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Abstract 
The aim of the present study is to "investigate the lived experiences of violence in 
the families of the new generation (couples under 30 years of age in Ilam)". The 
method of the present research is qualitative. The sample size of the study is a 
combination of four groups of five (including 1 counselor, 1 helper and 3 victims 
of violence), which is a total of 20 people. The research sampling method was 
purposeful and in the form of snowballs. The data collection tool was also a semi-
structured interview with limited questions. According to research findings; Types 
of violence in the new generation of families in Ilam city include men's violence 
against women, women's violence against men, parental violence against infants 
and children, and violence against the spouse's family. also; Techniques of violence 
in the new generation of Ilam city are: indifference (sexual, emotional and 
economic), infidelity and entering into extramarital affairs, practical violence, 
psychological and verbal violence (slander of betrayal, slander of 
underemployment, threat of beating, threat of divorce, obscenity), economic 
violence (non-payment of alimony, non-payment of alimony, threat of deprivation 
of inheritance). Finally,; Men's power-seeking, marriage without love, interference 
from others, cyberspace and the tendency to extramarital affairs, economic 
problems, changes in the structure of relationships and power in the family, 
addiction, especially industrial drug addiction, and weak social support for victims 
of domestic violence It is effective in the families of the new generation of Ilam 
city. 
 
Keywords: Violence, Domestic Violence, Violence Techniques, social factors, 
cultural factors. 
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  چکیده

، عمـداً، در چـارچوب   يگـر یبر شخص د یکنشی است که بر اساس آن، شخص یخشونت خانوادگ

بررسـی  «راستا؛ هـدف تحقیـق حاضـر     ین. در همنماید ییا روانی وارد م یکیزیف يصدمهخانواده، 

و رویکرد نظري غالب آن، رویکرد کارکردگرایی، » نسل جدید يها تجارب زیسته خشونت در خانواده

تضادي و تلفیقی بوده است. روش تحقیق از نوع کیفی است. حجم نمونه، ترکیبی از چهار گروه پنج 

 رفته هم ينفر از آسیب دیدگان از خشونت) است که رو 3نفر مددکار و  1نفر مشاور،  1نفره (شامل 

 يصورت گلوله برفی بوده است. ابزار گردآور دار و به تحقیق، هدف یريگ . روش نمونهباشد ینفر م 20

تحقیـق؛   هـاي  یافتـه محدود بوده است. طبق  ینیمه ساختاریافته با سؤاالت يا اطالعات نیز مصاحبه

ه یه زنان، زنان علیالم شامل خشونت مردان علید شهر اینسل جد يها خشونت در خانواده يها گونه

 هاي یک. همچنین؛ تکنباشد یه خانواده همسر میه نوزادان و کودکان و خشونت علین علیمردان، والد

(قصد تنبیه  یی(جنسی اقتصادي)، خیانت و ورود به روابط فرا زناشو اعتنایی یاند از: ب خشونت عبارت

ا انتقام)، خشونت عملی (کتک زدن، شکستن سوزاندن یا بریدن اعضا)، خشونت روانـی و کالمـی   ی

نـدادن،   یبیتـوج  زدن، تهدید به کتک، فحش)، خشونت اقتصادي (پـول  يکار نت و کم(تهمت خیا

 يها ، دخالتيورز مردان، ازدواج بدون عشق یطلب که؛ قدرت تهدید به محرومیت از ارث). نهایت آن

رات ساختار روابط و یی، تغي، مشکالت اقتصادییش به روابط فرا زناشویو گرا يمجاز يان، فضایاطراف

 یبو ضعف حمایـت اجتمـاعی از آسـ    یاد به مواد مخدر صنعتیاعت یژهو اد بهیخانواده، اعت قدرت در

  الم مؤثر است.ینسل جدید شهر ا يها در خانواده یخشونت خانوادگبر دگان ید
  

 ،یخشونت، عوامل اجتمـاع  يها کیخشونت، تکن يها گونه ،یخشونت خانوادگ ها: کلیدواژه

  .یعوامل فرهنگ
  

 05/09/1401تاریخ پذیرش:   04/09/1401تاریخ بازبینی:   09/04/1401تاریخ دریافت: 

 402- 377صص ، 1401 اسفند، 45، پیاپی 4، شماره 11، سال  اجتماعی فرهنگی فصلنامه راهبرد
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  مسئلهمقدمه و بیان 

 دهـد  یت و آرامش میخود احساس امن ياست که به اعضا ينهاد ترین یخانواده اساس

 ین نهـاد طـ  یـ هـا اسـت. ا   انسـان  یو جنس یعیطب يازهاین يارضا يفضا ینتر و مهم

و عامـل انتقـال    یفرهنگ هاي یژگیله حفظ وین وسین و مؤثرتریدارتریهزاران سال پا

را  یبوده است؛ اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامن يبعد يها ها به نسل آن

 يهـا  ده قتـل یـ پد ، گسـترش یتنـ  روان هـاي  یمـاري امـد آن ب یکه پ دهد یگسترش م

خشونت در خانواده، نشان رشد خشونت «است. يآزار و کودك ی، همسرکشیخانوادگ

  ).3: 1398(زمانی مقدم، » در سطح جامعه است

خشــونت در حالت کلی، رفتاري عمدي و آگاهانه اســت که هـدف آن صـدمه   «

ان دلیـل  نظـر  یــا دیگران باشــد. گروهــی از صـاحب  ا کالمی به خودیزیکی یزدن ف

ــر   ــی و فط ـــار را ذات ــن رفتـ ــ   يای ـــابی م ــر آن را اکتسـ ــی دیگ ــد یو گروه » دانن

ســـوء رفتـار یـا    «). بنا به تعریف ســـازمان بهداشـت جهـانی؛    620: 1،2019(آلوس

خشونت به اســتفاده عمــدي از قدرت فیزیکی و یا تهدیــد بر روي دیگران اطـالق  

یا همراه با جراحت، آسیب روحـی روانـی،   بدون آســیب ظاهري  تواند یکه م شود یم

، 2سازمان بهداشت جهـانی »(گوناگون و حتی مرگ باشد هاي یتاختالل رشد، محروم

1996 :8.(  

گردد که بر یاطالق م يا برخوردیبه عمل و  یخشونت خانوادگ« راستا؛ یندر هم

 صدمه یـا صـدمات  ، عمداً، در چارچوب خانواده، يگریبر شخص د یاساس آن، شخص

ـ . انماید ی) وارد میا اخالقی یا معنوي (روانی یکیزیف بـه   توانـد  ین نـوع برخـورد، مـ   ی

انـواع خشـونت را ضـرب و شـتم، تجـاوزات       ترین یعد. شایبروز نما یمختلف يها گونه

بـر   يت اقتصـاد یاز حاالت اعمـال محـدود   ین و در برخید، توهیر، تهدی، تحقیجنس

  ).49: 1396: به نقل از شربتیان،2017، نیگراو د 3بارنت»(دهد یل میافراد، تشک

در «مختلـف اسـت.   يهـا  در فرهنگ یخانوادگ يهاجهان امروز ما شاهد خشونت

سـت چـه   یهسـتند، امـا مشـخص ن    یخشونت خانگ ینفر قربان 20قه یا در هر دقیدن

                                                        
1. Alves 
2. WHO 
3. Barnet 
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ــداد از ا ــتع ــن قربانی ــ  ی ــحبت م ــود ص ــکالت خ ــاره مش ــدیان درب ــري و » کنن (کبی

آمریکا نشـان   یداخل يهان ارقام مرکز نظارت بر خشونتی). آخر296: 1397دیگران،

رنـج   یخـانوادگ  يهاکا از انواع خشونتیون نفر از شهروندان امریلیم 120که  دهد یم

 یسسـه مطالعـات  ؤ. مدهـد  یکه چهل درصد جمعیت آن کشور را تشـکیل مـ   برند یم

 ران رایـ ) ایشمسـ  1396(سـال   2017ن گزارش خـود در سـال   یدر آخر» 1گالوپ«

 ین کشور را در رتبه اول خشـونت اجتمـاع  یکرد و ا ین کشور جهان معرفیتریعصبان

کشور مطالعه شـده   142ان ین مؤسسه، از میا يآمار يها ا قرار داد. طبق دادهیدر دن

ن مـردم  یتـر یعصـبان  یران، عـراق و سـودان جنـوب   یب ایبه ترت 2017جهان در سال 

 49ران)، یـ درصـد (ا  50ب یـ کشورها بـه ترت  نیا یزان مردم عصبانیجهان را دارند. م

، 1399، 2) اسـت. (روزنامـه جهـان صـنعت    یدرصد (سودان جنوب 47درصد (عراق) و 

بهزیسـتی در ایـران؛    يهـا  تحقیـق مرکـز پـژوهش    هاي یافته). طبق 76564کدخبر: 

