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Abstract
Violence in society, especially in the family, is one of the acute social problems that 
is observed in all geographical areas and religious and racial groups and educational, 
occupational, economic and social levels. The purpose of this study is a sociological 
analysis of domestic violence against children in Ilam with a grounded theory 
approach. The study population includes all parents involved in the phenomenon of 
child abuse in Ilam. The sample size was 20, determined based on theoretical 
saturation, and the validity of the findings was provided by confirmation and 
matching with the opinions of expert judges and key informants. In this study, 
information was collected through in-depth interviews and semi-structured. Analysis 
of graduate interviews led to the formation of a conceptual framework in the form of 
causal conditions with the categories of "Low economic capital", "Corona and 
change in family lifestyle", "Family inefficiency", "Health status", background 
conditions in the form of " "Generational conflict", "Parental anticipation tradition", 
"Gender inequality", "Another desire", and "Violence as a normative norm", 
Mediating conditions in the form of "Internet and changing habits", "Conflict of job-
family roles", And the strategies of "despair", "punishment as education" and finally 
the category of negative individual consequence, "family-social consequence".
Considering the relationship between the categories, finally the core category of 
"Structural deprivation" was extracted as a category explaining violence against 
children in the city of Ilam.
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  شناختی خشونت خانگی علیه کودکان  تحلیل جامعه

  در شهر ایالم

*زهرا رضایی نسب
  .یرانا یالم،ا ،علوم اجتماعی دانشگاه ایالماستادیار

  .یرانا یالم،ا یالم،استادیار علوم اجتماعی دانشگاه ا    اللهی علی فیض

  

  چکیده

تمـام سطحدرکهرود یمشماربهحاداجتماعیمسائلازجملهخانواده،ویژه بهجامعه و  درخشونت

مشـاهده اجتمـاعی واقتصاديشغلی،تحصیلی،سطوحونژاديودینیيها گروهوجغرافیاییمناطق

نگی علیـه کودکـان در شـهر ایـالم بـا      خشونت خا شناختی جامعههدف از این تحقیق، تحلیل  .شود یم

جامعه مورد مطالعـه پـژوهش شـامل کلیـه والـدین درگیـر بـا پدیـده         . باشد میاي زمینهرویکرد نظریه 

 ها یافتهاشباع نظري تعیین و اعتبار  بر اساسمورد 20، حجم نمونه. باشد میدر شهر ایالم  آزاري کودك

در این پـژوهش   .گردیده است ینتأمو مطلعین کلیدي و تطبیق با نظر داوران متخصص  ییدتأاز طریق 

هـاي  مصـاحبه تحلیل . نیمه ساختاریافته گردآوري شد صورت بهاطالعات از طریق مصاحبه ژرفانگر و 

سـرمایه  «هـاي  مقولـه مفهومی در قالب شرایط علی با چارچوب  گیري شکلبه آزار کودكهاي خانواده

، »وضعیت سـالمت «، »ها خانوادهناکارآمدي «، »ندگی خانوادگیکرونا و تغییر سبک ز«، »اقتصادي پایین

، و »میل دیگري«، »نابرابري جنسیتی«، »سنت پیشگی والدین«، »تعارض نسلی«در قالب  اي زمینهشرایط 

تعـارض  «، »اینترنـت و تغییـر عـادتواره   «، شـرایط میـانجی در قالـب    »اي رویههنجار  مثابه بهخشونت «

و باالخره مقولـه پیامـد فـردي    » تربیت مثابه بهتنبیه «، »یاس«، و راهبردهاي »خانوادگی-شغلی هاي نقش

، در نهایت مقوله هسته ها مقولهگرفتن ارتباط میان  در نظربا . ، انجامید»اجتماعی-پیامد خانوادگی«منفی، 

  .خشونت علیه کودکان در شهر ایالم استخراج شد کننده تبیینمقوله  عنوان به» حرمان ساختاري«

  اي، حرمان ساختاري، شهر ایالم خشونت، کودکان، نظریه زمینه:هاي کلیدي واژه

  

                                                  
  z.rezaeinasab@ilam.ac.ir   .    نویسنده مسئول *
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  مسئلهمقدمه و بیان 

اولیهمفاهیم. استعمرپایانتاآناثروها دورهینتر مهماززندگیاولیهيها سال

ذهندرکههستندبذرهاییهماننددورهایندرکودكمعلوماتواطالعاتزندگی،

تلخيا ثمرهومیوهوکند یمرشدودرآمدهنهالصورت بهبعدهاوشدهکاشتهکودك

تعیینوکودكزندگیگیري شکلدرهمهها ینا. گذارد یمجايبرخودازشیرینیا

ویژه بهکودکانکردنپذیر جامعهنهادنخستینخانوادهبنابراین. استمؤثراوسرنوشت

آمادهراکودکانصحیحشرایطتحتانوادهخ. استزندگیاولیهحساسيها سالدر

يها نقشبالغافرادعنوان بهوکنندشناساییراخودبالقوههاي ییتواناتاسازد یم

).50: 1393ستوده،(یرندگعهدهبرجامعهدرراسودمندي

یاباشدکودك... وذهنیعاطفی،روانی،جسمی،سازندگیعاملتواند یمخانواده

آنبهودریافتهراکودكفزایندهنیازهايبتوانندبایدوالدین. آننابوديوویرانیعامل

رااوتوانائیکودك،ووالدینبیندوطرفهعالقهووابستگیمیزان. بدهندمناسبپاسخ

وکودكبابدرفتاريکه درحالی. دهد یمافزایشجدیدمطالبدانستنویادگیريبراي

درپرخاشگريمانندروانیاختالالتایجادباعثتواندیماونیازهايبهتوجهعدم

رفتارهايخطرمعرضدرشوند یممواجهخشونتباکهکودکانی. شودبزرگسالی

:Jellen, 2001(یرندگیمقرارجسمیوشناختیاجتماعی،هیجانی،غیرانطباقی 625 .(

خشونتآموزشگاهبهپایگاهنخستینایننوجوانانوکودکانازبسیاريبرايمتأسفانه

برايییها آموزهفرزندانعلیهخشونتووالدینمیانخشونتکهچرا،گردد یممبدل

).1391ابیسی،ازنقلبه141: 1386کارگري،(دارد همراهبهها ینا

وبزرگساالنباکودکانمناسباتوروابطازشکلیکودكباخشونتنتیجهدر

یاآنانپناهی بیوکودکانضعیفموقعیتدلیلبهآندرکهاستاجتماعینهادهاي

وحقوقوها یتقابلبزرگساالن،وکودکانبیننابرابرومتفاوتگذاري ارزش

آنانبارفتارسوءوکودکانازغفلتقبیلازمختلفیيها شکلبهکودکانيها ارزش
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هاي یزانمازشتربیاحتماًالکودکانعلیهخشونترخدادواقعیمیزان.شود یمپایمال

