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عوامل زمينهاي موثر در اتخاذ استراتژيهاي مقابلهاي زنان با خشونت خانگي:
يک مطالعه کيفي
سکينه طاهرخاني،(Ph.Dcandidate)1رضا نگارنده،(Ph.D)*2معصومه سيمبر ،(Ph.D)1فضلاهلل احمدي(Ph.D)3

 -1گروه مامايي و بهداشت باروري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 -2مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -3گروه پرستاري ،دانشكده علوم پزشكي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران

چكيده
سابقه و هدف :خشونت يکي از داليل جدي ناتواني و مرگ زنان محسوب ميشود ،رفتاار تااابقي در مواجهاه باا
خشونت بر سالمت جسمي و رواني فرد تاثير ميگذارد و متاثر از عوامل زمينهاي مايباشاد شناساايي ايا عوامال
زمينهاي ،طراحي مداخالت مبتني بر زمينه را تسهيل خواهد کرد .لذا اي ماالعه با هدف شناسايي عوامال زميناهاي
موثر در اتخاذ استراتژيهاي مقابلهاي زنان با خشونت خانگي طراحي شد.
مواد و روشها :ماالعه با رويکرد تحقيق کيفي انجام شد ،مشارکت کنندگان  42زن متاهل بودند که از پاار

هاا،

مراکز بهداشتي درماني و دانشگاه هاي شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيريهدفمند انتخااب شادند دادههاا باا
استفادهازمصاحبه نيمه ساختار يافتهگردآوريشده و با روش تحليل محتوي کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :مشارکت کنندگان در رده سني  44-24سال و طول مادت ازدوا  3-85ساال قارار داشاتند .مادر

تحصيلي  2نفر از مشارکت کنندگان ديپلم 8 ،نفر ليسانس و باالتر و مابقي کمتار از دياپلم باود 6 .نفار از مشاارکت
کنندگان شاغل و مابقي خانه دار بودند .اکثريت مشارکت کنندگان  1-4فرزناد داشاتند 14 .نفار وعاعيت اقتصاادي
خانواده را تا حدي مالوب 5 ،نفر مالوب و  2نفر نامالوب گزارش کردند.منابع در دساتر ،،تار ،و نگراناي ،رابااه
زوجي و تاثير پذيري ،طبقات زمينه اي حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بودند اي عوامل نه تنها اتخااذ اساتراتژي
هاي مقابله اي را جهت مي دادند بلکه با يکديگر نيز مرتبط بوده و با گذشت زمان دستخوش تغيير مي شدند.
نتيجهگيري:اتخاذ استراتژيهاي مقابلهاي متاثر از عوامل زمينهاي بود به طوري که با تغيير عوامل زمينهاي ،نحاوه

مقابله زنان با خشونت خانگي تغيير ميکرد .بنابراي توجه به عوامل زمينهاي در طراحي ماداخالت و در برناماه هااي
حمايتي از قربانيان خشونت خانگي سودمند خواهد بود.
واژههاي کليدي :خشونت خانگي ،همسر آزاري ،پژوهش کيفي ،ايران


مقدمه

مشكل بهداشتي جدي ،مورد توجه قرار گرفته استت  ،]1هتر

خشونت عليه زنان به واسطه پيامدهاي اساسي بر بهداشت

چند مفهوم خشونت خانگي در برگيرنده خشونت ميتان افتراد

باروري و سالمت جسمي و رواني زنان ،همواره به عنوان يک

خانواده است اما به طور معمول به خشونت ميان بزرگساالنيكه
Email: rnegarandeh@tums.ac.ir

* نويسنده مسئول ،تلفن021 -66421685:
تاريخ دريافت 1393/3/3 :تاريخ پذيرش1393/12/25 :
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کومش
شريک جنسي يا عاطفي يکديگتر هستتند ،گفتته متيشتود

 -3تماس جنسي ه راه با خشونت و اسيب

خشونت خانگي با عنتاوين همسترازاري ،زنازاري ،شتريک

تهديد به خشونت جسمي يا جنستي :استتفاده از کلمتات،

ازاري ،خشونت زناشويي و ساير عبارات مشابه نيتز تويتي

ايماء و اشاره يا اسلحه براي اين که به قرباني نشان دهد قتادر

ميگردد و ممكن است اين عبارات بته جتاي هت نيتز متورد

به ايجاد مترگ ،نتاتواني ،يتدمه يتا استيب جستمي در وي

استفاده قرار گيرند ]2

ميباشد

در متون موجود به طتور رايتا از وا ه خشتونت شتريک

خشتتونت رواني/عتتاطفي :اعمتتال ،تهديتتد بتته اعمتتال يتتا

جنسي نزديک ) (IPVاستتفاده شتده استت ستازمان جهتاني

روشهاي زورگويانهاي است که منجر بته استيب بته قربتاني

بهداشتتت (IPV، )2010را وقتتور رفتارهتتايي در يتتک رابطتته

ميشود؛ خشونت رواني/عاطفي شامل موارد زير ميباشد امتا

ميکند که منجر به اسيب جستمي ،جنستي يتا

محدود به اين موارد نميشتود :تحقيتر قربتاني ،کنتترل انهته

رواني ميشود و شامل حمتالت جستمي ،زورگتويي جنستي،

قرباني ميتواند يا نميتواند انجام دهتد ،امتنتار از در اختيتار

خشونت رواني و رفتارهاي کنترلي ميباشتد بتر استاس ايتن

قرار دادن اطالعات ،انجام عمدي اعمالي که منجر به احستاس

تعري  ،مرتكب  IPVميتواند همسر يا شريک جنسي فعلي يا

اضطراب و تحقير در قرباني شود ،دور نگه داشتتن قربتاني از

نزديک تعري

سابق باشد ]3

دوستان و خانواده و محدود کردن دسترسي قرباني به پتول يتا

مرکز کنترل و پيشگيري از بيماريها )(CDC

ديگر منابع ضروري ]4

( )2010نيز  IPVرا اسيب جسمي ،جنسي يتا روانتي اعمتال

IPVاز شيور نسبتاً بااليي برختوردار متيباشتد ،ستازمان

شده توسط شريک جنسي يا همسر فعلتي يتا ستابق تعريت
ميکند و ان را به چهار نور خشونت جسمي ،خشونت جنسي،

جهاني بهداشت با بررسي بيش از  24هزار زن  15-49ستاله

تهديد به خشونت جسمي يا جنسي و خشونت رواني/عتاطفي

در  10کشور جهان ،شيور خشونت (جسمي يا جنسي يتا هتر

تقسي ميکند  ]4در ادامه به توضيح انها پرداخته ميشود:

دو) تجربه شده از سوي شتريک جنستي در طتول زنتدگي را

)2010( CDCخشونت

 15-%11گزارش کرد  ]5براورد جهاني نشان متيدهتد کته

خشونت جسمي :بر اساس تعري

جسمي استفاده عمدي از نيروي جسمي استت کته متيتوانتد

خشونت يكياز داليل جدي نتاتواني و مترگ زنتان محستوب

منجر به مرگ ،ناتواني ،اسيب يا يدمه گردد؛ چنگ انتداختن،

ميشود  ]6پيامدهاي سالمتيمرتبط با خشونت ممكتن استت

هل دادن ،پرت کردن ،با زور گرفتن ،گاز گرفتن ،خفته کتردن،

در نتيجه مستقي خشونت جسمي يا در نتيجه تاثير خشونت بر

سيلي زدن ،مشت زدن ،سوزاندن ،استفاده از استلحه بتر عليته

سيست ايمني و اندوکرين رخ دهد (از طريق استرس مزمن يتا

فرد ديگر نمونههايي از موارد خشونت جسمي ميباشد

ديگر مكانيس ها)؛ تعدادي از ايتن پيامتدها شتامل اختتالالت
سيست عصبي مرکزي ،مشكالت قلب و عترو ،،فيبروميالييتا،

خشونت جنسي :خشونت جنستي بته سته دستته تقستي

اختالالت گوارشي ،سندرم روده تحريکپذير  ،]9-1ستندرم

ميشود:

درد مزمن ،ناتواني ،کوفتگيها و کبود شدگيها ،شكستگيهتا،

 -1استفاده از نيروي جستمي بتراي وادار کتردن شت

پارگيها و خراشيدگيها ،اسيبهتاي شتك و قفسته ستينه و

براي درگير شدن در رابطه جنسي برخالف ميلش.

