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Introduction:  Domestic violence is observed in all societies, in all social groups and 

classes, and numerous reports have confirmed that it is a problem in Iran. Some sociologists 

have tried to explain such a situation from the perspective of gender socialization, and some 

have considered it as a product of the patriarchal system and oppression against women. 

Some people consider problematizing of this problem to be more due to the perception and 

understanding of the society and important social groups. Therefore, knowing the quality and 

quantity of the problem, requires conducting research from the perspective of the people 

involved in that problematized situation. 

However, the necessity of conducting this research consists of the following: First, the 

social researches of the last few decades in Iran regarding the phenomenon of domestic 

violence have mainly been conducted with quantitative approaches, and this research has 

been conducted with a qualitative approach based on the grounded theory method, which is 

an appropriate method. Second, presenting a local analysis of the phenomenon of domestic 

violence from the perspective of the women themselves who have experienced violence. 

Meanwhile, the purpose of this research is to know how women understand the conditions, 

contexts, and consequences of domestic violence in their lives. 

Method: The research is qualitative and based on the method of grounded theory. 

Respondents were selected using purposive sampling method with the criterion of theoretical 

saturation among violent married women who referred to positive life centers of the Behzisti 

Organization in Ilam. The Acceptance criteria were used for accreditation and reliability was 

achieved through auditing method. Data were collected through semi-structured interviews 

with 30 of the battered married women and coding were performed using Nvivo12 software. 

Findings: In the data analysis and in the process of open coding, 288 meaningful 

statements and 160 primary concepts were obtained, by combining the concepts, 48 

subcategories and 21 main categories were extracted, and by using the categories derived 

from the research, and by discovering lied meanings. In the interviews, the results have been 

analyzed and presented based on the paradigm model. 

Findings indicate the role of family factors such as stressful interaction, status imbalance; 

Social factors such as carnival-like encounters with marriage; Cultural factors such as 

patriarchal perceptions. Women's reactions have been largely passive, and the consequences 

have been the normalization of the role of passive victim for women. 

Discussion: Comparing the research findings with the theories of thinkers containing 

similarities and convergences, including in areas such as: "violence as a learned thing" and 

"learned helplessness of women causing women's passive reactions" (social learning theory), 

"violence against women is a product of long traditions The domain of male domination and 

patriarchy" (feminist perspective), "violence as a consequence of ignoring and justifying 

violence against women" (theory of condescending attitudes) and also the theory of the 

integrated ecological model are in theoretical comparison. In the selective coding of this 

research, it has led to the selection of two core research categories, which means that in the 

first degree. 

Domestic violence against women is the product of women's experienced helplessness, 

which, in conjunction with the second core category, which is patriarchal ideas, and the 

combination and convergence of these two, leads to the establishment, stabilization, 
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reproduction and continuation of a subculture of domestic violence against women, and 

passive reactions. Against this, women help the normalization process of this particular kind 

of abnormality. 

In other words, this special type of "learned helplessness" as well as normalizing the role 

of "passive victim" for women, is pregnant with the mechanisms that foster semantic 

justifications and prepare cultural bases for the acceptance of domestic violence against 

women, and it deepens ideological justifications charged with the components of patriarchal 

culture. It helps in the studied society. 

The final result of this process can be analyzed under the core category of the research 

entitled "Domestic violence against women is a product of the combination of women's 

experienced helplessness and patriarchal ideas", which is the result of family management in 

the context of preserving the functions of patriarchal tradition along with the structural 

transmission of violence in It is a cultural mechanism based on gender socialization. In other 

words, domestic violence is the result of family management in the context of preserving the 

functions of the patriarchal tradition, along with the structural transmission of violence in the 

cultural mechanism and based on gender socialization, which fosters forms of subculture of 

violence that have extensive negative consequences for women, their children and society. 
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   ها: واژهکلید

خانگ   الم، یا  زنان   ، یخشونت 

مردساالر  ده، یدخشونت   ،یسنت 

 . خشونت یانگاریعاد

خاخشون تمام  ینگت  تمام  یدر  در  اجتماعگروه  یجوامع،  طبقات  و  م  ی ها  گزارش   شودی مشاهده  بر    ی متعدد  یهاو 
  ی امدهایو پ  هانه یزم  ط،یدرک زنان از شرا  ۀپژوهش، شناخت نحو  نیاند. هدف اصحه گذاشته   رانیبودن آن در امسئله 

  ق یاز طر  انیاست. پاسخگو  یانه یزم  یةظرش نرو   رب  یو مبتن  یفیپژوهش ک  نیآنان است. ا  یزندگ  در  یخشونت خانگ
شهر   یستیسازمان بهز  یکننده به مراکز مثبت زندگزنان مراجعه   ن یاز ب  یاشباع نظر  اریهدفمند با مع  یریگروش نمونه

از معانتخاب شده   المیا ز  ا   هااستفاده شد. داده   یزیاز روش مم  یریپذنان یاطم  یو برا  یابیاعتبار  یبرا  تیمقبول  ار یاند. 
افزار  ها با استفاده از نرم داده   ی شده و کدگذار  یگردآور  ده،یدزن متأهل خشونت  30با    افتهیساختارمه ین  ةمصاحب  قیطر

Nvivo12    .است شده  خانوادگ  یحاک  هاافتهیانجام  عوامل  نقش  برهم  یاز  تنش همچون  ناهمتراز کنش  و    ی آلود 
اجتماع  ،یاهگیپا فرهنگ  یالکارناو شبه  ة مواجه  رینظ  یعوامل  عوامل  و  ازدواج  است.    یبا  مردساالرانه  تصورات  مانند 

ها، مقوله   ندیآن است. از برآ  امدیزنان، پ  یمنفعل برا  ینقش قربان  یانگاری است و عاد  یزنان عمدتاً انفعال  یهاواکنش 
حاصل    نه«الرازنان و تصورات مردسا  ۀشدتجربه   یدرماندگ  یدنیآزنان محصول هم   هیعل  ی»خشونت خانگ  ةهست  ةمقول

مد حاصل  که  کارکردها  تیریشد  حفظ  بستر  در  ساختار  یخانواده  انتقال  کنار  در  مردساالرانه  در    یسنت  خشونت 
 است. یتیجنس یریپذبر جامعه  یو مبتن یفرهنگ یسازوکار
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 مهمقد .1

جووه مووورد تو 1970و اوایل دهة  1960از اواخر دهة  عنوان یک مسئلة اجتماعی  خشونت علیه زنان به
مثابووة »یووک در خالل سه دهة اخیر در جهان، مسئلة خشونت در خووانواده از تلقووی آن بهقرار گرفت.  

ه بیشتر مورد توجوو مشکل خصوصی و یک مسئلة پنهان به یک مسئلة اجتماعی تبدیل شده است که  
 (.Gelles, 2005: 837ی قرار گرفته است« )عمومی و سیاس

ای از رفتارهووا از قبیوول خشووونت عوواطفی، اصطالح خشونت علیه زنان »برای توصیف طیف گسووترده
کار رفتووه اسووت زدن، آزار جنسووی، مزاحمووت خیابووانی و...« بووهجنسی، تجوواوز فیزیکووی، قتوول، طعنووه

(Renzetti, Edleson & Bergen, 2001: 31-32 همچنین مطابق گزارش .) های موجود، خشونت
یک دورۀ زمانی خوواص محوودود نیسووت.   اجتماعی خاص، یک جامعه یا-به یک گروه اقتصادی  صرفاً

طور آشکاری هویدا شده است که میزان، گستره و انووواعی از خشووونت در روابووط خووانوادگی اکنون به
بیانیووة سووازمان ملوول متحوود یه زنان اسووت و واده، خشونت علوجود دارد. یکی از انواع خشونت در خان

داند که به آسیب یا رنج آمیز مبتنی بر جنسیت میشونتیه زنان را شامل »هرگونه اقدام خخشونت عل
شود، از جمله تهدید جسمی، جنسی یا روانی برای زنان منجر شود یا احتمااًل در آینده به آن منجر می

وصووی« ، چه در مألعام و چووه در زنوودگی خصسرانه از آزادییا محرومیت خودبه چنین اعمالی، اجبار  
(United Nations, 1993:2) شده بووه زارش وآمیز گوو شونتورم خوو وترین جوو ایعوخانگی شوو . خشونت
رسووان، مجوورم و خشوون و یووک زن قربووانی اسووت امل یووک موورد آسیبویس است و معمووواًل شوو وپل
(Ventura & Davis, 2005: 255.) 

انوود کووه ن گووزارش دادهدرصد از زنان در سراسوور جهووا  36تا    7ن ملل، »بین  آمارهای سازما  براساس 
(. همچنین براسوواس Sánchez & Lucia, 2018: 153) «اندآمیز بودهاز عمل خشونت قربانی نوعی

میلیووون زن  9/5پیمایش ملی خشونت علیه زنان در آمریکا، تخمین زده شده است که سالیانه حوودود  
وهران سووابق یووا فعلووی درصد از این حمالت توسط ش 76دود گیرند که حمی لة فیزیکی قرارمورد حم

 (.Danis, 2003: 374داده است )به نقل از قربانیان رخ 
ای اجتموواعی عنوان مسووئلهبراساس شواهد و مطالعات، در ایران نیز خشونت خووانگی علیووه زنووان بووه

لفووی مطالعووه از زوایووای مخت ر ایوون موعوووع رابرساخت شده است و تحقیقات متعددی در دهووة اخیوو 
(، Mirzaei et al., 2020; Hosseini et al., 2018ن رفتووار فوواعالن خشووونت )اند، مانند تبییکرده

 & Zare Shahabadi & Naderpour, 2015; Mohammadi) سوواختار جامعووه و خشووونت

Mirzaei, 2012; Alivardinia et al.: 2013; Mohammadoghli, 2015; Shokri et al., 

 Hashemian et al., 2017; Zamani) راهبردهووای زنووان در برابوور خشووونت همسوورو ( 2015



 

 

 

 

 

 
 اللهیعلی فیض.../زنان هیعل یخشونت خانگ یشناختجامعه  ۀمطالع     

 

 

 

533 

Moghadam & Hassanvandi, 2019 انکار مندی خشونت خانگی علیه زنان قابلبنابراین مسئله(؛
 نیست.

