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Abstract 
Introduction: Domestic violence against women is an ancient and com-
mon problem in any society. Knowing the leading social themes may 
help us to prevent and control domestic violence against women. The 
current study aims to investigate the role of access or lack of access to 
the resources in domestic violence against women.
Methods: The thematic analysis applied as the research method. Thirty-
one women who had domestic violence experience between 2015 to 
2017 chosen by purposeful and snowball sampling methods as the 
research sample. Data has been gathered by interviewe and analyzed by 
the thematic analysis method. As a result, the main themes got emerged.
Results: Women who suffered from domestic violence mentioned four 
important resources; social support, legal system support, economic 
resources, and personal resources. Women’s stories revealed family 
and friends did not support them as they were supposed to do. They 
mentioned a few reasons for it. Families were worried about divorce 
stigma, they were busy with their own problems and did not have 
enough economic resources to support the battered women. Also, some 
people consider it as a common private issue in all families. According 
to what women mentioned in the interviews, the legal system did not 
have effective performance neither. There are a few possible explana-
tions for it including lack of supportive rules and ambiguous laws. Also, 
the process of proving domestic violence is time-consuming, hard and 
needs observable marks of violence as documents. Not having access to 
enough economic resources and not having a powerful personality are 
other factors of domestic violence.
Conclusions: Based on finding of this research to empower a domestic 
violence survivor, it is suggested to devise an action plan to increasing 
effective social support, economic independency, personality traits and 
level of self-confidence, at individual-level factors and passing clear 
protecting laws, facilitate the court-based process and social work inter-
vention at level of social factor. 

Please cite this 
article as follows:

Yekekar S, Aghabakhshi H, and Hosseini Haji Bekande S. Social themes of 
domestic violence against women. Quarterly journal of social work. 2019; 8 
(3); 49-59

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 11

http://socialworkmag.ir/article-1-511-fa.html


واژگان كلیدی

خشونت خانگی علیه زنان

زنان خشونت دیده

مضمون های اجتماعی

* نویسنده مسئول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1397/12/19
تاریخ پذیرش: 1398/09/29

چکیده
جامعه  قدمت  با  و  شایع  اجتماعی  مسایل  از  یکی  زنان  علیه  خانگی  خشونت  مقدمه: 
اصلی  زمینه های  شناسایی  نیازمند  اجتماعی  مساله  این  کنترل  و  پیشگیری، کاهش  است. 
اجتماعی آن است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش شناسایی نقش انواع منابع در 

وقوع خشونت علیه زنان درخانواده بود.
روش: پژوهش به روش تماتیک یا تحلیل مضمونی اجرا گردید. این تحقیق در گروه روش 
پژوهش های کیفی دسته بندی می شود. جامعه آماری شامل سی و یک نفر از زنان خشونت 
دیده پانزده تا شصت و پنج ساله شهر تهران بود که در فاصله سال های 1396-1394 به روش 
از طریق مصاحبه  نیاز  انتخاب شده اند. اطالعات مورد  برفی  نمونه گیری هدفمند و گلوله 
تحلیل مضمونی  به شیوه  یافته ها  انجام مصاحبه،  از  یافته جمع آوری شد. پس  نیمه ساختار 

تماتیک مورد بررسی قرار گرفتند و تم ها یا مضمون های اصلی شناسایی شدند.
نتایج: زنان خشونت دیده چهار نوع از منابع را در روایت های خود برشمردند که فقدان 
آن ها و یا دسترسی ناکافی به آن ها زمینه ساز خشونت خانگی علیه آنان شده است. این منابع 
عبارتند از حمایت اجتماعی خانواده و دوستان، حمایت قانون، منابع اقتصادی و منابع فردی. 
روایت های زنان آشکار ساخت، خانواده ها به علت خصوصی در نظر گرفتن موضوع خشونت 
خانگی،  درگیر بودن در مسایل و مشکالت شخصی و اقتصادی و همچنین عادی دانستن 
حمایت  سیستم  نمی آورند.  عمل  به  را  الزم  حمایت  خشونت  قربانی  از  خانگی  خشونت 
قانونی نیز عملکرد الزم و مورد انتظار را در حمایت از قربانیان خشونت ندارد.  از جمله علل 
آن را می توان به نقص در مواد قانونی و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی، دشوار 
بودن اثبات آن، عدم تمایل سیستم قانون در حوزه خصوصی خانواده و کمبود اطالع رسانی 
در خصوص منابع حمایت رسمی اشاره کرد. دسترسی نداشتن به منابع کافی اقتصادی و 
همچنین عدم برخورداری از شخصیت توانمند از دیگر زمینه های اجتماعی خشونت خانگی 

علیه زنان است.
بحثونتیجهگیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود به منظور توانمندسازی 
موثر،  اجتماعی  حمایت  توسعه  به  نسبت  فردی  سطح  در  خانگی،  خشونت  قربانی  زنان 
استقالل اقتصادی زنان و افزایش توانمندی های شخصیتی و سطح اعتماد به نفس آنان و در 
سطح جامعه ای نیز با  تصویب قوانین حمایتگرانه و شفاف و تسهیل فرآیند دادرسی محور 

مداخله مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی و اقدامات موثر صورت پذیرد.
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سید احمد حسینی حاجی بکنده: استاد، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

نحوه استناد به مقاله:
شیرین یکه کار، حبیب آقابخشی و سید احمد حسینی حاجی بکنده. زمینه های اجتماعی خشونت خانگی 
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پاییز 1398، دوره 8، شماره 3، پیاپی 5129

شیرین یکه کار و همکاران

مقدمه

یکی از مســاله های اجتماعی مهم که جامعه ما با آن درگیر می باشد، مساله خشونت خانگی علیه زنان است. هر نوع اقدام 
خشونت آمیز جنســیتی كه منجر به آسیب بدنی، جنســی يا روانی زنان شود يا احتمال بروز آن زياد باشد، برای زنان رنج آور 