کاهش عملکرد جسمي ميباشد  ]10افستردگي ،خودکشتي،

 -2انجام رابطه جنسي يا مبادرت به انجام ان در فردي که
قادر به درک ماهيت يا شرايط رابطه و بيان امتنار يا بتيميلتي

اختالل استرسي بعد از تروما ،سوء مصرف مواد ،عزت نفس ک

خود براي درگير شدن در رابطه جنسي نيستت (نييتر شترايط

 ]16-11و اختتتتالالت ختتتواب و ختتتوردن  ]3از جملتتته

بيماري ،ناتواني ،تحت تاثير الكل يا دارو بودن يا به دليل ترس

پيامدهاي رواني مرتبط با خشونت ميباشد

يا فشار)
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سكينه طاهرخاني و همكاران

عوامل زمينه اي موثر در تطابق با خشونت خانگي
بيماريهاي التهابي لگن ،مقاربت دردنتاک ،بيمتاريهتاي

تطابق فرايندي پويا از تالشهاي رفتاري و شناختي است

مقاربتي ،خونريزي وا ينتال ييتر قابتل توضتيح ،درد لگتن،

که بته طتور متداوم در حتال ت ييتر متيباشتد و بتراي اداره

فيبروييد  ،]11نازايي ،اختالل عملکرد جنستي و ستقط ييتر

تقاضاهاي داخلي و خارجي که به عنوان تحميل يتا ختارا از

ايمن  ]10از جمله مشكالت نيكولو يكي ميباشد که به طور

منابع فرد ارزيابي شدهاند ،يورت متيگيترد در يتورتي کته

شايع در زنان خشونتديده ،ديده ميشود اين در حالياست که

تالشهاي تطابقي براي ايالح اسيب ،تهديد يا چالش به کتار

زنان خشونتديده باردار نيتز طيت گستتردهاي از پيامتدهاي

روند ،تطابق مبتني بر مساله يا تطابق فعال گفته ميشتود و در

منفي و مشكالت مرتبط با بارداري و زايمان را تجربه ميکنند،

يورتي که تالشهاي تطابقي براي تنيتي پاستخ فترد بته ان

مطالعات موجود نشان دادهاند تجربه خشونت در بتارداري بتا

تقاضاها و با هدف تعديل حاالت هيجاني مرتبط با استترس و

مشكالتي نيير سقط خودبهخودي ،کندگي پيش از موئد جفت،

رسيدن به تعادل عاطفي انجام گيرند ،تطابق مبتني بر هيجان يا

پارگي زودرس پردههاي جنيني ،وزن ک زمان تولتد ،زايمتان

تطابق اجتنابي گفته ميشود هنگامي که شترايط ايجتادکننتده

زودرس  ،]18مرگ نوزادي و استتفاده بتيشتتر از ختدمات

استرس به يورت قابل ت يير درک شود ،تطابق مبتني بر مساله

بهداشتي  ]19ه راه ميباشد

و زماني که فرد شرايط ايجادکننده استرس را يير قابتل ت ييتر
درک نمايد ،تطابق مبتني بر هيجان بته کتار گرفتته متيشتود

فرامرزي و همكاران ( )2005با بررسي  2400زن متاهتل

]28-25،18

مراجعهکننده به درمانگاههاي دولتي شهر بابل ،شيور خشتونت
جسمي ،جنسي و رواني را در يک سال گذشته به ترتيب ،%15

رفتار تطابقي در مواجهه با خشونت ممكن است منجر بته

 %42/4و  %81/5ت مين زدند ]20؛ طاهرختاني و همكتاران

افزايش يا کاهش خشونت يا استرس مرتبط با ان شود  ]18و

( )2010نيز با بررسي  811زن مراجعهکننده به مراکز بهداشتي

از سوي ديگر بر سالمت رواني فترد تتاثير متيگتذارد ]29

درماني شهر تهران شيور خشونت خانگي در يک سال گذشته

بسياري از رفتارهاي نامناسب سازشي يا حتاالت هيجتاني از

را  %88/3و شيور انوار جسمي ،جنسي و عاطفي را به ترتيب

قبيل سوء مصرف دارو ،ستوء مصترف افراطتي الكتل ،اعمتال

 %39/1 ،%25/4و  %81/3گتتزارش کردنتتد  ]21در مطالعتته

خشونت به ديگران ،ترس بازدارنتده يتا افستردگي در تتالش

ديگري در شهر کازرون شتيور خشتونت جستمي ،جنستي و

براي تطابق با خشونت رخ ميدهد  ]28والتدرا و رستيک

رواني به ترتيب  %30/9 ،%43/1و  %82/6گزارش شد ]11

( )2004معتقدند تطابق متناسب با ت يير عوامل زمينهاي ،ت يير

يالحي و مهرعليان ( )2006با بررستي  1600زن بتاردار

ميکند  ]21لويس و همكاران ( )2006نيز نشان دادند تطابق

مراجعهکننده به مراکز بهداشتتي درمتاني شهرستتان شتهرکرد،

در زنان خشونتديده وابسته به زمينه ميباشد (زمتان ،مكتان،

شيور خشونت را  %61/5و شتيور انتوار جستمي ،روانتي و

موقعيت و انت ابهاي درکشده)؛ انها نتيجه گرفتند ارزيتابي

جنسي را به ترتيب  %51/1 ،%34/5و  %13/8عنتوان کردنتد

استراتييهاي تطابقي زنان بهوييه زنان يير سفيد پوست ،بايتد

 ]22گروسي و همكاران ( )2008نيز شيور خشونت عاطفي،

در ارتباط با زمينه انها يورت گيرد به عنوان مثتال ستكوت

جسمي و جنسي را در زنان مراجعهکننده بته مراکتز بهداشتتي

زنان افريقايي امريكايي با فاکتورهايي نيير وفتاداري ،يترور

درمتتاني شتتهر کرمتتان بتته ترتيتتب  %41/4 ،%60/1و %25/2

قومي ،بياعتمادي به سياستهاي سازماني و اجترا قتانون در

گزارش کردند  ]23در مطالعه نوري و همكتاران ( )2012در

ارتباط ميباشد ]16

شهر مريوان ،شتيور خشتونت جستمي ،جنستي و روانتي در

در مطالعته استتميت و همكتاران ( )2010افتتزايش تهديتتد

مراجعهکنندگان به درمانگاههاي دولتي به ترتيب  %32 ،%60و

درکشده در نتيجه ترک رابطه ،مسائل والدي ،عتدم دسترستي

 %19/1بود ]24

به منابع و تعهد به رابطه از جمله عوامتل مهت در عتدم تترک
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رابطه بود  ]26در مطالعه فناستلو و رابينستون ( )2010نيتز

