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 مقدمه

 یفضاترین مهم دهد ومی و آرامش تیخود احساس امن یاست که به اعضا ینهادترین یخانواده اساس

حفظ  هلیوس نیو مؤثرتر نیدارتریهزاران سال پا ینهاد ط نیانسانها است. ا یو جنس یعیطب یازهاین یارضا

در خانواده اضطراب  نتبوده است. اما وجود خشو یبعدهای به نسلها آن و عامل انتقال یفرهنگهای یژگیو

 ،یخانوادگهای قتل دهیگسترش پد ،یروان تن یهایماریآن ب امدیدهد که پمی را گسترش یو ناامن

)زمانی « خشونت در خانواده، نشان رشد خشونت در سطح جامعه است»است.  یو کودک آزار یهمسرکش

ــا ی به خود فزیکی یا کالمی اســت که هدف آن صدمه زدن یعمد یخشــونت رفتار» .(1333مقدم، 

 یگر آن را اکتســابید یو گروه یفطر و ین رفتــار را ذاتیل ایاز صاحبنظران دل یگران باشــد. گروهــید

ا خشونت به اســتفاده یســوء رفتار » ،یف ســازمان بهداشت جهانی. بنا به تعر(0513،آلوس« )دانندمی

 یب ظاهریتواند بدون آســمی شــود کهمی گران اطالقید یــد بر رویا تهدیو  یکیزیاز قدرت ف یعمــد

سازمان «)مرگ باشد یگوناگون و حتهای تی، اختالل رشد، محرومیروان یب روحیا همراه با جراحت، آسی

که بر  گرددیاطالق م یبرخورد ایبه عمل و  یخشونت خانوادگ» ،همین راستا در. (1331، بهداشت جهانی

ی یا معنوی کیزیف یصدمهچارچوب خانواده،  ایعمداً، در حومه و  ،یگریبر شخص د یاساس آن، شخص

انواع  ترینعی. شادینما بروز یمختلفهای تواند به گونهمی نوع برخورد، نی. ادینمامی وارد ی(اخالق ای )روانی

 تیاز حاالت ِاعمال محدود یو در برخ نیتوه د،یتهد ر،یتحق ،یتجاوزات جنسخشونت را ضرب و شتم، 

 .(0512دیگران،به نقل از بارنت و  1331:33شربتیان،«)دهدمی لیبر افراد، تشک یاقتصاد

نفر  05 قهیدر هر دق ایدر دن». استمختلف های در فرهنگ یخانوادگ یهاامروز ما شاهد خشونتجهان 

درباره مشکالت خود صحبت  انیقربان نیچه تعداد از ا ستیاما مشخص ن ،هستند یخشونت خانگ یقربان

 یداخل یهابه نام )مرکز نظارت بر خشونت یقاتیارقام مرکز تحق نیآخر (.1332کبیری و دیگران،« )کنندیم

برند می رنج یخانوادگ یهااز انواع خشونت کایاز شهروندان امر نفر ونیلیم 105دهد که می ( نشانآمریکا

گزارش خود در  نیدر آخر« گالوپ» یموسسه مطالعات. دهدمی لچهل درصد جمعیت آن کشور را تشکیکه 

کشور را در رتبه اول  نیکرد و ا یکشور جهان معرف نیتریرا عصبان رانی( ایشمس 1331)سال  0512سال 

کشور مطالعه شده جهان در  130 انیموسسه، از م نیا یآمار قرار داد. طبق داده ایدر دن یخشونت اجتماع

 یمردم عصبان زانیممردم جهان را دارند.  نیتریعصبان یعراق و سودان جنوب ران،یا بیبه ترت 0512سال 

روزنامه . )( استیدرصد )سودان جنوب 32درصد )عراق( و  33(، رانیدرصد )ا 05 بیکشورها به ترت نیا

ممکن اســت که هــم زن و هم مــرد مرتکــب اعمال گــر چــه  .(21013، کدخبر: 1333 ،جهان صنعت

(، آلکنو و 0510(، اسوندسن و جانسن )0553النگ و فیزو ) قاتیتحق یز در خانواده گردند ولیآم خشونت

 یمورد بدرفتار یتربیشزان یکه زنان به م دادندنشان  ( و...0513(، کوفمن و اشتراوس )0510سالومون )

رد، یپذمی ن آزار و خشــونت که با هدف به کنترل درآوردن و تســلط انجامیگر ایت درند و به عباریگمی قرار

به  نیدرصد مراجع 35تا  20در حال حاضر حدود  در ایران نیز» ده شده است.ید تربیشمردان  یاز سو

 سایت«)اندقرار گرفته یمتأهل هستند که مورد خشونت خانگ مجرد و زناندختران  اورژانس اجتماعی،

(، عثمان و آیکان 0512(، کریک و دالبی )0553سوی دیگر تحقیقات آلموند و آسوری ) از. (1333تابناک،

عالوه برخشونت همسران یا والدین برعلیه یکدیگر،  ،کهاند ه( نیز نشان داد0505(، ساندرز و الیوت )0513)

لدین و فرزندان علیه فرزندان نیز سایر انواع خشونت مانند خشونت والدین علیه فرزندان، فرزندان علیه وا
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و منتشرشده از طرف سازمان ملل از هر پنج کودک  یمطابق آمار جهان»رخ دهد. ها ممکن است در خانواده

در  یتعداد شاهد خشونت خانگ نیدرصد از هم 35و  شودیخشونت م یکودک قربان کیدر سراسر جهان 

از  شیب زیو از زنان ن شودیم یخشونت خانگ ینفر قربان کی ایسالمند در سراسر دن 15خانه هستند. از هر 

 «شوندیخود م یزندگ یشرکا ایهمسران  یازسو یکیزیو ف یخشونت جنس یقربان ایدرصد در دن 25

 . (0505)ساندرزو الیوت،

خانواده مانند زن، مرد، کودک، سالمند  یاست که به اعضا یخشونت ،یخشونت خانگ ،یجهان فیتعر مطابق»

 ،یعاطف ،یجنس ،یها شامل خشونت جسمنوع از خشونت نی. ارساندیم بیو فرد معلول ساکن در خانه آس

اظهارنظر کرد که  نیچن ایران خشونت در کشور یبنددر خصوص رتبه توانی. مشودیم یو روان یاقتصاد

 بوده است. یو اقتصاد یو آزار جسم تیاذ زیدرصد ن 35و  یو روان یها از نوع کالمدرصد خشونت 15

کردستان،  یهاآمار خشونت در استان یپراکندگ شتریپ .(21013، کدخبر: 1333 ،روزنامه جهان صنعت)