شناساییگیرند یمقرارآزارموردکهکودکانازبسیاريزیرااستشدهگزارش

در» گالوپ«مطالعاتیموسسهکنند یماحتیاطدادنگزارشدرنیزبسیاريوشوند ینم

جهانکشورترین یعصبانراایران) 1396سال(2017سالدرخودگزارشآخرین

.دادقراردنیادراجتماعیخشونتاولرتبهدرراکشوراینوکردمعرفی

2017سالدرجهانشدهمطالعهکشور142میانازموسسه،اینآماريدادهطبق

مردممیزان. درنداراجهانمردمترینعصبانیجنوبیسودانوعراقایران،ترتیببه

درصد47و) عراق(درصد49،)ایران(درصد50ترتیببهکشورهااینعصبانی

خشونتکرداعالم1396سال درایرانمددکاريانجمنرییس. است) جنوبیسودان(

مسجديعباس،99خرداددر. داردقضاییيها پروندهدرراسومودومرتبهخانگی

ودادخبريآزار کودكيدرصد 5/12افزایشازقانونی،پزشکیسازمانرئیسآرانی،

دريدرصد 5/12رشد1398سالدرایراندريآزار كکوديها پروندهتعداد«: گفت

).24،1399یدادروسایت(1دهد یمنشانرازمینهاین

خانگیيها خشونتآمارمتأسفانهکهاستکشوريها استانازیکیایالماستان

معاونت.استداشتهصعوديسیرگذشتهسالچنددرکودکانعلیهخشونتویژه به

مراکزبهکننده مراجعهآزاردیدهکودکانآماراینکهبیانباایالمستانابهزیستیاجتماعی

مورد23تعداد93سالدرومورد 12تعداد92سالدربهزیستیاجتماعیاورژانس

1398سالدرو.استیافته افزایشمورد 62به94سالدررقماین: افزوداستبوده

به نظر ). 1398بهزیستی،سازمانسایت(2استیافته افزایشمورد206بهآماراین

این نکته مورد . ي آثار و پیامدهاي آن باشدآزار کودكمهم  هاي جنبهیکی از  رسد می

وسیعی بر کودك،  بار زیاناثرات  تواند میاز کودکان  سوءاستفادههمگان است که  تأیید

همه و همه جسمی، جنسی، عاطفی و غفلت  سوءاستفاده. والدین و کل جامعه بگذارد

                                                  
1. https://www.rouydad24.ir/fa/news/218957/. 1399/31/3
2. https://www.behzisti.ir/news/2337/ 1398/4/1
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اثر گذاشته و  درازمدتو  مدت کوتاهمت جسمی و روانی کودك در البر س تواند می

  .درشد عادي او را مختل کن

از قبیل گسترش و  استان ایالم، ي درآزار کودكهاي ویژگیبا در نظر گرفتن 

 بود آمار وماین پدیده و ک بار زیان، همچنین به دلیل آثار مسئلهپیچیده بودن علل این 

موارد  رسانی اطالعوجود نداشتن یک سازمان براي  آخر دستارقام در این زمینه و 

ي انجام گیرد، گامی در آزار کودكي، هر اقدامی که در راه شناخت و کاهش آزار کودك

اصلیمسئلهاساساینبر. مت و امنیت کودکان جامعه استالجهت کمک به حفظ س

 .باشد یمایالمشهردرکودکانعلیهخشونتپدیدهشناختی جامعهبررسیتحقیق،این

باشد  اي می براي رسیدن به این مهم سؤاالت جزئی برگرفته از مدل الگویی نظریه زمینه

آزار به چه عواملی نسبت  کودكوالدین پدیده خشونت علیه کودکان از منظر : که شامل

دامند؟ نتایج و پیامد آمیز ک ها و نحوه مقابله با شرایط خشونت شود؟ استراتژي داده می

  خشونت علیه کودکان کدامند؟

  

  پیشینه تجربی

در جـدول زیـر    تـوان  مـی که در این زمینه صورت گرفتـه اسـت    هایی پژوهشازجمله

  .بصورت خالصه آورد
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  شده در زمینه خشونت علیه کودکان پیشینه مطالعاتی انجام -1جدول 

  عنوان  پژوهشگر  سال
محل 

  پژوهش
  نتایج  روش تحقیق

خوشابی و   1386

  همکاران

بررسی میزان شیوع 

آزاري بر  کودك

دانش آموزان دوره 

راهنمایی شهر 

  تهران

رابطه معنادار میان جنسیت دانش   کمی  تهران

آموزان، منطقه محل زندگی، 

تحصیالت والدین، شغل والدین، 

حمایت اجتماعی و  طالق والدین، عدم

انزواي اجتماعی والدین با شیوع 

  وجود داردآزاري  کودك

آزاري و  کودك  رفیعیپور  1390

عوامل مؤثر بر آن 

در منطقه جنوب 

  شهر تهران

رابطه معنادار بین فقر اقتصادي، اعتیاد،   کمی  تهران

سطح پایین تحصیالت والدین، سابقه 

مجرمیت، اختالالت روانی و کود 

  آزاري وجود دارد

ترکاشوند و   1391

  همکاران

بررسی شیوع 

آزاري و  کودك

رخی عوامل ب

جمعیت شناختی 

مؤثر بر آن در 

  دانش آموزان

رابطه مستقیم آزار عاطفی با تعداد   کمی  زنجان

و رابطه معکوس , فرزندان و سن مادر

آزار عاطفی با رتبه تولد و تحصیالت 

پدر؛ رابطه مستقیم آزار جسمی با فوت 

یکی از والدین و تعداد فرزندان 

خانواده؛ رابطه معکوس آزار جسمی 

  ا سن مادرب

زینوند   1391

  مقدم

بررسی علل و 

عوامل خشونت 

علیه کودکان و 

  نوجوانان

رابطه معنادار بین سالمت جسمی و   کمی  خوزستان

روانی والدین، وضعیت اقتصادي 

هاي فرهنگی والدین  ها، ویژگی خانواده

مانند میزان تحصیالت، میزان تقید به 

مذهب و سابقه خشونت در خانواده 

  آزاري ودكپدري با ک

: آزاري کودك  ابیسی  1391

اي از  بررسی پاره

  علل و پیامدهاي آن

آزاري  رابطه مثبت و مستقیم بین کودك  کمی  اهواز

آزاري، با خشونت خانگی، همسر

  .آنومی و تمایل به جرم وجود دارد
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  عنوان  پژوهشگر  سال
محل 

  پژوهش
  نتایج  روش تحقیق

یعقوبی   1392

دوست و 

  عنایت

بررسی 

شناختی  جامعه

عوامل مؤثر بر 

خشونت خانوادگی 

دختران نسبت به 

  نوجوان شهر اهواز

بین متغیرهاي انزواي اجتماعی،   کمی  اهواز

شده،  حمایت اجتماعی عاطفی ادراك

اقتصادي و جمعیت - پایگاه اجتماعی

خانوار با خشونت خانگی والدین 

نسبت به دختران نوجوان رابطه 

  معناداري وجود دارد

آزاري  مطالعه کودك  عباسی  1395

ازنظر ریز سیستم 

عوامل  خانواده و

  مرتبط به آن

آزار تجربه خشونت  والدین کودك  کمی  همدان

بیشتري در کودکی و تجربه انزواي 

  .اند بیشتري داشته

تدوین الگوي بومی   خانی  1395

آزاري در  کودك

یک : شهر اصفهان

  اي نظریه زمینه

عدم آشنایی با حقوق خود در کودکان   کیفی  اصفهان

م عدبخش؛  یآگاه يها و کمبود برنامه

توانایی براي تعامل و ارتباط با کودك 

 هاي یژگیو؛ و ترس از بیان کودك

ین تر مهمفردي و شخصیتی والدین

  .آزاري دارند نقش در کودك

بررسی فراوانی   لومقصود  1395

آزاري و  کودك

عوامل مؤثر بر آن 

در کودکان 

کننده به  مراجعه

  بیمارستان امیرکبیر

با بیماري  آزاري رابطه بین کودك  کمی  اراك

جسمی و روانی، تحصیالت پایین در 

والدین، میزان درآمد خانوار، شغل 

  مادر، اعتیاد، طالق در خانواده

تجربه زیسته   واعظی  1395

کودکان پیرامون 

  خشونت خانگی

تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت   کیفی  بانه

چرخه ممتد «طبقه  خانگی در قالب سه

راهبرد  مثابه پرخاشگري به«، »آزار

مثابه  حضور اجتماعی به«و » مراقبتی

  جاي گرفت» یک چالش

حبیبی و   1396

  همکاران

اثرات سوء 

آزاري بر  کودك

تر بیشتر مورد  کودکان در سنین پایین  کمی  

گیرند؛ پایگاه  کود آزاري قرار می
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  عنوان  پژوهشگر  سال
محل 

