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خشونت خانگی یک رفتار عامدانه و نوعی فرافکنی نادرست احساسات درونی است که ممکن است همه افراد در

شرایط و موقعیتهای مختلف ،مرتکب آن شوند .رفتارهای خشونت آمیز به ویژه در چارچوب خانه ،همواره قربانیانی
داشته که بنا به دالیلی ترجیح به سکوت و تحمل شرایط خشونت آمیز را داشتهاند .این پژوهش با هدف بررسی علل
بوجود آورنده و پیامدهای ناشی از آن ،در میان قربانیان خشونت خانگی در شهرهای تازه آباد و جوانرود بعد از زلزله
سال  ،7931میباشد .روش پژوهش نظریه داده بنیاد میباشد که دادههای مورد نیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختار
یافت با  51نفر از مشارکت کنندگانی که سابقه قربانی بودن خشونت خانگی را داشتند ،به دست آمده است .شیوه
انتخاب مشارکت کنندگان ،هدفمند و تعیین تعداد آنها با رسیدن به مرحله اشباع ،مشخص گردید .از مجموع 864
دادهی خام 8 29 ،مفهوم 93 ،خرده مقوله و  14مقوله اصلی از دادههای اولیه استخراج گردید .در نهایت مفهوم محوری
"اعمال سلطه" ،به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقوالت را پوشش میداد ،انتخاب گردید .نتایج این پژوهش نشان داد
که مهم ترین عوامل بوجود آوردن خشونت خانگی در مشارکت کنندگان ،پرخاشگری؛ اختالفات خانوادگی؛ تحمیل

ّکم و فرداستی مردانه و فقر .پیامدهای
یباشد .شرایط مداخلهگر پدیده " اعمال سلطه" عبارت است از ،تح ّک
عقیده م 
اعمال سلطه شامل ،مبارزه جویی و انتقام؛ خودکم بینی؛ دلسردی و احساس فرودستی میباشد.
واژگان کلیدی :خشونت خانگی ،سلطه ،قربانی خشونت ،نظریه داده بنیاد.
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مقدمه

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است اما در عین حال رکن بنیادی هر جامعه انسانی محسوب
یرود .هر نظام و
یگردد .در واقع خانواده خشت اول و بنیان زیربنایی هر جامعه به شمار م 
م 
سیستمی باید بر پایههای استوار و محکم بنا شود تا بتواند موجودیت و قوام خود را حفظ نماید.
یرود.
بنابراین ،سالمت مادی و معنوی خانواده ،از بدیهی ترین عوامل سالمت جامعه به شمار م 
یکی از معضالت جوامع ،خارج شدن خانواده از حالت ثبات در ایجاد آرامش و امنیت برای
اعضای خود ،به محیطی سرشار از خشونت ،ناامنی و دیگر مسائل و مشکالتی که روح و جسم
یکند .خشونت در خانواده یا
اعضای آن(از کودکان گرفته تا بزرگساالن و سالمندان) را تهدید م 
یباشد .اگر
خشونت خانگی ،نوعی به کرسی نشاندن حرف و نظر عامل خشونت به اعضای دیگر م 
چه خشونت خانگی ،مسألهی جدید و نوپدیدی نیست ،اما هر روزه قربانیان خود را با انواع
ینماید.
مشکالت و فشارهای روانی ،جسمی و حتی مرگ ،مواجه م 
یباشد و طیف
خشونت و آزار جسمی و روانی ،پدیدهای بسیار شایع در میان تمام جوامع انسانی م 
تهای فیزیکی رادیکال که منجر به زخم و
گستردهای از آزار و زخم زبان کالمی تا خشون 
یشود .پرداختن به مقوله خشونت
یشود ،را شامل م 
خونریزی یا شکستگی استخوان و حتی قتل م 
یباشد ،زیرا؛ برای ارائه راهکارهای
خانگی ،از اهمیت و ضرورت بسیار باالیی برخوردار م 
پیشگیرانه ،باید به تبیین دقیق علل و زمینههای بوجود آورنده خشونت در خانوادهها ،دست یافت،
تا بتوان با این پدیده ناهنجار فردی و اجتماعی ،مقابله نمود .این آسیب رشد زیادی در میان جوامع
مختلف داشته است است ،به صورتی که بیش از  35درصد زنان جهان و  66درصد زنان ایرانی،
حداقل یک بار یکی از انواع خشونتهای خانگی را تجربه کردهاند(سازمان بهداشت جهانی،
 2016به نقل از کریمی .)7931 ،مناطق زلزله زده و یا هر منطقهای که دچار بالیای طبیعی گشتهاند؛
یهای اجتماعی و
به جهت آسیب پذیر بودن مضاعف افراد آن مناطق؛ بیشتر مستعد انواع آنوم 
یباشند .پیامدهای روانی و عاطفی بعد از زلزله و حوادث طبیعی دیگر،
اخالقی ،از جمله خشونت م 
گاهی به زمان بسیار طوالنی برای درمان یا بهبود نیاز دارد .افزایش میزان تنش و خشم ناشی از
فقدان و داغ عزیزان یا صدمات مالی و جانی ،از محتمل ترین تبعات و پیامدهای بالیای طبیعی
شهای میدانی برای ارزیابی مسائل به وجود آمده و ارائه راهکارهای
یباشد که نیازمند پژوه 
م 
یباشد.
کاربردی م 
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یدهد که علل فرهنگی(فرهنگ ضد زن ،فرهنگ مردساالر،
نتایج پژوهش شرفی(  ،) 13 97نشان م 
تعصب و غیرت ،ناموس پرستی ،ترس از دست دادن آبرو ،بی اعتمادی به زنان و ،)...علل
اجتماعی(انگ زنی ،با غیرتی ،اعتیاد ،بیکاری ،ناموس پرستی ،خرده فرهنگ خشونت) ،علل
فردی(پارانوئید ،خیانت ،خیانت متقابل ،ازدواج موقت ،مخالفت با ازدواج ،انتخاب همسر توسط
خود) در قتلهای ناموسی علیه زنان تأثیر گذارند .علویان امیری( ،)7931در پژوهش خود با عنوان،
سیاست جنایی قضایی ایران در ارتباط با زنان بزه دیده خشونت خانگی ،نشان داد که رویکرد
عدالت ترمیمی توجه متصدیان نظام عدالت کیفری از تمرکز صرف بر روی بزهکار را به سمت
جبران خسارت از بزه دیده معطوف کرده است .نتایج مطالعه کالتی( ،)7931نشان میدهد که اگر
اقدامات متناسب با اوضاع و احوال پدیده خشونت در خانواده اعمال شوند ،نتیجه مطلوب و در
یگردد.
خور توجهی در زمینه کنترل و مهار خشونت در خانواده حاصل م 
آقا خانی( ،)7931در پژوهشی خود به این نتایج دست یافت که ،مردانی که دارای سطح
تحصیالت پایین بودند بر نقش خانه داری زنان تأکید کردند و در حالی که طیف مقابل آنها مردان
با تحصیالت باالتر با شاغل شدن زنان در خارج از خانه مخالفتی نداشتند .نتایج تحقیق آزادی و
ناهید پور( ،)7931نشان میدهد که ،خشونت در میان خانواده اصلی در خانواده فعلی(،)P<%1
خشونت فیزیکی در خانواده اصلی و خشونت فیزیکی در خانواده فعلی( ،)P<%1خشونت روانی
در خانواده اصلی و خشونت روانی در خانواده فعلی( ،)P<1%و خشونت اقتصادی در خانواده
اصلی و خشونت اقتصادی در خانواده فعلی( ،)P<%1رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
یباشد.
شبینی کننده خشونت در خانواده فعلی م 
همچنین خشونت در خانواده اصلی ،عامل پی 
یدهد که ،بیشترین نوع خشونت خانگی که
یافتههای پژوهش بردسیری و همکاران( ،)7931نشان م 
مشارکت کنندگان مطالعه تجربه کرده بودند ،به ترتیب به خشونت روانی -کالمی(  ) 55 / 33درصد،
یباشد .همچنین ،نتایج این مطالعه حاکی از این
فیزیکی( ) 36 / 16درصد و جنسی( ،)66/6درصد ،م 
بود که بین فاصله سنی زوجین ،درآمد ،اجبار در ازدواج ،اعتیاد ،سابقه تجربه خشونت توسط
همسر با انواع خشونت علیه زنان ،ارتباط معناداری وجود دارد.
کبیری و همکاران( ،)7931پژوهشی با عنوان ،تحلیل جامعهشناختی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی
علیه زنان(مورد مطالعه :زنان متأهل شهر ارومیه) ،انجام دادند .یافتههای تحقیق آنها حاکی از آن
است که رابطه خطی بین متغیرهای حمایت اجتماعی ،احساس امنیت ،سرمایه اجتماعی و اقتدار
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نامشروع مرد در خانواده با خشونت علیه زنان مورد تایید واقع شده است ،نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی توانستند  24 /5درصد از تغییرات
متغیر وابسته را تبیین نمایند و در این بین ،متغیر اعمال قدرت از سوی مرد در خانواده بیشترین سهم
را در تبیین متغیر خشونت علیه زنان داشته است.