 نیترو قم کم زدیاصفهان، کرمان،  یهاو در استان نیتربیشکرمانشاه و خوزستان  الم،یلرستان، ا جان،یآذربا

 تیاز نظر موقع یحد و مرز مشخص توانیشده و نم یسراسر رانیها در ااما اکنون خشونت شدیگزارش م

 که در (21013با کدخبر:  1333 ،روزنامه جهان صنعت )مطابق گزارش« آن متصور بود یبرا ییایجغراف

 قیقهمین راستا با توجه به باال بودن میزان خشونت خانوادگی در ایران و بخصوص شهر ایالم، هدف تح

سال(  05از تربیشنسل قدیم )های حاضر بررسی همین موضوع است که تجارب زیسته خشونت درخانواده

( 0511و دالئل آن کدامند؟ از نظر کارالین )ها تکنیک ها،شهر ایالم را بررسی نموده و دریابد که گونه

. دهدیافراد رخ م یخصوص یخانواده و زندگ طهیاست که در ح یهر نوع خشونت رندهیدربرگ یخشونت خانگ»

 گریدکیبا  یقانون ای یخانوادگ ،یسبب ارتباطات خون که به شودمی واقع یافراد انیدر م یخشونت خانگ

را  مردان تواندمی یلغت، خشونت خانگ نیعام از ا فیدارند. اگرچه در تعر قیعم یوندهایو پ یمیروابط صم

 حمطر و کودکان دختران ،عموما در مورد زنان یخشونت خانگ یخیتار -یاجتماع لیدال اما به ردیهم در بر گ

رفتار  یبه معن خانوادگی خشونت( »0513طبق تعریف الندرو ) .(1330فالحی خاریکی، «)شودمی

خشونتی است  همان خانواده است. گرید یاعضا ایعضو  هیعضو خانواده عل کیو سلطه گرانه  زیآمخشونت

دهد که به سبب می پیوندد و عمیقاً میان افرادی رخمی خانواده به وقوعکه در محیط )حوزه( خصوصی 

 مراقبت سایر اعضای خانواده با بکارگیری زور اند.هصمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورد

و گلز  .(0553، )کارلسون« و اعمال رفتارهایی است که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز هستند

خشونت را به » اند،هکرد تیفعال یگوادخانخشونت  نهیکه سالها در زم یگرپژوهشدو ( 0553) استراوس

 بیاما قابل درک جهت وارد کردن آس دهیپوش تیبا قصد و ن یرفتار ایآشکار و  تیبا قصد و ن یعنوان رفتار

خشونت  نهیدر زم ریگمحقق د( 0553) یمگارژ اند.هکرد فیتعر (0553و دیگران،  )کوکر« گریبه فرد د یبدن

 یمشخص به فرد قربان بیبرد که احتماال باعث آسمی پرخاشگرانه نام یاز خشونت به عنوان شکل افراط

خواهد باشد ـ می که ین اقتدار ـ از هر نوعیدر درون خانواده مقتدر است و از ا یشخص یوقت»گردد. می

ن ید، اکنمی استفاده یگریل دیال خود، بدون توجه به تمایامشبرد یدر جهت پ یا اقتصادی یماع، اجتیبدن

)کریمی و دیگران، « ردیگ یار گسترده است و انواع خشونت را دربرمیف بسین تعریکارخشونت است. ا

1333) . 
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 تیحاکم یکه به معنا اند،هخواند زین یداخل یهارا به نام خشونت ی خانوادگیهااز موارد، خشونت یبرخ در

قابل  ریغ تیحاکم نیخانواده است. ا گریافراد د ایفرد خانواده بر فرد و  کی یو روان یکیزیقابل تحمل ف ریغ

 .دکنیتبارز م یقربان یبرا هایآزاد یزو محدودسا یکیفزهای برخورد ن،یتوه ر،یتحقهای تحمل، به گونه

از راه  در مواردی و قدرت ابزاربا استفاده از  اخنالفات درون خانوادهرفع کارکردگرابانه های طبق نظریه

شود و گردد. در این حالت خشونت سبب طبیعی شدن جریان زندگی روزمره میخشونت امکان پذیر می

پردازد که در آن مسئولیت زنان، انجام دادن وظایف و مسئولیت اصلی خانواده به کارکردهای اساسی خود می

 یکارکرد دگاهین رو، در دیاز ا (.1335 ،ی)اعزاز «آوری استخارج و نان مردان، برقراری ارتباط با جهان

های یهبراساس نظر .خشونت استکننده این نظریه توجیه و کندمی دایخانواده کارکرد پ یبقا یخشونت، برا

یابد یمآمیز بدون تضاد منافع نه ضرورت تضادگرایانه، ریشه خشونت در تضاد منافع است. رفتارهای خشونت

کارل »ر: یک نظیجامعه شناسان کالس یآن در افکار برخهای شهیکه رها ن نظریهیو نه کاربردی دارد. طبق ا

افراد و  گاهیکه جا شودیشروع م ییخشونت از آنجا ،یوجود دارد، به طور کل «رالف دارندروف»و  «مارکس

 دزنیمرد همسر خود را کتک م کیاگر  دچار عدم تعادل شده باشند. کنندیم افتیکه در یخدمات نیهمچن

 یکالم یاحترامیترها بترها به کوچکو اگر بزرگ دهندیفرزندان را مورد ضرب و شتم قرار م ،نیوالد ای

کردن در جامعه آن هم  ریطرف مقابل را دارند. تحق ریهستند که قصد تحق یادر واقع در مرحله کنند،یم

 (.1331،)موریس«شودیموجب خشونت م میشاهد آن هست عهصورت که در جام نیبه ا

پذیری نقش جنسیتی متفاوتی را دریافت پذیری جنسیتی، زنان و مردان جامعهاساس تئوری جامعه بر

نان بینی و استقالل دارند و زهایی مانند پرخاشگری، واقعکنند. طبق این باورهای جنسیتی، مردان ویژگیمی

ه مردان هستند. از این منظر خشونت به عنوان یک ویژگی در نقش مردانه تعریف ضعیف، منفعل و وابسته ب

 ،فمنیستیهای اساس نظریه بر .(0513، )آلوسگرددگشته و اعمال آن بر زنان امری طبیعی تلقی می

خاص و  یاجتماع نظم کیت از یدر جهت حما میمستق ریو غ میمستق یو اقتصاد یاجتماع یندهایفرآ»

خشونت  یخیتار یو الگو رندیبگ قرارتر نییزنها پا ،شودمی باعث پدرساالری. کندمی عملپدرساالرساختار 

صاحبنظران این حوزه معتقدند که دلیل اصلی خشونت وجود ساختارهای .»ردیزنان شکل بگ هیعلی ستمیس

ونت خصوص خش همعتقد است خشونت علیه زنان ب دیدگاه فمینیستیاقتداری پدرساالرانه در جامعه است. 

