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 ده يچك
در مواجهاه باا    يشود، رفتاار تااابق   يو مرگ زنان محسوب م يناتوان ياز داليل جد يخشونت يک: سابقه و هدف

ايا  عوامال    يباشاد  شناسااي   ياي ما  گذارد و متاثر از عوامل زمينه يفرد تاثير م يو روان يخشونت بر سالمت جسم

اي  عوامال زميناه   يهدف شناساي بابر زمينه را تسهيل خواهد کرد. لذا اي  ماالعه  يمداخالت مبتن يطراح ،يا زمينه

 شد. يطراح ياي زنان با خشونت خانگ هاي مقابله يموثر در اتخاذ استراتژ

زن متاهل بودند که از پاار  هاا،    42انجام شد، مشارکت کنندگان  يماالعه با رويکرد تحقيق کيفها: مواد و روش

شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيريهدفمند انتخااب شادند  دادههاا باا      يو دانشگاه ها يدرمان يمراکز بهداشت

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت يکيف يو با روش تحليل محتو شدهيگردآوراستفادهازمصاحبه نيمه ساختار يافته

ساال قارار داشاتند. مادر       3-85سال و طول مادت ازدوا    44-24 يمشارکت کنندگان در رده سن ها:يافته

نفار از مشاارکت    6کمتار از دياپلم باود.     ينفر ليسانس و باالتر و مابق 8نفر از مشارکت کنندگان ديپلم،  2 يتحصيل

 ينفار وعاعيت اقتصااد    14. ندفرزناد داشات   1-4خانه دار بودند. اکثريت مشارکت کنندگان  يکنندگان شاغل و مابق

رابااه   ،ينفر نامالوب گزارش کردند.منابع در دساتر،، تار، و نگرانا    2نفر مالوب و  5مالوب،  يخانواده را تا حد

 يطبقات زمينه اي حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بودند  اي  عوامل نه تنها اتخااذ اساتراتژ   ،يزوجي  و تاثير پذير

 .شدند يبلکه با يکديگر نيز مرتبط بوده و با گذشت زمان دستخوش تغيير م دادند يمقابله اي را جهت م يها

نحاوه   ،يا که با تغيير عوامل زمينه ياي بود به طور اي متاثر از عوامل زمينه مقابله يها ياتخاذ استراتژگيري:نتيجه

 يماداخالت و در برناماه هاا    يدر طراح يا د. بنابراي  توجه به عوامل زمينهکر يتغيير م يمقابله زنان با خشونت خانگ

 .سودمند خواهد بود ياز قربانيان خشونت خانگ يحمايت
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[، هتر  1مورد توجه قرار گرفته استت    ،يجد يمشكل بهداشت
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شتود    يديگتر هستتند، گفتته مت     يک ييا عاطف يشريک جنس

شتريک   ،يازار زن ،يبا عنتاوين همسترازار   يخشونت خانگ

و ساير عبارات مشابه نيتز تويتي     يخشونت زناشوي ،يازار

هت  نيتز متورد     يگردد و ممكن است اين عبارات بته جتا   يم

 [ 2استفاده قرار گيرند  

متون موجود به طتور رايتا از وا ه خشتونت شتريک      در

 ياستتفاده شتده استت  ستازمان جهتان      (IPV) نزديک يجنس

در يتتک رابطتته  يرا وقتتور رفتارهتتايIPV، (2010اشتتت )بهد

يتا  ي جنست  ،يکند که منجر به اسيب جستم  ينزديک تعري  م

 ،يجنست  يزورگتوي  ،يشود و شامل حمتالت جستم   يم يروان

باشتد  بتر استاس ايتن      يم يکنترل يهاو رفتار يخشونت روان

يا  يفعل يتواند همسر يا شريک جنس يم IPV تعري ، مرتكب

 (CDC)  ها ياز بيمار ي[  مرکز کنترل و پيشگير3سابق باشد  

اعمتال   ييتا روانت   يجنس ،يرا اسيب جسم IPV نيز( 2010)

يتا ستابق تعريت      ييا همسر فعلت  يشده توسط شريک جنس

 ،يخشونت جنس ،ينور خشونت جسم رکند و ان را به چها يم

 ي/عتاطف يو خشونت روان ييا جنس يتهديد به خشونت جسم

 :شود يها پرداخته م [  در ادامه به توضيح ان4کند   يسي  متق

خشونت CDC (2010) : بر اساس تعري يجسم خشونت

توانتد   ياستت کته مت    يجسم ياز نيرو ياستفاده عمد يجسم

اسيب يا يدمه گردد؛ چنگ انتداختن،   ،يمنجر به مرگ، ناتوان

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

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

  باشد يم ياز موارد خشونت جسم يهاي نمونه ديگرفرد 

بته سته دستته تقستي       ي: خشونت جنست يجنس خشونت

 :شود يم

وادار کتردن شت      يبترا  يجستم  ياستفاده از نيرو -1

 .برخالف ميلش يدرگير شدن در رابطه جنس يبرا

که  ييا مبادرت به انجام ان در فرد يانجام رابطه جنس -2

 يميلت  يقادر به درک ماهيت يا شرايط رابطه و بيان امتنار يا بت 

نيستت )نييتر شترايط     يدرگير شدن در رابطه جنس يخود برا

الكل يا دارو بودن يا به دليل ترس تحت تاثير  ،يناتوان ،يبيمار

 ( يا فشار

 راه با خشونت و اسيب ه  يتماس جنس -3

: استتفاده از کلمتات،   ييا جنست  يبه خشونت جسم تهديد

نشان دهد قتادر   ياين که به قربان يايماء و اشاره يا اسلحه برا

 يدر و ييتدمه يتا استيب جستم     ،يبه ايجاد مترگ، نتاتوان  

  باشد يم

: اعمتتال، تهديتتد بتته اعمتتال يتتا ي/عتتاطفيروان خشتتونت

 ياست که منجر بته استيب بته قربتان     يا زورگويانه يها روش

باشد امتا   يشامل موارد زير م ي/عاطفيشود؛ خشونت روان يم

کنتترل انهته    ،يشتود: تحقيتر قربتان    يمحدود به اين موارد نم

 ختيتار تواند انجام دهتد، امتنتار از در ا   يتواند يا نم يم يقربان

که منجر به احستاس   ياعمال يادن اطالعات، انجام عمدقرار د

از  يشود، دور نگه داشتتن قربتان   ياضطراب و تحقير در قربان

به پتول يتا    يقربان يدوستان و خانواده و محدود کردن دسترس

 [ 4  يديگر منابع ضرور

IPVًباشتد، ستازمان    يبرختوردار مت   يباالي از شيور نسبتا

ستاله   15-49هزار زن  24بيش از  يبهداشت با بررس يجهان

يتا هتر    ييا جنس يکشور جهان، شيور خشونت )جسم 10در 

را  يدر طتول زنتدگ   يشتريک جنست   يدو( تجربه شده از سو

دهتد کته    ينشان مت  ي[  براورد جهان5گزارش کرد   15-11%

و مترگ زنتان محستوب     ينتاتوان  يداليل جد ازيخشونت يك

ا خشونت ممكتن استت   مرتبط بيسالمت ي[  پيامدها6شود   يم

تاثير خشونت بر  هيا در نتيج يمستقي  خشونت جسم هدر نتيج

طريق استرس مزمن يتا  و اندوکرين رخ دهد )از  يسيست  ايمن

از ايتن پيامتدها شتامل اختتالالت      يها(؛ تعداد ديگر مكانيس 

مشكالت قلب و عترو،، فيبروميالييتا،    ،يمرکز يسيست  عصب

[، ستندرم  9-1پذير   تحريک هسندرم رود ،ياختالالت گوارش

هتا،   يها، شكستگ يها و کبود شدگ يکوفتگ ،يدرد مزمن، ناتوان

شتك  و قفسته ستينه و     يهتا  ها، اسيب يها و خراشيدگ يپارگ

[  افستردگي، خودکشتي،   10باشد   يم يکرد جسم کاهش عمل

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

[ از جملتتته 3اب و ختتتوردن  [ و اختتتتالالت ختتتو11-16 

  باشد يمرتبط با خشونت م يروان يپيامدها
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هتاي   هاي التهابي لگن، مقاربت دردنتاک، بيمتاري   بيماري