الم، یـ جـان، لرسـتان، ا  یکردسـتان، آذربا  يهاآمار خشونت در استان یشتر پراکندگیپ

ن یزد و قـم کمتـر  یـ اصفهان، کرمان،  يهان و در استانیشتریو خوزستان ب کرمانشاه

تـوان حـدومرز   یشـده و نمـ   يران سراسـر یـ ها در اشد اما اکنون خشونتیگزارش م

آن متصـور بـود (مطـابق گـزارش روزنامـه       يبـرا  ییایت جغرافیازنظر موقع یمشخص

  )76564با کد خبر:  1399جهان صنعت، 

در  یـز آم که هــم زن و هم مــرد مرتکــب اعمال خشـونت  گــر چــه ممکن اســت

)، آلکنـو و  2012)، اسوندسن و جانسـن ( 2008خانواده گردند ولی تحقیقات النگ و فیزو (

و... نشـان دادنـد کـه زنـان بـه میـزان        3)2019)، کـوفمن و اشـتراوس (  2015سالومون (

آزار و خشــونت که باهدف بـه   این یگرد عبارت گیرند و به یبیشتري مورد بدرفتاري قرار م

در «اسـت.   شـده  یـده ، از سوي مـردان بیشـتر د  پذیرد یکنترل درآوردن و تســلط انجام م

ن به اورژانـس اجتمـاعی، دختـران    یدرصد مراجع 80تا  75ایران نیز در حال حاضر حدود 

 21(سـایت تابنـاك،    »انـد  قرارگرفته یمجرد و زنان متأهل هستند که مورد خشونت خانگ

دیگـر تحقیقـات آلمونـد و     ي). از سوhttps://khabarfarsi.com/w/tabnak.ir ،1399 يد

 4)، سـاندرز و الیـوت  2018)، عثمـان و آیکـان (  2017)، کریـک و دالبـی (  2009آسوري (

یکـدیگر، سـایر    یـه اند که؛ عالوه برخشونت همسران یـا والـدین عل   ز نشان دادهی) ن2020(

انواع خشونت مانند خشونت والدین علیه فرزندان، فرزندان علیـه والـدین و فرزنـدان علیـه     

                                                        
1. Gallup 

  . روزنامه اقتصادي صبح ایران2

3. Long and Fizo, Sundsen and Johnson, Alkeno and Salomon, Koffman and Strauss 
4. Almond and Usury, Crick and Dolby, Osman and Ikan, Saunders and Elliott 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ره امش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  380

و منتشرشـده از طـرف    یها رخ دهد. مطابق آمار جهـان  فرزندان نیز ممکن است در خانواده

 90شـود و  یخشونت م یک کودك قربانیسازمان ملل از هر پنج کودك در سراسر جهان 

سالمند در سراسـر   10در خانه هستند. از هر  ین تعداد شاهد خشونت خانگیدرصد از هم

ـ یـ شـود و از زنـان ن  یمـ  یخشونت خانگ ینفر قربان یک یادن ا یـ درصـد در دن  70ش از یز ب

شـوند  یخـود مـ   یزنـدگ  يا شـرکا یـ همسـران   ياز سو یکیزیو ف یخشونت جنس یقربان

  ).46: 2020(ساندرزو الیوت،

بـه بـاال بـودن میـزان خشـونت خـانوادگی در ایـران و        در همین راستا بـا توجـه   

، هدف تحقیق حاضر، بررسی همین موضوع اسـت کـه تجـارب    1خصوص شهر ایالم هب

سال) شـهر ایـالم را بررسـی     30 نسل جدید (کمتر از يها زیسته خشونت در خانواده

 آن کدامند؟ یلو دال ها یکها، تکن نموده و دریابد که گونه

 هـاي  یبدر مقایسه با انواع دیگر آسجهت اهمیت دارد که؛  انجام این تحقیق ازآن

اجتماعی که معموالً آسیب به دیگران است، به خاطر درونی و خودي بـودن افـراد در   

معرض آسیب از پیچیدگی بیشتري برخوردار است و عواملی که موجب بـروز چنـین   

اشـاره   تر یشطور که پ طرف دیگر، همان ترند. ازشوند تا حدي ناشناختهاي میروحیه

خشونت خانوادگی در اکثر جوامع و ازجمله در نظام اجتماعی و خانوادگی ایران، شد؛ 

شهر ایالم  يها ها و ازجمله خانواده نمود چشمگیري دارد. این موضوع در اکثر خانواده

ـ   . محققان قبلی که روي خشـونت خـانوادگی کـارکرده   شود یدیده م وژي و انـد، تیپول

برخـی   رسـد  یاند اما به نظـر مـ   عوامل متعددي براي تبیین این نوع رفتارها برشمرده

ها و عوامل احتمالی هم ممکن است وجود داشته باشند که در تحقیقات پیشین  گونه

قبلی هستند کـه جـاي نقـد و     یقاتاند و نیز برخی عوامل در تحق مدنظر قرار نگرفته

مند است که با توجـه بـه گسـترش ایـن پدیـده در بـین       بنابراین ارزش؛ بازبینی دارند

و عوامل آن شناسایی شود تا میزان این پدیـده کـاهش    ها یکها، تکن ها، گونه خانواده

صورت کمـی   تحقیق، براي تکمیل تحقیقات قبلی که اکثراً به ینا یابد یا تعدیل شود.

دگی بپـردازد و  صورت کیفی به بررسی موضـوع خشـونت خـانوا    اند، سعی دارد به بوده

 زوایاي جدیدي از این موضوع را شناسایی نماید.

                                                        
 . براساس مستندات ذکرشده در سطور باال1
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 سؤاالت تحقیقو  اهداف .1

  هدف اصلی .1-1

 کمتر از نسل جدید (زوجین يها تجارب زیسته خشونت خانوادگی در خانوادهبررسی 

  المیسال) شهر ا 30

  اهداف فرعی .1-2

 نسل جدید شهر ایالم يها گونه شناسی (تیپولوژي) خشونت خانوادگی در خانواده  

 نسل جدیـد شـهر    يها شناسایی تکنیک (ابزارهاي) خشونت خانوادگی در خانواده

  ایالم

 نسل جدید شهر ایالم يها شناسایی عوامل مؤثر بر خشونت خانوادگی در خانواده  

  سؤاالت تحقیق .1-3

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟ يها خشونت خانوادگی در خانواده يها گونه -1

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟ يها خشونت خانوادگی در خانواده یلدال -2

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟ يها خشونت خانوادگی در خانواده هاي یکتکن -3

  پیشینه تحقیق .2

  داخلی هاي یشینهپ .2-1

ــاران ( ــوان  1396فخــارزاده و همک ــا عن ــی را ب ــیوع  «) تحقیق ــا ش ــرتبط ب ــل م عوام

کننده به مراکـز بهداشـتی و درمـانی شهرسـتان      زنان مراجعهخانگی در  يها خشونت

خـانگی و برخـی    يهـا  اند این مطالعه باهدف تعیین میزان خشونت انجام داده» آبادان

 ـشده است. این مطالعه یک پژوهش توصـیفی    مرتبط در زنان متأهل انجام يها علت

به مراکز بهداشتی  کننده نفر از زنان متأهل مراجعه 623مقطعی است که با مشارکت 

اي و ابـزار  گیري تصادفی خوشـه شده است. روش نمونه درمانی شهرستان آبادان انجام

 3/72هاي تحقیق نشان داده است که شـیوع خشـونت   تحقیق پرسشنامه است. یافته

انـد.   زنان با انواع خشونت روانی، فیزیکی، تهدیدي و جنسی مواجه بـوده  درصد بوده و

هـا،  بین خشونت و سن، رضایت زناشـویی، رفتـار خـانواده    داري یمعنعالوه، ارتباط  هب

مالی، مصرف سیگار، مصرف الکل، بیماري، نوع مسـکن، شـغل، محـل تولـد و      ینتأم

کـه مواجهـه بـا خشـونت در      کننـد  یم گیري یجهغیره وجود داشته است. محققان نت
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الیی برخوردار بود از شیوع با یشناخت در حیطه خشونت روان یژهو شهرستان آبادان به

  ).1396(فخارزاده و همکاران، 

ارتباطی زنـان   يها مهارت یرتأث«) تحقیقی را با عنوان 1396انصاري و همکاران (

اند. این مطالعه یک پژوهش مقطعـی  انجام داده» بر خشونت خانگی از سوي همسران

ان نفري از نان متأهـل منطقـه گرچگـان شهرسـتان گنجـ      385اي است که در نمونه

اسـت.   شـده  يآور بـا اسـتفاده از پرسشـنامه جمـع     یازشده است. اطالعات موردن انجام

تحقیق نشان داده است که بین خشونت و مهارت ارتباطی رابطه معکوس و  هاي یافته

وجود دارد. همچنین، میزان خشـونت فیزیکـی بـا تعـداد فرزنـدان رابطـه        داري یمعن