  پژوهش
  نتایج  روش تحقیق

هاي  ویژگی

  شخصیتی کودکان

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پایین و 

لدین و سطح تحصیالت پایین وا

خشونت بیشتر؛ تأثیر سالمت روانی 

  والدین بر کود آزاري

داسیلوا و 

  1همکاران

خشونت علیه   2017

کودکان و نوجوانان 

  در برزیل

سال؛  2- 7خشونت زیاد علیه کودکان   کمی  برزیل

هاي  خشونت بیشتر در میان خانواده

سال،  20- 40نشین، مردان  حاشیه

ان عنو تحصیالت کمتر والدین، مادر به

  مسئول اصلی، سپس پدر و ناپدري

اثرات : آزاري کودك  22019فیاض

و اقدامات 

  پیشگیرانه

اهمیت اقدامات پیشگیرانه در زمینه   کمی  هند

ها  آزاري؛ اهمیت ویژه به خانواده کودك

  و مدارس

  

معدود تحقیقاتی که با رویکرد  کنید میکه در جدول نیز مشاهده  طور همان

 انجامبیشتر از طریق روش کمی  اند پرداختهي آزار کودكسی به برر شناختی جامعه

 شده انجامهرها شده با روش کیفی نیز در سایر ش انجام معدود تحقیقات . 3اند شده

کیفی مسئله خشونت علیه  مطالعهخأل تجربی و پژوهشی موجود در زمینه .است

ت که محقق را به سمت ویژه در شهر ایالم، ضرورتی اس بر آن به مؤثرکودکان و عوامل 

در واقع تحقیق حاضر مبتنی بر رویکرد . انتخاب این موضوع رهنمون ساخته است

همچنین از نظر مکان . 1از موضوع تحت مطالعه در میان افراد مورد مطالعه است 4امیک

  .آید یمانجام تحقیق نیز پژوهشی نو و بدیع به شمار 

                                                  
1. Da silva et all
2. Fayaz

هاي علوم پزشکی  دانشجویان یا اساتید دانشگاه هاي تجربی که توسط الزم به ذکر است در این تحقیق، پیشینه - 3

  .اند چرا که بیشتر از دیدگاه فردي و روانی به این مسئله پرداخته. شده است شده است نادیده گرفته انجام

4. Emic
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  چارچوب مفهومی

است به چارچوب  پردازي نظریهه دلیل اینکه مبتنی بر ب اي زمینهنظریه  شناسی روش

گلیزر و اشتروس ). 1391به نقل از رییسی،  Creswell, 1994(نداردنظري نیازي 

باید از لحاظ نظري چندان حساس باشد که بتواند  شناس جامعهمعتقدند که یک 

سیت نظري در حسا. را مفهوم بندي و ترکیب کند آید میبیرون  ها دادهکه از  اي نظریه

 هاي نظریهو  اندیشد میتئوریکی  صورت بهشناس جامعهکه هنگامیرشد دائمی است و 

بر). Glaser & Strauss, 1967: 46(گیرد می، شکل دهد میزیادي را مورد مداقه قرار 

ادبیات فنی، در  عنوان بهاین اساس در پژوهش حاضر طرح مفاهیم مربوط به خشونت 

ي وق صورت گرفته است و محقق قصد استخراج چارچوب نظرراستاي کارکردهاي ف

  .ندارد

بر پایه این مفهوم، نظام خانواده مانند هر نظام و :دسترسی به منابع مثابه بهخشونت 

خانوادهیا واحد اجتماعی دیگر داراي نظام اقتداري است و هر کس به منابع مهم 

دیگران دسترسی داشته باشد  بیشتر از) شغل، تحصیالت، درآمد، مهارت و اطالعات(

.مهم با اوست هاي گیري تصمیماعضا را در مسیر امیال خود وادار کنند و سایر  توانند می

برخورداري از منابع مختلف نقش مهمی در تعیین ویلیام گود در این زمینه معتقد است 

نابع مهم بر این اساس زن یا شوهري که به م. دو رفتار افراد نظام خانواده دار ها نقش

خانوادگی  هاي گیري تصمیمو قدرتمندتري در  تر پررنگدسترسی بیشتري دارد نقش 

این نکته سرآغاز توجه به نقش منابع در خانواده و . )51: 1398یکه کار، (کند میایفا 

در معرض خشونت  کودکانآن بر تنظیم روابط خانوادگی و درنهایت قرار گرفتن  تأثیر

  .تاس

                                                                                                                       
شناسی کیفی بوده و به معناي درك، تفسیر و  رویکرد امیک یکی از مفاهیم بنیادي در پارادایم تفسیري و روش - 1

مفهوم امیک در نقطه مقابل مفهوم اتیک است . است» نظر افراد درگیر نقطه«ایی پدیده یا موضوع موردبررسی از بازنم

که اساسًا یک رویه اثباتی بوده و بر ویژگی ناظر بودن محقق بر امر موردتحقیق و نگاه به آن از موضعی خارجی و 

  .واسطه مند تأکید دارد
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 دوطرفهن مفهوم، شرایط گفتگوي یا بر اساس:عدم کنش تعاملیمثابه بهخشونت 

حضور داشته باشد و آن  1مفهوم هابرماسیکه کنش ارتباطی در  گیرد میزمانی شکل 

معتقد به  سهابرما. کنشگران در فضایی به دور از تنش نظرات خویش را تبادل کنند

از یکدیگر توقع دارند ، کنشگران کنشی همدر این . فضاي کنش ارتباطی است دهی شکل

از طریق اجماعی که محصول ارتباط و مفاهمه است  متفاوتشانکه اغراض و افعال 

و در صورت بروز . این امکان را فراهم آورد» زبان مشترك«هماهنگ کنند و 

طرفین فقط باید به دلیل متوسل  آمیز خشونت، براي جلوگیري از رفتار نظر اختالف

استدالیل  خشنغیراعمال گفتاري در گرو نیرومندي  رآو الزامپس نیروي . شوند

  ).45: 1377، 2هابرماس(

در دهه  3مفهوم یادگیري اجتماعی را باندورا:یادگیري اجتماعی مثابه بهخشونت 

بدرفتاري در دوران کودکی منجر به  هاي تجربهبه اعتقاد او مشاهده و . مطرح کرد 1990

که افراد در بزرگسالی  هایی خشونتدر واقع . شود مییادگیري رفتارهاي سلطه آمیز 

خشونت از خشونت  شود میحتی بیان . ، ریشه در دوران کودکی داردشوند میمرتکب 

چنانچه محیط خانواده بستر ). گردش خشونت یا انتقال بین نسلی(شود میزاده 

دارد و  آمیز خشونتمشاجرات و پرخاشگري باشد، این محیط نقش قطعی در رفتار 

اگر افراد در دوران کودکی در یک خانواده پر . کند میخه خشونت را جاودانی چر

زندگی کرده باشد و والدینشان مدام ناهماهنگی داشته باشند، میل به توهین  ومرج هرج

  ).33: 1391رییسی، (یابد میو خشونت علیه دیگران و در محیط خانواده افزایش 

آن هر  تبع بهن مفهوم، هر فرهنگی و ای بر اساس:فرهنگ خردهاز  جزئیخشونت 

و اعتقادات  ها نگرش، هنجارها، ها ارزشداراي عناصر خاصی است شامل  فرهنگی خرده

                                                  
شناسی تعلق  شناسی، زبان هاي معرفتی مختلف ازجمله فلسفه، جامعه که به حوزه) يانتقاد(متفکر مکتب فرانکفورت  - 1

.باشد ترین نظریات این متفکر می نظریه کنش ارتباطی یکی از مهم. دارد

2. Habermas
3. Bandura
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. و تقویت شود یا مانع آن شود تأییدکه ممکن است خشونت در بین اعضاي خانواده 