وا ينتال ييتر قابتل توضتيح، درد لگتن،       يريز مقاربتي، خون

و ستقط ييتر    يکرد جنست  اختالل عمل ،ي[، نازاي11فيبروييد  

شد که به طور با ي[ از جمله مشكالت  نيكولو يكي م10ايمن  

که  استيشود  اين در حال يديده، ديده م شايع در زنان خشونت

 ياي از پيامتدها  ديده باردار نيتز طيت  گستترده    زنان خشونت

کنند،  يو زايمان را تجربه م يو مشكالت مرتبط با باردار يمنف

بتا   ياند تجربه خشونت در بتاردار  مطالعات موجود نشان داده

پيش از موئد جفت،  يکندگ ،يخود هنيير سقط خودب يمشكالت

وزن ک  زمان تولتد، زايمتان    ،يجنين يها زودرس پرده يپارگ

تتر از ختدمات    و استتفاده بتيش   ي[، مرگ نوزاد18زودرس  

  باشد يراه م [ ه 19  يبهداشت

زن متاهتل   2400 ي( با بررس2005و همكاران ) يفرامرز

شهر بابل، شيور خشتونت   يتدول يها کننده به درمانگاه مراجعه

%، 15را در يک سال گذشته به ترتيب  يو روان يجنس ،يجسم

و همكتاران   ي[؛ طاهرختان 20% ت مين زدند  5/81% و 4/42

 يهداشتکننده به مراکز ب زن مراجعه 811 ي( نيز با بررس2010)

در يک سال گذشته  يشهر تهران شيور خشونت خانگ يدرمان

را به ترتيب  يو عاطف يجنس ،ي% و شيور انوار جسم3/88را 

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

و  يجنست  ،يدر شهر کازرون شتيور خشتونت جستم    يديگر

 [ 11% گزارش شد  6/82% و 9/30%، 1/43به ترتيب  يروان

اردار زن بت  1600 ي( با بررست 2006و مهرعليان ) ييالح

شهرستتان شتهرکرد،    يدرمتان  يکننده به مراکز بهداشتت  مراجعه

و  يروانت  ،ي% و شتيور انتوار جستم   5/61شيور خشونت را 

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

 ،ي( نيز شيور خشونت عاطف2008و همكاران ) ي[  گروس22 

 يبهداشتت کننده بته مراکتز    را در زنان مراجعه يجنسو  يجسم

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

( در 2012و همكتاران )  ي[  در مطالعه نور23گزارش کردند  

در  يو روانت  يجنست  ،يشهر مريوان، شتيور خشتونت جستم   

% و 32%، 60به ترتيب  يدولت يها رمانگاهکنندگان به د مراجعه

 [ 24  د% بو1/19

است  يو شناخت يرفتار يها پويا از تالش يفرايند تطابق

 هادار يباشتد و بترا   يکه بته طتور متداوم در حتال ت ييتر مت      

که به عنوان تحميل يتا ختارا از    يو خارج يداخل يتقاضاها

کته   يگيترد  در يتورت   ياند، يورت مت  شده يمنابع فرد ارزياب

 کتار ايالح اسيب، تهديد يا چالش به  يبرا يتطابق يها تالش

شتود و در   يبر مساله يا تطابق فعال گفته م يروند، تطابق مبتن

تنيتي  پاستخ فترد بته ان      يبرا يتطابق يها که تالش ييورت

مرتبط با استترس و   يها و با هدف تعديل حاالت هيجانتقاضا

بر هيجان يا  يانجام گيرند، تطابق مبتن يرسيدن به تعادل عاطف

 هکننتد  که شترايط ايجتاد   يمشود  هنگا يگفته م يتطابق اجتناب

بر مساله  ياسترس به يورت قابل ت يير درک شود، تطابق مبتن

استرس را يير قابتل ت ييتر    هکنند که فرد شرايط ايجاد يو زمان

شتود   يبر هيجان بته کتار گرفتته مت     يدرک نمايد، تطابق مبتن

 25،18-28 ] 

در مواجهه با خشونت ممكن است منجر بته   يتطابق رفتار

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

[  29گتذارد    يفترد تتاثير مت    يديگر بر سالمت روان ياز سو

از  ييا حتاالت هيجتان   ينامناسب سازش ياز رفتارها يبسيار

الكتل، اعمتال    يقبيل سوء مصرف دارو، ستوء مصترف افراطت   

در تتالش   ين، ترس بازدارنتده يتا افستردگ   به ديگرا ونتخش

 [  والتدرا  و رستيک  28دهد   يتطابق با خشونت رخ م يبرا

ت يير  ،يا ابق متناسب با ت يير عوامل زمينهمعتقدند تط( 2004)

نشان دادند تطابق  ( نيز2006[  لويس و همكاران )21کند   يم

، )زمتان، مكتان   باشد يديده وابسته به زمينه م در زنان خشونت

 يها نتيجه گرفتند ارزيتاب  شده(؛ ان درک يها موقعيت و انت اب

وييه زنان يير سفيد پوست، بايتد   هزنان ب يهاي تطابق ياستراتي

ها يورت گيرد به عنوان مثتال ستكوت    در ارتباط با زمينه ان

يترور   ،ينيير وفتادار  يبا فاکتورهاي يامريكاي يزنان افريقاي

و اجترا قتانون در    يسازمان يها ياستبه س ياعتماد يب ،يقوم

 [ 16باشد   يارتباط م

( افتتزايش تهديتتد 2010همكتاران ) مطالعته استتميت و   در

 يعتدم دسترست   ،يشده در نتيجه ترک رابطه، مسائل والد درک

رک به منابع و تعهد به رابطه از جمله عوامتل مهت  در عتدم تت    
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( نيتز  2010استلو و رابينستون )   [  در مطالعه فن26رابطه بود  

استيب،   يشدت باال ،يتر شريک جنس در تحمل بيش يتواننا

بابت فرزندان، داليل زنتان را   يترس يا تهديد به مرگ و نگران

[  30دادنتد    يکمک و ترک رابطه تشتكيل مت   يجستجو يبرا

متوثر در   يا موجود در ارتباط با عوامتل زمينته   متون يبررس

نشان داد کته  ديده،  اي زنان خشونت هاي مقابله يات اذ استراتي

اي دخيتل در   مينته عوامل ز يمطالعات، بر شناساي هتمرکز عمد

اي ختا  نييتر ترک/عتدم تترک رابطته و       مقابلته  يرفتارها

که بر  کمک بوده است حال ان يکمک/عدم جستجو يجستجو

( تطتابق عبتارت   1984اساس تعريت  الزاروس و فتولكمن )  

