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بر اساس نظريات مطرح شده به لحاظ روانشناختي و جامعهشناختي ،يکي از مجاري اصلي براي يادگيري خشونت ،خانواده
است که اگر در اين مجرا خللي حاصل آيد؛ يکي از تبعات آن ايجاد گسست در فرايندهاي توسعهاي خواهد بود؛ چرا که
با توجه به حوزه مطالعاتي در اين پژوهش ،خشونت بهعنوان يکي از عوامل بازدارنده توسعه مدنظر ميباشد .عدم
دسترسي به آموزش همگاني براي بسياري از زنان و دختران در جوامع ،برخوردهاي جنسيتي در اشتغال ،ازدواج
زودهنگام و مواردي از اين دست همگي زمينههاي بروز خشونت عليه زنان را فراهم ميکنند .بنابراين ،خشونت بهعنوان
يکي از پديدههاي شايع در جهان امروزي و عامل بازدارنده در فرايند توسعه ابعاد مفهومي گستردهاي بهخود گرفته است.
روش تحقيق مورد استفاده کيفي بوده و از روش زمينهاي بهعنوان روش اجراي عمليات پژوهش استفاده شده است.
داده هاي کيفي از طريق مصاحبه عميق با زنان متأهل شهر تبريز گرداوري شدهاند .انجام مصاحبهها تا حصول اشباع
نظري ،ادامه يافته و در اين ميان سعي شده است حداکثر گونه رعايت گردد .يافتهها در شش مقوله شخصيت
پرخاشگرانه ،تحديد اقتصادي ،الزامهاي حقوقي ،تروماي اجتماعي ،بازنمايي رسانهاي و انزواي عاطفي دستهبندي شدند.
هسته مرکزي اين تحقيق مفهوم "تزلزل در پايگاه زنانگي" است .اين مفهوم نشان ميدهد پايگاه زنانه دچار تزلزل شده
و جايگاه سابق خود را از دست داده است.
خشونت ،شخصيت پرخاشگرانه ،تحديد اقتصادي ،تروماي اجتماعي ،بازنمايي رسانهاي.
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در عصر جديد توسعه مفهومي انساني تر يافته است؛ به اين مفهوم که جامعه سالم يکي از
مؤلفههاي توسعه يافتگي قلمداد شده که در چنين جامعهاي يقيناً خشونتهاي خانوادگي در
حداقلترين ميزان خود قرار دارند .خشونت يکي از آسيبهاي اجتماعي مهم در جامعه است.
آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا اجتماعي اطالق ميشود که در چهارچوب اصول
اخالقي و قواعد عام عمل جمعي رسمي يا غيررسمي جامعه قرار نميگيرد و در نتيجه با منع
قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي روبرو ميگردد .آسيبهاي اجتماعي پديدههاي متنوع،
نسبي ،واقعي متغير و قانونمند هستند و هـمين قانونمندي ،کنترلپذيري آنها را ممکن
ميکند (باقري زنوز و علمي .)4904 ،خشونت در جامعه به اشکال مختلف ديده ميشود.
خشونت را به اعتبار عامل ،قربانى و کيفيت آن تقسيمندى کردهاند و ممکن است از سوى
فرد ،جمعى افراد ،اعضاى يك گروه يا نهاد اجتماعى صورت گيرد .در همين باره مىتوان
خشونت را به ساختارى و فردى تقسيم کرد .در خشونت ساختارى ،قوانين يا فرهنگ يك
جامعه به گونهاى است که موجب آسيب روانى و بدنى برخى افراد ميشود .مثالً هنجارهاى
فرهنگى و قوانين تبعيضآميز موجب نوعى خشونت آشکار يا پنهان با گروههاى اقليت يا
زنان در يك جامعه مىشود .خشونت به اعتبار قربانى ،به اقسام خشونت با کودکان ،زنان،
پيران ،همسر و اقليتها تقسيم مىشود .کيفيت خشونت را مىتوان در تحليل روانشناختى
به خشونت عاطفى و ابزارى (با هدف خاص و بدون هدف) ،حاد و آنى ،در برابر حساب شده
و با نقشة قبلى ،همچنين خشونت واکنشى يا کنشى تقسيم کرد .خشونت ممکن است بدنى
يا روانى باشد (ساالريفر .)4930 ،يکي از اشکال رايج خشونت در جامعه خشونت عليه زنان
است .خشونت عليه زنان ،پديدهاي شايع که ابعاد گستردۀ آن ،زمينه آسيبهاي فردي و
اجتماعي متعدد را نسبت به آنها ،خانواده و جامعه فراهم ميآورد .اين پديده داراي سابقهاي
به وسعت تاريخ بوده ،در دهههاي اخير به شکل خشونت مدرن ،اشکال نويني بهخود يافته
است؛ با وجود تالشهاي بينالمللي حقوق دانان ،کارشناسان ،فعاالن اجتماعي و حقوق
بشري براي رفع هرگونه خشونت عليه زنان ،در حال حاضر روزافزون بوده ،هزينههاي
متعددي را بر جامعۀ بشري ،نهادهاى ملي و دولت وارد ميکند .خشونت عليه زنان از منزل