 .در نتیجه تعهد به این عناصر فرهنگی است که خشونت در خانواده را به وجود آورد

بر. این مفهوم بیش از اینکه تبیینی از ساخت اجتماعی باشد یک تبیین فرهنگی است

متفاوتی نسبت به خشونت  هاي گیري جهت، ها ارزشاز  اي مجموعهاین اساس در میان 

، اعتقادات و هنجارهاي مربوط به ها ارزشفرهنگی،  هاي تفاوتوجود دارد که در 

نوابخش و قجاوند،(شود میمنعکس  نهگرایا خشونتوضعیت مناسب براي رفتار 

1388 :15.(

کالینز و کلترانس براي پاسخ دادان به اینکه چرا : و منابع قدرت 1کالینز و کلترانس

، روي چهار عنصر اصلی دهد میامروزي روي  هاي خانوادهتضاد و خشونت در 

  :که عبارتنداز ورزند میتأکیدشناختی جامعه

سنتی پدرساالري مبتنی بر این است که زنان از نگرش : حق مالکیت جنسی) 1

  .روند میلحاظ اقتصادي، جنسی و احساسی بخشی از دارایی شوهران خود به شمار 

به نظر کالینز میزان تعارضات خانواده هنگام فشارهاي : فشارهاي اقتصادي) 2

نقشی عمده در میان طبقات پایین جامعه این عامل  ویژه به. کند میاقتصادي افزایش پیدا 

جنسیتی دارند و چنین  هاي نقشدرك خیلی سنتی از  هایی خانوادهچنین . کند میایفا 

.اقتصادي و رئیس خانواده است کننده تأمینعنوان بهکه شوهر  پندارند می

 هاي نسلشواهدي هست مبنی بر اینکه تعارضات خانواده از : انتقال بین نسلی) 3

  .شود میقبلی به نسل بعد منتقل 

خانواده مکانی است که کمتر در معرض کنترل و نظارت : کنترل اجتماعی) 4

، که خانواده حریم خصوصی )در جوامع غربی(گذشتهدر  ویژه بهاجتماعی قرار دارد 

. دانند نمیو نهادهاي پلیسی و قضایی اجازه دخالت در خانواده را به خود  شد میتلقی 

                                                  
1. Collins &, Kltrans
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ان اصلی تضاد و خشونت خانواده بودند از دید در این صورت زنان و کودکان که قربانی

  .)60: 1394رزاقی و اسالمی،(ماندند میعموم پنهان 

  

  روش تحقیق

کیفی است که در آن با اسـتفاده از رویکـرد نظریـه     هاي پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

از آن است که  اي زمینهمهم نظریه  هاي ویژگیاز . شود میداده بنیاد الگوي مفهومی ارائه 

استدالل استقرایی براي ورود به سطح خـرد واقعیـت، اسـتدالل قیاسـی بـراي سـاخت       

الگوي نظري عام و استدالل استفهامی بـراي درك موضـع امیـک کنشـگران اجتمـاعی      

شامل کلیـه   مورد مطالعه در این تحقیقجامعه ). 314: 1390،محمد پور(کند میاستفاده 

  .باشد یم)آنان يها خانوادهو 1کودکان(آزاري کودكافراد درگیر در 

در مراکـز   ویژه بهکه در دسترسی به کودکان خشونت دیده  هایی یتمحدودبه دلیل 

اورژانس اجتماعی و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی وجود داشـت و عـدم   

، در نهایـت مجبـور بـه    دیـده  آسـیب مجوز متولیان به محقق جهت مصاحبه با کودکـان  

آزار  والدین کـودك نمونه این تحقیق محدود به  ن این کودکان شدیم ومصاحبه با والدی

نظـري مـورد    گیري نمونهتعمدي و  گیري نمونهدر این تحقیق، استفاده از روش . گردید

  .نفر تعیین شد 20نظر است که از طریق اشباع نظري حجم نمونه 

  

                                                  
جسمی و روانی الزم براي زندگی شود که از نظر سن به نمو  از دیدگاه حقوق، کودك یا صغیر به کسی گفته می- 1

. شود شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می اجتماعی نرسیده باشد چون حیات واقعی کودك با تولد آغاز می

با ). 1210قانون مدنی م . (سال تمام قمري است 15سالگی و نزد پسر  9از نظر قوانین شرعی، پایان کودکی نزد دختر 

عنوان کودك در نظر گرفته سال به 15کنیم در این پژوهش نیز افراد زیر  ي اسالمی زندگی میتوجه به اینکه در کشور

  .اند شده 
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  هاي نمونه تحقیق ویژگی -2جدول 

  تحصیالت  شغل  سن  جنسیت  ردیف

  کارشناسی ارشد  کارمند  37  زن  1

  دیپلم  دار خانه  40  زن  2

  سیکل  دار خانه  45  زن  3

  کارشناسی  کارمند  41  زن  4

  دیپلم  دار خانه  35  زن  5

  دیپلم  خیاط  40  مرد  6

  کاردانی  راننده  44  مرد  7

  کارشناسی  فروشنده  48  زن  8

  کارشناسی  کارمند  41  مرد  9

  کاردانی  بیکار  38  مرد  10

  سیکل  آزاد  44  مرد  11

  دیپلم  دار خانه  43  زن  12

  سیکل  دار خانه  48  زن  13

  کارشناسی  کارمند  45  زن  14

  دیپلم  راننده  45  مرد  15

  کارشناسی  آرایشگر  33  زن  16

  کاردانی  تأسیساتی  51  مرد  17

  دیپلم  دار خانه  34  مرد  18

  دیپلم  شغل خانگی  38  زن  19

  دیپلم  دار خانه  39  زن  20

  

 8تحقیق زن و  هاي نمونهنفر از  12شود میدر جدول باال مشاهده که  طور همان

نفر  3نفر دیپلم،  8نفر کارشناسی،  5از لحاظ وضعیت تحصیلی، . باشند مینفر مرد 

سن افراد . اند بودهنفر نیز داراي مدرك کارشناسی ارشد  1نفر سیکل و  3کاردانی، 

در پژوهش حاضر نیز . غیر بوده استسال مت 51تا  33در این تحقیق هم از  کننده شرکت

تکنیک براي گردآوري  ترین مهممحقق از تکنیک مصاحبه نیمه استاندارد بعنوان 

ها و عدم افشاي نام آنها از  تأکید بر گمنام بودن نمونه. اطالعات خود استفاده کرده است
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اصول اخالقی مدنظر در پژوهش حاضر بوده که بر این اساس رضایت 

ها به  در روش گراندد تئوري، محقق پس از تبدیل داده. ان حاصل شدشوندگ مصاحبه

حاصل این کار ایجاد . ها را مطالعه و کدگذاري خواهد نمود متن، سطر به سطر آن

.متعدد در تحقیق است2هاي و مقوله 1مفاهیم

روند  ها که براي تکوین منسجم، منظم و مشروح نظریه به کار می دگذاري دادهک

و 4محوري 3کدگذاري باز: از اند عبارته انجام خواهد پذیرفت که طی سه مرحل

آوري جمعخاص  طور بهيریپذ انتقالاز جنبۀ باورپذیري پژوهش مزبور و 5.انتخابی

که توسط تنی چند از متخصصان  رو ازآنها مصاحبهکیفی و فرایند تحلیل و  يها افتهی

خواهد  محقق اریمعه خواهد، واجد پی گرفت مسائل اجتماعیاین حوزه و محققان حوزة 

مقدماتی،  يها مصاحبهمدتیطوالنبا این موضوع و فرایند  مدتیطوالندرگیري . بود

، حضور بلندمدت در میدان ها دادهو تحلیل و تفسیر  يساز ادهیپنهایی،  يها مصاحبه

. شودکیفی منجر  يها دادهبه باورپذیري بیشتر  تواندیمتحقیق را میسر ساخت که خود 

شدخواهدتالشمطالعهاینيریپذ دییتأسطحافزایشراستايدرمواردن ایبرعالوه

ازمتعددکدهايعمیقتوصیفاتوارائهمطالعهروندازشناسانهروشجزئیاتتا

  .شودآوردهها مصاحبهخالل

  