یافتههای پژوهش کورکران و الن )8 201 (1با عنوان ،تاثیر هنری بر خشونت جنسیتی چیست؟ نشان
یاست .نتایج این
یدهد که خشونت علیه زنان و دختران یک مشکل جهانی سالمت عموم 
م 
پژوهش موضوعات ،داستانهای شخصی از خشونت؛ یادگیری و دانستن قدرت هنر؛ را برجسته
یباشد .نتایج این پژوهش به پتانسیل
یکند و خواستار اقدام عملی راهبردی برای مهار خشونت م 
م 
استفاده نشده هنر به عنوان یک استراتژی برای تأثیرگذاری بر مسئله خشونت مبتنی بر جنس اشاره
دارد.

گیلیگالنا 2و همکاران(  ،)8 201در پژوهشی را با عنوان ،روند زمانی در خشونت فیزیکی ،تفاوت

جنسیتی و آسیب پذیری خانگی قربانیان ،انجام دادهاند .موارد  4795قربانی خشونت فیزیکی در
مرکز پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت .برای ارزیابی دادهها با ایجاد مدل رگرسیون
چندجملهای (  )0/ 05انجام گرفت .میزان خشونت در متغیرهای زمانی معنیدار بر اساس

ویژگیهای اجتماعی-دموگرافی قربانیان (  )0/ 05 ± 0/ 05و شرایط تجاوزات (  p < )0/ 05بود.

تهای حفاظتی دارد که در آن جنبههای فضایی-
یافتههای این تحقیق نشان داد که نیاز به سیاس 
یدهد ،احساس میشود.
زمانی را مورد توجه قرار م 

کالرک 3و همکاران(  ،) 2017پژوهشی با عنوان ،هنجارهای اجتماعی و خطر بروز خشونت در بین
پارتنرها(شرکای جنسی) در نپال ،انجام دادند .مطالعه آنها بر اساس معیارهای درونی شده اجتماعی
و مواجهه با هنجارهای نوین اجتماعی در مورد خطر ابتال به اچ آی وی انجام شده است .دادههای
این پژوهش از مطالعات پایه جمع آوری شده از  435 1زن ،متاهل ،در سن باروری ،ساکن در 72

بخش در سه شهر(چیتوان ،4کاپیلوست ،5ناول پاراسی ،)6نپال که در یک جمعیت نمونه که با روش
1
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Gigliana
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Clark
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Chitwan
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Kapilvastu
6
Nawalparasi
2
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آزمایش تصادفی خوشهای برای سنجش تاثیر مداخله ارتباطات تغییر رفتاری اجتماعی را که برای
جلوگیری از اچ آی وی ،انتخاب گردیدند .نتایج این پژوهش بر اساس استفاده از مدلهای
رگرسیون لجستیک چند مرحلهای نشان داد که ،ادراک فردی و درک اجتماعی به عنوان یک
شبینی کننده قوی از خطرات قربانی خشونت بودن زنان است و باید در هنگام برنامهریزی
پی 
مداخالت مورد توجه قرار گیرد.

جهای
شبینی خشونت خانگی در میان زو 
کاستچی و کاتوا ،) 2016 (1پژوهشی با عنوان ،عوامل پی 
شبینی کننده خشونت
متاهل مسلمان تایلندی در استان پاتانی ،انجام دادند .نتایج این مطالعه پنج پی 
شبینی  0/ 001بود،
جهای متاهل مسلمان تایلندی در استان پاتانی با قابلیت پی 
خانگی را در میان زو 
شبینی کننده ارتباط مثبت با خشونت خانگی وجود داشت :آموزش و
را نشان داد .سه عامل پی 
پرورش دقیق (عامل  .)1رفتارهای خشونت آمیز در دوران کودکی (عامل )6و وضعیت بدنی زنان
(عامل  ،)7در حالی که مجازات شدید در دوران کودکی (عامل )4و تأکید بر سلطه مرد (عامل،)8
روابط منفی با خشونت خانگی داشتند .وضعیت ناباروری زنان (عامل )7باالترین سطح رابطه را
داشت و مجازات شدید در دوران کودکی (عامل )4کمترین بود.
در یک نگاه اجمالی به پیشینههای داخلی و خارجی مرور شده در تحقیق حاضر دریافتیم که
شهای صورت گرفته هر کدام به نوعی به بررسی مسأله خشونت خانگی ،به صورت مقاالت
پژوه 
مروری ،توصیفی و پیمایشی و یا کیفی پرداختهاند .تفاوت پژوهش حاضر از نقطه نظر نوین بودن
طرح تحقیق ،در بررسی تجربه زیسته زنان و مردانی است که در دو شهر تازه آباد و جوانرود
ساکن بوده و سابقه قربانی بودن ،در پدیده خشونت خانگی را داشتهاند .این تحقیق با استفاده از
یگیرد .مشاهده نزدیک و مصاحبههای عمیق با مشارکت کنندگان
روش گراندد تئوری صورت م 
یشود تا پژوهشگر رفتارها ،هیجانات و احساسات مشارکت کنندگان را از
متقاضی موجب م 
تهای زنده و طبیعی موضوع
نزدیک ببیند ،و به نوعی درگیر تجارب زنده افراد شده و با موقعی 
روبرو شود.