و خيابان تا کوچه و بيابان ،به اشکال مختلف توهين ،هتك حرمت ،ختنۀ دختران و زنان،
ازدواج زودهنگام آنها ،استثمار عاطفي و جنسي در منازل و محافل کار و خارج از آن ،طالق،
تبعيض جنسيتي و نگاه هاي سنگين مردانه ،آزارجنسي تنفروشي آشکار و پنهان ،ايراد
صدمات عمدي بدني حيثيتي ،اخراج از منزل ،ممانعت از تحصيل کار ،وضع زنان بيسرپرست
و بدسرپرست ،ممانعت از مالقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران ،تضييع حقوق
اساسي شهروندي آنها ،تضييع حقوق زناشويي ،خانوادگي ،فرصتهاي شغلي حرفهاي ،بن
بست در طالق نسبت به زنان اجبار عيني عملي آنها ،براي رهايي از فشار زوجيت و
زناشويي متالطم خويش ،وجود داشته است .خشونت را ميتوان بهعنوان يکي از عوامل
بازدارنده توسعه يك جامعه قلمداد نمود .مفهوم توسعه دربردارنده پيشرفت و ترقي جامعه در
تمامي ابعاد زندگي است و و وقوع خشونت در جامعه و در ميان زنان ميتواند موانعي را بر
سر راه اين فرايند در جامعه ايجاد بکند .لذا با توجه به اهميت موضوع و موارد مطرح شده در
باال ،سوال اصلي پژوهش حاضر حول اين محور است که افراد مورد مطالعه (زنان متأهل
شهر تبريز) خشونت را چگونه درک ،معنا و بازنمايي ميکنند؟ در اين نوشتار ،خشونت بهمثابه
يك آسيب اجتماعي در نظر گرفته شده است که در يك بستر معنايي خاص و توسط کنشگر
به علل مختلف روي ميدهد .لذا براساس اين مباحث نميتوان آن را صرفاً به خشونت
فيزيکي يا يك علت محدود کرده و يك سونگرانه آن را مورد مطالعه قرار بدهيم .بلکه اتخاذ
رويکرد اميك از آن منظر داراي اهميت است که به ميانجي آن ميتوان به تجربه و درک
افراد از مفهوم خشونت دست يافت .دستيابي به اين مفهوم نيازمند رسوخ در کُنه دايره
معنايي و رمزگان زباني کنشگران مورد بررسي است (بهروزيان و حسنوند .)4902 ،بر
اساس اطالعات بهدست آمده از سازمان بهزيستي استان آذربايجان شرقي ،در سال ،4901
 109مورد خشونت عليه زن در شهر تبريز گزارش شده است .تعداد زنان مراجعهکننده به
خدمات سيار اجتماعي در نتيجه خشونت عليه آنان 4242 ،مورد و زنان مراجعهکننده به
مرکز مداخله در بحران (اورژانس اجتماعي)  192مورد ميباشد .بر اساس مطالب مطرح شده
در باال ميتوان گفت که خشونت عليه زنان در شهرهاي مختلف ،با درجات متفاوت ،وجود
دارد .موضوع ياد شده نشان مي دهد که در صورت وجود خشونت ،پايداري و ثبات در توسعه
همهجانبه ،از مطلوبيت و جايگاه قابل قبولي برخوردار نخواهد بود .در همين راستا ،اين

پژوهش درصدد است تا به بازسازي و برساخت مفهوم خشونت از منظر افراد خشونت ديده
بپردازد .بهعبارتي ،در اين تحقيق به بررسي اين مسأله پرداخته ميشود که تعريف
پاسخگويان از خشونت چيست و واکنش آنها به اين مسأله به چه شکلي است .نتايج حاصل
از اين تحقيق ميتواند در فرايند برنامهريزي و اتخاذ شيوههاي صحيح توسط مديران و
مسئوالن بهکار گرفته شود.

با توجه به تفاوت هاي فلسفي و پارادايمي دو روش کيفي و کمّي ،در بررسي هاي کيفي به
جاي استفاده از چهارچوب نظري جهت تدوين و آزمون فرضيهها از چهارچوب مفهومي
جهت استخراج سواالت پژوهشي استفاده ميشود؛ پژوهشگر بهجاي آزمودن تئوريهاي
موجود در قالب فرضيههاي مختلف ،به بررسي و تدوين يك چهارچوب مفهومي جديد مي-
پردازد (ماکسول .)5991 ،4در اين بخش تالش شده است بعد از طرح مفهوم توسعه ،برخي
عوامل زمينه ساز بروز خشونت عليه زنان در قالب نظريههاي روانشناختي و جامعه شناختي
آورده شود.
مفهوم توسعه از موضوعاتي است که در بسياري از حوزههاي جامعهشناسي ،بهطور
اخص ،و علوم اجتماعي ،به طور اعم ،مورد بحث قرار ميگيرد .جامعهشناسان توسعه ،مقولة
توسعه ر ا در برابر مقولة رشد قرار ميدهند .مفهوم رشد به پيشرفت و ترقي جامعه در ابعاد
مادي و عيني ،بهويژه توليد اقتصادي ،اشاره دارد ،در حالي که مفهوم توسعه دربردارندة
پيشرفت و ترقي جامعه در تمامي ابعاد زندگي است .از اين رو ،در ادبيات مربوط به توسعه از
توسعة اقتصادي ،توسعة سياسي ،توسعة اجتماعي ،توسعة فرهنگي و توسعة انساني سخن به
ميان مي آيد .يکي از پيش فرضهاي توسعه و دستيابي به آن توجه به موقعيت زنان است.
اين پيش فرض ها در قالب برابري جنسيتي و دستيابي آموزش عمومي براي زنان و دختران
مورد تأکيد قرار گرفته است .آمارتياسن در کتاب "توسعه به مثابه آزادي" فصلي را به زنان
اختصاص داده است .اين فصل به نام نقش فاعلي زنان و تحوالت اجتماعي ،به اهميت
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بهداشت و سالمتي زنان با نقش فاعلي آنان اشاره ميکند و تأثير اين نقش را در حوزه هايي
چون ميزان فاعليت زنان بر باروري و تقويت بقاي کودکان را بررسي مي کند (سن:4932 ،
 .)550سالزمن 4و همکاران ( )5991معتقدند که اگر چه در اياالت متحده و سازمانهاي
بينالمللي در مورد اهميت اصطالحات و شاخصهاي مرتبط با خشونت عليه زنان توافق
زيادي وجود دارد ،با اين وجود براي انتخاب تعاريف و شاخصهاي استاندارد نياز به يك
استراتژي مشخص داريم .با توجه به اظهارات کيلپاتريك 5در کنفرانس ملي در اکتبر 5999
در مورد خشونت عليه زنان ،سالزمن و همکاران به اهميت توسعه تأکيد اساسي داشتهاند.
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
خشونت هاي خانوادگي است ،که خود متاثر از علل و عوامل عديده اي است ؛ به عنوان
مثال ،در مکتب روانشناسي اجتماعي و نظريه يادگيري اجتماعي ،آلبرت باندورا 9ميگويد
افراد رفتارهاي خشن را با مشاهده ياد ميگيرند و اگر اينگونه رفتارها تنبيه نشوند و
برعکس مورد تشويق قرار بـگيرند ،تقويت شده و ادامه مـييابند .براي مثال ،پسري که
ميبيند پدرش مادرش را ميزند ،احتمال اينکه در آينده همسرش را کتك بزند ،زياد است.
بنابراين ،خشونت بهواسطه قرار گرفتن در معرض ارزشهاس اجتماعي و اعتقادات در باب
نقشهاي زنان و مردان ياد گرفته ميشود و زماني تقويت ميشود که تنبيه مناسب اعمال
نگردد .همچنين باندورا معتقد است فراگيري خشونت تحت شرايط مستقيم (تنبيه و تشويق)
و مشاهدات فرد انجام ميپذيرد .از اين ديدگاه ،پديده يادگيري اجتماعي عمدتاً ناشي از
تجاربي است که بر پايه يادگيري نيابتي و از طريق مشاهده رفتار فرد ديگر و پيامدهاي آن
شکل ميگيرد .به اعتقاد باندورا ،فرزندان از والدين خود ياد ميگيرند که چگونه خشونت
بورزند .مشاهده و تجربه بدرفتاري از ناحيه پدر و مادر در کودکي منجر به يادگيري رفتار
سلطهآميز توسط مرد و آموختن تحمل توسط زن ميشود .بنابراين ،شخص ميتواند با کمك
فرايند الگوسازي و بهعبارت ديگر ،با مشاهده ي ديگران ،چه بهطور تصادفي و چه آگاهانه،
1- Saltzman
2- Kilpatrick
3- Albert Bandura

