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 خشونت، خانواده يريادگي يبرا ياصل ياز مجار يکي، يشناختو جامعه يات مطرح شده به لحاظ روانشناختيبر اساس نظر
اي  خواهد بود؛ چرا که هاي توسعهاست که اگر در اين مجرا خللي حاصل آيد؛ يکي از تبعات آن ايجاد گسست در فرايند

باشد. عدم عنوان يکي از عوامل بازدارنده توسعه مدنظر ميبا توجه به حوزه مطالعاتي در اين پژوهش، خشونت به
دسترسي به آموزش همگاني براي بسياري از زنان و دختران در جوامع، برخوردهاي جنسيتي در اشتغال، ازدواج 

عنوان خشونت به کنند. بنابراين،هاي بروز خشونت عليه زنان را فراهم ميدست همگي زمينهزودهنگام و مواردي از اين 
گرفته است.  خودهب ياگسترده يند توسعه ابعاد مفهوميو عامل بازدارنده در فرا  يع در جهان امروزيشا يهادهياز پد يکي

وش اجراي عمليات پژوهش استفاده شده است. عنوان راي بهروش تحقيق مورد استفاده کيفي بوده و از روش زمينه
ها تا حصول اشباع اند. انجام مصاحبههاي کيفي از طريق مصاحبه عميق با زنان متأهل شهر تبريز گرداوري شدهداده

ت يها در شش مقوله شخصافتهينظري، ادامه يافته و در اين ميان سعي شده است حداکثر گونه رعايت گردد. 
شدند.  يبنددسته يعاطف يو انزوا يارسانه يي، بازنماياجتماع ي، ترومايحقوق يها، الزامياقتصاد ديپرخاشگرانه، تحد

گاه زنانه دچار تزلزل شده يدهد پاين مفهوم نشان مياست. ا "يگاه زنانگيدر پا تزلزل"ق مفهوم ين تحقيا يهسته مرکز
 گاه سابق خود را از دست داده است. يو جا

 .يارسانه يي، بازنماياجتماع ي، ترومايد اقتصاديت پرخاشگرانه، تحديونت، شخصخش

                                                           
 Email:h.banifatemeh@tabrizuniversity.ac.ir                                           شناسي، دانشگاه تبريزاستاد جامعه -4
 Email:m.abbaszadeh2014@gamail.com                                                  شناسي، دانشگاه تبريزجامعه استاد -5
 Email:adhdam1351@yahoo.com                                                            شناسي، دانشگاه تبريزجامعه استاد -9
 )نويسنده مسئول( شناسي اقتصاد و توسعه، دانشگاه تبريزدانشجوي دکتري جامعه -1

 Email:mohammadpour.6465@gmail.com 



 
 
 
 

 

 

در عصر جديد توسعه مفهومي انساني تر يافته است؛ به اين مفهوم که جامعه سالم يکي از 
هاي خانوادگي در خشونت اي يقيناًهاي توسعه يافتگي قلمداد شده که در چنين جامعهلفهؤم

مهم در جامعه است.  ياجتماع يهابياز آس يکي. خشونت ترين ميزان خود قرار دارندحداقل
شود که در چهارچوب اصول ياطالق م يا اجتماعي يبه هر نوع عمل فرد يب اجتماعيآس

جه با منع يرد و در نتيگيجامعه قرار نم يررسميا غي يرسم يو قواعد عام عمل جمع ياخالق
متنوع،  يهادهيپد ياجتماع يهابيگردد. آسيروبرو م يو اجتماع يالقا قبح اخيو  يقانون
آنها را ممکن  يريپذ، کنترليمندن قانونيمـمند هستند و هر و قانونيمتغ ي، واقعينسب

شود. يده مي(. خشونت در جامعه به اشکال مختلف د4904، يزنوز و علم يکند )باقريم
 سوى از است و ممکن اندکرده ندىتقسيم آن کيفيت و قربانى عامل، اعتبار را به خشونت

 توانمى باره همين در صورت گيرد. اجتماعى نهاد يا گروه يك اعضاى افراد، جمعى فرد،

 يك فرهنگ يا قوانين ساختارى، در خشونت کرد. تقسيم فردى و ساختارى به را خشونت

 هنجارهاى مثالً شود.مي دافرا برخى بدنى و آسيب روانى موجب که است اىگونه به جامعه

 يا اقليت هاىگروه با پنهان يا آشکار خشونت نوعى آميز موجبتبعيض قوانين و فرهنگى

 زنان، کودکان، با خشونت اقسام به قربانى، اعتبار به خشونت شود.جامعه مى يك در زنان

 شناختىانروتحليل در توانمى را خشونت کيفيت شود.مى تقسيم هااقليت و همسر پيران،

 شده حساب برابر در آنى، وحاد هدف(، بدون و خاص هدف )با ابزارى و عاطفى خشونت به

 بدنى است ممکن خشونت کرد. کنشى تقسيم يا واکنشى خشونت چنينهم قبلى، نقشة با و

ه زنان يج خشونت در جامعه خشونت علياز اشکال را يکي .(4930فر، يباشد )ساالر روانى يا

و  يفرد يهابيآس هنيزم آن، ۀع که ابعاد گسترديشا يادهيه زنان، پديعل است. خشونت
 ياسابقه يده داراين پديآورد. ايمتعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم م ياجتماع

افته يخود به ينير به شکل خشونت مدرن، اشکال نوياخ يهاخ بوده، در دههيبه وسعت تار
و حقوق  يحقوق دانان، کارشناسان، فعاالن اجتماع يالمللنيب يهااست؛ با وجود تالش

 يهانهيه زنان، در حال حاضر روزافزون بوده، هزيرفع هرگونه خشونت عل يبرا يبشر

ه زنان از منزل يکند. خشونت عليو دولت وارد م ي، نهادهاى مليبشر ۀرا بر جامع يمتعدد



 
 
 

  

 

  

 

 زنان، و دختران ۀن، هتك حرمت، ختنيوهابان، به اشکال مختلف تيابان تا کوچه و بيو خ
در منازل و محافل کار و خارج از آن، طالق،  يو جنس يعاطف استثمار آنها، زودهنگام ازدواج

راد يآشکار و پنهان، ا يفروشتن ين مردانه، آزارجنسيسنگ يو نگاه ها يتيض جنسيتبع
 سرپرستيوضع زنان ب ل کار،ي، اخراج از منزل، ممانعت از تحصيتيثيح يبدن يصدمات عمد

ع حقوق ييو بدسرپرست، ممانعت از مالقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تض
، بن ياحرفه يشغل يها، فرصتي، خانوادگييع حقوق زناشوييآنها، تض يشهروند ياساس

ت و ياز فشار زوج ييرها يآنها، برا يعمل ينيع اجبار  بست در طالق نسبت به زنان
از عوامل  يکيعنوان توان بهيش، وجود داشته است. خشونت را ميمتالطم خو ييزناشو

 در جامعه ترقي و پيشرفت دربردارنده توسعه مفهوم ك جامعه قلمداد نمود.يبازدارنده توسعه 

