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Abstract 
Introduction: Marital violence is one of the most topic in family domain. The goal of this violence is hurt 
to spouse into psychic, physical, verbal, finance or emotional abuse. One of the variety of domestic violence 
to pay fewer is women marital violence against men. 
Methods: This study was done with qualitative research and grounded theory method. Sampling 
continued until theoretical saturation was obtained. Totally 34 participants (17 couples) with marital 
violence experience were interviewed in semi structured and in-depth method and analyzed using the 
grounded theory. 
Results: Finding indicated women domestic violence against men have personal, couples, families and para 
family chief dimensions with its subsection. Then with regard to finding, causal condition, facilitating 
conditions, phenomena and strategies and its Conceptual model and selective coding explained. 
Conclusions: The phenomenon and pivotal category in this conceptual model is marriage inappropriate. 
Its underlying factors are individual factors that include issues such as physiological and biological issues, 
addiction, personality disorders and personality traits as well as family factors such as non-discrimination, 
family structure, building power in the family, and inappropriate family experiences. Economic, 
occupational, organizational, social and cultural factors play the role of the underlying factors, and irrational 
thoughts, differences between men and women and marital myths are interfering factors. Men and women 
in the face of this violence use ineffective communication patterns, resulting in these false solutions, 
frustration, the loss of love and intimacy, the overcoming of relationships, sexual deviations and disorders 
in men. 
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 تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه

شود که میترین نهاد اجتماع محسوب ترین و زیربناییخانواده، مهم

تواند تاثیرات مطلوب و نامطلوب پایدار و بزرگی را بر اعضای خود به می

توان سازمان اجتماعی محدود و نهاد خانواده را می جای گذارد.

ای دانست که از طریق ازدواج که یک پیوند شرعی و تعهد سازنده

گیرد. هدف از تشکیل خانواده استقرار آرامش اجتماعی است، شکل می

هموار نمودن بستر رشد و شکوفایی شخصیت است. خانواده معمواًل و 

واحدی کوچک، متشکل از حداقل دو یا سه نفر است، اما از نظر اهمیت، 

ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش آن را از مهم

ترین منبع عاطفه ترین سرچشمه خوشبختی و غنینسل و عالی

های ه مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعاملاند. از جملدانسته

سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز 

ها به عنوان . زوجین و خانواده[1]صمیمیت و همدلی به یکدیگر است 

 چکیده

رساندن به همسر به شکل  بینوع خشونت، با هدف آس نی. اباشدیاز موضوعات مهم حوزه خانواده م یکی ییخشونت زناشو :مقدمه

که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است،  یاز انواع خشونت خانگ یکی. ردیگیصورت م یعاطف ای یمال ،یکالم ،یکیزیف ،یروان

 .باشدیمردان، م دگاهیمردان از د هیزنان عل یخشونت خانگ

، مشارکت هدفمند یریانجام شد. با استفاده از روش نمونه گ ادیداده بن هیو با استفاده از روش نظر یفیک وهیپژوهش با ش نیا :روش کار

و ساکن شهر تهران مورد مصاحبه  ییتجربه خشونت زناشو یمرد دارا 17 تیدر نها یبه اشباع نظر دنیها، انتخاب شدند و تا رسکننده

 قرار گرفتند. لیمورد تحل اد،یو با استفاده از روش داده بن فتهقرار گر افتهیساختار مهین

و  یخانوادگ ،یزوج ،یفرد یابعاد اصل یمردان، دارا هیزنان عل یاز آن است که خشونت خانگ یپژوهش حاک یهاافتهی ها:یافته

مداخله طیشرا ،یعل طیبه دست آمده شرا جی. سپس با توجه به نتاشوندیم میتقس یفرع یهاکه خود به مقوله باشدیم یفراخانوادگ

 شد. نییتب ،یمربوطه و خط داستان یو مدل مفهوم انددهیرداستخراج گ امدهایراهبردها و پ ده،یساز، پدنهیزم طیگر، شرا

بوده که در آن  یساز آن، عوامل فرد نهیازدواج نامناسب است. عوامل زم ،یمدل مفهوم نیدر ا یو مقوله محور دهیپد :یریجه گینت

 یعوامل خانوادگ ن،یو همچن یتیشخص یهایژگیو و یتیاختالالت شخص اد،یاعت ک،یولوژیو ب کیولوژیزیهمچون مسائل ف یموارد

و  یشغل ،ی. عوامل اقتصادردیگیقرار م ینامناسب خانوادگ اتیدر خانواده و تجرب قدرتساختار خانواده، ساخت  ،یافتگیزنایمانند تما

 یهاطورهزن و مرد و اس نیب یهاتفاوت ،یمنطق ریساز را بر عهده گرفته و افکار غ نهینقش عوامل زم یو فرهنگ یاجتماع ،یسازمان

 نیو حاصل ا کنندیناکارآمد استفاده م یارتباط یخشونت، از الگوها نیعوامل مداخله گر هستند. زن و مرد در مقابل ا ییزناشو

 .شودیمردان م یانحرافات و اختالالت جنس ،ییرابطه فرازناشو ت،یمیرفتن عشق و صم نیاز ب ،یاحساس ناکام جادیغلط، ا یراهکارها

 یمدل مفهوم اد،یداده بن هیمردان، نظر هیزنان عل ییخشونت زناشو ،ییخشونت زناشو واژگان کلیدی:
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زنده، نقش اساسی و مهمی را در جوامع بر عهده دارند و با  یک سیستم

توجه به اهمیت و جایگاه بی نظیرشان، توجهی ویژه و روزافزون را طلب 

توان گفت سنگ بنای خانواده در ازدواج است. درصد می .[2]کنند می

بسیاری از افراد در مراحلی از زندگی خود وارد روابط زناشویی 

ای از زمان، درصد افراد، در برهه 90شوند و بیش از ای میصمیمانه

. ازدواج نیازمند همکاری، همدلی، وحدت، عالقه، [3]کنند ازدواج می

مهربانی، بردباری و مسئولیت پذیری است. با شروع ازدواج و ایجاد رابطه 

ری مهم در رابطه با کیفیت ازدواج زناشویی، رضایت زناشویی به متغی

 .[4]شود بدل می

از آنجا که خانواده به منزله پناهگاهی مقدس برای آسایش خانواده و 

هماهنگی بنا شده است، خشونت زناشویی حقیقتاً با آن همخوانی ندارد 

ز خانواده ناهمگون است. خشونت و از نظر لغوی هم با چنین مفهومی ا

تصویر آرام خانه و نیز امنیتی را که حاصل خویشاوندی است، در هم 

شکند. با این حال، بر اساس شواهد موجود، سرشت دسیسه انگیز می

های مختلف ها و فرهنگاین خشونت در سراسر جهان و در میان ملیت

خشونت زناشویی به نوعی پرخاشگری اشاره  .[5]به اثبات رسیده است 

دهد و گاهی اوقات تحت عنوان د که در روابط زوجین رخ میدار

همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر 

. این نوع خشونت، سوء رفتاری است که از جانب [6]توصیف شده است 

شود یکی از اعضای خانواده بر یک عضو یا اعضای دیگر خانواده اعمال می

تثبیت قدرت مردانه و نمایی از سلطه جویی است که  و ابزاری برای

 .[7]شود طرف مقابل در این رابطه فاقد ارزش و اعتبار انسانی می

خشونت زناشویی یک مساله اجتماعی پیچیده و جدی است که 

ها خانوادههای اجتماعی، اقتصادی و سالمتی زیادی را برای افراد و هزینه

. این نوع خشونت، مشکالت جدی اجتماعی و [8]گذارد به جای می

آورد ولی در کشورهای زیادی تشخیص و گزارش داده یسالمتی به بار م

 [9]شود شود و هنوز هم به عنوان رفتارهای متعارف شناخته مینمی

 2002نفر در سال  73000خشونت بین فردی در اروپا موجب مرگ 

شده است و به این ترتیب مقام سوم مرگ و میر را به خود اختصاص 

. خشونت خانگی در روابط زناشویی به دو نوع خشونت [10]داده است 

شود. به این نوع خشونت مرد علیه زن و خشونت زن علیه مرد تقسیم می

خانگی که در آن مرد یا زن ممکن است مبادرت به خشونت کنند، 

 .[11]شود خشونت زناشویی مشترک گفته می

بت افتد، بلکه زنان هم نسخشونت زناشویی فقط توسط مردان اتفاق نمی

گیرند. این مبحث که خشونت در دو ا به کار میبه مردان، خشونت ر

بر  1975جنس به صورت یکسانی اتفاق می افتد، اولین بار به سال 

گردد. محققان، دو هزار خانواده را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند می

درصد از زنان، نسبت به شریک خود  1/12درصد از مردان و  6/11که 

( در 1999طالعات استراس و همکاران )کنند. مبا خشونت رفتار می

های مشابهی از خشونت وجود دارد. کانادا، مشخص کرد که نسبت

محققان، گزارش دادند که مردان به احتمال زیاد، خیلی بیشتر از زنان، 

ها بردند. زنها را به کار میترین و پرصدمه ترین پرخاشگریخطرناک

دست شده و از اسلحه استفاده  نیز، مردان خود را سرکوب کرده، چاقو به

 .[12]کردند می

 نسبت های استراوس دربارههای موسسه عدالت از یافتهجدیدترین داده

، بررسی 1998کند. در سال مساوی خشونت زناشویی حمایت می

میلیون زن، زنای به عنف  1.5خشونت زناشویی ثابت کرد که همه ساله 

اند و تعداد مردان قربانی شده های مفصلی خوردهشده و سپس کتک

(، در سال 2004. بر اساس گفته الپری )[13]نفر بود  834700هم 

مرد  426زن و  528، یک زمینه یابی در کانادا انجام گرفت و از 1987

سال سن داشتند، پرسیده شد که آیا آنها در  18متأهل که بیشتر از 

تیجه اند و نماه گذشته، خشونت فیزیکی نسبت به همسرشان داشته 12

درصد مردان پذیرفتند که خشونت  17.8درصد زنان و  23.3این شد که 

. اداره آمار [14]اند فیزیکی را حداقل یک بار در سال گذشته داشته

درصد زنان  4درصد مردان و  4هم گزارش داد که  1999کانادا در سال 

اند. در طول یک سال، را گزارش کرده در روابطشان، خشونت فیزیکی

درصد  2درصد و خشونت مرد علیه زن هم  2خشونت زن علیه مرد 

زن شرکت کرده بودند و  14.269گزارش شده است. در این پژوهش، 

سال بود. این زمینه یابی به  15مرد و سن آنها هم باالتر از  607/11

ی هاارند تا شکلاین نتیجه رسید که زنان بیشتر از مردان تمایل د

مطالعه، نشان داده که  50شدیدی از خشونت را گزارش کنند. حدود 

. سازمان [12]درصد خشونت توسط مردان و زنان یکسان بوده است 

درصد از علت مرگ مردان  14(، گزارش داده که 2002بهداشت جهانی )