 هدارا يکته بترا   ،يو رفتتار  يشتناخت  يها است از کليه تالش

که خارا از منابع فرد يا به عنوان  يو خارج يداخل يتقاضاها

[؛ بنتابراين  25گيرد   ياند، انجام م شده يتحميل يا فشار ارزياب

کمک و ترک رابطه تنها ب تش   ينيير جستجو يهاي ياستراتي

زنان را در مواجهه بتا خشتونت    يتطابق ياز رفتارها يکوچك

 يموجود به جهت شناستاي دهند و مطالعات  يتشكيل م يخانگ

 ،يبتا خشتونت ختانگ    قاي دخيل در تطتاب  جامع عوامل زمينه

  باشند يمحدوديت م يدارا

[ و در 16بر زمينه استت   يبه اين نكته که تطابق مبتن توجه

ان جامعه  يو فرهنگ ياجتماع ،ياز عوامل ش ص يا هر جامعه

چنين توجته بته محتدوديت مطالعتات      [ ه 31پذيرد   يتاثير م

 ياي متوثر بتر رفتارهتا    جود در تبيين دقيق عوامتل زمينته  مو

انجتام   هنيتاز بت   ،يزنان در مواجهه با خشتونت ختانگ   يتطابق

دهتد  اگتر چته در     يتر در اين زمينه را، نشان م مطالعات بيش

اي زنتان در مواجهته بتا خشتونت      هاي مقابلته  يايران استراتي

شتده   ي[ بررست 34  ي[ و کم32،33  يبا مطالعات کيف يخانگ

ها )بته استتثنا    ياست اما عوامل دخيل در انت اب اين استراتي

کمتک و عتدم تترک رابطته(،      يعوامل موثر در عدم جستجو

  بنابراين بتا توجته بته متوارد     قرار نگرفته است يمورد بررس

اي  عوامتل زمينته   يمطالعه حاضر با هدف شناستاي  ،الذکر فو،

 يبا خشونت خانگ اي زنان هاي مقابله يموثر در ات اذ استراتي

  و اجرا شد يطراح
 

 هامواد و روش
در پاسخ به ستوال پتيوهش و    يکم يها روش يناکارامد

با  يکيف يا مطالعه يبر زمينه بودن تطابق؛ منجر به طراح يمبتن

 يروش مناستب  يکيف يرويكرد تحليل محتوا شد  تحليل محتو

 [ 31باشد   ياي م مطالعه موضوعات زمينه يبرا

 يهتا، مراکتز بهداشتت    هدفمند از زنان در پارک يگير نمونه

مستتقر در شتهر تهتران انجتام شتد        يهتا  و دانشتگاه  يدرمان

شرکت در مطالعه عبتارت بودنتد از داشتتن تجربته      يمعيارها

تكل  به زبان  يمشترک، تواناي يدر طول زندگ يخشونت خانگ

و  ترسال و بتاال  18و متاهل بودن، داشتن سن  يايران ،يفارس

ماه پس  6و دوران پس از زايمان )تا  ين در دوران باردارنبود

کننتدگان از نيتر ستن، شت ل،      شد مشتارکت  ياز زايمان(  سع

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

  تنور الزم را داشته باشند يوضعيت اقتصاد

وابسته به  يجا که درک، پذيرش يا رد خشونت خانگ ان از

 يهتا  تواند در فرهنتگ  يم يد و خشونت خانگباش يفرهنگ م

[، لذا در مطالعه 35متفاوت درک شود   يها م تل  به يورت

ديتده و تاييتد وضتعيت     زنان خشتونت  يحاضر، جهت شناساي

هتا، از تعتاري  از پتيش تعيتين شتده و       ان يخشونت ديتدگ 

که خود معتقتد   يموجود استفاده نشد  زنان ييربالگر يابزارها

کته   يها ندارد، در يتورت  با ان يبودند شوهرشان رفتار مناسب

ورود به مطالعه را دارا بودند، متورد مصتاحبه    يساير معيارها

شتد تتا در رابطته بتا      يها خواستته مت   گرفتند و از ان يقرار م

در  ينازاردهنده شوهر ختود يتحبت کننتد  بنتابرا     يرفتارها

از ديدگاه خود  يخشونت خانگمطالعه حاضر تجارب زنان از 

بتر فلستفه    يکه مبتن يقرار گرفت، رويكرد يها مورد بررس ان

  باشد يفمنيست م

رو در رو در  يساختار يافته انفتراد  ها با مصاحبه نيمه داده

 ياور ( جمتع 1392تا ابان  1391ه )خرداد ماه 11دوره  يط

ختود را   يزناشتوي  يزنتدگ "نيير  يکل يشد  مصاحبه با سوال

کننتدگان   شتد ست س از مشتارکت    يشرور مت  "يي  کنيد؟تو

از شتوهر ختود ازرده    يزناشوي يشد اگر در زندگ يخواسته م

شتدند تتا    ياند، در مورد ان يحبت کنند؛ انان تشتويق مت   شده
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مواجهه  يتجارب و درک خود از خشونت تجربه شده، چگونگ

اي  هتاي مقابلته   يبا ان و علل انت اب يا عدم انت اب استراتي

ها ادامته   اطالعات تا اشبار داده ياور خود را بازگو کنند  جمع

است را شده از  يکه طبقات اشبار شدند و کدها ييافت؛ زمان

خاتمه يافت   يگير شد، نمونه يانجام شده، تكرار يها مصاحبه

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

  دقيقه بود 25

ها تجزيته و تحليتل نيتز انجتام      داده ياور زمان با جمع ه 

گرانهتاي  و النتدمن    ياين کار از روش پيشتنهاد  يبرا ،گرفت

 يهتا  انتاليز داده  يمرحله برا 5 ي( استفاده شد که دارا2004)

ها و چنتدين   کلمه به کلمه مصاحبه ي( بازنويس1باشد  يم يکيف

( 2هتا بته دستت ايتد      ان ياز محتوا يبار خواندن تا درک کل

 ي( انتزاع3اند  که خاليه و کوتاه شده يمتن به واحدهايتقسي  

( 4هتا   ان يخاليته شتده و کدگتذار    يمعناي يکردن واحدها

ها  ان يبند ها و دسته ها و تفاوت مقايسه کدها بر اساس شباهت

اشتكار متتن    يبه طبقات و زيتر طبقتات )کته بيتانگر محتتو     

 يحتتو )که بيانگر م قاتها از طب ( مش   کردن ت 5باشد(  يم

[؛ در اين مطالعه اناليز تا اشكار شدن 36باشد(   يپنهان متن م

 ياشكار )تعيين طبقات و زير طبقات( پيش رفت  بترا  يمحتو

 (B1 3/6)نست ه  افزار اپن کتد  ها از نرم تسهيل در تحليل داده

 يبا قابليتت کدگتذار   يافزار کاربرد [  اين نرم31استفاده شد  

و تشكيل طبقات و يا زيرطبقتات؛ قابتل استتفاده     يمتنيها داده

  باشد يباز م يکدگذار يبرا

 يهتا هتا از معيار  اطمينان از يحت و استحكام داده جهت

ليتنكلن و   يپتذير  و انتقتال  ياعتبار، قابليت اعتماد، تاييدپذير

ب بتتا ارتبتتاط مناستت ي[  برقتترار38گوبتتا استتتفاده گرديتتد  

حقيتق   تي  ت ياير اعضاکنندگان، چک کردن )توسط س مشارکت

( و انت تتاب کننتتدگان و چتتک کتتردن توستتط ختتود مشتتارکت

ايش داد؛ ها را افز گان با حداکثر تنور، اعتبار دادهکنند ارکتمش

از متن مصاحبه  يکنندگان ب ش در چک کردن توسط مشارکت

گرفت و  يکننده قرار م اوليه در اختيار مشارکت يراه با کدها ه 

ها، بتا نيتر    است را شده محقق از داده يها ميزان تجانس ايده

افزايش قابليت اعتماد و  ياگرديد  بر يکننده مقايسه م مشارکت

هتا   استفاده شد؛ متن مصاحبه ياز تكنيک حسابرس يپذير تاييد

ان کتدها و   ينتارران قترار گرفتت کته در طت      يمورد بازنگر

داده  يهيتات علمت   يطبقات است راا شده به دو نفر از اعضتا 

انجام تحليتل   يها نيز درست قرار گرفت؛ ان يورد بررسشد و م

روند و مراحتل تحقيتق بته يتورت      نينچ را تاييد نمودند  ه 

ديگتر   يبترا  يو دقيق مستند شد تتا امكتان حسابرست    يجزئ

ها با تجارب  يافتهمحققين در اينده فراه  شود  مقايسه تشابه 

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

 ،کننتتدگان تن حتتداکثر تنتتور در انت تتاب مشتتارکتنيتتر گتترف

  داد ايشرا افز يپذير انتقال

شتهيد   يتوسط کميته اخال، دانشگاه علتوم پزشتك   تحقيق

در خصتو  هتدف و ماهيتت     يتاييد شتد، توضتيحات   يبهشت

از تحقيق در  يگير لبانه شرکت، حق کنارهتحقيق، ماهيت داوط

بتته  ينتتام يو بتت يهتتر زمتتان دل تتواه و حفتتگ محرمتتانگ  

شترکت   يبرا يکنندگان داده شد، رضايت اگاهانه کتب مشارکت

 يتضتتمين ايمنتت ييتتدا اختتذ شتتد  بتترا بطدر مطالعتته و ضتت

هتا، بته    ن، محقتق و نيتز تضتمين اعتبتار داده    کننتدگا  مشارکت

که در خصو  تحقيق پيرامتون خشتونت    ياخالق يراهنماها

م مصاحبه [ از جمله انجا5،39وجود داشت، توجه شد   يخانگ

با رعايت خلوت کامل و تالش جهت مطلع نشدن افراد ديگتر  

  زن از موضور مصاحبه شنايانراهان و ا از جمله ه 

 