کند و زنان در روابط خانگی، ریشه در فرهنگ و ساختار سیاسی جامعه دارد که پدرساالری را تشویق می

شدن برای استفاده از قدرت را گیرند این دیدگاه، تسلط مرد و اجتماعیمردان قرار می هصمیمی زیر سلط

الری و تسلط مرد و نابرابری جنسی است کند خشونت خانگی نتایج پدرساداند و بیان میمنشأ خشونت می

ود شدر رابطه با مردان و نظام پدرساالر ناشی میها آن خشونت علیه زنان از وضعیت فرودست. (0552 ،)زاواال

های یادگیری اجتماعی، ناسازگاری پایگاهی و تضاد منابع، تنها در چارچوب ساختارهای و تبیین آن در نظریه

اما اگر ساختارهای اقتداری پدرساالرانه را به تعبیر فوکو )سلطه گفتمانی(  ،معنادار استفرهنگی پدرساالر 

 (.1332شود )ضمیران، رو میمت روبهناچار با اشکال متعددی از مقاوبدانیم، این سلطه به

ع ین منابتربیشزیرا مردان  ،پدرساالری، یک صورت اجتماعی است و تقریباً در سراسر جهان وجود دارد

که این قدرت مادی و جسمانی کنند و هنگامیقدرت مادی و جسمانی را برای اعمال نظارت بر زنان بسیج می

 شوند. خشونتحاکم باشد منابع دیگر قدرت، مانند قدرت عقیدتی، حقوقی و عاطفی نیز به کار برده می

ها برای حفاظت از دفاع از پدرساالری است که در روابط بین اشخاص و گروه هجسمانی آخرین حرب
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(. هواداران 1333شود )ریتزر، ر برده میپدرساالری در برابر مقاومت فردی و گروهی زنان غالباً به کا

تجربه خشونت و »از طریق اجتماعی ییادگیر»که اند هروان شناختی نیز بر این عقید -اجتماعیهای نظریه

 (. آلبرت باندورا1333،ی)کالموس و اولیر علت اصلی خشونت است ،»در معرض خشونت بودن در خانواده

 شرایط تحت معموال فراگیری است معتقد ولی یابدمی افراد تعلیمی محیط در را خشن رفتارهای ریشه

 برگرفته ای فرد شخصی تجارب نتیجه تواندمی و گیردمی صورت فردی مشاهدات (تشویق یا تنبیه) مستقیم

شاهده تقلیدی دارد و از راه م پرخاشگری کامالً جنبه طبق نظر بندورا. باشد افراد سایر رفتار با مرتب نتایج از

خشونت بین والدین مدل و الگوئی برای یادگیری رفتار . تواند پایه ذاتی داشته باشدشود و نمیکسب می

ه بکنند، خشونت در خانواده را هائی که خشونت والدین را تجربه و مشاهده میخشونت گرایانه است. بچه

پذیرند. بنابراین از این دیدگاه، در عنوان یک ابزار مناسب برای بیان خشم و کنترل رفتار دیگران می

اند، احتمال بروز خشونت یا تن دادن به هایی که اعضای آن در کودکی شاهد خشونت والدین بودهخانواده

 (.1330)محسنی، های دیگر استاز خانواده تربیشآن به مراتب 

گرایان ازجمله ریتزر و بوردیو، درتبیین رفتار افراد هم بر عوامل فردی وهم برعوامل اجتماعی به تلفیق 

( انواع  1333( و گلدشتاین )1330نسن)یلکی(، و1331(، هوبر )1331صورات توام تاکید دارد. کالرک )

 یشف و فروپایه، تضعحاکم بر روابط فرد و جامع یهایاز ناسازگار یخشونت ازجمله خشونت خانوادگی را ناش

ط یا، سلطه شریاجتماعهای جامعه در انتقال ارزش ین افراد، تزلزل نهادهایم روابط بیدر تنظ یته اخالقیآتور

عادالنه ریط نامطبوع، نامطلوب و غیالت و شرایافراد به تحم یبر جامعه وواکنش خصمانه و خشن برخ کیآنوم

یق در ادامه به چکیده برخی از مقاالت و تحقیقات مرتبط در مورد پیشینه موضوع تحق دانند.می یرونیب

شیوع خشونت خانگی علیه زنان و برخی »( درتحقیقی با عنوان 1335نوح جاه و همکاران )اشاره شده است: 

میزان خشونت »( با عنوان 1331، مظلوم خراسانی و میرزائی مهر )«عوامل مرتبط با آن در استان خوزستان

شیوع و ابعاد »( با عنوان 1331، معاشری و همکاران )«33-35هر خرم آباد در سال خانگی علیه زنان ش

( با عنوان 1331، جوادیان زاده و همکاران )«خانگی علیه زنان در شهر بیرجندهای جمعیت شناختی خشونت

انواع سرمایه »( با عنوان 1330، کنعانی و همکاران )«بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متأهل»

، امیر مظاهری و قدربند فرد «با خشونت خانگی علیه زنانها آن )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( و رابطه

بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان و علت تحمل خشونت توسط »( با عنوان 1333شیرازی )

، درخشانپور و همکاران «تجربه زنان از خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی»( با عنوان 1333، کیانی)«آنان

( با 1333، زارع شاه آبادی و نورپور )«شونت خانگی علیه زنان در بندرعباسشیوع خ»( با عنوان 1333)

( با 1333، فالح و همکاران )«رابطه بین مردساالری و خشونت خانگی علیه زنان در شهر کوهدشت»عنوان 

عوامل »( با عنوان 1331، فخارزاده و همکاران )«عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان متأهل»عنوان 

، «به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ابادانکننده خانگی در زنان مراجعههای تبط با شیوع خشونتمر

های خانگی علیه زنان براساس رگههای الگوی پیش بینی خشونت»( با عنوان 1331شریعت و منشئی )

تاثیر »نوان ( با ع1331، انصاری و همکاران )«شخصیتی و سابقه کودک آزاری همسران در شهر اصفهان

به عنوان پیشینه تجربی به موضوع خشونت « ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوی همسرانهای مهارت

 اند.هکه البته اکثرا کمی بوداند هخانوادگی پرداخت
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بررسی شیوع و عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان »( با عنوان 0553و همکاران ) خارج از ایران توکاچ

 است که ما راای اینجا هیچ جنگی نیست، فقط رابطه»( با عنوان 0510، زانتینو )«متأهل در ادیرنه ترکیه

 ، وودالک«بررسی خشونت خانگی در بین بزرگساالن زندانی»( با عنوان 0511، ویل و همکاران )«ترساندمی