ياد بگيرد (ساعتچي .)4911 ،چنانچه بخواهيم ماهيت خشونت را از طريق اين نظريه درک
کنيم ،بايد بهشيوه و سبك رفتارهاي خشونتآميز توسط فرد ،پاداشها و تنبيهات مؤثر در
رفتارهاي خشونتآميز و عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر توجه کنيم .هر چند ريشههاي
خشونت مطابق اين ديدگاه بسيار گسترده است ،اما بندورا سه الگوي مشخص خانواده،
گروههاي فرعي مانند همساالن و نهايتاً فرهنگ (از جمله وسيله ارتباط جمعي) را در
يادگيري رفتار خشونتآميز مورد توجه قرار ميدهد (سعادتي .)4905 ،از منظري ديگر،
لئونارد برگوتيس بر يادگيري مشاهدهاي رفتار پرخاشگرانه ابراز شده از سوي انسان تأکيد
ميکند .يادگيري در رفتار پرخاشگري انسان نقش مهمتري نسبت به غريزه دارد که اين امر
حاصل تعامل ساختاري پيچيده بين انگيزههاي ذاتي و پاسخهاي آموخته شده است .وي
ميگويد کودکان رفتار بزرگساالن را سرمشق قرار ميدهند و مشاهده رفتار پرخاشگرانه
ديگري ،محرکي براي آنها ميشود تا به رفتارهاي پرخاشگرانه بديع و جديد بپردازند .در اين
ميان ،رسانههاي همگاني ،بخصوص تلويزيون ،عامل بسيار قدرتمندي در يادگيري اجتماعي
است .ترديدي نيست که تلويزيون نقش عمدهاي در اجتماعي ساختن کودکان ايفاء ميکند.
همچنين ترديدي نيست که تلويزيون در خشونت باقيمانده است .طبق يك مطالعه در
امريکا 32 ،درصد برنامههاي تلويزيوني دربردانده خشونت هستند و در  13درصد آنها
پشيماني ،انتقاد يا مجازاتي براي آن خشونت وجود ندارد .در واقع ،حدود  19درصد رويدادهاي
خشونتآميزي که در تلويزيون به تصوير در ميآيند ،توسط شخصيتهايي آغاز ميشوند که
براي بچهها نقش قهرمان يا ديگر الگوهاي نقش جذاب را بازي ميکنند .البته اثر خشونت
بر رفتار خشن محدود به کودکان نميشود و در موارد متعدد به نظر ميرسد که خشونت
بزرگسالي ،نمونهاي از هنر تقليد در تمام عمر ميباشد (ارونسون :4934 ،به نقل از کريمپور،
 .)4901در تأييد موارد ياد شده ،اشتراوس نيز مراحلي را در يادگيري خشونت از طريق
خانواده مشخص کرده است :مرحلهاي که در آن فرد فرا ميگيرد افرادي که يکديگر را
دوست دارند ،نيز نسبت به هم رفتار خشونتآميز انجام ميدهند .سپس نبود منع اخالقي در
مورد خشونت در برابر افراد خانواده يادگرفته ميشود و در نهايت فرد ميآموزد که خشونت

در صورتي که نتوان از راههاي ديگر مشکل را حل کرد ،مجاز است (آلهمپتون.)4933 ،
همچنين اريك فروم 4بيان ميدارد که انسان داراي نوعي از پرخاشگري ذاتي و بالقوه است
که اساساً در پاسخ به تهديد عاليق حياتي او بهطور اعم بروز ميکند .اين خشونت براي
حفظ زيست ،دفاعي ضروري است .ولي نوع ديگر آن غريزي نيست ،بلکه تحت تأثير
يادگيري از محيط فرهنگي و اجتماعي است .نوربرت الياس ،5جامعهشناس آلماني ،ميگويد
خشونت پديدهاي است که در فرايند اجتماعي شدن آموخته ميشود و از آنجايي که عدم
خشونتورزي به سطح تمدن جامعه و رشد فرهنگ ،احترام به شخصيت و عقايد ديگران و
روشهاي زندگي ،شيوههاي رفتاري ديگري و شکلگيري فرهنگ دموکراسي در جامعه
ارتباط دارد ،بهنظر ميرسد محو خشونت ممکن نيست ،مگر آنکه در همه نهادهاي رسمي
(مانند مدرسه و خانواده) خرد و کالن جامعه تغيير و تحولي بنيادين و مستمر و پايدار صورت
بگيرد .تنها در اين صورت است که فرهنگ خشونتورزي جاي خود را به مداراي اجتماعي
خواهد داد (محبي .)4939 ،و اين همان چيزي است که به نوعي يکي از بسترهاي اساسي
موجده توسعه در سطوح مختلف بهشمار ميرود؛ چرا که بر اساس نظريات مطرح شده به
لحاظ روانشناختي و جامعهشناختي ،يکي از مجاري اصلي براي يادگيري خشونت ،خانواده
ميباشد که اگر در اين مجرا خللي حاصل آيد؛ يکي از تبعات آن ايجاد گسست در
فرايندهاي توسعه اي خواهد بود؛ چرا که با توجه به حوزه مطالعاتي در اين پژوهش ،خشونت
بهعنوان يکي از عوامل بازدارنده توسعه مد نظر ميباشد .عدم دسترسي به آموزش همگاني
براي بسياري از زنان و دختران در جوامع ،برخوردهاي جنسيتي در اشتغال ،ازدواج زودهنگام
و مواردي از اين دست همگي زمينه هاي بروز خشونت عليه زنان را فراهم ميکنند.