نظریههای یادگیری اجتماعی2؛ ﻮﻤﺠﻣ ع ﺐﺣﺎﺻ
ﻪﺘﺧﺎﺳ ا ﺪﻧ ﺮﺑ ا ﺎﺑﻦﯾ ور ﺪﻧ

ﻪﮐ ﮐج ر ﺎﺘﻓ ري و ﻢﻫ ﻮﻧ ا ﯽﯾ

ﺮﻈﻧ ا ﯽﻧ
ﯽﻃ

ﻪﮐ ﻮﺿﻮﻣ ع ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ را ﺮﻄﻣ ح
ﺮﻓ آ ﯽﯾﺎﻫﺪﻨﯾ

ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺎﯾ د ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺪﻧﻮﺷﯽﻣ و ﺞﮐ
Kasetchai & Kettawa
Social Learning Theory

1
2
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گها و ﺮﮔ وههاي
ر ﺎﺘﻓ ري ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺎﯾ د ﺮﯿﮔ ي ﺎﺠﻨﻫ ر ﺎﻫ و ارزشهای و ﮋﯾ ه در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ﺮﺧ ده ﺮﻓ هن 
ﻻﺎﺴﻤﻫ ن ا ﺖﺳ  .ﺮﺑﺎﻨﺑ ا ﻦﯾ  ،ﻪﺘﮑﻧ ا ﯽﻠﺻ در ا ﻦﯾ
ﻞﻣﺎﻌﺗ

ﻮﺧ د و ﯽﻃ

ﺮﻓ آ ﺎﻫﺪﻨﯾ ي ﯽﺻﺎﺧ

ﺎﻫﻪﯾﺮﻈﻧ ا ﻦﯾ ا ﻪﮐﺖﺳ ا ﺮﻓ اد ،ﮐج رفتاری را در ﻮﻃ ل

ﺎﯾ د ﺮﯿﮔﯽﻣ ند(صدیق سروستانی.) 47 : 1386 ،

یهای اجتماعی مورد استفاده
نظریههای کنترل اجتماعی1؛«این نظریه ،در تحلیل و تبیین کج رفتار 
قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ در حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی بوده است .موضوع
اصلی در این نظریه این است که کج رفتاری نتیجه نبود کنترل اجتماعی است .فرض اصلی در این
زمینه این است که هم چنان که فروید گفته ،افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند و اگر
یکنند(» .رکلس .) 55 - 57 : 1973 ،2و کج رفتاری اشخاص ،پیش
تحت کنترل قرار نگیرند چنین م 
از آنکه ناشی از نیروهای محرک به سوی نابهنجاری باشد ،محصول عدم ممانعت است(نای1958 ،
.)9-3:

نظریه کنش متقابل 3در سنت روانشناسی اجتماعی مید و کولی 4به چگونگی شکل یافتن تصور از

خود اهمیت میدهد .در این مورد شکلگیری تصور از خود به عنوان فردی بزهکار ،جامعه و
نهادها و سازمانهای رسمی نقش اساسی دارند .رفتار اجتماعی انسان اعم از بهنجار یا نابهنجار ،در
یگیرد .هسته این نظریه خود است که به
کنش متقابل بر اساس یک عمل دو جانبه و متقابل شکل م 
یشود و از مشارکت در فرآیند تعامالت اجتماعی
عنوان یک محصول اجتماعی همیشه ظاهر م 
شهای متقابل با دیگران ایجاد و حفظ
استنتاج میشود و در این مدت هویت فرد به کن 
یشود(کاوه.) 57 :1931 ،
م 
یکند که غالبا مردان
نظریه منابع که در سال  1971توسط ویلیام گود مطرح شد ،بر این امر تاکید م 
یشود.
منابع اقتصادی را در دست دارند و همین امر موجب برتری آنها در روابط خانوادگی م 
حال آن که زنان به لحاظ اقتصادی عمدتا به همسران خود وابستهاند و از طرفی چون مراقبت از
فرزندان را بر عهده دارند ،اگر مردان را ترک کنند ،با مشکالت اقتصادی رو به رو خواهند شد؛ از
یمانند وابستگی زنان به این معناست که آنها راههای محدودی در
این رو در روابط خشن باقی م 
یتوانند بر مردان قدرت و نفوذ داشته باشند .اگر یکی از زوجین به
دسترس دارند و لذا کمتر م 
1

Social Control Theory
Rkls
3
Social interaction
4
Mead & Cooley
2
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یکند و آزار انواع مختلفی دارد؛ مانند تهدید،
دنبال کنترل قدرت باشد معموال آزار را انتخاب م 
جهایی که به لحاظ قدرت
ترس ،منزوی ساختن ،آزار بچهها ،محدویتهای مالی و ...حال آنکه زو 
یآید با راههای غیر
و منابع مساوی هستند کمتر تضاد را تجربه میکنند و وقتی هم تضاد پیش م 
یکنند(محمدی و میرزایی.) 111 :3931 ،
خشن آن را خنثی م 
دوبوار از جامعه پذیری نقشهای جنسیتی را به عنوان عامل تداوم بخشی بر سلطه مرد بر زن
یشود ویژگیهایی همچون پرخاشگری ،موفقیت،
یداند .نحوه برخورد والدین با فرزندان باعث م 
م 
رقابت ،اتکای به نفس و استقالل بیشتر از پسر مورد انتظار باشد .همچنین بیشتر به آنها توصیه
یرود که سازش کند،
یشود که برای احقاق حق خود ایستادگی کنند .در عوض از دختر انتظار م 
م 
صلح جو باشد ،اختالفات را نه با جنگ و جدال بلکه با صحبت حل و فصل کند و مهربان و
مراقبت کننده باشد(راس .) 275 : 1373 ،نظریههای مرور شده فوق ،برای ایجاد حساسیت نظری و
دسته بندی مقولههای برآمده از مصاحبهها و در نهایت مقایسههای یافتههای پژوهش با نظریههای
مرتبط با خشونت خانگی و رد یا تأیید آنها یا خلق گزاره یا شبه نظریه جدید ،مورد استفاده واقع
یشود.
م 
تهای خانگی و آثار و تبعات آن در جامعه ،به ویژه شهرها و روستاهای
با توجه به مسأله خشون 
محروم کشور که در صورت مواجهه با بالهای طبیعی مانند زلزله ،احتمال میرود محرومیت
یباشد:
بیشتری را تجربه نمایند ،محقق در صدد پاسخگویی به این سؤاالت م 
 -1تجربه زیسته مشارکت کنندگان در تحقیق ،از خشونت خانگی ،بعد از زلزله چیست؟
 -2زمینههای فراهم شدن انجام خشونت خانگی و پذیرش نقش قربانی در بین مشارکت کنندگان
تحقیق چیست؟
 -3چه شرایط مداخله گری ،در بوجود آمدن خشونت خانگی ،نقش دارند؟
یهای مقابلهای ،که قربانیان خشونت خانگی ،در خصوص پذیرش و قربانی بودن
 -4استراتژ 
یبرند ،چیست؟
خشونت خانگی ،به کار م 
 -5پیامد ،راهبردهای به کار گرفته شده ،توسط مشارکت کنندگان تحقیق ،چه بود است؟
ششناسی
رو 