بوده يا به محرومیت اجباری از آزادی فردی يا اجتماعی آنان منجر گردد، خشونت علیه زنان محسوب می شود.)1(
از انواع خشــونت علیه از جمله زنان خشــونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت جنســی و خشونت اقتصادی، خشونت 
فیزیکی اشاره به رفتارهایی دارد که منتهی به آسیب بدنی می شود. آثار منفی ناشی از خشونت فیزیکی در مواردی همیشگی 
و مادام العمر هســتند. نمونه های خشــونت فیزیکی عبارتند از زدن، بريدن و سوزاندن. خشــونت روانی شــامل آن دسته از 
رفتارهای خشونت آمیزی است که آزار روانی ایجاد کرده و سالمت روانی و اعتماد به نفس زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
این رفتارها شامل انتقاد ناروا، تحقیر، توهین و تهدیدهای مدام به طالق یا ازدواج مجدد می باشند. خشونت جنسی نوع دیگر 
خشــونت خانگی علیه زن می باشد و عبارت است از برقراری ارتباط جنسی ناخواسته با همسر. متاسفانه خشونت  جنسی در 
بعضی جوامع به این علت که در محیط خصوصی خانواده و از ســوی همسر اعمال می شود، دارای نوعی مشروعیت بوده و 
قانون و عرف نسبت به آن عکس العمل موثری نشان نمی دهند. خشونت اقتصادی مربوط به رفتارهایی است که مشکالت 
اقتصادی ایجاد می کند و زنان را در تنگنای مالی قرار می دهد. این نوع از خشونت شامل رفتارهایی مانند سو استفاده مالی از 
همسر، خودداری از پرداخت نفقه، محروم کردن از حق دخل و تصرف در اموال شخصی و صدمه زدن به وسایل مورد عالقه 
او اســت. یکی از نکاتی که توجه به مســاله خشونت خانگی علیه زنان را برجســته می سازد، توجه به میزان شیوع این پدیده 
است. پژوهش های، اشتراوس  و استاین متز  نشان داد که خشونت علیه زنان در میان تمام گروه های اجتماعی رخ می دهد و 
تنها محدود به افراد طبقات پایین جامعه و یا شرایط استثنایی نمی باشد، بلکه مساله ایست اجتماعی که برخی از افراد جامعه 
به نوعی درگیر آن هســتند.)2و3( یافته های پیمایش ملی خشونت علیه زنان در آمریکا، نشان داد، حدود یک چهارم از زنان 
مورد مطالعه، در طول عمرشان توسط همسر خود مورد خشونت قرار گرفته اند.)4( به دست آوردن آمار واقعی در مورد شیوع 
خشونت خانگی علیه زنان در داخل کشور امری دشوار است. به این علت که فرهنگ ایرانی همواره خشونت را موضوعی 
خصوصی در نظر گرفته و زنان قربانی این مســاله را به ســکوت و مطرح نکردن آن در عرصه عمومی جامعه ترغیب کرده 
اســت. همچنین منابع رســمی جامعه نیز تمایلی به جمع آوری آمار رســمی در این زمینه و اعالم آن ندارند.  پیمایش قاضی 
طباطبایی و همکاران تنها پژوهش انجام شده در سطح ملی است که به بررسی این مساله در سراسر کشور پرداخته است. این 

پیمایش نشان داد، شصت و شش درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار، خشونت خانگی را تجربه کرده اند.)5( 
عالوه بر شــیوع قابل توجه، موضوع دیگری که ضرورت پرداختن به مســاله خشــونت خانگی علیه زنان را پررنگتر از قبل 
نشــان می دهد، پیامدهای منفی این مســاله بر ســالمت جسم و روان زنان آسیب دیده اســت. بانک جهانی برآورد نمود که 
ساالنه نه میلیون مورد معلولیت مادام العمر در نتیجه خشونت خانگی علیه زنان در سراسر جهان اتفاق می افتد.)6( همچنین 
بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی خشونت خانگی علیه زنان بیش از سرطان، تصادفات رانندگی، جنگ و ماالریا 
عامل مرگ و میر زنان در سنین باروری بین پانزده تا چهل و چهار سال است.)7( پیامدهای خشونت در خانواده تنها متوجه 
زنان نمی شود و فرزندان نیز دچار مشکالت متعدد می شوند. فرزندان این خانواده ها حتی اگر به طور مستقیم هم درگیر رفتار 
خشــونت آمیز بین والدین نشوند، باز هم دچار اضطراب و استرس ناشی از تنش درون خانواده هستند. متاسفانه همسرآزاری 
بین نســل ها منتقل می شود و بر اساس نتایج پژوهش های انجام شــده در این حوزه کودکانی که مادران آن ها مورد آزارهای 
فیزیکــی پدرشــان قرار می گیرند در معرض خطر باالتری برای انتقال رفتارهای خشــونت آمیز به نســل بعــدی قرار دارند و 
شوهرانی که اقدام به کتک زدن زنان خود می کنند در خانواده پدری شاهد کتک خوردن مادران از پدرانشان بوده اند.)8( 

برای مقابله موثر با مساله اجتماعی خشونت علیه زنان در خانواده، در گام نخست باید زمینه های شکل دهنده آن شناسایی 
شــود و به این پرســش پاسخ داده شــود که کدام عوامل زنان را در معرض خشــونت خانگی قرار می دهد و باعث می شود 

صدمات جبران ناپذیر روحی، جسمی و خانوادگی به ایشان وارد شود و در خروج از چرخه خشونت موفق نباشند.
یکی از رویکردهای نظری در پاســخ به پرســش توســط ویلیام گود  ارایه شده اســت.  بنابه نظر گود دسترسی هر یک از 
همسران به منابع در اعمال خشونت علیه زنان نقش تعیین کننده ای دارد. همچنین موضوع برخورداری از منابع در میزان تحمل 
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زمینه های اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان

خشــونت از ســوی زنان نیز نقش مهمی بازی می کند. بر اساس مطالب 
نظری مطرح شــده در نظریه منابع  نظام همســری و خانــواده مانند هر  
نظام یا سیستم اجتماعی دیگری دارای ویژگی های یک نظامی اقتداری 
اســت. به این معنی که هر یک از اعضای خانواده که به منابع مهم آن 
بیشــتر از دیگران دسترســی دارد، می تواند ســایر اعضا را به فعالیت در 
جهت امیال خود مجبور نماید. بر اساس نظریه گود، برخورداری از منابع 
مختلــف نقش مهمی در تعیین نقش ها و رفتار افراد نظام خانواده دارد. 
بر این اساس زن یا شوهری که به منابع مهم دسترسی بیشتری دارد نقش 
 پررنگتر و قدرتمندتری  در تصمیم گیری های خانوادگی ایفا می کند.)9(

گود معتقد اســت افرادی که در دنیای بیــرون از خانه و خارج از نظام 
خانواده، از جایگاه اجتماعی و اقتصادی مناســبی برخوردارند، به عنوان 
مثال یک سیاســتمدار، پزشک و یا وکیل که از نظر سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی در مرتبه ی خوبی قرار دارند و به نوعی دارای قدرت هســتند، 
کمتر متوسل به خشونت می شــوند، برعکس کسانی که خارج از نظام 
خانواده و در جامعه، از نظر اجتماعی و اقتصادی در ســطح پایینی قرار 
دارنــد، تنها ابزاری که دارند زور و بازو اســت و بــه همین جهت، فرد 
برای ثابت نگه داشــتن موقعیت خود متوســل به خشونت می شود. این 
نکته ســرآغاز توجه به نقش منابــع در خانواده و تاثیر آن بر تنظیم روابط 

خانوادگــی و درنهایت قرار گرفتــن زنان در 
معرض خشونت است. پرسش های اصلی که 
در این مرحله مطرح اســت عبارتند از این که 
آیا دسترسی زنان به منابع بیشتر تهدیدی برای 
اقتدار مردان در خانواده است؟ موضوعی که 
بــرای جبران آن و بازگردانــدن توازن به رابطه 
مــردان اقدام به اعمال خشــونت می نمایند و 
یــا برعکس دســتیابی زنان بــه منابع مختلف 
می تواند ســاختار قــدرت در خانــواده را به 
نحوی تغییر دهد که از وقوع خشونت خانگی 

علیه زنان در خانواده پیشگیری نمایند؟ 
با توجه بــه اهمیت این موضــوع در تحلیل 
پدیده خشــونت خانگی، مقاله حاضر در پی 
آن است که از میان روایت های زنان خشونت 
دیده، اصلی ترین منابع مهم در مساله خشونت 
خانگی را شناســایی و نقش آن هــا را تحلیل 

نماید. 

