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  تحلیل جامعه شناختی علل و پیامدهاي خشونت خانگی

  (مورد مطالعه: شهرهاي زلزله زده تازه آباد و جوانرود)

  

  سید محمدسید میرزایی، خدیجه سفیري،  نامدار حسینی

  

  )15/12/99 ، تاریخ پذیرش مقاله13/05/99 مقاله (تاریخ دریافت

  

  چکیده

وجود آورنده و پیامدهاي ناشی از آن، در میان این پژوهش با هدف بررسی علل به

عامالن خشونت خانگی در شهرهاي تازه آباد و جوانرود در استان کرمانشاه، بعد از 

شونت از علل، باشد. هدف این پژوهش بررسی درك عامالن خمی 1397زلزله سال 

باشد. هاي شکل گیري خشونت خانگی و پیامدهاي آن میشرایط مداخله گر و زمینه

هاي مورد نیاز آن از طریق مصاحبه باشد که دادهروش پژوهش نظریه داده بنیاد می

هاي خانگی، به دست آمده است. نفر از عامالن خشونت 11یافت با  نیمه ساختار

ها با رسیدن به مرحله ن، هدفمند و تعیین تعداد آنشیوه انتخاب مشارکت کنندگا

خرده مقوله و  39مفهوم،  298ي خام، داده 468از مجموع اشباع، مشخص گردید. 

دهد که نتایج این پژوهش نشان میهاي اولیه استخراج گردید. مقوله اصلی از داده 14

ی از و پیامدهاي منفی خانوادگی از جمله تبعات خشونت ناش سردي روابط

هاي شخصیتی، از جمله پیامدهاي پدیده اقتدارگرایی و احساس ندامت و آسیب

  باشد.کتمان ناتوانی می

  

 
  تحقیقات تهران، ایران  و علومدانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

                                 hoseininamdar@yahoo.com 
  (نویسنده مسئول) ایران ،تهران  ،ءالزهرا گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه استاد  

                            kh.safiri@alzahra.ac.ir  
. استاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات                     seyedmirzaei@yahoo.com        
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اقتدارگرایی، خشونت خانگی، کتمان ناتوانی، ناسازگاري،  نظریه داده  مفاهیم اصلی:

 بنیاد.

  مقدمه و بیان مسأله

ادي هر جامعه انسانی محسوب خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است اما در عین حال رکن بنی

رود. هر نظام و سیستمی شمار میگردد. در واقع خانواده خشت اول و بنیان زیربنایی هر جامعه بهمی

هاي استوار و محکم بنا شود تا بتواند موجودیت و قوام خود را حفظ نماید. بنابراین، باید بر پایه

رود. یکی از شمار میل سالمت جامعه بهسالمت مادي و معنوي خانواده، از بدیهی ترین عوام

معضالت جوامع، خارج شدن خانواده از حالت ثبات در ایجاد آرامش و امنیت براي اعضاي خود، به 

(از کودکان  محیطی سرشار از خشونت، ناامنی و دیگر مسائل و مشکالتی که روح و جسم اعضاي آن

خشونت در خانواده یا خشونت خانگی، نوعی به کند. گرفته تا بزرگساالن و سالمندان) را تهدید می

باشد. اگر چه خشونت خانگی، مسألۀ عامل خشونت به اعضاي دیگر می کرسی نشاندن حرف و نظر

جدید و نوپدیدي نیست، اما هر روزه قربانیان خود را با انواع مشکالت و فشارهاي روانی، جسمی و 

  نماید. حتی مرگ، مواجه می

باشد و و روانی، پدیده اي بسیار شایع در میان تمام جوامع انسانی می خشونت و آزار جسمی 

هاي فیزیکی رادیکال که منجر به زخم و اي از آزار و زخم زبان کالمی تا خشونتطیف گسترده

شود. پرداختن به مقوله خشونت شود، را شامل میخونریزي یا شکستگی استخوان و حتی قتل می

باشد، زیرا؛ براي ارائه راهکارهاي پیشگیرانه، بسیار باالیی برخوردار می خانگی، از اهمیت و ضرورت

ها، دست یافت، تا بتوان با باید به تبیین دقیق علل و زمینه هاي بوجود آورنده خشونت در خانواده

این پدیده ناهنجار فردي و اجتماعی، مقابله نمود. این آسیب رشد زیادي در میان جوامع مختلف 

درصد زنان ایرانی، حداقل یک  66درصد زنان جهان و  35است، به صورتی که بیش از  داشته است

به نقل از  2016(سازمان بهداشت جهانی،  اندبار یکی از انواع خشونت هاي خانگی را تجربه کرده

از زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود خشونت  ٪30شود تخمین زده می). 1397کریمی، 

   .)2019و همکاران،  1کنند (هافکورفهمسر را تجربه می دوست صمیمی یا

  رو خالف تصور عامیانه، خشونت نه تنها قربانی خشونت را با پیامدهاي مخرب آن روبه بر

  گرداند، بلکه اثرات زیانباري براي فاعل خشونت نیز به همراه دارد. از جمله این اثرات زیانبار می

ها و عشق و صمیمیت، احساس عذاب وجدان، بین رفتن حرم توان به فروپاشی خانواده، ازمی

باشد. مردم مناطق زلزله زده عالوه پیگردهاي قانونی و زندان، احساس طرد شدگی، تنهایی و ... می

هاي فردي و بر نیازهاي اسکان و پوشاك و خوراك و تأمین مایحتاج ضروري زندگی، نیازمند مشاوره

 

1. Hawcroft 
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همچنین، مناطق اشند، بحران زلزله و پیامدهاي آن را مدیریت نمایند. باشند تا قادر بخانوادگی می

اند؛ به جهت آسیب پذیر بودن مضاعف اي که دچار بالیاي طبیعی گشتهزلزله زده و یا هر منطقه

باشند. هاي اجتماعی و اخالقی، از جمله خشونت میافراد آن مناطق؛ بیشتر مستعد انواع آنومی

فی بعد از زلزله و حوادث طبیعی دیگر، گاهی به زمان بسیار طوالنی براي پیامدهاي روانی و عاط

درمان یا بهبود نیاز دارد. افزایش میزان تنش و خشم ناشی از فقدان و داغ عزیزان یا صدمات مالی و 

هاي میدانی باشد که نیازمند پژوهشترین تبعات و پیامدهاي بالیاي طبیعی میجانی، از محتمل

  باشد.وجود آمده و ارائه راهکارهاي کاربردي میی مسائل بهبراي ارزیاب

ویژه شهرها و روستاهاي هاي خانگی و آثار و تبعات آن در جامعه، بهمسأله خشونتبا توجه به

رود محرومیت بیشتري محروم کشور که در صورت مواجهه با بالهاي طبیعی مانند زلزله، احتمال می

  د کشف درك مشارکت کنندگان پژوهش از خشونت خانگی و را تجربه نمایند، محقق در صد

هاي مشارکت ها و نیز استراتژيگیري و بروز این گونه خشونتگر در شکلهاي علّی و مداخلهزمینه

هاي خانگی ها و در نهایت پیامدهاي خشونتکنندگان در جهت پیشگیري و یا کاهش این خشونت

  باشد.براي مشارکت کنندگان پژوهش می

  

  پیشنیه مفهومی  وتجربی تحقیق

خشونت خانگی به معناي رفتار تؤام با خشونت و همراه با اعمال سلطه یک عضو از خانواده علیه 

هاي اجتماعی جوامع بشري، ها و آسیبباشد. یکی از واقعیتعضو یا اعضاي دیگر همان خانواده می

خانه باید محیطی امن و تؤام با هاي رایج، محیط باشد. بر اساس پیش فرضخشونت خانگی می

آرامش براي تک تک اعضاي خانواده باشد، اما موارد بسیاري از تجاوزها، آزارهاي جسمی و روانی، 

خشونت خانوادگی، رفتاري «گیرد. ها، صورت میها، در حریم خانهفحاشی، سوء رفتارها و حتی قتل

یز تلقی نشده است. از جایی که این نوع عنوان یک جرم جدي خشونت آماست که از نظر تأریخی، به

دهد که انسان در آن انتظار گرمی، حمایت، اعتماد، تشویق و عشق را خشونت در جایگاهی روي می

عنوان یک عمل خشونت آمیز، بلکه بیشتر به عنوان یک مسأله شخصی و خانوادگی دارد، عمومأ نه به

  ).»20: 1388(منیر و همکاران،  تلقی شده است

هاي اجتماعی و خشونت علیه زنان،  اي با عنوان، بالیاي طبیعی، بحران) در مقاله1398( ینیهقزو

به بررسی خشونت خانگی علیه زنان در زمان جنگ و بالیایی طبیعی پرداخته است. نتایج پژوهش او 

و ها  در زمان جنگ -هاي عمومی چه در درون خانواده و چه مکان-دهد، خشونت علیه زناننشان می

اخالقی و عرفی و قانونی  - بالیاي طبیعی بیشتر شده و پیامدهاي مختلف جسمی، روحی، ارزشی

تأثیر )، تحت عنوان، 1398نتایج پژوهش اخگري و همکاران (براي زنان به همراه داشته است. 