ــوهران رابطــه   ــا ســطح تحصــیالت ش ــان   مســتقیم و ب ــوس وجــود دارد. محقق معک

ارتباطی تنش و مشاجره بین زوجـین   يها که استفاده از مهارت کنند یم گیري یجهنت

بـه کـاهش خشـونت     توانـد  یارتباطی زنان م يها ؛ بنابراین، تقویت مهارتکاهد یرا م

  ).1396علیه آنان منجر شود (انصاري و همکاران، 

 يهـا  خشـونت  بینـی  یشالگوي پ«ن ) تحقیقی را با عنوا1396شریعت و منشئی (

همسران در شهر  يآزار شخصیتی و سابقه کودك يها خانگی علیه زنان بر اساس رگه

نفـر   159اند. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است. تعـداد  انجام داده» اصفهان

گیـري در دسـترس   از زنانی که مورد خشونت خانگی قرارگرفته بودند به شیوه نمونـه 

ــا اســتفاده از پرســش  قرارگرفتــه اســت. داده یــقو موردتحقانتخــاب  نامــه  هــا نیــز ب

شخصـیتی و   يهـا  تحقیق نشان داده اسـت کـه رگـه    هاي یافتهاست.  شده يآور جمع

و بـین   باشـد  یکننده خشونت خانگی علیه زنـان مـ   بینی یشهمسران پ يآزار کودك

نـان رابطـه   خشـونت خـانگی علیـه ز    يآزار ویژگی شخصیتی روان رنجوري و کـودك 

شخصـیتی   هـاي  یژگـی مثبت معناداري وجود دارد. این در حالی است که بین دیگر و

، توافق پذیري و وجدانی بودن با خشونت خانگی علیه زنـان رابطـه   ییگرا شامل برون

  ).1396معناداري وجود دارد (شریعت و منشئی، 

در بـروز  نقش انسانیت زدایی «) تحقیقی تحت عنوان 1396شهبازي و همکاران (

انجـام  » همسر آزاري از دیدگاه زنـان قربـانی خشـونت خـانگی: یـک مطالعـه کیفـی       

اند. هدف این مطالعه تعیین نقش انسانیت زدایی در بروز همسر آزاري است. این  داده

 120شده است. براي ایـن منظـور    انجام اي ینهمطالعه به روش کیفی از نوع نظریه زم

حـل   هـاي  یـک شـده و مقیـاس تاکت   دسترس انتخاب در یريگ صورت نمونه نفر زن به

 یـري گ صـورت نمونـه   نفـر بـه   60اند. سپس از بین این زنـان   تعارض را تشکیل نموده

 یتتحقیـق نشـان داده اسـت کـه انسـان      هاي یافتهاند.  نظري مورد مصاحبه قرارگرفته
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ـ   یصتشـخ  زدایی در قالب دو مقوله شی انگاري و حیوان انگاري قابل ه، عـالو  هاسـت. ب

. داننـد  یزنان قربانی همسر آزاري انسانیت زدایی را عاملی براي بروز همسـر آزاري مـ  

که انسانیت زدایی در دو شکل شـی انگـاري و حیـوان     کنند یم گیري یجهمحققان نت

  ).1396انگاري در بروز همسر آزاري نقش دارد (شهبازي و همکاران،

  خارجی هاي یشینهپ .2-2

سـاالن زنـدانی    ) در تحقیقی خشونت خانگی را در بین بزرگ2016و همکاران ( 1ویل

وضـعیت نسـلی و    یرهـا تـأث   نفر است. آن 292اند. حجم تحقیق  موردمطالعه قرار داده

تحقیق نشان  هاي یافتهاند.  قرار داده یتجربه خشونت خانگی در کودکی را موردبررس

انـد بیشـتر    ت خـانگی را تجربـه کـرده   داده است که زندانیانی که در کـودکی خشـون  

احتمال دارد که دست به خشونت خانگی بزننـد. در مقایسـه بـا زنـدانیان نسـل اول،      

اند که در دوران کودکی بیشتر شـاهد خشـونت خـانگی     زندانیان نسل دوم بیان کرده

ــوده  ــدین ب ــل و      وال ــد (وی ــانگی را دارن ــونت خ ــال خش ــتر احتم ــابراین بیش ــد، بن ان

  .)2016همکاران،

) روند در حال ظهور در زمینه خشـونت خـانگی متمرکـز شـده     2017( 2وودالك

است. این روند در حال ظهور استفاده از تکنولوژي براي تسهیل تهدید کردن و سـایر  

نفـر   46نفر حقوقدانان خشونت خانگی و  152اشکال مورد استفاده است. پیمایش با 

ــام   ــوژي (ش ــه تکنول ــت ک ــان داده اس ــان نش ــامپیوتر و  از قربانی ــت، ک ــن، تبل ل تلف

شبکه اجتماعی) معموالً در تهدید شریک صـمیمی مورداسـتفاده قـرار     هاي یتسا وب

. تکنولوژي براي ایجاد حس مقصر بودن و براي منزوي کردن، تنبیه و تحقیر گیرد یم

ها همچنین تهدید به اشتراك  . آنگیرد یقربانیان خشونت خانگی مورداستفاده قرار م

  ).2017تا قربانیان را تحقیر کنند (وودالك، کنند یتواي جنسی مگذاشتن مح

کـه خشـونت خـانگی یـک چـالش عمـده بـراي         کند ی) بیان م2017( 3اسالبرت

با خشونت خـانگی   یادز احتمال با درآمد پایین به يها کارگران اجتماعی است. خانواده

در ایـن نـوع    ننـده ک یـک عنوان یک عامل تحر به تواند ی، چراکه فقر مشوند یمواجه م

تضاد عمل کند. هدف محقق بررسی و توصیف تجارب زنان با درآمـد پـایین و مـورد    

خشونت و آزار قرارگرفته است. رویکرد تحقیق کیفـی بـراي ایـن بررسـی و توصـیف      

 اي یـره هدفمنـد و زنج  یـري گ کننده به روش نمونـه  مشارکت 20اتخاذ گردیده است. 

                                                        
1. Vell 
2. woodloch 
3. Slabbert 
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اسـت.   شـده  يآور جمـع  یافتهطریق مصاحبه سـاختار  ها نیز از شده است. داده انتخاب

هستند که  یتحقیق نشان داده است که خشونت خانگی و محرومیت مسائل هاي یافته

زنان داراي درآمـد پـایین بیشـتر در معـرض      یژهو اند. بهها تجربه کرده برخی زنان آن

  ).2017اند (اسالبرت، خشونت خانگی قرارگرفته

اند که زنـان   به آزمون این فرضیه پرداخته يا ) در مطالعه2017و همکاران ( 1انگ

کـرده و مطالعـه بیشـتر در معـرض      کـرده، در مقایسـه بـا زنـان اول ازدواج     باز ازدواج

شـده از پیمـایش دموگرافیـک و     خشونت خـانگی هسـتند. نمونـه تحقیـق اسـتخراج     

. نتـایج  باشـد  یمـ  31ن سـنی  نفر زن با میانگی 560بهداشتی کامبوج است که شامل 

درصـد زنـان    14درصـد زنـان خشـونت عـاطفی و      20تحقیق نشان داده اسـت کـه   

کـرده   اند. این مطالعه دریافته است که زنان باز ازدواجخشونت فیزیکی را گزارش داده

اند. تحلیـل بیشـتر نشـان داده     بیشتر در معرض خشونت عاطفی و فیزیکی قرارگرفته

برحسب محل سکونت، تعـداد فرزنـد، تحصـیالت والـدین و      است که خشونت خانگی

سالمتی متغیر است. در مناطق شهري فقیر خشونت خانگی باال است. زنان باز ازدواج 

ـ  کرده و داراي دو یا سه فرزند بیشتر خشونت خانگی را دیده عـالوه، زنـان بـاز     هانـد. ب

تحصـیالت اولیـه    یـا  سـواد  یازدواج کرده ساکن در نواحی شهري که داراي همسر بـ 

اند. این مطالعه از نقش سـاختاري   اند بیشتر در معرض خشونت خانگی قرارگرفتهبوده

. ایـن مطالعـه   کنـد  یقدرت تسلط مردان بر رفاه عاطفی و اجتماعی زنان حمایـت مـ  

پیشنهاد کرده است که براي کاهش سلطه مردان مداخله ساختاري صورت گیرد کـه  

وزش رسمی و تقویت قانون خشونت خانگی است (انگ درسی در آم يها شامل برنامه

  ).2017و همکاران،

فـردي، روابـط و    هـاي  یژگی) در تحقیقی به بررسی و2017و همکاران ( 2کاسترو

زن اسـت کـه از    1913اند. حجم نمونـه   اجتماع در میان زنان خشونت دیده پرداخته

تحقیـق نشـان داده    هـاي  یافتهشده است.  پیمایش دموگرافیک و بهداشتی پرو گرفته

است که عوامل مصرف زیاد الکـل، دیـدن خشـونت خـانگی والـدین و تجربـه تنبیـه        

فیزیکی در کودکی به ترتیب بیشترین نقش را در خشونت خانگی دارند. سایر عوامـل  

عالوه در سطح اجتماع زنـدگی در نـواحی شـهري     هشامل اشتغال و تحصیالت است. ب

  ).2017(کاسترو،  دهد یاحتمال سوءاستفاده را افزایش م

                                                        
1. Eng 
2. Kastro 
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از دانشـجویان   يا ) در تحقیقـی بـا اسـتفاده از نمونـه    2017و همکـاران (  1ویجرز