روش

پژوهش حاضر به شــیوه کیفی و با اســتفاده از روش تحلیل تماتیک  انجام شده است. تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمونی 
روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش، فرآیندی برای تحلیل داده های 
متنی اســت و داده هــای پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفضیلی تبدیل می کنــد. در این پژوهش، تحلیل مضمونی به 
منظور تعیین منابع اصلی درگیر در فرآیند خشونت خانگی، و این که این منابع چگونه بر وقوع و یا پیشگیری از این مساله اثر 
می گذارند، صورت پذیرفت جمعیت پژوهش را سی و یک نفر از زنان متاهل و مطلقه ساکن استان تهران که در زمان انجام 
پژوهش و در سال های 1396-1394  تحت شرایط خشونت آمیز قرار داشتند و یا در سال های قبل تجربه قرار گرفتن در انواع 
خشــونت خانگی را داشــته اند. نمونه گیری در این پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفدار یا مبتنی بر هدف  انجام گرفت. این 
نوع نمونه گیری به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای کســب اطالعات اســت. عالوه بر این روش نمونه گیری 

گلوله برفی نیز جهت دسترسی به نمونه هایی که به مراکز حمایتی مراجعه نمی کنند، مورد استفاده قرار گرفت. 
مالکهایورودوخروج

مــالکورود: مــالک ورود به این پژوهش برای زنان شــرکت کننده، تجربه قرار گرفتن در معرض یکی از انواع خشــونت 
جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی همسر بوده است. بازه سنی این زنان بین پانزده تا شصت و پنج سال 
اســت و این افراد برای ورود به پژوهش، می توانستند متاهل، مطلقه و یا در شرف جدایی باشند. پژوهشگر تالش نمود نمونه 
را بر اســاس ویژگی هایی نظیر سن، مدت زمان زندگی زناشویی، تحصیالت، سطح اقتصادی خانواده، شغل همسران و نوع 

خشونت اتفاق افتاده متنوع انتخاب نماید.
مــالکخــروج: در هر مرحله از انجــام پژوهش از جمله قبل از مصاحبه، در حین مصاحبه و یا در مرحله تحلیل اطالعات 
که فرد شرکت کننده عدم تمایل خود را اعالم می نمود، از نمونه خارج شده و کلیه مستندات مربوط به وی از میان می رفت.   

ابزارهایپژوهش
مهمتریــن ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش مصاحبه عمیق بر اســاس پرسشــنامه نیمه ســاختار یافتــه بود. از تمامی 
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پاییز 1398، دوره 8، شماره 3، پیاپی 5329

شیرین یکه کار و همکاران

شرکت کنندگان پرسش هایی درباره ویژگی های 
همسر آزار ســن، تحصیالت، درآمد، شغل، 
تجربه مشاهده خشــونت بین والدین و سابقه 
مصــرف الــکل و اعتیاد، چگونگــی وقوع، 
ادامه و پایان اولین، شــدیدترین و جدیدترین 
خشــونت اتفاق افتاده، تجربــه انواع مختلف 
خشــونت، رفتار مرد با ســایر افراد خانواده و 
آشــنایان و تجربه مراجعه به قانون و شکایت 
پرسیده شد. پرسش های تکمیلی و اختصاصی 
نیــز با توجه به شــرایط ویژه هــر مورد جهت 

جمع آوری اطالعات کاملتر مطرح شد.
مالحظــاتاخالقی:قبل از شــروع هر 

مصاحبه موضوع پژوهش، هدف های پژوهش، نقش پژوهشگر و اهمیت 
اطالعاتی که از مصاحبه به دســت می آید برای مصاحبه شونده توضیح 
داده می شــد. برای اعتماد بیشتراز شــرکت کنندگان در خواست می شد 
که در صورت تمایل می توانند اســم حقیقی خود و یا همسرشان را ذکر 
گاهانــه و به دور از هر اجبــار و البته در وضعیت  نکننــد. آنان کامال آ
مناسب سالمت در مصاحبه شــرکت کردند. ضبط مصاحبه ها با اجازه 
شــرکت کنندگان صورت گرفت. برای رعایت بیشــتر موازین اخالقی و 
رازداری به آنان اطمینان داده شــد که کلیه اطالعات جمع آوری شــده 
از افــراد به صورت محرمانه نگهداری می شــوند و در صورت انصراف 
از همــکاری، در هر مرحلــه از کار می تواننــد از فرآیند پژوهش خارج 
شــوندکه در صورت خروج، کلیه اطالعات مربوط آنان نیز از تحلیل ها 

خارج خواهد شد.
یافته ها

پــس از تحلیــل متن مصاحبه هــا، زنان شــرکت کننده در این 
پژوهــش، چهــار مضمون فرعــی بــرای مضمــون اجتماعی 
عدم دسترســی به منابع ذکر کرده اند؛ عدم دسترســی به منابع 
اجتماعی، عدم دسترســی به حمایت قانونی، عدم دسترسی به 
منابع اقتصادی و فقدان منابع فردی. که به همراه زیر مضمون ها 

و ابعاد آن ها در جدول شماره یک آورده شده است.
عدمدسترســیبهمنابــعاجتماعــی: نتایج پژوهش 
حاضر نشــان داد منابــع اجتماعی که می توانــد به عنوان عامل 
بازدارنــده و یا تشــدید کننده خشــونت مطرح شــود، شــامل 
حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و همسایگان است. تحلیل 
مصاحبه های انجام شــده آشــکار ســاخت که برخورداری از 

حمایت اجتماعی خانواده و دوســتان به عنوان یکی از مضامین مطرح شــده، می تواند زنان را در خروج از رابطه خشونت آمیز 
یاری کند. حمایت اجتماعی میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه، و کمک دریافت شــده توسط 
فرد از ســوی افراد یا گروه های دیگر نظیر اعضای خانواده، دوســتان اســت. حمایت اجتماعی در حقیقت منبعی است که 
توســط دیگران فراهم می شــود تا از آن به عنوان امکاناتی برای مقابله با خشــونت از آن استفاده شود.)10( حمایت اجتماعی 
هم عامل پیشــگیری کننده خشونت اســت به طوری که فقدان آن زمینه را برای وقوع خشــونت و تشدید آن فراهم می کند و 
هم عاملی اســت که در صورت وجود، می تواند زمینه ترک رابطه خشــونت آمیز و مقابله موثر با آن را فراهم نماید. حمایت 
اجتماعی تنها در تامین نیازهای عاطفی و یا تامین نیازهای مادی نظیر فراهم کردن ســرپناه برای زن خشــونت دیده محسوب 
نمی شــود. بلکه فراهم ســاختن اطالعات و تســهیل دسترســی به منابع اجتماعی موجود در جامعه نیز از مصادیق حمایت 
اجتماعی محســوب می شــوند. برخوردار نبودن از حمایت اجتماعی مناســب فرد را به ســمت ازدواج نامناسب و به تبع آن 
تحمل خشــونت از جانب همسر مجبور می کند. مهرنوش زنی که دو ازدواج ناموفق را پشت سر گذاشته، اولین ازدواج خود 
را این گونه توضیح می دهد: “به خاطر اینکه پدر و مادرم جدا شــده بودن... مادرم نمی تونست من رو نگه داره. منو فرستاد 
اهواز. اون جا پسر داییم بهم تجاوز کرد، مجبور شدیم ازدواج کنیم. من اون موقع یازده سالم بود کسی هم هوامو نداشت.”