 دهد که مشاوره، نشان میمایی بالینیرآزکاردار، بان نادر زخشونت خانگی ان بر میزي معنووره مشا
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معنوي بر میزان خشونت خانگی در زنان باردار مؤثر است. بنابراین استفاده از این فن مشاورهاي 

   میتواند نتایج مثبتی بر میزان خشونت خانگی و سالمت معنوي در زنان باردار داشته باشد.

هاي شخصیتی و مهارت اجتماعی )، با عنوان، نقش رگه1398( هاي پژوهش شفیعی و قدوسییافته

هاي اجتماعی  هاي شخصیتی و مهارتویژگیحاکی از این بود که،  پیش بینی خشونت خانگی، در

  ترین عوامل وقوع خشونت خانگی در میان زوجین است.  یکی از مهم

)، در پژوهشی با عنوان، تأثیر تجربه هاي ناگوار در روابط  1398( پورنقاش تهرانی و امینی تهرانی

دانشجویان، با برشمردن عمده ترین تأثیرها گذارها بر سالمت روانی  دوران کودکی بر سالمت روانی

افراد و اضطراب و متغیرهاي خودکشی، مهم ترین تجربه هاي تأثیرگذار را شامل سوءرفتار عاطفی، 

کنند تعیین غفلت، فقدان عشق والدین و خشونت جسمی خانگی دانسته و به پژوهشگران توصیه می

هاي ناگوار در روابط دوران کودکی و تداوم تبعات ایجاد کنندة تجربهگرهاي اجتماعی ـ محیطی 

  ها را بررسی کنند.آن

دهد که علل فرهنگی (فرهنگ ضد زن، فرهنگ )، نشان می1397نتایج پژوهش شرفی (

مردساالر، تعصب و غیرت، ناموس پرستی، ترس از دست دادن آبرو، بی اعتمادي به زنان و....)، علل 

گ زنی، با غیرتی، اعتیاد، بیکاري، ناموس پرستی، خرده فرهنگ خشونت)، علل فردي اجتماعی (ان

(پارانوئید، خیانت، خیانت متقابل، ازدواج موقت، مخالفت با ازدواج، انتخاب همسر توسط خود) در 

)، در پژوهش خود با عنوان، سیاست 1397هاي ناموسی علیه زنان تأثیر گذارند. علویان امیري (قتل

ی قضایی ایران در ارتباط با زنان بزه دیده خشونت خانگی، نشان داد که رویکرد عدالت ترمیمی جنای

سمت جبران خسارت از بزه توجه متصدیان نظام عدالت کیفري از تمرکز صرف بر روي بزهکار را به

 دهد که اگر اقدامات متناسب با)، نشان می1397دیده معطوف کرده است. نتایج مطالعه کالتی (

اوضاع و احوال پدیده خشونت در خانواده اعمال شوند، نتیجه مطلوب و در خور توجهی در زمینه 

  گردد.کنترل و مهار خشونت در خانواده حاصل می

دهد که، یک ارتباط جدي بین مواجهه مادر با خشونت )، نشان می2018(1نتایج پژوهش لنتز

). در پژوهشی 2018(2ارد. سیومی روي و باردياي فرزندانش وجود دخانگی و پیامدهاي ضعیف تغذیه

هاي بهداشتی: شواهدي از بررسی جمعیتی و بهداشتی تعادل قدرت، خشونت خانگی و آسیببا عنوان، 

نپال، به این نتایج دست یافتند که، تعادل قدرت در خانواده، هم ماهیت درونزاي خشونت خانگی و هم 

)، در پژوهشی را با 2018( و همکاران 3گیلیگالناگیرد. یماهیت متغیرهاي پیامد سالمت را در بر م

 

1. Lentz 

2 .Soumi Roy  &  Brady 

3 .Gigliana 
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روند زمانی در خشونت فیزیکی، تفاوت جنسیتی و آسیب پذیري خانگی قربانیان، انجام داده عنوان، 

قربانی خشونت فیزیکی در مرکز پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت. براي ارزیابی  4795اند.  موارد 

) انجام گرفت. میزان خشونت در متغیرهاي زمانی  05/0گرسیون چند متغیري (داده ها با ایجاد مدل ر

 )05/0) و شرایط تجاوزات (05/0 ± 05/0دموگرافی قربانیان (- هاي اجتماعیمعنی دار بر اساس ویژگی

 p <  .هاي هاي حفاظتی دارد که در آن جنبهیافته هاي این تحقیق نشان داد که نیاز به سیاستبود

) در پژوهشی با 2018( 1شود. کورکران و الندهد، احساس میانی را مورد توجه قرار میزم- فضایی

خشونت علیه زنان و دختران یک دارند که عنوان میتاثیر هنري بر خشونت جنسیتی چیست؟ عنوان، 

هاي شخصی از خشونت؛ مشکل جهانی سالمت عمومی است. نتایج این پژوهش موضوعات، داستان

کند و خواستار اقدام عملی راهبردي براي مهار خشونت نستن قدرت هنر؛ را برجسته مییادگیري و دا

دهد که هنر پتانسیل پر نفوذي را براي تأثیرگذاري در جهت باشد. نتایج این پژوهش نشان میمی

 باشد. کاهش خشونت جنسیتی دارا می

و خطر بروز  خشونت در )، پژوهشی با عنوان، هنجارهاي اجتماعی 2017و همکاران ( 2کالرك

ها بر اساس معیارهاي درونی شده (شرکاي جنسی) در نپال،  انجام دادند. مطالعه آن بین  پارتنرها

در مورد خطر ابتال به اچ آي وي انجام شده است.  اجتماعی و مواجهه با هنجارهاي نوین اجتماعی

، متاهل، در سن باروري، ساکن زن 1435داده هاي این پژوهش از مطالعات پایه جمع آوري شده از 

که  ، نپال که در یک جمعیت نمونه)5، ناول پاراسی4، کاپیلوست3(چیتوان بخش در سه شهر 72در 

اي براي سنجش تاثیر مداخله ارتباطات تغییر رفتاري اجتماعی را که با روش آزمایش تصادفی خوشه

هاي هش بر اساس استفاده از مدلنتایج این پژوبراي جلوگیري از اچ آي وي، انتخاب گردیدند. 

عنوان یک پیش که، ادراك فردي و درك اجتماعی بهاي نشان داد رگرسیون لجستیک چند مرحله

زنان است و باید در هنگام برنامه ریزي مداخالت  قربانی خشونت بودنبینی کننده قوي از خطرات 

  مورد توجه قرار گیرد.