 نتايج
زن متاهتل در رده   24کنندگان در مطالعه حاضر  مشارکت

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

نفتر   5کننتدگان ديت ل ،    نفتر از مشتارکت   1 يمدرک تحصتيل 

نفتتر از  6ر از ديتت ل  بتتود  تتت کتت  يليستتانس و بتتاالتر و متتابق

دار بودنتد  اکثريتت    خانته  يکننتدگان شتايل و متابق    مشارکت

 ينفر وضعيت اقتصاد 12فرزند داشتند   1-2 نندگانک مشارکت

وب نفتر نتامطل   4نفر مطلوب و  8مطلوب،  يخانواده را تا حد

ه طال، به دنبال کنندگان سابق نفر از مشارکت 2گزارش کردند  

 5(؛ يخود داشتند )طال، توافق يتجربه خشونت در ازدواا قبل

کمتتک بتته مراجتتع  يکننتتدگان در جستتتجو نفتتر از مشتتارکت
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 ينفتر بته پزشتك    1هتا   مراجعه کرده بودند که از بين انيقضاي

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

 يکننتدگان در طتول زنتدگ    منصرف شده بود  مشتارکت  يبعد

تجربته   يو عاطف يجنس ،يمشترک، خشونت را در ابعاد جسم

 کرده بودند 

طبقه را اشكار نمتود کته شتامل     4ها  و تحليل داده تجزيه

 يرابطه زوجين و تاثيرپذير ،يمنابع در دسترس، ترس و نگران

اي تاثيرگتذار   هاي مقابلته  يبود؛ اين عوامل بر انت اب استراتي

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

 ( 1شود )جدول  يپرداخته م

 
 ها طبقات و زير طبقات پديد آمده از داده .1جدول 

 طبقه زير طبقه

 منابع شخصی

 منابع اجتماعی

س
ستر

ر د
ع د

مناب
 

 ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت اطرافيان 

نی
گرا

و ن
س 

تر
 

 مخاطره افتادن وضعيت شوهرترس و نگرانی از به 

 ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت فرزندان

 ترس و نگرانی از فروپاشی زندگی 

 ترس و نگرانی از به مخاطره افتادن وضعيت خود

 تفاهم

 اعتماد

 رضايت

 عالقه

 ترحم

 وابستگی

ين
وج

ه ز
ابط

ر
 

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

 شخصيت( ،نگرش ها، تمايالت

تاثير پذيری از عوامل بيرونی )الگو رفتاری مشاهده شده، 

 ،هنجار درک شده، بازخورد دريافتی از اطرافيان و شوهر

 گذشت زمان(

ری
پذي

ير 
تاث

 

 

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

اي بتود کته بته     از عوامل مه  زمينته  يو منابع اجتماع يش ص

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

بته نقتاط    يداد  منابع ش صت  يها را جهت م يانت اب استراتي

 ياعتماد بته نفتس، قتوا    ،ينيير منابع مال يو فرد يقوت درون

در رفتع نيتاز اشتاره     ياشتت ال و توانمنتد   ،يسالمت ،يمانجس

د به نفتس بته عنتوان يتک منبتع      داشت  به عنوان نمونه اعتما

رک رابطته داشتته   کننده در تت  توانست نقش تسهيل يم يش ص

مشتترکش   يسال از طتول زنتدگ   12که  يا ساله 32باشد؛ زن 

 يو عاطف يجنس ،ياز انوار خشونت جسم يگذشت و ترکيب يم

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

دارم،  يت نمت ا زن بابام گفت من نگته "چنين گفت:  گرفته بود،

به نگه داشتن شما نتدارم، متن ختودم     يگفت  من ايال احتياج

قبتول   يخودم را روبرا کتن   متن ختودم را خيلت     يبلدم زندگ

 هکننتد  مشتارکت   "قبتول دارم  يداشت ، هنوز ه  يته جورهتاي  

در نرمش و کوتاه امتدن   يرا عامل ايل يفقدان سالمت يديگر

شتد   يفقط يه چيز باعت  مت  "مواجهه با شوهر عنوان کرد: در 

 ،داشت  حويله جر و بح  نداشت  يکشيد, افسردگ ياعصاب  نم

امدم که ديگه ادامه پيدا نكنه، اعصاب  يرو اين حساب کوتاه م

ستال،   15 استاله، طتول متدت ازدوا    30  )"خودم خرد نشه

 ( يو عاطف يديده جسم خشونت

 ياز حمايتت اجتمتاع   يمنتد  بهره يبه معنا ياجتماع منابع

 ،باشد يا يا مشاوره يتوانست در بعد عاطف يبود، اين حمايت م

و يتا در   يو يير مال يمال يحمايت شدن در جهت رفع نيازها

بتود  بته    يجهت کنترل خشونت از ديگر ابعاد حمايت اجتماع

 يتتر  بيش يها انت اب،يبه حمايت اجتماع يدسترس يطور کل

داد و انتان بتا توجته بته      يکنندگان قرار م در اختيار مشارکت

تنتد  بته   پرداخ يدر دسترس، به اداره موقعيت م يمنابع اجتماع

 يستال از طتول زنتدگ    21کته   يا ستاله  38عنوان نمونه، زن 

 ،ياز انتوار خشتونت جستم    يگذشتت و ترکيبت   يمشترکش م

خود به  ياستراتيرا تجربه کرده بود، از ت يير  يو عاطف يجنس

 اون موقع واقعتاً "س ن گفت:  يبه منابع حمايت يدنبال دسترس

رفت  دادسرا شكايت کردم چون پسرام بزرگ شده بودند کمك  

ها اون منو تهديتد   دن،     اوليخرا خونه را پسرام م ،کردند يم

گ  يکتن  مت   يدم، االن من تهديدش ميها را بهت نم کرد، بهه يم

کن ، از ايتن   ي وام برم جدا زندگيشدن، م رگهام بز ديگه بهه
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فقدان حمايت  يديگر هکنند که مشارکت   در حالي"ترسه يه  م

لته ختود بتا خشتونت     در نحتوه مقاب  ياطرافيان را عامل مهمت 

نداشت   يوقت قهر نكردم برم چون جايگاه هيچ"تويي  کرد: 