یباشند که با روش
جامعه مورد مطالعه این پژوهش ،شامل  51نفر از قربانیان خشونت خانگی م 
انتخاب هدفمند از بین واجدین شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش(با توجه به اطالع و
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شناخت قبلی محقق و نیز پرس و جو از افراد برای معرفی مشارکت کنندگان به شیوه گلوله برفی)
از دو شهر تازه آباد و جوانرود انتخاب گردیدند .تعداد مشارکت کنندگان را رسیدن به مرحله
اشباع دادههای نظری و تا حدودی ،مفهومی ،تعیین نمود.

جدول 1مشخصات پاسخ گویان

شماره

نام

جنسیت

شغل

سن

تحصیالت

وضعیت تأهل

1

پروین

زن

خانه دار

93

دیپلم

متاهل

2

شادی

زن

خانه دار

25

دیپلم

متاهل

3

زهره

زن

خانه دار

30

لیسانس

متاهل

4

طناز

زن

دانشجو

25

لیسانس

مجرد

5

منصوره

زن

خانه دار

38

دیپلم

متأهل

6

آزاده

زن

دانشجو

82

لیسانس

مجرد

7

معصومه

زن

قالیباف

45

پنجم

متأهل

8

ریحانه

زن

آموزشیار

24

فوق لیسانس

متأهل

9

خدیجه

زن

قالیباف

35

پنجم

مجرد

10

آمنه

زن

قالیباف

54

پنجم

متأهل

11

سپیده

زن

خانه دار

35

دیپلم

متأهل

12

حکیمه

زن

خانه دار

55

پنجم

متأهل

13

طاهره

زن

آرایشگر

52

پنجم

مجرد

14

مرضیه

زن

دامدار

54

پنجم

متأهل

51

اقدس

زن

خانه دار

55

پنجم

متأهل

در این پژوهش محقق به مرور ادبیات نظری و تجربی(برخی نظریههای مربوطه ،مقاالت و
بهایی که در ارتباط با موضوع خشونت خانگی به رشته تحریر درآمدهاند) برای آشنایی با
کتا 
موضوع پژوهش جهت ایجاد حساسیت نظری پرداخت .برای رسیدن به معیار اعتماد از روشهایی
چون ،ارزیابی توسط مشارکت کنندگان ،کنترل و بازبینی یافتههای مفهومی و نظری توسط استادان
راهنما و مشاور و مقایسههای تحلیلی استفاده گردید.

برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد ( 1معادل پایایی 2و روایی 3در تحقیقات کمی) از سه تکنیک

متعارف و مرسوم (سیلورمن .)51 : 2013 ،4زیر استفاده گردید:

1

Trustworthiness
Reliability
3
Validity
4
Silverman
2
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-1کنترل یا اعتبار یابی توسط اعضا  :در این پژوهش با استفاده از روش مراجعه مجدد به پاسخ
گویان( 7نفر) از آنها خواسته شد تا یافتههای کلی دست آمده را ارزیابی کرده و در مورد آن نظر
دهند .مشارکت کنندگان ،صحت یافتههای به دست آمده را تأیید نمودند.
 -2مقایسههای تحلیلی :در این روش با مرور و برگشت مجدد از یافتههای انتزاعی به دادههای خام
و سیر از قیاس به استقراء ،صحت یافتههای انتزاعی بازبینی شد.
 -3استفاده از تکنیک ممیزی :در این زمینه دو استاد راهنما و مشاور و نیز دو نفر از کارشناسان
آشنا با روش نظریه داده بنیاد ،بر مراحل مختلف کدگذاری ،مفهوم سازی و استخراج مقوالت نظر
دادند.
مراحل کدگذاری در این پژوهش به این صورت بود که در وهله اول محقق هر مصاحبه را به
محض رسیدن به منزل ،تایپ و سپس تمام نکات مهم آن را وارد جدول مینمود .در مرحله دوم
تمام مفاهیم مشترک را پشت سر هم مرتب و مفهومی که مشتمل بر همه دادههای مشترک باشد را
استخراج مینمود .سپس مفاهیم به دست آمده را در طبقهای انتزاعی تر که شمول بیشتری نسبت به
مرحله قبلی داشت ،به نام خرده مقوالت قرار داده و در نهایت از چند خرده مقوله به مقوالت اصلی
دست رسیدیم .تمام این مراحل در طول انجام گردآوری دادهها ،به صورت رفت و برگشت و
فرایندی بوده است.
برای تشریح جریان کار تبدیل دادههای خام به مفاهیم ،یک نمونه از مصاحبههای کدگذاری شده
یکنیم.
اشاره م 

جدول 2نمونه کدگذاری باز
دادههای خام

مفاهیم

کد

خشونت رفتاری

به نظر من خشونت رفتار خشن

پروین()2

تفهیم خشن(درک)

تفهیم موضوع به شکل خشن به طرف مقابل

شادی()6

تهاجم به حرمت و شعور

یگیرد
در خشونت هدف ،شعور و حرمت طرف مقابل است که مورد تهاجم قرار م 

زهره()4

خشونت دیدگی به خاطر

احتماال جایی با رفتار یا گفتار اشتباهم خطایی مرتکب شدم که از نظر خودم مهم نبوده ولی

طناز()8

مسائل جزیی

همون باعث باز شدن در همه این خشونتها علیه من شده.