  ها یافتهوها داده

 6یالمی به چه عواملیا هاي خانوادهپدیده خشونت علیه کودکان از منظر  -اول سؤال

شما با کودکان چه بوده است؟  آمیز خشونت؟ دالیل یا شرایط رفتار شود مینسبت داده 

                                                  

1. Concepts
2. Categories
3. Open coding
4. Axial coding
5. Selective coding

  گیرد قرار میاي و میانجی بیکاري موردبررسی  در این قسمت سؤاالت فصل اول مربوط به شرایط علی، زمینه - 6
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و مسائل مربوط  ها موقعیتشرایط عبارتنداز مجموعه رویدادها و حوادثی که  طورکلی به

 اي زمینهشرایط در نظریه  ).Strauss & Corbin, 2012: 152(کنند میبه پدیده را خلق 

  .شوند میو میانجی تشکیل  اي زمینهمبنایی از سه بخش علی،  یا

  کدگذاري شرایط علی خشونت علیه کودکان از منظر والدین -3جدول 

  شرایط علی  کدگذاري

یل شرایط بهتر مالی آنان، ناتوانی در خرید همه وسایل به دلمقایسه خود با همساالن   کدگذاري باز

ین آنها، شرایط بد مالی، فشار روانی به دلیل تأماتوانی والدین در کودك، توقعات باال و ن

مشکالت اقتصادي و پشیمانی از تولد فرزند به دلیل مشکل مالی، فشار مالی، دعوا و 

مشکالت به خاطر نداشتن پول،

نشین شدن فرزندان، کم شدن ارتباطات کودکان با دوستان، پایین بودن  کرونا و خانه

و تعطیل  کرونا خاطر کرونا، ترس و اضطراب به دلیل مبتال شدن کودك، آستانه تحمل به

یر بر یادگیري کودك، درگیر تأثشدن کار همسر، کرونا و فشار مالی بر خانواده، کرونا و 

هاي آموزشی کودك یتفعالشدن در 

 عنوان رفتاري آنی و  ، خشونت بهها بچهي و لج بازي نشنو حرف، ها بچهدعواي

غذا بودن کودك، حاضرجواب بودن کودك، پرخاشگري کودك، نداشتن ي، بدا لحظه

و خالی  خواهرشوهر، بحث و اختالف با مادر شوهر؛ دعوا با مادر شوهرتحمل، دعوا با 

، اختالف با والدین بر سر طرز ها خانوادهکردن روي فرزند، دعوا با شوهر، درگیري با 

، بعدازآنها بودن، طالق و مشکالت تربیت کودك، اعتیاد شوهر، جدایی از همسر و تن

نبود مشارکت و یاریگري، در حاشیه قرار گرفتن، نبود ارتباط، نبود همدلی

 ي تیروئید، کار کممشکالت جسمی و عدم تحمل، مشکالت جسمی و خستگی و

  شدن، افسردگی دار بچهنداشتن اعصاب به خاطر دیر 

ساسیفقر مادي، برآورده نشدن نیازهاي ا  کدگذاري محوري

 کرونا و انزواي اجتماعی؛ کاهش ارتباطات اجتماعی؛ کرونا و افت تحصیلی؛ کرونا و

مشکالت اقتصادي

مثابه  مشاجرات خانوادگی، تنش در زندگی، طالق، نبود صبر و تحمل، خشونت به

ناهنجاري رفتاري کودك

بیماري جسمی، اختالالت روحی  

سرمایه اقتصادي پایین  کدگذاري انتخابی

و تغییر سبک زندگی خانوادگی کرونا

 ها خانوادهناکارآمدي

وضعیت سالمتی  
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سرمایه اقتصادي  توان میدر این تحقیق شرایط علی خشونت علیه کودکان را 

و وضعیت سالمتی  ها خانوادهپایین، کرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی، ناکارآمدي 

  .گذارند میتأثیرها خانوادهي درآزار کودكبر پدیده  مستقیمًازیرا . در نظر گرفت

از نظر پیر بوردیو، معنا و مفهوم سرمایه اقتصادي، از پهنه : سرمایه اقتصادي پایین

سرمایه اقتصادي یا ثروت مادي، در واقع قدرت پرداخت . گیرد میاقتصادي سرچشمه 

موقعیت افراد . تبدیل به کاالهاي مادي شود تواند میبراي شکلی از سرمایه است که 

و جایگاه آنها را ابتدا در خانواده و  شود میبرحسب حجم و نوع سرمایه آنها مشخص 

سرمایه  پژوهشدر این ). 63: 1393بوردیو،(سازد میسپس در جامعه مشخص 

 آمده دست بهفقر مادي، برآورده نشدن نیازهاي اساسی  هاي مقولهاقتصادي پایین از زیر 

  .است

از . در فرایند اجتماعی شدن افراد است مؤثرخانواده نهادي اجتماعی و بسیار

بسیاري . عوامل دوام و بقاي خانواده، وضعیت اقتصادي و منبع درآمد آن است ترین مهم

که امروزه در محیط خانوادگی وجود دارد  هایی آشفتگیو  ها ناهنجاري، ها نابسامانیاز 

در تبیین خشونت فقر در واقع یکی از عوامل مهم . داراي ریشه مادي و اقتصادي است

نوگراي امروزي فقر مولد تضادهاي در شرایط جامعه. باشد میو مسائل اقتصادي 

یک  کارگیري بهساده نیست که ما بتوانیم با  اي پدیدهفقر . خانوادگی و اجتماعی است

که به دلیل ابزارهاي  شود میمادي مرتبط  هاي خواستهفقر به . تعریف کنیم راآندیدگاه 

در برآورده شدن حداقل نیازها در زمینه مسکن، خوراك، بهداشت و تحصیل به ناکافی 

به خود  تري وخیممختلف حالت  هاي تبعیضو این وضعیت با اعمال  آید میوجود 

).5: 1399محمدي و مالکی، (گیرد می

حکومت  الخصوص علیو  ها حکومتبر طبق منابع اسالمی نیز هدف نهایی همه 

در این مسیر حقوق و تکالیف متعددي بر . سعادت است سوي بهاسالمی حرکت جامعه 

هم حاکمان و هم شهروندان در قبال . است شده واقععهده افراد جامعه و حکومت 

سعادت پیش برود که  سوي بهتواند میاما جامعه زمانی . یکدیگر مسئولیت دارند
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فقر دائمی رنج  حداقلی زندگی خود را نداشته باشند و از هاي دغدغهشهروندان آن 

و فقط اندیشه را مشغول امور  دارد بازمینبرند؛ زیرا فقر انسان را از تفکر بر امور متعالی 

به عقیده ویلیام بونگر فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی بوده و . سازد میمعیشتی 

احساس نابرابري  تواند میفقر و بیکاري . باشد میخشونت، فقر علت براي ترین مهم

باشدبت به دیگران، روحیه ضعیف، منزوي شدن افراد و قطع رابطه با دیگران نس

).166: 1394مکیان و لطفی، (

وقتی فرد دچار ناکامی شده  گوید میپرخاشگري، هومنز -نظریه ناکامی بر اساس

ناکامی تولید پرخاشگري . که رفتاري پرخاشگرانه از خود نشان دهد رود میباشد انتظار 

در جامعه ایالم در مواجه با مشکالت  ها خانوادهبسیاري از . کند یمو عصبانیت 

فرزند، عدم درك موقعیت اقتصادي اقتصادي، علت را در فرزندان، توقعات نامعقول

 واسطه بهکه  دانند میایشان از طرف اعضا و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی 