یک شــبکه اجتماعی خانوادگی برای فرد خشــونت دیده حمایت هــای عاطفی، ابزاری، اطالعاتی فراهــم می نماید و از 
آن طریق در کنترل رفتار همســر آزارگر، انتخاب اســتراتژی مقابله ای مناســب و ترک رابطه در موارد مورد نیاز، نقش موثر 

1 
 

 مقدمه

 

 (1جدول)
 جزییابعاد تشکیل دهنده  فرعیزمینه  اصلی زمینه

 زمینه
اجتماعی 
خشونت 
خانگی 
 ،علیه زنان
عدم 

دسترسی به 
 منابع

 نداشتن یدسترس
 به منابع اجتماعی

حمایت اجتماعی ادارک شده از سوی خانواده، دوستان و 
 حمایت اجتماعی غیر ادراک شده///همسایگان

 ی نداشتندسترس
 منابع اقتصادی هب

خشونت نقش عوامل اقتصادی در قرار گرفتن در معرض 
 نقش عوامل اقتصادی در ادامه دادن رابطه آزارگرانه///خانگی

 ی نداشتندسترس
به حمایت 

 قانونی

ابهام در قوانین موجود در ///فقدان قوانین محافظت کننده
زمینه خشونت خانگی و اتکای قوانین به تفاسیر 

پیچیده بودن فرآیند دادرسی برای قربانیان خشونت ///فردی
دشوار بودن اثبات وقوع خشونت ///خانگی

زمینه چگونگی نیروهای پلیس در  نداشتن شزآمو///خانگی
 حمایت از قربانیان خشونت خانگی

 های زندگیفقدان مهارت///نفسپایین بودن اعتماد به فقدان منابع فردی
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فصلنامه مددکاری اجتماعی54

زمینه های اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان

بازی می کند. برخورداری از حمایت اجتماعی ســبب می شود تا تصمیم 
به ترک رابطه برای زنان خشــونت دیده آســانتر باشــد، اعتماد به نفس 
در آن هــا افزایش یابد و از اضطراب کمتری رنــج برند. اما در مواردی 
خانواده هایی که قادر به حمایت از اعضای خشــونت دیده خود نیستند، 
به جای مقابله موثر با این مســاله آن را نادیــده می گیرند و یا با بی اهمیت 
شــمردن و عادی سازی خشونت خانگی، زن خشونت دیده را تشویق به 
ســازگاری و ســکوت می نمایند.  یکی از دالیلی که خانواده ها به جای 
حمایــت از فرزند خود، وی را به تحمل شــرایط خشــونت آمیز ســوق 
می دهند، ترس  از داغ اجتماعی طالق در فرهنگ ســنتی جامعه است.  
در این پژوهش مصاحبه شــوندگان در موارد متعدد و به اشکال مختلف 
به این موضوع اشــاره نموده اند. لیال ســی و نه ســاله روایت می کند که 
خانواده اش طالق وی را در ازدواج دوم، فاجعه ای می دانستند که منجر 
به آبروریزی برای خانواده شــده اســت. “بارها تا مرز طالق رفتیم، من 
خیلــی وقت ها با حالت قهر به خونه پدرم می ومدم، یک هفته، ده روز، 
یک ماه، می موندم، خونه پدرم...  اونا، ناراحت، نمی تونســتن ناراحتی 
منــو ببینن، ولی خوب مجبور بــودن، به خاطر اینکه بــازم گفتم تو اون 
خونــواده ما تو دوروبریامون، تو فامیلیون چیزی به نام طالق نداشــتیم، 
اصال، برای من خیلی بد می شــه، دیگه، باعث آبروریزیه واسه خونواده 
من، و خودم، برا همین، همیشــه منو ترغیــب می کردن دوباره برگردم به 

اون خونه.”
عامــل دیگری که باعث می شــود خانواده ها فرزندان خود را تشــویق 
به ادامه رابطه خشــونت آمیز نمایند، عدم استقالل اقتصادی-اجتماعی 
قربانی خشــونت و نیز ناتوانی خانواده در قبول مســوولیت نگهداری از 
فرد خشــونت دیده پس از طالق اســت. خانواده های آشفته حتی اگر 
نگرش منفی به طالق نداشــته باشــند، خود درگیر مشکالتی هستند که 
در برطرفســازی آن ها ناتوانند. این افراد ممکن اســت درگیر مشکالت 
اقتصادی، پرجمعیت بودن خانواده اولیه، طالق و ازدواج دوباره یکی از 
والدین یا هر دوی آن ها و یا بیماری والدین باشند. ملیحه بیست و نه ساله 
روایت می کند که مادرش از پدر بیمار و زمین گیرش پرستاری می نماید، 
به علــت بیمــاری پدر، تعداد زیــاد فرزندان خانواده اولیه و مشــکالت 
اقتصادی مادر از حمایت اجتماعی خانواده محروم بوده است. در چنین 
خانواده هایی دختران به منظور رهایی از شرایط دشوار خانواده به ازدواج 
به مثابه فرصتی برای رهایی از مشکالت خانواده اولیه شان تن می دهند. 
و در صورتی که با بحران خشــونت از طرف همســر مواجه شوند، آن را 

مشکلی خفیفتر از مشکالت خانواده اولیه خود در نظر می گیرند. 
گاهی افراد درگیر در خشــونت، حمایت اجتماعی را از منابع غیرقابل 
انتظار تصور می کنند، یکی از این منابع همســایه ها هســتند که نتایج این 
پژوهش نشان داد که منبع قوی حمایت برای زنان خشونت دیده محسوب 
می شوند. دامنه این حمایت از راهنمایی قربانی جهت مراجعه به مراجع 

قانونی تا نگهداری از فرزندان زن خشــونت 
دیده و راهنمایی او در چگونگی محافظت از 

خود در مقابل همسر آزارگر گسترده است. 
در بررســی حمایت اجتماعی برای کمک 
به فرد خشــونت دیده نکته قابل توجه دیگری 
وجــود دارد که ذکر آن ضروری اســت و آن 
وجود تفاوت بیــن حمایت اجتماعی به عنوان 
یک واقعیت اجتماعــی و حمایت اجتماعی 
ادراک شــده اســت. به طوری که بر اســاس 
روایت های زنــان از خشــونت، اگر حمایت 
اجتماعی وجود داشته باشــد اما نمود بیرونی 
آن در حــدی نباشــد که فرد آن را احســاس 
کنــد، حمایت اجتماعی تاثیر محسوســی در 
پیشــگیری از خشــونت و یا کمک به قربانی 
در مواجهه موثر با آن نخواهد داشــت. گاهی 
اوقات تجربه عــدم حمایت در یک موقعیت 
دشــوار در گذشــته و یا عــدم صمیمیت در 
روابط خانوادگی ســبب می شود، اگرچه  زن 
خشــونت دیــده ایــن امــکارن را دارد که از 
حمایت اجتماعی خانواده برخوردار شود،  اما 