در بسوویاری از  مندبودن وععیت زنان نگریست؛ از این نظوور کووهتوان به مسئلهاز نگاهی دیگر نیز می
در دوران  های حیووات اجتموواعین زنان در عرصووهرغم دستاوردهای درخشاایران، علیجوامع از جمله  

شوودن تحصوویالت های بسیاری در رسیدگی به خشونت علیه زنان وجود دارد. زنانهمتأخر هنوز کاستی
روش در مبادلووه و فوو ابلهای فرهنگی قطور خاص در ایران( و دستیابی زنان به سرمایهدر دانشگاه )به

نظووام موودرن اقتصووادی و ن بسیاری از مشاغل در بووازار کووار  شدار و نیز روندهای جهانی زنانهبازار ک
بدیل زنان در همکاری در تأمین معیشت خانواده در جوامع سنتی و روستایی همچنین قدمت نقش بی

ده تقریباً عادی شبه مردان امری از این جمله است. با وجود این، کهتری منزلت اجتماعی زنان نسبت 
کووه حتووی در چنووین وعووعیتی، طوریتناقض اساسی مواجووه اسووت؛ به است. درواقع این روند با نوعی
شووده بووه های کسبای عمل کرده است که زنان از تبدیل این سوورمایهگونهسازوکارهای ساختاری به

یووا  نوعی از سوورمایهاعی و حصووول بووهها و سرانجام ارتقای منزلت اجتموو ها و ترکیب آنسایر سرمایه
 اند.ن خانواده ناکام ماندهقابل خشونت علیه خویش حتی در دروکننده در مقدرت سیاسی حفاظت

ویژه خشونت خانگی علیه زنان را از منظوور اند تا چنین وععیتی بهشناسان تالش کردهبرخی از جامعه
لیووه زنووان الر و ستمگری عصول نظام پدرساپذیری جنسیتی شرح دهند و گروهی نیز آن را محجامعه
هووای را بیشتر برآمده از ادراک و فهم جامعه و گروهمندشدن این موعوع مسئلهای هم  اند. عدهدانسته

گرایان، وجود یا نبود یک مسووئله در تات آن که به عقیدۀ برساختچنانکنند.  اجتماعی مهم تلقی می
در ارزیووابی یووک موعوووع شووود و »خته میرخورد افووراد سووانیست، بلکه مسئله براساس نوع نگاه و ب

نقووش مهمووی دارد«  1موواعی از طریووق ادعاسووازیعیت خاص و تبدیل آن به مسئلة اجتخاص، در موق
(Best, 2017: 8؛ بنابراین شناخت کم) وکیف مسئله نیازمند انجام پژوهش از منظر افراد درگیر با آن

بدین شرح اسووت: نخسووت،   نجام این تحقیقهای ایب عرورتترتشده است. بدینموقعیت پروبلماتیزه
ورد پدیدۀ خشونت خانگی عمدتاً با رویکردهووای کمووی تماعی چند دهة اخیر در ایران درمتحقیقات اج
ای انجووام گرفتووه اسووت اند و این تحقیق با رویکردی کیفی و براساس روش نظریة زمینهانجام گرفته

ن جامعة ایالم است. دوم، ارائووة اجتماعی در مت  ها و فرایندهایکه روشی مناسب برای مطالعة ساختار
دیده اسووت. سوووم، در استان ایالم از دیدگاه خود زنان خشونت  حلیلی بومی از پدیدۀ خشونت خانگیت

شناختی توصیفی و تفسیری از میزان استحکام نهادهای اجتماعی مرتبط با حیات اجتماعی زنان نظیر 

___________________________________________________________ 
1. claims making 
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ن در عی فرهنگی ارتکوواب خشووونت علیووه زنوواوی دالیل اجتماد. چهارم، واکاسازخانواده را ممکن می
 گیرد که در تحقیقات کمی، شناخت جامع آن میسر نیست.جامعة مورد مطالعه صورت می

درصد زنان در استان ایالم حداقل یک بار شووکلی   66»  ،های طرح ملی خشونت خانگیبراساس داده
(. Qhazitabatabaei, 2003 quoted by Bagrezaei, 2019: 78اند« )از خشونت را تجربه کرده

درصد از زنان مورد مطالعه حداقل   72نشان داده است که در ایالم،    (75:  2014)  1ییرعابگ  همچنین
اند و این امر دال بر وجود مسووئلة خشووونت خووانگی در ایووالم یک بار خشونت فیزیکی را تجربه کرده
دیده از دالیوول، خشووونتفسوویر درک زنووان  قیووق، توصوویف و تاست. از این روی هدف اصلی این تح

خشونت علیه آنان در خانواده است که تالش دارد تا معنای ای و پیامدهای راهبردهای مقابلهها،  زمینه
دیده دربارۀ پدیدۀ مورد بررسی را استخراج و تحلیل شدۀ زنان خشونتنگرانة برساختبین و دروننهان

شوورایط که افراد مورد مطالعه تحت کوودام   این موعوع است  های تحقیق حولترتیب سؤالکند. بدین
اند. همچنین از چه راهبردهایی برای مقابله با این بانی خشونت همسر شدهها قرعلی، بسترها و زمینه

 اند و چه پیامدهایی را برای آنان داشته است؟ ورزانه بهره گرفتههای خشونتکنش

 پژوهش  پیشینۀ .2

و نیز مقایسه و تقابوول   قیقتح  مسئلةدادن به  تحقیق برای شکل  پیشینةاًل از  کیفی، معمو  در تحقیقات
بوورای فراینوود اسووتقرایی پووژوهش   رویکوورداین    .شودهای مطالعه با تحقیقات پیشین استفاده مییافته

ایوون   .دهوودنمی  جهووتکنوود و بووه آن  پیشینه مطالعه را هوودایت نمی  .ترین رویکرد استکیفی مناسب
ها اما وقتی الگوها یا مقوله ،(Creswell, 2009: 72ای شهرت بیشتری دارد )زمینه ةکرد در نظریروی

 1بخشی از سوابق تجربووی تحقیووق در جوودل   خالصةرو،  کنند. از اینشناسایی شدند به آن کمک می
 ارائه شده است.

 
 پژوهش خالصة پیشینة . 1جدول 

 ها ترین یافتهمهم روش تحقیق پژوهشگر، سال 

Semahegn & Mengistie 

(2015) 
 مرور سیستماتیک 

درصد و   78تا    20ه مطالعه در کشور غنا بین  خانگی در د  میزان خشونت
درصد متغیر بود. خشونت با مصورف  76تا    31خشونت فیزیکی از    ةتجرب

خشونت خانوادگی، شغل، دین، محل سوکونت   ة، سابق2گوییالکل، مبهم
 رتبط است.گیری در منزل مو قدرت تصمیم

___________________________________________________________ 
1. Bagrezaei  

2. chat chewing 
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 ها ترین یافتهمهم روش تحقیق پژوهشگر، سال 

Adjah & Agbemafle 

(2016) 
 پیمایشی

خشووونت  ةدرصوود زنووان متأهوول دارای تجربوو 6/33 ، پیدر کشووور اتیووو
خشوونت علیوه   ۀخشونت در خانواده مبدأ، مشاهد  ةاند، تأثیر تجربخانگی
مصورف الکول بور خشوونت خوانگی علیوه   تأثیر  سوادی شوهر، مادر، بی
 همسر.

Woodlock (2017) پیمایشی 
 خشونت خانگی وجوود دارد کوه مبتنوی بور  نوظهوری از  ترالیا رونددر اس

گذاری برای زنوان عقیب و گریز و تلههای نوین برای تاستفاده از فناوری
 انجامد.می انمرد ةشدن زنان و بسط سلطاست که به قربانی

Basar & Demirci (2018 ( پیمایشی 

 ةد تجربودرصو  89خشوونت خوانگی و حودود    ةدرصد زنان تجربو  3/41
سور، سوط  اند. وعوعیت درآمود، سون همز جانب همسر داشتهنت ا خشو

اده، منزلوت اجتمواعی و تربیوت تحصیالت همسر، سن ازدواج، نوع خوانو
 .ردپدرساالرانه با خشونت ارتباط دا 

Yilmaz & Oz (2019(  کیفی 

های زنوان تورک از خشوونت خوانگی در تجربیات و برداشوت  ةدر مطالع
: در معور  انوواع خشوونت بوودن، داردوجود    اصلی  ترکیه پنج مضمون

بوودن، اجبوار بوه کردن زنبرای خشونت، فراموش  چیزی  کردن هربهانه
 به انجام برخی کارها برای کاهش خشونت.  زندگی زناشویی، اجبار تداوم

Nwosu (2020 ( کیفی  ةمطالع 

هوای مردسواالرانه، عوامل فرهنگوی شوامل سوبک فرزنودپروری، ارزش
و   انوت درآمود بوین زوجوین، اشوتهار زنودستمزد، تفامنابع مالی/کنترل  
ای کانوادایی از نظر فرهنگی زنان نیجریه  ؛های جنسیتی تجویزشدهنقش

پذیری آنان در برابور آزار با عوامل سیستمیک چندوجهی سهیم در آسیب
حمایوت اجتمواعی و   نبوود  خانگی مانند تبعیض نهادی نژادی، بیکواری، 

 اند.ی نیز مواجهفشارهای اقتصاد

Kerman & Betrus 

(2020) 
 فراترکیب 

در سوط    .1انود از:  مل مؤثر بر خشونت علیه زنوان عبارتین عوا ترمهم
فردی: ازدواج در سن پایین، سط  نازل تحصویالت، سوممصورف الکول، 

در سووط  رابطووه: داشووتن شوورکای  .2 ؛دیدگی در دوران کووودکیآسوویب
در سوط    .3ج اجبواری؛  طوه، و ازدوا جنسی متعدد، رعوایت انودک از راب

در سط    .4و کمبود فرصت شغلی؛    اجتماعیحمایت    نبود  : فقر، یاجتماع 
های جامعه: پذیرش فرهنگی برتری و سلطة مرد، پذیرش خشونت، شیوه

 های قانونی.فرهنگی و ععف مجازات

Okolie, Mohammed & 

Ononye (2021) 
 تحلیل ثانویه 

انود عبارت ، دارنوده زنان نقش ت خانگی علیعواملی که در افزایش خشون
تحمیول  ؛تدینوی، فرهنو ، سونت و فرهنو  سوکواز: نظام اعتقوادی  

اجتماعی برتوری مورد بور زنوان، آنوان را تضوعیف و در برابور خشوونت 
 د.کنپذیر میآسیب

Zare Shahabadi & 

Naderpour (2015) 
 پیمایشی

ن نت علیوه زنوامیزان حاکمیت مردساالری بوا خشوو  ، در شهر کوهدشت
ر تصور غلط عاموة ت و تداوم حاکمیت فرهن  مردساالری دهمبسته اس

 دارد. حکایت  ت مردان در جامعه با نابرابری جنسیتیمردم از پیوند منزل
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 ها ترین یافتهمهم روش تحقیق پژوهشگر، سال 

Sohrabzadeh & 

Mansourian (2017) 
 کیفی 

خشونت کالمی در بین زنان موورد مطالعوه شوامل   ةنتایج حاکی از تجرب
 انود از:عبارت  دالیول آنآمیوز اسوت.  برخوورد تحکماعتنایی به زن و  بی
هووای مردسوواالرانه، تبعوویض جنسوویتی و زشنامناسووب، ار پووذیریجامعه

 یادگیری اجتماعی.