تقدیر گرایی

یکنم کل کائنات با من هماهنگ شدن که دنیا برای من از این بهتر نشه
احساس م 

منصوره( ) 14

مثال جدول فوق نحوه وارد کردن دادههای خام به جدول چهار ستونی بعد از مرتب کردن مفاهیم
یباشد .دادههایی که مفهوم یا مفاهیم مشترک داشتند؛ یک مفهوم به خود
با معنی یا مشترک م 
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یدهد .در جدول ذیل به نمونهای از جمع بندی مفاهیم مشترک در زیر پوشش خرده
اختصاص م 
یکنیم.
مقولهها و نیز تحت پوشش در آوردن چند خرده مقوله زیر یک مقوله اصلی اشاره م 
جدول ِ 3سِسیر از مفاهیم به خرده مقوله و مقوله

مقوالت

خرده مقوالت
ارتباطات منفی

مفاهیم

کد

مضرات روحی و عاطفی خشونت(پیامد)
سردی روابط

گسست در روابط عادی خانواده

احساس تنهایی(پیامد)
خودخواهانه دیدن نیازهای عاطفی عامل خشونت

منصوره( ) 24 - 30

دو طرفه بودن فداکاری(راهبرد)
احساس کوتاه آمدن زنانه*

فداکاری بی جا(درک)
تحمل به خاطر بچهها

ّکم و فرداستی مردانه
تح ّک

اثرات بد خشونت خانگی بر مادر

آزاده( )82- 33

عذاب وجدان مادر بابت ازدواج مجدد
اثرات بد خشونت خانگی بر مادر و خواهر
اثرات منفی روانی و ارتباطی

خشونت دیدگی از طرف ناپدری
مشکالت ارتباطی

فهای مفهومی و سیر از استقرا به قیاس و
در جریان کدگذاری باز مصاحبهها و استخراج طی 

رسیدن به خرده مقوالت و مقولههای اصلی ،در نهایت مدل پارادایمی "اعمال سلطه" ،به عنوان

اصلی ترین محور در برگیرندهی مقولههای اصلی برآمده از مصاحبههای قربانیان خشونت خانگی
انتخاب گردید .مفاهیم به شرح زیر تعریف شدهاند:

اصطالح "اعمال سلطه" به معنی درک و تجربه زیسته مشارکت کنندگان از پدیده خشونت
خانگی و توجیه آن بود .مشارکت کنندگان پژوهش ،اعمال سلطه و زورگویی مردانه را عامل
تهای
اصلی به وجود آمدن خشونت خانگی قلمداد مینمودند .بهانه جویی یا اعمال خشون 
نامتناسب با سوءتفاهم یا ناراحتی پیش آمده ،از طرف مردان (پدر ،برادر یا شوهر)در ارتباط با
یخورد .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،شرایط ع ّلّلی به
زنان ،در اکثر مصاحبهها به چشم م 
تهای خانگی میگردد ،شامل
وجود آورنده اعمال سلطه در روابط درون خانه که موجب خشون 
یباشد:
موارد زیر م 
 -1پرخاشگری؛  -2اختالفات خانوادگی؛  -3تحمیل عقیده.
شرایط مداخله گر در این پدیده عبارت است از:

تحلیل جامعهشناختی عوامل و پیامدهای اجتماعی71.................................................................................

 -1تحکم و فرادستی مردانه؛  -2قید و بندهای کلیشهای.
راهبردهای اتخاذی مشارکت کنندگان در پدیده اعمال سلطه شامل:
یباشد .و در نهایت پیامدهای
ندهنده ،م 
 -1کوتاه آمدن زنانه؛  -2درونگرایی؛  -3راهبردهای تسکی 
حاصل از راهبردهای اتخاذ شده توسط مشارکت کنندگان عبارت اند از،
 -1خودکم بینی؛  -2دلسردی؛  -3احساس فرودستی .مدل پارادایمی زیر ،برآمده از پدیده
یباشد.
خشونت خانگی و اعمال سلطه در بین زنان مشارکت کننده در پژوهش م 
شکل  1مدل پارادایمی اعمال سلطه

یافتهها

الف :شرایط ع ّلّلی پدیده اعمال سلطه
یباشد:
شرایط ع ّلّلی پدیده اعمال سلطه در پژوهش حاضر به شرح زیر م 

 -1پرخاشگری :روان شناسان معتقدند اختالل پرخاشگري ريشه بسياري از مشكالت رواني و
یتوانند سبب مشكالت بين فردي ،جرم ،بزه ،و تجاوز
یباشد .اين در صورت بروز م 
رفتاري افراد م 
به حقوق ديگران شده و در صورت درو نريزي به ايجاد انواع مشكالت جسمي و رواني منجر
شود .پرخاشگري رفتاري است به قصد آسيب رساندن (جسماني يا زباني) به فردي ديگريا خود يا
شها نشان داده است كه
نابود كردن دارا يي ديگران .مفهوم اصلي در اين ،قصد است .نتايج پژوه 
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پرخاشگري ،از شاخصهاي مهم پاره اي از اختالالت رواني مانند اختالل شخصيت ضد اجتماعي
به شمار م 
یآيد (اسچودولسکی و راچکین.) 2004 ،1

تهای کالمی تند و تحقیر آمیز و
در این پژوهش منظور مشارکت کنندگان از پرخاشگری ،خشون 
یباشد .پرخاشگری در نظر مشارکت کنندگان ،از علل شروع و
گاهی همراه با خشونت فیزیکی م 
یباشد.
بروز خشونتهای خانگی درک شده توسط خودشان م 
یکنه .فحش میده یا سر یه
(کد :)51وقتی خسته از سر کار میاد خونه با هر بهانهای به من حمله م 
چیز بی خود مثل خرجهای خونه یا غذایی که پختم دعوا راه میندازه .از اول زندگی مون همین
یکنه .به خانواده م توهین
جوری بود .بعد از  37سال زندگی مشترک ،هنوزم به من توهین م 
یکنه و چندین بار دست روم بلند کرده .بیشتر توهین لفظی میکنه.
م 

 -2اختالفات خانوادگی :بر اساس یافتههای این پژوهش ،بیشترین عامل ایجاد کننده خشونت

خانگی ،اختالفات خانوادگی به ویژه اختالف در سالیق یا طرز فکر افراد در مورد مسائل مالی یا
یباشد.
ارتباطی م 
(کد  ) 13که زنی  52ساله و مجرد است بیشترین عامل به وجود آمدن خشونت در خانواده اش را
در اختالفات مالی با برادرهایش و نیز ناسازگاری ارتباطی با خانوادههای آنها میداند .طاهره در
یکردند .من تمام عمر و
این باره میگوید :از همون موقع که پدرم زنده بود ،اینا حسودی من رو م 
جوانیم رو گذاشتم برای نگهداری از پدر فلج مان اما اونها نه تنها قدر ندانستند ،بلکه همیشه به من
شک داشتند که یه حساب بانکی دارم که پدرمون توش پول ریخته .داد و بی دادها و
یخواستند با این
ًال وجود نداشت .م 
یهاشون جلوی در و همسایه بابت چیزی بود که اص ًال
آبروریز 
تها من رو از ارث محروم کنند و همه چی رو خودشون با خواهرم باال بکشند.
تهم 

 -3تحمیل عقیده :احساس دیکتاتوری و به کرسی نشاندن حرف و عقیده عامل خشونت ،از
دیگر علل به وجود آمدن اختالفات و بروز خشونت در بین مشارکت کنندگان پژوهش به شمار
یرود .احساس بی ارزش بودن در نظر دادن یا منفعل بودن در تصمیمات اتخاذ شده در خانواده،
م 
یباشد.
درک مشارکت کنندگان از تحمیل عقیده م 

Sukhodolsky & Ruchkin
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یهای طرف مقابل و عدم
مهای عجوالنه و خودسر 
(کد  :)3بیشترین دلیل آن مربوط به تصمی 
یباشد(قربانی).
مشورت با اینجانب م 