مطالعه در زمينه خشونت را ميتوان در دو سطح مختلف جهاني و در ايران پيگيري کرد.
خشونت به عنوان يك پديده اجتماعي در تمامي نقاط جهان ديده ميشود و عوامل متعددي
منجر به بروز آن ميشوند .در عين حال ،پديده خشونت پيامدهاي گوناگوني بر جوامع دارد.
1- Erich Fromm
2- Norbert Elias

بنابـه گـفته بوکن و ساهين اوغلو )5992( 4و اوزن 5و همکاران ( )5941خشونت عليه زنان
يك مشکل جدي در جامعه ترکيه است و بههمين منظور زنان و کميسيون اتاق پزشکان
آنکارا اقدامات قابل توجهي را براي مقابله با اين مشکل انجام دادهاند .بوکن و ساهين اوغلو
در مقاله خود به بررسي برخي منابع خشونت ،مفاهيم اجتماعي و مراقبتهاي بهداشتي
پرداخته و بر اين مطلب تأکيد دارند که اين کميسيون در آموزش پزشکان زن و در افزايش
آگاهي از وضعيت موجود نقش مهمي دارند .آلن ( )5991در تحقيقي به شناسايي عوامل
مرتبط با خشونت خانگي مردان عليه زنان بنگالدش با استفاده از آمار جمعيتي و بهداشتي
در کشور بنگالدش پرداخت .يافتهها نشان ميدهد که زنان اين کشور در گروه سني 52-91
باالترين ميزان خشونت خانگي ( )%1251را تجربه ميکنند .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد
پاسخگوياني که در حرفههاي غيرصنعتي مشغول هستند ،در مقايسه با زنان خانه دار و بيکار
خشونت زيادي را تجربه ميکنند .مكدويرا )5945( 9نشان ميدهد که خشونت عليه زنان
در شمال شرقي هند بهطور کلي به چهارچوب پدرساالرانه چند فرهنگي نسبت داده ميشود.
نتايج تحقيق بووروس )5942( 1در هنگکنگ نشان ميدهند از هر پنج نفر ،يك نفر
خشونت را از  42سالگي تجربه کرده بودند .در اين کشور ،خشونت جنسي ( )%49/1بيشتر از
خشونت فيزيکي ( )%44/1رايج است .در مقايسه با ساير کشورهاي مورد مطالعه ،هنگکنگ
کمترين ميزان خشونت توسط همسران و غريبهها را داشته است .اين نتايج نشان ميدهد
که تأثيرات فرهنگي با مدرنيزاسيون و برخي عوامل حمايتي که در ارزشهاي سنتي چيني
ديده مي شود ،مرتبط است .آن )5942( 2در تحقيقي به مطالعه خشونت در روابط زناشويي
در ميان نسل اول کرهاي آمريکايي پرداخت .بر اساس يافتههاي تحقيق ،حدود  42درصد از
زوجهاي آمريکايي در طول سال قبل ،يك مورد خشونت فيزيکي و  2درصد خشونت شديد
مانند ضرب و شتم و يا حملههاي تهديدکننده زندگي را تجربه کردهاند .اوکنا اومگوا 2و
1- Büken&Sahinoglu
2- Uzun
3- McDuie-Ra
4- Bouhours
5- Ahn
6- Okenwa-Emegwa

همکاران ( )5942به مطالعه نگرش مردان و زنان در مورد خشوت عليه زنان در کشور
نيجريه پرداختند .نتايج نشان ميدهد با وجود اينکه نسبت زيادي از زنان خشونت فيزيکي
مردان عليه زنان را توجيه ميکنند ،اما در ميان مردان صرفاً مردان فقير ،بيسواد و داراي
تحصيالت متوسط زنان را آزار ميدهند .برخالف انتظارات ،دسترسي به راديو/تلويزيون
موجب افزايش توجيه سوءاستفاده از زنان شده است و لذا در مورد محتواي برنامه ترديدهايي
ايجاد شده است .نتايج تحقيق کاتينو 4و همکاران ( )5941نشان ميدهد ميزان خشونت
خانگي در دوران بارداري در اين جامعه آماري  19/1درصد بوده است .عوامل پيشبينيکننده
در اين ميان همسر مهاجر ،تحصيالت دانشگاهي ،بيکاري ،درآمد ماهيانه ،حاملگي برنامهريزي
شده بودند .بالسکو رز 5به بررسي اشکال مختلف واکنش هاي هورموني استرس و سالمت
فيزيکي بدن در برابر خشونت عليه زنان پرداختند .پاستور براوو )5942( 9به بررسي تطبيقي
سياستهاي عمومي ،نقش پرستاري و برنامههاي بهداشتي براي مقابله با خشونت عليه زنان
در کشورهاي اسپانيا و برزيل پرداختند .يافتهها نشان ميدهد سياستهاي عمومي هر دو
کشور از دهه  19تا به امروز ،تحت تاثير کنفرانسهاي بينالمللي سازمان ملل متحد ،بهويژه
پکن بوده و بهطور چشمگيري توسعه يافته است .ييم ايس )5943( 1به مطالعه روانشناسي
استرس و خشونت شوهران عليه همسران پرداختند .ادبيات بيولوژيکي نشاندهنده غدد
درونريز مرتبط با استرس و اختالالت التهابي ايمني ميباشند که با نشانههاي مشاهده شده
در افراد داراي استرس همسو ميباشند .تنظيم که با الگوهايي که معموالً در ميان افراد
داراي تأثيرات شديد مشاهده ميشود ،مطابقت دارد .ادبيات روانشناختي نشان ميدهد که
خشونت عليه زنان با استرس رواني مرتبط است و استرس رواني بهدنبال خشونت رواني در
زنان ايجاد ميشود .در حوزههاي ديگر نيز تحقيقاتي در زمينه خشونت عليه زنان انجام
گرفته است .وقوع خشونت را نبايد محدود به کشورهاي ديگر جهان کرده و منکر شکلگيري
وقوع آن در ايران شد .چرا که مطالعات متعدد انجام شده در اين زمينه بيانگر وقوع آن در
جامعه ايران ميباشد .تحقيق خانجاني و همکاران ( )4930که بر روي  442زن مراجعهکننده
1- Coutinho
2- Blasco-Ros
3- Pastor Bravo
4- Yim IS

به پزشکي قانوني تبريز انجام گرفت نشان ميدهد که بين متغيرهاي همشهري بودن زن و
مرد ،مقطع تحصيلي زن و مرد ،اعتقادات مذهبي زن ،شغل زن و مرد ،سن ازدواج ،وضعيت
خانوادگي و درآمد مرد و خشونت عليه زنان رابـطه معناداري وجود دارد .نتايج اين تحقيق
همچنين نشان ميدهد که بين بيماري جسماني و رواني مرد و اعتياد مرد با خشونت عليه
زن رابطه وجود دارد .عباسزاده و همکاران ( )4930به بررسي خشونت خانگي عليه زنان
تبريزي بهعنوان تهديدي عليه سالمت رواني پرداختند .نتايج بهدست آمده نشان ميدهند که
بين خشونت خانگي عليه زنان و خشونت در خانواده پدرشوهري ،دخالت خويشاوندان شوهر
و تحريك شوهر توسط زن رابطه معناداري وجود دارد .عليزاده و همکاران ( )4904به بررسي
خشونت عيله زنان متأهل در دوران بارداري در شهر تبريز پرداخته است .از ميان  529زن
مورد مطالعه 50 ،نفر در دوران بارداري مورد خشونت از جانب همسر قرار گرفته و در نتيجه
آن دچار مشکالتي همچون پارگي زودرس کيسه آب ،زايمان زودرس ،سقط جنين شده
بودند.