Danesh et al. (2016) پیمایشی 
. در شوهر میانوه وجوود داردهای عاطفی، کالمی و روانوی شیوع خشونت

بوه و ی زنوان، تجرمتغیرهای نگرش مردساالری، پایگاه اقتصادی اجتماع 
 ند.رتباط معناداری دا خشونت در خانواده با خشونت همسر ار ۀمشاهد

Navidnia & Shamlou 
(2017) 

 پیمایشی
نگرش مردساالرانه، روابط نابرابر قدرت، نظام مردساالر و شیوع خشونت 

 اند.همبسته با یکدیگر  علیه زنان در خانواده یا همسرآزاری

Mirzaei et al. (2020) پیمایشی 
معکووس   ةرابطوورزی،  نقش خوود و خشوونت  ازقتدارگرایانه مرد  ر ا تصو

بودن، میزان تحصیالت و میزان انجام کار منزل توسط زن میزان مذهبی
 خشونت. ةبا متغیر وابست

 مفهومی  چارچوب. 2-1

 . بووه عبووارت دیگوور،گیرند که با خشونت رفتووار کننوودافراد یاد می  ،یادگیری اجتماعی  نظریةراساس  ب
شوودن آموختووه ی اولووین کووارگزار اجتماعیپذیری در خووانواده یعنوو جامعهزنان در متن    ت علیه»خشون
را بوورای  2خوردهسووندرم زن کتووک ۀواژ (1984) 1والکوور همچنووین (.Jasinski, :2001 5) «شودمی

 کار برده است.توعی  چرایی دشواری ترک یک رابطة سوم توسط زنان به
بط نابرابر جنسیتی موجود و نهادهای اجتماعی را در تحکیم روارانة  مردساال ساختار    ،دیدگاه فمینیستی

خشونت علیه زنان نتیجووة موقعیووت فرودسووتی  ،این دیدگاه مطابق داند.ر میو خشونت علیه زنان مؤث
سوونتی بووه آنووان بووه ارا رسوویده اسووت و  ۀویژه از نظام خانواداست که زنان در ساختار اجتماعی و به

 ,Renzetti) د داردهووایی اسووت کووه در روابووط زناشووویی وجوووبرابریاز نا ی ناشوویخشونت زناشوووی

Edleson & Bergen, 2001: 41-42 .)ةاز منظری فمینیستی، خشونت علیه زنان بیان صری  سلط 
 ؛زدن همسر دیگر قانونی نیست، همچنووان ادامووه داردمردساالرانه است. اگرچه در اکثر کشورها کتک

 ;Lawson, 2012دهوود )طور مداوم روابط و رفتار افووراد را شووکل مینه بهساالرازیرا هنجارهای مرد

quoted by Song, Zhang & Zhang, 2021: 645 .) 

___________________________________________________________ 
1 . Walker 

2. battered woman syndrome 
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یا مؤید خشونت همسر نیز از جمله عوامل اجتماعی هستند که به جو   1گر خشونتهای اغما نگرش 
تووأثیر بگذارنوود   لیووه زنهمسوور عتوانند بر میزان بووروز خشووونت  می  کنند وتحمل خشونت کمک می

(Gracia & Tomás, 2014: 27 نگرش .) طور تواننوود بووهگر به خشونت در مواردی میهای اغما
زیوورا بووه معنووای پووذیرش خشووونت در   ؛غیررسمی نقشی اساسی در بروز خشونت علیه زنان ایفا کنند

 دهد.های دریافت امداد توسط قربانیان را کاهش میبرخی شرایط است و شانس
کنترل مردان، زنان را در معوور  خطوور خشووونت از دیدگاه قدرت و روابط، سطوح نامتناسب قدرت و  

هایی بوورای تحقووق (. قدرت دربردارندۀ ظرفیتGrose & Grabe, 2014: 973دهد )قرار میخانگی 
 ای است.یا ممانعت از نیازهای شخصی و رابطه

ای از عواموول مجموعووة پیچیوودهتووأثیر ر تحووت خشووونت همسوو   ،2نظریة مدل اکولوووژیکی تلفیقوویدر  
(. Heise, 1998: 264اجتموواعی اسووت )بووین سووطوح فووردی، روابووط، اجتموواع و کالن هپیوستهمبه

شاهد خشونت والدین بووودن در کووودکی، مووورد )تاریخ شخصی  .  1اند از:  های این نظریه عبارتمؤلفه
هووایی شووامل کنشبرهم)نظووام خرده عواموول .2(؛ بدرفتاری قرارگرفتن در کودکی و غیبت یا طرد پدر

اکوسیسووتم .  3  (؛و اخووتالف کالمووی زوجوویننواده، کنتوورل موورد بوور ثووروت خووانواده  سلطة مرد در خا
اجتموواعی پایین/بیکوواری، انووزوای زن و خووانواده و -ساختارهای اجتماعی شووامل منزلووت اقتصووادی)

علیه زنان عجین شده خشونت  دبیات  با ا  غیررسمیرسمی و    طوربه  که  (های همساالن بزهکارانجمن
و باورهای فرهنگی اشاره دارد که بووه   هاارزش ای از  گسترده  »مجموعةام به  ظنعوامل کالن.  4؛  است
بوور عواموول و   تأثیرشوواناز طریق    نظامکالنکند. عوامل  دیگر اکولوژی اجتماعی سرایت می  الیةسه  

حق مالکیت مرد بر زن، پیوند  دربرگیرندۀو ( 277)همان:  کنند«تر در نظام عمل میساختارهای پایین
و پذیرش تنبیووه   فردیبینجنسی، پذیرش خشونت    هاینقشبا پرخاشگری و سلطه، تصلب    مردانگی
 بدنی است.

 
 

___________________________________________________________ 
1. violence-condoning attitudes 

2. integrated ecological model 
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 (Heise, 1998: 264منبع: ) عوامل مرتبط با خشونت علیه زنان در سطوح مختلف اکولوژی اجتماعی. 1شکل 

 
فووردی  هووایویژگیی نظووری فووو  بوور توووان گفووت برخووی از رویکردهووابنوودی نهووایی میجمع رد

ساختاری جامعووه. در ایوون  هایویژگیاند و برخی دیگر بر دهکردیدگان تأکید  ورزان و خشونتخشونت
کننووده از مفاهیم یادگیری خشونت از طریووق نهادهووای اجتماعی  ،تحقیق برای ایجاد حساسیت نظری

روابط و  ةت به و قدرت بر از نظریاهیم قدرمرد، مف سلطة ایدئولوژی ،دیدگاه فمینیستیده از خانوا  مثل
اند و در پووذیرش موووقعیتی خشووونت گووزینش شووده  و  گر خشونتاغما   هاینگرش   ةقدرت، و نظری
 اند.آفرین بودههای تحقیق نقشتحلیل یافته

 شناسی پژوهشروش . 3

هووای داده .انجووام گرفتووه اسووت 1ایزمینه ةروش نظری هبو ت اس  یفیحاعر از نوع مطالعات ک  مطالعة
انجاموود کووه مورد بررسی می  پدیدۀای فرایندی و متناسب با  حاصل از جریان مطالعه به تکوین نظریه

آن را در قالب یک مدل پارادایمی تبیین کند. روش مووورد   پدیدآورندۀیا تعامل عوامل    فرایندتواند  می
 ست.مند منسوب به استراوس و کوربین انظام رویة یق،تحقاستفاده در این 

شووان در براسوواس تجربهاستفاده شد که در آن »پاسووخگویان  2گیری هدفمنددر این پژوهش از نمونه
(. Battacherjee, 2012: 69) «شوووندصووورت غیرتصووادفی انتخوواب میمورد پدیدۀ مورد مطالعه به

دارای   نفر از زنان متأهل  30ساختاریافته با  ة نیمهاحبمص  اساس، اطالعات این پژوهش محصولبراین
ن به مراکووز حمووایتی، مراقبتووی و مثبووت زنوودگی امراجع  تجربة خشونت توسط همسر است که از بین

___________________________________________________________ 
1. grounded theory 

2. purposive sampling 

 

 تاریخ شخصی خرد اکوسیستم  کالن
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کووه عموودتاً نوواظر بوور   1گیری نظریسازمان بهزیستی در شهر ایالم برگزیده شدند. همچنین از نمونه
ها، دآوری دادهزمان با گرزیرا محقق هم  ؛زی است استفاده شدرداپهها برای نظریفرایند گردآوری داده

رسوود کووه احسوواس شووود گیری زمانی بووه پایووان میپردازد و »نمونهها میی و تحلیل دادهبه کدگذار
در این پژوهش از معیار مقبولیت  .(Khanifar & Moslemi, 2018: 34) «کنداطالعات کفایت می
موودت و مووداوم بووا نیخود مبتنی بر مقبولیت پژوهشگر، درگیری طوال   که  شد  برای اعتباریابی استفاده

مسووتمر محقووق در میوودان  قابلیت تصوودیق از طریووق حضووور  بیرونی است.  ها و بازنگری ناظرانداده
شوود. گیری از روش ممیزی یا نظارت داوران محقووق ها، بهرهتحقیق، انجام و استخراج دقیق مصاحبه

ها با ادبیات تحقیق یافته  مقارنةهای فنی، مقایسه و  یق نگارش یادداشتطر  از  قابلیت انتقال  همچنین
 .شداستفاده    ساختاریافتهنیمه  ةنظران مورد وثو  قرار گرفت. در این پژوهش از مصاحبو آرای صاحب
صورت گرفووت.  سه روش کدگذاری بااشاره شد  ترپیشکه ها چنانهای حاصل از مصاحبهتحلیل داده
 انجام شد. Nvivo12 افزارنرماده از کدگذاری باز و محوری در تحقیق حاعر با استف احلمر  همچنین

 های پژوهشیافته. 4

ارائه    شدۀتجربهکنندگان در تحقیق و نوع خشونت  مشخصات مشارکت  2در جدول     ده است شآنان 
 کنندگان در تحقیق است. دو نوع خشونت در بین مشارکت حداقل تجربة بیانگرکه 
 