خشونت خانگی علیه »( با عنوان 0513، اسالبرت )«روند در حال ظهور خشونت خانگی»( با عنوان 0512)

های بررسی ویژگی»( با عنوان 0505و کاسترو و همکاران )« زنان یک چالش عمده برای کارگران اجتماعی

 ی، به عنوان پیشینه تجربی به موضوع خشونت خانوادگ«فردی، روابط و اجتماع در میان زنان خشونت دیده

 اند.هکه این تحقیقات نیز اکثرا کمی بوداند هپرداخت

نسل نت در خشو شناسیو سبب شناسی، تکنیک(یپولوژی)ت یشناسگونه ی این تحقیقهدف اصل ،نهایت در

سه با انواع یدر مقا ،انجام این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که است. المیشهر اسال(  05از تربیشقدیم )

اجتماعی که معموال آسیب به دیگران است، بخاطر درونی و خودی بودن افراد درمعرض های گر آسیبید

 یشوند تا حدیم یاهین روحیکه موجب بروز چن یبرخوردار است و عوامل یتربیش یدگیچیآسیب از پ

 هخشونت خانوادگی در اکثر جوامع و از جمل ،گر، همان طور که پیشتر اشاره شدیترند. از طرف دناشناخته

و ازجمله ها در نظام اجتماعی و خانوادگی ایران، نمود چشمگیری دارد. این موضوع در اکثر خانواده

 تیپولوژی وعوامل اند،هشود. محققان قبلی که روی خشونت خانوادگی کارکردمی شهر ایالم دیدههای خانواده

و عوامل احتمالی هم ها رخی گونهرسد بمی اما به نظراند همتعددی برای تبیین این نوع رفتارها برشمرد

یقات و نیز برخی عوامل درتحقاند هنگرفت ممکن است وجود داشته باشند که در تحقیقات پیشین مدنظر قرار

قبلی هستند که جای نقد و بازبینی دارند. بنابراین ارزشمند است که با توجه به گسترش این پدیده در بین 

امل آن شناسایی شود تا میزان این پدیده کاهش یابد یا تعدیل شود. این وعوها تکنیک ها،گونه ها،خانواده

ررسی سعی دارد به صورت کیفی به ب اند،هتحقیق، برای تکمیل تحقیقات قبلی که اکثرا به صورت کمی بود

 موضوع خشونت خانوادگی بپردازد و زوایای جدیدی از این موضوع را شناسایی نماید. 
 

 پژوهش روش

است. همچنین  و از نظر ماهیت انجام، تحقیقی کاربردی کیفیها از نظر تحلیل داده حاضرروش تحقیق 

 ،حاضر قیتحقجامعه آماری  شود.محسوب میای کتابخانه ،آوری اطالعاتروش جمعروش تحقیق از بعد 

یالم ا هرو مددکاران شاغل در بهزیستی ش اعم از مشاوران قیمرتبط با موضوع تحق افراد و کارشناسانشامل 

به این مشاوران کننده نفر و نیز افراد آسیب دیده از خشونت خانوادگی )از نسل قدیم( مراجعه 03به حجم 

با توجه به روش تحقیق که رویکردی کیفی دارد از  بوده است. 1355نفر در سال 002و مددکاران به حجم 

نفر  1)شامل  1نفره 0گروههای  درجلسات فوکوس گروپ  ،روش فوکوس گروپ استفاده شده است، بنابراین

در حین که این تا اشباع نظری، انجام شد تا (نفر از آسیب دیدگان ازخشونت( 3نفر مددکار و  1مشاور، 

د. کنننمی جدیدی تولیدهای اجرای فوکوس گروپ پنجم تشخیص داده شد که مصاحبه در گروه اخیر، داده

مود. این تحقیق کفایت نهای عنوان حجم نمونه برای مصاحبهبنابراین، پایان جلسه فوکوس گروپ پنجم به 

برای انتخاب اعضای حجم  گروههای کانونی باشد.می نفر 05گروه پنج نفره که روی هم رفته  یعنی چهار

                                                           
 (.108: 1881)کرسول، باشدمی نفر 8تا  6آن  ترین نفر و رایج 11تا  4. تعداد اعضای فوکوس گروپ معموال بین 1
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افراد دعوت شده به گروه دارای تجربه یا صفتی مشترک  .دار تکیه دارندگیری هدفبر نمونه تربیش، نمونه

 در این مورد داشتند.ای مورد نظر بودند. به عبارت دیگر، افرادی بودند که تجارب زیستهدرمورد موضوع 

 

 قسمت کارشناسان -حجم جامعه آماری . 1جدول 

 نمونه فراوانی در جامعه فراوانی در عنوان پست سازمانی

 3 10 مشاوران

 3 11 مددکاران

 3 03 کل

 مراجعان یا مددجویان()حجم جامعه آماری 

 نمونه فراوانی در جامعه فراوانی در عنوان 

 3 130 زنان

 3 13 دختران

 3 2 پسران

 3 33 مردان

 10 002 کل

 

های )گروهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای فوکوس گروپها آوری دادهبرای جمع روش اجرا.

 یاست که درآن، گروه محدود یفیک یاکتشافهای از روش یکی یگروه کانون»کانونی( استفاده شده است. 

شان را در مورد موضوع مورد نظر  لیشود تا نظر و تحلمی خواستهها آن شود و ازمی لیاز افراد مطلع تشک

ای مصاحبه یافته ساختار نیمه مصاحبه .(1332)کرسول، «به صورت آزادانه به بحث و تبادل نظر بگذارند

 یدهپرس مشابه یپرسشها پاسخ دهندگان، تمام از و شودمی مشخص قبل از مصاحبه سؤاالت آن، در که است

 ،مصاحبه یراهنما در البته. دهند ارائه خواهندمی که طریقی هر به را خود پاسخ که آزادندها آن اما ،شودمی

. شوندیم تعیین مصاحبه فرایند طی در موارد این. شودنمی ذکرها آن ترتیب و بیان هشیو مصاحبه، جزئیات

 هاماب از دوربه  و شفاف دقیق، هاسوال هراندازه .های مورد نظر بایستی به صورت دقیق طراحی شوندپرسش

پرسش کافی  0تا  3. برای یک جلسه گروه کانونی تعداد کنیدمی پیدا دست بهتری هایپاسخ به باشند،

استا برای تحقیق حاضر نیز، درهمین ر .(1332)کرسول، مورد باشد( 3 )بایستی تعداد سؤاالت کمتر از است

 سوال در نظر گرفته شد.  3

 سال( شهر ایالم کدامند؟ 05نسل قدیم )باالی های انواع خشونت خانوادگی درخانواده -1

 سال( شهر ایالم کدامند؟ 05نسل قدیم )باالی های ( خشونت خانوادگی درخانوادههایتکنیکابزارها ) -0

 سال( شهر ایالم کدامند؟ 05نسل قدیم )باالی های درخانوادهدالئل خشونت خانوادگی  -3

 

 هاهیافت

شوند که گروه می و آسیب دیده طبقه بندی گردرمانت، افراد نمونه آماری، در دو گروه لحاترین در کلی

راد افنتایج توصیفی مطالعه از نظر هویت  شود.می هم به دو گروه مساوی مشاور و مددکار تقسیم گردرمان
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 10نفر مددکار و  3نفر مشاور،  3دهند، می گروه مصاحبه را تشکیل 3نفری که  05در گروه، حاکی است از 

نفر دارای مدرک کارشناسی  0نفر مدرک دکتری و  3نیز،  نفر مشاور و مددکار 3باشند. از می نفر آسیب دیده

 ارشد هستند.