 خصوص بهبدین ترتیب والدین و . ندا شدهازدواج و تشکیل خانواده در آن گرفتار 

پدران با اعمال خشونت و بدرفتاري با فرزندان خود در مقابل این ناکامی و 

خانواده و والدینی که توان تدارك ملزومات . دهند میسرخوردگی از خود واکنش نشان 

اولیه و اساسی زندگی را دارا نباشند دیر یا زود، خواسته یا ناخواسته با مشکالت 

.شود میمواجه  شماربی

ایالمی با مشکالت مختلف  هاي خانوادهدر حوزه اقتصادي شاهد این هستیم که 

، ها خانوادهاین  هاي صحبتبر اساس... بیکاري، اعتیاد، بیماري و ازجملهدرگیر هستند 

بدین ترتیب . شود میاز فرط بیکاري، فقر و بیچارگی انواع خشونت در خانواده عملی 

و  ها خانوادهاقتصادي باعث بروز کشمکش، اختالف در بین اعضاي این هاي محدودیت

صحبت یک نفر از والدین، این علت . در نهایت بروز خشونت علیه کودکان شده است

  :دهد مینشان  خوبی بهرا 

دخترم تو در و همسایگی دوستاي زیادي داره کـه وضـعیت مالیشـون خیلـی بهتـر از      "

اونـا خونـه هـاي     کنـیم  مـی ین خانـه مادرشـوهرم داریـم زنـدگی     ما تو یه زیرزم مثًال. ماست
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روزي یه لباس میپوشن، انواع اسباب بازیا رو میـارن تـو خیـابون    . مستقل و ویالیی و ماشین

بعد، شب که میشه تو خونه دختـرم مـدام میخـواد بـه زور مـا هـم ایـن        . با هم کنند میبازي 

کـنم  میدیگه دست خودم نیست یا شروع . مما هم که توانایی نداری. وسایل رو برام بخریم

  ."کنم میدادوبیدادیا رو سرش  زنمش می

واژه سبک زندگی در فرهنگ علوم : کرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی

زندگی جاري  هاي سبکاست و بیشتر به  شده ترجمهاجتماعی به نوع زندگی یا معیشت 

که  دانند میصول کنش متقابل در واقع سبک را مح. در زندگی روزمره اشاره دارد

به شکل بخشیدن به نظم اجتماعی کمک کند و چگونگی جریان حیات و شیوه  تواند می

فردي و گروهی مانند استفاده از درآمد، شیوه لباس پوشیدن،  صورت بهها انسانزندگی 

، بخش تاج(شود میرا شامل ... محل سکونت، رفتارهاي دینی، فرهنگی، اجتماعی و

1399 :342.(

یک  هاي فعالیتمنسجم از همه رفتارها و  نسبتًااي مجموعهگیدنز سبک زندگی را 

 2019از اواخر سال ). 71: 1398گیدنز، (دانند میفرد معین در جریان زندگی روزمره 

در شهر ووهان چین شناسایی شد و به شکل  1ویروس جدیدي به نام کرونا

شد و زندگی گروه وسیعی  گیر همهکشور  170طی چند هفته در بیش از  اي غیرمنتظره

گسترش سریع جغرافیایی و . اساسی مواجه کرد هاي تنشاز افراد در سطح جهان را با 

انتقال، جدید بودن بیماري  هاي روشزیاد،  نسبتًاومیر مرگرمزگونه این بیماري، میزان 

. چندان کردو عدم اطمینان در شناسایی و کنترل بیماري ترس از این بیماري را دو

بحران فراگیر خودمحوري و غفلت از دیگران و کمرنگ شدن ارتباطات انسانی از 

).133: 1399گنج بخش، (استامروزي  هاي زندگیپیامدهاي مهم این بیماري بر 

کوچک  هاي محیطدر  ویژه بهطرد اجتماعی ناشی از بیماري حتی پس از بهبود نیز 

ترس از این مورد بسیاري از . هستند رو روبهآن مهمی است که افراد با  هاي چالشاز 

خانوادگی و دوستانه و  هاي جمعدوري از . ایالمی را نیز درگیر کرده است هاي خانواده

                                                  
1. Covid-19
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و یا حتی قطع کرده  رنگ کمها خانوادهرا در بین این  رحم صلهارتباطات خویشاوندي، 

ارتباطات انسانی از بدین ترتیب انزوا و سردي . است پیدا کردهو فردگرایی رواج 

عوارض مهم این بیماري بوده که باعث فشار روحی روانی بر این افراد شده و به 

که در شهر ایالم با  هایی خانوادهبسیاري از . عصبی شدن این افراد کمک کرده است

از بحرانی به اسم مشکالت اقتصادي و سختی معیشت  اند داشتهکودکان خود بدرفتاري 

بسیاري در ایام کرونا بشدت از  وکارهاي کسب، ها فعالیت. اند گفتهنیز در دوران کرونا 

.اند افتادهپذیرفته و از رونق  تأثیراین بیماري 

در نتیجه آن افزایش بیکاري، کاهش درآمد و کاهش رفاه این خانواده را به دنبال 

ضربه ، در این بحران فراگیر، بیشترین ها خانوادهاین  هاي گفتهطبق . داشته است

و دولت نیز کمک چندانی  اند نداشتهاست که شغل دائمی  واردشدهاقتصادي به کسانی 

به نام  اي مسئلهدر ایام مربوط به کرونا با  ها اینعالوه بر . نداشته است ها خانوادهبه این 

آموزش بدون نیاز به  عنوان بهاین نوع آموزش که . ایم بودهیادگیري الکترونیکی مواجه 

، روشی نوین در فرایند آموزش با کمک شود میخوانده ) غیرحضوري(یکیفیزحضور 

یادگیري آنالین که در . ابزارهاي فناوري اطالعات است بر تکیهنوین و با  هاي فناوري

نوع دیگري از آموزش است که یک سیستم  شود مییادگیري الکترونیکی از آن استفاده 

به اینترنت براي حمایت از معلمان  آموزش از راه دور است که در آن از دسترسی

).177: 1400و همکاران،  زاده حاجی(شود میجهت آموزش دانش آموزان استفاده 

 گذاري فاصلهبهداشتی بر رعایت  هاي پروتکل، 19با شروع اپیدمی کووید 

 هاي آموزشدر این راستا براي کاهش شیوع ویروس کرونا . کردند تأکیداجتماعی 

براي اینکه آموزش دانش آموزان در . تعطیل شد آموزشیمراکز  حضوري در مدارس و

آموزش  ازجملهاجتماعی دچار وقفه نشود، راهکارهاي مختلف  گذاري فاصلهطول 

ی در حوزه نشین خانهدر واقع تحولی که ). Viner et al, 2020: 3(شدمجازي ارائه 

 هاي زیرساخته از فضاي مجازي و استفاد. بود توجه قابلآموزش ایجاد کرد بسیار 

و دانش  ها خانوادهسازي آمادهبدون شک . زند میاینترنتی در این شرایط حرف اول را 
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آموزان به آموزش مجازي و آنالین با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا ضرورتی 