 38)  "نه بابتام بتودم      اگر پدرم پشت  بود، شايد االن من خو

و  يديتده جستم   ستال، خشتونت   18مدت ازدواا  ه، طولسال

 ( يعاطف

مشتترکش   يستال از طتول زنتدگ    25که  يا ساله 46 زن

را تجربته کترده بتود؛     يو عاطف يگذشت و خشونت جسم يم

در  ياطرافيتان را عامتل مهمت    يا از حمايت مشاوره يمند بهره

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

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

زدم بتا ختانوم اون    يما بود، زنگ مت  يجريان زندگ رداشت، د

زنتگ   کترد  متثالً   يمت  يمن را راهنماي يکردم، خيل ييحبت م

گفت اين کار را نكن يا اين کتار را بكتن،    يزد به شوهرم م يم

  "بتون  ادامه بدم ها باع  شدند که يه ذره من اون

کننتده بتود    محدود يعامل يترس و نگران . يو نگران ترس

داد؛  يدر دستتترس زنتتان را کتتاهش متت   يهتتا کتته انت تتاب 

حيطه س ن به ميتان   5در  يکنندگان از ترس و نگران مشارکت

 اوردند  

از به م تاطره افتتادن وضتعيت اطرافيتان:      يو نگران ترس

 يروان ،ياز اسيب ديدن اطرافيان در ابعاد جسم يترس و نگران

از  يدر حال يتا اينتده بتود نييتر تترس و نگرانت       يو اجتماع

اطرافيان و ترس  يناراحت شدن اطرافيان، ترس از رفتن ابرو

 16کته   يا ستاله  32سب شوهر با اطرافيتان  زن  از رفتار نامنا

از انتوار   يگذشتت و ترکيبت   يمشترکش م يسال از طول زندگ

را تجربه کرده بود، ترس از  يو عاطف يجنس ،يونت جسمخش

اطرافيان را علت فاش نكتردن رفتتار شتوهر و عتدم      يناراحت

% يا 5دونند شايد  ياش را نم همه"کمک عنوان کرد:  يجستجو

 يکتار  يبشن وقت تگ  چرا ناراحيگ ، ميدونند، نم ي% را م10

ادم يريبته,  ه متن  يت   ،شه کرد، االن شايد شما يه ادم يريبهينم

هت   فكتر شتما را    يخوب شايد خيلت  يدونستيها را که نم اين

که من  ،خود ادم، پدر و مادر همش ول کرد، چه برسه به خانواد

تر از خود  خواد اون شكنجه بشه، بيش يجگر گوشش ، چقدر م

  "گ  يمن، به خاطر همين نم

از به م اطره افتادن وضعيت شوهر: تترس   يو نگران ترس

و  يروانت  ،ياز اسيب ديتدن شتوهر در ابعتاد جستم     يو نگران

در حال يا اينده بود نييتر تترس از ناراحتت شتدن      ياجتماع

ر، از رفتار نامناسب اطرافيتان بتا شتوه    يشوهر، ترس و نگران

مقابتل   يدار شدن وجهه و ترس از تحقير شدن شوهر و خدشه

که رابطته زوجتين    يتر در مواقع و      اين ترس بيش طرافيانا

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

تتترس از رفتتتار نامناستتب اطرافيتتان بتتا شتتوهر را، در عتتدم  

ختتودم را  همتن ختانواد  "دهتد:   يکمتک نشتان مت    يجستتجو 

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

خواهتد بتا    يمت  يچه برخورد بد ،العملش چيه دون  عكس يم

  "ام بگ  ام به خانواده يوقت نم من کنه، به خاطر ان هيچ شوهر

و  يديده جسم سال، خشونت 14ه، طول مدت ازدواا سال 34)

 (  يعاطف

از به م تاطره افتتادن وضتعيت فرزنتدان:      يو نگران ترس

و  يروان ،ياز اسيب ديدن فرزند در ابعاد جسم يترس و نگران

از متورد   يدر حال يا اينده بود نيير تترس و نگرانت   ياجتماع

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

مقابل  فرزند دندر اينده، ترس از تحقير ش يبه اختالالت روان

 يستال از طتول زنتدگ    13کته   يا ستاله  21ديگران و      زن 

 ،ياز انتوار خشتونت جستم    يگذشتت و ترکيبت   يمشترکش م

را تجربته کترده بتود، در خصتو  تترس و       يو عاطف يجنس

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

گت    ينه، م مبار رفت  فقط به خاطر اين دخترم برگشت ، پسر 1

گت  دختتره،    يکنه، فقط مت  ياد پيدام م يشه، م يپسرم بزرگ م

گ ،  ينم ييزخورم چ ي      فقط کتک ميدست نامادر نَمونه زير

خوام فتردا   يهام ناراحت نشن تو خونه، نم ترس از اين که بهه

  "ه  بابام يهام بگن، مامان ه  تو تقصير داشت بهه

از  ي: تترس و نگرانت  يزنتدگ  ياز فروپاشت  يو نگران ترس

از م دوش شدن رابطه،  يشامل ترس و نگران يزندگ يفروپاش

که  يا ساله 62س از خيانت شوهر بود  زن ترس از طال، و تر
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گذشتت و خشتونت    يمشتترکش مت   يسال از طول زنتدگ  44

را تجربه کترده بتود، در خصتو  تترس از      يو عاطف يجنس

اگر فحش پدر و مادر بتده،  "چنين گفت:  بطهم دوش شدن را

گ  فتردا   يکش ، م يمن جراتش را ندارم جواب بدم، خجالت م

  "به روش نگاه کن  يچه جور

طره افتادن وضعيت خود: ترس و از به م ا يو نگران ترس

 يو اجتماع يروان ،ياز اسيب ديدن خود در ابعاد جسم ينگران

از از دستت دادن   يدر حال يا اينده بود نييتر تترس و نگرانت   

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

زير نقش  لو نامناسب اطرافيان و      مثا يبازخورد يير حمايت

اطرافيان را در عدم ترک رابطته   يترس از بازخورد يير حمايت

ختوام بترم،    يگذره، کجا مت  يگفت  ديگه داره م"دهد:  ينشان م

بهتر از خونه خودم باشته نته    يکن  خيل يام فكر نم يپدر هخون

ها  اين ،يگفتند سر اين موضور امد ياين که بد بگذره؛ خوب م

ختودم طترد بشت ، شتكنجه      دمترسي ينيست، م يداليل محكم

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

ستال،   9ساله، طول متدت ازدواا   31)  "طال، يپيدا بشه برا

 ( يخشونت ديده عاطف

نييتر تفتاه ،    يهاي يزوجين با وييگ رابطه. زوجين   رابطه

از ديگتر عوامتل    ياعتماد، رضايت، عالقه، تترح  و وابستتگ  

اي بتود؛ ايتن    هاي مقابلته  ياي دخيل در انت اب استراتي زمينه

از کت    يبرخوردار نبوده بلكه در طيف يها از ميزان ثابت يوييگ

 وبتر تفتاه  و درک شتوهر     يتا زياد مت ير بودند  رابطه مبتنت 

در تحمل وضعيت، ناديده گترفتن   يعامل مهم ،يرضايت از و

بود  زن  يرفتن نرمش در مواجه با ورفتار شوهر و در پيش گ

گذشت و  يمشترکش م يسال از طول زندگ 31که  يا ساله 50

 يخرجت "را تجربه کرده بتود، چنتين گفتت:     يخشونت عاطف

خونته،   يمت  زبره، نما يبره، دکتر م يبره، کربال م يده، مشهد م يم

کشه، به خاطر من اون شب و روز کتار   يدزد نيست، سيگار نم

 يبين ، اونت  يته دفعته عصتبان     يهاش را ه  من نم يکنه، بد يم

ده، من  يگيره، دستور م يده، ايراد م يشه، فحش م يشه، بد م يم

    "بين  ينم

از  يکنندگان به يورت اختيتار  ها نشان داد مشارکت يافته

 ياز رو يبتته يتورت اجبتتار  يعالقته و تتترح  و گتاه   يرو

را انت تاب  اي ختود   هتاي مقابلته   يو نيتاز استتراتي   يوابستگ

 يستتال از طتتول زنتتدگ 19کتته  يا ستتاله 36کردنتتد  زن  يمتت

 ،ياز انتوار خشتونت جستم    يگذشتت و ترکيبت   يمشترکش م

تجربه کرده بود، از تتاثير عالقته در مقابلته     رايو عاطف يجنس

يته وقتت    سوزه مثالً يخودم ه  واقعا دل  م"خود چنين گفت: 

 يخيلت خوابته،   يکتن  مت   ينگتاش مت   يکن      وقتت  يدعواش م

کن  پينه بسته، جگترم کبتاب    يميلومانه، دستاش را که نگاه م

اين دوست داشتن من، خودم را عقب انداخته اگتر يته    ،شه يم

رستوندم، ايتن    يم يکردم، خودم را به يه جاي يقهر م واقعاً ربا

  "شد يجور نم

 ،يبته شتوهر در ابعتاد متال     يکنندگان از وابستتگ  مشارکت

)امنيت( س ن گفتند؛ هر چه زنتان   ييا اجتماع يعاطف ،يجنس

تتر   بته شتوهر بتيش    يدر اختيار داشتند وابستتگ  يتر منابع ک 

تتر بتود, زنتان     بته شتوهر بتيش    يشتد و هرچته وابستتگ    يم

مقابله با خشتونت داشتتند، ايتن     يبرا يمحدودتر يها انت اب

يجاد يا تشديد نمايتد   را ا يتوانست ترس و نگران يم يگوابست

مشتتترکش  يستتال از طتتول زنتتدگ  30کتته  يا ستتاله 54زن 

 يو عاطف يجنس ،ياز انوار خشونت جسم يگذشت و ترکيب يم

 يبه شوهر جهت رفع نياز جنس يرا تجربه کرده بود، از وابستگ

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

 يبايد برم دنبال يكت [ يجنس تون ، باالخره اين نياز  ينم جامعه

ديگته بترم بتدتر و بتدتر      يترس  از اين که دنبال يك يمديگه، 

 يرم جلو، پس اين زندگ يکش  م يرا م يبشه، پس همين زندگ

  "بهتر از اون زندگيه که ب وام طال، بگيرم

از  يو بيرونت  ياز عوامتل درونت   يتاثيرپتذير . يتاثنرپذير

شتتد کتته بتتر انت تتاب  ياي محستتوب متت عوامتتل عمتتده زمينتته

 اي تاثير داشت  مقابلههاي  ياستراتي

: تجتارب اعت  از تجتارب    ياز عوامتل درونت   يتاثيرپذير

 يو تجتارب زنتدگ   يهاي قبل ياستراتي يحايل از به کارگير

هتاي   يمهت  در انت تاب استتراتي    يگذشته، از عوامتل درونت  

يتک   ياگر پيامد به دست امتده از بته کتارگير    ،اي بود مقابله
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در  ،يان استتراتي  يمطلوب بود؛ احتمال به کتارگير  ياستراتي