را بر  يتواند موانعيان زنان مياست و و وقوع خشونت در جامعه و در م زندگي ابعاد تمامي
ت موضوع و موارد مطرح شده در يجاد بکند. لذا با توجه به اهميجامعه اند در ين فرايسر راه ا

 متأهلن محور است که افراد مورد مطالعه )زنان يپژوهش حاضر حول ا يباال، سوال اصل
مثابه ن نوشتار، خشونت بهيکنند؟ در ايم ييز( خشونت را چگونه درک، معنا و بازنمايشهر تبر

خاص و توسط کنشگر  ييك بستر معنايشده است که در  در نظر گرفته يب اجتماعيك آسي
به خشونت  توان آن را صرفاًين مباحث نميدهد. لذا براساس ايم يبه علل مختلف رو

م. بلکه اتخاذ يك سونگرانه آن را مورد مطالعه قرار بدهيك علت محدود کرده و يا ي يکيزيف
توان به تجربه و درک يآن م يانجيت است که به مياهم يك از آن منظر دارايکرد اميرو

ره يازمند رسوخ در کُنه داين مفهوم نيبه ا يابيافت. دستيافراد از مفهوم خشونت دست 
(. بر 4902ان و حسنوند، ياست )بهروز يگران مورد بررسکنش يو رمزگان زبان ييمعنا

، 4901، در سال يجان شرقياستان آذربا يستيدست آمده از سازمان بهزهاساس اطالعات ب
کننده به گزارش شده است. تعداد زنان مراجعه زيه زن در شهر تبريمورد خشونت عل 109

کننده به مورد و زنان مراجعه 4242ه آنان، يجه خشونت عليدر نت يار اجتماعيخدمات س
باشد. بر اساس مطالب مطرح شده يمورد م 192( يمرکز مداخله در بحران )اورژانس اجتماع

مختلف، با درجات متفاوت، وجود  يه زنان در شهرهايگفت که خشونت عل توانيدر باال م
موضوع ياد شده نشان مي دهد که در صورت وجود خشونت، پايداري و ثبات در توسعه دارد. 
ن ين راستا، ايدر هم .جانبه، از مطلوبيت و جايگاه قابل قبولي برخوردار نخواهد بودهمه



 
 
 
 

 

 

ده يبرساخت مفهوم خشونت از منظر افراد خشونت دو  يپژوهش درصدد است تا به بازساز
ف يشود که تعريپرداخته م مسألهن يا يق به بررسين تحقي، در ايعبارتبپردازد. به

ج حاصل ياست. نتا يبه چه شکل مسألهن يست و واکنش آنها به ايان از خشونت چيپاسخگو
ران و يح توسط مديصح يهاوهيو اتخاذ ش يزيرند برنامهيتواند در فرايق مين تحقياز ا

 کار گرفته شود. همسئوالن ب

به  يفيک يها ي، در بررسيو کمّ يفيدو روش ک يميو پارادا يفلسف يبا توجه به تفاوت ها
 يها از چهارچوب مفهومهين و آزمون فرضيجهت تدو ياستفاده از چهارچوب نظر يجا

 يهايآزمودن تئور يجاگر بهد؛ پژوهششوياستفاده م يجهت استخراج سواالت پژوهش
-يد ميجد يك چهارچوب مفهومين يو تدو يمختلف، به بررس يهاهيموجود در قالب فرض

بخش تالش شده است بعد از طرح مفهوم توسعه، برخي در اين (. 5991، 4پردازد )ماکسول
امعه شناختي هاي روانشناختي و جعوامل زمينه ساز بروز خشونت عليه زنان در قالب نظريه

 آورده شود.

 طوربه شناسي،جامعه هايحوزه از بسياري در که است موضوعاتي از توسعه مفهوم

 مقولة توسعه، شناسانگيرد. جامعهمي قرار بحث مورد اعم، طور به اجتماعي، علوم و اخص،

 ابعاد در جامعه ترقي و پيشرفت به رشد مفهوم دهند.مي قرار رشد مقولة برابر در ا ر توسعه

 دربردارندة توسعه مفهوم که حالي در دارد، اشاره اقتصادي، توليد ويژهبه عيني، و مادي

 از توسعه به مربوط ادبيات در رو، اين از است. زندگي ابعاد تمامي در جامعه ترقي و پيشرفت

 به سخن انساني توسعة و فرهنگي توسعة اجتماعي، توسعة سياسي، توسعة اقتصادي، توسعة

آيد. يکي از پيش فرضهاي توسعه و دستيابي به آن توجه به موقعيت زنان است.  مي ميان
اين پيش فرض ها در قالب برابري جنسيتي و دستيابي آموزش عمومي براي زنان و دختران 

 زنان به را فصلي "آزادي مثابه به توسعه" کتاب در آمارتياسنکيد قرار گرفته است. أمورد ت
 اهميت به اجتماعي، تحوالت و زنان فاعلي نقش نام به فصل اين .است داده اختصاص
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 هايي حوزه در را نقش اين ثيرأت و کندمي اشاره آنان فاعلي نقش با زنان سالمتي و بهداشت
: 4932)سن،  کند مي بررسي را کودکان بقاي تقويت و باروري بر زنان فاعليت ميزان چون
هاي که اگر چه در اياالت متحده و سازمان( معتقدند 5991و همکاران ) 4(. سالزمن550
هاي مرتبط با خشونت عليه زنان توافق المللي در مورد اهميت اصطالحات و شاخصبين

هاي استاندارد نياز به يك زيادي وجود دارد، با اين وجود براي انتخاب تعاريف و شاخص
 5999ملي در اکتبر  در کنفرانس 5با توجه به اظهارات کيلپاتريك استراتژي مشخص داريم.

 اند.کيد اساسي داشتهأدر مورد خشونت عليه زنان، سالزمن و همکاران به اهميت توسعه ت

واقعيت اين است که بر اساس ادبيات توسعه، يکي از مولفه هاي اساسي افزايش همبستگي 
اجتماعي با لحاظ تقليل خشونت هاي اجتماعي در سطح کالن و در سطح خرد کاهش 

خانوادگي است، که خود متاثر از علل و عوامل  عديده اي است ؛ به عنوان  خشونت هاي
د يگويم 9، آلبرت باندوراياجتماع يريادگيه يو نظر ياجتماع يمکتب روانشناس مثال، در

ه نشوند و يگونه رفتارها تنبنيرند و اگر ايگياد ميخشن را با مشاهده  يافراد رفتارها
که  يمثال، پسر يابند. براييـت شده و ادامه ميرند، تقويگـق قرار بيبرعکس مورد تشو

اد است. ينده همسرش را کتك بزند، زينکه در آيزند، احتمال ايند پدرش مادرش را ميبيم
و اعتقادات در باب  يهاس اجتماعواسطه قرار گرفتن در معرض ارزشن، خشونت بهيبنابرا
ه مناسب اعمال يشود که تنبيت ميتقو ينشود و زماياد گرفته ميزنان و مردان  يهانقش