آن را به عنوان ابزاری کمکی درک نمی کند.
نسرین از جمله شرکت کنندگانی است که با 
وجود برخورداری از حمایت اجتماعی به دلیل 
برخورد نامناسب خانواده در موقعیت دیگری 
که انتظار داشته مورد حمایت قرار بگیرد، چون 
آن را به عنوان ابزاری کمکی درک و احساس 
نکــرده از آن به عنوان ابزار موثــر برای مقابله 
با خشونت اســتفاده نکرده است. نسرین در 
زندگی مشترک انواع خشونت خانگی اعم از 
جسمی، روانی، اجتماعی، جنسی و اقتصادی 
را تجربه کرده و از مطرح کردن آن با خانواده 
مبدا به دلیل عدم ادراک حمایت، خودداری 
کرده است. “جایی برای رفتن نداشتم، طالق 
می گرفتم چــی کار می کردم من. پدر مادرم از 
هم جدا شــدن و نمی خواستم این اتفاق برای 
خودم هم بیفتد. نمی خواستم برگردم با خانوم 
پدرم زندگی کنم.” اما برخالف انتظاری که 
داشــته اســت، زمانی که خانواده اش متوجه 
شرایط او می شوند از او حمایت کامل به عمل 
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شیرین یکه کار و همکاران

می آورند که منتهی به ترک رابطه خشونت آمیز 
می گردد. “بعد از اینکه همســرم من رو تا حد 
مــرگ کتک زده بــود به خانه پــدرم رفتم و 
پــدرم و خواهرم به پاهای من افتادند که دیگر 

به خونه شوهرم برنگردم.” 
عدمدسترســیبهحمایتقانونی: 
نــوع دیگری از حمایــت اجتماعی که انتظار 
می رود، حمایت موثری از قربانیان خشــونت 
به عمل آورد، قانون و سیســتم قضایی کشور 
اســت. به طور کلی زنان شرکت کننده در این 
پژوهــش کمرنگ بودن نقش قانون را در پنج 

محور اصلی بیان نمودند.
اولین زمینه ای که موجب پذیرش خشــونت 
خانگی می شــود، نقــص قانــون و ابهام در 
تعریف حقوقی آن اســت. مواردی مانند این 
کــه تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جايز 
است، يا رابطه جنســی اجباری مرد با همسر 
خود كه باعث آســیب روانــی و جســمی او 
 می شود، مصداق خشونت خانگی است يا نه؟

اگرچــه در دهه هــای اخیــر کشــورها توجه 
ویژه ای بــه موضوع حقوق زنــان در خانواده 
داشــته اند، امــا هنوز نقاط تاریــک متعددی 
در این مســیر وجود دارد که به حدود کنترل 
اجتماعی رســمی بــر خانواده مرتبط اســت. 
بنابرایــن بــاور که حــوزه خانــواده محدوده 
خصوصــی افراد اســت، قانــون و پلیس حق 
مداخلــه در این حــوزه را نخواهند داشــت. 
در اين شرايط، خشونت در خانواده تســهیل 
مــی شود. گلز و اشترواس خصوصی ســازی 
انزوای اجتماعی  مســایل اجتماعی خانواده، 
اعضا و ممانعت از ورود نظارت رسمی جامعه 
بر عملکــرد اعضای خانواده را نقطه شــروع 
 خشــونت خانگی علیه زنــان می دانند.)11(

 یافتــن راه حلی که در قالــب آن هم بتوان به 
حریم خصوصی افراد احترام گذاشــت و هم 
برای حمایت از قربانیان مداخله موثر و به موقع 
انجــام داد، نیاز به درنظــر گرفتن مالحظات 
فرهنگی دارد. زنانی کــه به حدکافی توانمند 
نیســتند، از طرف خانواده حمایت نمی شوند 

و در صــورت مراجعه به قانون، بــا بحران بزرگتری روبه رو می شــوند، 
احســاس می کنند بهتر است خشونت های جزیی را تحمل نمایند. زینب 
بیســت و هفت ساله روایت می کند که پس از مراجعه به دادگاه و مطلع 
شدن همسرش، فراوانی و شدت خشونت همسرش علیه وی بیشتر شده 
و زینــب به علت فقدان حمایت اجتماعی و قانونی در نهایت مجبور به 
ادامه زندگی در شــرایط دشوارتر از قبل شده اســت. البته اين به معنای 
تحمــل هرگونه خشونت و بدرفتای مرد و تجويز رفتار خشونت آمیــز او 
نیســت، به ویژه وقتی آســیب های روانی و جسمانی ناشــی از خشونت 
شوهر شديد باشد، الزم است كه به هر طريق از وقوع آن جلوگیــری 
كرد. زینب روایت می کند:“می خواســتم طالق بگیرم، ولی به شــوهرم 
نگفتم این کارو می کنم، تو دادگاه گفتن باید مثال شاهد داشته باشی... 
می خواستم طالق بگیرم، اولین بارم بود به کسی می گفتم، اونم با ترس... 
داییم زنگ زد باهاش حرف زد، پادرمیونی کرد، گفت، نه دیگه قســم 
می خورم من نزنمــش باهاش زندگی کنم، گولــم زد آورد، تا کرج که 
منو ســوار کرد، همه ش زد تو سرم، از کرج تا سمت میدون خراسون... 
بعــد از اونجا زد فقط تو ســرم، چرا تو این کارو کردی به کســی گفتی 
و دادگاه رفتــی، بعد آورد تو خونه، مثال می رفت ســرکار، خدا می دونه 
کجا می رفت، تا ساعت سه دو نمیومد خونه، سه می ومد، عین دیوونه ها 
می ومد، می ومد، به من می گفت، پاشــو پاشو پاشو از خواب! پاشو، منو 
بیدار می کرد... منو می برد دم در روی ســرامیک، اونجا می گفت بشین 
اینجا، همه ش میزد تو دستم، رو پام که کی رفتی؟ کجا رفتی؟ مثال واسه 
چی رفتی دادگاه، چرا مثال از من شــکایت کردی؟ اینجوری، مثال هی 

گاهی، تندتند ازم بازجویی می کرد.” تند تند، عین مثال یه آ
 عامل حقوقی دیگر قوانینی اســت که به نوعــی حقوق زنان را نادیده 
می گیرند. به طــور نمونه قانــون رياست خانواده ماده هزار و صد و پنج 
قانون مدنــی، طالق ماده هزار و صد و ســی و ســه سابق قانون مدنی، 
حضانت بچه ها ماده هزار و صد و شصت و هشت قانون و تمکین  زن از 
شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمايالت جنسی او ماده هزار و صد و هشت، 
خشونت جنســی در زندگی زناشویی را تایید میكند. زنان بســیاری در 
مصاحبه های خود ذکر کرده اند که در فرآییند طوالنی و فرسایشی طالق 
قرار دارند و قوانین موجود از ایشــان حمایت نمی کند. نســرین ســی و 
هفت ساله روایت می کند:“خانواده شوهرم می خواستن هیچ حقی به من 
ندن، طالقم هم ندن. قشــنگ بازی کنند با زندگی من. قانون اصال از 