تحقیـق   هـاي  یافتـه انـد.   قرار داده یها را در مورد خشونت خانگی موردبررس عقاید آن

نشان داده است که باورها در مورد خشونت خانگی بسته به ماهیت رفتار و جنسـیت  

ست. خصوصیات دمـوگرافیکی، وضـعیت رابطـه فعلـی، تجربیـات      ا يعاملین چندبعد

خشونت خانگی و شایع بودن خشونت خانگی در جامعه با باورهاي خشونت خانگی یا 

گناه به قربانی رابطـه   يها قانونی بودن این رفتارها در ارتباط نیستند؛ اما دادن نسبت

بر این، قانونی بودن رابطه منفی با باورهاي خشونت خانگی و قانونی بودن دارد. عالوه 

تحقیق نشـان داده اسـت    هاي یافتهاصلی با باورهاي خشونت خانگی دارد. همچنین، 

که جنسیت عاملین یـک متغیـر مهمـی اسـت کـه بـا باورهـاي دانشـجویان دربـاره          

کــه  کننــد یمـ  گیــري یجــه. محققـان نت گــذارد یمــ یررفتارهـاي تجــاوز جنســی تـأث  

خشونت خـانگی را بـه لحـاظ     تواند یآموزش م يها مهو برنا يگذار قانون هاي یاستس

اجتماعی و اخالقی و قانونی رد کرده و باورهاي مردان نسبت به اسـتفاده از خشـونت   

  ).2017علیه زنان را تغییر دهد (ویجرز و همکاران،

مطالعات داخلی را به لحاظ روش مطالعه خشونت خانگی  یژهو مطالعات گذشته به

مطالعات کمی که با اتخـاذ روش پیمـایش و بـا     -1تفکیک نمود: به دو گروه  توان یم

قرار  یاستفاده از پرسشنامه خشونت خانگی را در بین تعداد زیادي از زنان موردبررس

یا بحث گروهی و با اسـتفاده   اي ینهمطالعات کیفی که با رویکرد تئوري زم -2اند.داده

انـد. بـر   ی را مورد تفسیر قرار دادهاز مصاحبه باز و عمیق تجربه زنان از خشونت خانگ

اساس این تحقیقات، عوامل مختلفی در خشونت خانگی علیه زنان نقـش دارنـد. ایـن    

عوامل شامل عوامل فرهنگی مانند میزان تحصیالت؛ عوامـل اقتصـادي ماننـد درآمـد     

مانند شخصیت؛ و عوامـل فیزیولـوژیکی ماننـد بیمـاري      یشناخت خانواده؛ عوامل روان

ت؛ اما بیشترین نقش مربوط به عوامل اجتمـاعی اسـت. عوامـل اجتمـاعی     جسمی اس

تـوان بـه دو دسـته    دخیل در خشونت خانگی علیه زنان در تحقیقـات مـذکور را مـی   

  عوامل فردي و ساختاري متمایز کرد.

   

                                                        
1. Wagers 
 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ره امش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  386

  

 عوامل ساختاري عوامل فردي

 قومیت مصرف سیگار و الکل

 مردساالري اعتیاد

 سنیاختالف  سوابق کیفري

 پایگاه اقتصادي اجتماعی سرمایه اجتماعی و فرهنگی

 اشتغال تحصیالت

 اجتماعی شدن 

 یجمع وسایل ارتباط 

  

عوامـل   یشـناخت  خـود را دارنـد. از دیـد جامعـه     يها بالطبع همه تحقیقات ضعف

هـا را   مختلفی در خشونت خانگی علیه زنان نقش دارند که تحقیقات گذشته همه آن

متفـاوتی را   یشـناخت  اند. این تحقیق به سهم خود نقش عوامـل جامعـه  پوشش نداده

  .دهد یموردمطالعه قرار م

  مالحظات نظري .3

  تعریف مفاهیم .3-1

اسـت کـه در    یرنده هر نوع خشونتیدربرگ یخشونت خانگ) «2016( 1ازنظر کارالین

 يافـراد ان یـ در م یدهد. خشونت خانگیافراد رخ م یخصوص یطه خانواده و زندگیح

گر روابـط  یکـد یبـا   یا قـانون یـ  ی، خـانوادگ یسبب ارتباطات خـون که به  شود یواقع م

 یلغت، خشونت خـانگ  ینف عام از ایق دارند. اگرچه در تعریعم يوندهایو پ یمیصم

 یخشـونت خـانگ   یخیتـار  -یاجتمـاع  یـل اما به دال یردمردان را هم در برگ تواند یم

: 1395(فالحـی خـاریکی،   » شـود  یعموماً در مورد زنان، دختران و کودکان مطرح مـ 

ز و یآمرفتار خشونت یخشونت خانوادگی به معن) «2018( 2). طبق تعریف الندرو56

خشونتی  گر همان خانواده است.ید يا اعضایه عضو یک عضو خانواده علیسلطه گرانه 

و عمیقاً میان افرادي  پیوندد یه وقوع ماست که در محیط (حوزه) خصوصی خانواده ب

اند.  که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده دهد یرخ م

زور و اعمال رفتارهـایی اسـت کـه ازنظـر      یريکارگ مراقبت سایر اعضاي خانواده با به

                                                        
1. Karline 
2. landrov 
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گلـز و   ).13: 2009، 1(کارلسـون » هسـتند  یـز آم جسـمی، جنسـی و روانـی خشـونت    

ت یـ فعال ینـه خشـونت خـانوادگ   یکه سالها در زم ي) دو پژوهشگر2003( 2ستراوسا

ت یبا قصد و ن يا رفتاریت آشکار و یبا قصد و ن يعنوان رفتار خشونت را به«اند،  کرده

و دیگـران،   3(کـوکر » گریبه فرد د یب بدنیدرك جهت واردکردن آس ده اما قابلیپوش

نـه خشـونت از   یگـر در زم ی) محقق د2008( 4ياند. مگارژ ف کردهی) تعر558: 2004

ب یکـه احتمـاالً باعـث آسـ     بـرد  یپرخاشگرانه نـام مـ   یعنوان شکل افراط خشونت به

وقتی شخصی در درون خـانواده مقتـدر اسـت و از    . «گردد یم یمشخص به فرد قربان

بدنی، اجتمـاعی یـا اقتصـادي در جهـت      -باشد خواهد یاز هر نوعی که م -این اقتدار

، ایـن کـار خشـونت    کند یامیال خود، بدون توجه به تمایل دیگري استفاده مپیشبرد 

(کریمـی و  » است. این تعریف بسیار گسترده است و انواع خشـونت را دربرمـی گیـرد   

 يهاخانوادگی را به نام خشونت يها از موارد، خشونت ی). در برخ24: 1394دیگران، 

ک فـرد  یـ  یو روان یکیزیف تحمل قابلیرت غیحاکم ياند که به معنا ز خواندهین یداخل

 يها ، به گونهتحمل یرقابلت غین حاکمیگر خانواده است. ایا افراد دیخانواده بر فرد و 

یتبـارز مـ   یقربـان  يها برايآزاد يو محدودساز یکیفیز ين، برخوردهایر، توهیتحق

  کند.

  مبانی نظري .3-2

کارکردگرایانه رفع اختالفات درون خانواده با استفاده از ابزار قدرت و  هاي یهطبق نظر

گردد. در این حالت خشـونت سـبب طبیعـی    می یرپذ از راه خشونت امکان در مواردي

پـردازد  شود و خانواده به کارکردهاي اساسی خود می شدن جریان زندگی روزمره می

ئولیت اصـلی مـردان، برقـراري    که در آن مسئولیت زنان، انجـام دادن وظـایف و مسـ   

، در دیـدگاه  رو یـن ). ازا1380:53، يآوري اسـت (اعـزاز  ارتباط با جهان خـارج و نـان  

 کننـده  یهو این نظریه توج کند می دایخانواده کارکرد پ يبقا يخشونت، برا يکارکرد

  خشونت است.

