه اور یساسا یا نننننش تخان ییی .فص ناریا ناسانشناور :یلوحت یسانشناور همانل ی یییی یییییی، 11 ) 43 ( ،
. 297 - 312

مر دا ی ،مرتضی؛ زغیبی قناد ،سیمین؛ عالی پور ،سیر سو

و س داو هوک یی ییی ،س  رح (( ) 95 31ر با ط ع ه ّلّل و هداوناخ طیحم ی

محیط کالس درس با رفتار پرخاشگرانه در مدرسه با میانجی گری تنهایی ،شهرت به ناهماهنگی و ن تبسن شرگ   

به اقتدار .مجله ر او نشناسی مدرسه؛ (. 109 -0 13 ،5)2

153 ..........................................................................................واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان
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. 57 - 75 ،9) 34 ( مشاوره و ر او ندرمانی؛
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