 
  هاسیمای کلی فوکوس گروپ .2 جدول

 تحصیالت ر گروههویت د نام

 دکتری مشاور ایمان

 دکتری مشاور امیرحسین

 ارشد مشاور ارشاد

 ارشد مشاور سیما

 دکتری مددکار نعیمه

 ارشد مددکار هاشم

 ارشد مددکار مریم

 ارشد مددکار محمدرضا

 راهنمایی آسیب دیده سارا

 دیپلم آسیب دیده صادق

 ابتدایی آسیب دیده زهرا

 راهنمایی آسیب دیده تیمور

 ابتدایی آسیب دیده جعفر

 دیپلم آسیب دیده گلی

 راهنمایی آسیب دیده محمد

 دیپلم آسیب دیده مرجان

 راهنمایی آسیب دیده لیال

 دیپلم آسیب دیده کژال

 بی سواد آسیب دیده ملک

 ابتدایی آسیب دیده انور

 

مشترکی که در بین های مربوط به هر سوال بازنویسی شد تا گرایشهای پاسخ ها،برای تحلیل مصاحبه

و ها مقوله ها،تم ،MAXQDA10وجود داشت، شناسایی شود. با تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار ها پاسخ

کند می ( بیان1333) 1کدهای مشترک پرتکرار شناسایی شد که درنمودارهای زیر ارائه شده است. ماکسول

 . (03 :0،0552)جانسون« بر کلمات تاکید دارد تا اعداد تربیشفی که پژوهش کی

 هاجمع بندی مصاحبه فوکوس گروپ

  :سال( شهر ایالم 05از تربیشنسل قدیم )های انواع خشونت خانوادگی در خانواده -الف

                                                           
1 .Maxwel 

2 . Johnson 
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خشونت خانوادگی، متقابل شده است و از صورت غالب خشونت مردان علیه زنان یا  ها،طبق تحلیل مصاحبه

ای هانواع خشونت خانوادگی درخانواده والدین علیه فرزندان به خشونت زنان علیه مردان نیز رسیده است.

شود. می به صورت خشونت مردان علیه زنان مشاهده تربیشسال( شهر ایالم  05از تربیشنسل قدیم )

نسل قدیم شهر ایالم های خشونت علیه دختران، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه مردان نیز درخانواده

دارای افراد سالمند به وضوح قابل های تا حدودی قابل مشاهده است. خشونت علیه سالمندان نیز در خانواده

دیم ایالم وجود دارد. با جمع نسل قهای مشاهده است و شواهد فراوانی دال بر چنین خشونتی در خانواده

خشونت درنسل قدیم های توان موارد ذیل را به عنوان گونهمی بندی، کدبندی و تحلیل مصاحبه این گروه

 با جمع بندی، کدبندی و تحلیل مصاحبه این گروه :شهر ایالم دانستهای سال( خانواده 05از تربیش)

 :شهر ایالم دانستهای سال( خانواده 05از تربیشنسل قدیم )توان موارد ذیل را به عنوان انواع خشونت درمی

خشونت مردان علیه زنان )خشونت شوهر علیه زن، پدر علیه دختر، پسر علیه مادر، برادرعلیه خواهر(، 

خشونت زنان علیه مردان )خشونت زن علیه شوهر، دخترعلیه پدر، مادر علیه پسر، خواهرعلیه برادر(، خشونت 

 (، خشونت اعضاء علیه سالمندانوالدین علیه فرزندان )خشونت پدر علیه فرزندان، خشونت مادر علیه فرزندان

)خشونت والدین علیه سالمندان، خشونت فرزندان علیه سالمندان(، خشونت سایر اعضا نسبت به هم )خشونت 

  برادر علیه برادر، خشونت خواهر علیه خواهر(.

 

 المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قدهای . انواع خشونت خانوادگی در خانواده1نمودار 

 

نسل های درخانواده یخشونت خانوادگهای گونهسواالت تحقیق)( به یکی از 1نمودار )های وجه به یافتهبا ت

  ( پاسخ داده شد.کدامند؟ المیسال( شهر ا 05از تربیش) قدیم

 سال( شهر ایالم: 05از تربیشنسل قدیم )های خشونت خانوادگی در خانوادههای ابزار -ب

 05زا تربیشنسل قدیم )های ( خشونت خانوادگی درخانوادههایتکنیکابزارها ) ها،براساس تحلیل مصاحبه

شود. کتک زدن جسمی، آزارهای بدنی، ضرب و شتم می فیزیکی و روانیهای سال( شهر ایالم شامل تکنیک

نام شوند. فحش و دشمی با چوب و کمربند و غیره ازابزارهای فیزیکی مستعمل در خشونت فیزیکی محسوب

 و تهدیدات روانی و غیره نیز از مصادیق خشونت روانی محسوبها خود شخص و خانواده اش، انواع تهمت به
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با جمع بندی، کدبندی و تحلیل مصاحبه این  اند.هشهرایالم قابل مشاهدهای شوند که به کرات درخانوادهمی

های سال( خانواده 05از تربیشدیم )( خشونت درنسل قهایتکنیکتوان موارد ذیل را به عنوان ابزار )می گروه

فیزیکی )کتک زدن جسمانی، کشیدن مو، شکستن اعضا، سوزاندن یا بریدن های شهر ایالم دانست: تکنیک

شونت خ، روانی )تهمت خیانت زدن، تهمت کم کاری زدن، تهدید به کتک، تهدید به طالق(های اعضا(،تکنیک

)نفقه ندادن، پول توجیبی ندادن،  یاقتصادهای ی(، تکنیککالمی )فحش به خود شخص، فحش به خانواده و

 .تهدید به محرومیت از ارث(

 