درصد مرگ زنان در این سنین، به حاطر خشونت  7سال و  44تا  15

در زمینه خشونت زناشویی زنان علیه مردان در  .[15]خانگی بوده است 

داخل کشور، آمار دقیقی وجود ندارد ولی در مورد خشونت زناشویی 

های یک طرح پژوهشی که توسط وزارت کشور و مردان علیه زنان، داده

ی و وزارت علوم در با همکاری مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهور

دهد که در استان کشور انجام گرفت، نشان می 28در  1383سال 

درصد از زنان در یک سال گذشته حداقل  53ها، شهرهای مراکز استان

بًا اند. به عبارت دیگر تقرییکی از انواع هشت گانه خشونت را تجربه کرده

خشونت آمیز از هر دو زن متأهل ساکن شهرهای بزرگ، یک نفر با رفتار 

همسر خود در یک سال گذشته مواجه بوده است. بیشترین نوع خشونت 

و کمترین نوع آن،  %6/42تجربه شده، خشونت روانی و کالمی با 

خشونت مربوط به امتناع از طالق و واگذاری حضانت فرزندان با سهمی 

 .[16]درصد است  7/4معادل 

با وجود شیوع نسبتاً باالی خشونت خانگی زنان علیه مردان و مطرح 

های اندکی در مورد عوامل زمینه ساز این ن در جامعه، پژوهششدن آ

های مختلف به عوامل متفاوتی در پژوهش مساله انجام شده است.

همچون علل فردی، بین فردی و اجتماعی اقتصادی اشاره شده است. 

(، برای بررسی علت و عوامل پیش بینی 2015کاستا، کستل و دیگران )

پژوهش را مورد بررسی قرار  25و مردان،  کننده خشونت زناشویی زنان

دادند و به این نتیجه رسیدند که علت و عوامل زمینه ساز خشونت 

توان در سه دوره رشدی مختلف مورد بررسی قرار داد. زناشویی را می

های دوران در دوران کودکی مواردی همچون آزارها و سوء استفاده

مشکالت رفتاری و خطرات های خانواده مبدأ، کودکی، خطرات و ریسک

گیرد. در دوران نوجوانی مسایلی اجتماعی و دموگرافیکی قرار می

همچون مشکالت رفتاری، سوء مصرف مواد، خطرات نشات گرفته از 

تواند زمینه گروه همساالن و آزارهای دوران نوجوانی قرار دارد که می

. [17]ساز تحت خشونت قرار گرفتن فرد و یا ارتکاب خشونت باشد 

شود ها، مشاهده میگوناگونی متفاوتی در مورد این عوامل در پژوهش

ها به دالیل ترین علت آن کمتر گزارش دادن این خشونتکه مهم

وانی خاطرات اضطراب، ترس از ارزیابی دیگران یا بی میلی برای فراخ

های آزمایشی، موجب این گوناگونی و کمبود داده [18]عنوان شده است 
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. [19]های مختلف شده است بررسی اندک خشونت خانگی در فرهنگ

دقیق عوامل زمینه ساز خشونت خانگی هدف انجام این پژوهش، بررسی 

زنان علیه مردان به گفته مردان بوده که به صورت کیفی، انجام شده 

است. علت استفاده از رویکرد کیفی در انجام این پژوهش، مشخص 

نبودن علت و عوامل زمینه ساز این نوع خشونت زناشویی و همچنین 

باشد. اکرمن فقدان مدل مربوطه در فرهنگ ایرانی و اسالمی، می

تواند نقش مهمی را هایی میگوید که انجام چنین پژوهش( می2016)

هایی برای کنترل این های عمومی و برنامهدر ایجاد آگاهی و سیاست

همان طوری که ذکر شد، پژوهش  .[18]خشونت زناشویی، ایجاد نماید 

حاضر با هدف بررسی دقیق عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی زنان 

علیه مردان به گفته مردان و همچنین تهیه مدل مفهومی مربوطه انجام 

 گرفت.

 روش کار

توصیف مفاهیم، معانی و رویکرد کیفی در پژوهش، فرصتی برای 

گیرد. هایی است که در تعامالت انسانی و اجتماعی شکل میپدیده

ها در مورد خودشان و جهان ها و باورهای انسانها، دیدگاهنگرش

. برای انجام [20]ها در این رویکرد است. ترین عرصهاطرافشان از مهم

پژوهش، ابتدا بعد از انتخاب نمونه مناسب، از مصاحبه نیمه ساخت یافته 

ه شود کاستفاده شد. در این روش یک برگه راهنمای مصاحبه تهیه می

 گردد وهای اصلی تهیه میها یا موضوعن صرفًا فهرستی از پرسشدر آ

 .[21]مصاحبه گر هم الزامی در ترتیب مطرح کردن آنها ندارد 

های استخراج شده از روش داده بنیاد، به صورت استقرایی از تئوری

 هایها، از طریق دادهگردند. این تئوریپدیده مورد مطالعه، منشعب می

شوند. جمع آوری تجربی و تجزیه و تحلیل آنها کشف و توسعه داده می

بسط نظریه، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در نظریه داده اطالعات و 

روند  شود، بلکهبنیاد، تحقیق با یک تئوری و سپس اثبات آن آغاز نمی

تحقیق با یک حوزه مطالعاتی شروع گردیده و به تدریج موارد مرتبط 

 .[22]کنند ورود پیدا می

ها، پژوهشگر ابتدا با کمک اساتید، سواالتی را برای انجام مصاحبه

ها استفاده کرد، ضمن حی کرد و از آنها به عنوان الگویی در مصاحبهطرا

کرد. های مختلف، تفاوت میاینکه قاعدتًا نوع سؤاالت در مصاحبه

کرد و توضیحاتی در پژوهشگر، مصاحبه را با معرفی خودش شروع می

داد. در فرایند مورد کار و محرمانگی اطالعات به دست آمده، ارائه می

توانید در این مورد بیشتر صحبت می"ز سواالتی همچون مصاحبه، ا

موارد دیگری "یا  "منظورتان از این جمله یا کلمه چه بود؟"، "کنید؟

هایی همچون استفاده شد و همچنین مهارت "رسد؟به ذهنتان می

گوش دادن فعال، انعکاس احساس و محتوی و همچنین خالصه کردن 

دقیقه برای هر نفر  70تا  40ها از هبه کار گرفته شد. مدت زمان مصاحب

ها با کسب اجازه از مراجعین ضبط به طول انجامید و همه مصاحبه

گردید و بالفاصله بعد از اتمام هر مصاحبه، پیاده سازی شد و بعد از آن، 

ها در مکانی ساکت کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. مصاحبه

، 1395رت جداگانه در نیمه اول سال انجام شد و با زن و مردها به صو

 در دادسراها و مراکر مشاوره، مصاحبه گردید.

جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل کلیه زوجین ساکن در شهر 

تهران بود که آزار یا آزارهایی را از طرف همسرشان را تجربه کرده بودند. 

 های ورود به پژوهش عبارت بودند از:به عبارتی مالک

. داشتن تحصیالت 2ایل به مصاحبه و همکاری در انجام پژوهش . تم1 

. شکایت و نارضایتی از رابطه و تجربه داشتن خشونت 3حداقل دیپلم و 

ها در پژوهش کیفی، که بر اساس زناشویی. انتخاب مشارکت کننده

، در این [23]نفر، عنوان شده است  8الی  6برخی از متون پژوهشی 

پژوهش، بر اساس اشباع نظری مشخص گردید. زمانی که سیستم 

آوری اطالعات اشباع شود، فرایند جمع "نظریه"ها یا به اصطالح مقوله

شود که داده جدیدی ی مشخص میها زمانشود. اشباع دادهمتوقف می

مصاحبه با مردان  17ها بدست نیاید. پژوهشگر بعد از انجام از مصاحبه

دارای تجربه خشونت زناشویی، به این اشباع رسید به صورتی که در سه 

 شد.مصاحبه آخر، مفاهیم جدیدی اکتساب نمی

ت، فروش نمونه گیری هم، به صورت هدفمند و البته داوطلبانه انجام گر

به این صورت که برای انتخاب افراد به دادسراهای خانواده شمال و 

جنوب تهران و مراکز مشاوره مراجعه شد و با کسانی که شرایط ورود به 

 مطالعه را دارا بودند و تمایل شرکت در پژوهش داشتند، مصاحبه شد.

 های مختلفیهای کیفی، روشتاکنون برای بررسی اعتبار و روایی داده

ها، از روش ر شده است. در این پژوهش برای بررسی اعتبار دادهذک

های مختلف انجام پژوهش، مستند سازی استفاده شد به این معنا که گام

مشخص و روشن است تا دیگر پژوهشگران هم بتوانند، همین فرایند را 

 دنبال کنند و با شیوه کار و مفاهیم به کار گرفته شده، آشنا گردند.