ق( يه و تشويم )تنبيط مستقيخشونت تحت شرا يرين باندورا معتقد است فراگيچننگردد. هم
از  يناش عمدتاً ياجتماع يريادگيده يدگاه، پدين ديرد. از ايپذيو مشاهدات فرد انجام م

آن  يامدهايگر و پيار فرد دق مشاهده رفتيو از طر يابتين يريادگيه ياست که بر پا يتجارب
رند که چگونه خشونت يگياد مين خود يرد. به اعتقاد باندورا، فرزندان از والديگيشکل م

رفتار  يريادگيمنجر به  يه پدر و مادر در کودکياز ناح يبورزند. مشاهده و تجربه بدرفتار
تواند با کمك ين، شخص ميشود. بنابرايز توسط مرد و آموختن تحمل توسط زن ميآمسلطه

و چه آگاهانه،  يطور تصادفگران، چه بهيد يگر، با مشاهده يعبارت دو به يند الگوسازيفرا
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ه درک ين نظريق ايت خشونت را از طريم ماهي. چنانچه بخواه(4911، يرد )ساعتچياد بگي
ر ثر دؤهات ميها و تنبز توسط فرد، پاداشيآمخشونت يوه و سبك رفتارهايشد بهيم، بايکن

 يهاشهيم. هر چند ريثر توجه کنؤم يطيو مح يز و عوامل اجتماعيآمخشونت يرفتارها
مشخص خانواده،  يار گسترده است، اما بندورا سه الگويدگاه بسين ديخشونت مطابق ا

( را در يله ارتباط جمعيفرهنگ )از جمله وس تاًيمانند همساالن و نها يفرع يهاگروه
گر، يد ي(. از منظر4905، يدهد )سعادتيمورد توجه قرار مز يآمرفتار خشونت يريادگي

 تأکيدانسان  يرفتار پرخاشگرانه ابراز شده از سو يامشاهده يريادگيس بر يلئونارد برگوت
ن امر يزه دارد که اينسبت به غر يترانسان نقش مهم يدر رفتار پرخاشگر يريادگيکند. يم

 يآموخته شده است. و يهاو پاسخ يذات ياهزهين انگيده بيچيپ يحاصل تعامل ساختار
دهند و مشاهده رفتار پرخاشگرانه يد کودکان رفتار بزرگساالن را سرمشق قرار ميگويم
ن يد بپردازند. در ايع و جديپرخاشگرانه بد يشود تا به رفتارهايآنها م يبرا ي، محرکيگريد
 ياجتماع يريادگيدر  يتمندار قدريون، عامل بسيزي، بخصوص تلويهمگان يهاان، رسانهيم

کند. يفاء ميساختن کودکان ا يدر اجتماع ياون نقش عمدهيزيست که تلوين يدياست. ترد
ك مطالعه در يمانده است. طبق يون در خشونت باقيزيست که تلوين يدين ترديچنهم
درصد آنها  13دربردانده خشونت هستند و در  يونيزيتلو يهادرصد برنامه 32کا، يامر

 يدادهايدرصد رو 19آن خشونت وجود ندارد. در واقع، حدود  يبرا يا مجازاتي، انتقاد يمانيشپ
شوند که يغاز مآ ييهاتيند، توسط شخصيآير در ميون به تصويزيکه در تلو يزيآمخشونت

کنند. البته اثر خشونت يم ينقش جذاب را باز يگر الگوهايا ديها نقش قهرمان بچه يبرا
رسد که خشونت يشود و در موارد متعدد به نظر مين محدود به کودکان نمبر رفتار خش

پور، مي: به نقل از کر4934باشد )ارونسون، يد در تمام عمر مياز هنر تقل يا، نمونهيبزرگسال
ق يخشونت از طر يريادگيرا در  يز مراحلياد شده، اشتراوس نيموارد  تأييد(. در 4901

گر را يکديکه  يرد افراديگيکه در آن فرد فرا م يارحلهخانواده مشخص کرده است: م
در  يدهند. سپس نبود منع اخالقيز انجام ميآمز نسبت به هم رفتار خشونتيدوست دارند، ن

آموزد که خشونت يت فرد ميشود و در نهايادگرفته ميمورد خشونت در برابر افراد خانواده 



 
 
 

  

 

  

 

(. 4933همپتون، را حل کرد، مجاز است )آل گر مشکليد يهاکه نتوان از راه يدر صورت
و بالقوه است  يذات ياز پرخاشگر ينوع يدارد که انسان دارايان ميب 4ك فرومين اريچنهم

 ين خشونت برايکند. ايطور اعم بروز ماو به ياتيق حيد عاليدر پاسخ به تهد که اساساً
ر يثأ، بلکه تحت تستين يزيگر آن غرينوع د ياست. ول يضرور يست، دفاعيحفظ ز

د يگوي، ميشناس آلمان، جامعه5اسياست. نوربرت ال يو اجتماع يط فرهنگياز مح يريادگي
که عدم  ييشود و از آنجايشدن آموخته م يند اجتماعياست که در فرا يادهيخشونت پد

گران و يد ديت و عقايبه سطح تمدن جامعه و رشد فرهنگ، احترام به شخص يورزخشونت
در جامعه  يفرهنگ دموکراس يريگو شکل يگريد يرفتار يهاوهي، شيزندگ يهاروش

 يرسم يست، مگر آنکه در همه نهادهايرسد محو خشونت ممکن نينظر مارتباط دارد، به
دار صورت ين و مستمر و پاياديبن يو تحول ريي)مانند مدرسه و خانواده( خرد و کالن جامعه تغ

 ياجتماع يخود را به مدارا يجا يورزه فرهنگ خشونتن صورت است کيرد. تنها در ايبگ
و اين همان چيزي است که به نوعي يکي از بسترهاي اساسي (. 4939، يخواهد داد )محب

رود؛ چرا که  بر اساس نظريات مطرح شده به شمار ميموجده توسعه در سطوح مختلف به
يادگيري خشونت، خانواده شناختي، يکي از مجاري اصلي براي لحاظ روانشناختي و جامعه

باشد که اگر در اين مجرا خللي حاصل آيد؛ يکي از تبعات آن ايجاد گسست در مي
اي خواهد بود؛ چرا که با توجه به حوزه مطالعاتي در اين پژوهش، خشونت فرايندهاي توسعه

ي باشد. عدم دسترسي به آموزش همگانعنوان يکي از عوامل بازدارنده توسعه مد نظر ميبه
براي بسياري از زنان و دختران در جوامع، برخوردهاي جنسيتي در اشتغال، ازدواج زودهنگام  

  کنند.و مواردي از اين دست همگي زمينه هاي بروز خشونت عليه زنان را فراهم مي

کرد.  يريگيران پيو در ا يتوان در دو سطح مختلف جهانينه خشونت را ميمطالعه در زم
 يشود و عوامل متعدديده مينقاط جهان د يدر تمام يده اجتماعيك پديت به عنوان خشون