هدف پژوهش حاضر بازسازي معنايي سازه خشونت عليه زنان از نگاه زنان متأهل است .لذا
روش کيفي بهمنزله روش غالب انتخاب شده است .به دليل تناسب روششناسي کيفي براي
کشف پيچيدگيها و زواياي پنهان يك پديده ،براي تفسير تجارب زيسته متفاوت و جهان
عيني و ذهني زنان متأهل از خشونت از روششناسي کيفي استفاده شده است .رويکرد
تفسيري برخالف رويکرد ساختگرا ،محيطگرا و عينگراي پوزيتيويستي ،بر اين باور است
که شناخت اجتماعي و واقعيتهاي اجتماعي موجود در آن بر حسب نوع و شيوههاي کنش
انساني داراي ماهيتي اقتضايي و موقعيتي هستند .به اين معنا که جهان اجتماعي در درون و
مبتني بر تعامالت بين موجودات انساني برساخته ميشوند و در درون يك بستر ذاتاً اجتماعي
گسترش يافته و منتقل ميشود (اشتراوس و کوربين .)4909 ،بنابراين ،نه تنها نحوه درک و
فهم انسانها از واقعيت اهميت دارد ،بلکه اينها اشکال متعددي نيز دارند .لذا ما نه تنها يك
واقعيت واحد و مشخص ،بلکه با واقعيتهاي متعدد و گوناگون روبرو هستيم (ترنر.)4002 ،
بهزعم گيلرز و اشتراوس ،نظريه زمينهاي يك روش استقرايي است که از دادههايي که به

طور منظم از پژوهشهاي اجتماعي بهدست ميآيد ،نظريه توليد ميشود (گالسر .)4021 ،در
اين روش ،گردآوري دادهها ،تحليل و نظريه نهايي با يکديگر در ارتباط تنگاتنگ هستند .در
اين روش ،پژوهشگر کار را با نظريهاي که از قبل در ذهن دارد ،شروع نميکند ،بلکه کار را
در عرصه واقعيت آغاز ميکند ،و اجازه ميدهد تا نظريه از درون دادههاي گردآوري شده
پديدار شود (اشتراوس و کوربين .)4909 ،نظريه زمينهاي ،نظريهاي مسأله محور است و
مبتني بر ارتباط دادن مراحل و گامهايي است که به ايجاد ساختار نظري يك مسأله کمك
ميکند .در نظريه زمينهاي ،نمونهها مطابق با اصل نمونهگيري نظري انتخاب ميشوند.
نمونهگيري نظري نوعي گردآوري داده است که بر اساس مفاهيم در حال تکوين انجام
ميشود .نمونهگيري نظري بر مبناي مفهوم مقايسه استوار است .منظور از مقايسه اين است
که به سراغ جاها ،آدمها و رويدادهايي برويم که امکان کشفهاي گوناگونيها را به حداکثر
برساند و مقولهها را از لحاظ ويژگيها و ابعاد غني کند (همان.)10 ،

پيش از بررسي يافـتههاي تـحقيق به اختصار بـه معرفي مشخصههاي زميـنهاي مصاحبه
شوندگان ميپردازيم.
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همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده ميشود ،اين تحقيق با  41نفر از زنان متأهل
شهر تبريز در دامنه سني  59تا  29سال انجام شده است .محدوده سني مصاحبهشوندگان
بين  59-29سال ميباشد که از اين ميان 2 ،نفر بين  59-99سال 49 ،نفر در فاصله سني
 94-19سال و  5نفر در فاصله سني  14-29سال ميباشند .از نظر سطح سواد 9 ،نفر از
مصاحبهشوندگان داراي مدرک ديپلم 1 ،نفر مدرک ليسانس و  1نفر مدرک فوق ليسانس
بودند .از نظر اشتغال 45 ،نفر شاغل و  2نفر خانهدار بودند.

سوال اصلي پژوهش اين است که مشارکتکنندگان چه برداشتي از مفهوم خشونت دارند.
معناي ذهني ،کنشها و پيامدهاي اين کنش براي آنها چگونه است؟ بهطور کلي ،در خالل
تحقيق کيفي با اجراي مراحل کدگذاري باز ،محوري و گزينشي به ترتيب  50مفهوم اوليه،
 2مقوله عمده شخصيت پرخاشگرانه ،4تحديد اقتصادي ،5الزامهاي حقوقي ،9تروماي
اجتماعي ،1بازنمايي رسانهاي 2و انزواي عاطفي 2استخراج شدند و سپس ،مقولههاي مذکور
در قالب يك مقوله هستهاي "تزلزل در پايگاه زنانگي" ترسيم و مورد بحث قرار گرفتند .در
جدول شماره  5مفاهيم اوليه ،مقوالت عمده ،و مقوله هستهاي که از تحليل مصاحبهها
استخراج شده اند ،ارائه شده است.

تحديد اقتصادي
الزامهاي حقوقي
تروماي اجتماعي

تزلزل در پايگاه زنانگي

توهين ،فريادهاي بلند ،آسيب رساندن به ديگري ،سوء استفاده از قدرت،
متضرر کردن طرف مقابل ،آزار و اذيت ديگري ،تحميل عقيده شخصي،
مخالفت و جنگ با همه چيز ،سلب آرامش از طرف مقابل
تأکيد بر خانه داري صرف ،گرفتن درآمد زن ،عدم تأمين مايحتاج خانه
تهديد به گرفتن حضانت بچه ،بحث ديه ،نصف بودن ارثيه زن
ترس از آسيب رسيدن به زن در محيط بيروني ،ممنوعيت انجام کارهاي
سخت مانند کارهاي ساختماني ،نداشتن امنيت در بيرون از منزل
الزام زن به پوشيدن لباسهايي مثل لباسهاي بازيگران ،درخواست
داشتن اندام مانکني
بيتوجهي ،بدخلقي ،درخواستها و حرفهاي تحقيرکننده ،داشتن نگاه
منفي به زن ،اجبار به تکريم مرد ،اظهار خستگي از زندگي مشترک،

شخصيت
پرخاشگرانه

بازنمايي رسانهاي
انزواي عاطفي
1- Personality Weakness
2- Economic Restriction
3- Legal Obligations
4- Social Trauma
5- Media Representation
6- Emotional Isolation

در ادامه به اختصار هر يك از مقولههاي عمده و مقوله هسته مرکزي با ارجاع به فهم و
درک و ديدگاه افراد مورد مطالعه پرداخته شده است.