در جامعه ایالم نیز این مشکل و . بود که در سایه مشکالت ناشی از کرونا مغفول ماند

.والدین آشکار است هاي بتصحبر اساس

گذاشته و با توجه به تغییر  تأثیرکرونا و آموزش غیرحضوري در دانش آموزان 

که  گونه آناند نتوانستهو  توانند نمیوالدین  ها آنو تخصصی بودن  ها کتابمحتواي 

مشکالت و  ها ایندر کنار . شایسته است در فراگیري دروس به کودکان خود کمک کنند

چرا که . لی مزید بر علت شده تا فشار روحی روانی بر والدین بیشتر شودموانع ما

پیشرفته براي ورود فرزندانشان به  هاي گوشیتوانایی تهیه  ها خانوادهبسیاري از این 

بدین ترتیب محیط خانگی از تناسب مناسبی براي آموزش . اند نداشتهکالس درسی را 

الدین مشکالتی را به وجود آورده برخوردار نیست و این محیط بخصوص براي و

این مقوله . بدین ترتیب افت تحصیلی در فرزندان نتیجه این وضعیت بوده است. است

والدین با معیارهاي  هاي صحبتبر اساسبه معنی عدم موفقیت در تحصیل است که 

 بررسی قابلمختلف مثل معدل نامطلوب، طوالنی شدن مدت تحصیل، عدم یادگیري 

  .به وجود آورده است ها خانوادهفشار و تنش بیشتري را در این  مسئلهاست که این 

بدین ترتیب یکی از عواقب مهم شیوع ویروس کرونا در جامعه ایالم ایجاد 

تغییرات سریع در  نوعی بهاضطراب و هراس اجتماعی و مشکالت اقتصادي، آموزشی و 

بک زندگی جدیدي در در واقع کرونا باعث به وجود آمدن س. سبک زندگی بوده است

را  ها مسافرتمجبور شدند  باره یک بهسبک زندگی که در آن . شده است ها خانوادهاین 

ماندن کودکان در  زمان مدتاز اقوام و آشنایان را کنار بگذارند،  دیدوبازدیدحذف کنند، 

ر ب ها خانوادهاز والدین در این  اي عدهشود، استرس و بیکاري اجباري  تر طوالنیخانه 

تعطیل شوند و به قول  ها مهدکودكاسترس در محیط خانه اضافه کرد، مدارس و 

.بزنند سروکلههایشان بچهرا با  روز شبانهساعت  24مادران

بسیاري از تدابیر پیشگیري و کنترل این بیماري مانند قرنطینه شدن در خانه، بسته 

ن معیشت، کاهش و مشکالت آموزشی کودکان، فقر و از دست داد ها مدرسهشدن 
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ارتباطات اجتماعی باعث شده فشارهاي روانی جدیدي بر والدین وارد شود و کودکان 

  .اند کردهپذیر آسیبتر بیشاجتماعی -روانی هاي ناراحتیرا در برابر خشونت و 

  :گوید میباره دراینها سوژهیکی از 

.اسـت کـرون اطربـه خـ  همش هـم  . اخیر که عصبانیتم چند برابر شده هاي ماهتو این "

با دوستاشـون بـودن    قبًال. همش تو خونه. بچه هام هم نه میتونن برن کالسی، اوقات فراغتی

االن اینطور نیست حتی درس و تکلیفشـون هـم  . ، با بقیه روابط خوبی داشتنشدن میتخلیه 

  ".خب ما هم گنجایشی داریم دیگه. جنگ و دعوا دارن همیشه با هم. با ما هست

مقوله مهم دیگر در این پژوهش است که از زیرمقوله هاي  ها انوادهخناکارآمدي 

مشاجرات خانوادگی، تنش در زندگی، طالق، نبود صبر و تحمل در بین والدین، و 

موجب شده  ها بحراناین . است شده استخراجناهنجاري رفتاري کودك  مثابه بهخشونت 

کرد خویش یعنی تزریق عاطفه، است که خانواده در جامعه ایالم نتواند کارکرد و عمل

واحد  ترین کوچکخانواده . صمیمیت، آرامش را به مجموعه عناصر خود تزریق کند

، خشت شود میرکن بنیادي هر جامعه انسانی محسوب  حال درعیناجتماعی است اما 

 هاي پایههر نظام و سیستمی باید بر . رود میاول و بنیان زیربنایی هر جامعه به شمار 

و محکم بنا شود تا بتواند موجودیت و قوام خود را حفظ نماید؛ بنابراین سالمت استوار 

.رود میعوامل سالمت جامعه به شمار  ترین بدیهیمادي و معنوي خانواده از 

تحقیقات صورت گرفته این  بر اساسدر جامعه ایالم یکی از معضالت اساسی 

یت براي اعضاي خود به محیطی است که خانواده از حالت ثبات در ایجاد آرامش و امن

کند میسرشار از خشونت، ناامنی و دیگر مسائل که روح و جسم اعضاي آن را تهدید 

با  ویژه بهدر روابط خانوادگی  ها ناسازگارياختالفات و ). 220: 1396رضایی نسب، (

این امر منجر به کاهش صمیمیت و . والدین مشهود است هاي صحبتخانواده همسر در 

تخلیه فشار و استرس  بعضًابه فرزندان و  توجهی بیو  ها خانوادهدر محیط این  آرامش

دیدگاه شبکه، خانواده قسمتی از یک شبکه بزرگ  بر اساس. بر کودکان شده است

قرار دارد؛ هرچه  ها خانوادهکه در تعامل با سایر افراد و  شود میخویشاوندي محسوب 
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ین بیشتر باشد امکان بروز خشونت نیز افزایش دخالت اطرافیان در روابط اجتماعی زوج

).142: 1398طالب پور و کریمی فر، (یابد می

این تحقیق وجود دارد  هاي نمونهزیادي در  خانوادگیزاي استرسدر واقع عوامل 

داراي  نوعی بهو خانواده در این جامعه  شود میمنبع فشار در والدین شناخته  عنوان بهکه 

عوامل باعث از بین رفتن تفاهم و توافق در بین اعضاي یک  این. کژکارکرد است

در این رابطه گیدنز . و تنش را در روابط خانوادگی ایجاد خواهد کرد شود میخانواده 

معتقد است اگر مسائل و مشکالت ناشی از تعارضات خانواده در یک جامعه شدت 

دیدي براي استحکام جامعه و و این امر ته اندازد مییابند، استحکام خانواده را به خطر 

. ؛ یک جامعه مستحکم باید خانواده مستحکم داشته باشدرود مینظام اجتماعی به شمار 

تحقیق،  هاي نمونهبه گفته  ها خانوادهعالوه بر این یکی دیگر از مشکالت مهم در این 

 مداراي اجتماعی با مفاهیمی. نبود صبر و تحمل یا به عبارتی مداراي اجتماعی است

.چون حلم و بردباري و آستانه تحمل همراه است

شده است و موجب  تأکیداخالقی که در دین اسالم نیز بر آن  هاي فضیلتیکی از 

 هاي انسان. شود میافزایش محبت، صمیمیت، نشاط، احساس تعلق و گذشت بین مردم 

ویت عامل مهمی براي انسجام اجتماعی، تق اي جامعهبردبار، شکیبا و صبور در هر 

غباري بناب و راقبیان، (روند میهمبستگی اجتماعی و ارتقاي امنیت اجتماعی به شمار 

عدم صبر در این خانواده به دلیل وجود مشکالت و مسائل مختلف است ). 50: 1396

.است شده اشارهکه در شرایط زمینه و میانجی به آنها 

هیچ شناختی  مسئلهاز الگوهاي کارآمد حل ها خانوادههمچنین بسیاري از این 

خود عنوان والد یا والده اطالعی ندارند گویی تنها  هاي نقشندارد، از وظایف و 

کردن  پذیر جامعهیعنی والدینی که در راه  کنند میوالدین زیستی فعالیت  عنوان به

خودمختاري و استقالل عمل کودکانشان را به رسمیت ؛دارند برنمیقدمی  فرزندشان

و روابط نزدیک با فرزندشان ندارند و اعمال خشونت را  بستگیدل، شناسند نمی

در بسیاري . دانند میاساسی  حل راهعنوان بهدرمان ناهنجاري رفتاري در کودك  عنوان به
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را  ها خشونتارتباطی این  هاي مهارتنداشتن دانش کافی، ضعف در  به خاطراز موارد 