 کنندگان مشخصات مشارکت. 2ل جدو

 تحصیالت سن کد 
 اجازدومدت 

 )سال(
 شغل

تعداد  

 ان فرزند
 شغل همسر 

تحصیالت 

 همسر 

سن 

 همسر 

نوع  

 2خشونت 
 . ف. ر 45 دیپلم قناد 3 دار خانه 20 دیپلم 42 1

 . ف. ر 38 سیکل دار مغازه 2 دار خانه 8 دیپلم 36 2

 . ف. ع 40 لیسانس پرستار  2 منشی  14 لیسانس 38 3

 . ف. ع. ج 33 مدیپل فروشفرش 2 دار خانه 10 دیپلم فو  33 4

 . ع. ر 35 لیسانس فو  کارمند بانک  1 کارمند  5 لیسانس فو  30 5

 .ع. ر. م 48 لیسانس فو  مدیر مدرسه 2 معلم 6 لیسانس فو  32 6

 .ف. م 31 سیکل کارگر  1 دار خانه 4 دیپلم 29 7

 .ف. م 29 سیکل بزاز  1 خیاط 4 لیسانس 28 8

 . ع. ر 36 سانسیل کارمند  2 کارمند  5 لیسانس فو  34 9

___________________________________________________________ 
1. theoretical sampling 

 ی؛ م: مالی؛ ع: عاطفی ؛ ج: جنسی؛ ف: فیزیکروانی ر:. 2
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 تحصیالت سن کد 
 اجازدومدت 

 )سال(
 شغل

تعداد  

 ان فرزند
 شغل همسر 

تحصیالت 

 همسر 

سن 

 همسر 

نوع  

 2خشونت 
 . ف. ع. ر 28 دیپلم نانوا  1 آرایشگر  2 لیسانس 26 10

 .ع. ر. م 25 دیپلم شغل آزاد  0 دار خانه 3 دیپلم فو  25 11

 . ف. ج. ع 33 سیکل بزاز  2 مربی مهد 5 لیسانس 32 12

 . ع. ج. ر 45 دیپلم ک بوتیفروشندۀ  3 دار خانه 13 لیسانس 40 13

 .ع. ر. م 35 لیسانس فو  کارمند  1 د کارمن 3 لیسانس فو  28 14

 . ف. ع 38 لیسانس معلم 1 دار خانه 5 لیسانس 30 15

 . ف. ع. ر 35 لیسانس برقکار  1 دار خانه 6 دیپلم فو  35 16

 .ف. م 32 سیکل دار مغازه 1 دار خانه 3 لیسانس 31 17

 . ف. ج. م 30 دیپلم راننده  4 دار نهخا 22 دیپلم فو  47 18

 . ف. ع 36 لیسانس کارمند  1 منشی  4 نسلیسا 26 19

 . ر. ف 31 لیسانس نظامی 2 دار خانه 6 لیسانس 30 20

 . ر. ف 73 نوشتن و خواندن رادیو  کارتعمیر  6 دار خانه 40 سواد بی 53 21

 . ر. ع. ف 42 دیپلم چوپان 0 دار خانه 3 لیسانس 37 22

 .ر. م 45 سیکل فروش میوه 2 دار خانه 20 یکلس 35 23

 . ر. ع. ف 75 سواد بی بیکار  6 دار خانه 37 سواد بی 52 24

 . ر. ف. م 36 سیکل کارگر  1 دار خانه 8 سیکل 26 25

 . ج. ع. ف 40 دیپلم دار مغازه 2 دار خانه 20 دیپلم 43 26

 . ر. ف. م 43 سواد بی کارگر  6 دار خانه 20 سواد بی 42 27

 . ف  ج. .ع ر. 34 دیپلم کار رن  2 نظافتچی 6 دیپلم 35 28

 . ج. م ع. 55 لیسانس کارمند بانک  3 دار خانه 19 دیپلم 45 29

 . ف. ر. ج 38 لیسانس فو  کارمند  1 کارمند  5 لیسانس 34 30

 
داده  تحلیل  مشارکتدر  با  مصاحبه  از  حاصل  دادههای  کدگذاری  به  در  کنندگان  و  شد  پرداخته  ها 

باز،  جر کدگذاری  و    ۀگزار  288یان  به مفهو  160معنادار  اولیه  آمدم  مفاهیم،    .دست  تلفیق    48با 
مقوله  مقولة  21و    زیرمقوله از  استفاده  با  و  شد  استخراج  کشف   برآمدههای  اصلی  با  و  تحقیق  از 
 اند. شده مدل پارادایمی ارائه براساس ها به تحلیل نتایج پرداخته شد که های نهفته در مصاحبهداللت

 

 ها داده فرایند کدگذاری باز و محوری. 3جدول 

 مقولۀ اصلی زیرمقوله مفهوم  بعد 

را
ش

ی
 ط

عل
 ی

 اعتیاد همسر  - اعتیاد همسر به مواد مخدر   بودن همسر، الکلی
 آلود تعامل شرن  ودادزدن بر سر همدیگر، فحاشی همسر تفاهم، جیغ نداشتن

آلود کنش تنشبرهم
 ارتباط مخدوش دعوای مداوماری همسر، ناتوانی در ارتباط مؤثر با خانواده، نگا خودخوار
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 مقولۀ اصلی زیرمقوله مفهوم  بعد 
 زوجین  اجبار به کار خالف میل  شوهر با تحکم ةتوقعات ناموجه همسر، تحمیل خواست 

 انقبا  روابط با خانواده  زن  ۀاعتنایی شوهر به خانواد، بیمنع ارتباط با خویشان

 اعتبارزدایی دوسویه  ر درمألعاماحترامی همساحترامی متقابل، بیبی
 ماعی زوال اعتماد اجت 

 اعتمادیبی توهم خیانت  اعتمادی شوهر، بودن، بیشکاک

را
ش

ی
 ط

یزم
انه

 ی 

 مردساالری  ۀانگار جانبی مردانبه، حقگرایی مردنمایی، سلطهقدرت
 تصورات مردساالرانه 

 نپنداری زفرودست وار به زن نگاه برده، انگاری زن نادیده 

خشونت   ةمبدأ، تجرب  ۀخانواد ت در خشون ۀمبدأ، مشاهد ۀخشونت در خانواد ةتجرب
 خواهر/ برادر 

 آمیز تجربة رفتار خشونت

 دیدگی سابقۀ خشونت
خشونت در   ۀهمسر از مشاهد ةمبدأ، تجرب ۀهمسر از خشونت در خانواد  ةتجرب
 مبدأ  ۀخانواد

تجربة زیستة همسر از  
 خشونت 

قبل از  غیرمعمول آشناشدن  ۀآشناشدن در فضای مجازی، نحوازدواج از طریق 
 اشدن اشتباه ازدواج، آشن

 آشنایی نامرسوم
کارناوالی  مواجهۀ شبه

 ازدواج نامرسوم  عاشقانه، ازدواج پنهانی ازدواج شبه با ازدواج 

 - یازدواج با همکالسی، ازدواج با برادر همکالس 

 پسند ازدواج دیگری ج به میل دیگران ازدواج سنتی، ازدوا ازدواج فامیلی، 

الی با  مواجهۀ انفع

 اجازدو
 ها ، ناآشنایی خانوادهشوهر ۀنداشتن شناخت از خانواد 

 مواجهة غیرعاملیتی 
 ، ممانعت خانواده از ارتباط با خواستگار نداشتن شناخت از همدیگر

 شناخت ناکافی  تحقیق قبل از ازدواج، تحقیق ناکافی  نداشتن

 ها تعدد تفاوت خلقیات تالف سنی زیاد، صغارت زن هنگام ازدواج، اختالف اخ
 ها آیندی تفاوتهم

 تفاوت فرهنگی  اختالف فرهنگی، تفاوت میزان تحصیل

بعد از   شدنایافاده  تحرک اجتماعی همسر بعد از ازدواج و تغییر رفتارش، 
 استخدام 

 رفتار نوکیسگی همسر 

، تفاوت  اختالف سط  تحصیالت ، سوادی همسر کم پایین شوهر، تحصیل  ناهمترازی پایگاهی 
 پایین شوهر(  ةق طبقاتی )طب

 ناهمسانی پایگاه

 زیست طفیلی  اشتغال زن و بیکاری مرد، درآمد بیشتر زن 

بیکاری همسر، کار موقت، درآمد ععیف همسر، اخراج همسر از کار، بیکاری در  
 ایام کرونا

 مشکالت اشتغال 
ناهای  آیندی تنگهم

 معیشتی 
نامناسب مالی، ورشکستگی   یتعع زندگی، و از تأمین  یفقر، محرومیت، ناتوان

 همسر 
 محرومیت اقتصادی 

 زیست طفیلی   بودنزن  ۀ، سربار خانوادبودنشوهر ۀنشینی، سربار خانوادحاشیه

ط 
رای

ش

له
اخ

مد
ی 

ا
 

 قهر با عضوی از خانواده همسر  همسر،  ۀحساسیت به خانواد
  ۀشی با خانوادروابط چال

 دخالت اطرافیان  همسر 
 ها دخالت خانواده زن  ۀطلبی محض، دخالت خانواد همسر، اطاعت ۀواد دخالت خان

پایش و کنترل   ی کنترل اجبار های مجازیها و چت در شبکهکنترل تلفن، تبلت، کنترل تماس
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 مقولۀ اصلی زیرمقوله مفهوم  بعد 

 ها بدون اطالع افزار عبط اتوماتیک تماسنصب نرم
حسوس  کنترل نام

 دیجیتالی 
 فناورانه 

 زنی دیجیتالی پرسه زنی دیجیتالی پرسه ، حرافی تلفنی مجازی های حضور زیاد هر دو در شبکه

ها 
رد

هب
را

 

 کردن کتمان کردن کردن از فرزندان، توجیهپنهان

 کردنسکوت توجهی سکوت، بی سازی پنهان

 انگاری عادی دادن به روی خود نیاوردن، طبیعی جلوه

 ابط تضییق رو همراهی، کاهش روابط با اطرافیان همسر   اجتناب از

 رویارویی
 دریغ خود زناشویی، تعدیل همسرداری ةتعلیق وظیف 

 تعلیق  قهرکردن، غیبت موقت از خانه 

 تالفی همسر، خیانت جنسی   ۀمحلی به خانوادکم

 قیتقابل/ تال سماجت دوطرفه  دادن، برخورد پایاپای، دعوا، جواب متقابل، فحش

 تمهید انفصال از زوجیت  به طال ثبت درخواست طال ، درخواست طال ، تهدید 
تعلیق زندگی مشترک  