، هاشود که آیا روشپژوهش کیفی با این پرسش مربوط میروایی در 

د خواهیرویکردها و فنون به واقع با یکدیگر مرتبط است و آنچه را می

( معنقد است مقصود از روایی، 1996سنجد یا نه. مکسول )بیابد می

هاست. ها، نتایج، تبیین، تفسیر یا دیگر انواع جوابگوییاعتماد به توصیف

ها در کانون اصلی رویکردهای کیفی قرار ندارند، اما داده هر چند روایی

ها، باید به طریقی مورد بررسی به منظور اطمینان از روایی نتایج، داده

 و تأیید قرار گیرد.

های روایی درونی و ها در این پژوهش از روشبرای بررسی روایی داده

ها و روابط از بیرونی استفاده گردید. در روایی درونی، رواسازی مقوله

ها و با رفت و آمد مکرر میان سه ای و مداوم دادهطریق تحلیل مقایسه

گیرد های مجدد انجام میهای مجدد و مقایسهمرحله کدگذاری، پرسش

های معنایی و جاهای خالی . محقق به طور مستمر به حفره[24]

کند و نسبت به دقت، سازگاری، ثبت و معناداری، مفهومی توجه می

 آورد. پژوهشگرعمومیت و قابل بررسی بودن نظریه مراقبت به عمل می

نظریه، رفت با توجه به این موضوع در تمامی مراحل کدگذاری و ایجاد 

های قبلی داشت تا اصالحات الزم، ها و دادهو برگشت مکرر به مصاحبه

به عمل آید. در روایی بیرونی از الگوی بحث در گروههای کانونی استفاده 

های به دست آمده، با تشکیل بحث در گروههای شود. نظریه و یافتهمی

وند، تا شبی میکانونی، متشکل از اطالع رسانان کلیدی اولیه، اعتباریا

نظریه بیشتر مورد مداقه و ویرایش قرار گیرد و اصالح شود. یکی از 

هایی که در این زمینه وجود دارد، روایی پاسخگو است. در روایی روش

شود و های به دست آمده از پاسخگوها بررسی میپاسخگو، صحت داده

وجه به ت در آن پژوهشگر، بازگشتی به شرکت کنندگان دارد تا بتواند با

 .[24]ها نظریه در حال تکوین را اصالح کند تأیید صحت داده

د بررسی مجد پژوهشگر برای دست یافتن به روایی بیرونی، عالوه بر

نفر از متخصصان  5ها، توسط مصاحبه شوندگان از نظرات کدگذاری

حوزه مشاوره هم بهره برد. انعطاف پذیری این امکان را به پژوهشگر 

دهد که نقش خود را در ایجاد گزارش تحلیلی، تصدیق کند. می
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های منظم هایی مانند مقایسه پایدار و مداوم و تهیه دست نوشتهروش

د نقش پژوهشگر و فرایند شناختی او آگاهی مناسبی به پژوهشگر در مور

، ای و نظری خود باید بکوشددهد. پژوهشگر با بازشناسی زمینه رشتهمی

ها شود، اطمینان حاصل کند قبل از اینکه عهده دار جمع آوری داده

ای هگیرد، نسبت به بینشها به کار میروشی که برای جمع آوری داده

های کدگذاری کنندگان باز است. در هر حال این تکنیکجدید شرکت 

اگری کنند و از افشباز نتایج را بر اساس لغات شرکت کنندگان بیان می

 .[24]کند های ناپخته در نظریه در حال تحول جلوگیری میمقوله

پژوهشگر، برای نیل به این هدف تالش کرد تا ضمن در نظر داشتن 

ها و منابع گذشته در مورد خشونت خانگی زنان و مردان، تعصب پژوهش

خاصی نسبت به آنها نداشته باشد و از مفاهیم جدید به دست آمده از 

اده کند. عالوه بر این، پژوهشگر تالش کرد تا پیش ها استفمصاحبه

ها، ها و باورهای شخصی خودش را هم در مفاهیم و کدگذاریفرض

ها رعایت دخالت ندهد و بی طرفی و امانتداری کامل را در تحلیل داده

ها به معنای استفاده از منابع چندگانه ها، اجماع دادهکند. اجماع داده

های مختلف، یا در ری از گروههای مختلف، محیطها، مانند گردآوداده

. پژوهشگر، برای نیل به این هدف از [23]باشد های مختلف میزمان

های مختلف شهر تهران، استفاده نگزوجین مختلف در مناطق و فره

 کرد.

ها و در تمامی مراحل انجام پژوهش، اعم از انتخاب افراد در مصاحبه

آگاهی آنان از اهداف کلی پژوهش، عدم ورود به مسائل شخصی شرکت 

ها کنندگان، عدم افشای اطالعات خصوصی آنها، تحلیل و گزارش یافته

مانگی، پایبندی کامل، وجود تالش گردید تا به اصول رازداری و محر

 داشته باشد.

 هایافته

، مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان مرد آورده شده 1جدول در 

 است:

 

 مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان مرد: 1جدول 

شماره مصاحبه 

 شونده

های زندگی سال تحصیالت سن

 مشترک

تجربه طالق  شغل تعداد فرزندان

 قبلی

شهر محل 

 زندگی

 قومیت

 فارس تهران  کارمند 1 4 فوق لیسانش 35 1

 فارس تهران  کارمند 2 17 فوق لیسانس 39 2

 فارس تهران  کارمند 1 5 لیسانس 34 3

 فارس تهران  کارمند 2 19 لیسانس 43 4

 فارس تهران  آزاد 1 4 دیپلم 28 5

 فارس تهران  آزاد 0 1 دیپلم 34 6

 فارس تهران دارد آزاد 0 4 دیپلم 34 7

 فارس تهران  آزاد 0 7 لیسانس 34 8

 بختیاری تهران  بازنشسته 2 24 دیپلم 60 9

 فارس تهران  بازنشسته 1 5 دیپلم 72 10

 فارس تهران  کارمند 0 6 لیسانس 28 11

 فارس تهران  بیکار 0 6 فوق دیپلم 32 12

 فارس تهران ازدواج دوم بازخرید 0 4 لیسانس 52 13

 فارس تهران  آزاد 2 20 لیسانس 52 14

 فارس تهران دارد بیکار 0 2 لیسانس 53 15

 فارس تهران  آزاد 1 5 لیسانس 35 16

 فارس تهران  آزاد 2 16 لیسانس 47 17

شود مردانی که مورد میهمان طوری که در جدول فوق، مشاهده 

 5اند، به جهت تحصیالت سال بوده 72تا  28مصاحبه قرار گرفتند، از 

د. اننفر فوق لیسانس بوده 2نفر لیسانس و  9نفر فوق دیپلم،  1نفر دیپلم، 

اند. به جهت سال سابقه زندگی مشترک، داشته 24تا  1همچنین از 

نفر کارمند،  5ل آزاد، نفر شغ 7شود شغلی نیز، همچنان که مشاهده می

اند. تعداد فرزندانشان نفر هم بیکار بوده 2نفر بازنشسته و بازخرید و  3

اند. همه ساکن تهران بوده و سه نفر هم سابقه طالق داشته 2و  1، 0

 اند.بوده و به غیر از یک نفر، بقیه اصالتاً فارس بوده

اهیم، مقوالت و طبقات به دست آمده ، کدهای ثانویه، مف2جدول در 

است. قبل از رسیدن به این جدول، کدهای اولیه و جمالت معنادار 

ها به دست آمد و کدهای مرتبط با هر یک مشخص شد. مجموع مصاحبه

کدهای ثانویه، تبدیل به مفهوم مربوطه شد. به عنوان مثال آموزش کم 

عدم شناخت کافی نسبت به جنس زن و مرد، عجله مرد در ازدواج، 

جنس زن قبل از ازدواج، ازدواج اجباری مرد تبدیل به مفهومی به نام 

عدم شناخت صحیح همسر شده و این مفهوم همراه با مفاهیم عدم 

های اشتباه ازدواج تبدیل به آمادگی روان شناختی برای ازدواج و مالک

ا مقوالت شود و این مقوله همراه بای به نام ازدواج نامناسب میمقوله

مسائل فیزیولوژیک و بیولوژیک، اعتیاد، احساس ناکامی، اختالالت 

 یرد.گهای شخصیتی در طبقه عوامل فردی، قرار میشخصیتی و ویژگی

 هاتحلیل داده

ها، بر اساس سه مرحله صورت گرفت که به شرح تجزیه و تحلیل داده

 باشند.زیر می

 کدگذاری باز

 دهد.ها را تشکیل میکدگذاری باز، اولین سطح تحلیل مفهومی داده

 کند. بهها آغاز میتحلیل گر کار خود را با پراکندن یا شکستن داده

کنیم. هدف در اینجا همین علت از اصطالح کدگذاری باز استفاده می

های مفهومی انتزاعی استفاده ها برای ایجاد مقولهاین است که از داده
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که بعد از آنها در ساخت نظریه استفاده نماییم. بر این اساس، برای  کنیم

ها و نوشتن انجام این پژوهش ابتدا بعد از انجام و ضبط مصاحبه

ها پیاده سازی شد و هر یک های مربوط به هر یک، مصاحبهیادداشت

های باز مصاحبه اول، پرداخته شد. مطالعه گردید و سپس به کدگذاری

کدگذاری مصاحبه اول، مصاحبه دوم طراحی و اجرا شد و با توجه به 

این فرایند ادامه پیدا کرد تا اشباع حاصل شد. بعد از رسیدن به اشباع، 

کدگذاری ثانویه، مفاهیم، مقوالت و طبقات طراحی گردید. جهت رفع 

های موجود، فرایند بازگشت مکرر به متون انجام شد و در جهت تناقض

ها الت مناسبتر از نظر اساتید محترم، مقاالت، کتابتدوین مفاهیم و مقو

 و متون مرتبط، استفاده شد.