کته کستب    يافتت در حتالي   يافتزايش مت   يبعتد  يهتا  اجههمو

را  يان استتراتي  ينتامطلوب، احتمتال بته کتارگير     يپيامدها

گذشتتته نيتتز بتتر انت تتاب  يداد  تجتتارب زنتتدگ يکتتاهش متت

گذار بود؛ تجربه وضعيت بهتتر يتا   اي تاثير هاي مقابله ياستراتي

گذشته، رنجش حايل از رفتار شوهر را افتزايش  متفاوت در 

ستاخت   يزن دشوار مت  يتحمل شرايط موجود را برا وداد  يم

که تجربه وضعيت بدتر يا مشابه در گذشته، احتمتال   يدر حال

کترد  زن   يزن تسهيل مت  يرنجش را ک  و تحمل شرايط را برا

گذشت و  يمشترکش م يسال از طول زندگ 36اي که  ساله 55

را تجربه کرده بتود، در ايتن زمينته     يو عاطف يجسمخشونت 

بيان کن  من که از شهرستان امتده   يدون  چه جور ينم"گفت: 

کشيده بودم تحمل کردن اين برام راحت  يبودم چون زياد س ت

شدم شايد هرگز يتک روز   يبود اما اگر با ناز و نعمت بزرگ م

  "را تحمل کن  ها تونست  اين يه  نم

 يهتا  يهتا، تمتايالت و وييگت    ادات، نگترش و اعتق باورها

تاثيرگتذار بودنتد و ات تاذ     ياز ديگر عوامتل درونت   يش صيت

يتورت   ياي هماهنگ با اين عوامل درون هاي مقابله ياستراتي

زير به ترتيب نقش اعتقادات و ش صتيت   يها گرفت؛ مثال يم

داد  شه، يم ياون عصبان"دهد:  يرا در نحوه مقابله زنان نشان م

داره بايتد مترد را    يکشه، من بايد کوتاه بيام، مرد يه احترام يم

 گه بعد از متن بته شتوهراتون احتترام     يخدا م ،يبزرگ بشمر

ستاله، طتول    50)  "ام اين بوده بزاريد ما اين را شنيدي ، عقيده

 يمن هيچ کار"(  يخشونت ديده عاطف ،سال 31مدت ازدواا 

کتردم،   ياش يبر مت رفتاره قابلکردم، در م يکردم تحمل م ينم

يتبر داشتت  يتا زود     يکن  اين ش صيت ، که خيلت  يمن فكر م

متن بتود    يجا يتاثير داشت، هر کس يکردم، خيل يفراموش م

ستتال،  13ه، طتتول متتدت ازدواا ستتال 41)  "يتتبر نداشتتت

 ( يو جسم يديده عاطف خشونت

مشاهده شتده   يالگو رفتار  ياز عوامل بنرون يتاثنرپذير

از  يدر محيط پيرامون، هنجتار درک شتده، بتازخورد دريتافت    

تاثيرگتذار   ياطرافيان و شوهر و گذشت زمان از عوامل بيرونت 

مشتاهده   ياز الگو رفتتار  يبر نحوه مقابله زنان بود  تاثيرپذير

زن و  قبتال از مشتاهده رفتتار ديگتران در     يشده، تاثيرپتذير 

 يفرزندانشان بود، متعاقب ان مقايسه رفتار شوهر بتا الگوهتا  

کته   يگرفتت؛ در يتورت   يمشتاهده شتده يتورت مت     يرفتار

را شاهد بودنتد، تحمتل شترايط     يکنندگان رفتار بهتر مشارکت

که رفتار مشابه  يشد اما در يورت يها دشوار م ان يموجود برا

تر شده  ها بيش ان ميدرا شاهد بودند، ميزان تحمل و ا ييا بدتر

 يسال از طول زنتدگ  1که  يا ساله 24يافتند  زن  يو تسكين م

را تجربته   يو عتاطف  يگذشت و خشونت جستم  يمشترکش م

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

زاره     بتاز   يمن نمت  يه  برا ياد خونه، هيچ وقت يشب م 12

ماستت ديگته، ايتن هت  اگتر       ربين  به خاط يکن  م يه  فكر م

ها فقط به فكر عشق و حال خودش  داشت مثل بقيه ادم دوست

مونتد؛ ايتن يتد در يتد      يهيچ موقع اينقدر سر کار نمت  ،باشه

ها را ديدم ه  تو خانواده خودم،  يکنه، خيل يام را ک  م يناراحت

ديگه، بته   يرفتند جاها يه  تو خانواده شوهرم، به بهانه کار م

  "شون نبودند يفكر زندگ

از هنجار درک شتده )مطترود بتودن طتال، و      يتاثيرپذير

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

 يايجاد ترس از مشكالت طال،، عامتل مهمت   هواسط همستقي  ب

 38کننتدگان بتود  زن    اي مشارکت رفتار مقابله يگير در شكل

گذشتت و   يمشتترکش مت   يسال از طول زندگ 18که  يا ساله

را تجربه کرده بتود، در ايتن زمينته     يو عاطف يجسم تخشون

تره،  اش بيش بگيرم چه کار کن  جز اين که ضربهطال، "گفت: 

 يبتاالتره، وقتت   ياش خيلت  االن بيوه بودن تو جامعه متا ضتربه  

پرسه خوب از ايتن   يياحب کار م ،يشايل ش يبر يخوا يم

هتا   ييتد ن رفيق شو، داري  تتو تول بره، بيا با م يور بو م ور اون

 يمشكل دارم، حت يگه با شوهرم حت ياينقدر هستند، خان  تا م

متن جداشت     يشتن  وقتت   ياعتياد داره، سريع باهاش رفيق مت 

شتو،  يتحبت ن  زياد ه  يگه با زن فالن يخوام ببين  فاميل م يم

اش  يان خودش سنگين ،يبين چون شوهر نداره؛ همش زير ذره

کتن  هتر    يم يزندگ مدار يبا يه فرد يخوب وقت يول ،تره بيش

به متن   يام هست، کس هست، حداقل اسمش تو شناسنامه يچ

  "کنه يچپ نگاه نم
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چنين  از بازخورد مستقي  و توييه اطرافيان ه  يتاثيرپذير