 ازدواج مجدد ناموفق، تصمیم به طال  و تجرد   طال ،  )طالق( 
تصمیم به تعلیق 
 زناشویی

 واکنش انفعالی  خوردن کردن، حرصگریه
 استیصال

 خودتنبیهی  اقدام به خودکشی، خودجرحی 

ها
مد

پیا
 

قارت و ح  حس مشکالت روانی  افسردگی، مشکالت عصبی 

 فرسایش روانی  عالقگی به زندگی، خودتحقیریبی درماندگی 

شدن نادرست فرزند، اعتیاد  خشونت رفتاری فرزندان، پرخاشگری فرزند، اجتماعی
 فرزند

مشکالت اجتماعی  
 شدن فرزندان قربانی فرزندان 

 مشکالت روانی فرزندان سی فرزندان هرا افسردگی فرزند، آینده

 ورزی علیه خود خشونت به خودکشی  کشی، اقدامافکار خود  
پندار و رفتار  

 همسر   ۀزدن عضوی از خانوادفکر دیگرکشی، کتک ورزانه خشونت
ورزی علیه  خشونت

 دیگری

 هراس از آینده  معنایی، ترس از آینده احساس بی
 زوال امید

 زدگی حرمان احساس بدبختی  نارعایتی از زندگی، 

 شرایط علی  .4-1

ای آلود، ارتباط مخدوش و دعوای مداوم سه زیرمقولهتعامل شرن :  آلود زوجینکنش تنشبرهم.  1

 11کنند. پاسخگوی کوود  بسیاری از افراد مورد مطالعه را حکایت می  خانوادۀهستند که فضای تعاملی  
ن زنو آدم وشمردای خانواده ةالبته هم .سرم همیشه بداخالقهکند: »همبیان می  گونهاینخود را    ةتجرب

« پاسووخگوی .کننزدن میکنن و... اگه باب میلشون رفتار نکنی شروع به فحاشی و کتکحساب نمی
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م و قوورار و: »بعوود از اعتیووادش آرگویدمی  بودن ارتباط همسرش با خانوادهنیز درمورد مخدوش   25کد  
بووه   «.ردکاب میومد پرتادستش می  دمکرد و هرچی  ای پرخاشگری میترین بهانهبا کوچک  .نداشت
از نظر خودش منعووی   هکنوقتی فحاشی می  .درست تربیت نشدههمسرم  »نیز    18پاسخگوی کد    بیان
 «.بینهنمی

عامل رفتارهای انحرافووی   عنوانبهشماری  اعتیاد به مواد مخدر در تحقیقات بی:  اعتیاد همسر.  2

گویوود: می 28یز پاسخگوی کوود  ورزانه معرفی شده است. در این مطالعه نر خشونتنظیر سرقت و رفتا
اعصووابش بووه هووم  ه، زمانی که به این مواد دسترسووی نوودارهکن»چون شوهرم مواد مخدر مصرف می

ها بووا د: »همسوورم شووبکنوو میاظهووار نیووز  23پاسووخگوی کوود  «.دهمی  دستاز    شوو تمرکز  هریزمی
و منووو   رهپولوودار رابطووه دای  هاخاطر پول مواد با خانمبه  ه.شدم اعتیاد دار  دوستاش بیرون بود. متوجه

 «.دنبال طال  هستم خاطرهمین  ه. بهزنکتک می

و  دوسووویهاعتبووارزدایی  زوال اعتموواد اجتموواعی، هایزیرمقولووه: زوال اعتماااد اجتماااعی. 3

ن دوستان و فامیوول اسووت کووه اعتمادی ناظر بر بحران در روابط و نیز تخریب منزلت زوجین در بیبی
ورزی در عرصه را بوورای خشووونت  ،د. اعتبارزدایی متقابلشوَ عی در خانواده میزوال اعتماد اجتما  سبب

 ایاحتراموویبی دلیلبه» :5پاسخگوی کد  گفتةد. به سازطور خاص علیه همسر فراهم میهخانواده و ب
ز لحاظ محبت و عاطفووه از هووم دور شوودیم و ا .کنیم، خشونت در خانواده زیاد شدهمی  هکه به همدیگ
«، بودنشووکاکهمچنین، بوویش از نیمووی از پاسووخگویان بوور »  «.ستآزاردهنده  نومزندگیاین روش  

گویوود: می  19پاسووخگوی کوود    ؛ بوورای مثووال،انووددهکر  تأکیدتوهم خیانت«  »  شوهر« و  اعتمادیبی»
هوواش و خشووونت زدناز تهمتکنم.  کوورد بهووش خیانووت موویمی  فکوورو    هشکاکی  خیلی  »شوهرم آدم

 «.واست طال  دادمرفتاریش خسته شدم، درخ

 ای شرایط زمینه .4-2

نمایی و مورد مطالعه، مفاهیم قدرت جامعةمندی فرهنگی در زمینه  براساس   تصورات مردساالرانه:.  1
 مقولووةند که ناظر بر  شوجنس مرد محسوب می  ارزشمندیگرایی مردان از نمادهای شجاعت و  سلطه
انگاری زن مووردان و نادیووده  جانبیبهحقمشتمل بر  فرودستی زنان    انگارۀمردساالری هستند و    گارۀان

سنتی مردساالرانه دارد. بووه  هایارزش ماندن نسبی پررن نیز مؤید چنین نگرشی است که حکایت از  
کالی اش  هدن که چون مردخودخواهی مرد و جو جامعه که به مرد حق می»:  27پاسخگوی کد    عقیدۀ
گرفتن : »نادیووده1کوود  بیووان ی زده« و بهنش زده یا سیلیا حرفی به ز  هگیرکه گاهی سخت می  هندار
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 .موجه کوورده  و، خشونت مرد علیه زن رنهای اونبودن به حریم خصوصی و خواستهزن و ارزش قائل
 «.ش هم چنین نگاهی دارنهمسرم و خانواده

زیسووتن سووه غال، محرومیووت اقتصووادی و طفیلیشتمشکالت ا:  آیندی تنگناهای معیشتیهم.  2

نشینی، نداشتن حاشیه چرخة  مانندبرآمده از مفاهیم متعدد مرتبط با وععیت معیشتی خانواده    ولةزیرمق
تعداد زیادی از افووراد مووورد  درمورد شغل دائمی، بیکاری متناوب، فقر، محرومیت و تنگناهای معیشتی

نووایی و تنگ روحیووه  فرسووایندۀنقش    افزایانههم  صورتبهخواه  و  منفرد    صورتبهمطالعه است که خواه  
ورزی یکووی از معیشت را ایفا و کانون خانواده و روابط زوجین را با بحران مواجه ساخته کووه خشووونت

کند: »شوهرم سواد و بازگو می گونهایناین موعوع را  25محتمل آن است. پاسخگوی کد   هایشکل
ن اواز طریووق  مون رواجکه مایحتوو  هو درآمد مناسبی هم ندار هقات بیکاراو، بیشتر  همناسبی ندار  ةحرف
سوور موون   وهاشوو و تمووام عقده  هشکناز نظر روانی در هم می  هم  همین درآمد کم  دلیلبه  .کنیمفراهم  
 «ه.زدنفحاشی، دادزدن و بعضی اوقات کتک  شکه کمترین هکنخالی می

اخووتالف سوونی زیوواد، مفوواهیم  ی مشووتمل بوورسوولهای تفاوت نزیرمقوله:  هاآیندی تفاوتهم.  3

اخووتالف فرهنگووی و   گام ازدواج، اختالف خلقیات و تفاوت فرهنگی مرکب از مفوواهیمهن  زن  صغارت
ساز بروز خشونت اجتماعی زوجین است که زمینه  هایتفاوتآیندی  تفاوت میزان تحصیل حاکی از هم

در سن کم ازدواج کردم و همسرم قبوول »:  یدگومی  16پاسخگوی کد    ؛ برای مثالاندعلیه همسر بوده
ازدواج بوواال بووود و   موقووع: »سن من  دهدتوعی  می  نیز  17زدواج کرده بود« و پاسخگوی کد  از من ا

از نظوور اجتموواعی و   مشوووهر»:  3پاسخگوی کد    به نظر  «.ها این پسرو بهم معرفی کردیکی از فامیل
از نظوور   مهمسوور  ۀخووانواد»هووم    26پاسخگوی کد    ربه نظ« و  اندهای سط  پایینفرهنگی از خانواده

 کنن.«ی دارن و با زن مثل برده رفتار میگی سط  پایینفرهن

بع طهمتفوواوت و بوو   هوواینقش  براسوواس هوور فووردی    ،نوووین  جامعووةدر    ناهمترازی پایگاهی:.  4
ن مکوو م شهووایمنزلتدر اختیار دارد، بسته به انتظووارات متنوواقض از    زمانهممتفاوتی که    هایمنزلت

اقتصادی بیش از همه راجع به زیرا »نابرابری    ؛شوداست دچار ناهمسازی منزلتی و اغتشاش عملکرد  
(. در این تحقیق Horst, 2017: 105) ها است«ها است، اما نابرابری پایگاهی راجع به کیفیتکمیت

همسووانی ناهمسوور،  از ترکیب سه مؤلفة نوکیسووگی ،دادن ناهمسانی و عدم کفویت زوجینبرای نشان
ناهمترازی پایگوواهی نشووانگر   مقولة  استفاده شده است.  سرطفیلی همپایگاه اجتماعی زوجین و زیست

ایوون   30کوود    کووه پاسووخگویارزی پایگوواه اجتموواعی زوجووین اسووت. چناننوعی ناهمخوانی و نوواهم
از قشوور م همسوور چوناجتماعی خیلی با هم فر  داریم و   طبقةداند: »از نظر  ناهمترازی را در این می

کنووه و و همیشه به جای فهم موعوع دعوووام می  هبرطرف کن  نوم  نیازهای  هتوننمی  ستپایین جامعه
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 در  ه،اینکه سووط  تحصوویالتم از همسوورم بیشووتر  دلیلبهنیز بر آن است که: »  9زنه« و کد  کتکم می
 ندازه.«و همیشه دعوا راه می داریمشدید  نظراختالف هم موارد با  خیلی

یووادگیری اجتموواعی و موودل  هاینظریووهکه در  چنان:  یکی از زوجین  دیدگیخشونت   سابقۀ.  5