ها، دو مساله مد نظر قرار داشت. یکی مقایسه در انجام کدگذاری باز داده

ها و همچنین کردن و دیگری مطرح کردن سؤاالت مختلف. برچسب

هدف شدند با این ها، مدام با همدیگر مقایسه میقطعات مختلف داده

های یکسان و همگون استفاده شود. عالوه بر این از که از برچسب

ها مثالی از چیست؟ یا این سؤاالت مختلفی همچون این قطعه از داده

ها کند و یا معرف چیست؟ و این قطعه از دادهها چه کار میقطعه از داده

کند؟ برای کدگذاری بر چه مقوله و یا ویژگی از یک مقوله داللت می

 تر استفاده شد.هتر و متناسبب

، کدهای ثانویه، مفاهیم، مقوالت و طبقات به دست آمده 2جدول در 

است. قبل از رسیدن به این جدول، کدهای اولیه و جمالت معنادار 

ها به دست آمد و کدهای مرتبط با هر یک مشخص شد. مجموع مصاحبه

مربوطه شد. به عنوان مثال آموزش کم  کدهای ثانویه، تبدیل به مفهوم

نسبت به جنس زن و مرد، عجله مرد در ازدواج، عدم شناخت کافی 

جنس زن قبل از ازدواج، ازدواج اجباری مرد تبدیل به مفهومی به نام 

عدم شناخت صحیح همسر شده و این مفهوم همراه با مفاهیم عدم 

باه ازدواج تبدیل به های اشتآمادگی روان شناختی برای ازدواج و مالک

شود و این مقوله همراه با مقوالت ای به نام ازدواج نامناسب میمقوله

مسائل فیزیولوژیک و بیولوژیک، اعتیاد، احساس ناکامی، اختالالت 

 یرد.گهای شخصیتی در طبقه عوامل فردی، قرار میشخصیتی و ویژگی

 41کد ثانویه،  110ت آمده و دارای کد اولیه به دس 365از  2جدول 

 باشد.طبقه می 4مقوله و  18مفهوم، 

شود عوامل زمینه ساز خشونت خانگی زنان همان طوری که مشاهده می

علیه مردان به گفته مردان به چهار طبقه اصلی تقسیم شده که عبارتند 

از عوامل فردی، عوامل زوجی، عوامل خانوادگی و عوامل فراخانوادگی 

 شود.در ادامه به توضیح آنها پرداخته میکه 

کند که بیشتر ها و مواردی را مطرح میعوامل فردی: این عوامل، ویژگی

هایی ها و آسیبجنبه فردی دارد و همین عوامل، منجر به بروز خشونت

شود. این عوامل، عبارتند از مسائل فیزیولوژیک و نسبت به مردان می

کامی، ازدواج نامناسب، اختالالت شخصیتی بیولوژیک، اعتیاد، احساس نا

 های شخصیتی.و ویژگی

عوامل زوجی: این عوامل، مربوط به طریقه ارتباط بین زوجین در 

شود که عبارتند از الگوهای ارتباطی ناکارآمد، های مختلف میحوزه

 های زناشویی و اختالالت جنسی مرد.های بین زن و مرد، اسطورهتفاوت

: در این طبقه، عوامل مربوط به خانواده قرار می گیردکه عوامل خانوادگی

شود این عوامل عبارتند از: زمینه ساز آزار نسبت به مردان می

تمایزنایافتگی، ساختار خانواده، ساخت قدرت در خانواده، تجربیات 

 نامناسب خانوادگی.

عوامل فراخانوادگی: این عوامل، شامل مسایلی است که فراتر از حوزه 

شود. این عوامل ها میو خانواده قرار دارد و بسترساز ایجاد خشونت زوج

عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل شغلی سازمانی، عوامل اجتماعی و 

 عوامل فرهنگی.

 

 عوامل زمینه ساز خشونت خانگی زنان علیه مردان )به گفته مردان(: 2جدول 

 مقوالت مفاهیم کدهای ثانویه

 عوامل فردی

 عوامل ژنتیکی ژنتیکی بودن خشونت زن
مسائل فیزیولوژیک و 

 بیولوژیک

 اعتیاد اعتیاد به دارو مصرف داروهای تیروئید توسط زن، مصرف داروهای آرامبخش توسط زن

 حل نشدن مشکالت زن و مرد در گذر زمان
عدم امید به بهبودی 

 اوضاع
 احساس ناکامی

 نسبت به جنس زن و مرد، عجله مرد در ازدواج، عدم شناخت کافی جنس زن قبل از ازدواج، ازدواج اجباری مرد آموزش کم
عدم شناخت صحیح 

 همسر
 ازدواج نامناسب

 عدم آمادگی روان شناختی مرد برای ازدواج، نداشتن هدف مشخص مرد از ازدواج، ازدواج مرد در سن کم
عدم آمادگی روان 

 ازدواجشناختی برای 
 ازدواج نامناسب

 ازدواج نامناسب های اشتباه ازدواجمالک های گذشته، در نظرگرفتن زمان قطعی برای ازدواج توسط مرد، ازدواج مرد فقط برای رفع نیاز جنسیوسواس زیاد مرد در انتخاب

 داشتنای بودن، لجباز بودن، اعتماد نداشتن به دیگران، تحقیر کردن به دیگران، سوء ظن کینه
اختالالت شخصیت 

 پارانوئید
 اختالالت شخصیتی

 مغرور بودن، حسود بودن، پرتوقع بودن، خود را عقل کل دانستن، نیازمند تمجید دیگران
اختالل شخصیت 

 خودشیفته
 اختالالت شخصیتی

 اولویت دادن به شغل، خسیس بودن، کمال طلبی، متعصب بودن در عقاید و رفتار
اختالل شخصیت وسواس 

 جبری
 اختالالت شخصیتی

عالقمندی به تنهایی کارکردن، ناامید بودن، جسارت نداشتن، سردی عاطفی، کم حوصله بودن، درون گرا بودن، اعتماد به نفس 

 پایین

اختالل شخصیت 

 افسردگی
 اختالالت شخصیتی

 زود عصبانی شدن، داشتن استرس زیاد، گذشت زیاد
اختالل شخصیت منفعل 

 مهاجم
 شخصیتیاختالالت 
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زیاده خواهی، مستقل بودن، ساده و زودباوربودن، دهن بینی، صبر و تحمل پایین، حامی نبودن، لوس بودن، مستقل بودن، عدم 

 پختگی روانی، منفعت طلبی
 های شخصیتیویژگی های شخصیتی زنویژگی

 عوامل زوجی

مهارت زن در حمایت کردن از مرد، عدم مهارت زن در احترام نگذاشتن به یکدیگر، عدم مهارت زن در درک کردن مرد، عدم 

 قدردانی کردن، عدم مهارت زن در صحبت کردن، عدم مهارت زن در عذرخواهی کردن، محبت نکردن زن و مرد به یکدیگر

فقدان رفتارهای ارتباطی 

 سالم

الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 قهر کردن زیاد زن، ابراز نکردن عواطف توسط زن
تعاملی کناره الگوی 

 گیری

الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 شکایت متقابل زن، گذشت نکردن زن، لجباز بودن زن )مرد(
الگوی تعاملی تالفی 

 جویانه

الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 های بین زن و مرد، نقش والدگری زن به جای نقش زوجی، تالش زن برای تغییر مرد، عدم مهارت زن در حلتداوم سوء تفاهم

 مساله

فقدان مهارت حل 

 تعارض

الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 افکار غیرمنطقی استفاده از مقایسه کردن توسط زن
الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 فقدان عشق و صمیمیت دوست نداشتن یکدیگر، وجود طالق عاطفی بین زن و مرد
الگوهای ارتباطی 

 ناکارآمد

 تفاوت شخصیتی گرا بودن مرد و برون گرا بودن زن، منطقی بودن مرد و احساساتی بودن زن جدی بودن مرد و بی خیال بودن زن، درون
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تفاوت مذهبی تالش زن برای مجبور کردن مرد به انجام فرائض مذهبی، اختالف زن و مرد در مورد تربیت مذهبی فرزندان
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تفاوت فرهنگی بودن زن سنتی بودن مرد و نوگرا
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تفاوت سنی تر بودن زن، هم سن بودن زن و مردبزرگ
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تفاوت در عالیق تفاوت زن و مرد در انتخاب نوع اوقات فراغت
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تفاوت در مسائل مالی باالتر بودن وضعیت مالی مرد
بین زن و های تفاوت

 مرد

 تفاوت در نوع نیازها نیاز به لذت زن و نیاز به پیشرفت مرد
های بین زن و تفاوت

 مرد

 تر بودن سطح تحصیالت زنپایین
تفاوت در سطح 

 تحصیالت

های بین زن و تفاوت

 مرد

 های زناشوییاسطوره های زناشوییاسطوره باور زن به دوستی قبل از ازدواج و شناخت بهتر، باور زن به مقابله به مثل

 های زناشوییاسطوره باورهای جنسیتی زنانه تمایل زن به کنترل دیگران

 اختالالت جنسی مرد ناتوانی جنسی ناتوانی در رابطه جنسی، ناتوانی در حفظ نعوظ

 اختالالت جنسی مرد بی میلی جنسی عدم عالقه به ایجاد رابطه جنسی، سردبودن در رابطه جنسی

 اختالالت جنسی مرد انزال زودرس رسیدن به ارگاسم، کوتاه بودن رابطه جنسیسریع 

 عوامل خانوادگی

 تمایزنایافتگی روابط گسسته گسستگی روابط بین پدر و مادر زن، عدم وساطت خانواده اصلی زن برای حل مشکالت

 تمایزنایافتگی روابط درهم تنیده های خانواده اصلی زندخالت

خانواده اصلی زن، عدم تعهد پدر زن نسبت به وظایف خانوادگی، روابط خانوادگی ناکارآمد در خانواده اصلی زن،  فقدان پدر در