 
سال( شهر  05از تربیش) مینسل قدهای ( خشونت خانوادگی در خانوادههایتکنیک. ابزارها )2نمودار 

 المیا

 

 یخشونت خانوادگهای ( به یکی دیگر از سواالت اصلی تحقیق)تکنیک0نمودار )های با توجه به یافته

 ( پاسخ داده شد.کدامند؟ المیسال( شهر ا 05از تربیش) قدیمنسل های درخانواده

 سال( شهر ایالم:  05از تربیشنسل نسل قدیم )های دالئل خشونت خانوادگی درخانواده -ج

 دالئلتوان موارد ذیل را به عنوان می حالت کلی با جمع بندی، کدبندی و تحلیل مصاحبه این گروه در

قدرت طلبی مردان )قدرت طلبی  :شهر ایالم دانستهای سال( خانواده 05از تربیشخشونت درنسل قدیم )

جسمانی، قدرت طلبی اقتصادی، قدرت طلبی در تصمیمات(، اعتیاد مردان )اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به 

لیه، تاجربودن، نداشتن وسیله نق)مس یالکل(، بیکاری مردان )بیکاری دائمی، بیکاری فصلی(، فقر اقتصاد

مضیقه در مخارج روزانه، مقروض بودن(، مداخالت اطرافیان از هردو طرف )مداخالت خانواده مرد، مداخالت 

خانواده زن، مداخالت سایر فامیل(، جواز تاریخی برای خشونت مردان )سابقه تاریخی خشونت مردان، مجاز 

اجتماعی، ضعف های ضعف حمایت ت از آسیب دیدگان )یمادانستن خشونت مردان در خانواده(، ضعف ح

خانوادگی(، ساختار سنتی مرد )پدر( ساالر )حمایت از خشونت مردان توسط جامعه، قانع کردن های حمایت

 زنان آسیب دیده(
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 المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قدنسل های . دالئل خشونت خانوادگی درخانواده3نمودار 

 

های درخانواده یخشونت خانوادگ ( به یکی دیگر از سواالت اصلی تحقیق)دالئل3نمودار )های یافته با توجه به

 ( پاسخ داد.کدامند؟ المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قد

 

 گیریبحث و نتیجه

 تخشون :سال( شهر ایالم عبارتند از 05از تربیشنسل قدیم )های خشونت خانوادگی در خانوادههای گونه

و  سالمندان هیاعضاء عل خشونت، فرزندان هیعل نیوالد خشونت، مردان هیزنان عل خشونت، زنان هیمردان عل

(، مظلوم خراسانی 1335باشد. این نتیجه با نتایج تحقیق نوح جاه و همکاران )می اعضا نسبت به هم خشونت

(، امیر مظاهری و قدربند 1330(، کنعانی و همکاران )1331(، معاشری و همکاران )1331و میرزائی مهر )

(، درخشانپور و 1333بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه کیانی)»( با عنوان 1333فرد شیرازی )

عوامل موثر بر »( با عنوان 1333(، فالح و همکاران )1333(، زارع شاه آبادی و نورپور )1333کاران )هم

(، توکاچ و همکاران 1331(، شریعت و منشی )1331، فخارزاده و همکاران )«خشونت خانگی علیه زنان متأهل

( 0505همکاران ) ( و کاسترو و0513(، اسالبرت )0512(، وودالک )0511(، ویل و همکاران )0553)

سال( شهر  05از تربیشنسل قدیم )های ( خشونت خانوادگی در خانوادههایتکنیک) ابزارهمسویی دارد. 

فیزیکی )کتک زدن جسمانی، کشیدن مو، شکستن اعضا، سوزاندن یا بریدن های ایالم عبارتند از تکنیک

تهدید به کتک، تهدید به طالق(،  روانی )تهمت خیانت زدن، تهمت کم کاری زدن،های اعضا(، تکنیک

)نفقه ندادن، پول  یاقتصادهای خشونت کالمی )فحش به خود شخص، فحش به خانواده وی(، تکنیک

(، امیر 1335توجیبی ندادن، تهدید به محرومیت از ارث(. این نتیجه با نتایج تحقیق نوح جاه و همکاران )

(، فالح و همکاران 1333(، درخشانپور و همکاران )1333(، کیانی )1333مظاهری و قدربند فرد شیرازی )

(، توکاچ 1331(، جوادیان زاده و همکاران )1331(، انصاری و همکاران )1331(، فخارزاده و همکاران )1333)
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( و کاسترو و 0512(، ویجرز و همکاران )0511(، ویل و همکاران )0510(، زانتینو )0553و همکاران )

 دارد.( همسویی 0505همکاران )

قدرت طلبی  :سال( شهر ایالم عبارتند از 05از تربیشنسل قدیم )های دالئل خشونت خانوادگی درخانواده

، خشونت مردان یبرا یخیتار جواز، انیاطراف مداخالت، یاقتصاد فقر، مردان یکاریب، مردان ادیاعتمردان، 

با نتایج تحقیق نوح جاه و همکاران . این نتیجه مرد ساالر یسنت ساختارو  دگانید بیت از آسیحما ضعف

(، امیر مظاهری و قدربند فرد شیرازی 1330، کنعانی و همکاران )1331(، معاشری و همکاران )1335)

(، فخارزاده و همکاران 1333(، فالح و همکاران )1333(، درخشانپور و همکاران )1333(، کیانی )1333)

ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوی های تاثیر مهارت»( با عنوان 1331(، انصاری و همکاران )1331)

(، 0553توکاچ و همکاران ) ،(0552(، کریستوفر و همکاران )1331، جوادیان زاده و همکاران )«همسران

( همسویی 0505( و کاسترو و همکاران )0512(، ویجرز و همکاران )0512(، انگ و همکاران )0510زانتینو )

 دارد. 