ی و خارجی مرور شده در تحقیق حاضر دریافتیم که  در یک نگاه اجمالی به پیشینه هاي داخل

صورت مقاالت هاي صورت گرفته هر کدام به نوعی به بررسی مسأله خشونت خانگی، بهپژوهش

اند. تفاوت پژوهش حاضر از نقطه نظر نوین بودن طرح تحقیق، مروري، توصیفی و  پیمایشی پرداخته

  سابقه عاملیت، در پدیده خشونت خانگی را در بررسی تجربه زیسته زنان و مردانی است که 

 

1 .Corcoran & Lane 

2 .Clark 

3 .Chitwan  

4  .Kapilvastu 

5  .Nawalparasi 
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هاي مرور شده داخلی و خارجی، پدیده خشونت خانگی را در میان قربانیان اند. پژوهشداشته

هاي خانگی، در اند. این پژوهش در صدد است از منظر عامالن خشونتخشونت خانگی انجام داده

هاي عمیق با مشارکت کنندگان ک و مصاحبهشرایط بحرانی بعد از زلزله بپردازد و با مشاهده نزدی

شود تا پژوهشگر رفتارها، هیجانات و احساسات مشارکت کنندگان را از نزدیک متقاضی موجب می

 رو شود.هاي زنده و طبیعی موضوع روبهببیند و به نوعی درگیر تجارب زنده  افراد شده و با موقعیت

  

  مبانی نظري 

هاي مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته تا در ساخت همحقق در این قسمت به مرور نظری

ج ک ؛1هاي یادگیري اجتماعی هاي پژوهش، حساسیت نظري الزم را داشته باشد. براساس نظریه مقوله

ها رهنجاي گیردنتیجه یاري فتارکج و گرفته میشوند د یندهایی مشابه یاآیی طی فراهم نوري و فتار

در صلی انکته ، یناست. بنابرن اهمساالهاي وهگرها و نگهفرده خرب چورچاه در یژو ارزش هاي و

د خاصی یاي یندهاآطی فرد و تعامل خول طوج رفتاري را در کاد، فراستکه این این نظریهها ا

؛ 2هاي کنترل اجتماعی نظریه). از سوي دیگر صاحب نظران 47: 1388ند (صدیق سروستانی، میگیر

ود کنترل اجتماعی است. فرض اصلی در این زمینه این است کج رفتاري نتیجه نب«بر این باورند که، 

که هم چنان که فروید گفته، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاري دارند و اگر تحت کنترل قرار 

که ناشی از ). و کج رفتاري اشخاص، پیش از آن55- 57: 1973، 3(رکلس» کنند.نگیرند چنین می

  ).9-3: 1958باشد، محصول عدم ممانعت است (ناي،  سوي نابهنجارينیروهاي محرك به

، رفتار اجتماعی انسان اعم از بهنجار یا نابهنجار، در کنش متقابل 4براساس نظریه کنش متقابل

عنوان یک گیرد. هسته این نظریه خود است که بهبر اساس یک عمل دو جانبه و متقابل شکل می

شود ارکت در فرآیند تعامالت اجتماعی استنتاج میشود و از مشمحصول اجتماعی همیشه ظاهر می

). از 57: 1391شود (کاوه، هاي متقابل با دیگران ایجاد و حفظ میو در این مدت هویت فرد به کنش

غالبا مردان منابع اقتصادي را در دست دارند و همین امر موجب «نظریه منابع سوي دیگر بر اساس 

شود. حال آن که زنان به لحاظ اقتصادي عمدتا به همسران خود برتري آن ها در روابط خانوادگی می

اند و از طرفی چون مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند، اگر مردان را ترك کنند، با مشکالت وابسته

مانند وابستگی زنان به این اقتصادي رو به رو خواهند شد؛ از این رو در روابط خشن باقی می

 

1 .Social Learning Theory 

2 .Social Control Theory 

3 .Rkls 

4. Social interaction 



  شناختی علل و پیامدهاي خشونت خانگی (مورد .....) تحلیل جامعه

131 

توانند بر مردان قدرت و نفوذ هاي محدودي در دسترس دارند و لذا کمتر میها راهمعناست که آن

کند و آزار داشته باشند. اگر یکی از زوجین به دنبال کنترل قدرت باشد معموال آزار را انتخاب می

هاي مالی و .... حال ها، محدویتانواع مختلفی دارد؛ مانند تهدید، ترس، منزوي ساختن، آزار بچه

کنند و وقتی هم هایی که به لحاظ قدرت و منابع مساوي هستند کمتر تضاد را تجربه میوجکه زآن

). در 111: 1393کنند (محمدي و میرزایی، هاي غیر خشن آن را خنثی میآید با راهتضاد پیش می

باشد. نحوه هاي جنسیتی عامل تداوم بخشی بر سلطه مرد بر زن مینظر دوبوار، جامعه پذیري نقش

هایی همچون پرخاشگري، موفقیت، رقابت، اتکاي به شود ویژگیرخورد والدین با فرزندان باعث میب

شود که براي ها توصیه مینفس و استقالل بیشتر از پسر مورد انتظار باشد. همچنین بیشتر به آن

، رود که سازش کند، صلح جو باشداحقاق حق خود ایستادگی کنند. در عوض از دختر انتظار می

اختالفات را نه با جنگ و جدال بلکه با صحبت حل و فصل کند و مهربان و مراقبت کننده باشد 

  هاي مرور شده فوق، براي ایجاد حساسیت نظري و دسته بندي نظریه ).275:  1386(راس، 

هاي مرتبط با هاي پژوهش با نظریههاي یافتهها و در نهایت مقایسههاي برآمده از مصاحبهمقوله

  شود.شونت خانگی و رد یا تأیید آن ها یا خلق گزاره یا شبه نظریه جدید، مورد استفاده واقع میخ

  

  روش تحقیق

باشد. محقق براي دست روش پژوهش این تحقیق، روش گرندد تئوري یا نظریه زمینه بنیاد می

  انتخاب نمود.هاي عمیق براي استغراق در ابعاد مختلف خشونت خانگی، این روش را یافتن به داده

باشد که در صدد هایی میاي از جمله روشهاي کیفی، روش نظریه زمینهاز بین انواع روش

باشد. مهم ترین هاي عمیق و ژرف از درك افراد از موضوع و پدیده مورد پژوهش میدادهرسیدن به

نیمه باز و  ویژگی این روش، استغراق محقق با موضوع پژوهش و امکان استفاده از انواع سؤاالت

هاي کیفی و کمی و امکان تحلیل مجدد و رفت و ها در هر مصاحبه، براي کسب دادهتغییر آن

  باشد. این امر موجب شناخت نظري عمیق از موضوع مزبور برگشت میان نظریه و میدان، می

جایی که محقق در این پژوهش، قصد شناخت درك مشارکت کنندگان مورد نظر گردد. از آنمی

  عامالن خشونت خانگی در مناطق زلزله زده)، را دارد،  این روش، روشی مناسب براي  پژوهش (

باشند که با نفر از عامالن خشونت خانگی می  11جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل باشد. می

روش انتخاب هدفمند از بین واجدین شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش (با توجه به اطالع و 

شناخت قبلی محقق و نیز پرس و جو از افراد براي معرفی مشارکت کنندگان به شیوه گلوله برفی) 

از دو شهر تازه آباد و جوانرود در استان کرمانشاه، انتخاب گردیدند. تعداد مشارکت کنندگان را 

  هاي نظري و تا حدودي، مفهومی، تعیین نمود. رسیدن به مرحله اشباع داده
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  ات دموگرافیک مشارکت کنندگان(عامالن خشونت)اطالع :1 جدول

 شماره  نام  جنسیت شغل سن تحصیالت وضعیت تأهل

  1  مهدي  مرد  آزاد  36  فوق لیسانس  مجرد

  2  هادي  مرد  آزاد  45  دیپلم  متأهل

  3  ساالر  مرد  آزاد  42  لیسانس  متأهل

  4  ماهرخ  زن  خانه دار  38  دیپلم  متأهل

  5  محسن  مرد  آزاد  59  دیپلم  متأهل

  6  اکبر  مرد  آزاد  28  لیسانس  جردم

  7  پري  زن  خانه دار  35  فوق لیسانس  متأهل

  8  حبیب  مرد  آزاد  38  دیپلم  متأهل

  9  عباس  مرد  بازنشسته  58  ابتدایی  متأهل

  10  رجب  مرد  آزاد  41  سیکل  متأهل

  11  رضا  مرد  بازنشسته  50  دیپلم  متأهل

  

وهله اول محقق هر مصاحبه را به  مراحل کدگذاري در این پژوهش به این صورت بود که در

نمود. در مرحله دوم تمام منزل، تایپ و سپس تمام نکات مهم آن را وارد جدول میمحض رسیدن به

مفاهیم مشترك را پشت سر هم مرتب و مفهومی که مشتمل بر همه داده هاي مشترك باشد را 

تر که شمول بیشتري نسبت عیاي انتزادست آمده را در طبقهنمود. سپس مفاهیم بهاستخراج می

مرحله قبلی داشت، به نام خرده مقوالت قرار داده و در نهایت از چند خرده مقوله به مقوالت اصلی به