 دیکتاتور بودن پدر زن، داشتن تجربه طالق توسط مرد

الگوی نامناسب 

 خانوادگی
 ساختار خانواده

خود را عقل کل دانستن، داشتن پایگاه اجتماعی استقالل مالی داشتن، شاغل بودن، داشتن منزلت اجتماعی باالتر از مرد، 

 اقتصادی باالتر از مرد
 زن ساالری

ساخت قدرت در 

 خانواده

 تجربه خشونت در دوران کودکی توسط مرد، تجربه مشکالت مالی زیاد مرد در خانواده اصلی
تجربه سختی زیاد در 

 زندگی

تجربیات نامناسب 

 خانوادگی

 عوامل فراخانوادگی

 عوامل اقتصادی نوسانات اقتصادی تورم

 عوامل شغلی سازمانی مشکل در ماهیت کار حجم کار زیاد زن

 مشکل ارتباطی زن با همکاران
مشکالت ارتباطی در 

 شغل
 عوامل شغلی سازمانی

 عوامل اجتماعی بی هنجاری اجتماعی درصد باالی خشونت در جامعه

 های قومی مذهبی ناصحیحهای قبل از ازدواج، آموزشآموزش مهارت های زندگی در جامعه، کمبودکمبود آموزش مهارت
های کمبود آموزش

 صحیح عمومی
 عوامل فرهنگی
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 کدگذاری محوری

ها را بشکنیم و از هم جدا کنیم، یا به منظور اگر در کدگذاری باز داده

ها را باز کنیم، کدگذاری محوری های نظری دادهها و مقولهنمایش داده

های متفاوت مفهومی در کنار هم قرار های قبلی را با روشدوباره مقوله

در های اساسی که دهد. بنابراین در کدگذاری محوری بین مقولهمی

. [24]شود اند، ارتباطات درونی برقرار میکدگذاری باز گسترش یافته

ها تکوین باز دادهدر این نوع کدگذاری، مقوالت اصلی که از کدگذاری 

 اند را با یکدیگر مرتبط کردیم.یافته

های داده بنیاد بعد از انجام کدگذاری باز، باید به بررسی در پژوهش

شرایط علی، مقوله محوری، شرایط تسهیل گر و زمینه ساز، راهبردهای 

کنش و کنش متقابل و پیامدها پرداخت. مدل مفهومی مفاهیم اکتساب 

از، در ادامه آمده است. رسیدن به کدگذاری محوری، شده از کدگذاری ب

ها مد نظر قرار داشته باشد. باید از ابتدای مصاحبه اول و کدگذاری

ترین قسمت این کدگذاری، مشخص کردن مقوله محوری است. مهم

مقوله محوری در این پارادایم، ازدواج نامناسب است. این مقوله، مقوله 

ها تکرار شده و بقیه مقوالت را ثر مصاحبهیا پدیده اصلی است که در اک

توان به آن، مرتبط ساخت و در ارتباط با این مقوله، عوامل علی، زیاد می

راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط میانجی و همچنین پیامدها، 

شود. زمینه و شرایط مداخله گر روی راهبردها تأثیر مستقیم اکتساب می

هایی از مصاحبه ضیح این عوامل همراه با مثالگذارند. در ادامه به تومی

 شود.شوندگان، آورده می

 شرایط علی

شرایط علی، شرایطی است که بر مقوله محوری اثرگذار است. نتایج 

دهد که مسائل حاصل از مصاحبه با مصاحبه شوندگان، نشان می

فیزیولوژیک و بیولوژیک، اولین عامل فردی است که جزء شرایط علی 

 د. مصاحبه شونده در این زمینه چنین گفته است:باشمی

...ولی من به این نتیجه رسیدم که این صفات دست خودش نیست ژنشه. 

به مادرش رفته، نمی تونه اینا رو تغییر بده، بعضی وقتا هم سعی خودش 

 رو می کنه ولی خب نمی تونه چون که خانوادشم همینجورین..

زیر از مصاحبه، این مساله را نشان  عامل بعدی، اعتیاد است که نقل قول

 دهد:می

...چند وقت بود که رفتارای همسرم تغییر کرده بود و منم بهش مشکوک 

شدم یه بار رفتم سراغ سامسونتش و یه چیزایی دیدم من که نمی 

دونستم چین و رفتم پرسیدم و او هم گفت که شیشس و بعضی وقتا 

 کرد.هم مصرف می

، اختالالت شخصیتی است. اختالالت عامل بعدی به دست آمده

وند. شای دارند و به سه گروه عمده تقسیم میشخصیتی دامنه گسترده

مصاحبه شونده به عنوان مثال در مورد وجود اختالل شخصیت پارانوئید، 

 گوید:چنین می

...من به دیگران سوء ظن و بدگمانم، دیر می تونم به دیگران اعتماد کنم 

کنم که تو ازدواج هم تأثیر گذار بوده. ب فکر میو مسائل دیگه که خ

کنم که دیگران منو مسخره می کنن و در مثالً من خیلی وقتا فکر می

گیرم از همون زمانی که خودم رو شناختم تقریبًا مقابلشون گارد می

اینجوری بودم اینا رو خودم می دونم و نمی خوام که به همسرم بگید 

 ه...چون ممکنه سوء استفاده کن

های شخصیتی دارای های شخصیتی است. ویژگیمورد بعدی، ویژگی

تماد ها، اعدامنه بیشتری از اختالالت شخصیتی است. نمونه این ویژگی

 آید:به نفس پایین است که نقل قول آن در ادامه می

...من هیچ بررویی ندارم نه زیبام نه هیچی. از خدا ناراحتم که چرا منو 

میگه  کنماعتماد به نفسم صفره. وقتی با شوهرم صحبت میآفریده. من 

 که آگه من نمی یومدم تو رو بگیرم تو ول معطل بودی.

مورد بعدی به دست آمده در دسته عوامل زوجی، وجود افکار غیر 

منطقی است که به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده است. مصاحبه 

ردن، نقل قول زیر را عنوان شونده در زمینه فکر غیر منطقی مقایسه ک

 کرده است:

 شد که نتونم تو زندگیم فکر... فشارهایی که تو زندگیم بود باعث می

بینم چقدر زود معترض می شن، کنم. ولی االن خانمای دیگه رو می

بچه شون آگه تب کنه نوبتی با شوهرشون مراقبت می کنن، خب ولی 

خودم میگم که وقتی دیگران من هیچ وقت این کارا رو نکردم، االنم به 

 اینجورین چرا من مثل اونا نباشم.

گیرد، طبقه خانوادگی است که طبقه بعدی که جزء شرایط علی قرار می

شود. اولین مقوله آن تمایزنایافتگی است. به چندین مقوله تقسیم می

 مصاحبه شونده در این زمینه، نقل قول زیر را داشته است:

م این مسائل اونجا درز می کنه ولی چون خیلی حرف ...البته به نظرم االن

زدم دیگه شدید نمیشه و به رو خودشون نمی یارن. ولی هنوزم همسر 

من وابسته به خانوادشه. می دونید ایشون دقیقاً همون مسایلی رو که 

 در خانواده مادرش اتفاق افتاده رو کپی کرده و در خانه ما اجرا می کنه.

 د:دهخانواده است که نقل قول زیر، آن را نشان میمقوله بعدی، ساختار 

افتاده در زندگی ما هم ...همون اتفاقاتی که در رابطه مادر با پدرش می

انجام می ده، پدر و مادر ایشون همیشه با همدیگه دعوا و مرافعه داشتند، 

ها و من اینجوریه منم بهش میگم فحش و فحش کاری. ایشونم با بچه

 کنم اونم بدجور...پدرت نیستم قاطی می که ببین من مثل

مقوله بعدی، مربوط به تجربیات نامناسب خانوادگی است که مصاحبه 

 شونده در این مورد، این چنین گفته است:

.... من خودم دوران کودکی بدی داشتم، پدرم معتاد بود، دست بزن 

 هزد اصاًل نمی تونستیم بهش انتقاد کنیم و همداشت و مارو کتک می

 خواست.چی همون جوری بود که می

 مقوله محوری

های ها و کنشاین مقوله، حادثه یا اتفاق اصلی است که سلسله کنش

گردد و بدان مربوط متقابل برای کنترل و اداره کردن آنها معطوف می

 شوند.می

ازدواج نامناسب، به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شد. عدم شناخت 

از مفاهیم نشات گرفته از این مقوله است. مصاحبه صحیح همسر، یکی 

 گوید:شونده در این زمینه، این چنین می

...ببینید ما همدیگر رو نشناختیم، زمان عقدمون هم شش ماه بیشتر 

طول نکشید و به پیشنهاد ایشون رفتیم سر خونه زندگیمون. بعدش یه 

ید و باید کمک خورده به خانوادمم گیر دادم که چرا این قدر عجله کرد

 شناختم.کردید تا بتونم همسرم رو بهتر میبیشتری بهم می

مصاحبه شونده دیگری در مورد عدم آمادگی روان شناختی برای ازدواج 

 گوید:می
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...همسر من مثل بچه هاس اصالً کسی نیست که بشه روش حساب کنی 

گ سال بچه بزر 6یه مشکلی داری حلش کنه. کامالً مثل بچه هاس. من 

کردم. تا اونجا که سینک ظرفشویی خراب میشه من باید برم تو فاضالب. 

پکیج خراب میشه من باید برم جعبه ابزار بیارم درستش کنم. این که 

نشد زندگی. مثل بچه هاس آزاری نداره ولی بزرگ هم نمیشه خسته 

 شدم دیگه...