بر جوامع دارد.  يگوناگون يامدهايده خشونت پين حال، پديشوند. در عيمنجر به بروز آن م
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ه زنان ي( خشونت عل5941و همکاران ) 5( و اوزن5992) 4ن اوغلويفته بوکن و ساهـه گـبناب
ون اتاق پزشکان يسين منظور زنان و کميهمو به ه استيه ترکدر جامع يك مشکل جدي

ن اوغلو يبوکن و ساه اند.ن مشکل انجام دادهيمقابله با ا يرا برا يآنکارا اقدامات قابل توجه
 يبهداشت يهاو مراقبت يم اجتماعيمنابع خشونت، مفاه يبرخ يدر مقاله خود به بررس

ش يون در آموزش پزشکان زن و در افزايسين کميادارند که  تأکيدن مطلب يپرداخته و بر ا
عوامل  ييبه شناسا يقي( در تحق5991دارند. آلن ) يت موجود نقش مهمياز وضع يآگاه

 يو بهداشت يتيه زنان بنگالدش با استفاده از آمار جمعيمردان عل يمرتبط با خشونت خانگ
 52-91 يکشور در گروه سنن يدهد که زنان ايها نشان مافتهيبنگالدش پرداخت.  در کشور

دهد  يق نشان مين تحقيج ايکنند. نتايم تجربه را( %1251) يزان خشونت خانگين ميباالتر
کار يسه با زنان خانه دار و بيمشغول هستند، در مقا يرصنعتيغ يهاکه در حرفه يانيپاسخگو

ه زنان يعل دهد که خشونتي( نشان م5945) 9رايدوکنند. مكيرا تجربه م ياديخشونت ز
 شود. ينسبت داده م يبه چهارچوب پدرساالرانه چند فرهنگ يطور کلهند به يدر شمال شرق

ك نفر يدهند از هر پنج نفر، يکنگ نشان م( در هنگ5942) 1ق بووروسيج تحقينتا
شتر از يب( %1/49) ين کشور، خشونت جنسيتجربه کرده بودند. در ا يسالگ 42خشونت را از 

کنگ مورد مطالعه، هنگ ير کشورهايسه با سايدر مقا ج است.يرا( %1/44) يکيزيخشونت ف
دهد يج نشان مين نتايها را داشته است. ابهيزان خشونت توسط همسران و غرين ميکمتر

 ينيچ يسنت يهاکه در ارزش يتيعوامل حما يون و برخيزاسيبا مدرن يرات فرهنگيکه تأث
 ييبه مطالعه خشونت در روابط زناشو يقي( در تحق5942) 2شود، مرتبط است. آن يده ميد

درصد از  42حدود ق، يتحق يهاافتهيپرداخت. بر اساس  ييکايآمر يانسل اول کرهان يدر م
د يدرصد خشونت شد 2و  يکيزيك مورد خشونت فيدر طول سال قبل،  ييکايآمر يهازوج

و  2اند. اوکنا اومگواکردهرا تجربه  يدکننده زندگيتهد يهاا حملهيمانند ضرب و شتم و 
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ه زنان در کشور ي( به مطالعه نگرش مردان و زنان در مورد خشوت عل5942همکاران )
 يکيزيف از زنان خشونت يادينکه نسبت زيدهد با وجود ايج نشان ميه پرداختند. نتايجرين

 ياد و داراسوير، بيمردان فق ان مردان صرفاًيکنند، اما در ميه ميه زنان را توجيمردان عل
ون يزيو/تلويبه راد يدهند. برخالف انتظارات، دسترسيالت متوسط زنان را آزار ميتحص

 ييدهايبرنامه ترد ياستفاده از زنان شده است و لذا در مورد محتواه سوءيش توجيموجب افزا
زان خشونت يدهد مي( نشان م5941و همکاران ) 4نويق کاتيج تحقيجاد شده است. نتايا

کننده ينيبشيدرصد بوده است. عوامل پ 1/19 ين جامعه آماريدر ا ير دوران باردارد يخانگ
 يزيربرنامه يانه، حاملگي، درآمد ماهيکاري، بيالت دانشگاهيان همسر مهاجر، تحصين ميدر ا

استرس و سالمت  يهورمون ياشکال مختلف واکنش ها يبه بررس 5شده بودند. بالسکو رز
 يقيتطب ي( به بررس5942) 9ه زنان پرداختند. پاستور براوويشونت علبدن در برابر خ يکيزيف
ه زنان يمقابله با خشونت عل يبرا يبهداشت يهاو برنامه ي، نقش پرستاريعموم يهااستيس

هر دو  يعموم يهااستيدهد سيها نشان مافتهيل پرداختند.  يا و برزياسپان يدر کشورها
ژه يوهسازمان ملل متحد، ب يالمللنيب يهار کنفرانسيتاثتا به امروز، تحت  19کشور از دهه 

 ي( به مطالعه روانشناس5943) 1سيم ايي افته است.يتوسعه  يريگطور چشمپکن بوده و به
دهنده غدد نشان يکيولوژيات بيه همسران پرداختند. ادبياسترس و خشونت شوهران عل

مشاهده شده  يهاباشند که با نشانهيم يمنيا يز مرتبط با استرس و اختالالت التهابيردرون
ان افراد يدر م که معموالً ييم که با الگوهايباشند. تنظياسترس همسو م يدر افراد دارا

 دهد کهينشان م يات روانشناختيادب .شود، مطابقت دارديد مشاهده ميرات شديتأث يدارا

در  يدنبال خشونت روانهب يمرتبط است و استرس روان يبا استرس روان ه زنانيخشونت عل
ه زنان انجام يت علننه خشويدر زم يقاتيز تحقيگر نيد يهاشود. در حوزهيجاد ميزنان ا

 يريگلکگر جهان کرده و منکر شيد يد محدود به کشورهايگرفته است. وقوع خشونت را نبا
وع آن در انگر وقينه بين زميران شد. چرا که مطالعات متعدد انجام شده در ايوقوع آن در ا

کننده زن مراجعه 442 ي( که بر رو4930و همکاران ) يق خانجانيباشد. تحقيران ميجامعه ا
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بودن زن و  يهمشهر يرهاين متغيدهد که بيز انجام گرفت نشان ميتبر يقانون يبه پزشک
ت يزن، شغل زن و مرد، سن ازدواج، وضع يزن و مرد، اعتقادات مذهب يليمرد، مقطع تحص

ق ين تحقيج ايوجود دارد. نتا يطه معنادارـه زنان رابيدرآمد مرد و خشونت عل و يخانوادگ
ه ياد مرد با خشونت عليمرد و اعت يو روان يجسمان يمارين بيدهد که بين نشان ميچنهم

زنان ه يعل يخشونت خانگ ي( به بررس4930زاده و همکاران )زن رابطه وجود دارد. عباس
که  دهنديدست آمده نشان مهج بيپرداختند. نتا يه سالمت روانيعل يديعنوان تهدبه يزيتبر

شاوندان شوهر ي، دخالت خويه زنان و خشونت در خانواده پدرشوهريعل ين خشونت خانگيب
 ي( به بررس4904زاده و همکاران )يوجود دارد. عل يك شوهر توسط زن رابطه معناداريو تحر

زن  529ان يز پرداخته است. از مير شهر تبرد يدر دوران باردار متأهلله زنان يخشونت ع
جه يمورد خشونت از جانب همسر قرار گرفته و در نت ينفر در دوران باردار 50مورد مطالعه، 

ن شده يمان زودرس، سقط جنيسه آب، زايزودرس ک يچون پارگهم يآن دچار مشکالت
 بودند.