کننده نيير ابتراز   گرم دل يها از شوهر )پاسخ يبازخورد دريافت

رفتتار شتوهر يتا     يوعده ايالح دادن و بهبود نستب  ،يپشيمان

گتذار بتود     تاثير يکننده( از ديگر عوامل بيرون نااميد يها پاسخ

مشتتترکش  يدگستتال از طتتول زنتت  13کتته  يا ستتاله 21زن 

 يو عاطف يجنس ،ياز انوار خشونت جسم يگذشت و ترکيب يم

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

از خواب ه  بلند  ،يه بار از دهن  اقا نيفتاده ،کن  ياقا يدا م را

شتب بته    ييبح به خير يا خوابيتدن  ،دم بهش يش  سالم م يم

باهاش خوب   اونت  بته ختدا     ناون باهام خوب نيست م ،خير

بزار  ،از دلش دربيادگه باهاش خوب رفتار کن، بزار  يمادرم م

  "محبتت بيفته

تاثيرگذار بود، کاهش  يزمان از ديگر عوامل بيرون گذشت

زن  يبرا ياهميت شدن رفتار و يحساسيت به رفتار شوهر و ب

 يافتتاد بته عبتتارت   ياتفتا، مت   يتكترار  يهتا  مواجهته  يدر پت 

زمان  يشدن را در ط يکنندگان کاهش رنجش و عاد مشارکت

متاثر اي را  هاي مقابله يکردند که خود ات اذ استراتي يتجربه م

 يستتال از طتتول زنتتدگ 25کته   يا ستتاله 46ستتاخت  زن  يمت 

را تجربته   يو عتاطف  يگذشت و خشونت جستم  يمشترکش م

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

بترام مهت     يديگه برام مه  نيست، اوائل خيل حرف نزنه، ايالً

بتزن، تتو    فکردم، تو رو خدا با من حر يالتماسش م يبود حت

کنه  ياالن قهر م يرو خدا قهر نكن، تو رو خدا تمومش کن، ول

کنته، ديگته ناراحتت     يمت  ياد ختودش اشتت   يروز ديگه م 4

  "کني  يم يساله داري  با ه  زندگ 25ش ، عادت کردم،  ينم

کته مستتقل از    يانتها بايد متذکر شد عامل مه  ديگتر  در

اي را جهتت   مقابلته هتاي   ياي انت تاب استتراتي   عوامل زمينه

کته شتدت    يداد، شدت خشونت درک شده بود؛ در متوارد  يم

داد و  يرخ مت  يتر درک شده از خشونت باال بود، رنجش بيش

که شدت درک شده  يدر مقايسه با زمان يهاي متفاوت ياستراتي

داد، بته کتار    يرخ مت  يتتر  تر بود و رنجش کت   خشونت ک  از

خشونت نيير تكرر  يها ييگها نشان داد وي شد  يافته يگرفته م

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

فرزنتدان   يرونده(، درگير رونده يا پس )پيش يخفا(، سير زمان

 جربهبه دنبال ت يو روان ي)چه به يورت بروز مشكالت جسم

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

تعدد خشتونت تجربته    ( وييا جنس يجسم ،يخشونت )عاطف

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

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

زمتان و نتور خشتونت     يرونده خشونت در ط نقش سير پيش

نشتان   يرنجتش حايتله و ات تاذ استتراتي     رتجربه شده را د

 دهد: يم

مشتترکش   يستال از طتول زنتدگ    16که  يا ساله 32 زن

 يو عاطف يجنس ،ياز انوار خشونت جسم يگذشت و ترکيب يم

شوهرم سنش رفت باال، بدتر "را تجربه کرده بود، چنين گفت: 

تتر بتودم تحملت  هت       شد  اوائل به اين شدت نبود، من  جوان

 د،من تمام سفيد افتتا  يتر بود، االن تو اين سه سال موها بيش

 شتدم افتتادم  دائمتاً    ديگته متري    يسال من حساب 3تو اين 

هاش را ه   بود قيد بهه يا ازش ديدم که هر زن ديگه يموارد

 يترين علت مريضت  اورد، بيش يرفت، زن تو خونه م يزد م يم

ها  يبا زورگوي ،ساخت  يمن اين بود، باز شايد با دست بزنش م

تتون ؛ االن   ينمت  يزبا اين يه چ يول ،ساخت  يهاش م يو لجباز

هام  بهه يسالگ 18رسه، اينه که تا  يکه به ذهن  م يا تنها چاره

  تحمل کن ، بعد طال، بگيرم
 

 گيريبحث و نتيجه
 يهتا  هتا تتالش   زنان قربانيان ختاموش نيستتند بلكته ان   

کنند؛ بدون توجه بته عوامتل    يفرار از خشونت م يبرا يفراوان

ها ممكن استت در رتاهر    هاي ان ياز استراتي ياي، برخ زمينه

نييتر   ي[  نتايا نشان داد عتوامل 40نقي  به نير برسد  ضد و 

 يپذير يررابطه زوجين و تاث ،يمنابع در دسترس، ترس و نگران

زنتان بتا    يتطتابق  يبتر رفتارهتا   ،يو بيرونت  ياز عوامل درون

 خشونت تاثير داشتند  

و  يمطالعه حاضر منابع در دسترس اع  از منابع ش ص در

اي بود؛  هاي مقابله ياز عوامل مه  در انت اب استراتي ياجتماع

در اختيار زنان قترار   يتر بيش يها به منابع، انت اب يدسترس
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رساند  اين  يم يها را در مقابله بهتر با خشونت يار داد و ان يم

باشتد؛ در مطالعته    يمت  العاتساير مط يها يافته مشابه با يافته

ه تحصتيالت بتاالتر، شت ل    ک ي( زنان2001اوستا و همكاران )

تتر در   داشتند، کت   يتر بيش يو استقالل مال يبهتر، خودم تار

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

کمتک   يجستجو ياز پيامدها يتر ک  يدسترس بودند و نگران

تتر،   يير شايل و بتا تحصتيالت کت     انکه زن يداشتند در حال

مطيع و فرمتانبردار بتوده و انتيتارات     تر در مقابل شوهر بيش

 [  41دادند   يانجام م يزناشوي يشان را در زندگ ينقش سنت

 ي( حمايت اجتمتاع 2006مطالعه رويزپرز و همكاران ) در

کننده در پاستخ زنتان بته خشتونت بتود؛ در       يک فاکتور تعيين

مند بودند، احتمتال   از حمايت خانواده و دوستان بهره که يزنان

کته   ي[  در حتال 42تر بود   کمک بيش ييا جستجو جدا شدن

 رکمک ناموفق، منج يبه منابع و جستجو يشكست در دسترس

تترک   يشد و اعتماد به نفس زنان را برا يبه ماندن در رابطه م

 ي[  رفتار تطتابق 43داد   يکاهش م ياميز شريک جنس موفقيت

در کترد استرستور و منتابع     در مواجهه با هر استرسور، با عمل

باشتتد، منتتابع، فريتتت استتتفاده از    يدستتترس متترتبط متت  

تاثيرات   في دهد و قادر به ت يهاي فعال را به فرد م ياستراتي

 ي[ بنابراين پاستخ تطتابق  44باشد   ياميز م وقايع استرس يمنف

باشد  يها م ديده نيز متاثر از منابع در دسترس ان زنان خشونت

 45 ] 

از بته م تاطره    يرانت ان بود کته تترس و نگ   يگويا نتايا

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

در  يهتا  کننده بود که انت تاب  محدود يعامل ،يزندگ يفروپاش

به طتور   يداد  مفهوم ترس و نگران يدسترس زنان را کاهش م

و  اکاريا اشكار در ساير مطالعات نيز اشاره شده بود؛ ز يضمن

نتد کته تترس از طتال، در زنتان      ( نشان داد2012همكاران )

مانع از گزارش بته پلتيس يتا استتفاده از ختدمات       ،يپاکستان

فتاش خشتونت نييتر     ي[  تترس از پيامتدها  46بود   يقضاي

[، 41خانواده   يتشديد خشونت، ترس از به خطر افتادن ابرو

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

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

دهندگان خدمات و ترس از ناراحت  ارائه يقرار گرفتن از سو

توانستتند   يکه خانواده زن نم يوييه در موارد هکردن خانواده ب

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

خشتونت و  کمک، پذيرش  يرفتار خشن شوهر، عدم جستجو

 شد   يطال، نگرفتن م

کته   يقابل تامل در اين مطالعات ان بود که در موارد نكته

مترتبط بتا تقتدس و حفتگ ختانواده و       يهنجارها و باورهتا 

کته   يپنداشتن خشتونت وجتود داشتت، در جتوامع     يخصوي

که زنان با  يفرزندان با شوهر بود، در موارد يقانون يسرپرست

 اننيير مهتاجر  يقوم يها در اقليتان منابع مواجه بودند و فقد

بته منتابع مواجته     يو عدم دسترس يناامن ،يکه با تبعي  نياد

در ات تاذ   يتتر  بارزتر بوده و نقش مه  يبودند، ترس و نگران

 يهتا  ديده داشت  يافتته  اي زنان خشونت هاي مقابله ياستراتي

مرتبط با تقدس و حفگ  يمطالعه حاضر نيز نشان داد هنجارها

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

 باشد    يم يتشديد ترس و نگران

نيير تفاه ،  يهاي يمطالعه حاضر رابطه زوجين با وييگ در

از عوامتل متوثر در    ياعتماد، رضايت، عالقه، ترح  و وابستگ

ديتده بتود  در    اي زنتان خشتونت   هاي مقابله يانت اب استراتي

[ و 49،30بته عالقته     يساير مطالعتات نيتز بته طتور وستيع     

در عدم  ثر[ به عنوان عوامل مو48،40،49به شوهر   يوابستگ

کمک اشاره شده بتود  محققتان    يترک رابطه يا عدم جستجو

اندن م يبرا يدليل ايل ،ينشان دادند که عشق به شريک جنس

و همكتتاران  يك[  کتتالوي40،39يتتا برگشتتت بتته رابطتته بتتود  

نيير ندانستن زبان  ي( نيز نشان دادند فقدان منابع ش ص2010)