آن در افکار برخی جامعه شناسـان   هاي یشهتضادگرایانه که ر هاي یهبر اساس نظر

؛ یطـورکل  وجـود دارد، بـه  » 6رالـف دارنـدروف  «و » 5کـارل مـارکس  «کالسیک نظیر: 

                                                        
1. Carlson 
2. Glez & Straus 
3. Coker 
4. Megaroji 
5. Karl Heinrich Marx 
6. Ralf Gustav Dahrendorf 
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یافت میکه در ین خدماتیگاه افراد و همچنیشود که جایشروع م ییخشونت از آنجا

ا یـ زنـد  یک مـرد همسـر خـود را کتـک مـ     یکنند دچار عدم تعادل شده باشند. اگر 

ترهـا  ترها به کوچـک دهند و اگر بزرگیرا مورد ضرب و شتم قرار من، فرزندان یوالد

ر طرف مقابـل  یهستند که قصد تحق ياکنند، درواقع در مرحلهیم یکالم یاحترامیب

م ین صورت که در جامعه شاهد آن هسـت یهم به ا ر کردن در جامعه آنیرا دارند. تحق

  ).55-56: 1،1996شود (موریسیموجب خشونت م

پدرساالري، یک صورت اجتماعی است و تقریباً در سراسر جهان وجود دارد؛ زیـرا  

مردان بیشترین منابع قدرت مادي و جسمانی را براي اعمال نظارت بـر زنـان بسـیج    

که این قدرت مادي و جسمانی حاکم باشـد منـابع دیگـر قـدرت،     کنند و هنگامیمی

شـوند. خشـونت جسـمانی    کاربرده مـی  بهمانند قدرت عقیدتی، حقوقی و عاطفی نیز 

هـا بـراي   آخرین حربه دفاع از پدرساالري است که در روابـط بـین اشـخاص و گـروه    

شـود  کاربرده می حفاظت از پدرساالري در برابر مقاومت فردي و گروهی زنان غالباً به

  ).491 - 488: 1383(ریتزر، 

ریشـه رفتارهـاي    یشـناخت  نروا -اجتمـاعی  هاي یهاز هواداران نظر 2آلبرت باندورا

ولـی معتقـد اسـت فراگیـري معمـوالً تحـت        یابد یخشن را در محیط تعلیمی افراد م

نتیجـه   تواند یو م گیرد یا تشویق) مشاهدات فردي صورت میشرایط مستقیم (تنبیه 

افـراد باشـد (کـالموس و     یرا برگرفته از نتایج مرتب با رفتار سـا یتجارب شخصی فرد 

ی بـراي  یخشـونت بـین والـدین مـدل و الگـو      3. طبق نظـر بنـدورا  )1984:11اولیري،

کننـد،  است. فرزندانی که خشونت والدین را تجربه می یانهگرا یادگیري رفتار خشونت

عنوان یک ابزار مناسـب بـراي بیـان خشـم و کنتـرل رفتـار        خشونت در خانواده را به

یی که اعضاي آن در کـودکی  هاپذیرند؛ بنابراین از این دیدگاه، در خانوادهدیگران می

مراتـب   اند، احتمال بروز خشـونت یـا تـن دادن بـه آن بـه     شاهد خشونت والدین بوده

  ).9: 1385هاي دیگر است (محسنی،بیشتر از خانواده

رفتار افراد هم بر عوامـل فـردي و    یینتلفیق گرایان ازجمله ریتزر و بوردیو، در تب

)، 1991( 4، هـوبر )1991(دارد. کـالرك   یدهم بر عوامل اجتماعی به صورات توأم تأک

) انواع خشونت ازجمله خشونت خـانوادگی را  1998) و گلدشتاین (1995ویلکینسن (

حاکم بـر روابـط فـرد و جامعـه، تضـعیف و فروپاشـی اقتـدار         هاي يناشی از ناسازگار

                                                        
1. Moris 
2. Albert Bandura 
3. Bandora 
4. Hober 
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 يهـا  اخالقی در تنظیم روابط بـین افـراد، تزلـزل نهادهـاي جامعـه در انتقـال ارزش      

خصمانه و خشن برخی افـراد بـه    واکنش بر جامعه و اجتماعی، سلطه شرایط آنومیک

  .دانند یتحمیالت و شرایط نامطبوع، نامطلوب و غیرعادالنه بیرونی م

  با اهداف پژوهش) ها یه(نسبت نظر يبند جمع .3-3

در  کارکردگرایانه رفع اختالفات درون خانواده با استفاده از ابـزار قـدرت و   هاي یهنظر

مربوط به ایـن رویکـرد    هاي یهگردد بنابراین نظرمی یرپذ مواردي از راه خشونت امکان

 یـین رات سـاختار روابـط و قـدرت در خـانواده را تب    ییمردان، تغ یطلب قدرت تواند یم

تضادگرایانه، ریشه خشونت در تضاد منافع است. رفتارهاي  هاي یهنماید. بر اساس نظر

ابـد و نـه کـاربردي دارد. هـواداران     یافع نـه ضـرورت مـی   آمیز بدون تضاد منخشونت

کـه یـادگیري اجتمـاعی از     انـد  یـده نیز بر این عق یشناخت روان -اجتماعی هاي یهنظر

 يفضـا  یـق ادگیري از طریـ خشونت و در معـرض خشـونت بـودن در     ي طریق تجربه

از  یصـنعت  اد به مواد مخـدر یاعت یژهو اد بهی، اعتییش به روابط فرا زناشوی، گرايمجاز

 یـین تلفیق گرایان ازجمله ریتزر و بوردیو، در تبحاصل شود.  تواند یطریق یادگیري م

دارد.  یـد رفتار افراد هم بر عوامل فردي و هم بر عوامل اجتماعی به صـورات تـوأم تأک  

و ضـعف حمایـت    يان، مشکالت اقتصـاد یاطراف يها ، دخالتيورز ازدواج بدون عشق

 حاضر هستند. یقاز عوامل تلفیقی در تحقدگان ید یباجتماعی از آس

  روش تحقیق .4

  جامعه آماري .4-1

ق اعم از یق حاضر، شامل کارشناسان و افراد مرتبط با موضوع تحقیجامعه آماري تحق

نفـر و نیـز افـراد     28مشاوران و مددکاران شـاغل در بهزیسـتی شـهرایالم بـه حجـم      

کننده به این مشاوران و مددکاران به حجـم   از خشونت خانوادگی مراجعه دیده یبآس

  بوده است. 1400نفردرسال  866

  قسمت کارشناسان ـحجم جامعه آماري  ):1(جدول 

 درصد فراوانی عنوان پست سازمانی

 42,9 12 مشاوران

 57,1 16 مددکاران

 100 28 کل
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  حجم جامعه آماري (مراجعان یا مددجویان) ):2(جدول 

 درصد فراوانی عنوان

 75,4 653 زنان

 16,1 139 دختران

 5,3 46 پسران

 3,2 28 مردان

 100 866 کل
  

 حجم نمونه .4-2

کــانونی  يهــا بــا توجــه بــه روش تحقیــق کــه رویکــردي کیفــی دارد از روش گــروه

 1(شـامل   1نفـره  5 يهـا  شده است، بنابراین؛ جلسات فوکوس گروپ در گروه استفاده

نفر از آسیب دیدگان از خشونت) تا اشباع نظري، انجام  3نفر مددکار و  1نفر مشاور، 

کانونی پنجم تشخیص داده شـد کـه مصـاحبه     يها شد تا اینکه در حین اجراي گروه

؛ بنابراین، پایان جلسـه گـروه پـنجم    کنند یتولید نم جدیدي يها در گروه اخیر، داده

این تحقیق کفایت نمـود؛ یعنـی چهـار گـروه      يها عنوان حجم نمونه براي مصاحبه به

  .باشد ینفر م 20 رفته هم يپنج نفره که رو

  يریگ روش نمونه .4-3

دار گیـري هـدف  کانونی براي انتخاب اعضاي حجم نمونه، بیشـتر بـر نمونـه    يها گروه

ا صفتی مشترك در مـورد موضـوع   یشده به گروه داراي تجربه  افراد دعوت. دارند یهتک

در ایـن مـورد    اي یسـته ، افـرادي بودنـد کـه تجـارب ز    یگـر د عبارت موردنظر بودند؛ به

  داشتند.