است. لذا  متأهله زنان از نگاه زنان ينت علسازه خشو ييمعنا يهدف پژوهش حاضر بازساز
 يبرا يفيک يشناسل تناسب روشيمنزله روش غالب انتخاب شده است. به دلبه يفيروش ک
سته متفاوت و جهان ير تجارب زيتفس يده، برايك پديپنهان  يايها و زوايدگيچيکشف پ

کرد ياست. رو استفاده شده يفيک يشناساز خشونت از روش متأهلزنان  يو ذهن ينيع
ن باور است ي، بر ايستيويتيپوز يگرانيگرا و عطيگرا، محکرد ساختيبرخالف رو يريتفس

کنش  يهاوهيموجود در آن بر حسب نوع و ش ياجتماع يهاتيو واقع يکه شناخت اجتماع
در درون و  ين معنا که جهان اجتماعيهستند. به ا يتيو موقع يياقتضا يتيماه يدارا يانسان
 ياجتماع ك بستر ذاتاًيشوند و در درون يبرساخته م ين موجودات انسانيبر تعامالت ب يمبتن

ن، نه تنها نحوه درک و ي(. بنابرا4909ن، يشود )اشتراوس و کوربيافته و منتقل ميگسترش 
ك يز دارند. لذا ما نه تنها ين يها اشکال متعددنيت دارد، بلکه ايت اهميها از واقعفهم انسان

(. 4002م )ترنر، يمتعدد و گوناگون روبرو هست يهاتيت واحد و مشخص، بلکه با واقعيواقع
 که به ييهااست که از داده ييك روش استقراي يانهيه زميلرز و اشتراوس، نظريزعم گبه



 
 
 

  

 

  

 

(. در 4021شود )گالسر، يد ميه توليد، نظريآيدست مهب ياجتماع يهاطور منظم از پژوهش
گر در ارتباط تنگاتنگ هستند. در يکديبا  ييه نهايل و نظريها، تحلداده ين روش، گردآوريا
کند، بلکه کار را ينمکه از قبل در ذهن دارد، شروع  ياهيگر کار را با نظرن روش، پژوهشيا

شده  يگردآور يهاه از درون دادهيدهد تا نظريکند، و اجازه ميت آغاز ميدر عرصه واقع
محور است و  مسأله ياهي، نظريانهيه زمي(. نظر4909ن، يکورب)اشتراوس و  دار شوديپد

کمك  مسألهك ي يجاد ساختار نظرياست که به ا ييهابر ارتباط دادن مراحل و گام يمبتن
شوند. يانتخاب م ينظر يريگها مطابق با اصل نمونه، نمونهيانهيه زميکند. در نظريم

 تکوين انجام حال در مفاهيم اساس بر که است داده گردآوري نوعي نظري گيرينمونه

 است مقايسه اين از منظور است. استوار مقايسه مفهوم مبناي بر نظري گيرينمونه شود.مي

 حداکثر به ها راگوناگوني هايامکان کشف که برويم رويدادهايي و هاآدم جاها، سراغ به که

 (.10ند )همان، ک غني ابعاد و هاويژگي لحاظ از را هامقوله و برساند

مصاحبه  يانهـيزم يهامشخصه يه معرفـق به اختصار بيحقـت يهاتهـافي يش از بررسيپ
 م. يپردازيشوندگان م

 دارخانه شاغل فوق ليسانس سليسان ترديپلم و پايين 29-14 19-94 99-59

 2 45 1 1 9 5 49 2 متأهلزنان 

 متأهلنفر از زنان  41ق با ين تحقيشود، ايمشاهده م 4همانگونه که در جدول شماره 
شوندگان مصاحبه يسال انجام شده است. محدوده سن 29تا  59 يز در دامنه سنيشهر تبر

  ينفر در فاصله سن 49سال،  59-99ن يبنفر  2ان، ين ميباشد که از ايسال م 59-29ن يب
نفر از  9باشند. از نظر سطح سواد، يسال م 14-29 ينفر در فاصله سن 5سال و  19-94

سانس ينفر مدرک فوق ل 1سانس  و ينفر مدرک ل 1پلم، يمدرک د يشوندگان دارامصاحبه
 دار بودند.نفر خانه 2نفر شاغل و  45بودند. از نظر اشتغال، 



 
 
 
 

 

 

از مفهوم خشونت دارند.  ينندگان چه برداشتکن است که مشارکتيپژوهش ا يسوال اصل
، در خالل يطور کلآنها چگونه است؟ به ين کنش برايا يامدهايها و پ، کنشيذهن يمعنا
ه، يمفهوم اول 50ب يبه ترت ينشيو گز يباز، محور يمراحل کدگذار يبا اجرا يفيق کيتحق

 ي، تروما9يحقوق يها، الزام5يد اقتصادي، تحد4اشگرانهت پرخيمقوله عمده شخص 2
مذکور  يهااستخراج شدند و سپس، مقوله 2يعاطف يو انزوا 2يارسانه يي، بازنما1ياجتماع

م و مورد بحث قرار گرفتند. در يترس "يگاه زنانگيتزلزل در پا" ياك مقوله هستهيدر قالب 
ها ل مصاحبهيکه از تحل يامقوله هسته ه، مقوالت عمده، ويم اوليمفاه 5جدول شماره 

 استخراج شده اند، ارائه شده است. 

، سوء استفاده از قدرت، يگريب رساندن به ديبلند، آس يادهاين، فريتوه
، يده شخصيل عقي، تحميگريت ديمتضرر کردن طرف مقابل، آزار و اذ

 ز، سلب آرامش از طرف مقابليمخالفت و جنگ با همه چ

ت يشخص
 پرخاشگرانه

 پا
در

ل 
زلز

ت
ي

نگ
زنا

اه 
گ

 ي

 يد اقتصاديتحد حتاج خانهين مايمأصرف، گرفتن درآمد زن، عدم ت يبر خانه دار تأکيد

 يحقوق يهاالزام ه زنيه، نصف بودن ارثيبه گرفتن حضانت بچه، بحث دد يتهد

 يت انجام کارهاي، ممنوعيرونيط بيدن به زن در محيب رسيترس از آس
 رون از منزليت در بي، نداشتن امنيساختمان يسخت مانند کارها

 ياجتماع يتروما

است گران، درخويباز يهامثل لباس ييهادن لباسيالزام زن به پوش
 يداشتن اندام مانکن

 يارسانه ييبازنما

رکننده، داشتن نگاه يتحق يهاها و حرف، درخواستي، بدخلقيتوجهيب
 مشترک،  ياز زندگ يم مرد، اظهار خستگيبه زن، اجبار به تکر يمنف