دست رسیدیم. تمام این مراحل در طول انجام گردآوري داده ها، به صورت رفت و برگشت و 

هاي مفهومی و سیر از طیف ها و استخراجفرایندي بوده است. در جریان کدگذاري باز مصاحبه

هاي اصلی، در نهایت دو مدل پارادایمی استقرا به قیاس و رسیدن به خرده مقوالت و مقوله

هاي اصلی برآمده عنوان اصلی ترین محور در برگیرندة مقولهبه ، "1کتمان ناتوانی"و  "اقتدارگرایی"

  هاي عامالن انتخاب گردید.از مصاحبه

   

  هاي پژوهشیافته

هاي خانگی در بین عامالن پدیده محوري اقتدارگرایی و کتمان ناتوانی، دو روي سکه خشونت دو

دهد که عامالن هاي این پژوهش نشان میباشند. یافتهخشونت مشارکت کننده در پژوهش، می

خشونت بیشتر در جهت اعمال تسلط و اقتدار خود بر روي قربانیان خشونت (اعضاي خانواده) و 

 

پدیده محوري کتمان  باشد اما دردر پدیده محوري اقتدارگرایی، عامل خشونت به دنبال تحمیل اقتدار و سلطه می.  1

  هاي ارتباطی، رفتاري و احساسی خود می باشد.ناتوانی، عامل خشونت در صدد کتمان یا انکار و پنهان نمودن ناتوانی
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گردد، از سوي دیگر، گاهی خشونت مین نظر و طرز فکر و تصمیمات خود متوسل بهحاکم کرد

عامالن خشونت قادر به حل مسالمت آمیز مسائل خانوادگی پیش آمده نیستند. این عدم توانایی در 

دهد. در ادامه براي تشریح جریان کار ها را به اعمال خشونت و پرخاشگري سوق میحل مسائل آن

هاي یک نمونه از مصاحبه هاي اصلی،خرده مقوالت و مقوله هاي خام به مفاهیم،تبدیل داده

  کنیم. کدگذاري شده اشاره می

  

  : جدول نمونه کدگذاري باز2جدول 

خرده  مقوالت

 مقوالت

 کد  داده هاي خام مفاهیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یادگیري 

  اجتماعی

  

  

  

خشونت 

فرآیندي 

  1تثبیت شده

تحصیلکرده با شغل 

  آزاد

(پسر)  فرزند 3شغلم آزاد است و  متاهل،

دارم و فوق لیسانس ریاضی محض در یک 

  کارگاه شیشه بري مشغول فعالیت هستم

  )1-2(1کد

سابقه خشونت در 

  خانواده توسط پدر

پدرم رفتارشون خشونت آمیز  "بله تقریبا

بوده با مادرم بر سر موضوعاتی همچون 

هاي مادرم در مسایل مربوط به دخالت

  انوادگی عموها و عمه هام.زندگی خ

سابقه خشونت در 

  خانواده

مثالً وقتی بچه بودم هم از طرف پدرم و هم 

مادرم تحت خشونت بودم. برادرهام دایم با 

هم در حال کتک کاري بودند. و دو تا خواهر 

بزرگترم همیشه باهم یا قهر بودند یا در حال 

  دعوا کردن.

  )6-8(7کد

شد و به ی زود عصبانی میمادرم خیل  خشونت مادر

  زد.شدیدترین وجه ممکن کتک مان می

خشونت فیزیکی 

  توسط مادر

کشید. با دمپایی یا هر موهاي سرمان را می

  زد.چیزي که دم دستش بود کتکمان می

خشونت 

  پسارویداد

ساله، شغل آزاد. سیکل. متأهل. یک  41  متأهل شغل آزاد

  پسر ده ساله

- 5(10کد

1(  

تعریف من از خشونت اینه که وقتی زندگی   داري زندگیکج م

مرور آرامش خودت رو نخواد باهات بسازه، به

از دست بدي و تبدیل به یه آدمی بشی که 

  جاي فکر کردن عصبانی میشه.به

خشونت  خشونت فیزیکی  - زد و از خونه میپدرم دایم منو کتک می

 

منظور از خشونت فرآیندي تثبیت شده، انتقال رفتارهاي خشن پدر به فرزندان و استمرار آن رفتارها در زندگی  . 1

  اج می باشد.خانوادگی فرزندان بعد از ازدو
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خرده  مقوالت

 مقوالت

 کد  داده هاي خام مفاهیم

فرآیندي 

  تثبیت شده

  انداخت بیرون.  توسط پدر

خشونت فیزیکی 

  توسط پدربزرگ

پدربزرگم هم آدم خیلی خشنی بود و دست 

  بزن داشت.

  

  1پدیده اقتدارگرایی

یکی از محورهاي اصلی در خشونت هاي خانگی توسط عامالن خشونت، اقتدارگرایی و تمایل به 

درت نمایی و قباشد. عامالن خشونت، یک نوع شیفتگی درونی خودآگاه یا نوخودآگاه نسبت بهقدرت می

، دارند. این اقتدارگرایی اگر با کوچکترین مقاومتی از طرف اعضاي "حرف آخر را زدن"به اصطالح 

خانواده، مواجه گردد، خشونت و برخوردهاي انفعالی و تحکمی از طرف عامالن خشونت را در پی خواهد 

  آیند.ساب میداشت. نمایش قدرت و خشونت ابزاري، از جمله شرایط علّی این پدیده به ح

  
  ) مدل محوري اقتدارگرایی1( شکل

 

باشد. منظور از اقتدارگرایی، تمایل عامالن خشونت بر حاکمیت و تسلط و اعمال اقتدار خود بر قربانیان خشونت می . 1

  هاي محوري اعمال خشونت به شمار می رود.هاي انجام شده، از پدیدهاین پدیده بر اساس مصاحبه
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  شرایط علّی پدیده محوري اقتدارگرایی

وانمود به قدرتمندي و داشتن امتیاز و صالحیت امر و نهی و به کرسی نمایش قدرت:  -1

آید. حساب میهاي اقتدارگرایی در بین عامالن خشونت بهنشاندن نظر و رأي خود، یکی از علت

ن، براي نمایش قدرت و حفظ و ادامه این رویه، گاهی نیاز به برخوردهاي فیزیکی و کنندگامشارکت

  باشند.کالمی خشن در بین اعضاي خانواده می

کند در واقع سعی در : خشونت نوعی ابزار قدرت نمایی کذایی است. کسی که خشونت می1 کد

درك آن ور مستقیم قادر بهطصورتی که طرف مقابلش بههایش را دارد بهپنهان کردن دیگر ضعف

  نباشد. احساس قدرت همراه با ضعف پنهانی که قادر به تظاهر آن نیستم.

کنم. هیچ وقت اتفاق نیفتاده که بعد از خشونت : حس اقتدار و قدرت دارم حس می2 کد

  ام که نتیجه بگیرم نه اوضاع را بدتر کنم.احساس پشیمانی بکنم چون همیشه طوري رفتار کرده

زمانی که هیچ  رند.کنم بدون خشونت کارهام پیش نمیاحساس توانایی و اقتدار می :5کد

کنم از عهده اداره زندگیم برنمیام ندارم از طرفی حس میفرصتی براي بیان منظور و عقیده خود را 

بینم مخاطبم به به کرسی بنشانم یا وقتی که می مجبورم دست به خشونت بزنم تا بتوانم حرفم را

بینم و قادر به شم یا زمانی که اختالفات همسرانم را میضغف من پی برده سریع عصبی می نقطه

  حلش نیستم.