شخصيت انسانها در فرايند جامعهپذيري شکل ميگيرد .از ديدگاه جامعهشناسان ،جامعهپذيري
روندي است که فرد را براي زندگي گروهي آماده ميکند و نقش اساسي در شکلگيري
شخصيت ،نگرش و رفتار او دارد .فرايندي است که طي آن عناصر اجتماعي و فرهنگي
موجود در جامعه دروني ميشوند (ابوت و واالس .)4939 ،نهادهاي جامعهپذيرکننده که در
هر جامعهاي وظيفه جامعهپذير کردن افراد را بهعهده دارند شامل خانواده ،آموزش و پرورش،
روابط گروه همساالن و رسانههاي گروهي ميباشند (گيدنز .)4913 ،در فرايند جامعهپذيري
شخصيت فرد بنابه علل متعدد ميتواند مثبت يا منفي ،مقتدر يا ضعيف و  ...باشد .در اين
ميان ،برخورداري از شخصيت آسيبزا و خشونتآميز يکي از تيپهاي شخصيتي است که
متأثر از عوامل مختلف شکل ميگيرد .به اعتقاد نوربرت الياس ،4جامعهشناس آلماني ،رفتار
خشونتآميز پديدهاي است که در فرايند اجتماعي شدن آموخته ميشود (دپلتو و لنديني،5
 .)5941بروز رفتارهاي پرخاشگرانه به قصد آسيبزدن از نشانههاي ضعف شخصيتي بهشمار
ميرود .در تعريفي که پاسخگويان از خشونت ارائه کردهاند همگي رفتارهاي خشونتآميز را
بهنوعي رفتار پرخاشگرانه فردي ميدانند .خانم  19ساله کارشناسي ارشد ،شاغل ،ميگويد:
خشونت يه نوع رفتار غيرانساني است که در ان انسانيت مطرح نيست .يك نوع حيوان صفت
بودن و نوعي درندگي است" .خانم  19ساله ،شاغل ميگويد" :خشونت به زبان ساده رفتاري
هست که باعث ضرر رساندن به ديگران ميشه و گستره وسيعي دارد .ابزار خشم و غضب
است و اساس آن ضرر و زيان به ديگران" .خانم  99ساله فوق ليسانس در تعريف خود از
خشونت به استفاده از ابزار قدرت براي تحميل عقايد فردي اشاره کرده و ميگويد" :خشونت
اين ميتونه باشه که مثالً کسي که داراي قدرت و اقتدار باشه از اقتدار خودش استفاده کنه
تا کسي را به انجام کاري که دوست نداره وادار کنه".
1- Norbert Elias
2- Dépelteau & Landini

يکي از سرمايههاي جامعهشناختي سرمايه اقتصادي است .سرمايه اقتصادي به درآمد مالي يا
ساير داراييهاي مالي اطالق ميشود که همگي قابل تبديل به پول بوده و ميتواند به شکل
حقوق مالکيت در آيند .سرمايه اقتصادي به واسطه خصلتش در دنياي امروز بهمثابه اشياء مادي
است که در مقابل توليد کاال و خدمات بهکار ميرود (بورديو .)29 :4032،از نظريهپردازان
جامعهشناس ميتوان به ديدگاه کارل مارکس 4اشاره کرد .مارکس در ديدگاه ماترياليستي
خود همواره بر اين مطلب تأکيد ميکرد که ساختار اقتصادي ،با اشکال مشخصي از آگاهي
اجتماعي در ارتباط ميباشد .بهطور کلي ،وي شيوه توليد زندگي مادي را مبناي شکلگيري
فرايندهاي حيات اجتماعي ،سياسي و فکري ميدانست .مارکس ،همواره به اين جمله اشاره
داشت" :که اين هستي اجتماعي انسان است که خودآگاهي او را ميسازد و نه بالعکس"
(جالئيپور و محمدي .)4933 ،بهعبارت ديگر ،ميتوان گفت مارکس موقعيت اقتصادي افراد
را مبنايي براي شکلگيري نگرشها و ديدگاههاي آنها ميداند .بهعبارت ديگر ،سلب داراي
و موقعيت اقتصادي از فرد مانع بروز آگاهي و استقالل فکري و مالي فرد ميشود .بر اساس
يافتههاي حاصل آمده از تحقيق ،يکي از اشکال خشونت اعمال شـده عليه زنان ،تحديد
موقعيت اقتصادي آنان است که منجر به وابستگي مالي زنان ميشود .از جمله مصاديق آن
ميتوان به ممانعت شوهر به کار کردن زن در بيرون از منزل ،گرفتن درآمد زن و يا عدم
پرداخت هزينههاي زندگي به بهانه شاغل بودن زن است .خانم  11ساله شاغل ميگويد:
"شوهر من ميگه يا بايد درآمد خودتو هر ماه بدي به من و يا اينکه خرج خونه رو بايد
خودت بکشي" .خانم  19ساله خانهدار ميگويد" :شوهر من همش ميگه خودت پول داري
ميتوني خرج خودتو خودت تأمين کني .هرچي برا مهموني و بچهها ميخرم همش از جيب
خودمه...خيلي با شوهرم بحث کردم ديدم فايدهاي نداره و نميخواد قبول کنه".