 يعاطف يانزوا

                                                           
1- Personality Weakness 

2- Economic Restriction 

3- Legal Obligations 

4- Social Trauma 

5- Media Representation  

6- Emotional Isolation 



 
 
 

  

 

  

 

هم و با ارجاع به ف يعمده و مقوله هسته مرکز يهاك از مقولهيدر ادامه به اختصار هر 
 دگاه افراد مورد مطالعه پرداخته شده است.يدرک و د

 يريپذشناسان، جامعهدگاه جامعهيرد. از ديگيشکل م يريپذند جامعهيها در فرات انسانيشخص
 يريگدر شکل يکند و نقش اساسيآماده م يگروه يزندگ ياست که فرد را برا يروند

 يو فرهنگ يآن عناصر اجتماع ياست که ط ينديد. فرات، نگرش و رفتار او داريشخص
رکننده که در يپذجامعه ي(. نهادها4939شوند )ابوت و واالس، يم يموجود در جامعه درون

عهده دارند شامل خانواده، آموزش و پرورش، ر کردن افراد را بهيپذفه جامعهيوظ ياهر جامعه
 يريپذند جامعهي(. در فرا4913دنز، يشند )گبايم يگروه يهاروابط گروه همساالن و رسانه

ن يف و ... باشد. در ايا ضعي، مقتدر يا منفيتواند مثبت يبه علل متعدد مت فرد بنايشخص
است که  يتيشخص يهاپياز  ت يکيز يآمزا و خشونتبيت آسياز شخص يان، برخورداريم

، رفتار يشناس آلمان، جامعه4اسيرد. به اعتقاد نوربرت اليگيثر از عوامل مختلف شکل مأمت
، 5ينيشود )دپلتو و لنديشدن آموخته م يند اجتماعياست که در فرا يادهيز پديآمخشونت

شمار به يتيضعف شخص يهازدن از نشانهبيپرخاشگرانه به قصد آس ي(. بروز رفتارها5941
ز را يآمخشونت يرفتارها ياند همگان از خشونت ارائه کردهيکه پاسخگو يفيرود. در تعريم
د: يگويارشد، شاغل، م يساله کارشناس 19دانند. خانم يم يرفتار پرخاشگرانه فرد ينوعهب

وان صفت يك نوع حيست. يت مطرح نياست که در ان انسان يرانسانيه نوع رفتار غيخشونت 
 يخشونت به زبان ساده رفتار"د: يگويساله، شاغل م 19. خانم "است يدرندگ يبودن و نوع

دارد. ابزار خشم و غضب  يعيشه و گستره وسيگران ميهست که باعث ضرر رساندن به د
ف خود از يسانس در تعريساله فوق ل 99. خانم "گرانيان به دياست و اساس آن ضرر و ز

خشونت "د: يگوياشاره کرده و م يد فرديل عقايتحم يخشونت به استفاده از ابزار قدرت برا
قدرت و اقتدار باشه از اقتدار خودش استفاده کنه  يکه دارا يکس الًتونه باشه که مثين ميا

 . "که دوست نداره وادار کنه يرا به انجام کار يتا کس

                                                           
1- Norbert Elias 

2- Dépelteau & Landini 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwipou2kmNjXAhUBCMAKHSH_BT4QFghKMAY&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3-Norbert-Elias__a-39529.aspx&usg=AOvVaw0-1DR16ySFS6bWKKD9wORF


 
 
 
 

 

 

ا ي يسرمايه اقتصادي به درآمد مالاست.  يه اقتصاديسرما يشناختجامعه يهاهياز سرما يکي
تواند به شکل يل به پول بوده و ميل تبدقاب يشود که همگياطالق م يمال يهايير دارايسا

 ياء ماديمثابه اشامروز به يايبه واسطه خصلتش در دن يه اقتصاديند. سرمايت در آيحقوق مالک
پردازان (. از نظريه29: 4032بورديو،)رود يکار مد کاال و خدمات بهياست که در مقابل تول

مارکس در ديدگاه ماترياليستي  .کرداشاره  4توان به ديدگاه کارل مارکسشناس ميجامعه
کرد که ساختار اقتصادي، با اشکال مشخصي از آگاهي خود همواره بر اين مطلب تأکيد مي

گيري طور کلي، وي شيوه توليد زندگي مادي را مبناي شکلباشد. بهاجتماعي در ارتباط مي
ه اين جمله اشاره دانست. مارکس، همواره بفرايندهاي حيات اجتماعي، سياسي و فکري مي

 "سازد و نه بالعکسکه اين هستي اجتماعي انسان است که خودآگاهي او را مي" :داشت
توان گفت مارکس موقعيت اقتصادي افراد عبارت ديگر، مي(. به4933پور و محمدي، جالئي)

 يگر، سلب دارايعبارت دداند. بههاي آنها ميها و ديدگاهگيري نگرشرا مبنايي براي شکل
شود. بر اساس يفرد م يو مال يو استقالل فکر ياز فرد مانع بروز آگاه يت اقتصاديو موقع

د يه زنان، تحديده علـاز اشکال خشونت اعمال ش يکيق، يحاصل آمده از تحق يهاافتهي
ق آن يشود. از جمله مصاديزنان م يمال يآنان است که منجر به وابستگ يت اقتصاديموقع

ا عدم يرون از منزل، گرفتن درآمد زن و يت شوهر به کار کردن زن در بتوان به ممانعيم
د: يگويساله شاغل م 11به بهانه شاغل بودن زن است. خانم  يزندگ يهانهيپرداخت هز

د ينکه خرج خونه رو بايا ايبه من و  يد درآمد خودتو هر ماه بديا بايگه يشوهر من م"
 يگه خودت پول داريشوهر من همش م"د: يگويدار مساله خانه 19. خانم "يخودت بکش

ب يخرم همش از جيها مو بچه يبرا مهمون ي. هرچين کنيمأخرج خودتو خودت ت يتونيم
 . "خواد قبول کنهينداره و نم يادهيدم فايبا شوهرم بحث کردم د يليخودمه...خ

  است. ضرورت تهـشرفيمتمدن و پ ك جامعهي يهادالت، از نشانهـبه قانون و ع يدسترس
 جامعه يهابه عدالت و رفتار عادالنه با همه گروه يك دسترسيدموکرات در حکومت ياساس

                                                           
1- Karl Marx 



 
 
 

  

 

  

 

 (.5942، 4يت است )بابپايبر جنس يمبتن يحقوق ياز مصادق عدالت در جامعه برابر يکي است.
 دارد، وجود پنهان يا گونه آشکاربه مختلف، جوامع در که جنسيت، بر مبتني حقوقيِ برابري

 گردد.مي عمومي اجتماع، در و شودمي شروع خانه از گاهي يحت و يافته تجلي هم در خانواده
 و گونه قانوني به چه زنان ما، کشور در رايج فرهنگ در جمله از ها،از فرهنگ بسياري در