من حمایت نکرد. همه اش گفتن شما تمکین نکردید.”
مســاله قانونی ديگر، مربوط به دشواری اثبات خشونت خانگی است. 
حتی اگر در بهترین شرایط، قوانین تبعیض آمیز وجود نداشته باشد، زنان 
خشــونت دیده در اثبات جرم و دفاع از خود با مشکالت جدی مواجه 
هســتند. به طور مثال تنها خشــونت جســمی که اثر قابلیت دیدن داشته 
باشد، قابل اثبات اســت. این موضوع پیگیری حقوقی خشونت کالمی 
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زمینه های اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان

را غیر ممکن می سازد. 
عــدم تمایل نیروهای پلیــس به مداخله و پیگیری خشــونت خانگی، 
عامل دیگری برای اســتمرار خشونت است. به طور کلی، پلیس تمایلی 
به بازداشت مردان همســرآزار نــدارد و این موضوع بــر فرآیند پیگیری 
حقوقی زنان تاثیر قابل توجهی می گذارد. علت آن را باید در این موضوع 
جستجو کرد که قانون گذار و نیروی پلیس نیز در فرهنگی رشد کرده و 
اجتماعی شده اند که حفظ نهاد خانواده به هر قیمتی را مجاز می داند و 

زنان را تحت هر شرایطی تشویق به تحمل می نماید. 
 آخرين مســاله حقوقــی در مورد خشونت خانگی، ضعف اطالعات 
زنان، در مورد حقوق خود و راه هــای دفاع از آن است كه بســیاری از 
زنان در پژوهش حاضر به آن اشــاره كردهاند. این موضوع فقط محدود 
به زنان با تحصیالت پایین نبود و در مواردی شــامل زنانی که از پایگاه 
اقتصادی-اجتماعی و تحصیالت مناســب نیز برخوردار بودند می شد. 
آنــان از حقوق اولیه خود در رابطه همســری بی اطــالع بودند و این امر 
آنان را در شــرایطی قرار می داد که راهی برای ترک رابطه خشونت آمیز 
گاهی زنان نســبت بــه این موضوع  نمی یافتنــد. یکــی از دالیل عدم آ
سیاســت های کلــی برنامه ریزان اجتماعی اســت، که به اشــتباه تصور 
گاه نمودن زنان می تواند پایه های نهاد خانواده را سست نماید  می کنند آ

و آمار طالق در جامعه را باال ببرد.
عدمدسترسیبهمنابعاقتصادی:بر اساس یافته های حاصل از 
مصاحبه با زنان خشونت دیده، عدم دسترسی خانواده به منابع اقتصادی 
و بیکاری مــرد یکی از زمینه های اصلی اعمال خشــونت علیه زنان در 
خانواده اســت. زنان نیز به دلیل نداشتن منابع اقتصادی مجبور به تحمل 
خشونت می شــوند. مرجان مدت یازده ســال از طرف همسرش تحت 
خشــونت شدید فیزیکی، روانی و جنسی بوده، شرایط اقتصادی زندگی 
خود را این گونه توضیح می دهد:“شوهرم بیکار بود، من خودم پس انداز 
داشــتم، سر کار هم می رفتم، یک زیرزمین رو اجاره کردیم. شوهرم از 
صبح تا شــب می خوابید. من می رفتم ســر کار، پولــی که در می آوردم 

مجبور بودم خرج خونه کنم. اجاره خونه همیشه عقب می افتاد.”
لیال وضعیت اقتصادی که منجر به تحمل خشونت شده است را این گونه 
روایت می کند:“من حتی یه پول اندازه مثال پنجاه هزار تومن نداشــتم تو 
 کالس شب شعر یا کالس نویسندگی دلم می خواست برم شرکت کنم.”

بیکاری، ناتوانی در اداره یک زندگی، شکســت شــغلی، فقر، بدهی و 
یــا ناتوانی از حل مشــکالت بیرون از خانه و به عبــارت بهتر ناکامی در 
دســتیابی به منابع قدرت، نوعی شکســت اقتدار مردانه تلقی شــده که 
مردان برای جبران چنین شــرایطی و بازگرداندن توازن به ساختار قدرت 
در خانواده، اقدام به ســو رفتار با همسر خود می کنند. در چنین شرایطی 

مرد احساس ناکامی می نماید.
مرجــان موقعیت دیگــری را این گونــه روایــت می کند:“حامله بودم. 

هر چــی حقوق گرفته بــودم رو داده بودم به 
صابخونه و واقعا هیچ چیز توی خونه نداشتیم 
که بخوریم، بهش گفتم مرد پاشو برو سر کار 
با هم بحثمون شد، با پررویی تمام شروع کرد 
به من پرخاش کردن و من رو برد گوشه کنج 
دیوار، گردنم رو گرفت، می خواســت خفه ام 

کنه.”
در یــک جمع بندی در زمینه نقش اشــتغال 
زنــان در تحمل خشــونت خانگی بــا توجه 
بــه نتایــج پژوهش حاضــر می تــوان این گونه 
نتیجه گیــری کرد که اگرچه وجود اســتقالل 
مالــی نمی تواند به عنوان عامل پیشــگیری از 
خشــونت عمل نمایــد، اما می توانــد به زنان 
خشــونت دیده در ترک ایــن رابطه و تحمل 
شــرایط دشوار آن یاری رساند. زنانی که پس 
از ســال ها تحمل خشــونت تصمیــم به ترک 
رابطه آزارگرانه می گیرند می توانند حتی بدون 
حمایــت اجتماعی اقتصادی خانواده والدینی 
ایــن کار را انجام دهند. در موارد بســیاری، 
زنان توانســته اند از رابطه خشونت آمیز مردان 
آزارگــر بیکار و ناتوان مالی جداشــده و آن را 
ترک کنند و با بخشــیدن مهریه و نفقه رابطه 

آزارگرانه را ترک می کنند.
فقدانمنابــعفردی: منابــع فردی در 
ایــن پژوهش بــه نقاط قوت درونــی و فردی 
نظیر اعتماد به نفس، توانایی حل مســاله قوای 
جســمانی، سالمتی، شــجاعت در مواجهه با 
بحران هــای زندگی، اشــتغال و توانمندی در 
رفع نیاز اشــاره دارد. روایت های زنان در این 
پژوهش نشــان داد، زنانی که از منابع فردی و 
برخوردارند،  کمتری  شخصی  توانمندی های 
بیشــتر در معــرض خشــونت خانگــی قرار 
می گیرنــد. همچنین این گروه از زنان بیشــتر 
رفتار خشونت آمیز همســر را تحمل می کنند. 
به عنوان نمونه اعتماد به نفس زن به عنوان یک 
منبع شــخصی می تواند تســهیل کننده ترک 

رابطه باشد.
یکی از نمونه هایی که تاثیر دستیابی به منابع 
شخصی را در پیشــگیری از وقوع خشونت و 
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عدم تحمل آن در زنان نشــان می دهد، زهرا.ن 
اســت. زهــرا.ن زن چهــل و یک  ســاله که 
ســال های طوالنی خشونت همسرش را تحمل 
کرده اســت و مادرش نیز در طول سال ها وی 
را به تحمل خشــونت تشــویق کرده  می گوید 
در طول زمان با بهره گیری از کمک موسســه 
حقوق زنان و دریافت خدمات مشاوره، اعتماد 
به نفس خود را بازیابی کرده و منابع شــخصی 
خود را بهبود بخشــیده اســت به طوری که در 
مقابل خشــونت همسر ایســتادگی کرده و در 
نهایت با وجــود نارضایتی خانــواده پدریش، 

همســر آزارگر را ترک کرده است. زهرا این گونه روایت می کند: “وقتی به 
فکر طالق افتادم، یه زن افســرده و داغــون بودم. رفتم یه دفتری بود توی 
هفت تیر مخصــوص وکال بود، حمایت از حقوق بانوان بود، رفتم اونجا. 
صحبــت که کردم، بهم مشــاوره دادن، بعد دکتر یادم داد که باید جلوی 
این خشونت ها وایستی... بعد دید که دارم جلوش می ایستم، شروع کرد 
به خشونت های فیزیکی... یک جلسه ای به قدری من کتک خوردم، نه 
یه صورت مونده بود، نه یه چشم داشتم... رفتم شکایت کردم...  مامانم، 
یک روز که بچه رو گذاشتم پیشش گفت، کتک خوردی که خوردی، 
چیزی نشــده که. زندگی همینه دیگه. من دیگه به حرف مامان اینا گوش 
نمی دادم، به یه جایی رسیده بودم هشیار شده بودم. تا اینکه جدا شدیم.” 