  اطالعات يآور فرآیند و ابزار جمع .4-4

کـانونی   يهـا  گـروه  يبـا اعضـا   ها از مصاحبه نیمه سـاختاریافته  داده يآور جمع براي

 یفیک یاکتشاف يها از روش یکی یگروه کانون«شده است.  استفادهکانونی)  يها (گروه

هـا خواسـته    و از آن شـود  یل مـ یاز افراد مطلع تشـک  ياست که در آن، گروه محدود

                                                        
 ).108: 1387(کرسول، باشد ینفر م 8تا  6نفر و رایج ترین آن  12تا  4. تعداد اعضاي فوکوس گروپ معموالً بین 1
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صورت آزادانـه بـه بحـث و     را در مورد موضوع موردنظر به یلشانتا نظر و تحل شود یم

ــادل ــد تب ــر بگذارن ــول» نظ ــهین مصــاحبه). 110-111: 1387،(کرس ــاختار م  افتهیس

 تمـام  از و شـود  یمـ  مشـخص از قبـل   مصـاحبه  سـؤاالت  ،در آن که است يا مصاحبه

 به را خود پاسخها آزادند که  اما آن ؛شود یم دهیپرس مشابه يها پرسش ،دهندگان پاسخ

  پرسش 5 تا 3 تعداد یکانون گروه جلسه کی يبرا. دهند ارائه خواهند یم که یقیهر طر

در ). 113: 1387(کرسـول، )باشـد  مورد 8 از کمتر سؤاالت تعداد یستیبا( است یکاف

 سؤال در نظر گرفته شد. 3راستا براي بخش کیفی تحقیق حاضر نیز،  ینهم

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟ يها انواع خشونت خانوادگی در خانواده -1

نسل جدیـد شـهر ایـالم     يها خانواده) خشونت خانوادگی در هاي یکابزارها (تکن -2

  کدامند؟

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟ يها خشونت خانوادگی در خانواده یلدال -3

  ها روش تحلیل داده .4-5

 تـا  شـد  یسـ یبازنو سـؤال  هـر  بـه  مربـوط  هـاي  پاسـخ  ؛هـا  مصاحبه لیتحل يبرا 

 لیـ تحل بـا . شـود  ییشناسـا  داشـت،  وجـود  ها پاسخ نیب در که یمشترک هاي گرایش

 پرتکرار مشترك يکدها و ها مقوله ها، تم ؛MAXQDA10 افزار نرم در یفیک يمحتوا

 کنـد  مـی  انیب) 1999( 1ماکسول. است شده ارائه ریز ينمودارها در که شد ییشناسا

  ).29: 2،2007جانسون( اعداد تا دارد تأکید کلمات بر شتریب یفیک پژوهش که

  )یکانون هاي گروه مصاحبه بندي جمع( یقتحق هاي یافته .5

مربوط بـه سـؤال اول (انـواع خشـونت خـانوادگی در       هاي یافته .5-1

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟) يها خانواده

(مـددکار)،   یدایمان (مشاور)، سیما (مشاور)، رامین (مشاور)، محمدعلی (مشاور)، جاو

شهال (مددکار)، مریم (مددکار)، محمدرضا (مددکار)، ثریـا، سـعید، سـپیده، فاطمـه،     

المیرا، رحمان، صادق امیر، احسان، سونیا، شهریار و نازیال مخاطب این سـؤال بودنـد.   

خشونت درنسل جدید، متقابل شده است و از صـورت  «مریم؛  يها طبق تحلیل گفته

ان یا والدین علیه فرزندان به خشونت زنان علیـه مـردان   غالب خشونت مردان علیه زن

                                                        
1. Maxwel 
2. Johnson 
 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4ره امش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  392

و احسـان از   گویـد  یم» خانواده یهخشونت همسرش عل«سپیده از ». نیز رسیده است

چون این آسـیب دیـدگان   «طبق گفته ایمان و سیما؛ ». خشونت زنش علیه خودش«

 یـن در اهنوز کودکانی در سنین نوجوانی ندارند خشونت فرزندان علیه والـدین زیـاد   

با پـدر معتـاد، خشـونت علیـه نـوزادان و       ییها ها مطرح نیست اما در خانواده خانواده

انـد،   ) آمـده 1فـوق کـه در نمـودار (    هاي یافتهبا توجه به ». شود یکودکان نیز دیده م

  به سؤال مذکور (سؤال اول) پاسخ داد: توان یم

 

  

 30نسل جدید (کمتر از  يها انواع خشونت خانوادگی در خانواده ):1(نمودار 

  سال) شهر ایالم
  

  سؤال فوق: ها دراي از جدول مراحل تحلیل دادهنمونه

  تبدیل جمالت به مفاهیم -1

صـورت جملـه بـه     طور دقیـق بـه   ها که به از متن مصاحبه ییها قسمت، نمونه یندر ا

  شده است آورده است. جمله در جدول بازشده و مفاهیم اصلی هر جمله استخراج

   

انواع خشونت 

خانوادگی در 

نسل  يهاخانواده

 جدید

خشونت مردان علیه 

 زنان

خشونت والدین علیه 

 نوزادان
 خشونت زنان علیه مردان

 

خشونت والدین علیه 

 کودکان
خشونت علیه خانواده 

 همسر
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تحلیل متن مصاحبه و استخراج مفاهیم از جمالت گروه در پاسخ به ): 3جدول (

  اول مصاحبهسؤال 

 مفاهیم جمله (عبارت)

و مشـاجره برخـورد    یاحترام یسپیده: همسرم همیشه با خانواده من با ب

 کنه می
 رفتارغیرمحترمانه

می کنـه انجـام    یاحترام یاحسان: زنم اغلب علیه خانواده من تهمت و ب

 میده
 رفتارغیرمحترمانه

وحتـی  سیما: همسرا به خونواده همدیگـه فحـش و تـوهین مـی کـنن      

 باهاشون درگیري فیزیکی دارن
 رفتارغیرمحترمانه

 ... و...

  فرعی يها تبدیل مفاهیم به مقوله -2

نسـبت بـه هـم و بـا ذکـر       شـان  ییقسمت؛ بر اساس نزدیکـی (قرابـت) معنـا    یندر ا

. درواقـع ایـن کـار موجـب تلخـیص      انـد  شده يبند در جدول قبلی، دسته شان یفراوان

. در سـتون سـوم جـدول نوبـت بـه      کاهد یفیزیکی کار مجدول قبلی شده و از حجم 

اند زیرشـاخه   . مفاهیمی که دریک دسته قرارگرفتهرسد یها م تبدیل مفاهیم به مقوله

فرعی یک نام مناسـب بـا    يها که باید براي مقوله شوند ییک مقوله فرعی محسوب م

مجموعه مفاهیمش انتخاب کرد. این کار درواقـع انجـام مرحلـه تبـدیل مفـاهیم بـه       

از این مرحله براي تحقیق حاضـر، در جـدول زیـر     يا فرعی است که نمونه يها مقوله

  شده است. ارائه

 فرعی يها تبدیل مفاهیم به مقوله): 4(جدول 

 فرعی يها مقوله اوانیفر مفاهیم نزدیک به هم ازلحاظ معنایی

 احترامی یب 3 اعتنایی یمشاجره، ب

 آزار روانی 3 آزار زبانی

 برخورد فیزیکی 4 خشونت فیزیکی

 ... ... و...
  

  اصلی يها به مقوله یفرع يها ل مقولهیتبد -3

مشـترك مفهـومی یـا عملیـاتی      هـاي  یطـه کـه در ح  یفرعـ  يها در ادامه کار، مقوله

  اند. آورده شده یرکه در جدول ز اند شده یلاصلی تبد يها قراردادند به مقوله
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 مقوله اصلی اول ):5( جدول

 اصلی يها مقوله فرعی نزدیک به هم يها مقوله

 خشونت علیه خانواده همسر ، آزار روانی، برخورد فیزیکی و ...احترامی یب
 

مقولـه   يهـا  ، آزار روانی، برخورد فیزیکی و ... همگی مؤلفـه احترامی یب يها مقوله

اصلی به نام خشونت علیـه خـانواده همسـر هسـتند. بـه همـین دلیـل بـا قـراردادن          

 یجـاد فرعی فوق در جدول باال، مقوله اصلی خشونت علیه خانواده همسـر ا  يها مقوله

  است. شده

خشونت خـانوادگی در   يمربوط به سؤال دوم (ابزارها هاي یافته .5-2

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟) يها خانواده

 يهـا  همان پاسخگویان سؤال قبل، مخاطب این سؤال نیز بودند. طبـق تحلیـل گفتـه   

برخوردهاي فیزیکی در کنار توهین و فحـش از ابزارهـاي خشـونت ایـن     «محمدرضا؛ 

اکثریـت ازجملـه سـونیا و نـازیال همـراه اسـت؛        یـد ثریا که بـا تائ  ازنظر» نسل است.