 اين  اند.داربرخور مردان مقابل در نابرابر حقوق از و فرهنگي، گونه عرفيبه هم يا و شرعي
 مردان از ترپايين مقام در را زنان که مردانه است، فرهنگ از ايهوجل خود نابرابر، حقوق

 در هم حقوقي، نابرابري. است قايل کمتري حقوق و مسؤوليت آنان براي و دهدمي قرار
 ر و همکاران،ياخالقي )من و عرفي و مدني حقوق هايبخش در هم و دارد وجود اقتصادي امور

اشاره نمود.  يتوان به مسائل حقوقيان ميدگاه پاسخگوـي(. از جمله مسائل مطرح در د4933
خشونت  ينفع مردان بوده و راه را برادر جامعه به ين باورند که الزامات حقوقيآنان بر ا

ه، حضانت يچون پرداخت مهرهم يان، مسائليکند. به اعتقاد پاسخگويه زنان باز ميشتر عليب
ساله،  92کند. خانم يـخودشان دور م يبه حق انسان يه زنان را از دسترسيه و ديثبچه، ار
خواد طالق يکنه و ميدا ميبا شوهرش مشکل پ يهر وقت زن"د: يگويسانس ميفوق ل

 خوانيمها هستن که ناز خانم يليخ کنن...يت ميه و گرفتن حضانت بچه اونو اذيره، با مهريبگ
رن و يتونن ازش طالق بگيان هست، نمياما حق طالق دست آقاکنن  يبا شوهرشون زندگ

ها در خشونت در مورد خانم"د: يگويساله م 25. خانم "کنن يجه مجبورن با اونا زندگيدر نت
ه مردان يه زن هم اگر کشته بشه نصف دياست که نصف مردان هست. د ياهيمورد ارث

 ."ستيهست..مگه زن آدم ن

 يهاسمي، مکانيو اجتماع يدر بافت فرهنگ يعنوان اختالالت ناگهانبه ياجتماع يتروما
 يددعط متيشتر در شرايشود که بيف ميها و جوامع آنها تعرافراد، خانواده يمعمول يامقابله

 يهاش نظاميافتد. فرسايها اتفاق مدولت ي، فروپاشيستيد، حمالت تروريچون جنگ، تبعهم
در همه  يمي، عواقب وخيرقابل تحمل اجتماعيرات غييگر تغيا دي و يفرهنگ - ياسيس

: 5949ران، يره دارد )بيو غ ي، فرهنگياجتماع-ي، روانيکيولوژيب يهاچون حوزهها همحوزه
                                                           
1- Bajpai 



 
 
 
 

 

 

 کندياستدالل م يدهد. ويرا ارائه م ياجتماع يتروما ي( تئور5945) 4. الگزندريس يجفر(.5
در  يديدارند و نقش کل يجمع يتند، بلکه عملکردينس ياختشنات روانيتجرب که تروما صرفاً

را در  ياجتماع يالگزاندر تروما کنند.يفا ميا ياجتماع يهاج بحرانيها و نتاشهيف ريتعر
ر بودن زنان در جامعه يپذبي(. آس5945)الگزندر،  دهديمورد مطالعه قرار م يمطالعات مورد

علل محدود شدن آنها در جامعه است. ترس از از  يکي يعنوان تروما و ترس اجتماعبه
کردن زنان را به  نه محدوديزم ياستفاده همگد و سوءي، تهديمواجهه با خشونت، بدرفتار

ف يان در تعريرا شکل داده است. پاسخگو ياجتماع يانحاء مختلف فراهم کرده و تروما
 يريپذبيترس از آس و ياجتماع ياشاره کرده و تروما يفرهنگ يخشونت، به خشونت اجتماع

کنند. يخشونت قلمداد م يشود، نوعيزنان در جامعه را که به محدود نمودن آنها منجر م
دارن زنان را محدود بکنن.  يشه سعيمـد: مردان هيگويـسانس ميساله، فوق ل 92م ـخان

 يامالتبنگاه مع بره... يساختمان يد سراغ کارهايرگاه، صافکار، نبايد بره تعميگن زن نبايم
د: يگويسانس ميساله ل 53. خانم "کننيشه زن رو محدود ميهم ينطوريا ست...يزن ن يجا
ت نداره...با خشونت مورد تجاوز قرار يکنه امنيـم يعه تنها زندگـکه در جام يا زنيدختر "
هست و هر  يفيشده که زن موجود ضع ينطور تداعيشه در ذهن مردان ايهم ره...يگيم

. "اديد در بيزن هم نبا يتونن انجام بدن و صدايبخوان م يکار

 ياجتماع يق آنها مسائل فرهنگيهستند که از طر يماد ييساختارها يطور کلهها برسانه
 ين ابزارهايتراز مهم يکيعنوان ون بهيزيخصوص تلوها، بهشوند. رسانهيد ميبازتول

ط ين شرايا کند.يها کمك مو نقش يتيجنس يهاشهيلقاطعانه به حفظ و انتشار ک ياجتماع
شود. عالوه بر يشناخته م يض ساختاريشود که به تبع يم يت نابرابريد وضعيموجب بازتول

شود چون يده گرفته ميها، نادژه رسانهيوتوسط عموم مردم، به ن، اعمال خشونت معموالًيا
ننده ـکك موضوع نگرانيمردم آن را  نکهيا ايندارد و  يمخوانـه يخبر يارهايعـا با مي

پردازند. يز مينقش ن ين به الگوسازيچنها هم(. رسانه5942و همکاران،  5)فرناندزد داننينم

                                                           
1- Jeffrey C. Alexander 
2- Fernández 



 
 
 

  

 

  

 

 دهد.يار اقشار جامعه قرار ميرا در اخت ييش داده شده در جامعه الگوينما يهاها و سبكمدل
 ،يادشده رسانهيتول يهاانير جريتن مسو قرار گرف ين الگوسازيوع ايز با توجه به شيمردان ن
دارند هر  ين باورند که مردان سعيان بر ايبکنند. پاسخگو يروين روند پيکنند از ايتالش م

ن نوع برخورد را ينها اآاده کنند و يزنان خود پ ينند را بر رويبيها منچه را که در رسانهآ
نکه مردان يا يعنيخشونت "د: يگويسانس ميساله فوق ل 19دانند. خانم يخشونت م ينوع

ن روزها هم که يا. کنن که خودشون دوست ندارن..يم ييهادن لباسيزن رو مجبور به پوش
د يگن اندامت بايم خوان....يم يشتر زن مانکنيمردها ب ...ونيزيخاطر نگاه کردن به تلوبه

 ست...يخوش فرم نمن بدنم " د:يگويسانس ميساله فوق ل 19. خانم "ها باشهمثل مانکن
ش يپ آور هست...من عذاب يکنه که برايه ميتشب يبد يزهايشوهرم همش منو به چ

 . "ندارن يشنوهام هم ازم حرفزنه و بچهيهام با من خوب حرف نمبچه

 