 چنینهای ناکافی برای ازدواج یا مصاحبه شونده دیگری در مورد مالک

 گوید:می

...مالکم برای ازدواج فقط این بود که آدم خانواده داری باشه سالم باشه، 

معتاد نباشه به خاطر اینکه ازدواج قبلیم معتاد بود و کلی دردسر کشیدم 

تا تونستم ازش جدا بشم و خب ایشون معتاد نبود ولی االن بعضی وقتا 

بود ولی رفتارایی  کنم که همون همسر اولم درسته که معتادفکر می

 داشت که خیلی بهتر از ایشون بود...

 راهبردهای کنش و کنش متقابل

های خاصی است که از مقوله محوری ها و برهم کنشراهبردها، کنش

شود. در این پژوهش، این راهبردها، شامل الگوهای ارتباطی حاصل می

الگوی باشد که خود به فقدان رفتارهای ارتباطی سالم، ناکارآمد می

تعاملی کناره گیری، الگوی تعاملی تالفی جویانه، فقدان مهارت حل 

ها هایی از جمالت مصاحبه شوندهشود. در ادامه نمونهتعارض تقسیم می

 شود.در این زمینه آورده می

 ید:گومصاحبه شونده در مورد فقدان رفتارهای ارتباطی سالم چنین می

کرده من نتونستم حرفاش رو می...دیگه اینکه توی زمانی که درد دل 

کردم که راهکار بدم. اینو من خودم می خوب بشنوم و بیشتر سعی می

دونم و چندین بار هم همسرم گفته ولی من نتونستم این عادتم رو بذارم 

 کنار...

 الگوی تعاملی کناره گیری به این صورت در مصاحبه آمده است:

ح می دیم که حرف نزنیم ...مشکالت زیادی هم داریم ولی دیگه ترجی

چون ایشون ناراحت میشه و قهر می کنه تا چند روز تا دوباره سر 

ه گیرم کصحبت باز بشه این منو خیلی اذیت می کنه و تصمیم می

 دوباره در مورد ناراحتی یام صحبتی نکنم...

 الگوی تعاملی تالفی جویانه نیز توسط مصاحبه شونده اشاره شده است:

گفت و من هم بیشتر گفتم ایشون هم مینم می اومد می...هر چی به ده

شدم، ما انگار دوتاییمون دنبال انتقام گرفتن هستیم یا اینکه ناراحت می

 کنیم نمی دونم...لجبازی می

عامل بعدی، فقدان مهارت حل تعارض است که در مصاحبه زیر آمده 

 است:

طرف مقابل رو زنم که ...موقع عصبانیت فحش می دم و حرفایی رو می

اذیت می کنه. یا تو اون حالت آگه انتقاد کنم انتقادهام خیلی رک و 

صریحه که تا چند وقت ممکنه که تو ذهنش بمونه ولی خب هیچ موقع 

 مشکالت ما حل نشده...

 شرایط مداخله گر

های زناشویی که هر دو جزء عوامل های بین زن و شوهر و اسطورهتفاوت

 دهد.رایط مداخله گر پژوهش را تشکیل میشود، شزوجی محسوب می

شود که های مختلفی، مطرح میهای بین زن و شوهر در حوزهتفاوت

یکی از آنها تفاوت شخصیتی است. مصاحبه شونده در این مورد، این 

 گوید:گونه می

...مساله دیگه آینه که من و خانمم به جهت شخصیتی هم با هم فرق 

جدی، منطقی و باپشتکاریم ولی اون اینا  داریم. من به قول خودش آدم

رو قبول نداره و بیشتر خوش، راحت طلب و تنبل و بی خیاله. مثالً بهش 

م خواهیمی گی که یه نظمی رو توی وسایل ایجاد کن تا وقتی که می

پیداش کنیم راحت باشیم و هی دنبالش نگردیم در حالی که هر چی 

 ی کنه.ای نداره و کار خودش رو ممیگم فایده

تفاوت دیگر، تفاوت مذهبی است که مصاحبه شونده، به این صورت به 

 آن اشاره کرده است:

...اول زندگیمون ایشون با مانتو روسری بود و وضع نافرمی داشت هی با 

مرور و تکرار تالش کردم تا حجابش رو درست کنم. االنم جلوی من یه 

ا و خانوادمون تو سری مسائل رو با اجبار رعایت می کنه ولی خب م

 زمینه مسائل مذهبی خیلی با هم فرق داریم.

 تفاوت بعدی، تفاوت سنی است که به این صورت مطرح شده است:

...اختالف سنی ما دو تا سی، سی و پنج ساله و همین باعث میشه که 

همدیگرو درک نکنیم، می دونید نیازهای ما با همدیگه خیلی فرق داره، 

کنم ولی اون توجهی بهش نمی نیازهام اصرار میمن هی در مورد بعضی 

 کنه نمی دونم نمی تونه یا براش مهم نیست.

تفاوت دیگر در مورد تفاوت در مسائل مالی و سطح تحصیالت است که 

 در مصاحبه به این صورت مطرح شده است:

...چون سطح سواد و درآمدشون از من و خانواده من پایین تره، همین 

کنیم حرف همدیگر رو متوجه وقتی صحبت میباعث می شه که 

شد که نشیم...آگه ما در یک زمینه و تحصیالت بودیم به نظرم بهتر می

مشکالتمون رو حل کنیم و از مسائل دیگه جلوگیری کنیم ولی خب 

 االن اینجوری نیست.

باشد. مصاحبه شونده در زمینه های زناشویی میمقوله بعدی، اسطوره

 گوید:زدواج چنین میتعیین وقت مشخص ا

...با خودم شرط کردم که باید امسال حتماً تا عید ازدواج کنم و بالخره 

سالگی( خیلی  29کردم که سنم )به یه تصمیم نهایی برسم. احساس می

کنند. همین شد که زیاد شده و دیگران در مورد من چه فکری می

 ازدواج رو خیلی سرسری گرفتم...

در مورد اسطوره ازدواج به عنوان راه حل  یا مصاحبه شونده دیگری

 گوید:مشکالت و برای بچه دار شدن می

کنم به این ...من دوران مجردیم کلی مشکل داشتم و گفتم ازدواج می

بینم که نه تنها اونا حل نشده بلکه امید که اینا حل بشن ولی االن می

اج کردم به ام اصاًل ازدومسائل دیگه ای هم اومده. من خودم عاشق بچه

 خاطر بچه. ولی همسرم اینا رو قبول نداره...

 شرایط میانجی

در این پژوهش، شرایط میانجی شامل عوامل اقتصادی، عوامل شغلی و 

شود، که همگی در دسته سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی می

 گیرند.عوامل فراخانوادگی قرار می

 آورده شده است:عوامل اقتصادی به این شکل در مصاحبه 

...یکی از چیزایی که رابطه ما رو به هم زد همین تورم بود، وقتی تورم 

زیاد شد من نتونستم که اوضاع رو سر و سامون بدم، درآمدم کافی نبود 

 و یه پولی هم داشتم که از بین رفت...

مساله بعدی، عوامل شغلی و سازمانی است که مصاحبه شونده نسبت 

 است:به آن تاکید کرده 
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...مثالً به دلیل مشکلی که برای کار من به وجود اومد االن تو آژانس 

کنم حاال در آینده بتونم یه کار دیگه ای رو دست و پا کنه دارم کار می

 6.30که هم از لحاظ درآمد و هم استرس متفاوت باشه. االن من ساعت 

نه. با گردم خوشب تقریبًا بر می 10یا  9زنم بیرون تا ساعت صبح می

توجه به اینکه من هر روز تو ترافیکم و حرارت دما، سر و کله زدن با 

مسافر و آژانس و هزینه و مسیر اذیت می کنه، وقتی می یام خونه 

همسرم هم از من انتظار داره که اون موقع بشینم باهاش حرف بزنم در 

 حالی که بعضی وقتا اصاًل ناهار نخوردم و استراحت نکردم...

باشد که نمونه آن در مصاحبه جتماعی مقوله بعدی این طبقه میعوامل ا

 به این صورت است:

...البته ایشون بعدش ارتباطات خودش زیاد بوده و خیلی از دوستانش 

هم افراد موجهی نبودند. مثالً می یاد میگه که امشب ساعت ده قرار 

ایلت رو دارم و تا دوازده نیستم. می خوام بذارمت خونه مادرت اینا. وس

کنم و خیلی مخالفم ولی حاضر کن بریم خونه مادرت. من موافقت نمی

خب با حرف راضی می کنه دیگه بحث رو نکشم به خاطر بچه. و اونم با 

دوستاش می ره این ور اون ور و حتی بعضی شبا هم همون جا می 

 مونن.

مقوله بعدی، عوامل فرهنگی است. مصاحبه شونده در مورد تأثیر کمبود 

 گوید:های قبل از ازدواج میآموزش

...یعنی شما بهشون یاد ندادید که نقش مادر یا همسر رو بازی کنن. 

رسند و می گن که ازدواج کنید قبلش به اینا یاد ها به یک سنی میاین

ندادیم که چطور با شوهرت رفتار کنی. ماها هم یاد نگرفتیم. ما هم 

 قا روش زندگی کردن آینه.اومدیم پدرمون به ما یاد نداده که آ

 پیامدها

باشند. در قسمت عوامل فردی، پیامدها، خروجی استفاده از راهبردها می

احساس ناکامی و در قسمت عوامل زوجی، فقدان عشق و صمیمیت، 

رابطه فرازناشویی، انحرافات جنسی مرد و اختالالت جنسی مرد قرار 

 گیرد.می

 به این صورت اشاره کرده است:مصاحبه شونده به وجود احساس ناکامی 

... البته ما یکی دو سال ادامه دادیم و صبر کردیم تا شاید اوضاع خوب 

ای نداد. و دیدیم که داره بدتر میشه. االنم می دونم که بشه ولی نتیجه

آگه از همدیگه جدا نشیم چند وقت دیگه اوضاعمون خیلی بدتر از االن 

 بطه ندارم درست نمیشه...می شه. هیچ امیدی به ادامه این را

 مصاحبه شونده فقدان عشق و صمیمیت را این گونه بیان کرده است:

 کنیم...ما همدیگر رو آنچنان دوست نداریم یعنی در حال حاضر کار می

ه های دیگولی خیلی همدیگرو دوست نداریم بیشتر مشغول فعالیت

، نه هستیم زندگی هم کاماًل یه عادت شده، نه حرف محبت آمیزی

 حرکتی، هیچی...