ب -شرایط مداخله گر بوجود آورنده پدیده اعمال سلطه

تهای خانگی در نظر
شرایط دخالت کننده و ساختاری در بوجود آمدن اعمال سلطه و خشون 

قربانیان خشونت خانگی در این پژوهش ،عبارت بود از:

 -1تحکم و فرادستی مردانه :منظور از تحکم و فرادستی مردانه ،لحن ،برخورد ،نوع ارتباط و
احساس فرادستی در مردانی بود که زنان ،دختران یا خواهران خود را با رفتارهای خشن ،آزرده

مینمودند .این تحکم در خصوص به وجود آوردن تنگناهای مالی یا عدم ایجاد شرایط مناسب
یشود.
برای برقراری ارتباط سالم و دوستانه دیده م 
(کد :)9از بچگی با فقر و نداری زندگی کردیم .چون پدرم حاضر نبود یه قرون برامون خرج کنه.
یادم نیست یه عیدی بیاد و ما شیرینی یا آجیل خریده باشیم مگر اینکه برادرهام بخرند با پول
خودشون .نه رخت و لباسی نه یه کلمه محبت آمیزی .اصال این مرد دلی نداره توی وجودش .فقط
یافتاد به جونمون .چند بار
نامردی و ظلم بلده .از همون موقع که یادم میاد با کوچکترین بهونهای م 
دست و پای پا زیر مشت و لگد و ضربات چوبش شکسته یا در رفته .همیشه یه جای بدن هر
کهای پدرم بود .االن که دیگه از جون افتاده اما زبونش
کدوممون یه کبودی یا یه اثری از کت 
یکنه.
همچنان کار م 

 -2قید و بندهای کلیشهای

محتوای کلیشههای جنسیتی دارای چهار مؤلفهی جدا از هم است که مرم برای جدا کردن زنان و
یکنند .این چهار مؤلفه عبارت اند از :صفات ،رفتارها ،ویژگیهای فیزیکی
مردان از آن استفاده م 
و مشاغل .این مؤلفهها نسبتا مستقل از یکدیگر هستند اما افراد معموال یک سری از آنان را به زنان
یدهند .به عبارت دیگر ،بر اساس دانش حاصل از یک مولفه،
و سری دیگر را به مردان نسبت م 
ارزیابی به سه مولفهی دیگر نیز بسط داده میشود(حجازی .)1931 ،احساسات و باورهای نشأت
گرفته از تفکرات قالبی و کلیشهای زنانه -مردانه ،از زمینههای دخالت کننده در به استمرار و ایجاد
تها یا
یشود .این تفکرات از زنان میخواهد که در برابر خشون 
تهای خانگی قلمداد م 
خشو ن 
یهای مردان اطراف خود(پدر ،شوهر یا برادر) کوتاه بیایند و آبروریزی نکنند.
زیاده خواه 
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(کد )7زن  45ساله قالیبافی که به خاطر خشونت همسرش یکی از فرزندان خود را سقط کرده در
یریختم تو خودم .بعد از اینکه بچه
ًال م 
یگوید :قب ًال
مورد تفکرات خود در مورد آبروداری چنین م 
دار شدم کمی آرام شد .انگار بچه برای یه مدت کوتاه خوشحالش کرده بود .که بعد متوجه شدیم
دوباره باردارم .همون شب با یکی از همسایهها سر پارک ماشین جلوی در مغازه مون بحثش شده
یآوردم که بچه گریه کرد .تا بیام آرومش کنم
بود .میدونستم دنبال بهونه است .داشتم شام م 
یکنی .فردا صبحش بچه م رو سقط
شروع کرد داد و بیداد و کتک کاری که چرا بچه رو خفه نم 
یکردم .هر وقت دست
کردم .بعد از اون خیلی ازش نفرت پیدا کردم .دیگه براش آبروداری نم 
یکردم و همسایهها رو میریختم اینجا .از همسایهها خجالت
یکرد داد و بیداد م 
روم بلند م 
یکرد تموم کنه .بعضی موقعها که مهمون داریم هم سعی میکنم صدامو
یکشید و سعی م 
م 
ًال این مهمون چه گناهی داره دو روز اومده خونه من باید شاهد سگ و گربه
درنیارم .میگم مث ًال
یپرسن چرا طالق نگرفتی همون اول .چرا اینهمه بچه آوردی؟
بازی ما باشه .بچههام همش ازم م 
یگرفتم کسی نمیاومد
خب آخه سنم کم بود .من دختر بزرگ خانواده مون بودم .اگه طالق م 
سراغ خواستگاری خواهرهام .پدر و مادرم سرشکسته میشدند .البته اون موقع اونجوری فکر
یکردم ،نکردم .االن دیگه وقت طالق نیست .االن پشیمونم.
یکردم .اون موقعی که باید ول م 
م 
یکنه؟اگه من از همون
میگم چرا باید عمرم رو میذاشتم پای مردی که به راحتی دست روم بلند م 
روز پاتختی کوتاه نمیاومدم االن یه آدم دیگه بودم.

پ -راهبردهای مشارکت کنندگان

 -1کوتاه آمدن زنانه :منظور از کوتاه آمدن زنانه عقب نشینی ،سکوت و بخشش یا مدارا با
عامل خشونت به دلیل وجود فرزندان یا ناتوانی در مقابله به مثل میباشد.
یشم
یکنم توان مقابله باهاش رو ندارم ناراحت و عصبی م 
یکنم حس م 
(کد :)6من فقط سکوت م 
یکنه ولی جرئت عملی کردنش رو ندارم تا
یکنم هر کاری از ذهنم خطور م 
و به انتقام فکر م 

یشوم و سعی میکنم جز به ضرورت باهاش روبرو
جایی که امکان دارد از مقابل چشمانش دور م 
نشم .حس میکنم دنیا رو سرم آوار شده احساس کوچک بودن و ضعف دارم که نمیتوانم در
یکنم دست و پام رو بستند و زبانم قفل میشودکه حتی نمی تونم
مقابل خشم پاسخ بدم حس م 
یکنم کمرم رو شکستند و نای ایستادن رو پاهام رو ندارم احساس
حرف بزنم یا گریه کنم حس م 
یکنم آدمی هستم بیخود و ناتوان که فقط برای این کار ساخته شدم.
م 
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 -2درونگرایی :درونگرایی و در خود فرورفتن مکانیزمی است که زنان مشارکت کننده در
یبردند.
پژوهش برای در امان بودن از خشونت یا متوقف کردن آن به کار م 
یکنم به نظر من تنها کاری که باید کرد سکوت است
یگوید :بیشتر مواقع سکوت م 
(کد )3م 
حداقل تا زمانی که مغز طرفین به آرامش نسبی برسد چون هرگونه بحث و گفتگو و ادامه دادن
یزند
مشاجره بدون هیچ گونه تاثیر مثبتی تنها به دور کردن روابط و بدتر شدن وضعیت دامن م 
یشوم.
بنابراین تنها چاره را در سکوت میبینم که باعث آسیب رساندن جسمی و روحی به خودم م 
یکنم.
و ارتباط عاطفی ام را مدتی قطع م 