شامل  ياست. خشونت عاطف يروان - يه زنان خشونت عاطفيگر از انواع خشونت عليد يکي
ق قرار دادن او در يدن به احساسات فرد از طريب رسيا آسيو  يا اموال وي ك فرد ويد يتهد

اد زدن بر سر يفر است. يا اختالالت روانيو  ي، عاطفي، شناختيرفتار يمعرض خطر جد
، 5يشود )اولوري( است، شامل م5991) 4و اوزونبا ياستفاده از نظر اوبن سوءيترعيزن که شا

است که  يزيآمهر گونه رفتار خشونت يا رواني يعاطف گر، خشونتيعبارت دبه (.5942
صورت انتقاد ناروا، ن رفتار بهيکند. ايدار مشرافت، آبرو، و اعتماد به نفس زن را خدشه

شود. يا ازدواج مجدد اعمال ميمداوم به طالق دادن  يدهاي، تهدير، تمسخر، فحاشيتحق
ن رفتن اعتماد به نفس، انواع ي، از بيادراک يگونه خشونت شامل از کارافتادگنيج اينتا

ز از مشارکت يط کار، گريدر مح يطلبت خانواده، جاهيريت زن در مديها، عدم کفايافسردگ
ل، يت کودکان در تحصيها، عدم موفقز در بچهيآمرفتار خشونت ي، بازسازيدر امور اجتماع

ردان، الکل، مواد مخدر، گروان يط خانواده، پناه بردن به داروهايزن در مح ييعدم کارا

                                                           
1- Obi and Ozunba 

2- Oluremi 



 
 
 
 

 

 

ن نوع خشونت اعمال يشتريان معتقدد که بي(. پاسخگو4910باشند )کار، يم يو رمّال يريفالگ
 است.  يروان يه زن از نوع خشونت عاطفيشده عل

 

 

 

  

 

 

 

از موانع توسعه  يکيعنوان ه زنان بهيسازه خشونت عل ييمعنا يق حاضر بازسازيهدف تحق
د ي، تحديتيباشد که در قالب شش مقوله، ضعف شخصيز ميشهر تبر متأهلاز نگاه زنان 

 يبنددسته يعاطف يو انزوا يارسانه يي، بازنماياجتماع ي، ترومايحقوق يهاالزام ي،اقتصاد
گاه يتزلزل در پا"با عنوان  يهسته مرکزك ين شش مقوله در قالب يشدند. در کل، ا

گاه ين معناست که پايبه ا يگاه زنانگينجا، مفهوم تزلزل در پاياند. در اگرد آمده "يزنانگ
گاه خود را از دست داده يشود، جايزنان محسوب م يابيتيدر جامعه که منبع هو يتيجنس

ده يز در مورد پديالنشهر تبرک متأهل، زنان يگاه زنانگياست. بر اساس مقوله تزلزل در پا
، درگذشته مفهوم خشونت يعبارتنگرند. بهيار متفاوت از گذشته ميبس ياوهيشخشونت به

ان مورد مطالعه خشونت را در ابعاد يشد، اما پاسخگويخالصه م يکيزيب فيصرفا در آس
ف آنها از يکنند. در تعرير ميف و تعبيتعر يکيزيو ف يعاطف ي، رواني، حقوقيمتعدد اقتصاد

جاد شده در نگرش زنان را در مورد مسائل مختلف مشاهده يرات اييتوان تغيخشونت، م
مورد قبول جامعه را مورد انتقاد  يها و هنجارهاکه زنان مود مطالعه ارزشيطورهنمود. ب

دمان ين باورندکه چيشوند. آنها بر ايمتفاوت با مسائل مواجه م ياگونهقرار داده و به

 شخصيت پرخاشگرانه

 هاي حقوقيالزام
 ايبازنمايي رسانه

 تروماي اجتماعي
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گاه زنانه را دچار ياست که پا ياگونههن بيارها و گفتمان حاکم بر جامعه و قوانساخت
دهنده نشان يانهيه زميند ساخت نظريدست آمده در فراهکرده است. مقوالت ب يدگرگون

نشان  يميهمانگونه که مدل پاراداموجود در جامعه است.  يدر ساختارها يتينفوذ نگاه جنس
باشد يه زنان در جامعه ميساز خشونت علنهيزم يط علّياز شرا يکي يتيدهد ضعف شخصيم

نادرست،  يريپذق همسو است. جامعهين تحقي( در ا5943س )يم ايي يهاافتهيکه با 
ت، نگرش و نوع رفتار يشخص يريگدر شکل ينقش اساس يتيو ضعف شخص يناکارآمد

 يعاطف يبه مقوله انزوا ينن فراوايشتريشده، ب ييان شش مقوله شناسايافراد دارد. در م
ن، يبه احساسات زن، توه يتوجهيان معتقدند که هرگونه بيافته است. پاسخگوياختصاص 

کردن زن  يمنجر به منزو يمشترک همگ ياز زندگ ير در گفتار و کالم، اظهار خستگيتحق
ر بروز ز دين ياجتماع يو تروما يحقوق يهاان  الزامين ميشود. در ايم يو يعاطف يو انزوا

ه، حق ازدواج مجدد از جمله يه، ارثينه ديدر زم يحقوق يدارند. الزام ها يخشونت نقش مهم
زنان در جامعه  يريب پذيو ترس از آس ياجتماع يان بودند. ترومايپاسخگو تأکيدموارد مورد 

امور  يت آنها از انجام بعضيو ممنوع يه زنان در حوزه خصوصيبروز خشونت عل ينه هايزم
خشونت  ي( و تئور5945) يق مك دورايتحق يهاافتهين مقوله با يکند. اياهم مرا فر

ر يثأو ت يارسانه ييشده بازنما ييگر شناسايباشد. مقوله ديك راستا مياس در ينوربرت ال
و ...خود را  يستي، زيبدن ين معنا که مردان الگوهايها در نوع نگرش مردان است. به ارسانه

ن معنا که ياده کنند. به اين الگوها را در زنان خود پيدارند ا يت کرده و سعافيها دراز رسانه
 ين مقوله با تئوريشود و لذا ا يق مشاهده رسانه فراگرفته ميها و الگوها از طرارزش

ك راستا ي( در 5942ق اوکنااومگو و همکاران )يج حاصل از تحقيو نتا ياجتماع يريادگي
تزلزل در " يعنيق ين تحقيافت شده در اي يهسته مرکزافت شده و يباشد. مقوالت يم
له نشان أن مسيگاه زنان در جامعه دچار تزلزل شده است. ايدهد پاينشان م "يگاه زنانگيپا
م يترم يتواند با مداخالت روانشناختيه زنان در جامعه تنها نميده خشونت عليدهد که پديم
حل  يبرا ي، فرهنگي، اقتصاديختلف حقوقم يها و نهادهاابد و لذا الزم است که بخشي

دار را يتوان توسعه پايصورت است که منيبزنند؛ در ا يمشکل مورد نظر دست به اقدامات
 جامعه شاهد بود. يو فرهنگ ياجتماع يهاحداقل در بخش
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