از دیگـر   ییی، عاطفی و اقتصادي و حتی ورود به روابـط فـرا زناشـو   جنس اعتنایی یب«

ورود بـه  «شهریار هم » است. یالمنسل جدید شهر ا يها ابزارهاي خشونت در خانواده

  و با گفته ثریا موافق است. کند یم یادآوريرا » براي انتقام ییروابط فرا زناشو

بـه سـؤال مـذکور     تـوان  یند، مـ ا ) آمده2فوق که در نمودار ( هاي یافتهبا توجه به 

  (سؤال دوم) پاسخ داد:

  

نسل جدید  يها خانواده: ابزارها (تکنیک هاي) خشونت خانوادگی در )2(نمودار 

  سال) شهر ایالم 30(کمتر از 
  

خشونت  هايیکتکن

نسل  يهاخانوادگی در خانواده

 جدید

 اعتنایییب

خشونت روانی و 

 کالمی

خیانت و روابط فرا 

 ییزناشو

 خشونت اقتصادي

خشونت عملی 

 (فیزیکی)
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خشـونت خـانوادگی در    یـل مربوط به سؤال سوم (دال هاي یافته .5-3

  نسل جدید شهر ایالم کدامند؟) يها خانواده

ایمان (مشاور)، سیما (مشاور)، مریم (مددکار)، محمدرضـا (مـددکار)، ثریـا،     اینجا هم

نسل جدید) مخاطب  دیده یبشهریار و نازیال (آس سعید، سپیده، امیر، احسان، سونیا،

  این سؤال بودند.

پـایین و ازدواج بـدون    ینازدواج در سن«سعید و سپیده؛  يها طبق تحلیل گفته 

شـهر ایـالم اسـت. سـیما و      يها اصلی انواع خشونت در خانواده یلدال از» يورز عشق

درون خانواده مؤثر  يها خشونت ردرا هم تا حدودي » اطرافیان يها دخالت«شهریار؛ 

همسـرم بـه    گـردیم  یوقتی با همسرم از خانـه مـادرم برمـ    گوید ی. شهریار مدانند یم

مـن   يو این از سو کند یو حتی توهین م کند یمادر و خواهرانم اعتراض م يها حرف

، ییبـه روابـط فـرا زناشـو     یشفضاي مجازي و تبعات آن در گـرا . «ماند ینم جواب یب

خشـونت خـانوادگی در    یـل دال کالت اقتصادي، فقر و بیکاري و غیـره از مسائل و مش

که ایمان، سیما، سـعید، امیـر، احسـان و نـازیال     » نسل جدید ایالم است يها خانواده

انـد،   ) آمـده 3فوق که در نمـودار (  هاي یافتهبا توجه به  .کنند یم یدها تأک آن بسیار بر

  داد:به سؤال مذکور (سؤال سوم) پاسخ  توان یم
  

  

 30نسل جدید (کمتر از  يها خشونت خانوادگی در خانواده یل: دال)3(نمودار 

  سال) شهر ایالم
  

 مردان یطلبقدرت يورزازدواج بدون عشق

خشونت خانوادگی در  یلدال

 نسل جدید يهاخانواده

فضاي مجازي و روابط 

 اطرافیان يهادخالت ییفرا زناشو

تغییرات ساختار قدرت 

 در خانواده

مسائل و مشکالت 

 اقتصادي یکاري

 حمایت اجتماعیضعف  به مواد مخدر صنعتی یژهواعتیاد به
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  گیري یجهنت

 يهـا  خشـونت خـانوادگی در خـانواده    يهـا  براي سؤال اول تحقیق: گونه گیري یجهنت

انـد از: خشـونت مـردان علیـه زنـان       سال) شهر ایالم عبارت 30نسل جدید (کمتر از 

(خشونت شوهر علیه زن، خشـونت پـدر علیـه دختـر)، خشـونت زنـان علیـه مـردان         

(خشونت زن علیه شوهر)، خشونت والدین علیه نوزادان (خشـونت پـدر علیـه نـوزاد،     

(خشونت داماد علیـه پـدرزن،    خشونت مادر علیه نوزاد)، خشونت علیه خانواده همسر

خشونت داماد علیه مادرزن، خشونت عروس علیه مادر شوهر، خشونت عـروس علیـه   

پدرشوهر)، خشونت والدین علیه کودکان (خشونت پدر علیه کودکان، خشـونت مـادر   

)، شـریعت و  1396علیه کودکان). این نتیجه با نتایج تحقیق فخـارزاده و همکـاران (  

ــی ( ــل و1396منش ــاران ( )، وی ــالبرت (2017)، وودالك (2016همک ) و 2019)، اس

  ) همسویی دارد.2020کاسترو و همکاران (

) خشـونت خـانوادگی در   هـاي  یـک بـراي سـؤال دوم تحقیـق: ابـزار (تکن     گیري یجهنت

ـ   سـال) شـهر ایـالم عبـارت     30نسل جدید (کمتـر از   يها خانواده  اعتنـایی  یانـد از: ب

ـ   اعتنایی یجنسی، ب اعتنایی ی(ب اقتصـادي)، خیانـت و ورود بـه     اعتنـایی  یعـاطفی و ب

قصـد انتقـام از همسـر)،     قصد تنبیه همسـر، خیانـت بـه    (خیانت به ییروابط فرا زناشو

خشونت عملی (کتک زدن جسمانی، کشیدن مو، شکستن اعضا، سوزاندن یـا بریـدن   

 زدن، تهدیـد بـه   يکار اعضا)، خشونت روانی و کالمی (تهمت خیانت زدن، تهمت کم

کتک، تهدید به طالق، فحش بـه خـود شـخص، فحـش بـه خـانواده وي)، خشـونت        

ندادن، تهدید به محرومیت از ارث). این نتیجه بـا   یبیتوج اقتصادي (نفقه ندادن، پول

)، جوادیـان  1396)، انصـاري و همکـاران (  1396نتایج تحقیق فخارزاده و همکـاران ( 

) و 2017، ویجــرز و همکــاران ()2016)، ویــل و همکــاران (1391زاده و همکــاران (

 ) همسویی دارد.2020کاسترو و همکاران (

نسـل   يهـا  خشونت خانوادگی در خانواده یلبراي سؤال سوم تحقیق: دال گیري یجهنت

 یطلبـ  مـردان (قـدرت   یطلبـ  اند از: قدرت سال) شهر ایالم عبارت 30جدید (کمتر از 

(ازدواج  يورز بـدون عشـق   در تصـمیمات)، ازدواج  یطلبـ  جسمانی، اقتصادي و قدرت

اطرافیان (مـداخالت خـانواده مـرد،     يها بدون عشق، ازدواج با عشق ناپایدار)، دخالت

مداخالت خانواده زن، مداخالت سایر فامیل)، فضاي مجازي و گرایش بـه روابـط فـرا    

(خیانت ناشی از فضاي مجازي، آموختن خشونت از فضاي مجازي)، مسـائل   ییزناشو

(بیکاري مردان، فقر مالی مردان، مستأجر بودن، مقروض بودن)،  يدو مشکالت اقتصا
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تغییرات ساختار روابط و قدرت در خانواده (اشتغال و استقالل مالی زنان، تحصـیالت  

(اعتیـاد بـه    یاعتیاد به مواد مخدر صـنعت  یژهو ها)، اعتیاد به در رسانه يساالر زنان، زن

، اعتیـاد بـه الکـل) وضـع حمایـت      یعت، اعتیاد به مـواد مخـدر صـن   یمواد مخدر سنت

خـانوادگی). ایـن نتیجـه بـا      هـاي  یتقانونی، ضعف حما هاي یتاجتماعی (ضعف حما

) بـا عنـوان   1396)، انصـاري و همکـاران (  1396نتایج تحقیق فخارزاده و همکـاران ( 

، انگو همکـاران  »ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوي همسران يها مهارت یرتأث«

  ) همسویی دارد.2020) و کاسترو و همکاران (2017)، ویجرز و همکاران (2017(

د (کمتـر  ینسل جد يها در خانواده یبر خشونت خانوادگ يورز ازدواج بدون عشق

 علل از یکی شهیهم عالقه، دوراز به و ياجبار ازدواج الم مؤثراست.یسال) شهر ا 30از 

 باعث کم سن در پسر ای دختر ازدواج بر خانواده فشار .است بوده شوهر و زن خشونت

 يمجـرد  دوره ایـ  و اند نداشته را انتخاب يبرا الزم يآزاد کنند احساس افراد شود یم

 نیـ ا کننـد  یسع افراد شود یم باعث فشار احساس نیا اند. نکرده یط یخوب به را خود

 شـه یر موارد از ياریبس در محققان .کنند کسب یرطبیعیغ اي یوهش به را خود يآزاد

 .کننـد  یمـ  یابیـ ارز روان در جامانـده  حـس  نیا افتیدر را گریکدی به نیزوج انتیخ

 هـاي  گـرایش  و یجنس يارهایمع در رییتغ ن،ییپا سن در ازدواج نادرست، هاي ازدواج

  .باشد یخانوادگ خشونت به آوردن يرو ساز زمینه تواند می سالی میان در یجنس

در  یبــر خشــونت خــانوادگ ییش بــه روابــط فــرا زناشــویو گــرا يمجــاز يفضــا

هـا،   ان خـانواده یـ نترنـت در م یاست. با ورود ا الم مؤثرید شهر اینسل جد يها خانواده