دومین علت در پدیده اقتدارنمایی، ابزارگونه دیدن خشونت براي نائل شدن خشونت اَبزاري:  -2 

تحکمی و  به اهداف و اقتدار می باشد. مشارکت کنندگان، نتایج کوتاه مدت خشونت در برخوردهاي

  پندارند. وادار به عقب نشینی کردن مخاطب خود را، نوعی وسیله یا ابزار داراي کارکرد مثبت می

ها  باشد بعضی حریم: معموال براي این که طرف به وي بفهماند که کالم یا رفتارش غلط می2 کد

رف دهد و گرنه درصورت حفظ حریم و احترام به شخصیت طشود و خشونت رخ میشکسته می

مقابل نیازي به بروز خشونت نیست. بیشتر خشونتم به صورت گفتار تند و صریح است اصال پیش 

نیامده که فیزیکی رفتار کنم نسبت به طرف مقابلم بی تفاوت شده در همان چند دقیقه اول کل 

  کنم.خشم خود را یک باره بصورت کالمی تخلیه می

مان براي کوباندن پتک سکوت و اطاعت برسر کنم بهترین ز: موقع اعمال خشونت حس می3 کد

تونم خشونت نداشته نباشم طوري که در مقابل طرف مقابلم فرا رسیده ولی خودم به شخصه نمی

  شود. مقاومت ایشان اختیارم از دستم خارج شده و به درگیري فیزیکی منجر می

انی که زبان منطق مؤثر شود زم: خشونت پاسخ نهایی به رفتار یا کالمی است که دریافت می5کد

  باشد.اش میمقابل به نادرستی عمل یا خواسته واقع نشود. خشونت آگاه کردن طرف
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  شرایط  مداخله گر پدیده محوري اقتدارگرایی

منظور از خشونت فرآیندي تثبیت شده، انتقال رفتارهاي خشونت فرآیندي تثبیت شده:  -1

در زندگی خانوادگی فرزندان بعد از ازدواج می باشد. این خشن پدر به فرزندان و استمرار آن رفتارها 

رود. ترین بسترهاي استمرار خشونت خانگی به شمار میخشم آموخته شده فرایندي، یکی از مهم

تجربه زیسته مشارکت کنندگان، خشونت و اعمال زور و تحک در روابط خانوادگی را، امري رایج و 

  خود می دانند.مرسوم در رسیدن به اهداف و اقتدار 

: ناگفته نماند من مادرم همیشه با رفتارشون نشان دادند که مخالف کارهاي من نیستن 6کد

برم. واقعا خودم رو می زنم و صدام رو باالخاطر جاي خالی پدرم باشه. به در و دیوار میهشاید ب

ام که ناراحتی ها مخصوصا روي خواهرام حساس هستم. پیش آمدهدانم و از خیلی لحاظمسئول می

  ام سعی کردمرا سر مادرم خالی کردم و ایشان را در وضعیت به وجود آمده مقصر دانسته

: خشونت معموال در خانواده پدریم بین برادرهام با پدرم وجود داشته. خشونت من بیشتر با 3کد

اي من اند و زمانی که زمینه اعمال خشونت برهمسرم است ایشان به قول خودشان تحصیل کرده

کنم دیگر هیچ منطقی وجود ندارد که مانع کار من شود خود را در بن فراهم می کنند حس می

  اش حداقل خشونت است. بینم که راه چارهبستی می

: مثالً وقتی بچه بودم هم از طرف پدرم و هم مادرم تحت خشونت بودم. برادرهام دایم با هم 7کد

ر بزرگترم همیشه باهم یا قهر بودند یا در حال دعوا کردن. در حال کتک کاري بودند. و دو تا خواه

شد و به شدیدترین وجه ممکن کتک مان می زد. موهاي سرمان را مادرم خیلی زود عصبانی می

  زد. کشید. با دمپایی یا هر چیزي که دم دستش بود کتکمان میمی

ید بگم اینجوري نبود که پدرم : بله مادرم همیشه قربانی خشونت پدرم بود. در مورد مادرم با8کد

  ترسیدیم که جرأت نافرمانی نداشتیم. حتی اگه ایشون رو کتک بزنه، منتها جوري همه ازش می

  کردیم. ده درست نیست. باید بی برو برگرد اطاعت میدونستیم دستوري که میمی

باشد. ها امري طبیعی می نیاز به توجه و محبت در همه انسانسرکوب توجه خواهی:  -2

هاي پژوهش حاضر نشان داد که مشارکت کنندگان، یکی از شرایط مداخله گر در مطالعات و داده

از سوي اعضاي خانواده،  خشونت خانگی را ندیده گرفتن شدن یا عدم توجه و عدم دریافت محبت

را از  ها در مواقعی که احساس می کنند مورد بی توجهی واقع شدند، کنترل رفتار خودمی دانند. آن

  دست می دهند و رفتار و کردار خشن در پیش می گیرند.

بینم زنم سرگرم تلفنه. خب من از صبح هایی پیش میاد که خسته از بیرون اومدم می: وقت9کد

رسم خونه و چقدر خسته ام دونه من چه ساعتی میرفتم االن اومدم. قطع کن بیا به من برس. یا می
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یه فنجان چاي. من براي کی دارم خودم رو از پا درمیارم؟ شما باشی  اما هیچ چی آماده نکرده. حتی

  ناراحت نمی شی؟

  کنم اطرافیانم من رو دست کم می گیرند یا به من توجهی هایی که احساس می: وقت8کد

  دانند.کنم آن چنان که باید و شاید قدرم را نمیکنند یا من احساس مینمی

  

  دیده محوري اقتدارگراییراهبردهاي مشارکت کنندگان در پ

متداول ترین راهبرد در اقتدارگرایی، تحکم و برخورد محکم و خشن واکنش هاي تحکمی:  -1

هاي تحکمی را راهبردي براي رسیدن به اقتدار و عقب می باشد. اکثر مشارکت کنندگان، واکنش

  نمودند. نشاندن مخاطب خود قلمداد می

هاي نابجا و غیرمتعارف طرف مقابل در مدت درخواست : خشونت پاسخ محکم و کوبنده به1کد

سریع و بدون تفکر است. خشونت ابزاري براي ساکت کردن رد و یا از بین بردن  "زمان تقریبا

خواسته هاي طرف مقابل است که یا قادر به درك آن نیستیم. در واقع خشونت مهر سکوت زدن به 

دالنه قضاوت می کند و یا مورد قضاوت نادرست ایشان شود و یا ناعادهانی است که بی موقع باز می

  قرار بگیرم.

: بیشتر خشونتم به صورت گفتار تند و صریح است اصال پیش نیامده که فیزیکی رفتار کنم 2کد

نسبت به طرف مقابلم بی تفاوت شده. در همان چند دقیقه اول کل خشم خود را یک باره بصورت 

  کالمی تخلیه می کنم.

نوعی عکس العمل به رفتار یا گفتار طرف مخاطب است که در نظر شخص عامل،  : خشونت3کد

دلیلی براي پذیرفتن آن وجود ندارد و تنها راه مقابله با این عمل یا گفتار بروز خشونت است به 

صورت محکم و در همان لحظه. فریادهاي بلند با چاشنی کنایه و الفاظ زشت راهی براي کاهش 

  رد.اثرات آن وجود ندا

هاي مشارکت کنندگان در توجیه رفتارهاي خشن و یکی دیگر از مکانیزمخود مبرّایی:  -2

خشونت هاي خانگی، محقق دانستن خود براي ابراز خشونت و نیز مقصر بود طرف مقابل می باشد. 

نت کنند و قربانی خشومشارکت کنندگان با این روش به نوعی خود را از اشتباه و رفتار غلط مبرا می

  نمایند.را مستحق دریافت خشونت تلقی می

: همه من رو می شناسند. آدم منصفی هستم. همه کسانی که براشون کار کردم من رو به 9کد

درستی و خوبی می شناسند. همیشه براي مشتري هام کار خوب تحویل دادم. حتی یک بار یادم نمیاد 

  ترسم. بره بیرون با کسی دعوا نکردم. از دعوا می بابت اتفاقی بیرون با کسی بگومگو کنم. حتی اگه حقم
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هام من رو مالحظه کنند و : من شاید آدم خشنی باشم اما انتظار دارم همسرم و بچه11کد

گم کارم درسته اما در بعضی خودم رو نشون بدم. نمی ۀشرایطی به وجود نیارند که من اون روي دیگ

  شد؟!من بود عصبانی نمی دونم اگه کسی دیگه جتیموارد من واقعا نمی

  

  پیامدها

سردي روابط بین عامالن خشونت و قربانیان خشونت هاي خانگی یکی از سردي روابط:  -1

باشد. قربانیان خشونت، اگر چه به هاي خانگی میعمده ترین پیامدهاي اقتدارگرایی در خشونت

ایند، اما به تدریج روابط گرم و هاي خانگی مقابله نمندرت بتوانند در مقابل اقتدارگرایی و خشونت

دهند. اکثر مشارکت کنندگان در پژوهش، سردي صمیمی خود با عامل خشونت را از دست می

  ها عنوان نمودند.روابط خانوادگی و نارضایتی از این پیامد را در مصاحبه

(معموال همسرم) مثل  کنم که اگر  طرف مقابلم: گاهی اوقات در خلوت خودم فکر می1کد

خودم یک دنده، لجباز و مغرور بودند واقعا چه بر سر روابط خانوادگیم می امد؟ و تا کجا پیش می 

رفت؟از بین رفتن  احساس محبت و تبدیل شدن محیط خانواده به محلی سرد و بی روح تا مدت 

  زمان طوالنی.