بحث و نتیجه گیری

زنان از دیرباز درگیر مســاله خشــونت خانگی بوده اند و پیشــگیری، کاهش و کنترل این آسیب اجتماعی نیازمند آن است 
که زمینه های اصلی شــکل دهنده آن از طریق مطالعات نظام مند شناســایی شوند. در این پژوهش پس از تحلیل روایت های 
مطرح شده از مصاحبه با زنان خشونت دیده، دسترسی نداشتن به منابع به عنوان یکی از اصلی ترین زمینه های اصلی اجتماعی 
خشــونت خانگی علیه زنان مشــتمل بر چهار زمینه فرعی دسترسی نداشــتن به منابع حمایت اجتماعی، برخوردار نبودن از 
حمایت قانونی، دسترسی نداشتن به منابع اقتصادی و برخوردار نبودن از منابع فردی شناسایی شد. بر اساس روایت های زنان، 
دسترســی نداشتن به حمایت اجتماعی از جمله زمینه های خشــونت خانگی علیه زنان است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
که برخورداری از حمایت اجتماعی موثر خانواده، دوســتان و همســایگان به عنوان یکی از مضامین مطرح در زمینه خشونت 
خانگی می تواند، زنان را در خروج از رابطه خشــونت آمیز یاری نماید. پژوهش های متعدد داخلی نقش حمایت اجتماعی را 

در پیشگیری و مقابله موثر با خشونت خانگی علیه زنان تایید نموده اند.)10( 
تحلیــل حمایت اجتماعی در این پژوهش نکات قابل توجهی را آشــکار نمود. نخســت این که هــر نوع حمایت و ارتباط 
عاطفی منتهی به پیشــگیری از قربانی شــدن زنان در مورد خشونت خانگی نمی شــود. آنچه که حمایت اجتماعی موثر در 
نظر گرفته می شود نه به عنوان داشتن رابطه با خانواده و یا ریش سفیدی کردن آنان و تالش برای آشتی دادن همسران، بلکه 
عبارت از مجموعه رفتارهایی است که زن را در محافظت از خود در برابر رفتارهای خشونت آمیز آینده توانمند می سازد. این 
رفتارها عبارتند از فراهم کردن مســکن موقت برای اقامت زن و در صورت نیاز، اطمینان از امنیت زن، حمایت از زن قربانی 
در مراجعــه به قانون، ارایه راهنمایی های منطقی و یا کمک به زن خشــونت دیده در مراجعه و دریافت خدمات مشــاوره و 
مددکاری اجتماعی به منظور ترمیم شخصی پس از بحران های اتفاق افتاده و در نهایت کمک به فرآیند توانمندسازی قربانی 
در بلند مدت. روایت های زنان آشــکار ســاخت که گاه داشــتن پیوند های عاطفی و خانوادگی برای زنان نمی تواند به عنوان 
حمایت اجتماعی تلقی شــود و در حقیقت منتهی به درگیرســازی هر چه بیشــتر قربانی در باورهای نادرست فرهنگی نظیر 
طالق به مثابه ننگ برای خانواده می گردد. این باورهای نادرست، زنان را به خصوصی نگه داشتن این مساله، تحمل خشونت 
و ســکوت در برابر آن تشــویق می نماید. در تحلیل چرایی این شرایط عالوه بر مساله نگرش های نادرست فرهنگی، توجه به 
این نکته ضروری است که گاهی افراد بیرون از حریم خانواده، خشونت مرد علیه زن را جدی نمی گیرند. در این پژوهش بر 
اســاس روایت های زنان، چرخه خشــونت خانگی از سه مرحله اصلی افزایش استرس و ایجاد زمینه خشونت، بحران و وقوع 
خشونت و در نهایت مرحله آشتی و سازش تشکیل شده است. در مرحله سازش، مرد درگیر در مساله خشونت تالش می کند 
تا رابطه با همسر آزار دیده را ترمیم کند. به این منظور گاه با خرید هدیه و یا وعده بهتر شدن زندگی رابطه را بازیابی می کند. 
در این مرحله زن قربانی نیز از اســترس و فشــار دو مرحله قبلی فاصله گرفته، مرحله اوج بحران هم به پایان رسیده و مرد نیز 
رفتاری آشــتی جویانه از خودنشــان می دهد بدین لحاظ ســایرین حمایتگر، وضعیت زن در معرض خطر را دشوار، جدی و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی58

زمینه های اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان

نیازمنــد کمک نمی بینند، از این رو افرادی که توانایی بالقوه حمایت از 
او را دارند ترجیح می دهند با عدم مداخله در حریم خصوصی خانواده، 
مساله را نادیده بگیرند. نکته دوم این که سیستم پدرساالری در خانواده 
اولیه زن نیز حاکم اســت و مادر و سایر زنان خانواده نیز به نوعی درگیر 
انواع خشــونت خانگی با شدت کمتر و یا بیشــتر هستند. از این رو این 
افراد نمی توانند برای کمک به زن آسیب دیده اقدامی انجام دهند. بدین 
لحاظ برخورداری از امکانات مادی که می توانست در حمایت خانواده 
 از زنان آســیب دیده موثر واقع شــود، کارکرد خود را از دست می دهد. 
دسترســی نداشــتن به حمایت قانونی زمینه دیگر خشونت خانگی علیه 
زنان اســت. قانون و سیستم قضایی منبعی اســت که انتظار می رود، از 
قربانیان خشــونت حمایت الزم را به عمل آورد. نتایج این پژوهش نشان 
داد که عملکرد کارآمدی در این زمینه نداشــته است. ابهام در تعریف 
حقوقی خشونت خانگی، تبعیض آمیز بودن قوانین مربوط به زن، خانواده 
و خشــونت، دشواری اثبات خشــونت و طوالنی بودن فرآیند دادرسی، 
آموزش ندیدن نیروهای پلیس در این زمینه و عدم تمایل آنان به مداخله 
گاهــی زنان در زمینه حقوق قانونی، خود خشــونت  در خشــونت و ناآ