 مصاحبه شونده رابطه فرازناشویی را این گونه بیان کرده است:

ها و ... بنگاه داری که همین خانم معرفی کرده بود، در جریان بحث

ارتباطات همسرم با اون خانم بود طوری که ارتباطاتشون خیلی هم 

و من خواست که با دو نفر باشه ها میناشایست بود. شوهر من از سال

نمی تونستم بپذیرم. این موضوع پنج شش ساله که هست و من سه 

 ساله که فهمیدم.

موارد بعدی در مورد انحرافات و اختالالت جنسی است که در ادامه 

شود. مصاحبه شونده در مورد عدم تمایل به رابطه های آن ذکر مینمونه

 گوید:جنسی چنین می

م منتقل شده و من بعضی وقتا مشکالت ما حتی به رابطه زناشویی ما ه

ای به این رابطه ندارم یا بعضی وقتا زمان خیلی زیادی هم واقعاً عالقه

 می گذره ولی من تمایلی به این رابطه نداشتم.

 گوید:یا مصاحبه شونده دیگری در مورد استمنای همسرش چنین می

د دیدم که خودارضائی می کنه، فوق العاده شدیبعد از ازدواجمون، می

خیلی هم به من قول داد ولی انجامش نداد، خیلی من اذیت شدم خیلی، 

یه تصویری توی ذهنشه و میگه که من آگه اونجوری بودم هیچ مشکلی 

 با من نداشت ولی خب من نمی تونم اونجوری باشم.

 در ادامه مدل مفهومی عوامل گفته شده، آورده شده است.

 کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه پردازی(

سومین عملیات در تحلیل داده بنیاد، کدگذاری انتخابی است. بعد از 

اینکه شرایط علی، مقوله محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، 

شرایط مداخله گر و میانجی و پیامدها را در کدگذاری محوری مشخص 

کردیم. در کدگذاری انتخابی نوبت به معنادارکردن روابط بین مفاهیم 

از مصاحبه اول مد نظر قرار گرفت. خط اصلی داستان  است. این مهم

های به دست آمده به همدیگر مشخص شد و توضیح داده شد. مقوله

ها ها و مصاحبهمرتبط شدند و در انتها هم مراجعه چندباره به داده

صورت گرفت تا از صحت مقوالت به دست آمده اطمینان حاصل شد. 

ری مراحل طی شود. اولین قدم، برای رسیدن به این هدف، باید یک س

متضمن توضیح خط اصلی داستان است. قدم دوم، ربط دادن مقوالت 

تکمیلی است برگرد مقوله اصلی با استفاده از یک پارادایم. قدم سوم 

مرتبط ساختن مقوالت به یکدیگر در سطح بعدی است. چهارم، به تأیید 

ن قدم تکمیل هاست. پنجم و آخریرساندن آن روابط در قبال داده

مقوالتی است که اصالح و یا نیاز به بسط و گسترش دارند. الزم است 

که توجه داشته باشیم که لزومی ندارد این مراحل به ترتیب طی شود 

 .[22]و محقق پیوسته در بین آنها در رفت و آمد است 

شود پدیده و مقوله همان گونه که در مدل پارادایمی، مشاهده می

خشونت خانگی زنان علیه مردان از های زمینه ساز محوری در علت

های دیدگاه مردان، ازدواج نامناسب است. ازدواج نامناسب در مصاحبه

ها تکرار شده است. عوامل فردی مختلف و توسط مصاحبه شونده

همچون مسائل فیزیولوژیک و بیولوژیک، اعتیاد، اختالالت شخصیتی و 

غیر منطقی  های شخصیتی و عوامل زوجی همچون وجود افکارویژگی

و عوامل خانوادگی مانند تمایزنایافتگی، ساختار خانواده و تجربیات 

های به وجود آورنده ازدواج نامناسب، نامناسب خانوادگی به عنوان علت

شود. زن و مرد در مقابل این خشونت، دست به یک سری محسوب می

ها زنند تا بتوانند با خشونت روبرو شوند. آناز راهکارهای غلط می

گیرند، رفتارهای سالم را یا بلد الگوهای ارتباطی ناکارآمدی را به کار می

کنند، بیشتر به دنبال قهر و انتقام از همسر هستند نیستند و یا اجرا نمی

و مهارت الزم را برای حل مشکالتشان ندارند و در اینجاست که 

 شود و حاصل این راهکارهای غلط، سوء مصرفمشکالتشان بیشتر می

دارو، ایجاد احساس ناکامی، ناامیدی و درماندگی و همچنین از بین 

 شود.رفتن عشق و صمیمیت بین زن و مردان می
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بعد از ورود به زندگی زن و شوهری، همسران یک سری دیگر از عوامل 

تواند تسهیل گر و زمینه ساز استفاده بیشتر کنند که میرا تجربه می

. بعد از ورود به یک ازدواج نامناسب، زوجین از راهکارهای غلط، باشد

های مختلف با های بیشتری را در حوزهزن و مرد هر قدر، تفاوت

های زناشویی بیشتری داشته باشند، همسرشان، تجربه کنند، یا اسطوره

تمایل و توسل به راهکارهای غلط که همان الگوهای ارتباطی ناکارآمد 

ت اقتصادی، اجتماعی، شغلی شود. از طرف دیگر مشکالاست، بیشتر می

گیرد ولی روی و سازمانی و فرهنگی هم که فراتر از خانواده قرار می

شود که استفاده از راهکارهای غلط گذارد، باعث میخانواده تأثیر می

 بیشتر شود.
 

 

زمینه ساز خشونت خانگی زنان علیه مردان از دیدگاه مردان مدل مفهومی عوامل: 1تصویر 

 

بحث

در بررسی و تحلیل به دست آمده از کدهای به دست آمده در مورد 

خشونت خانگی زنان علیه مردان به این نتیجه رسیدیم که عوامل 

که  دیگر زنانیباشد به عبارت ژنتیکی یکی از عوامل ایجاد خشونت می

والدینی پرخاشگر دارند بیشتر این احتمال وجود دارد که دچار خشونت 

 باشد.شوند که این مساله با نظریه زیستی و بیولوژیکی متناسب می

های مختلف به اثر عامل بعدی به دست آمده، اعتیاد بود که در پژوهش

اران این عامل نیز پرداخته شده است. به عنوان مثال استیت و همک

(، در بررسی علت و عوامل خشونت نسبت به زنان به این نتیجه 2004)

رسیدند که تاریخچه سوء رفتار فیزیکی، نارضایتی زناشویی، سوء مصرف 

الکل، مصرف دارو، ایدئولوژی نقش جنسی سنتی، خشم و تجاوز و 

. سیمونز و [17]افسردگی جزء عوامل مهم ارتکاب به خشونت، هستند 

( هم در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ارتباط 2008همکارانش )

مثبت ومعناداری بین استفاده از مشروبات الکلی توسط زنان و خشونت 

 .[25]علیه مردان وجود دارد 
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عامل بعدی، وجود احساس ناکامی است. در این حالت، افراد احساس 

شان کنند و امیدی به بهتر شدن آیندهناامیدی و به بن بست رسیدن می

ندارند. تحقیقات زیادی در دنیا نشان داده که احساس شکست منجر به 

تجربه کردن احساسات دیگری چون ناامیدی، افسردگی، خودکشی و 

. عامل بعدی به دست آمده، ازدواج نامناسب [26]ود شموارد دیگر می

ه رسیدند که ( به این نتیج1394است. رحیمی، عارفی و مرادی زاده )

میزان رضایت زناشویی در بین افرادی که با شیوه همسرگزینی دوستی 

اند با افرادی که با شیوه و مخالفت خانواده اقدام به گزینش همسر نموده

اند و همچنین با آشنایی و رضایت خانواده، همسر خود را انتخاب نموده

 در ازدواج انتخابافرادی که همسر خود را با شیوه آشنایی قبلی و اجبار 

اند تفاوت معناداری وجود دارد و افرادی که با شیوه آشنایی و کرده

رضایت خانواده همسرگزیده اند از میزان رضایت زناشویی بیشتری نیز 

 .[27]برخوردارند 

عامل بعدی زمینه ساز خشونت خانگی، وجود اختالالت شخصیتی و 

های شخصیتی منفی در همسران است که اثر این عامل در بروز ویژگی

شود. به عنوان های سابق مشاهده میخشونت خانگی هم در پژوهش

دهد که مردان همسر ( نیز نشان می1385مثال پژوهش محمدخانی )

بیشتری از جسمانی سازی، وسواس،  آزار به طور معناداری عالئم

افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب، افکار پارانوئیدی و روان پریشی 

. سوگرمن نیز بر دو عامل شخصیت ضد اجتماعی و [28]اند بروز داده

مرزی در افراد مرتکب تأکید دارد. این تحقیق به نیمرخ شخصیتی و 

ارتباطی متفاوتی از غیر مرتکبین برای خشونت ورزان معتقد است. 