و جایگزینی  : از بین رفتن صمیمیت بین طرفین. از بین رفتن دیوار بلند اعتماد در زندگی3کد

  نفرت و هراس از شخصیت طرف مقابل. خشونت به نظر من اصال خوب نیست.

هام در کوتاه ترین زمان نفی آن بر بچهکنم به خاطر کاهش اثرات م: معموال سعی می2کد

ها. که به نظر من تاوان ممکن اوضاع را به حالت عادي برگردانم. امکان ایجاد حس نا امنی براي بچه

تجربه هاي تلخ رو داره. از بین رفتن  نشاط و شور همیشگی. حاکم شدن فضایی سرد سختی چون 

  و پرتنش بر محیط زندگی.

انواع پیامدهاي منفی در روابط و مناسبات خانوادگی بین ارتباطات منفی خانوادگی:  -2

  باشد.هاي خانگی میهمسران یا فرزاندن، از دیگر پیامدهاي اقتدارگرایی در خشونت

 راستش هیچ کدوم از این ها زیاد مهم نیست. رفتارهام با دخترم خیلی به من عذاب :7کد

هاي من اونه در حالی که هیچ نقشی در به وجود اومدن این وجدان میده. چون قربانی اصلی خشم

هاي من دخترم هست که هیچ نقشی در ناراحتی من نداره. از زمان ها نداره. قربانی اصلی خشمخشم

  و نوزادي دخترم من همیشه به خاطر مشکالتی که خانواده شوهرم برام به وجود بارداري 

  آوردند، عصبی بودم. بیچاره دخترم اصالً شیر منو نخورد چون با اولین دعوا شیرم خشک شد. می

: خب پیامدش این بوده که خیلی دعوا داشتیم. زنم اون اوایل چند بار قهر کرد رفته خونه 9کد

سال زندگی اون رفتاري  40دیگه سن دعواي ما گذشته اما زنم هنوزم نشده بعد از داداشش. االن 
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بینم مثل کوه پشت شوهرشون که الیق من هست با من داشته باشه. من زن هاي مردم رو می

هستند اما زن من هیچ وقت من رو قبول نکرد. به پسرهام گفتم بگردید و زن محترم بگیرین. زنی 

کنه. زن نامحترم هم مرد ل و محترم مرد دیوانه رو عاقل میرام بذاره. زن عاقکه همیشه بهتون احت

  عاقل رو دیوانه می کنه. وقتی زلزله شد ما هم خیلی خسارت دیدیم. 

  

  پدیده کتمان ناتوانی

منظور از کتمان ناتوانی، سرپوش گذاشتن یا تالش براي پنهان کردن ضعف و ناتوانی مشارکت 

باشد. در نظر تمام مشارکت یل یا توانایی گفتگوي توأم با حل مسأله میکنندگان در ارائه دال

هاي مختلف زندگی، که نیازمند کنندگان پژوهش، اعمال خشونت کالمی یا فیزیکی در موقعیت

باشد، یک نوع گیري بهتر و عقالنی تر و استفاده از تکنیک هاي حل مسأله میآرامش و تصمیم

ود محسوب می شد. ناتوانی بیانی، الزامی دیدن خشونت و احساس طرد خ پوشش گذاشتن بر ناتوانی

    آیند. شدگی از دالیل علّی این پدیده محوري به حساب می

  
) مدل محوري کتمان ناتوانی2( شکل  
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  شرایط علی پدیده محوري کتمان ناتوانی

طقی براي توجیه منظور از ناتوانی بیانی، عدم توانایی در بیان نرم و منناتوانی بیانی:  -1

  باشد.(کالمی یا فیزیکی) می مخاطب و توسل به خشونت

کنم در گفتارم قدرت بیان ندارم (اولین باره به این موضوع اعتراف کردم). : احساس می5کد

کنم با تونم طرف مقابلم را بفهمم. در این جور مواقع سعی میکنم نمیحتی بعضی اوقات حس می

  ودم را به کرسی بنشانم. خشم و داد و بیداد حرف خ

کنم به بن بست رسیدم و توان مقابله با فرد مقابلم را ندارم کنم حس می: وقتی خشونت می6کد

تونم شرایط به وجود آمده را درك کنم و چون خودم کنم نمی(منظورم خواهرام هستند). حس می

  شم.ه خشونت میرا مسئول می بینم به قول معروف حرفی زده باشم و کم نیارم متوسل ب

وجود آمدن خشونت خانگی در پدیده کتمان از دیگر علل بهالزامی دیدن خشونت:  -2

باشد. به کنترل ناتوانی، الزامی دیدن خشونت براي رسیدن به اهداف هر چند کوتاه مدت می

درآوردن مقطعی اوضاع، این ظن را در اذهان مشارکت کنندگان به وجود آورده است که براي 

هاي خود، توسل به خشونت یک الزام به ستاندن ضعف و ناتوانی استداللی و توجیه گري درخوپوشا

  رود.شمار می

: در واقع آخرین چاره براي متوجه کردن مخاطب است. خشونت قابل حذف از زندگی 2کد

انسان نیست اما شاید قابل کنترل باشه. معموال در خانواده اعمال خشونت همیشه هم بد نیست. 

ها گاهی نتیجه مطلوب هم در پی دارد. تنها راه حل براي عمال خشونت با مالحظه حفظ حرمتا

  مجاب کردن و راضی کردن شخص مقابلم همین اعمال خشونت است.

ها میشه که زنم خیلی تند :  به نظرم خشونت در بعضی مواقع الزمه. مثالً بعضی موقع11کد

ها عصبانی کنم اگه اون موقعشونمش سر جاش. احساس میها باید یه جوري بنمیره. اون جور موقع

  نشم یا داد و بیداد نکنم، حرفم خریدار نداره.

سومین عامل در به وجود آمدن خشونت هاي خانگی در پدیده احساس طردشدگی:  -3

باشد. عاملین خشونت، از این موضوع که توسط اطرافیان کتمان ناتوانی، احساس طرد شدگی می

شوند، رنج می برند و نسبت به این گونه رفتارها، دگی یا مقایسه با افراد دیگر واقع میمورد طردش

  برند. اي خشنی به کار میرفتارهاي مقابله

  گیرند یا به من توجهی کنم اطرافیانم من رو دست کم میهایی که احساس می: وقت8کد

دانند. بیشتر برخوردهاي را نمی کنم آن چنان که باید و شاید قدرمکنند یا من احساس مینمی

ها پیش اومده پسرم رو کتک زدم اما خشنم با همسرم و پسرمه. داد و بی داد و فحاشی. خیلی وقت

  همسرم رو نه. فقط برخورد کالمی و خالی کردن خشم با کلمات و جمالت تند و تحقیر کننده بوده.
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حال سوختن هستم. احساس  کنم از درون درکنم احساس می: زمانی که خشونت می10کد

ها تونم حقم رو پس بگیرم. یا بعضی وقتکنم در حقم ظلم شده و من توانایی مقابله ندارم و نمیمی

هایی که شاهد فرق دن حق منو بخورند. وقتهاي بی ارزش بی وجود به خودشون جرأت میآدم

یضی هست که پدر و مادرم گذاشتن پدر و مادرم بین بچه هاشون می شم و همه اینا به خاطر تبع

زنه یا ادعاش میشه عصبانی می گذاشتند. هیچ مقاومتی ندارم. اگه ببینم کسی داره زیادي حرف می

  بینم که چقدر وضعشون از من بهتره من هیچی ندارم.هام رو میشم. یا داداش

یم. دخالت هاي خانواده شوهرم نباشه شاید ما هیچ وقت با هم بگو مگو هم نکن: اگه دخالت7کد

کنند هام میذارند و همیشه سعی میهاي مادرشوهرم و خواهرشوهرهام. فرقی که بین من و جاري

من رو از خودشون برونند و با زخم زبان اذیتم کنند. من انگار عروس اون خونه نیستم. هر چند که 

 هام سرترم اما همیشه من رو از خودشون روندند.از دخترها و جاري

  

  ه گر در پدیده محوري کتمان ناتوانیشرایط مداخل

یادگیري اجتماعی: منظور از یادگیري اجتماعی، آموخته شدن این باور و کلیشه در ذهن  -1

هاي (از پدر و مادر به فرزندان) یا از طریق کلیشه مشارکت کنندگان به صورت یادگیري فرایندي

  رفتاري حاکم بر خانواده و اجتماع می باشد.