مواد و روشها

ناتواني در تحمل بيشتر شريک جنسي ،شدت باالي استيب،

ناکارامدي روشهاي کمي در پاسخ به ستوال پتيوهش و

ترس يا تهديد به مرگ و نگراني بابت فرزندان ،داليل زنتان را

مبتني بر زمينه بودن تطابق؛ منجر به طراحي مطالعهاي کيفي با

براي جستجوي کمک و ترک رابطه تشتكيل متيدادنتد ]30

رويكرد تحليل محتوا شد تحليل محتوي کيفي روش مناستبي

بررسي متون موجود در ارتباط با عوامتل زمينتهاي متوثر در

براي مطالعه موضوعات زمينهاي ميباشد ]31

ات اذ استراتييهاي مقابلهاي زنان خشونتديده ،نشان داد کته

نمونهگيري هدفمند از زنان در پارکهتا ،مراکتز بهداشتتي

تمرکز عمده مطالعات ،بر شناسايي عوامل زمينتهاي دخيتل در

درماني و دانشتگاههتاي مستتقر در شتهر تهتران انجتام شتد

نييتر ترک/عتدم تترک رابطته و

معيارهاي شرکت در مطالعه عبتارت بودنتد از داشتتن تجربته

جستجوي کمک/عدم جستجوي کمک بوده است حال انکه بر

خشونت خانگي در طول زندگي مشترک ،توانايي تكل به زبان

الزاروس و فتولكمن ( )1984تطتابق عبتارت

فارسي ،ايراني و متاهل بودن ،داشتن سن  18سال و بتاالتر و

است از کليه تالشهاي شتناختي و رفتتاري ،کته بتراي اداره

نبودن در دوران بارداري و دوران پس از زايمان (تا  6ماه پس

تقاضاهاي داخلي و خارجي که خارا از منابع فرد يا به عنوان

از زايمان) سعي شد مشتارکتکننتدگان از نيتر ستن ،شت ل،

تحميل يا فشار ارزيابي شدهاند ،انجام ميگيرد ]25؛ بنتابراين

تحصيالت ،تعداد فرزند ،جنس فرزنتد ،طتول متدت ازدواا و

استراتييهايي نيير جستجوي کمک و ترک رابطه تنها ب تش

وضعيت اقتصادي تنور الزم را داشته باشند

رفتارهاي مقابلتهاي ختا
اساس تعريت

کوچكي از رفتارهاي تطابقي زنان را در مواجهه بتا خشتونت

از انجا که درک ،پذيرش يا رد خشونت خانگي وابسته به

خانگي تشكيل ميدهند و مطالعات موجود به جهت شناستايي

فرهنگ ميباشد و خشونت خانگي ميتواند در فرهنتگهتاي

جامع عوامل زمينهاي دخيل در تطتابق بتا خشتونت ختانگي،

م تل

به يورتهاي متفاوت درک شود  ،]35لذا در مطالعه

داراي محدوديت ميباشند

حاضر ،جهت شناسايي زنان خشتونتديتده و تاييتد وضتعيت

توجه به اين نكته که تطابق مبتنيبر زمينه استت  ]16و در

خشونت ديتدگي انهتا ،از تعتاري

از پتيش تعيتين شتده و

هر جامعهاي از عوامل ش صي ،اجتماعي و فرهنگي ان جامعه

ابزارهاي يربالگري موجود استفاده نشد زناني که خود معتقتد

تاثير ميپذيرد  ]31ه چنين توجته بته محتدوديت مطالعتات

بودند شوهرشان رفتار مناسبي با انها ندارد ،در يتورتي کته

موجود در تبيين دقيق عوامتل زمينتهاي متوثر بتر رفتارهتاي

ساير معيارهاي ورود به مطالعه را دارا بودند ،متورد مصتاحبه

تطابقي زنان در مواجهه با خشتونت ختانگي ،نيتاز بته انجتام

قرار ميگرفتند و از انها خواستته متيشتد تتا در رابطته بتا

مطالعات بيشتر در اين زمينه را ،نشان ميدهتد اگتر چته در

رفتارهاي ازاردهنده شوهر ختود يتحبت کننتد بنتابراين در

ايران استراتييهاي مقابلتهاي زنتان در مواجهته بتا خشتونت

مطالعه حاضر تجارب زنان از خشونت خانگي از ديدگاه خود

خانگي با مطالعات کيفي  ]33،32و کمي  ]34بررستي شتده

انها مورد بررسي قرار گرفت ،رويكردي که مبتني بتر فلستفه

است اما عوامل دخيل در انت اب اين استراتييها (بته استتثنا

فمنيست ميباشد

عوامل موثر در عدم جستجوي کمتک و عتدم تترک رابطته)،

دادهها با مصاحبه نيمهساختار يافته انفترادي رو در رو در

مورد بررسي قرار نگرفته است بنابراين بتا توجته بته متوارد

طي دوره  11ماهه (خرداد  1391تا ابان  )1392جمتعاوري

فو،الذکر ،مطالعه حاضر با هدف شناستايي عوامتل زمينتهاي

شد مصاحبه با سوالي کلي نيير "زنتدگي زناشتويي ختود را

موثر در ات اذ استراتييهاي مقابلهاي زنان با خشونت خانگي

تويي

کنيد؟" شرور متيشتد ست س از مشتارکتکننتدگان

طراحي و اجرا شد

خواسته ميشد اگر در زندگي زناشويي از شتوهر ختود ازرده
شدهاند ،در مورد ان يحبت کنند؛ انان تشتويق متيشتدند تتا
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عوامل زمينه اي موثر در تطابق با خشونت خانگي
تجارب و درک خود از خشونت تجربه شده ،چگونگي مواجهه

تاييدپذيري از تكنيک حسابرسي استفاده شد؛ متن مصاحبههتا

با ان و علل انت اب يا عدم انت اب استراتييهتاي مقابلتهاي

مورد بازنگري نتارران قترار گرفتت کته در طتي ان کتدها و

خود را بازگو کنند جمعاوري اطالعات تا اشبار دادهها ادامته

طبقات است راا شده به دو نفر از اعضتاي هيتات علمتي داده

يافت؛ زماني که طبقات اشبار شدند و کدهاي است را شده از

شد و مورد بررسي قرار گرفت؛ انها نيز درستي انجام تحليتل

مصاحبههاي انجام شده ،تكراري شد ،نمونهگيري خاتمه يافت

را تاييد نمودند ه چنين روند و مراحتل تحقيتق بته يتورت

جمعاً  29مصاحبه با  24نفر انجام شد ,طول مصاحبهها -106

جزئي و دقيق مستند شد تتا امكتان حسابرستي بتراي ديگتر

 25دقيقه بود

محققين در اينده فراه شود مقايسه تشابه يافتهها با تجارب

ه زمان با جمعاوري دادهها تجزيته و تحليتل نيتز انجتام

 10زن خشونت ديده ديگر که در تحقيق شرکت نداشتند و در

گرفت ،براي اين کار از روش پيشتنهادي گرانهتاي و النتدمن

نيتتر گتترفتن حتتداکثر تنتتور در انت تتاب مشتتارکتکننتتدگان،

( )2004استفاده شد که داراي  5مرحله براي انتاليز دادههتاي

انتقالپذيري را افزايش داد

کيفي ميباشد  )1بازنويسي کلمه به کلمه مصاحبهها و چنتدين

تحقيق توسط کميته اخال ،دانشگاه علتوم پزشتكي شتهيد

بار خواندن تا درک کلي از محتواي انهتا بته دستت ايتد )2

بهشتي تاييد شتد ،توضتيحاتي در خصتو

هتدف و ماهيتت

تقسي متن به واحدهايي که خاليه و کوتاه شدهاند  )3انتزاعي

تحقيق ،ماهيت داوطلبانه شرکت ،حق کنارهگيري از تحقيق در

کردن واحدهاي معنايي خاليته شتده و کدگتذاري انهتا )4

هتتر زمتتان دل تتواه و حفتتگ محرمتتانگي و بتتي نتتامي بتته

مقايسه کدها بر اساس شباهتها و تفاوتها و دستهبندي انها

مشارکتکنندگان داده شد ،رضايت اگاهانه کتبي براي شترکت

به طبقات و زيتر طبقتات (کته بيتانگر محتتوي اشتكار متتن

در مطالعتته و ض تبط يتتدا اختتذ شتتد بتتراي تضتتمين ايمن تي

کردن ت ها از طبقات (که بيانگر محتتوي

مشارکتکننتدگان ،محقتق و نيتز تضتمين اعتبتار دادههتا ،بته

پنهان متن ميباشد) ]36؛ در اين مطالعه اناليز تا اشكار شدن

راهنماهاي اخالقي که در خصو

تحقيق پيرامتون خشتونت

محتوي اشكار (تعيين طبقات و زير طبقات) پيش رفت بتراي

خانگي وجود داشت ،توجه شد  ]5،39از جمله انجام مصاحبه

)(B1 3/6

با رعايت خلوت کامل و تالش جهت مطلع نشدن افراد ديگتر

ميباشد)  )5مش

تسهيل در تحليل دادهها از نرمافزار اپن کتد نست ه

از جمله ه راهان و اشنايان زن از موضور مصاحبه

استفاده شد  ]31اين نرمافزار کاربردي با قابليتت کدگتذاري
دادههايمتني و تشكيل طبقات و يا زيرطبقتات؛ قابتل استتفاده
براي کدگذاري باز ميباشد