دسترسي به قانون و عـدالت ،از نشانههاي يك جامعه متمدن و پيشرفـته است .ضرورت
اساسي در حکومت دموکراتيك دسترسي به عدالت و رفتار عادالنه با همه گروههاي جامعه
1- Karl Marx

است .يکي از مصادق عدالت در جامعه برابري حقوقي مبتني بر جنسيت است (بابپاي.)5942 ،4
برابري حقوقيِ مبتني بر جنسيت ،که در جوامع مختلف ،بهگونه آشکار يا پنهان وجود دارد،
در خانواده هم تجلي يافته و حتي گاهي از خانه شروع ميشود و در اجتماع ،عمومي ميگردد.
در بسياري از فرهنگها ،از جمله در فرهنگ رايج در کشور ما ،زنان چه به گونه قانوني و
شرعي و يا هم بهگونه عرفي و فرهنگي ،از حقوق نابرابر در مقابل مردان برخورداراند .اين
حقوق نابرابر ،خود جلوهاي از فرهنگ مردانه است ،که زنان را در مقام پايينتر از مردان
قرار ميدهد و براي آنان مسؤوليت و حقوق کمتري قايل است .نابرابري حقوقي ،هم در
امور اقتصادي وجود دارد و هم در بخشهاي حقوق مدني و عرفي و اخالقي (منير و همکاران،
 .)4933از جمله مسائل مطرح در ديـدگاه پاسخگويان ميتوان به مسائل حقوقي اشاره نمود.
آنان بر اين باورند که الزامات حقوقي در جامعه بهنفع مردان بوده و راه را براي خشونت
بيشتر عليه زنان باز ميکند .به اعتقاد پاسخگويان ،مسائلي همچون پرداخت مهريه ،حضانت
بچه ،ارثيه و ديه زنان را از دسترسي به حق انساني خودشان دور مـيکند .خانم  92ساله،
فوق ليسانس ميگويد" :هر وقت زني با شوهرش مشکل پيدا ميکنه و ميخواد طالق
بگيره ،با مهريه و گرفتن حضانت بچه اونو اذيت ميکنن ...خيلي از خانمها هستن که نميخوان
با شوهرشون زندگي کنن اما حق طالق دست آقايان هست ،نميتونن ازش طالق بگيرن و
در نتيجه مجبورن با اونا زندگي کنن" .خانم  25ساله ميگويد" :خشونت در مورد خانمها در
مورد ارثيهاي است که نصف مردان هست .ديه زن هم اگر کشته بشه نصف ديه مردان
هست..مگه زن آدم نيست".

تروماي اجتماعي بهعنوان اختالالت ناگهاني در بافت فرهنگي و اجتماعي ،مکانيسمهاي
مقابلهاي معمولي افراد ،خانوادهها و جوامع آنها تعريف ميشود که بيشتر در شرايط متعددي
همچون جنگ ،تبعيد ،حمالت تروريستي ،فروپاشي دولتها اتفاق ميافتد .فرسايش نظامهاي
سياسي  -فرهنگي و يا ديگر تغييرات غيرقابل تحمل اجتماعي ،عواقب وخيمي در همه
حوزهها همچون حوزههاي بيولوژيکي ،رواني-اجتماعي ،فرهنگي و غيره دارد (بيران:5949 ،
1- Bajpai

 .)5جفري سي .الگزندر )5945( 4تئوري تروماي اجتماعي را ارائه ميدهد .وي استدالل ميکند
که تروما صرفاً تجربيات روانشناختي نسيتند ،بلکه عملکردي جمعي دارند و نقش کليدي در
تعريف ريشهها و نتايج بحرانهاي اجتماعي ايفا ميکنند .الگزاندر تروماي اجتماعي را در
مطالعات موردي مورد مطالعه قرار ميدهد (الگزندر .)5945 ،آسيبپذير بودن زنان در جامعه
بهعنوان تروما و ترس اجتماعي يکي از علل محدود شدن آنها در جامعه است .ترس از
مواجهه با خشونت ،بدرفتاري ،تهديد و سوءاستفاده همگي زمينه محدود کردن زنان را به
انحاء مختلف فراهم کرده و تروماي اجتماعي را شکل داده است .پاسخگويان در تعريف
خشونت ،به خشونت اجتماعي فرهنگي اشاره کرده و تروماي اجتماعي و ترس از آسيبپذيري
زنان در جامعه را که به محدود نمودن آنها منجر ميشود ،نوعي خشونت قلمداد ميکنند.
خانـم  92ساله ،فوق ليسانس مـيگويد :مردان هـميشه سعي دارن زنان را محدود بکنن.
ميگن زن نبايد بره تعميرگاه ،صافکار ،نبايد سراغ کارهاي ساختماني بره ...بنگاه معامالتي
جاي زن نيست ...اينطوري هميشه زن رو محدود ميکنن" .خانم  53ساله ليسانس ميگويد:
"دختر يا زني که در جامـعه تنها زندگي مـيکنه امنيت نداره...با خشونت مورد تجاوز قرار
ميگيره ...هميشه در ذهن مردان اينطور تداعي شده که زن موجود ضعيفي هست و هر
کاري بخوان ميتونن انجام بدن و صداي زن هم نبايد در بياد".

رسانهها بهطور کلي ساختارهايي مادي هستند که از طريق آنها مسائل فرهنگي اجتماعي
بازتوليد ميشوند .رسانهها ،بهخصوص تلويزيون بهعنوان يکي از مهمترين ابزارهاي
اجتماعي قاطعانه به حفظ و انتشار کليشههاي جنسيتي و نقشها کمك ميکند .اين شرايط
موجب بازتوليد وضعيت نابرابري مي شود که به تبعيض ساختاري شناخته ميشود .عالوه بر
اين ،اعمال خشونت معموالً توسط عموم مردم ،بهويژه رسانهها ،ناديده گرفته ميشود چون
يا با مـعيارهاي خبري هـمخواني ندارد و يا اينکه مردم آن را يك موضوع نگرانکـننده
نميدانند (فرناندز 5و همکاران .)5942 ،رسانهها همچنين به الگوسازي نقش نيز ميپردازند.
1- Jeffrey C. Alexander
2- Fernández

مدلها و سبكهاي نمايش داده شده در جامعه الگويي را در اختيار اقشار جامعه قرار ميدهد.
مردان نيز با توجه به شيوع اين الگوسازي و قرار گرفتن مسير جريانهاي توليدشده رسانهاي،
تالش ميکنند از اين روند پيروي بکنند .پاسخگويان بر اين باورند که مردان سعي دارند هر
آنچه را که در رسانهها ميبينند را بر روي زنان خود پياده کنند و آنها اين نوع برخورد را
نوعي خشونت ميدانند .خانم  19ساله فوق ليسانس ميگويد" :خشونت يعني اينکه مردان
زن رو مجبور به پوشيدن لباسهايي ميکنن که خودشون دوست ندارن ...اين روزها هم که
بهخاطر نگاه کردن به تلويزيون ...مردها بيشتر زن مانکني ميخوان ....ميگن اندامت بايد
مثل مانکنها باشه" .خانم  19ساله فوق ليسانس ميگويد" :من بدنم خوش فرم نيست...
شوهرم همش منو به چيزهاي بدي تشبيه ميکنه که براي من عذابآور هست ...پيش
بچههام با من خوب حرف نميزنه و بچههام هم ازم حرفشنوي ندارن".