م همیشه قربانی خشونت پدرم بود. در مورد مادرم باید بگم اینجوري نبود که پدرم : بله مادر8کد

ایشون رو کتک بزنه، منتها جوري همه ازش می ترسیدیم که جرأت نافرمانی نداشتیم، حتی اگه 

کردیم. من و برادر دونستیم دستوري که می ده درست نیست. باید بی برو برگرد اطاعت میمی

زد اما من و برادرم م همیشه از پدرم می ترسیدیم. پدرم خواهرهام رو کتک نمیکوچکم و خواهرها

  هاي بچگی به شدت کتک زد و تحقیرمون کرد.رو چندین بار به خاطر شیطنت

بردند. خیلی بی رحم بود اما : پدر من توي روستا معروف بود. همه روستا ازش حساب می9کد

زد. کسی جرأت رو حتی اهالی روستا رو هم کتک میکارهاي مفیدي براي روستا کرد. همه ما 

(مادر پدرم) خیلی خشن بود و خیلی حرفش برو  نداشت مستقیم تو چشمش نگاه کنه. مادربزرگم

  داشت. اما مادر خودم زن مظلومی بود. پدرم سرش هوو آورد مادرم قادر به اعتراض نبود.

ا پدرم وجود داشته. خشونت من بیشتر با : خشونت معموال در خانواده پدریم بین برادرهام ب3کد

اند و زمانی که زمینه اعمال خشونت براي من همسرم است ایشان به قول خودشان تحصیل کرده

کنم دیگر هیچ منطقی وجود ندارد که مانع کار من شود خود را در بن کنند حس میفراهم می

م بیشتر خشونتم با همسرم و بستی می بینم که راه چاره اش حداقل خشونت است. ولی من خود

  دهد مخصوصا با دامادهامون که خیلی درگیري کالمی داریم.خانواده بستگانم رخ می
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  باشد.انفعالی، از دیگر مداخله گرهاي عنوان شده توسط مشارکت کنندگان می

زنم کنم، دخترم رو کتک میتی اعصابم آرام نیست اصال قابل کنترل نیستم. فحاشی می: وق7کد

اون  گم چرا من رو به این آدم دادي؟کنم و میزنم و بهش بی احترامی میو حتی به مادرم زنگ می

موقع احساساتم شدیداً برانگیخته شده و تمام وجودم خشم و ناراحتی و بیزاري از همه اطرافیان و 

شم. تی دختر بی گناهم هست. این جور مواقع اگه شوهرم با من همراه نباشه به شدت عصبانی میح

کنم خشمم رو خالی کنم. مثالً بارها شده تلفنی چنان با اول با صداي بلند و داد زدن سعی می

 خبره؟ ها آمدند که چهمادرشوهر یا خواهرشوهرهام دعوا کردم و داد و بیداد راه انداختم که همسایه

  گم. بعد یه مدت به خودم و زمین و زمان بد و بیراه می

ساله. متأهلم. شغل من آزاد هست و دیپلم دارم. دو فرزند دارم. تعریف  38: حبیب هستم. 8کد

من از خشونت اینه که نتونی عاقالنه رفتار کنی و به خاطر همین سعی کنی از راه داد و فریاد به 

  خواسته هات برسی.

  

  هاي مشارکت کنندگان در پدیده محوري کتمان ناتوانیراهبرد

به  هاي جبران ناتوانی، متوسل شدنمنظور از مکانیزممکانیزم هاي جبران ناتوانی:  -1

هاي عقالنی و ها ناتوانینباشد که مشارکت کنندگان به کمک آاستراتژي ها یا راهبردهاي می

  گفتمانی خود را جبران نمایند. 

م توانایی گفتگوي مسالمت آمیز را با طرف مقابلم ندارم و از فن بیان خوبی : حس می کن1کد

هاي کالمی و گفتاري است که در عمل به برخوردار نیستم. در کل خشونت نوعی باور به ناتوانایی

اشکالی مثل پرخاشگري و یا استفاده از برخوردهاي فیزیکی منجر می شود. برایم مهم نیست که 

کنم پاسخ به طرف آید درآن موقع به تنها چیزي که فکر میشود و چه پیش میعواقب آن چه می

مقابلم به ناشایستی عملش به صورت تهاجمی و شدید است مهم لحظه ایست که در آن قرار گرفته 

  ام.ام. به قول  معروف دوست ندارم بشنوم که کم آورده

اره به این موضوع اعتراف کردم). : احساس می کنم در گفتارم قدرت بیان ندارم (اولین ب5کد

حتی بعضی اوقات حس می کنم نمی تونم طرف مقابلم را بفهمم. زمانی که هیچ فرصتی براي بیان 

کنم از عهده اداره زندگیم برنمیام مجبورم دست به یده خود را ندارم. از طرفی حس میمنظور و عق

بینم مخاطبم به نقطه ضغف من پی ه میخشونت بزنم تا بتوانم حرفم رابه کرسی بنشانم یا وقتی ک

بینم و قادر به حلش نیستم. مجبور برده سریع عصبی می شم یا زمانی که اختالفات همسرانم را می

رسه خشونت اعمال کنم که اوضاع از اینی که هست بدتر نشه. میشم تا زمانی که فکري به ذهنم می
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کنم با تهدید رسه فقط سعی میذهنم نمیکنم راهی براي کاهشش به بیشتر عصبانیت اعمال می

  اوضاع رو یکم کنترل کنم.

تالش و تمایل براي حل مشکل و کنترل خشم، در تمامی تمایل براي حل مشکل:  -2

هاي خانگی، عنوان گردید. برخی از مشارکت کنندگان، به عنوان راهبردي براي حل معضل خشونت

نوع برخورد با مسأله یا مخاطب در مواقعی که  مشارکت کنندگان به تفکر و تالش براي بهبود

اند یا تا ق بودهفدستخوش خشونت می گردند، اشاره نمودند، اما معموالً در این روش کمتر مو

  رسیدن به حد مطلوب، فاصله زیادي داشتند.

شد قبل از هر کاري به عواقبش : چندین بار مشاوره رفتم ولی هنوز نتیجه نگرفتم. کاش می4کد

  کردیم بعد انجامش می دادیم تا روزي گرفتار نشیم.ر فکر میبیشت

ریزه. شرمنده هستم. روي : باور کنید تا یه هفته بعدش داغون هستم. معده م به هم می11کد

کنم، اما بازم تا یه گم بار آخرم بود و تکرار نمینگاه کردن به خانواده رو ندارم. هزار بار با خودم می

  یشم همون آدم عصبی.اتفاقی پیش میاد، م

تونستم یه راهی یاد بگیرم که بتونم خشم خودم رو کنترل کنم خیلی خوب بود. : واال اگه من می9کد

که هر وقت عصبانی شدم و دعوا کردم بعدش خودم متهم شدم با این که طرفم مقصر بوده. براي این

  ل دادم خودم رو کنترل کنم.کمتر از کوره در برم خیلی قبالً با خودم فکر کردم و به خودم قو

  

  پیامد ها 

: پر واضح است که احساس ندامت و پشیمانی، یکی از معمول ترین احساس ندامت -1

باشد. زندگی اکثر مشارکت کنندگان در هاي انفعالی میاحساسات بعد از اقدامات نسنجیده و واکنش

تند، آکنده از مشکالت ارتباطی پژوهش که به عنوان عامالن خشونت خانگی، مورد مصاحبه قرار گرف

و خانوادگی بود که مشارکت کنندگان خود را در به وجود آمدن این مشکالت، مقصر دانسته و حس 

  ندامت و پشیمانی داشتند. 