نتايج

جهت اطمينان از يحت و استحكام دادههتا از معيارهتاي

مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر  24زن متاهتل در رده

اعتبار ،قابليت اعتماد ،تاييدپذيري و انتقتالپتذيري ليتنكلن و

سني  22-12سال و طول متدت ازدواا  3-58ستال بودنتد

گوبتتا استتتفاده گرديتتد  ]38برقتتراري ارتبتتاط مناس تب بتتا

مدرک تحصتيلي  1نفتر از مشتارکتکننتدگان ديت ل  5 ،نفتر

مشارکتکنندگان ،چک کردن (توسط ساير اعضاي تي تحقيتق

ليستتانس و بتتاالتر و متتابقي ک ت ت تر از دي ت ل بتتود  6نفتتر از

و چتتک کتتردن توستتط ختتود مشتتارکتکننتتدگان) و انت تتاب

مشارکتکننتدگان شتايل و متابقي خانتهدار بودنتد اکثريتت

مشارکتکنندگان با حداکثر تنور ،اعتبار دادهها را افزايش داد؛

مشارکتکنندگان  1-2فرزند داشتند  12نفر وضعيت اقتصادي

در چک کردن توسط مشارکتکنندگان ب شي از متن مصاحبه

خانواده را تا حدي مطلوب 8 ،نفر مطلوب و  4نفتر نتامطلوب

ه راه با کدهاي اوليه در اختيار مشارکتکننده قرار ميگرفت و

گزارش کردند  2نفر از مشارکتکنندگان سابقه طال ،به دنبال

ميزان تجانس ايدههاي است را شده محقق از دادهها ،بتا نيتر

تجربه خشونت در ازدواا قبلي خود داشتند (طال ،توافقي)؛ 5

مشارکتکننده مقايسه ميگرديد براي افزايش قابليت اعتماد و

نفتتر از مشتتارکتکننتتدگان در جستتتجوي کمتتک بتته مراجتتع
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کومش
قضاييمراجعه کرده بودند که از بين انهتا  1نفتر بته پزشتكي

انت اب استراتييها را جهت ميداد منابع ش صتي بته نقتاط

قانوني مراجعه کرده و دادخواست طال ،داده بود که در مراحل

قوت دروني و فردي نيير منابع مالي ،اعتماد بته نفتس ،قتواي

بعدي منصرف شده بود مشتارکتکننتدگان در طتول زنتدگي

جسماني ،سالمتي ،اشتت ال و توانمنتدي در رفتع نيتاز اشتاره

مشترک ،خشونت را در ابعاد جسمي ،جنسي و عاطفي تجربته

داشت به عنوان نمونه اعتماد به نفتس بته عنتوان يتک منبتع

کرده بودند

ش صي ميتوانست نقش تسهيلکننده در تترک رابطته داشتته

تجزيه و تحليل دادهها  4طبقه را اشكار نمتود کته شتامل

باشد؛ زن  32سالهاي که  12سال از طتول زنتدگي مشتترکش

منابع در دسترس ،ترس و نگراني ،رابطه زوجين و تاثيرپذيري

ميگذشت و ترکيبي از انوار خشونت جسمي ،جنسي و عاطفي

بود؛ اين عوامل بر انت اب استراتييهاي مقابلتهاي تاثيرگتذار

را تجربه کرده بود و در مواجهه بتا خيانتت شتوهرش طتال،

بودند در ادامه به توضيح هر يتک از طبقتات و زيتر طبقتات

گرفته بود ،چنين گفت" :زن بابام گفت من نگتهات نمتيدارم،

پرداخته ميشود (جدول )1

گفت من ايال احتياجي به نگه داشتن شما نتدارم ،متن ختودم
بلدم زندگي خودم را روبرا کتن متن ختودم را خيلتي قبتول
داشت  ،هنوز ه يته جورهتايي قبتول دارم" مشتارکتکننتده

جدول  .1طبقات و زير طبقات پديد آمده از دادهها
زير طبقه

طبقه

ديگري فقدان سالمتي را عامل ايلي در نرمش و کوتاه امتدن

منابع در دسترس

منابع شخصی

در مواجهه با شوهر عنوان کرد" :فقط يه چيز باعت

منابع اجتماعی

اعصاب نميکشيد ,افسردگي داشت حويله جر و بح نداشت ،

ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت اطرافيان

رو اين حساب کوتاه ميامدم که ديگه ادامه پيدا نكنه ،اعصاب

متيشتد

ترس و نگرانی

خودم خرد نشه" ( 30ستاله ،طتول متدت ازدواا  15ستال،

ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت شوهر
ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت فرزندان

خشونتديده جسمي و عاطفي)

ترس و نگرانی از فروپاشی زندگی

منابع اجتماعي به معناي بهرهمنتدي از حمايتت اجتمتاعي

ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت خود

بود ،اين حمايت ميتوانست در بعد عاطفي يا مشاورهاي باشد،

تفاهم

حمايت شدن در جهت رفع نيازهاي مالي و يير مالي و يتا در

رابطه زوجين

اعتماد
رضايت

جهت کنترل خشونت از ديگر ابعاد حمايت اجتماعي بتود بته

عالقه

طور کلي دسترسي به حمايت اجتماعي،انت ابهاي بيشتتري

ترحم

در اختيار مشارکتکنندگان قرار ميداد و انتان بتا توجته بته

وابستگی

منابع اجتماعي در دسترس ،به اداره موقعيت ميپرداختنتد بته

تاثير پذيری از عوامل درونی (تجارب ،باورها و اعتقادات،
تاثير پذيری

عنوان نمونه ،زن  38ستالهاي کته  21ستال از طتول زنتدگي

نگرش ها ،تمايالت ،شخصيت)
تاثير پذيری از عوامل بيرونی (الگو رفتاری مشاهده شده،

مشترکش ميگذشتت و ترکيبتي از انتوار خشتونت جستمي،

هنجار درک شده ،بازخورد دريافتی از اطرافيان و شوهر،

جنسي و عاطفي را تجربه کرده بود ،از ت يير استراتيي خود به

گذشت زمان)

دنبال دسترسي به منابع حمايتي س ن گفت" :اون موقع واقعتاً
رفت دادسرا شكايت کردم چون پسرام بزرگ شده بودند کمك

منابع در دسترس .منابع در دسترس با دو زير طبقه منتابع

ميکردند ،خرا خونه را پسرام ميدن،

اولها اون منو تهديتد

ش صي و منابع اجتماعي از عوامل مه زمينتهاي بتود کته بته

ميکرد ،بههها را بهت نميدم ،االن من تهديدش ميکتن متيگ

طور مستقي يا به طور يير مستقي با تاثير بر سطح تحمل زن،

ديگه بهههام بزرگ شدن ،مي وام برم جدا زندگي کن  ،از ايتن
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عوامل زمينه اي موثر در تطابق با خشونت خانگي
ه ميترسه" در حاليکه مشارکتکننده ديگري فقدان حمايت

جگر گوشش  ،چقدر ميخواد اون شكنجه بشه ،بيشتر از خود

اطرافيان را عامل مهمتي در نحتوه مقابلته ختود بتا خشتونت

من ،به خاطر همين نميگ "

تويي

کرد" :هيچوقت قهر نكردم برم چون جايگاهي نداشت

ترس و نگراني از به م اطره افتادن وضعيت شوهر :تترس

اگر پدرم پشت بود ،شايد االن من خونه بابتام بتودم" (38

و نگراني از اسيب ديتدن شتوهر در ابعتاد جستمي ،روانتي و

ساله ،طول مدت ازدواا  18ستال ،خشتونتديتده جستمي و

اجتماعي در حال يا اينده بود نييتر تترس از ناراحتت شتدن

عاطفي)

شوهر ،ترس و نگراني از رفتار نامناسب اطرافيتان بتا شتوهر،

زن  46سالهاي که  25ستال از طتول زنتدگي مشتترکش

ترس از تحقير شدن شوهر و خدشهدار شدن وجهه وي مقابتل

ميگذشت و خشونت جسمي و عاطفي را تجربته کترده بتود؛

اطرافيان و

اين ترس بيشتر در مواقعي که رابطته زوجتين

بهرهمندي از حمايت مشاورهاي اطرافيتان را عامتل مهمتي در

مبتني بر عالقه و يميميت بود ،وجود داشت مثال زيتر نقتش

افزايش تحمل و عدم ترک رابطه عنوان کرد" :دايتي بتزرگش

تتترس از رفتتتار نامناستتب اطرافيتتان بتتا شتتوهر را ،در عتتدم

چون مدير بود ،خانومش ه مدير بتود حالتت مشتاور متا را

جستتجوي کمتک نشتان متيدهتد" :متن ختانواده ختتودم را

داشت ،در جريان زندگي ما بود ،زنگ متيزدم بتا ختانوم اون

ميشناس االن مثالً برم به مادرم بگ شوهرم اين کار را کترد،

يحبت ميکردم ،خيلي من را راهنمايي متيکترد متثالً زنتگ

ميدون عكسالعملش چيه ،چه برخورد بدي متيخواهتد بتا

ميزد به شوهرم ميگفت اين کار را نكن يا اين کتار را بكتن،

شوهر من کنه ،به خاطر ان هيچوقت نميام به خانوادهام بگ "