کارلسون، گاندولف و راسل در ارائه یکی از مشهورترین الگوهای تیپ 

ا در سه طبقه قرار دادند: آزارگر جامعه ستیز، شناسی افراد مهاجم، آنان ر

ترین آزارگر ضد اجتماعی و مهاجمان تیپیک و دسته اول را خطرناک

. یکی دیگر از عوامل به دست آمده که در دسته [28]موارد اعالم نمودند 

 گیرد، وجود الگوهای ارتباطی ناکارآمد است.عوامل زوجی قرار می

های خشونت زنان علیه مردان ( هم در مورد علت1395میرشفیعیان )

 کند:به موارد زیر اشاره می

جموعه آن، مواردی یکی از این موارد، خشونت روانی است که در زیرم

همچون بی توجهی مردان، نداشتن ثبات در زندگی خانوادگی، 

های دوران بلوغ و بی توجهی تحقیرشدن زنان توسط پدرانشان، عارضه

به آنها، تهدید مرد به عدم پرداخت مهریه و القا کردن حس تبعیض 

باشد. یکی دیگر از دالیل مهم خشونت علیه مردان، توسط مردان می

شوند، سکوت آنهاست. وقتی که اکثر مردان، دچار خشونت میسکوت 

روند. عالوه بر این، مردان به دلیل کنند و به غار تنهایی خودشان میمی

جایگاه خاص اجتماعی خود و ترس از مورد تمسخر و استهزا قرار گرفتن 

تمایلی به بیان ماوقع خود ندارند و به همین دلیل ارتکاب جرائم بر علیه 

های بین زن و . مساله دیگر وجود تفاوت[29]ماند مخفی باقی می آنان

های مختلف انجام گرفته در این زمینه هم نشان مرد است. پژوهش

های نسبت تواند زمینه ساز خشونتها میکه وجود این تفاوت دهدمی

(، پژوهشی 1997) Kristin Andersonبه همسر شود. به عنوان مثال، 

ای با عنوان جنسیت، پایگاه و خشونت خانوادگی در امریکا روی نمونه

زن انجام داد و به این نتیجه رسید که مردانی  2589مرد و  2495شامل 

تری نسبت به همسرشان برخوردار بودند قتصادی پایینکه از وضعیت ا

. عامل [30]شوند به طور معناداری بیشتر مرتکب خشونت خانوادگی می

شود و همین مساله های زناشویی در زن و مرد میبعدی، وجود اسطوره

کند. همراه با فرایندهای متفاوت اجتماعی هایی را ایجاد میخشونت

های نقش ی کلیشهکنند، مردان داراشدن که مردان و زنان تجربه می

ان، باشد. در حالی که زنجنسیتی هستند که در مورد تسلط و کنترل می

کنند و نیازمند از زمان کودکی با احساس ضعیف تربودن رشد می

باشند. این احساس درماندگی زنان در مراحل مختلف مراقبت می

 .[31]شود زندگی، منجر به خشونت می

عوامل بعدی به دست آمده از پژوهش، در مورد عوامل خانوادگی 

های گذشته هم باشد. شواهدی از پژوهشبسترساز خشونت خانگی می

هایی در مورد وجود یا عدم اند. مثالً پژوهشبه این عوامل اشاره کرده

وجود تمایزیافتگی و ارتباط آن با خشونت خانگی انجام شده است. 

اند که تمایزنایافتگی با اضطراب مزمن )اسکورون و تحقیقات نشان داده

(، رضایت زناشویی 2002پاپکو،  -فریدلندر(، سالمت جسمانی )پلگ 

(، خشونت در رابطه با دیگران )اسکورون و پالت، 2000)اسکورون، 

(، کیفیت زندگی، 2005(، سوء مصرف مواد )توربرگ و الیورز، 2005

( رابطه معنادار 2011ره باغی، سالمت و کیفیت روابط بین فردی )ق

ها، به نقش مشاهده خشونت در دوران کودکی ش. یا در پژوه[32]دارد 

در ایجاد این آزارها در دوران بزرگسالی، اشاره شده است. یک فراتحلیل 

مطالعه گذشته تأیید کرد که مشاهده خشونت والدین در دوران  52از 

د شوکودکی، منجر به بروز خشونت در دوران بزرگسالی زن و مردان می

. همچنین وجود تجربیات نامناسب خانوادگی هم مورد حمایت [33]

(، وضعیت 2008پژوهشی قرار گرفته است. تی ناود و ای پرسون )

خشونت خانگی علیه زنان در سنین باروری را در چند کشور مختلف 

آسیایی بررسی نموده و گزارش کردند که در بنگالدش، چنانچه مادر یا 

مادر مرد یک زن باردار در گذشته، متحمل اعمال خشونت آمیز از طرف 

همسر خود بوده، احتمال اینکه او نیز دچار این وضعیت در دوران 

یابد. همچنین این مطالعه نشان داد که بارداری خود شود، افزایش می

سال زن، تحصیالت پایین مرد، جهیزیه ناکافی زن و کم  19سن زیر 

نواده زن از وی، احتمال افزایش خشونت را خواهد بودن حمایت خا

داشت. عالوه بر این ساخت قدرت در خانواده هم مورد توجه قرار گرفته 

 .[34]است 

(، در تحقیقی با عنوان قدرت و خشونت 1993جولیا بابکو و دیگران )

روابط بین الگوهای ارتباطی و خشونت خانگی به این نتیجه رسید که 

شود، مردانی که نسبت به های قدرت در روابط زناشویی باعث میتفاوت

سی دارند بیشتر دست به همسرشان به منابع قدرت کمتری دستر

زنند. ساخت قدرت زناشویی از سه حوزه تفاوت در پایگاه خشونت می

 های ارتباطیاقتصادی، قدرت تصمیم گیری، الگوهای ارتباطی و مهارت

 رسد که خشونت رفتاری برای مردانیگیرد. بنابراین به نظر مینشات می

است. متغیرهای  ها هستند، جبران کنندهکه فاقد قدرت در دیگر عرصه

پایگاه اقتصادی اجتماعی به طور معناداری با خشونت مردان یا آزار 

 .[35]روانی مرتبط بود 

در مفاهیم بعدی به نقش عوامل فراخانوادگی به عنوان زمینه ساز 

های سابق، اثر این خشونت خانگی رسیدیم که با تاملی در پژوهش

شود. عوامل اقتصادی، به عنوان عوامل اثرگذار مهم مفاهیم مشخص می

شود. در زمینه یابی انجام گرفته در در بروز خشونت خانگی، مطرح می

( به این نتیجه رسیده شد، زنانی که 1993کانادا ) مورد زنان کشور

باشد دالر می 15000وضعیت اقتصادی پایینی دارند و درآمدشان زیر 

سالگی قرار دارند و همچنین  24تا  18و همچنین کسانی که بین سن 
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امل کنند. عوتری دارند بیشتر خشونت را تجربه میتحصیالت پایین

تواند زمینه ساز خشونت خانگی هم میشغلی سازمانی از جمله بیکاری 

دهد که زنان خانه دار ها نشان میباشد. به عنوان مثال بعضی از پژوهش

اند نسبت به دیگران خشونت و کسانی که دریافتی پایینی داشته

های انجام شده در مورد اند. همچنین پژوهشبیشتری را تجربه کرده

های درصد خودکشی 27که خشونت علیه زنان نشان گر این مساله است 

، در حین کار و استخدامشان 2002و  2001های زنان استرالیا در سال

 .[36]بوده است 

تواند منجر به بروز خشونت شود. به عنوان همچنین عوامل اجتماعی می

مطالعه به  200(، با مروری بر بیش از 2012و همکاران ) مثال کاپالدی

این نتیجه رسیدند که چندین عامل خطر دموگرافیک و بافتی همچون 

جوان بودن سن، عضویت در گروه اقلیت، استرس، نوع دوستان وحمایت 

تواند وجود اجتماعی، سوء مصرف مواد و رضایت یا تعارض در رابطه، می

خشونت را پیش بینی کند. این مطالعات همچنین نشان داد که 

خطرساز همچون تجربه کودک آزاری، مشاهده ای از عوامل مجموعه

خشونت والدین، ارتباط با والدین پرخاشگر در دوران نوجوانی و 

تواند جزء عوامل زمینه ساز خشونت باشد رفتارهای ضداجتماعی می

[37]. 

تواند زمینه ساز بروز خشونت خانگی باشد. عوامل فرهنگی هم می

های تربیتی و فرهنگی، نقش (، زمینه1391میرزایی )محمدی و 

ای در پدیده همسرآزاری دارد به طوری که مردانی که در کودکی عمده

اند و مردان های خود شاهد کتک خوردن مادران خود بودهدر خانواده

 .[38]آورند معتاد بیشتر به خشونت علیه زنان روی می

 نتیجه گیری

بر اساس پژوهش انجام شده، عوامل زمینه ساز خشونت زناشویی زنان 

علیه مردان به چهار طبقه کلی عوامل فردی، عوامل زوجی، عوامل 

شود که هر یک دارای خانوادگی و عوامل فراخانوادگی تقسیم می

باشد. در میمقوالت، مفاهیم و کدهای ثانویه و کدهای اولیه مختلفی 

های آموزشی در راستای ارتقای شود که کارگاهپایان، پیشنهاد می

های زندگی های ارتباطی کارآمد و مهارتهای همسرداری، شیوهمهارت

ها به در جهت پیشگیری از خشونت زناشویی تشکیل شود؛ زوج

های ابتدایی های قبل از ازدواج و پس از ازدواج خصوصاً در سالمشاوره

ها در خصوص های الزم به خانوادهگی مشترک ملزم شوند و آگاهیزند

پیامدهای ازدواج اجباری ارائه گردد و فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره 

خانواده و مددکاری اجتماعی اشاعه و همچنین استفاده از خطوط 

ها مشاوره تلفنی و اورژانس اجتماعی در راستای کاهش این نوع خشونت

به موقع، اشاعه پیدا کند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر  هایو مداخله

 باشد.در شهر تهران انجام شده، نتایج آن قابل تعمیم نمی

 سپاسگزاری

در پایان از اساتید محترم برای هدایت رساله و همچنین مصاحبه 

شوندگان، کارکنان دادسراها و مراکز مشاوره که همکاری الزم را برای 

 آید.داشتند، کمال تشکر به عمل میها اجرای مصاحبه

 تضاد منافع

 هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد.
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