ها زیاد مهم نیست. رفتارهام با دخترم خیلی به من عذاب وجدان : راستش هیچ کدوم از این7کد

ن اونه در حالی که هیچ نقشی در به وجود اومدن این خشم ها هاي مده. چون قربانی اصلی خشممی

به خاطر همین  هاي من دخترم هست که هیچ نقشی در ناراحتی من نداره.نداره. قربانی اصلی خشم

ها بگومگوهاي و رفتارهاي بچگانه انقدر خودم رو درگیر کردم که هیچ فعالیت مفیدي توي این سال

ام االن مدرك دکتراشون رو دارن می گیرند. آرزو می کنم اي کاش هنداشتم در حالی که همکالسی

  کردم. اي کاش به خاطر چیزهاي کوچک روابطم رو با دیگران خراب تر رفتار میکمی معقول
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کردم. بیشترین پشیمانی ام به خاطر ظلمی هست که با دخترم کردم و مطمئن هستم هرگز من نمی

  من بخشش ندیده.رو نخواهد بخشید. چون هیچ وقت از 

: خیلی از رفتارهاي خودم در مواقع خشم و از کوره در رفتن، احساس پشیمانی، 11کد

شرمندگی و عذاب وجدان دارم. همین رفتارهام باعث شده کارهاي خوبم هم به چشم نیاد و خیلی 

  ها حقم خورده شده. این حس پشیمانی بعد از خشم تقریباً همیشه باهام هست. اما بازم وقت

  تونم آن چنان که باید خودم رو کنترل کنم.نمی

ها و لطمات روانی و شخصیتی که به دلیل عدم کنترل آسیبهاي شخصیتی: آسیب -2

ها احساس اعتماد به خشم، دامنگیر مشارکت کنندگان می گردد، بسیار متداول می باشد. اکثر آن

و در صورت دلخواه نبودن نتیجه مقایسه،  نفس پایینی دارند یا مدام خود را با دیگران مقایسه کرده

ها گاهی به دلیل از بین رفتن وجهه خود در بین اقوام یا گردند. آندچار خشم یا افسردگی می

خانواده نگران و ناراحت هستند و گاهی نیز احساس از دست رفتن جایگاه عاطفی خود در بین 

  اعضاي خانواده را دارند.

ها ناراحت بودم مخصوصاً اگه پدرم پیش ی دیدم تا مدت: زمان کودکی که خشونت م8کد

شدم و همیشه مورد تمسخر دوستام زد یا تحقیر و دعوام می کرد. خیلی هول میدوستام منو می

بودم. حسی که نسبت به پدرم داشتم نفرت بود و آرزوي بزرگ شدن و مقابله به مثل داشتم هر 

هاي پدرم نداشتم. فقط چون در مقابل خشونت چند وقتی هم که بزرگ شدم، آنچنان مقاومتی

  مستقل شده بودم و دستم تو جیب خودم می رفت کمی بهم احترام می ذاشت.

: پیامد دیگه اش سرد شدن عشق و عالقه اولیه بین من و شوهرم هست. دعواهاي همیشگی 7کد

خیلی صبور و  من با خانواده اش روي اینم خیلی تأثیر گذاشته و عصبی شده در حالی که قبالً

خوش اخالق بود. پیامد دیگه اش وجهه خودم بین خانواده خودم و خانواده شوهرم هست که به 

  شدت خراب شده و من از این بابت متأسفم.

  

  بحث و نتیجه گیري

هاي پیشین با یافته هاي پژوهش هاي پژوهشدر این بخش از پژوهش ابتدا به مقایسه یافته

  حاضر می پردازیم.

)، 1397( )، شرفی1398( هاي پژوهش شفیعی و قدوسیحاصل از این پژوهش، یافتهنتایج 

 کبیري و همکاران)، 1397( )، بردسیري و همکارانش1397( )، آقا خانی نوید1397( فریدکالتی

  کند.)، تأیید می2017( )، کالرك و همکاران1397(
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ها، ت. در زمان انجام مصاحبهاین پژوهش دو سال بعد از زلزله استان کرمانشاه انجام شده اس

اقدامات مختلف و مفیدي از سوي دولت و خیرین براي مردم این مناطق صورت گرفته بود که از 

ها تا حدود زیادي توسط ها کمک به خوداشتغالی افراد و به ویژه زنان بود. خرابیجمله مهم ترین آن

ي شده یا در حال تکمیل بود. نتایج این هاي مردمی و دولتی، بازسازخود مردم یا با کمک و حمایت

هاي خانگی به وجود آمده در جامعه مشارکت کنندگان دهد که اغلب خشونتپژوهش نشان می

باشد. ها میهاي ارتباطی و عاطفی آنپژوهش، ناشی از اقتدارگرایی عامالن خشونت یا کتمان ناتوانی

(در این  هاي خانگیل به وجود آمدن خشونتاقتدارگرایی و کتمان ناتوانی، دو روي یک سکه در عل

هایی عاطفی و ارتباطی خود، پژوهش)، می باشند. مشارکت کنندگان، براي انکار یا کتمان ناتوانی

  شوند. متوسل به استفاده از زور و خشونت در روابط خانوادگی می

نمایند،  در شرایطی که قربانیان خشونت در مقابل اقتدارگرایی عامالن خشونت، مقاومت

ها، در بازه زمانی هاي خانگی رخ می دهد. همچنین با توجه به داده هاي حاصل از مصاحبه خشونت

مورد پژوهش، شرایط و موقعیت به وجود آمده بعد از زلزله، هیچ گونه تشدید در اعمال خشونت 

ن، شرایط خانگی از طرف عامالن خشونت بر قربانیان خشونت، وجود نداشت، برعکس برخی از عامال

(به دلیل گسترده شدن حوزه عمومی به حوزه خصوصی و همجواري بیشتر با  زندگی در کانکس

هاي آموزشی دایر شده بعد از زلزله)، از میزان  مچنین به دلیل اشتغال (در کارگاههمسایگان) و ه

یبت هاي این پژوهش به بدین معنا نیست که در شرایط مصخشونت خانگی کاسته شده است. یافته

هاي خانگی یا هر مشکل و معضل خانوادگی، به حاشیه رانده می شود، و بالیاي طبیعی، خشونت

بلکه نتایج حاکی از این است که، در شرایطی که بالها یا مصیبت هاي وارد شده بر افراد، عمومیت 

 داشته و جنبه فردي و شخصی نداشته باشد، میزان همنوایی افراد گرفتار شده در یک مصیبت

مشترك افزایش می یابد. همنوایی ایجاد شده در زمان بالیاي طبیعی بر میزان تاب آوري جمعی 

گذارد. عالوه بر این، بر اساس یافته هاي برآمده از پژوهش، کوچک یا باریک شدن  تأثیر مثبت می

هاي عمومی، بر خودکنترلی افراد در بروز خشم یا هاي خصوصی و گسترده شدن عرصه عرصه

کاهد. از سوي دیگر توجه و دهاي خشن خانگی تأثیر گذاشته و از میزان یا شدت آن میبرخور

هاي مردمی، در شرایط بعد از هاي مالی دولت یا خیرین و کمکها، حمایتحمایت اقوام و خانواده

هاي به وجود آمده را جبران نمود و از سوي دیگر ایجاد فضاهاي زلزله، تا حدودي آسیب

و کارآفرینی براي زنان این مناطق که قربانیان اصلی خشونت هاي خانگی به شمار می خوداشتغالی 

هاي ایجاد خشونت چه به لحاظ باال رفتن اعتماد به نفس قربانیان و چه به آیند، سبب شد که زمینه

لحاظ گرد آمدن در یک فضاي کارگاهی و صحبت کردن با دیگر زنان، درد و دل کردن و مشاوره 

ها، توانستند مواجهه منطقی تري در روابط خود با عامالن خشونت داشته باشند که آن گرفتن از

  باشد. هاي خانگی بعد از بحران زلزله، مؤثر میهمین عامل نیز در کاهش خشونت
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(تبعات جانی و  دهد که در جامعه مورد مطالعه، زلزله و تبعات بعد از آننتایج پژوهش نشان می

رد باعث کاهش خشونت هاي خانگی و در برخی موارد دیگر، هیچ تأثیري بر آن مالی)، در برخی موا

(کاهش خشونت خانگی)، یکی به دلیل بی اهمیت شدن اختالفات و  نداشته است. علت این امر

مسائل قبل از زلزله و دیگري به دلیل در هم تنیدگی بیشتر خانه ها به هم و کاهش مرزهاي حوزه 

  با همسایگان می باشد.خصوصی و ارتباط بیشتر 
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