فرد است و هم تاریخ شخصی زنوودگی  پذیریجامعهخشونت همسر هم تحت تأثیر   ،اکولوژیکی دیدیم
 ةگویوود: »همسوورم تجربوو می  21پاسووخگوی کوود    ،در همین راستاخشونت.    مشاهدۀیا    تجربهاو نظیر  
 اوموود  ش بوورای نجووات خودشووونمادر  .ش تنش داشتخانواده  ةبا هم  .اشتهدخوردن در خانواده  کتک

 خواستگاری من.«

کلیوودی   زیرمقولةنامرسوم دو    ازدواجو    غیرمعمولآشنایی  :  ازدواجکارناوالی با  شبه  مواجهۀ.  6

امووروزی   هووایازدواجرسوم ازدواج هستند کووه در بخشووی از    زمینةگر گذار آنومیک جامعه در  حکایت
جاری در نهوواد خووانواده نمووود دارنوود.  هایارزش و  ازدواج دهندۀشکلغفلت از موازین مرسوم   دلیلبه

شووود و می منجوور کارناوالی بووا ازدواجشبه مواجهة نوعی بهمناسک ازدواج،   گرایانةشکلنمایش صرفاً  
 یانحرافوو  هووایکنش زمینووة ،اش شناسووانهدار از مضووامین فرهنگووی و هستیشدن این نهاد ریشهتهی

 ۀ: »نحووودهوودتوعووی  می  15ه پاسووخگوی کوود  کوو چنانسازد.  همچون خشونت خانگی را فراهم می
زیرا ما از طریق فضای مجازی با یکوودیگر آشوونا شوودیم و بوودون  ؛آشنایی ما برای ازدواج مناسب نبود

نیز با شرح آغاز زنوودگی مشووترک بووا نوووعی از شووبه  19پاسخگوی کد  «.تحقیق با هم ازدواج کردیم
 ج سفید بر این موعوع صحه گذارده است.اازدو

غیرعوواملیتی و شووناخت ناکووافی از  مواجهووةپسند، ازدواج دیگری:  انفعالی با ازدواج  مواجهۀ.  7

شووناخت زوجووین از   کمبودیا    نبود  دلیلبهانفعالی با ازدواج است که    مواجهةدیگر نمایانگر نوعی از  یک
راهم نش و نهایتاً خشووونت را در روابووط آنووان فوو تهای سومتفاهم،  دیگر زمینهیکروحیات و شخصیت  
بووا  ،هسووتیم دخترعمووو: »چووون پسوورعمو و کننداظهار می  16و    10،  8که کدهای  ساخته است. چنان

 20و  16و کوودهای  «بووود عجووینازدواجمووون بووا تحمیوول    .ها با هووم ازدواج کووردیمخانواده  خواست
ه همدیگر  زیاد با هم در ارتباط باشیم که رفتا  تنشنذاهای دو طرف قبل از ازدواج،  گویند: »خانوادهمی
زیووادی روی   شناخت  ،: »زمانی که خواستیم ازدواج کنیم25و    20،  3کدهای    گفتةبشناسیم« و به    رو

   خلقیات همدیگه نداشتیم.«

 ایشرایط مداخله  .4-3

 جزئوویت و راغاز گذران ف ایگونه  بههای اجتماعی مجازی،  حضور در شبکه  :زنی دیجیتالیپرسه.  1
مورد مطالعه،   نمونةدار در  زنان جوان و عمدتاً خانه  پررن است. حضور  زندگی تبدیل شده    منظومةاز  
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شود که انقبووا  توودریجی تعاموول جایگزینی می  هایکنش  موجبمجازی    وگذارگشت  عرصةدر این  
است. پاسخگوی کد ده  در خانوا  پرتنشو تعامالت    سومتفاهمهمراه با    واعضای خانواده را در پی دارد  

بینووه در آشوونا شوودیم و ازدواج کووردیم. چووون می مجازیسرم از طریق فضای گوید: »من و هممی  8
و همیشووه دعوووام   هازدواج خودمون نگرانوو   ةنم، شاید بنا به سابقگذروهای مجازی زیاد وقت میشبکه
های اجتموواعی شبکهو    زنی مجازی را امری متعارفنیز پرسه  19و    15کدهای    پاسخگویان  کنه.«می

 های آنان منشأ اختالف و خشونت است.اما در خانواده ،دانندجامعه میمجازی را نوعی شبه

های سووختی  پدرشوووهرمگویوود: »زنوودگی در منووزل  می  22پاسخگوی کد  :  دخالت اطرافیان .  2

 هووالتدخاکووردن و ایوون دخالووت می  نومزندگی  تو  شدتبه  خواهرشوهرمزیادی داشت. مادر شوهر و  
کووه همسوورم منووو کتووک   رسوویدکار به جووایی    .و همسرم شد  باالخره باعث درگیری و تنش بین من

از دخالت منجر به خشونت اطرافیان چنین اسووت: »هووی    26روایت پاسخگوی کد    همچنینزد.«  می
ش شروع کردن به اتیووت و ازدواجمون اعضای خانواده  محضبهشوهرم نداشتم و    ۀشناختی از خانواد

هووا بووه موون فحووش ناوش داشت و با تحریووک ادهاز خانو  شنویحرفدر زندگی من. همسرم  لت  دخا
 ولی هنوز زبان گزنده و پر از دشنامی داره.« ،زد. االن کمی اخالقش بهتر شدهداد و کتکم میمی

 ی»منقادسوواز کیوو تکن یمووردان از نوووع  ،(2007استارک )ۀ  به عقید:  پایش و کنترل فناورانه.  3

گرفتن اسووت کووه از بنوودگیربووایی یووا بهبیه به آدمکنند که بیشتر شلیه زنان استفاده میع  1ناشناخته«
های نفوووت در الیووه  برایگذاری  و تله  3کمین  هایروش « مشتمل بر  2طریق سازوکار »کنترل اجباری

زدایی، مدیریت خوورد زنوودگی روزمووره و بسووط سازی، استقاللخصوصی زندگی زنان، با هدف منزوی
خووود را   تجربة  30و    14کدهای    پاسخگویانمثال    ؛ برایگیردان بر زندگی آنان صورت میمرد  سلطة

رمووز انتخوواب  مزندگی مشترک، بوورای گوشووی هاسالبعد از شوهرم : »کنندمیبا چنین مضمونی بیان 
 پاسووخگویکننوود.  « و به قصد کنترل، این چنین رفتار میهکشهمیشه سرک می  مو به گوشی  هکنمی
ت که روی گوشیت چیزی نصب کردم کووه صوودا : »یه روز شوهرم بهم گفدهدتوعی  می  نیز  11کد  

کردم. واقعیتش حووس بوودی بهووش پیوودا کووردم و کنه. ببخشید که درموردت اشتباه فکر میعبط می
 نداره.« وزندگی باهاش دیگه برام لذت سابق ر

 

___________________________________________________________ 
1. unidentified subjugation 

2. coercive control 

3. stalking 
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 راهبردها  .4-4

حفظ   یبرادیده  زنان خشونت  هایتاکتیکین  تریعانگاری، شاکتمان، سکوت و عادی:  سازیپنهان .  1

که پاسخگوی کوود شوهر و بهداشت روانی فرزندان بوده است. چنان خشمگینانةزندگی، مدیریت رفتار 
خووورم حتی اگه مقصر باشه. ولی زیاد حرص می  ،هامبچه  خاطربهکنم  گوید: »سکوت مطلق میمی  4

کوت نیووز »سوو  28و  24، 22، 11ویان کوودهای پاسووخگریزم.« اسووتراتژی  و همه چی رو تو خودم می
 کردن و در مواردی سکوت همراه با گریه« است.

زنان  مواجهةمرتبط با  زیرمقولةواکنش انفعالی، خودتنبیهی و طرد تهنی مردان سه :  استیصال.  2

کنم« و گویوود: »گریووه موویمی  3همسرند. در این باره پاسخگوی کوود    ورزانةخشونتدر مقابل کنش  
 «.شووهکنم تا زمووانی کووه حووال شوووهرم خوووب مییقهر یا سکوت م» گوید:هم می  7ی کد  اسخگوپ

. پاسووخگوی کوود بوده استهم »چند بار اقدام به خودکشی با خوردن سم«    8تاکتیک پاسخگوی کد  
 خودجرحی« را تجربه کرده است. کردن، سکوت، گریه ودادوبیداداز »  هاواکنشهم طیفی از  27

علیووق، تالفووی و تقابوول، بخشووی از تضییق روابط، دریووغ خووود، ت:  فعال  هۀمواج  رویارویی و.  3

. بوووده اسووتشوووهر    ورزانةخشونت  هایکنشدیده در مقابل  زنان خشونت  فعاالنة  مواجهةراهبردهای  
شووم و موونم شووروع بووه دعوووا و فحووش متقابوول : »عصبی میکندمیاظهار    1که پاسخگوی کد  چنان
کنم.« روایووت دعووواش موویدعوووا کنووه دو برابوور    هرچقدرگوید: »یز مین  6کنم« و پاسخگوی کد  می

 .بوده استنیز بر همین منوال  18و   13، 9، 5پاسخگویان کدهای  

زنووان اسووت کووه استیصووال،  مواجهةای از انواع آمیزه  :انفعال و تقابل(ترکیبی )راهبردهای  .  4

بیشووتر سووکوت »ر آن اسووت کووه  ب  15  . چنانکه پاسخگوی کدگیرددربرمیسازی و رویارویی را  پنهان
نیز   21و    18،  15  ،13و    9و    5کد    اهی دعوا و.چند بار هم قهر کردم.« پاسخگویان کدهایکنم، گمی

 اند.گریه و سکوت را برگزیده منفعالنة  هایروش مقابله از طریق دعوا، فحاشی، دفاع و گاهی نیز 

ای بووه اظهار داشته که: »عالقه 1کد  در این باره پاسخگوی :زندگی مشترک )طالق(  تعلیق.  5
معناست و قبالً اقدام به خودکشی هم گی مشترک ندارم و از همسرم متنفرم و زندگی به نظرم بیزند
کوود   پاسخگویان  دهم.«. در حال حاعر درخواست طال  دادم و دارم کارهای اداریشو انجام میداشتم
زش االن چند ماهه هی  خبووری ا»گویند:  ان مینیز پس از ترک خانه توسط شوهران معتادش  30و    5

 م.«هم درخواست طال  داده  ندارم و االن
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 پیامدها  .4-5

پیاموودهای درمانوودگی (  1984واکوور )  های نظووریمطووابق بووا مؤلفووه:  حس حقارت و درماندگی.  1