ندهنده :منظور از این راهبردها ،هر نوع فعالیت یا اشتغال فکری و
 -3راهبردهای تسکی 
یباشد .این راهبردها
جسمی به کارهایی که مشارکت کنندگان را از خشونت به دور نگه دارد ،م 
توسط مشارکت کنندگان ،هم برای جلوگیری از به وجود آمدن خشونت خانگی و هم به منظور
یشود.
التیام پیامدهای روحی و جسمی آن به کار برده م 
(کد  ) 10زن  54ساله مجردی که به دلیل خشونت پدر و لجبازی با او و نیز به خاطر تنفر از مردان
یگوید :تا زمانی که پدرم زنده بود و در خانه
تهای خوب ازدواج را از دست داده است م 
موقعی 
یرفتم .به خانمها آموزش
ًال به خانه همسایهها م 
یماندم .معمو ًال
حضور داشت به ندرت در خانه م 
یدادم .االنم که بعد از زلزله
یدادم .یه زمانهایی هم قرآن آموزش م 
گلدوزی و خیاطی م 
یکنم .اون زمانها خواهر کوچکترم ازدواج کرد با پسرعمویم .من
سهای قالیبافی شرکت م 
کال 
یرفتم .بعد از ازدواج برادرهایم هم گاهی یکی دوماه به خانه آنها در تهران
خیلی به دیدنش م 
یشد .به محض بودن در کنار پدرم دوباره
یرفتم .اعصاب خودم با این کارها کمی آرام م 
م 
یشد.
اعصابم خرد م 

ت -پیامدهای پدیده اعمال سلطه

راهبردهای به کار رفته شده در حوادث خشونتهای خانگی ،پیامدهایی را به دنبال داشت که

یتوان به موارد زیر اشاره نمود:
م 

 -1خودکم بینی :ازآنجاکه احساس خودکم بینی همواره در مقایسه خود با دیگران به وجود

یآید ،داشتن چنین احساسی با احساس گوشهگیری از اجتماع و حس عدم تعلق به جمع همراه
م 
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یباشد(هاسپر .) 2013 ،1احساس فروتری و خودکم بینی ،در اکثر مواردی که مشارکت کنندگان
م 
یخورد.
یشدند ،به چشم م 
با خشونت خانگی مواجه م 
یبینم دست و پای خودم رو
یکنم یه موجود بی مقدارم .وقتی عروسم رو م 
(کد  :) 14احساس م 
یکنم .در حالی که من هیچی کم ندارم .اما آنقدر توسط شوهرم تحقیر شدم از خودم بدم
گم م 
یتونن به راحتی من رو اذیت کنن چون میدونن نمیتونم از خودم دفاع
میاد .تمام همسایهها م 
یتونم به خودم محبت کنم چون
کنم .شوهرم همه احساس اعتماد به نفس من رو از بین برده .نم 
یکنم لیاقتش رو ندارم.
فکر م 

 -2دلسردی :دلسردی و بی عالقگی به تحمل شرایط موجود از دیگر پیامدهای پدیده اعمال

سلطه در خشونتهای خانگی به شمار میرود.
نهای من هنوز مجردند اما من
(کد  :) 11نسبت به همه چیز بی انگیزه شدم .سن و سالی ندارم همس 
یتونم از اوقات
انگار  70سالمه .دستم گرم نمیشه برم سراغ کاری .االن پسرم بزرگ شده و م 
تهامو بسته .نه حال و حوصله رفت و آمد با
فراغت خودم خیلی استفاده کنم اما انگار یکی دس 
خانواده خودم را دارم نه خانواده شوهرم .یه وقتهایی یه فکرهایی میاد سرم که مثال برم رانندگی
یاد بگیرم یا برم درسم رو ادامه بدم اما از آخر و عاقبتش خبر دارم که چطوری بازم اعصابم رو با
دعواها و بگو مگوهای الکی میخوان به هم بریزن .ترجیح میدم هیچ کاری رو شروع نکنم.
سنگین ترم اینجوری.

 -3احساس فرودستی :بر اساس نظریههای ستمگری جنسی موقعیت زنان در نتیجه رابطه نا
عادالنه قدرت میان زن و مرد به وجود آمده است ،رابطهای که طی آن ،مردان موفق شدند حس
فرادستی خود(به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و قدرت فیزیکی) و فرودستی زنان را به جامعه
یباشد.
فها و هنجارها و کلیشهها م 
القاء نمایند .باورهای حاکم در هر جامعه ،برآمده از عر 
احساس فرودستی زنانه از جمله باورهای کلیشهای در جوامع کمتر توسعهیافته به ویژه در مناطقی

یباشد .این احساس به ویژه در میان زنانی که تحت
یباشند ،م 
که از امکانات کمتری برخوردار م 
یباشد.
یکنند ،محسوس تر م 
شرایط خشونت مردان خانواده زندگی م 

Hasper
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یها همیشه
یخوابیدم .توی مدرسه بین همکالس 
(کد :)8اونموقعها یادمه خیلی از شبها با گریه م 
سرافکنده و خجالت زده بودم .مدام حرفها و دعواهای پدرم رو بهم سرکوفت میزدند .یادمه از
یشدند و
یگشتیم خونه توی مسیر خانه دوستام گاهی با پدرهاشون مواجه م 
مدرسه که برم 
یکردم چیزی
یشدم کلی دعا م 
میدویدند بغل پدرهاشون اما من وقتی توی مسیر با پدرم مواجه م 
بهم نگه یا تند نگام نکنه .بعد از نامزدی زیاد تو خونه نموندم .یا خونه نامزدم میرم یا سر کار هستم.
محل کارم روستاست .همونجا اتاق کرایه کردم و هفتهای یکی دو روز برمیگردم خانه.
بحث و نتیجهگیری