اونها باع شدند که يه ذره من بتون ادامه بدم"

( 34ساله ،طول مدت ازدواا  14سال ،خشونتديده جسمي و
عاطفي)

ترس و نگراني .ترس و نگراني عاملي محدودکننتده بتود
کتته انت تتابهتتاي در دستتترس زنتتان را کتتاهش متتيداد؛

ترس و نگراني از به م تاطره افتتادن وضتعيت فرزنتدان:

مشارکتکنندگان از ترس و نگراني در  5حيطه س ن به ميتان

ترس و نگراني از اسيب ديدن فرزند در ابعاد جسمي ،رواني و

اوردند

اجتماعي در حال يا اينده بود نيير تترس و نگرانتي از متورد

ترس و نگراني از به م تاطره افتتادن وضتعيت اطرافيتان:

تهديد قرار گرفتن ارامش و اسايش فرزند ،ترس از ابتال فرزند

ترس و نگراني از اسيب ديدن اطرافيان در ابعاد جسمي ،رواني

به اختالالت رواني در اينده ،ترس از تحقير شدن فرزند مقابل

و اجتماعي در حال يتا اينتده بتود نييتر تترس و نگرانتي از

ديگران و

زن  21ستالهاي کته  13ستال از طتول زنتدگي

ناراحت شدن اطرافيان ،ترس از رفتن ابروي اطرافيان و ترس

مشترکش ميگذشتت و ترکيبتي از انتوار خشتونت جستمي،

از رفتار نامناسب شوهر با اطرافيتان زن  32ستالهاي کته 16

جنسي و عاطفي را تجربته کترده بتود ،در خصتو

تترس و

سال از طول زندگي مشترکش ميگذشتت و ترکيبتي از انتوار

نگراني از به م اطره افتادن وضعيت فرزندان چنين گفت-2" :

خشونت جسمي ،جنسي و عاطفي را تجربه کرده بود ،ترس از

 1بار رفت فقط به خاطر اين دخترم برگشت  ،پسرم نه ،ميگت

ناراحتي اطرافيان را علت فاش نكتردن رفتتار شتوهر و عتدم

پسرم بزرگ ميشه ،مياد پيدام ميکنه ،فقط متيگت دختتره،

جستجوي کمک عنوان کرد" :همهاش را نميدونند شايد  %5يا

نَمونه زيردست نامادري

فقط کتک ميخورم چيزي نميگ ،

 %10را ميدونند ،نميگ  ،ميگ چرا ناراحت بشن وقتي کتاري

ترس از اين که بهههام ناراحت نشن تو خونه ،نميخوام فتردا

نميشه کرد ،االن شايد شما يه ادم يريبه ،متن يته ادم يريبته,

بهههام بگن ،مامان ه تو تقصير داشتي ه بابام"
ترس و نگراني از فروپاشتي زنتدگي :تترس و نگرانتي از

اينها را که نميدونستي خوب شايد خيلتي فكتر شتما را هت

فروپاشي زندگي شامل ترس و نگراني از م دوش شدن رابطه،

مش ول کرد ،چه برسه به خانواده خود ادم ،پدر و مادر ،که من

ترس از طال ،و ترس از خيانت شوهر بود زن  62سالهاي که
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 44سال از طول زنتدگي مشتترکش متيگذشتت و خشتونت

يافتهها نشان داد مشارکتکنندگان به يورت اختيتاري از

تترس از

روي عالقته و تتترح و گتاهي بتته يتورت اجبتتاري از روي

م دوش شدن رابطه چنين گفت" :اگر فحش پدر و مادر بتده،

وابستگي و نيتاز استتراتييهتاي مقابلتهاي ختود را انت تاب

من جراتش را ندارم جواب بدم ،خجالت ميکش  ،ميگ فتردا

م تيکردنتتد زن  36ستتالهاي کتته  19ستتال از طتتول زنتتدگي

چه جوري به روش نگاه کن "

مشترکش ميگذشتت و ترکيبتي از انتوار خشتونت جستمي،

جنسي و عاطفي را تجربه کترده بتود ،در خصتو

ترس و نگراني از به م اطره افتادن وضعيت خود :ترس و

جنسي و عاطفيرا تجربه کرده بود ،از تتاثير عالقته در مقابلته

نگراني از اسيب ديدن خود در ابعاد جسمي ،رواني و اجتماعي

خود چنين گفت" :خودم ه واقعا دل ميسوزه مثالً يته وقتت

در حال يا اينده بود نييتر تترس و نگرانتي از از دستت دادن

دعواش ميکن

وقتتي نگتاش متيکتن متيخوابته ،خيلتي

اموال و فرزندان ،تترس از تشتديد خشتونت ،تترس از پيامتد

ميلومانه ،دستاش را که نگاه ميکن پينه بسته ،جگترم کبتاب

مثال زير نقش

ميشه ،اين دوست داشتن من ،خودم را عقب انداخته اگتر يته

ترس از بازخورد يير حمايتي اطرافيان را در عدم ترک رابطته

بار واقعاً قهر ميکردم ،خودم را به يه جايي ميرستوندم ،ايتن

نشان ميدهد" :گفت ديگه داره ميگذره ،کجا متيختوام بترم،

جور نميشد"

بازخورد يير حمايتي و نامناسب اطرافيان و

خونه پدريام فكر نميکن خيلي بهتر از خونه خودم باشته نته

مشارکتکنندگان از وابستتگي بته شتوهر در ابعتاد متالي،

اين که بد بگذره؛ خوب ميگفتند سر اين موضور امدي ،اينها

جنسي ،عاطفي يا اجتماعي (امنيت) س ن گفتند؛ هر چه زنتان

داليل محكمي نيست ،ميترسيدم ختودم طترد بشت  ،شتكنجه

منابع ک تري در اختيار داشتند وابستتگي بته شتوهر بتيشتتر

روحي خودم بشه ،ديدم فايده نداره گفت بزار يه دليتل محكت

ميشتد و هرچته وابستتگي بته شتوهر بتيشتتر بتود ,زنتان

پيدا بشه براي طال 31( "،ساله ،طول متدت ازدواا  9ستال،

انت ابهاي محدودتري براي مقابله با خشتونت داشتتند ،ايتن

خشونت ديده عاطفي)

وابستگي ميتوانست ترس و نگراني را ايجاد يا تشديد نمايتد

رابطه زوجين  .رابطه زوجين با وييگيهايي نييتر تفتاه ،

زن  54ستتالهاي کتته  30ستتال از طتتول زنتتدگي مشتتترکش

اعتماد ،رضايت ،عالقه ،تترح و وابستتگي از ديگتر عوامتل

ميگذشت و ترکيبي از انوار خشونت جسمي ،جنسي و عاطفي

زمينهاي دخيل در انت اب استراتييهاي مقابلتهاي بتود؛ ايتن

را تجربه کرده بود ،از وابستگي به شوهر جهت رفع نياز جنسي

وييگيها از ميزان ثابتي برخوردار نبوده بلكه در طيفي از کت

خود س ن به ميان اورد" :گفت من اگر طال ،بگيرم تتو ايتن

تا زياد مت ير بودند رابطه مبتنتي بتر تفتاه و درک شتوهر و

جامعه نميتون  ،باالخره اين نياز جنسي] بايد برم دنبال يكتي

رضايت از وي ،عامل مهمي در تحمل وضعيت ،ناديده گترفتن

ديگه ،ميترس از اين که دنبال يكي ديگته بترم بتدتر و بتدتر

رفتار شوهر و در پيش گرفتن نرمش در مواجه با وي بود زن

بشه ،پس همين زندگي را ميکش ميرم جلو ،پس اين زندگي

 50سالهاي که  31سال از طول زندگي مشترکش ميگذشت و

بهتر از اون زندگيه که ب وام طال ،بگيرم"

خشونت عاطفي را تجربه کرده بتود ،چنتين گفتت" :خرجتي

تاثنرپذيري .تاثيرپتذيري از عوامتل درونتي و بيرونتي از

ميده ،مشهد ميبره ،کربال ميبره ،دکتر ميبره ،نماز متيخونته،

عوامتتل عمتتده زمينتتهاي محستتوب متيشتتد کتته بتتر انت تتاب

دزد نيست ،سيگار نميکشه ،به خاطر من اون شب و روز کتار

استراتييهاي مقابلهاي تاثير داشت

ميکنه ،بديهاش را ه من نميبين  ،اونت يته دفعته عصتباني

تاثيرپذيري از عوامتل درونتي :تجتارب اعت از تجتارب

ميشه ،بد ميشه ،فحش ميده ،ايراد ميگيره ،دستور ميده ،من

حايل از به کارگيري استراتييهاي قبلي و تجتارب زنتدگي

نميبين "