های و یافته  استمنفعالنه    هایواکنش،  دیدهخشونتبرای زنان    خوردهکتکشده و سندرم زن  آموخته
به زندگی دال بر  عالقگیبی، انزواگزینی و دوری از اجتماع، ریخودتحقی  مانند  مطالعه در مواردی  این

ش گوید: »اعمال همسرم باعث شده از حضور در اجتماع بترسم و همهمی  4کد    پاسخگویآن است.  
 :دهوودیتوعووی  منیووز  6و کوود  و برخوردهای اجتماعی دور نگه دارم.«  مسائلها و  آدم  ةخودمو از بقی

نیووز   8کد  هام دارم« و  بچه  ۀدکشی ناموفق هم داشتم. خیلی ترس از آیند»ازش متنفرم و چند بار خو
 کند.بی معنایی و پوچی و حس افسردگی« را مطرح می»

خشووونت رفتوواری و   نظیوور  فووردیبینشوویوع مشووکالت اجتموواعی و  :  شدن فرزندان قربانی.  2

ن فرزنوودان از جملووه دگی، آینده هراسی و اعتیاد در بیون افسرپرخاشگری و نیز مشکالت روانی همچ
محوووری قربووانی تصووورکردن فرزنوودان توسووط  مقولووةپرتکووراری اسووت کووه دال بوور  هایهمقولوو 
م هپسوور بزرگوو   مثالً  ؛گوید: »باعث یادگیری شدهمی  2که پاسخگوی کد  است. چنان  شوندگانمصاحبه

همووین   .اره کردهگوششو پ  ۀزده که پرد  وترشکیکوچ  ر برادراینقد  .که ازدواج کرده اصالً اعصاب نداره
نظوور ه  ب  «اعصابی باعث شده که نه کار درستی داشته باشن و نه ارتباط اجتماعی با آدمای درست.بی
تربیت   خاطرهمعتقد است که »ب  21ان به خاطر جو متشنج خونه« و کد  هام عصبیبچه  ة: »هم14کد  

نکبووت بووه   از  ه این زندگی پردادن باز استرس و نگرانی، خاتمهایی پر  هنادرست فرزندان و وجود بچه
 ماست.«   ةنفع هم

عمدتاً حووس تنفوور از همسوور،   زنان  دیدگیخشونتپیامد مهم  :  ورزانهافکار و رفتار خشونت .  3

دیگووری  وورزی علیووه خووود  و نیز خشووونت  طورکلی طرد تهنی مردانهتنفر از مردان، مردهراسی و ب
 نیووز 8تکس خودکشی کردم که نجاتم دادن« و کوود دو بار با وای»گوید:  می  3که کد  . چناناست  بوده
 کرده است. «»چند بار اقدام به خودکشی با خوردن سم ةسابق

، توورس از آینووده، نارعووایتی از معنوواییبیزوال امید نیز ناظر بوور احسوواس    مقولة:  زوال امید.  4

 .ه استشد تأییداکثر زنان مورد مطالعه   که توسط استزدگی زندگی، احساس بدبختی و حرمان
شوورایطی   افزایانووةهمتوان خشونت خانگی علیووه زنووان را برآینوود  می  3های جدول  یافته  براساس 
آمیز توسووط شوووهر علیووه خشووونت  هووایکنشهای خاصووی از  ها گونووهد که در بستر آنکرمحسوب  
ر دالیلووی اسووت کووه در وقوووع مشتمل بوو گیرد: الف( شرایط علی که عملی به خود می جنبةهمسرش  
بروز و تووداوم ایوون   مهیاکنندۀای که متضمن ایفای نقش  ب( شرایط زمینه  ؛قش مستقیم دارندپدیده ن



 

 

 

 

 

 
 اللهیعلی فیض.../زنان هیعل یخشونت خانگ یشناختجامعه  ۀمطالع     

 

 

 

549 

هووا کنش  گونووهاینبروز    تسهیلگری که متضمن  ج( شرایط دخالت  ؛آمیز استخشونت  هایکنشنوع  
خشن علیه همسر بر زنوودگی   یهاکنش  ( پیامدهایه  ؛دیدهزنان خشونت  مواجهةد( راهبردهای    ؛است
 .ترسیم استای قابلزمینه نظریةروش  براساس  2شکل که در مدل پارادایمی   او است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش مدل پارادایمی . 2شکل 

 بحث . 5

موعوع خشونت خانگی از جانب همسر، بیشووتر  دربارۀدهد در ایران  بررسی مطالعات پیشین نشان می
تفسوویر   نحوۀاز تحقیقات به پرسش از    اندکی  تعدادبنابراین    رفته شده است؛گ  کمی بهره  هایروش از  

 تجربووةشووناختی ایوون تحقیووق بووه تحلیوول جامعه روایناند. از دیدگی پرداختهو روایت زنان از خشونت
 هایهای تحقیق با نظریهیافته مقارنةاز جانب همسر پرداخته است.   دیدهخشونتدیدگی زنان  خشونت
امووری   مثابووةبههایی نظیر »خشونت  ایی از جمله در زمینههها و همگرایین حاوی همسانیاندیشمندا
یووادگیری   ة)نظریوو   زنووان«  ةمنفعالنوو   هووایواکنشزنان عامل    شدۀآموخته« و »درماندگی  شدهآموخته

)دیوودگاه   موورد و مردسوواالری«  سوولطة  درازداموون  هایسنتاجتماعی(، »خشونت علیه زنان محصول  

 گر:شرایط مداخله
و  شیپا، ان یدخالت اطراف
  یزنپرسه، فناورانه کنترل 
 ی تالیجید

 

 

 ای: شرایط زمینه 
 ةسوووابق، تصوووورات مردسووواالرانه

 ةمواجهوووووو ی، دگیدخشووووووونت 
 ةمواجهوو  ، بووا ازدواج یکارناوالشووبه
 ینووودیآهم، بوووا ازدواج یانفعوووال
ی، گوواهیپا ینوواهمتراز، هوواتفاوت
 یشت ی مع یتنگناها یندیآهم

  خشونت خانگی علیه زنان: 

ۀ  شدتجربهآیندی درماندگی محصول هم
 زن و تصورات مردساالرانه 

 

 

 هبردها:را
  یدگزن سازی، رویارویی، تعلیقپنهان
راهبردهای   ، ییاروی، رو، استیصالکمشتر

 ترکیبی 

 

 

 دیام زوال،  ورزانهو رفتار خشونت، پندار شدن فرزندانیقربانی، حس حقارت و درماندگ پیامدها: 

   یاجتماع ، زوال اعتمادنیآلود زوجتنش کنشبرهم، همسر  ادیاعت  شرایط علی: 
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 نظریووة« )انگاری خشووونت علیووه زنووانانگاری و موجووهپیاموود نادیووده  عنوانبهخشونت  »مینیستی(،  ف
 نظری است. مقارنةدر  مدل اکولوژیکی تلفیقی نظریة گرانه( و نیزاغما   هاینگرش 

 زمینووةهووایی در  هووای پیشووین حوواکی از همخوانیهای پژوهشنتووایج تحقیووق بووا یافتووه  مقایسة
 هووایویژگیهادهووای اجتموواعی و هن  جامعه، سوواختار اجتموواعی، نرتبط با فرهای مکنش سازهبرهم

 هایاز جملووه یافتووه .بوووده اسووتها بر خشونت شوهر علیه همسوورش فردی همسران و اثرگذاری آن
و  4( و میرزایووی2020) 3(، کوورمن و بتووروس 2018) 2(، بشووار و دمیرچووی2016) 1)ادجوواح و آگبمافوول

یین، سووط  نووازل   فووردی همچووون ازدواج در سوون پوواهای سووطژگیوی  ةدر زمین  (2020همکاران )
 در زمینة نقش فرهنوو  سووکوت(2021)  5اوکلیه و همکاران  ،تحصیالت زن یا شوهر و ازدواج اجباری

 6(، ییلموواز و اوز2018)  یرچوو یبشووار و دم(،  2016)ادجوواح و آگبمافوول  (،  2015سماحگن و منگیستیه )
 ۀتجربه و مشوواهداختالف طبقاتی،   ةدر زمین  (1420گرعایی )( و ب2014و همکاران )  7(، دانش2019)

و  دانووش (،2020) 8(، نووووزو2018) یرچوو یبشووار و دم ،مبوودأ و دخالووت اطرافیووان ۀخشونت در خووانواد
در زمینووة (2017) 9زاده و منصوووریانسووهراب ( و2020میرزایووی و همکوواران ) (،2014همکوواران )

ایش و در زمینووة ارتبوواط پوو  (2017الک )وود  ،خشووونتپذیری نامناسووب و یووادگیری اجتموواعی  جامعه
 ،حمایووت اجتموواعی و فشووارهای اقتصووادی  نبود  در زمینة  (2020نوسو )  ،گذاری فناورانه و خشونتتله

( و رزاقووی و 2014دانش و همکاران )  (،2017زاده و منصوریان )سهراب  (،2020میرزایی و همکاران )
زاده و سهراب  ،(2020میرزایی و همکاران )  ،نتادگی و خشودر زمینة مناسبات خانو(،  2012همکاران )
اقتدار مردسوواالرانه، روابووط نووابرابر قوودرت، در زمینة    (،2014دانش و همکاران )  ( و2017منصوریان )
در زمینووة   (2019ییلماز و اوز )  ( و2017)  10نویدنیا و شاملو  (،2012رزاقی و همکاران )  ،نظام مردساالر

   های پژوهش حاعرند.ا با یافتهراستهم  ،یپیامدهای خشونت خانگ
 یاعتمووادبیآلووود زوجووین،  کنش تنش، اعتیاد همسر، بوورهمدیدهخشونتهای زنان  مطابق روایت
اند. در این راستا، اعتیوواد ساز و علیشرایط سبب  ،اجتماعی زوجین  سرمایةتخریب    درنتیجهاجتماعی و  

ی ایجوواد یرترشدن خانواده به عاملی بوورامالی و فق سالمتی، کاهش درآمد، مشکالت آسیب به  دلیلبه
___________________________________________________________ 
1. Adjah & Agbemafle 

2. Basar & Demirci 

3. Kerman & Betrus 

4. Mirzaei 

5. Okolie 

6. Yilmaz & Oz  

7. Danesh 

8. Nwosu 

9. Sohrabzadeh and Mansourian 

10. Navidnia & Shamlou 
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. فضووای پوورتنش خووانواده، شووده اسووتورزی و حتووی فروپاشووی خووانواده تبوودیل اخووتالف، خشووونت
اند نابسووامان ۀگر خووانوادهای بین اعضای خانواده حکایووتیافتگی ارتباطات همراه با کشمکشانفصال