شهای پیشین با یافتههای پژوهش حاضر
در این بخش از پژوهش ابتدا به مقایسه یافتههای پژوه 
یپردازیم .یافتههای ای پژوهش با نتایج پژوهش شرفی( ،)7931که نشان میدهد که علل
م 
فرهنگی(فرهنگ ضد زن ،فرهنگ مردساالر ،تعصب و غیرت ،ناموس پرستی ،ترس از دست دادن
آبرو ،بی اعتمادی به زنان و ،)...علل اجتماعی(انگ زنی ،با غیرتی ،اعتیاد ،بیکاری ،ناموس پرستی،
خرده فرهنگ خشونت) ،علل فردی(پارانوئید ،خیانت ،خیانت متقابل ،ازدواج موقت ،مخالفت با
ازدواج ،انتخاب همسر توسط خود) در قتلهای ناموسی علیه زنان تأثیر گذارند ،به نوعی هم راستا
یباشد .نتایج این
یباشد زیرا قتلهای ناموسی نیز نوع رادیکال خشونت خانگی بر علیه زنان م 
م 
پژوهش با نتایج پژوهش فریدکالتی( ،)7931مبنی بر اینکه خشونت در خانواده تحت تأثیر یکسری
یشود و باید ابتدا این عوامل شناسایی و بررسی شوند
عوامل اعم از درون ذاتی و برون ذاتی واقع م 
و سپس در جهت رفع آنها اقدام شود زیرا علیرغم بکارگیری اقداماتی در زمینه مهار خشونت از
مگیری در این زمینه صورت نگرفته است که دلیل آن هم
سوی کارشناسان ،هنوز پیشرفت چش 
یتواند عدم به کارگیری روشهای متناسب با عوامل بروز خشونت باشد که اگر اقدامات متناسب
م 
با اوضاع و احوال پدیده خشونت در خانواده اعمال شوند ،نتیجه مطلوب و در خور توجهی در
یگردد ،همسو میباشد.
زمینه کنترل و مهار خشونت در خانواده حاصل م 
یداد نوعی خود برتری در میان مردان
همچنین نتایج پژوهش آقا خانی نوید()7931که نشان م 
وجود دارد که این نیز نشأت گرفته از محیط خانوادگی و تجربهی پدرساالری و مرد ساالری در
یباشد با نتایج کامال با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت دارد .نتایج پژوهش
دوران کودکی م 
بردسیری و همکارانش( ،)7931حاکی از این بود که بین فاصله سنی زوجین ،درآمد ،اجبار در
ازدواج ،اعتیاد ،سابقه تجربه خشونت توسط همسر با انواع خشونت علیه زنان ،ارتباط معناداری
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یباشد .بررسی نتایج پژوهش کبیری
وجود دارد .این نتایج قابل همخوانی با یافتههای این پژوهش م 
و همکاران( ،)7931که متغیر اعمال قدرت از سوی مرد در خانواده را دارای بیشترین سهم در تبیین
یباشد .یافتههای
یداند ،مورد تأیید یافتههای محققین این پژوهش م 
متغیر خشونت علیه زنان م 
پژوهش کالرک و همکاران(  ،) 2017که ادراک فردی و درک اجتماعی را به عنوان یک
شبینی کننده قوی از خطرات قربانی خشونت بودن زنان میداند ،حاکی از مطابقت یافتههای
پی 
یباشد.
پژوهش آنها با یافتههای پژوهش حاضر م 
یباشد .بر اساس
تهای فیزیکی و لفظی م 
اعمال سلطه مردانه در محیط خانواده گاهی توأم با خشون 
یکند.
شهای جنسیتی به عنوان عامل تداوم سلطه مرد بر زن یاد م 
نظریه دوبوار از جامعه پذیری نق 
لگیری شخصیت زنان و دختران تحت تأثیر اعمال سلطه از
بر اساس این نظریه در واقعیت شک 
ینماید .میشل فوکو نیز هویت
یگیرد که آنها را دارای شخصیتی سلطه پذیر م 
طریق مردان ،شکل م 
یداند به این معنی که زنان یا دختران آماده پاسخ گویی به
افراد را با هویت جنسی آنها یکی م 
یباشند .در مقابل کمپل عقیده دارد ،خصوصیات و
انتظارات برساخته جامعه مردساالر از خود م 
تشناختی ما نشأت
لگیری اجتماعی بوده و از ساختمان زیس 
هویت مردانگی نیز ناشی شک 
یگیرد بلکه ساخته فرهنگ و عرف و کلیشههای جوامع میباشد .سه عاملی که کمپل خشونت
نم 
جنسیتی را ناشی از آن میداند عبارت است از .1 ،قدرت اجتماعی بی تناسب و ناعادالنه مردان .2
احساس سزاوار قدرت و امتیاز بودن .3 ،مجاز بودن اجتماعی و حقوقی و فرهنگی ارتکاب به
خشونت جنسیتی.
تهایی
شرایط بعد از زلزله ،جدا از خسارتهای اقتصادی ،باعث به وجود آمدن شرایط و موقعی 
گردید که در آن شرایط در زمینه خشونتهای خانگی ،دو حالت به وجود آمد؛ اولین حالت آن
تأثیر مثبت زلزله بر کاهش میزان خشونت خانگی بود .علت این امر زندگی در کانکس و کم
رنگ شدن حوزه خصوصی و گسترش حوزه عمومیبود .مشارکت کنندگان در پژوهش ،ترس از
شنیده شدن صدای دعوا و خشونت توسط همسایگان را یکی از عوامل کاهش میزان خشونت یا
یدانستند .حالت دوم ،اشاره به شرایط دشوار مالی بعد از زلزله
دست کم کاهش شدت آن م 
داشتند که هم برای خود آنها و هم برای اقوام و همسایهها به وجود آمده بود .هر چند این شرایط
مشارکت کنندگان را در تنگناهای مالی شدیدی قرار داده بود ،اما تأثیری بر میزان خشونت خانگی
از سوی عامالن خشونت نداشت.
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تهای خانگی به وجود آمده در جامعه مشارکت
یدهد که اغلب خشون 
نتایج این پژوهش نشان م 
کنندگان پژوهش ،ناشی از حس سلطه و تسلط مردانه در اکثر گفتمانهای زناشویی یا روابط درون
یهای سلطه پذیری زنان هماهنگ نباشد ،با
یباشد .این سلطه گری اگر با ویژگ 
خانوادگی م 
ابزارهایی چون خشونت کالمی و فیزیکی به کرسی نشانده خواهد شد .در شرایط و موقعیت به
وجود آمده بعد از زلزله ،هیچ گونه تشدید در اعمال خشونت خانگی از طرف عامالن خشونت بر
قربانیان خشونت ،دیده نشد ،برعکس برخی از قربانیان ،شرایط زندگی در کانکس(به دلیل گسترده
شدن حوزه عمومی به حوزه خصوصی و همجواری بیشتر با همسایگان) و همچنین اقدامات انجام
یهای
شده توسط دولت یا خیرین برای خوداشتغالی زنان از جمله دایر شدن کارگاههای و کالس 
آموزشی و سرگرم شدن زنان در این کارگاهها ،از میزان خشونت خانگی کاسته شده است.
تهای وارد شده بر افراد،
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که در شرایطی که بالها یا مصیب 
عمومیت داشته و جنبه فردی و شخصی نداشته باشد ،میزان همنوایی افراد گرفتار شده در یک
ییابد .همنوایی ایجاد شده در زمان بالیای طبیعی بر میزان تاب آوری
مصیبت مشترک افزایش م 
یگذارد .عالوه بر این ،بر اساس یافتههای برآمده از پژوهش ،کوچک یا
جمعی تأثیر مثبت م 
باریک شدن عرصههای خصوصی و گسترده شدن عرصههای عمومی ،بر خودکنترلی افراد در
یکاهد.
بروز خشم یا برخوردهای خشن خانگی تأثیر گذاشته و از میزان یا شدت آن م 
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