يکي ديگر از انواع خشونت عليه زنان خشونت عاطفي  -رواني است .خشونت عاطفي شامل
تهديد يك فرد و يا اموال وي و يا آسيب رسيدن به احساسات فرد از طريق قرار دادن او در
معرض خطر جدي رفتاري ،شناختي ،عاطفي و يا اختالالت رواني است .فرياد زدن بر سر
زن که شايعترين سوءاستفاده از نظر اوبي و اوزونبا )5991( 4است ،شامل ميشود (اولوري،5
 .)5942بهعبارت ديگر ،خشونت عاطفي يا رواني هر گونه رفتار خشونتآميزي است که
شرافت ،آبرو ،و اعتماد به نفس زن را خدشهدار ميکند .اين رفتار بهصورت انتقاد ناروا،
تحقير ،تمسخر ،فحاشي ،تهديدهاي مداوم به طالق دادن يا ازدواج مجدد اعمال ميشود.
نتايج اينگونه خشونت شامل از کارافتادگي ادراکي ،از بين رفتن اعتماد به نفس ،انواع
افسردگيها ،عدم کفايت زن در مديريت خانواده ،جاهطلبي در محيط کار ،گريز از مشارکت
در امور اجتماعي ،بازسازي رفتار خشونتآميز در بچهها ،عدم موفقيت کودکان در تحصيل،
عدم کارايي زن در محيط خانواده ،پناه بردن به داروهاي روانگردان ،الکل ،مواد مخدر،

1- Obi and Ozunba
2- Oluremi

فالگيري و رمّالي ميباشند (کار .)4910 ،پاسخگويان معتقدد که بيشترين نوع خشونت اعمال
شده عليه زن از نوع خشونت عاطفي رواني است.

بازنمايي رسانهاي

تروماي اجتماعي

مفهوم مرکزي :تزلزل در پايگاه زنانگي

شخصيت پرخاشگرانه
الزامهاي حقوقي

تحديد اقتصادي
انزواي عاطفي

هدف تحقيق حاضر بازسازي معنايي سازه خشونت عليه زنان بهعنوان يکي از موانع توسعه
از نگاه زنان متأهل شهر تبريز ميباشد که در قالب شش مقوله ،ضعف شخصيتي ،تحديد
اقتصادي ،الزامهاي حقوقي ،تروماي اجتماعي ،بازنمايي رسانهاي و انزواي عاطفي دستهبندي
شدند .در کل ،اين شش مقوله در قالب يك هسته مرکزي با عنوان "تزلزل در پايگاه
زنانگي" گرد آمدهاند .در اينجا ،مفهوم تزلزل در پايگاه زنانگي به اين معناست که پايگاه
جنسيتي در جامعه که منبع هويتيابي زنان محسوب ميشود ،جايگاه خود را از دست داده
است .بر اساس مقوله تزلزل در پايگاه زنانگي ،زنان متأهل کالنشهر تبريز در مورد پديده
خشونت بهشيوهاي بسيار متفاوت از گذشته مينگرند .بهعبارتي ،درگذشته مفهوم خشونت
صرفا در آسيب فيزيکي خالصه ميشد ،اما پاسخگويان مورد مطالعه خشونت را در ابعاد
متعدد اقتصادي ،حقوقي ،رواني عاطفي و فيزيکي تعريف و تعبير ميکنند .در تعريف آنها از
خشونت ،ميتوان تغييرات ايجاد شده در نگرش زنان را در مورد مسائل مختلف مشاهده
نمود .بهطوريکه زنان مود مطالعه ارزشها و هنجارهاي مورد قبول جامعه را مورد انتقاد
قرار داده و بهگونهاي متفاوت با مسائل مواجه ميشوند .آنها بر اين باورندکه چيدمان

ساختارها و گفتمان حاکم بر جامعه و قوانين بهگونهاي است که پايگاه زنانه را دچار
دگرگوني کرده است .مقوالت بهدست آمده در فرايند ساخت نظريه زمينهاي نشاندهنده
نفوذ نگاه جنسيتي در ساختارهاي موجود در جامعه است .همانگونه که مدل پارادايمي نشان
ميدهد ضعف شخصيتي يکي از شرايط علّي زمينهساز خشونت عليه زنان در جامعه ميباشد
که با يافتههاي ييم ايس ( )5943در اين تحقيق همسو است .جامعهپذيري نادرست،
ناکارآمدي و ضعف شخصيتي نقش اساسي در شکلگيري شخصيت ،نگرش و نوع رفتار
افراد دارد .در ميان شش مقوله شناسايي شده ،بيشترين فراواني به مقوله انزواي عاطفي
اختصاص يافته است .پاسخگويان معتقدند که هرگونه بيتوجهي به احساسات زن ،توهين،
تحقير در گفتار و کالم ،اظهار خستگي از زندگي مشترک همگي منجر به منزوي کردن زن
و انزواي عاطفي وي ميشود .در اين ميان الزامهاي حقوقي و تروماي اجتماعي نيز در بروز
خشونت نقش مهمي دارند .الزام هاي حقوقي در زمينه ديه ،ارثيه ،حق ازدواج مجدد از جمله
موارد مورد تأکيد پاسخگويان بودند .تروماي اجتماعي و ترس از آسيب پذيري زنان در جامعه
زمينه هاي بروز خشونت عليه زنان در حوزه خصوصي و ممنوعيت آنها از انجام بعضي امور
را فراهم ميکند .اين مقوله با يافتههاي تحقيق مك دوراي ( )5945و تئوري خشونت
نوربرت الياس در يك راستا ميباشد .مقوله ديگر شناسايي شده بازنمايي رسانهاي و تأثير
رسانهها در نوع نگرش مردان است .به اين معنا که مردان الگوهاي بدني ،زيستي و ...خود را
از رسانهها دريافت کرده و سعي دارند اين الگوها را در زنان خود پياده کنند .به اين معنا که
ارزشها و الگوها از طريق مشاهده رسانه فراگرفته مي شود و لذا اين مقوله با تئوري
يادگيري اجتماعي و نتايج حاصل از تحقيق اوکنااومگو و همکاران ( )5942در يك راستا
ميباشد .مقوالت يافت شده و هسته مرکزي يافت شده در اين تحقيق يعني "تزلزل در
پايگاه زنانگي" نشان ميدهد پايگاه زنان در جامعه دچار تزلزل شده است .اين مسأله نشان
ميدهد که پديده خشونت عليه زنان در جامعه تنها نميتواند با مداخالت روانشناختي ترميم
يابد و لذا الزم است که بخشها و نهادهاي مختلف حقوقي ،اقتصادي ،فرهنگي براي حل
مشکل مورد نظر دست به اقداماتي بزنند؛ در اينصورت است که ميتوان توسعه پايدار را
حداقل در بخشهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه شاهد بود.
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