مووورد مطالعووه عموودتاً چنووین هووای زنووان  روایت  .که محوویط ارتبوواطی آن مشووحون از سووتیزه اسووت
اجتموواعی زوجووین ایوون فضووا را  ةنهایووت تخریووب سوورمایدرکننوود و را حکایووت می هوواییکنشبرهم
نوواظر بوور   هایهمنطقی آن اسووت. تعمووق در مقولوو   نتیجةکه خشونت    ایگونهبه  ؛سازدمی  ناپذیرترمیم

 صووورتبهرد و هووم منفوو  صووورتهباین عوامل هم دهد که  شرایط بسترساز خشونت خانگی نشان می
-اجتماعی  هایتفاوت  زمانیهمو    آمیزیدرهمزیرا    ؛انددر بروز خشونت خانگی نقش داشتهافزایانه  هم

گسسووته و   هایکنش  عامل  خودخودیبهتنگناهای معیشتی و ناهمترازی پایگاهی    و  فرهنگی زوجین
بووا انفعووالی  و کارناوالیشووبه جهةمواهمچون  ایهای ناسازوارهآمیزند و در ترکیب با سایر زمینهتخالف

 انوود.دهکرتر الوقوووعبا معیارهای امروزی ناهمخوان است، وقوووع خشووونت خووانگی را ممکن  ازدواج که
انگاری خشونت علیه در عادی  دیدگیخشونت  سابقة  و  تصورات مردساالرانه  افزایانةهمنقش  سرانجام  

 هووایآگاهید  . البته افزایش سووواد و رشوو کرد  اید مشاهدهنی ب  شدن فرودستی آنان رازنان و هنجاری
گری سوولطه  آنووان،  زنانووةهویووت    تقویووت  پندارهای زنان نسبت به هستی اجتموواعی ورشد  اجتماعی،  

ر بووا وی احتمووااًل همووین اموو وولوو  ،سوواخته اسووترو  هعینی زندگی بووا چووالش روبوو   یردان را در فضاوم
بووه   که »نزدیوو وک  داده استشان  وی نیک بررس  د.یابچون خشونت مالزمت میوهم  هاییاهنجاریون

 هاییوییوهووا و زورگوو رف جامعووه و تبعیضوود را فرهنوو  و عوو وشکالت خوو وموو   ریشووةنیمی از زنان  
 «شوووندهووا و مناسووبات مختلووف بووا آن مواجووه میمحیطی و در  کودکوو ه زنووان از دوران  ک  دانندیوم
(Granpayeh & Javanmard, 2017:129). ری علیووه زنووان، ت و بوودرفتااحساس تبعیض، خشووون

مشکالت زنان ایران است و نیمی از   یاز فهرست بلندباال   ... بخشیو  ی و زورگوییفرهن  مردساالر
  (.137)همان:  اندگریبانمصائب دست به  اینبا  یآنان خود به نحو
نترل زنی دیجیتالی، و پایش و کدخالت اطرافیان، پرسه گری همچونشرایط مداخلهافزون بر این،  

در بین زنان مورد مطالعه که رفتارهای مبتنی بوور کنتوورل و پووایش   ،هنمون  برای  ؛انه را باید افزودفناور
آور ورزانه و رنجبخشی از رفتارهای خشونت  عنوانبهرفتار را اغلب    گونهایناند،  دهکرفناورانه را تجربه  

ان دائماً مشحون از نوواامنی شعی زندگیفضای اجتما کهنحویبه ؛انددهکراز نظر عاطفی و روانی تلقی 
و نوووعی از تحقیوور و دلهووره را بوورای آنووان بووه   استو نامحسوس همسر    جانبههمهترس از حضور  و  

زیرا دیوودگاه   ؛یابداین موعوع در ترکیب با سبک زندگی فرد اهمیت مضاعفی می  ارمغان آورده است.
تمووال قرارگوورفتن در معوور  اح  ،زندگی  هایاز سبک  بعضیسبک زندگی قربانی نیز بر آن است که  

گفت سووبک زنوودگی زنووان مووورد   توانمیدهند. در موعوع مورد بحث نیز  شدن را افزایش مییقربان
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 کنشیبرهم  دلیلبهمطالعه و حضورشان در فضاهای مجازی، حساسیت همسران را برانگیخته است و  
ورزی را خشووونت زمینووةپیشووین، ه در سطور های مورد اشارآن با سایر وجوه نابسامان خانواده و مؤلفه

 .کندشدید میت

 پیشنهادها و  گیرینتیجه. 6

ویژه در قالب زنان را به  دیدگیخشونت  پدیدۀها، تصویری کلی از  از مقوله  زمانهمتحلیل    طورکلیبه
می نشان  تعاملی  عمدتاً  راهبردهای  که  استیصالپنهان مانند    هایی واکنش  دربرگیرندۀدهد  و   سازی، 

از سوی دیگر   .زنان مورد مطالعه است  شدۀتجربه ماندگی  مؤید در  و  ی مشترک )طال (زندگ  تعلیق
انفعالی با ازدواج ناظر   مواجهةتصورات مردساالرانه، ناهمترازی پایگاهی و    نظیرای  محوری  هایهمقول

در   مردساالرانه  گفتمان  نوعی  پذیرش  و  بقا  مطالعه   جامعةبر  می  مورد  کدگذاری  ک  شوددیده  در  ه 
 ،اول  درجةبدین معنا که در    .تحقیق منجر شده است  هستة  مقولةب دو  گزینشی این تحقیق به انتخا

  هستة   مقولةگشتی با  زنان است که در هم  شدۀتجربه خشونت خانگی علیه زنان محصول درماندگی  
و   مردساالرانه  تصورات  یعنی  تثبو هم  آمیزیدرهمدوم  ابتنا،  به  دو  این  بازتولید  آیندی  تداوم یت،  و 

به    هایواکنشانجامد و  شونت خانگی علیه زنان می خ  فرهن خرده نوعی   آن  انفعالی زنان در برابر 
این   هنجارشدن  ناهنجاری    گونةروند  از  این  کمی  کمکخاص  عبارتی  به  از    گونةند.  خاص 

 های مکانیسم   عامل   انگاشتن نقش »قربانی منفعل« برای زنان،عادی  زی« و نشدهآموخته»درماندگی  
مع  پرورانندۀ به  توجیهات  نایی و تمهید بسترهای فرهنگی پذیرش خشونت خانگی علیه زن است و 

ایدئولوژیک مشحون از مؤلفه مورد مطالعه کمک   جامعةهای فرهن  مردساالر در  تعمیق توجیهات 
را میکند.  می این روند  خانگی علیه   »خشونتتحقیق تحت عنوان    هستة  مقولةتوان تیل  ماحصل 
همز محصول  درماندنان  مردساالرانه«    شدۀتجربهگی  آیندی  تصورات  و  با کردتحلیل  زن  مطابق   .

یرش این اصل پدرساالری، سلطه نمود اصلی قدرت مرد در ساختار خانواده است و پذ  نظریةمضمون  
و   سازدمی   موجهمورد مطالعه، حق مرد را برای اعمال قدرت تام در خانواده   جامعةدر فرهن  عمومی  

های جنسیتی زن و مرد و هنجارهای مرتبط زیرا نقش   ؛دهدرا افزایش میاحتمال خشونت علیه زنان  
متأثر از   خانوادهروابط قدرت در   ، آن تبعبهیابد و و معنا می شودمی با آن در یک بستر فرهنگی تعریف 

است  هایایدئال این   جنسیتی  ط  ترتیببدین  .نقش  از  هنجارها  مجموعهاین  و    ایریق  انتظارات  از 
آنا  اجبارهای مناسبات  و  افراد  رفتار  خانواده شکل میجتماعی،  درون  در  را  این،   دهند.ها  بر  عالوه 
هم  آمیزیدرهم این  و  قربانی    گونةآیندی  سرزنش  نگرش  با  مردساالرانه  تصورات  یا  قدرت  توزیع 

موقعیت اجتماعی  مقبولیت  و  زنان(  عل)عمدتاً  خشونت  زنمند  م  یه  به  در که  خشونت  پذیرش  عنای 
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شدن که ناظر بر پذیرش زنان در جریان اجتماعی شدۀتجربههمراه با درماندگی ، است از شرایط برخی 
زند. به  خشونت علیه زنان در خانواده دامن می  پدیدۀ به    ،و تحمل خشونت همسر از جانب زن است

سنت مردساالرانه در کنار    حفظ کارکردهایخشونت خانگی حاصل مدیریت خانواده در بستر  عبارتی  
جامعه  بر  مبتنی  و  فرهنگی  سازوکاری  در  خشونت  ساختاری  است.انتقال  جنسیتی  رویه   پذیری    این 

از   می  فرهن خردهاشکالی  پرورش  را  که  خشونت  گسترده دهد  منفی  زنان، پیامدهای  برای  را  ای 
 ها و جامعه به همراه دارد.فرزندان آن
خاص در   طوربهعام و خشونت خانگی    طوربها خشونت علیه زنان  دانش مرتبط ب  در  1هاییشکاف

 مردانووة هووایروایتمطالعات کیفی درمووورد  ،: اولاست توجه شایستةتحقیقات مربوطه وجود دارد که 
بووا فراگیرشوودن اینترنووت و  ،وقوع آن اسووت. دوم نحوۀ، شقو ، فرایند و فردیبیناین نوع از خشونت 

در   جوووانمردان و زنووان غالبوواً    گستردۀضور  و ح  2و آفالین مبتنی بر وبتماعی آنالین  های اجشبکه
آن با خشونت خانگی عرورت  رابطةورزی در این مورد و این فضاها، توجه محققان به تحقیق و تأمل

 .2 ؛تابوبودن امر خصوصی .1از جمله:  ،هم در این زمینه وجود دارد  هاییمحدودیت  این،  دارد. با وجود
 خشونت خانگی علیه زنان. پدیدۀصرفاً زنانه از روایت  و مصاحبه با مردان امکان نبود

 سپاسگزاری

دالیل، بسترها و پیامدهای خشونت خانگی    واکاوی»  عنواناز طرحی پژوهشی با  این مقاله برگرفته  
ام گاه ایالم انجکه با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشاست    «شهر ایالم(  :مورد مطالعهزنان )علیه  
 است.  تقدیرقابل حمایت دانشگاه  تمهید اعتبارات و وشده 

 تعارض منافع 

 ندارد.  وجودتعار  منافعی  گونههی در این مقاله 
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