گذشته ،از عوامتل درونتي مهت در انت تاب استتراتييهتاي
مقابلهاي بود ،اگر پيامد به دست امتده از بته کتارگيري يتک
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عوامل زمينه اي موثر در تطابق با خشونت خانگي
استراتيي مطلوب بود؛ احتمال به کتارگيري ان استتراتيي ،در

شده ،تاثيرپتذيري از مشتاهده رفتتار ديگتران در قبتال زن و

مواجهههتاي بعتدي افتزايش متييافتت در حتاليکته کستب

فرزندانشان بود ،متعاقب ان مقايسه رفتار شوهر بتا الگوهتاي

پيامدهاي نتامطلوب ،احتمتال بته کتارگيري ان استتراتيي را

رفتاري مشتاهده شتده يتورت متيگرفتت؛ در يتورتي کته

کتتاهش م تيداد تجتتارب زنتتدگي گذشتتته نيتتز بتتر انت تتاب

مشارکتکنندگان رفتار بهتري را شاهد بودنتد ،تحمتل شترايط

استراتييهاي مقابلهاي تاثيرگذار بود؛ تجربه وضعيت بهتتر يتا

موجود براي انها دشوار ميشد اما در يورتي که رفتار مشابه

متفاوت در گذشته ،رنجش حايل از رفتار شوهر را افتزايش

يا بدتري را شاهد بودند ،ميزان تحمل و اميد انها بيشتر شده

ميداد و تحمل شرايط موجود را براي زن دشوار متيستاخت

و تسكين مييافتند زن  24سالهاي که  1سال از طول زنتدگي

در حالي که تجربه وضعيت بدتر يا مشابه در گذشته ،احتمتال

مشترکش ميگذشت و خشونت جستمي و عتاطفي را تجربته

رنجش را ک و تحمل شرايط را براي زن تسهيل متيکترد زن

کرده بود ،در اين زمينه گفت" :يبح ساعت  8متيره سترکار،

 55سالهاي که  36سال از طول زندگي مشترکش ميگذشت و

 12شب مياد خونه ،هيچ وقتي ه براي من نمتيزاره

بتاز

خشونت جسمي و عاطفي را تجربه کرده بتود ،در ايتن زمينته

ه فكر ميکن ميبين به خاطر ماستت ديگته ،ايتن هت اگتر

گفت" :نميدون چه جوري بيان کن من که از شهرستان امتده

دوست داشت مثل بقيه ادمها فقط به فكر عشق و حال خودش

بودم چون زياد س تي کشيده بودم تحمل کردن اين برام راحت

باشه ،هيچ موقع اينقدر سر کار نمتيمونتد؛ ايتن يتد در يتد

بود اما اگر با ناز و نعمت بزرگ ميشدم شايد هرگز يتک روز

ناراحتيام را ک ميکنه ،خيليها را ديدم ه تو خانواده خودم،

ه نميتونست اينها را تحمل کن "

ه تو خانواده شوهرم ،به بهانه کار ميرفتند جاهاي ديگه ،بته
فكر زندگيشون نبودند"

باورها و اعتقادات ،نگترشهتا ،تمتايالت و وييگتيهتاي
ش صيتي از ديگر عوامتل درونتي تاثيرگتذار بودنتد و ات تاذ

تاثيرپذيري از هنجار درک شتده (مطترود بتودن طتال ،و

استراتييهاي مقابلهاي هماهنگ با اين عوامل دروني يتورت

جايگاه متزلزل زن مطلقه) به طور مستتقي يتا بته طتور ييتر

ميگرفت؛ مثالهاي زير به ترتيب نقش اعتقادات و ش صتيت

مستقي بهواسطه ايجاد ترس از مشكالت طال ،،عامتل مهمتي

را در نحوه مقابله زنان نشان ميدهد" :اون عصباني ميشه ،داد

در شكلگيري رفتار مقابلهاي مشارکتکننتدگان بتود زن 38

ميکشه ،من بايد کوتاه بيام ،مرد يه احترامي داره بايتد مترد را

سالهاي که  18سال از طول زندگي مشتترکش متيگذشتت و

بزرگ بشمري ،خدا ميگه بعد از متن بته شتوهراتون احتترام

خشونت جسمي و عاطفي را تجربه کرده بتود ،در ايتن زمينته

بزاريد ما اين را شنيدي  ،عقيدهام اين بوده" ( 50ستاله ،طتول

گفت" :طال ،بگيرم چه کار کن جز اين که ضربهاش بيشتره،

مدت ازدواا  31سال ،خشونت ديده عاطفي) "من هيچ کاري

االن بيوه بودن تو جامعه متا ضتربهاش خيلتي بتاالتره ،وقتتي

نميکردم تحمل ميکردم ،در مقابل رفتارهاش يبر متيکتردم،

ميخواي بري شايل شي ،ياحب کار ميپرسه خوب از ايتن

من فكر ميکن اين ش صيت  ،که خيلتي يتبر داشتت يتا زود

ور اونور بو ميبره ،بيا با من رفيق شو ،داري تتو توليتديهتا

فراموش ميکردم ،خيلي تاثير داشت ،هر کسي جاي متن بتود

اينقدر هستند ،خان تا ميگه با شوهرم حتي مشكل دارم ،حتي

يتتبر نداشتتت" ( 41ستتاله ،طتتول متتدت ازدواا  13ستتال،

اعتياد داره ،سريع باهاش رفيق متيشتن وقتتي متن جداشت

خشونتديده عاطفي و جسمي)

ميخوام ببين فاميل ميگه با زن فالني زياد ه يتحبت نشتو،

تاثنرپذيري از عوامل بنروني الگو رفتاري مشاهده شتده

چون شوهر نداره؛ همش زير ذرهبيني ،ان خودش سنگينياش

در محيط پيرامون ،هنجتار درک شتده ،بتازخورد دريتافتي از

بيشتره ،ولي خوب وقتي با يه فردي دارم زندگي ميکتن هتر

اطرافيان و شوهر و گذشت زمان از عوامل بيرونتي تاثيرگتذار

چي هست ،حداقل اسمش تو شناسنامهام هست ،کسي به متن

بر نحوه مقابله زنان بود تاثيرپذيري از الگو رفتتاري مشتاهده

چپ نگاه نميکنه"
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تاثيرپذيري از بازخورد مستقي و توييه اطرافيان ه چنين

خفا) ،سير زماني (پيشرونده يا پسرونده) ،درگيري فرزنتدان

بازخورد دريافتي از شوهر (پاسخهاي دلگرمکننده نيير ابتراز

(چه به يورت بروز مشكالت جسمي و رواني به دنبال تجربه

پشيماني ،وعده ايالح دادن و بهبود نستبي رفتتار شتوهر يتا

خشونت يا شاهد خشونت بتودن يتا بته طتر ،ديگتر) ،نتور

پاسخهاي نااميدکننده) از ديگر عوامل بيروني تاثيرگتذار بتود

خشونت (عاطفي ،جسمي يا جنسي) و تعدد خشتونت تجربته

زن  21ستتالهاي کتته  13ستتال از طتتول زنتتدگي مشتتترکش

شده (تجربه يک نور خشونت يا تجربه هت زمتان چنتد نتور

ميگذشت و ترکيبي از انوار خشونت جسمي ،جنسي و عاطفي

خشونت) در شدت درک شده از خشونت موثر بود مثال زيتر

را تجربه کرده بود ،در اين زمينه گفت" :من االن اس ختودش

نقش سير پيشرونده خشونت در طي زمتان و نتور خشتونت

را اقا يدا ميکن  ،يه بار از دهن اقا نيفتاده ،از خواب ه بلند

تجربه شده را در رنجتش حايتله و ات تاذ استتراتيي نشتان

ميش سالم ميدم بهش ،يبح به خير يا خوابيتدني شتب بته

ميدهد:

خير ،اون باهام خوب نيست من باهاش خوب اونت بته ختدا

زن  32سالهاي که  16ستال از طتول زنتدگي مشتترکش

مادرم ميگه باهاش خوب رفتار کن ،بزار از دلش دربياد ،بزار

ميگذشت و ترکيبي از انوار خشونت جسمي ،جنسي و عاطفي

محبتت بيفته"

را تجربه کرده بود ،چنين گفت" :شوهرم سنش رفت باال ،بدتر
شد اوائل به اين شدت نبود ،من جوانتتر بتودم تحملت هت

گذشت زمان از ديگر عوامل بيروني تاثيرگذار بود ،کاهش
حساسيت به رفتار شوهر و بياهميت شدن رفتار وي براي زن

بيشتر بود ،االن تو اين سه سال موهاي من تمام سفيد افتتاد،

در پتي مواجهتههتاي تكتراري اتفتا ،متيافتتاد بته عبتتارتي

تو اين  3سال من حسابي ديگته متري

شتدم افتتادم دائمتاً

مشارکتکنندگان کاهش رنجش و عادي شدن را در طي زمان

مواردي ازش ديدم که هر زن ديگهاي بود قيد بهههاش را ه

تجربه ميکردند که خود ات اذ استراتييهاي مقابلهاي را متاثر

ميزد ميرفت ،زن تو خونه مياورد ،بيشترين علت مريضتي

متيستتاخت زن  46ستتالهاي کته  25ستتال از طتتول زنتتدگي

من اين بود ،باز شايد با دست بزنش ميساخت  ،با زورگوييها

مشترکش ميگذشت و خشونت جستمي و عتاطفي را تجربته

و لجبازيهاش ميساخت  ،ولي با اين يه چيز نمتيتتون ؛ االن

کرده بود ،در اين زمينه گفت" :مثال اگر ماهها با من قهتر کنته

تنها چارهاي که به ذهن ميرسه ،اينه که تا  18سالگي بهههام

حرف نزنه ،ايالً ديگه برام مه نيست ،اوائل خيلي بترام مهت

تحمل کن  ،بعد طال ،بگيرم

بود حتي التماسش ميکردم ،تو رو خدا با من حرف بتزن ،تتو

بحث و نتيجهگيري

رو خدا قهر نكن ،تو رو خدا تمومش کن ،ولي االن قهر ميکنه

زنان قربانيان ختاموش نيستتند بلكته انهتا تتالشهتاي

 4روز ديگه مياد ختودش اشتتي متيکنته ،ديگته ناراحتت
نميش  ،عادت کردم 25 ،ساله داري با ه زندگي ميکني "

فراواني براي فرار از خشونت ميکنند؛ بدون توجه بته عوامتل

در انتها بايد متذکر شد عامل مه ديگتري کته مستتقل از

زمينهاي ،برخي از استراتييهاي انها ممكن استت در رتاهر

عوامل زمينهاي انت تاب استتراتييهتاي مقابلتهاي را جهتت

ضد و نقي

به نير برسد  ]40نتايا نشان داد عتواملي نييتر

ميداد ،شدت خشونت درک شده بود؛ در متواردي کته شتدت

منابع در دسترس ،ترس و نگراني ،رابطه زوجين و تاثيرپذيري

درک شده از خشونت باال بود ،رنجش بيشتري رخ متيداد و

از عوامل دروني و بيرونتي ،بتر رفتارهتاي تطتابقي زنتان بتا

استراتييهاي متفاوتي در مقايسه با زماني که شدت درک شده

خشونت تاثير داشتند

از خشونت ک تر بود و رنجش کت تتري رخ متيداد ،بته کتار

در مطالعه حاضر منابع در دسترس اع از منابع ش صي و

گرفته ميشد يافتهها نشان داد وييگيهاي خشونت نيير تكرر

اجتماعي از عوامل مه در انت اب استراتييهاي مقابلهاي بود؛

(دفعات وقور خشونت) ،طول مدت ،محل وقور (در جمتع يتا

دسترسي به منابع ،انت ابهاي بيشتري در اختيار زنان قترار
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عوامل زمينه اي موثر در تطابق با خشونت خانگي
ميداد و انها را در مقابله بهتر با خشونت ياري ميرساند اين