در جامعه و  يقانون وياز خدمات اجتماع يعدم اگاه ،يانگليس

فقدان درامد مستقل از يک طرف و وضعيت مهتاجر بتودن از   

به شوهر را چندين برابر افتزايش داده و   يطرف ديگر، وابستگ

کمک  يزنان مهاجر عرب را به ماندن در رابطه و عدم جستجو

 [ 48داد   يسو، م

رابطته   يهتا  ياساس نتايا مطالعه حاضتر ستاير وييگت    بر

زوجتتين نييتتر تفتتاه ، اعتمتتاد و رضتتايت نيتتز بتتر انت تتاب  

ه اي موثر بودند که در ستاير مطالعتات بت    هاي مقابله ياستراتي
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تواند به اين دليل باشد کته   ينشده بود؛ اين امر م يا ها اشاره ان

نييتر    تا  يتطابق يمطالعات موجود بر رفتارها يتمرکز ايل

 يکمک/عتدم جستتجو   يترک/عدم تترک رابطته و جستتجو   

کته در   يتترين عتوامل   رسد بيش يکمک بوده است و به نير م

تتاثير   هاي اشاره شده ياستراتي يگير يا عدم شكل يگير شكل

که در مطالعته   به شوهر باشد؛ حال ان يدارند، عالقه و وابستگ

اي زنان  ابلههاي مق يحاضر عوامل موثر در ات اذ کليه استراتي

 قرار گرفته است   يديده مورد بررس خشونت

اي  مقابله يها يکنندگان استراتي مشارکت ها نشان داد يافته

بته کتار    ييرونت و ب ياز عوامتل درونت   يخود را با تاثيرپتذير 

ها، تمايالت، ش صتيت و   بستند؛ باورها و اعتقادات، نگرش يم

دادند  در ستاير   يتاثيرگذار را تشكيل م يتجارب عوامل درون

 يهتا  ي[، وييگت 41،49،50طالعات نيز بته نقتش اعتقتادات     م

[ در ترک/عدم ترک رابطه و 40[ و تجارب  49،50  يش صيت

کمتک اشتاره شتده بتود  در      يکمک/عدم جستجو يجستجو

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

ها به حفگ خانواده، دليل مانتدن در   و تمايل ان يشريک جنس

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

توانستت متانع از فتاش     يديتده، مت   زن خشتونت  يشد تتودار 

 [ 49کمک شود   يخشونت و جستجو

( دريافتت پاستخ   2013مطالعه رويزپرز و همكتاران )  در

کمتک   ينااميدانه از موسسات در گذشته، زنان را از جستتجو 

داشت  محققان دريافتند شاهد خشونت بودن يتا   يدوباره باز م

تجربتته خشتتونت در ختتانواده خواستتتگاه منجتتر بتته پتتذيرش 

 يکه زنان يشد در حال يدانستن ان م يخشونت، تحمل و طبيع

را تجربه نكرده بودند، پذيرش خشونت  يگذشته خشونت درکه 

هايشان بسيار دشوار بتود، ايتن زنتان در     ها و خانواده ان يبرا

به تترک   يگزارش خشونت به پليس مصم  بوده و تصمي  قطع

 [  40رابطه داشتند  

مشتاهده شتده، هنجتار     يمطالعه حاضتر الگتو رفتتار    در

ر و اطرافيتان و گذشتت   از شتوه  يشده، بازخورد دريافت درک

دادنتد  مطالعتات    يتاثيرگذار را تشكيل مت  يزمان عوامل بيرون

[، بتازخورد  45،50،51نقش هنجارها   يموجود به طور وسيع

[ و گذشتتت زمتتان  40،49از شتتوهر و اطرافيتتان    يدريتتافت

ديده متورد   زنان خشونت يتطابق ي[ را بر رفتارها21،40،51 

کته   يهنجارهاي ،ياندونز يروستايتاييد قرار دادند  در مناطق 

هتا   داننتد و از ان  يزنان را مسئول حفگ انستجام ختانواده مت   

و يک مادر خوب باشند، نقش خواهند که يک همسر مطيع  يم

ديده داشت و منجر به تستلي  و   زنان خشونت يکننده برا ناتوان

کته   ي[  محققتان دريافتنتد زمتان   45شتد    يتحمل خشونت مت 

 يشد، زنان خشتونت را درونت   يتكرار مزمان  يخشونت در ط

[  در تبيتين  40  کردنتد  يمت  يکرده و موقعيت را نرمال ارزيتاب 

افتراد در   يتطتابق  يهتا  ها بايد گفتت پاستخ   علت تشابه يافته

محتيط  -شت    متل زا تحت تاثير تعا مواجهه با وقايع استرس

از يتک   يو فترد  ي[ به عبارت ديگر عوامل درون25باشد   يم

 يديگتر رفتتار تطتابق    ياز سو يو محيط يسو و عوامل بيرون

 هکننتد  اي، متنعكس  دهند و هر راهبرد مقابلته  يافراد را شكل م

 [  52باشد   يم يو شرايط بيرون يتاثيرات متقابل عوامل درون

در  يتوان گفت تطابق با خشونت خانگ يطور خاليه م به

اي نييتر   ل زمينهبر زمينه بود و عوام يزنان مورد مطالعه، مبتن

 ،يرابطه زوجين و تاثيرپذير ،يمنابع در دسترس، ترس و نگران

دادنتد؛ بنتابراين    يرا جهتت مت   يا هاي مقابلته  يات اذ استراتي

مينه را جهت بر ز يمداخالت مبتن يمطالعه حاضر، لزوم طراح

ايتن   يهتا  دهد و يافتته  يديده نشان م حمايت از زنان خشونت

اين گونه مداخالت به کتار رود  از   يتواند در طراح يمطالعه م

 يتواند به عنوان ب شت  يمطالعه حاضر م يها ديگر يافته يسو

و  يو پيراپزشك يدروس دانشجويان پزشك ياموزش ياز محتو

دهندگان  ارائه يبازاموز يها امهبرن ياموزش ياز محتو يب ش

گيرد  بدون شک کارکنتان  مورد استفاده قرار  ،يمراقبت بهداشت

ديده هستتند، بتا    که در تماس نزديک با زنان خشونت يبهداشت

، بهتر خواهنتد  اي موثر بر فرايند تطابق از عوامل زمينه ياگاه

 يهتا ديتده را درک کننتد، از برخورد   توانست زنتان خشتونت  

ها ممانعت کترده و انتان را در مقابلته     مواجهه با ان دريقضاوت

 رسانند  يياربهتر با خشونت 

اي موثر در تطتابق   تر عوامل زمينه کاملدرک بهتر و  جهت

ها  در ساير جمعيت يانجام مطالعات تكميل ،يبا خشونت خانگ
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 يختانواده و مراکتز پزشتك    يهتا  کننده به دادگاه )زنان مراجعه

 يو اجتمتاع  يفترد  يهتا  يهتا بتا وييگت    ( و ساير گروهيقانون

 يهتا  برنامته  يراحت چنتين ط  شتود؛ هت    يمتفاوت، تويتيه مت  

 يو يير رسم يبا هدف تقويت سيست  حمايت رسم يمداخالت

به وييه سيستت  مراقبتت    يبه خدمات رسم يو تسهيل دسترس

زنتان   يو اقتصتاد  يو با هدف بهبود وضعيت اجتماع يبهداشت

در جامعه از طريق توجه وييه به تحصتيالت و اشتت ال انتان    

يتا   زندراه داشتن فر ه  تر به علت گردد  زنان جوان يپيشنهاد م

 يفرزنتدان، نداشتتن فترد    يتاب يفرزندان خردسال و گريه و ب

مصاحبه، موفق  ياز فرزندان يا نداشتن وقت برا يدار نگه يبرا

مطالعه حاضر  يها ت در مطالعه نشدند که از محدوديتبه شرک

  باشد يم

 

 تشكر و قدردانی
بهداشتت   ينامته دکتتر   از نتايا پايان يمطالعه حاضر ب ش

دانشتگاه   يو ماماي ينويسنده اول در دانشكده پرستار يبارور

 يباشتد؛ نويستندگان از تمتام    يمت  يشهيد بهشتت  يعلوم پزشك

کنندگان که تجاربشان را به اشتراک گذاشتتند، تشتكر    مشارکت

  کنند يم
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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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