موثراست.  المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قدهای درخانواده یخشونت خانوادگ بر انمرد یقدرت طلب

فیزیولوژی تنومندتر مردانه و باور سنتی مردساالرانه در جهان و به ویژه درکشورهای اسالمی از جمله ایران 

و شهر ایالم موجب قدرت طلبی جسمانی، قدرت طلبی اقتصادی و قدرت طلبی در تصمیمات درامور مهم 

ای شود. مصرف مواد اید به آن توجه ویژهاعتیاد عامل بسیار مهمی است که ب شود.می خانواده از سوی مردان

مخدر در انظار افراد خانواده و بخصوص فرزندان، فقدان کارکردهای رفتاری مناسب توسط رییس خانواده که 

تواند باعث ایجاد رفتارخشونت آمیز علی الخصوص خشونت آنی در میان افراد خانواده می معموال پدر است،

ن مواد مخدر باشد. این موارد احتمال ارتکاب افراد به خشونت خانوادگی و ایکننده و عمدتا از سوی مصرف

دهد و این عمل باعث تداوم می نیز مصرف مواد در بزرگسالی در میان فرزندان را نیز به مقدار زیادی افزایش

ور رواج دبین نسلی اعتیاد و خشونت همراه با تغییرات ساختاری خانواده را به دنبال دارد و در این شرایط 

 یخشونت خانوادگ بر یاقتصاد فقرو  یکاریب یابد.می باطل اعتیاد و خشونت خانوادگی نیز افزایش

موثر است. فقر ناشی از مشکالت معیشتی و اقتصادی  المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قدهای درخانواده

کمک کرد ها که باید به خانوادهشود می های جدی در زمینه بروز خشونت و تعرض در خانوادهسبب آسیب

قیر و فهای بهبود یابد. خشونت در بین خانوادهها آن تا وضعیت بد معیشتی و مشکالت اقتصادی و اشتغال

ین نتیجه توان به اپایگاههای باال است،زیرا برطبق نظریه منابع میهای ازخانواده تربیشنسبت به اعضایشان 

ز منابعی ا تربیشکنند و می ایگاه باال کمتر از زور بدنی و خشونت استفادهبا پهای رسید که اعضای خانواده

در بین اعضای خانواده در بین ها خشونت تراند.بیشهکنند که اعضای دیگر از آن برخوردار نبودمی استفاده

  مردان بوده است.

سال( شهر  05از تربیش) مینسل قدهای درخانواده یخشونت خانوادگ بر از هردو طرف انیاطراف مداخالت

و اختیارات همسر به ویژه زنان موجب ورود ها موثراست. تحریکات اطرافیان به محدود کردن آزادی المیا

شود و وقتی همسر )زن( ریشه این نوع جو ها میشک و تردید و اخم و سردی و مشاجره به زندگی زوج

 شود.می اند اختالفات جدی و زد و خوردها شروعدمی خانوادگی را در تحریکات مادر شوهر و خواهر شوهر

سال( شهر  05از تربیش) مینسل قدهای درخانواده یخشونت خانوادگبر خشونت مردان یبرا یخیتار جواز

دانند. مشروع پنداشتن موثر است. برخی از مردان کتک زدن و خشونت علیه همسر را حق خود می المیا
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ین منابع تربیشزیرا مردان  ،ت و تقریباً در سراسر جهان وجود داردخشونت مردان، یک صورت اجتماعی اس

که این قدرت مادی و جسمانی کنند و هنگامیقدرت مادی و جسمانی را برای اعمال نظارت بر زنان بسیج می

 شوند. خشونتحاکم باشد منابع دیگر قدرت، مانند قدرت عقیدتی، حقوقی و عاطفی نیز به کار برده می

ها برای حفاظت از دفاع از پدرساالری است که در روابط بین اشخاص و گروه هآخرین حربجسمانی 

 شود. پدرساالری در برابر مقاومت فردی و گروهی زنان غالباً به کار برده می

سال( شهر  05از تربیش) مینسل قدهای درخانواده یخشونت خانوادگ بر دگانید بیت از آسیحما ضعف

بیعی شود، طکنند و برایشان مجازاتی در نظر گرفته نمیموثراست. وقتی افرادی که خشونت ورزی می المیا

به این رفتارها و آزارها ادامه دهند. از سوی دیگر برخی به خاطر که این شود برایاست که دستشان باز می

ی لی و غیره به همسر خود وابستگکنند تا این شرایط را تحمل کنند، بسیاری از زنان از نظر ماآبرو سعی می

ی نسبت به همسر خود تربیشگذارد تا بتوانند خشونت دارند و همین مسئله بازهم دست مردان را باز می

های قانونی و حقوقی الزم در این زمینه وجود ندارد. هنگامی که زوجین برای طالق به بورزند. حمایت

وره و مددکاری نیز حضور یابند. این دفترها موظف هستند تا حد کنند باید در دفتر مشاها مراجعه میدادگاه

ای هدرخانواده یخشونت خانوادگ بر مرد )پدر( ساالر یسنت ساختارامکان بین زوجین سازش ایجاد کنند. 

ها را موثراست. باورهای مردساالر حاکم بر جامعه، این خشونت المیسال( شهر ا 05از تربیش) مینسل قد

دهد. این داند و سعی در توجیه آن دارد و گاهی رنگ و سیاق اخالقی و ناموسی به آن میمی طبیعتِ مرد

ها باورها، چنان در ذهن مرد و زن ایرانی از کودکی ریشه دوانده که اگر زن یا دختری در مقابل این خشونت

دهند. نسان خود به او میجرو خواهد شد که اطرافیان و همتر روبهها و احکامی سختمقاومت کند با برچسب

 -های شوهر های ایرانی براساس تحمل و تبعیت زنان و فرزندان از درخواستهای فرهنگی خانوادهنگرش

درنتیجه، بسیاری  ،شوندهای روزمره و محدود، تربیت در نظر گرفته میپدر شکل گرفته است و خشونت

از  تربیشزنان این موضوع را که آن اما عجیب ،داوقات، فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندار

 کنند. مردان توجیه می

 تربیش) نسل قدیمهای قدرت طلبی مردان بر خشونت خانوادگی درخانواده» ،طبق یکی از نتایج تحقیق

الزم در مدارس از سنین های با آموزش :شودمی در همین راستا پیشنهاد« شهر ایالم موثراست. سال( 05از

برای تمامی سنین و طبقات جامعه، نسبت به تساوی زن و مرد نسبت به توزیع قدرت ها پایین و در رسانه

درخانواده درآینده مقدمه چینی و بسترسازی شود. بر اهمیت مشورت و دموکراسی درخانواده درکتب درسی 

مهم خانواده های قدرت طلبی انحصاری مردان درتصمیم گیریجمعی تاکید شود تا های رسانههای و برنامه

 تربیش) نسل قدیمهای اعتیاد مردان بر خشونت خانوادگی درخانواده» ،طبق یکی دیگر از نتایج تعدیل شود.