قرار گرفتن از سوي ارائهدهندگان خدمات و ترس از ناراحت

يافته مشابه با يافتههاي ساير مطالعات متيباشتد؛ در مطالعته

کردن خانواده بهوييه در مواردي که خانواده زن نميتوانستتند

اوستا و همكاران ( )2001زناني که تحصتيالت بتاالتر ،شت ل

او را مورد حمايت قرار دهند  ]48منجر بته گتزارش نكتردن

بهتر ،خودم تاري و استقالل مالي بيشتري داشتند ،کت تتر در

رفتار خشن شوهر ،عدم جستجوي کمک ،پذيرش خشتونت و

مقابل شوهر تسلي شده ،بهتتر قتادر بته استتفاده از منتابع در

طال ،نگرفتن ميشد

دسترس بودند و نگراني ک تري از پيامدهاي جستجوي کمتک

نكته قابل تامل در اين مطالعات ان بود که در مواردي کته

داشتند در حالي که زنان يير شايل و بتا تحصتيالت کت تتر،

هنجارها و باورهتاي مترتبط بتا تقتدس و حفتگ ختانواده و

بيشتر در مقابل شوهر مطيع و فرمتانبردار بتوده و انتيتارات

خصويي پنداشتن خشتونت وجتود داشتت ،در جتوامعي کته

نقش سنتيشان را در زندگي زناشويي انجام ميدادند ]41

سرپرستي قانوني فرزندان با شوهر بود ،در مواردي که زنان با

در مطالعه رويزپرز و همكاران ( )2006حمايت اجتمتاعي

فقدان منابع مواجه بودند و در اقليتهاي قومي نيير مهتاجران

يک فاکتور تعيينکننده در پاستخ زنتان بته خشتونت بتود؛ در

که با تبعي

نيادي ،ناامني و عدم دسترسي بته منتابع مواجته

زناني که از حمايت خانواده و دوستان بهرهمند بودند ،احتمتال

بودند ،ترس و نگراني بارزتر بوده و نقش مه تتري در ات تاذ

جدا شدن يا جستجوي کمک بيشتر بود  ]42در حتالي کته

استراتيي هاي مقابلهاي زنان خشونتديده داشت يافتتههتاي

شكست در دسترسي به منابع و جستجوي کمک ناموفق ،منجر

مطالعه حاضر نيز نشان داد هنجارهاي مرتبط با تقدس و حفگ

به ماندن در رابطه ميشد و اعتماد به نفس زنان را براي تترک

خانواده (مطرود بودن طال )،و فقدان منابع ،قادر به ايجتاد يتا

موفقيتاميز شريک جنسي کاهش ميداد  ]43رفتار تطتابقي

تشديد ترس و نگراني ميباشد

در مواجهه با هر استرسور ،با عملکترد استرستور و منتابع در

در مطالعه حاضر رابطه زوجين با وييگيهايي نيير تفاه ،

دستتترس متترتبط متتيباشتتد ،منتتابع ،فريتتت استتتفاده از

اعتماد ،رضايت ،عالقه ،ترح و وابستگي از عوامتل متوثر در

استراتييهاي فعال را به فرد ميدهد و قادر به ت في تاثيرات

انت اب استراتييهاي مقابلهاي زنتان خشتونتديتده بتود در

منفي وقايع استرساميز ميباشد  ]44بنابراين پاستخ تطتابقي

ساير مطالعتات نيتز بته طتور وستيعي بته عالقته  ]49،30و

زنان خشونتديده نيز متاثر از منابع در دسترس انها ميباشد

وابستگي به شوهر  ]49،48،40به عنوان عوامل موثر در عدم

]45

ترک رابطه يا عدم جستجوي کمک اشاره شده بتود محققتان

نتايا گوياي ان بود کته تترس و نگرانتي از بته م تاطره

نشان دادند که عشق به شريک جنسي ،دليل ايلي براي ماندن

افتادن وضعيت اطرافيان ،ختود ،شتوهر ،فرزنتدان و تترس از

يتتا برگشتتت بتته رابطتته بتتود  ]40،39کتتالويكي و همكتتاران

فروپاشي زندگي ،عاملي محدودکننده بود که انت تابهتاي در

( )2010نيز نشان دادند فقدان منابع ش صي نيير ندانستن زبان

دسترس زنان را کاهش ميداد مفهوم ترس و نگراني به طتور

انگليسي ،عدم اگاهي از خدمات اجتماعيو قانوني در جامعه و

ضمني يا اشكار در ساير مطالعات نيز اشاره شده بود؛ زاکار و

فقدان درامد مستقل از يک طرف و وضعيت مهتاجر بتودن از

همكاران ( )2012نشان دادنتد کته تترس از طتال ،در زنتان

طرف ديگر ،وابستگي به شوهر را چندين برابر افتزايش داده و

پاکستاني ،مانع از گزارش بته پلتيس يتا استتفاده از ختدمات

زنان مهاجر عرب را به ماندن در رابطه و عدم جستجوي کمک

قضايي بود  ]46تترس از پيامتدهاي فتاش خشتونت نييتر

سو ،ميداد ]48

تشديد خشونت ،ترس از به خطر افتادن ابروي خانواده ،]41

بر اساس نتايا مطالعه حاضتر ستاير وييگتيهتاي رابطته

ترس از از دست دادن فرزندان ،ترس از مقصر شناخته شدن يا

زوجتتين نييتتر تفتتاه  ،اعتمتتاد و رضتتايت نيتتز بتتر انت تتاب

تاييد نشدن توسط ديگران  ،]48،41تترس از متورد تبعتي

استراتييهاي مقابلهاي موثر بودند که در ستاير مطالعتات بته
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کومش
انها اشارهاي نشده بود؛ اين امر ميتواند به اين دليل باشد کته

دريتتافتي از شتتوهر و اطرافيتتان  ]40،49و گذشتتت زمتتان

نييتر

 ]21،40،51را بر رفتارهاي تطابقي زنان خشونتديده متورد

ترک/عدم تترک رابطته و جستتجوي کمک/عتدم جستتجوي

تاييد قرار دادند در مناطق روستايي اندونزي ،هنجارهايي کته

کمک بوده است و به نير ميرسد بيشتترين عتواملي کته در

زنان را مسئول حفگ انستجام ختانواده متيداننتد و از انهتا

شكلگيري يا عدم شكلگيري استراتييهاي اشاره شده تتاثير

ميخواهند که يک همسر مطيع و يک مادر خوب باشند ،نقش

دارند ،عالقه و وابستگي به شوهر باشد؛ حال انکه در مطالعته

ناتوانکننده براي زنان خشونتديده داشت و منجر به تستلي و

حاضر عوامل موثر در ات اذ کليه استراتييهاي مقابلهاي زنان

تحمل خشونت متيشتد  ]45محققتان دريافتنتد زمتاني کته

خشونتديده مورد بررسي قرار گرفته است

خشونت در طي زمان تكرار ميشد ،زنان خشتونت را درونتي

تمرکز ايلي مطالعات موجود بر رفتارهاي تطابقي تا

يافتهها نشان داد مشارکتکنندگان استراتييهاي مقابلهاي

کرده و موقعيت را نرمال ارزيتابي متيکردنتد  ]40در تبيتين

خود را با تاثيرپتذيري از عوامتل درونتي و بيرونتي بته کتار

علت تشابه يافتهها بايد گفتت پاستخهتاي تطتابقي افتراد در

ميبستند؛ باورها و اعتقادات ،نگرشها ،تمايالت ،ش صتيت و

مواجهه با وقايع استرسزا تحت تاثير تعامتل شت

-محتيط

تجارب عوامل دروني تاثيرگذار را تشكيل ميدادند در ستاير

ميباشد  ]25به عبارت ديگر عوامل دروني و فتردي از يتک

مطالعات نيز بته نقتش اعتقتادات  ،]50،41،49وييگتيهتاي

سو و عوامل بيروني و محيطي از سوي ديگتر رفتتار تطتابقي

ش صيتي  ]50،49و تجارب  ]40در ترک/عدم ترک رابطه و

افراد را شكل ميدهند و هر راهبرد مقابلتهاي ،متنعكسکننتده

جستجوي کمک/عدم جستجوي کمتک اشتاره شتده بتود در

تاثيرات متقابل عوامل دروني و شرايط بيروني ميباشد ]52

مطالعه انجام شده در برزيل ،اعتقاد زنتان بته ت ييتر و ايتالح

به طور خاليه ميتوان گفت تطابق با خشونت خانگي در

شريک جنسي و تمايل انها به حفگ خانواده ،دليل مانتدن در

زنان مورد مطالعه ،مبتني بر زمينه بود و عوامل زمينهاي نييتر

رابطه يا برگشت به خانه پس از ترک بود ه چنتين مشت

منابع در دسترس ،ترس و نگراني ،رابطه زوجين و تاثيرپذيري،

شد تتوداري زن خشتونتديتده ،متيتوانستت متانع از فتاش

ات اذ استراتييهاي مقابلتهاي را جهتت متيدادنتد؛ بنتابراين

خشونت و جستجوي کمک شود ]49

مطالعه حاضر ،لزوم طراحي مداخالت مبتني بر زمينه را جهت

در مطالعه رويزپرز و همكتاران ( )2013دريافتت پاستخ

حمايت از زنان خشونتديده نشان ميدهد و يافتتههتاي ايتن

نااميدانه از موسسات در گذشته ،زنان را از جستتجوي کمتک

مطالعه ميتواند در طراحي اين گونه مداخالت به کتار رود از

دوباره باز ميداشت محققان دريافتند شاهد خشونت بودن يتا

سوي ديگر يافتههاي مطالعه حاضر ميتواند به عنوان ب شتي

تجربتته خشتتونت در ختتانواده خواستتتگاه منجتتر بتته پتتذيرش

از محتوي اموزشي دروس دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي و

خشونت ،تحمل و طبيعي دانستن ان ميشد در حالي که زناني

ب شي از محتوي اموزشي برنامههاي بازاموزي ارائهدهندگان

که در گذشته خشونتي را تجربه نكرده بودند ،پذيرش خشونت

مراقبت بهداشتي ،مورد استفاده قرار گيرد بدون شک کارکنتان

براي انها و خانوادههايشان بسيار دشوار بتود ،ايتن زنتان در

بهداشتي که در تماس نزديک با زنان خشونتديده هستتند ،بتا

گزارش خشونت به پليس مصم بوده و تصمي قطعي به تترک

اگاهي از عوامل زمينهاي موثر بر فرايند تطابق ،بهتر خواهنتد

رابطه داشتند ]40

توانست زنتان خشتونتديتده را درک کننتد ،از برخوردهتاي
قضاوتيدر مواجهه با انها ممانعت کترده و انتان را در مقابلته

در مطالعه حاضتر الگتو رفتتاري مشتاهده شتده ،هنجتار

بهتر با خشونت ياري رسانند

درکشده ،بازخورد دريافتي از شتوهر و اطرافيتان و گذشتت
زمان عوامل بيروني تاثيرگذار را تشكيل متيدادنتد مطالعتات

جهت درک بهتر و کاملتر عوامل زمينهاي موثر در تطتابق

موجود به طور وسيعي نقش هنجارها  ،]51،45،50بتازخورد

با خشونت خانگي ،انجام مطالعات تكميلي در ساير جمعيتها
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Introduction: The domestic violence against women has always been the serious cause of disability and
even death among women. The coping behaviors with violence affect mental and physical health and are
influenced by contextual factors. Identifying the contextual factors can facilitate designing context-based
interventions. This study was conducted to identify contextual factors affecting women’s coping strategies
with domestic violence.
Materials and Methods: The study was conducted using qualitative research approach. The participants
were 24 married women were selected from parks, health centers and universities of Tehran, using
purposive sampling method. Data were gathered from semi-structured interviews and analyzed using
qualitative content analysis approach.
Results: The participants were between 22-72 years of age. The duration of their marriage ranged from 3
to 58 years. The participants’ levels of education were ranged from literate without a high school diploma
certificate (12 participants) and with high school certificate (7 participants) to bachelor’s degree or higher
(5 participants). All but six were housewives. The majority of participants had 1-2 children. The
participants economic status was reported as; appropriate (8 participants), fairly appropriate (12
participants) or poor (4 participants).The contextual factors emerged from data analysis were included
availability of resources , fears and worries, marital relationships, and being impressed by the environment.
These factors were not only directing the coping strategies, also, were related to each other and changing
with time.
Conclusion: The women coping strategies against domestic violence are influenced by the contextual
factors. Therefore, changes in the contextual factors consequently were changing the way they were coping
with domestic violence. Thus considering specific contextual factors would be helpful in designing proper
interventions and supportive programs for victims of domestic violence.
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