 یاجتمـاع  يهنجارها که يطور در گفتار و رفتار نسل جوان به وجود آمده به یراتییتغ

بــروز ارتباطــات و هــاي  ینــهت آنــان را متزلــزل و زمیت و شخصــیــهو ورا دگرگــون 

 تـوان  ین نمـ یسـاخته اسـت بنـابرا   فـراهم   یرا در بعـد اجتمـاع   یراخالقیغ يرفتارها

ش یدایـ پ هـویتی  ی، بـ یو جنسـ  ی، انحرافـات اخالقـ  یهم چون افسـردگ  هایی یبآس

  انگاشت. یدهخشونت و. را ناد

 30د (کمتر از ینسل جد يها در خانواده یبر خانوادگ يمسائل و مشکالت اقتصاد

رات ساختار روابط و قدرت در خـانواده بـر خشـونت    ییاست. تغ الم مؤثریسال) شهر ا

الم مؤثراست. عوامـل  یسال) شهر ا 30د (کمتر از ینسل جد يها در خانواده یخانوادگ

رت . موارد زیر باعث افـزایش قـد  گذارد یم یرمختلفی در تقسیم قدرت در خانواده تأث

: میزان درآمد باالتر، میزان تحصیالت و رتبه اجتمـاعی،  شود ییکی از طرفین رابطه م

موقعیت اجتماعی و شغلی بهتر، توانایی کنترل و مـدیریت بهتـر احساسـات، توانـایی     

. این سهم خواهی از قدرت در خانواده بـه تشـتت آراء، ظهـور    تر یمنطق گیري یمتصم
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 .شد ینوادگی ماختالفات و بروز انواع خشونت خا

 يهـا  در خـانواده  یخشونت خانوادگ رب یاد به مواد مخدر صنعتیاعت یژهو اد بهیاعت

 رانیـ ا در مخـدر  مواد سوءمصرف الم مؤثراست.یسال) شهر ا 30د (کمتر از ینسل جد

 ضد حاالت جادیا و توهم موجب یصنعت مخدر مواد نکهیا لیدل به و دارد يصعود ریس

 ایـن . دارنـد  نقـش  یخانگ خشونت زانیم شیافزا در نیبنابرا شودیم افراد در یعاطف

 در که کنند می دایپ پذیري ریسک ینوع یعصب ستمیس در ریختگی هم به علت به افراد

 یشخصـ  اریـ اخت بـدون  و راحتـی  بـه  و ندارنـد  رفتارش بر یکنترل گونه هیچ زمان نیا

 مصرف از یناش تأثیرات رفع از پس و شوند گرانید يبرا خطر جادیا به منجر توانند می

  .کنند می اطالعی بی اظهار و آورند نمی ادی به را خود اعمال از کدام هیچ مواد

 ها یشنهادپ

خشـونت خــانوادگی در   ردمـردان   یطلبـ  قــدرت«طبـق یکـی از نتـایج تحقیـق؛      -1

: بـا  شـود  یدر همین راستا پیشنهاد م» نسل جدید شهر ایالم مؤثراست. يها خانواده

هـا بـراي تمـامی سـنین و      الزم در مدارس از سنین پـایین و در رسـانه   يها آموزش

زن و مرد نسـبت بـه توزیـع قـدرت در خـانواده در       يتساو طبقات جامعه، نسبت به

و بسترسازي شود. بر اهمیت مشـورت و دموکراسـی در خـانواده     ینیچ مقدمه یندهآ

انحصـاري   یطلبـ  شود تا قـدرت  یدجمعی تأک يها رسانه يها درکتب درسی و برنامه

  مهم خانواده تعدیل شود. هاي گیري یممردان در تصم

خشـونت خــانوادگی در  در اعتیـاد مــردان  «طبـق یکـی دیگــر از نتـایج تحقیــق؛     -2

: شـود  یدر همین راسـتا پیشـنهاد مـ   » نسل جدید شهر ایالم مؤثراست. يها خانواده

الزم جهت پیشگیري از اعتیاد در محالت به اعضاي خـانواده مخصوصـاً    يها آموزش

متأهل جهت پیشگیري از گرایش همسرانشان به اعتیاد انجـام یـا تقویـت     يها خانم

به زنان داراي همسران معتاد اعطا شود تا از عواقب بعدي  طرفه یکشود. حق طالق 

زا  ان مبتالبـه مـواد تـوهم   بـراي زنـانی کـه همسرانشـ     یژهو جلوگیري به عمل آید. به

  .شود یهستند که عموماً منجر به قتل یا قطع عضو اعضاي خانواده م

مسائل و مشکالت اقتصادي (فقر و بیکاري) بـر  «طبق یکی دیگر از نتایج تحقیق؛  -3

در همـین  » نسل جدیـد شـهر ایـالم مؤثراسـت.     يها خشونت خانوادگی در خانواده

صـورت واقعـی و    اري سرپرسـتان خـانواده بـه   بیکـ : معضـل  شـود  یراستا پیشنهاد م

جزئی بیهوده که البته بسـیاري از   يها عملیاتی بررسی و تعدیل شود و از اعطاي وام

مشـکل   شدت پرهیز شود. تا افراد مستحق به شود یها نصیب صاحبان زر و زور م آن
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نـد  ها با اعطاي منازل مسـکونی دولتـی مان   مستاجربودن بودن خانوادهو  خانمانی یب

  برطرف شود. ها یها و امالک مسکن مهر و مسکن ملی به نیازمندان واقعی و نه دالل

مداخالت اطرافیان از هردو طـرف بـر خشـونت    «طبق یکی دیگر از نتایج تحقیق؛  -4

در همـین راسـتا   » نسـل جدیـد شـهر ایـالم مؤثراسـت.      يهـا  خانوادگی در خانواده

 یـژه و جمعـی بـه   يهـا  درسی و رسانه الزم در کتب يها با آموزش: شود یپیشنهاد م

، از مداخالت خانواده مرد کاسته شود. بـا  یرمستقیمصورت مستقیم و غ رسانه ملی به

صـورت   رسـانه ملـی بـه    یژهو جمعی به يها الزم در کتب درسی و رسانه يها آموزش

  ، از مداخالت اطرافیان کاسته شود.یرمستقیممستقیم و غ

دیـدگان بـر    یبضعف حمایت اجتماعی از آسـ «ق؛ طبق یکی دیگر از نتایج تحقی -5

در همـین  » نسل جدیـد شـهر ایـالم مؤثراسـت.     يها خشونت خانوادگی در خانواده

اجتماعی از آسیب دیـدگان بـا اقـداماتی ماننـد      هاي یتحما: شود یراستا پیشنهاد م

 هـاي  یـت واقعی و مجازي تقویت شود. حما يحمایتی در فضا هاي ینکمپ يانداز راه

  قانونی از قربانیان خشونت خانوادگی در مجلس و دولت افزایش یابد.

بر خشونت خانوادگی در  يورز ازدواج بدون عشق«طبق یکی دیگر از نتایج تحقیق؛  -7

در همـین راسـتا   » سال) شهر ایالم مؤثراسـت.  30نسل جدید (کمتر از  يها خانواده

مند به ازدواج با  براي افراد عالقه : فرصت روابط معقول قبل از ازدواجشود یپیشنهاد م

طور  قبل از ازدواج با یکدیگر به ینها و جامعه فراهم شود. زوج یکدیگر توسط خانواده

کامل با اوصاف و شرایط طرف مقابل آشنا شوند. مراجعه به مراکـز مشـاوره قبـل از    

ازدواج در کمک شایانی در شناخت زوجین نماید. از  تواند یراستا م ینازدواج نیز در ا

عمل آید زیرا عالقه آن دوران زودگذر  ها ممانعت به بسیار پایین توسط خانواده ینسن

  مهم خشونت و طالق است. هاي ینهو ناپایدار است و یکی از زم

 ییفضاي مجازي و گرایش به روابط فـرا زناشـو  «طبق یکی دیگر از نتایج تحقیق؛  -8

سـال) شـهر ایـالم     30یـد (کمتـر از   نسل جد يها بر خشونت خانوادگی در خانواده

: دسترسی به فضاي مجـازي را تـا حـد    شود یدر همین راستا پیشنهاد م» مؤثراست.

  .دیبپرداز تیفعال و حیتفر بهباهم امکان محدود نمایید. 

طبق یکی دیگر از نتایج تحقیق؛ تغییرات ساختار روابـط و قـدرت در خـانواده بـر      -9

سـال) شـهر ایـالم     30نسـل جدیـد (کمتـر از     يهـا  خشونت خانوادگی در خـانواده 

باهم شان خود ازنظر تحصـیلی، قـواي   : شود یدر همین راستا پیشنهاد م» مؤثراست.

متقابل اسـت و   یزچ ادمان باشد که همهیجسمانی، سطح فرهنگی و... ازدواج نمایید. 

  احترام در مقابل احترام خواهد بود.
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