الزم جهت پیشگیری از های آموزش :شودمی در همین راستا پیشنهاد« شهر ایالم موثراست. سال( 05از

متاهل جهت پیشگیری از گرایش همسران شان به های به اعضای خانواده مخصوصا خانماعتیاد در محالت 

اعتیاد انجام یا تقویت شود. حق طالق یک طرفه به زنان دارای همسران معتد اعطا شود تا از عواقب بعدی 

جر وما منهستند که عمزا جلوگیری به عمل آید. به ویژه برایس زنانی که همسران شان مبتال به مواد توهم

 شود.می به قتل یا قطع عضو اعضای خانواده
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های مسائل و مشکالت اقتصادی )فقر و بیکاری( بر خشونت خانوادگی درخانواده» ،طبق یکی دیگر از نتایج

معظل بیکاری  :شودمی در همین راستا پیشنهاد« شهر ایالم موثراست. سال( 05از تربیش) نسل قدیم

جزئی بیهوده که های واقعی و عملیاتی بررسی و تعدیل شود و از اعطای وام سرپرستان خانواده به صورت

شود تا افراد مستحق به شدت پرهیز شود. مشکل بی می نصیب صاحبان زر و زورها البته بسیاری از آ ن

با اعطای منازل مسکونی دولتی مانند مسکن مهر و مسکن ملی به ها خانمانی و مستاجربودن بودن خانواده

 ،طبق یکی دیگر از نتایج بخش کیفی و کمی برطرف شود.ها و امالکیها یازمندان واقعی و نه داللن

 هم نسل قدیم و هم نسل قدیمهای مداخالت اطرافیان از هردو طرف بر خشونت خانوادگی درخانواده»

الزم در کتب ی هاشود: با آموزشمی در همین راستا پیشنهاد« شهر ایالم موثراست. سال( 05از تربیش)

جمعی به ویژه رسانه ملی به صورت مستقیم وغیر مستقیم، ازمداخالت خانواده مرد های درسی و رسانه

جمعی به ویژه رسانه ملی به صورت مستقیم و های الزم در کتب درسی و رسانههای کاسته شود. با آموزش

ت یعف حماض» ،نتایج بخش کیفی و کمیطبق یکی دیگر از  غیر مستقیم، ازمداخالت اطرافیان کاسته شود.

شهر ایالم  سال( 05از تربیش) نسل قدیمهای ازآسیب دیدگان بر خشونت خانوادگی درخانواده یاجتماع

اجتماعی از آسیب دیدگان با اقداماتی مانند را ه های حمایت :شودمی در همین راستا پیشنهاد« موثراست.

قربانیان خشونت  قانونی ازهای و مجازی تقویت شود. حمایت حمایتی درفضای واقعیهای اندازی کمپین

شق ازدواج بدون ع» ،طبق یکی دیگر از نتایج بخش کیفی و کمی خانوادگی درمجلس و دولت افزایش یابد.

در همین « شهر ایالم موثراست. سال( 05از تربیش) نسل قدیمهای ورزی بر خشونت خانوادگی درخانواده

فرصت روابط معقول قبل از ازدواج برای افراد عالقمند به ازدواج با یکدیگر توسط  :ودشمی راستا پیشنهاد

و جامعه فراهم شود. زوجین قبل از ازدواج با یکدیگر به طور کامل با اوصاف و شرایط طرف مقابل ها خانواده

ایانی درشناخت زوجین تواند کمک شمی آشنا شوند. مراجعه به مراکز مشاوره قبل از ازدواج نیز دراین راستا

ممانعت بع عمل آید زیرا عالقه آن دوران زود گذر و ها نماید. از ازدواج درسنین بسیار پایین توسط خانواده

 ،طبق یکی دیگر از نتایج بخش کیفی و کمی مهم خشونت و طالق است.های ناپایدار است و یکی از زمینه

 05از رتبیش) نسل قدیمهای شونت خانوادگی درخانوادهفضای مجازی و گرایش به روابط فرازناشویی بر خ»

دسترسی به فضای مجازی را تا حد امکان  :شودمی در همین راستا پیشنهاد« شهر ایالم موثراست. سال(

تغییرات  ،طبق یکی دیگر از نتایج بخش کیفی و کمی محدود نمایید. با هم به تفریح و فعالیت بپردازید. 

شهر  سال( 05از تربیش) نسل قدیمهای در خانواده بر خشونت خانوادگی درخانوادهساختار روابط و قدرت 

با هم شان خود از نظر تحصیلی، قوای جسمانی، سطح  :شودمی در همین راستا پیشنهاد« ایالم موثراست.

خواهد بود و یادمان باشد که همه چیز متقابل است و احترام درمقابل احترام  فرهنگی و... ازدواج نمایید.

 به سر رسیده است.ها دیگر دوره بزن در روی مردان و برادران درخانواده

 

  اخالقی موازین

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 خروج از پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
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  گزاریسپاس

 یکه در گروه نمونه آمار یافراد یو تمام المیشهر ا یستیپرسنل سازمان بهز هیکادر مشاوره و کل ر،یاز مد

را  یشدند، کمال تشکر و قدردان یکار پژوهش نیا دنیرس جهیو کمال صبر و حوصله، باعث به نت یبا دلسوز

 دارم.

 

 مشارکت نویسندگان

دانشگاه آزاد  یاول بود که توسط معاونت پژوهش سندهینو یپژوهش حاضر حاصل اقتباس از رساله دکتر

 ،یمفهوم ساز ،یپژوهش در طراح نیا سندگانیاست و همه نو دهیرس بیبه تصو یواحد تهران مرکز یاسالم

 .ندداشت یکسانینقش  یسازییو نها یراستاریو س،ینو شیها، پداده یگردآور ،شناسیروش

 

  منافع تعارض

 و تعارض منافع ندارد. یمال یمقاله حام نیا سندگان،یبنا بر اظهار نو
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Examining the lived experiences f violence in families 

of the older generation (couples over 50 years old) 
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Abstract  
Aim: The purpose of this research is to examine the lived experiences of violence in 

families of the older generation (couples over 50 years old). Method: The current research 

method is qualitative. The size of the research sample is a combination of four groups of 

five people (including 1 counselor, 1 worker and 3 victims of violence), which totals 20 

people. The sampling method of the research was targeted and in the form of snowball. 

The data collection tool was a semi-structured interview with limited questions. Results: 

According to the research findings; Types of violence in the families of the old generation 

of Ilam city include men's violence against women, women's violence against men, 

parents' violence against children, members' violence against the elderly, and members' 

violence against each other. also; The techniques of violence in the old generation of Ilam 

city include: physical techniques (physical beating, pulling hair, breaking limbs, burning 

or cutting limbs), psychological techniques (slander of betrayal, slander of 

underperformance, threats to beat, threats to Divorce), verbal violence (obscenity against 

the person, swearing at his family), economic techniques (not giving alimony, not giving 

money, threatening to deprive of inheritance). Conclusion: Men's power-seeking, men's 

addiction, men's unemployment, economic poverty, interference from those around them, 

historical permission for men's violence, weak support for the injured and the traditional 

patriarchal structure on family violence in the families of the old generation (more than 50 

years) of the city. Ilam is effective. 

Keywords: family violence, types of violence, techniques of violence, old generation. 
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