خانگی را افزایش می دهد. 
مصاحبه با زنان خشــونت دیده نشــان داد، دسترســی نداشتن به منابع 
اقتصادی می تواند زمینه ســاز خشــونت علیــه زنان در خانواده شــود. 
مشکالت اقتصادی و بیکاری بر وقوع خشونت خانگی تاثیر می گذارند. 
هومنز می گوید وقتی فردی دچار ناکامی شــده باشد، انتظار می رود که 
رفتاری پرخاشگرانه از خود نشان دهد. این رفتار شامل حمله، شکستن، 
صدمه زدن و یا تهدید منشا ناکامی می گردد. اگر به هر علتی نتوان منشا 
اصلــی ناکامی را مورد حمله قرار داد، می تواند هدف دیگری جایگزین 
آن گردد. هدف ممکن است یك شی بیجان، مانند یک در بسته، یا یک 
موجود جاندار و... باشــد.)12( نظریــه دیگری که به تبیین ارتباط میان 
ناکامی همسران و اعمال خشونت علیه آنان می پردازد و در جوامع شرقی 
بیشتر مصداق دارد، تاثیر اســتبداد در رفتار پرخاشگرانه است. براساس 
نظریه دالرد و میلر  ناکامی تولید پرخاشــگری و عصبانیت می کند.)13( 
زیردســتان به علت شنیدن حرف زور در طول روز، احساس نارضایتی و 
ناکامی می کنند و مردی که در طول روز، در محیط کارش و در بیرون، 
از مافــوق و نیروهای قدرتمند جامعه، حرف زور شــنیده اســت، عزت 
نفس و نیاز به احترامش خدشــه دار شــده، وقتی به خانه برمی گردد، در 
اولین برخورد با مساله بهانه می گیرد و فرزندان یا همسرش مورد خشونت 
جســمی و یا کالمی قرار می دهد. در چنین شــرایطی زن فرزندان از او 
دور می شــوند و همسر خشونت دیده در موارد بسیاری در جواب سوال 
فرزندان درباره علت رفتار پدرشــان، خسته بودن او را مطرح می کند. در 
این فرآیند، فرزندان می آموزند که وقتی پدر یا هر کســی خســته اســت 
می تواند عکس العمل پرخاشگرانه نشان دهد که مشروعیت بخشیدن به 

خشونت است. به این ترتیب رفتار استبدادی 
به اعضا آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک 
 عنصر پایدار و پذیرفته شــده تبدیل می گردد. 
فقدان دسترســی به منابع فردی زمینه دیگری 
اســت که سبب می شــود زنان مورد خشونت 
خانگی قرار گیرند و نتواننــد رابطه آزارگرانه 
را تــرک نمایند. درونی ســازی ســتم، عزت 
نفس و توانایی های شــخصیتی زنان خشونت 
دیده را بیش از پیش تضعیف می کند. مســاله 
فرهنگی  درونی سازی ســتم می تواند ریشــه 
داشته باشــد. فرهنگ زمینه ساز جامعه پذیری 
جنسیتی است. ارزش های فرهنگی جامعه در 
فرآیند جامعه پذیــری در خانواده گرایش های 
جنسیت زن و مرد را درون سازی کرده و آن را 
به فرزندان منتقل می کند و باعث دایمی شدن 
ســلطه مرد و مطیع بودن زن می شود. چرا که 
معموال از زنان تصویری آرام، مطیع، عاطفی و 
از مردان تصویری مستقل، توانا و مصمم رسم 
کرده اســت. فرهنگ پدرســاالری، هویت 
مردانه را که خشونت ورزی بخش جدانشدنی 
آن اســت، مورد ســتایش قــرار می دهد و به 
کسانی که بر اساس این فرهنگ، مردانه عمل 
کنند امتیاز می بخشــد. به بیان دیگر فرهنگ 
پدرساالرانه این امر را نهادینه می کند که فرمان 
دادن و در صــورت نیاز اســتفاده از درجاتی 
از خشونت، بخشــی از هویت مردانه بوده و 
متعــارف تلقی می شــود و از زن انتظار فرمان 
بردن و تمکین می رود. اقتدار مردانه و نظارت 
دقیــق او بر همــه امور زن، نمــاد حفظ کیان 
خانواده، جامعه، ارزش ها و قواعد آن شناخته 

می شود.
زندگی در شرایط آزارگرانه تبعات منفی برای 
سالمت زنان دارد. زنان آسیب دیده از خشونت 
خانگی درگیــر اختالل های روانی قابل توجه 
هستند. پژوهش ها نشان داده اند که میزان ابتال 
به اختالل های روانی نظیر افسردگی  واختالل 
اســترس پــس از ســانحه در زنان خشــونت 
دیــده بیشــتر از افراد عادی اســت. همچنین 
بســیاری از زنــان قربانی خشــونت خانگی 
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پاییز 1398، دوره 8، شماره 3، پیاپی 5929

شیرین یکه کار و همکاران

افکار خودکشــی دارند و یا تجربه خودکشی 
ناموفق را داشــته اند.)14( این موارد از جمله 
پیامدهای خشونت خانگی محسوب می شود. 
تالش برای توانمندسازی زنان آسیب دیده در 
تمامی ابعاد فــردی، اجتماعی و اقتصادی از 
جمله اهــداف فعالیت مــددکاران اجتماعی 
 در کار بــا این گــروه از مددجویان اســت.

محدودیتها: دسترسی به زنان خشونت 
دیده که تمایل به شــرکت در پژوهش و انجام 
مصاحبه داشته باشــند، اولین چالش پیش رو 
بود. چون خشــونت خانگی خصوصی تلقی 
می شــود، جلــب اعتماد زنان بــرای صحبت 
در ایــن زمینــه و گرفتن مجوز ضبــط فرآیند 
مصاحبــه از آنــان ، یکــی از محدودیت های 
جدی بود. همچنین بر اســاس طرح پژوهش 
در نمونه مورد بررسی می بایست سن، جنس، 

نوع خشــونت، وضعیت تاهل و پایگاه اقتصادی-اجتماعی مد نظر قرار 
گیرد و دسترســی به برخی افراد نمونه از جمله زنان باالی پنجاه ســال و 
افرادی که هنوز با همســر آزارگر زندگی می کردند و جلب اعتماد ایشان 

یکی از دیگر محدودیت های پژوهش بود. 
پیشــنهادها:بــا توجــه به یافته هــای ایــن پژوهش در زمینــه تاثیر 
منابــع فردی، اجتماعــی و اقتصادی در ایجاد زمینه خشــونت خانگی، 
پیشــنهاد می شــود مددکاران اجتماعی در کار با زنان خشونت دیده، بر 
روی برنامه هــای توانمندســازی زنان در این حوزه هــا کار کنند. برنامه 
توانمندســازی زنان خشــونت دیده شامل سه دســته اقدامات می شود: 
توانمندسازی اقتصادی بوسیله ایجاد منبع درآمد با توجه به توانمندی های 
فردی مددجو، توانمندســازی شخصیتی  بوســیله گسترش مهارت های 
زندگی، درمان اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب و بهبود سطح 
 اعتماد به نفس و توانمندسازی اجتماعی بوسیله جلب حمایت اجتماعی.   
همچنین پیشنهاد می شود که پژوهشــگران در کارهای آتی، پژوهشی با 
موضوع تاثیر شبکه های اجتماعی بر تغییر مناسبات قدرت در خانواده و 

وضعیت  خشونت خانگی علیه زنان بپردازند.
منابع
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