  .کند میتشدید 

  .شود میاشاره  ها نمونهاز دو مورد  هاي صحبتدر ادامه به 

خب مگه میشه همـه رو بـراش   . تا میخوام برم بازار میوفته دنبالم، هرچی میبینه میخواد"

مـنم دیگـه   . بخرم؟ شروع میکنه به گریه کردن با صداي بلند یا یه جا واي میسه میگه نمیـام 

  ".ش نمیشه با گریه میارمش خونهیچون حرف حال. زنمش می

خیلی وقتا وقتی باهاش بحثم میشه یا حرفـی میزنـه   . کنم میم زندگی من با مادرشوهر"

  ".کنم میخالی  ها بچهناراحتم میکنه سر 

سالمتی وضعیتی است که در آن فرد از لحاظ جسمی، روانی و : وضعیت سالمتی

). 2: 1394فراهانی و کرمی نوري، (برد میاجتماعی در شرایط خوب و مثبتی به سر 

بیماري جسمی و اختالالت روحی  هاي مقولهاین تحقیق از زیر وضعیت سالمتی در 

بسیاري از والدین این کودکان معتقدند با توجه به اینکه به انواع . است آمده دست به

یا پرکاري تیروئید، بیماري اعصاب و  کاري کمجسمی مثل  هاي بیماريمشکالت و 

هستیم؛ در نتیجه در  روان، احساس خستگی مفرط، مشکالت نازائی، افسردگی دچار

و در این وضعیت صورت خشم و  دهیم میبسیاري از موارد کنترل بر خود را از دست 

بدین ترتیب کیفیت سالمت آنها در سطح پایینی  شود میعصبانیت بر کودکان تخلیه 

.قرار دارد

یرات سریع در سطح هورمون یتغدهد میمطالعات و تحقیقات علمی نیز نشان 

اي که خیلی اهمیت دارد این است  نکته. دشود احساسات به هم بریز میتیروئید باعث 

 هاي مسدودکننده. دکه سطح هورمون تیروئید باید همیشه در یک سطح ثابت باقی بمان

بتا که براي کاهش سرعت ضربان قلب و کاهش اضطراب در افراد مبتال به پرکاري 

، افسردگی و هوشیاري شوند ممکن است باعث احساس خستگی تیروئید تجویز می

از کارشناسان نیز معتقدند بیماري جسمی قادر  بسیاري.1دکمتر از حد معمول شون

                                                  
1. https://doctormanshadi.ir/
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است تغییرات شیمیایی و هورمونی در بدن ایجاد کند و در فرد مبتال به بیماري جسمی 

 تواند نمیهمچنین بیمار در مدت بیماري جسمی خود . باعث اختالل روانی شود

؛ این شود میمحدود  هایش فعالیترا داشته باشد و بسیاري از  کارآیی همیشگی خود

وضعیت بیمار را دچار اضطراب، خشم و افسردگی کرده و وي را با فشار روحی مواجه 

  ).www.asriran.com(1کند می

خود را مجموعه  دالیل خشم ها خانوادهالبته ذکر این نکته الزم است که بسیاري از 

استرس، افسردگی، مشکالت جسمی در کنار . دانند میشرایط محیطی و سالمتی خود 

فشار و تنش را بر این افراد بیشتر کرده ... مسائل خانوادگی، وضعیت مالی ضعیف و

از کوره در  اصطالح بهاست و باعث شده خیلی زود آرامش خود را از دست دهند و 

  .کند میاین را تصدیق  ها نمونهاز دو مورد  هاي صحبت. روند

 وداد جیـغ کـه   هـا  بچـه . ، میگرن دارم زود عصبانی میشـم دارم مشکلاز لحاظ جسمی "

  ".میکنن تحملشان برام سخته

دارم، همیشـه احسـاس خسـتگی     تیروئیـد کـاري  کـم مـن   مـثًال . مـؤثره کمبود امـالح  "

  ".و زود از کوره در میرم کنم می

  

  اي خشونت علیه کودکان از منظر والدین زمینهکدگذاري شرایط  -4جدول 

  اي شرایط زمینه  کدگذاري

) والدین ساالري(گذشته توقع زیاد کودکان امروزي نسبت به کودکان دیروز؛ تفاوت   کدگذاري باز

با امروز؛ تفاوت ما با فرزندان و باال بودن توقعات آنها؛ تفاوت جامعه االن با گذشته؛ عدم 

ها نسبت به گذشته؛ صبر و تحمل ضعیف به  یههمسانبود اعتماد به  ارتباطات اجتماعی و

خاطر تفاوت شیوه زندگی با گذشته، سرپیچی کودك از گام گذاشتن در مسیر آرزوهاي 

مادر

یر تنبیه دوران کودکی و الگوبرداري از آنها؛ مثبت تلقی کردن تنبیه در تربیت تأث

والدین دیروز؛ عدم یادگیري رفتار گیري و محدودیت  فرزند؛ مثبت تلقی کردن سخت

صحیح از والدین؛ الگوبرداري از والدین و دیگران؛ ریشه داشتن رفتار ما درگذشته؛ 

                                                  
1. https://www.asriran.com/fa/news/494084/ 1395/6/27
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عنوان رفتار  کودکان به سرزنش؛ شده آموختهعنوان رفتار  مقایسه کودکان با دیگران به

فشار  و ها خانوادهیر زندگی سخت خانوادگی بر روي روحیه؛ دخالت تأث؛ شده آموخته

یا آوردن بچه دیگر؛ ازدواج به خاطر شرایط بد خانوادگی؛ عدم صحبت و به دنبراي 

گفتگو در خانه در بین ما کردها؛ آشنا نبودن با فضاي جمعی و طرز گفتگو؛ پایین بودن 

صبر و حوصله در بین خود و اطرافیان؛

 ي ها حرفها؛ سردمزاجی مردان و نگفتن  یالمیابودن  تندمزاجروحیه خشن و

یز؛ بسته و محدود بودن محیط؛ نبود فضا و امکانات براي سرگرم کردن فرزندان آم محبت

بودن و عدم امکانات تفریحی؛ بست بنویژه دختران؛  به

 یله دیگران؛ مهم بودن دیگري؛ خشونت به وس بهترس از مورد قضاوت قرار گرفتن

خاطر توجه به حرف دیگران و قضاوت نکردن دیگران؛

یر خاطرات غمگین زندگی گذشته بر تأثر بودن به دلیل وجود شرایط جنگی؛ پرخاشگ

  یر از والدینتأثیرپذیري از دیگران؛ تأثروي اعصاب ما؛ خشونت به خاطر نوع تغذیه؛ 

ها نگرشي ارزشی، تعارض ها نظامشکاف میان تقاضاي کودکان و والدین، دگرگونی   کدگذاري محوري

ي، ا چرخهعنوان رفتاري  ها، خشونت به یمیقدرداري از سبک دستوري تربیتی با الگوب

کنش ارتباطی ضعیف در منطقه

عنوان عامل بازدارنده الگوهاي فراغتی ي جنسیتی سنتی،، جنسیت بهها نقش

دیگران، عامل جلوگیري از قضاوت شدن توجه جلبمثابه  خشونت به

تغذیه بر روحیه،  یرتأثشده، شرایط جنگی منطقه،  یرفتهپذمثابه روش  خشونت به

  الگوبرداري از دیگران

تعارض نسلی  کدگذاري انتخابی

سنت پیشگی والدین

نابرابري جنسیتی

میل دیگري

اي یهرومثابه هنجار  خشونت به  

  

و مکان خاص جمع  زمان یککه در  اند شرایطمجموعه خاصی از  اي زمینهشرایط 

: 1393استراوس و کوربین، (کنندهم پدیده را فرا گیري شکلتا بستر الزم براي  آیند می

ي و خشونت علیه آزار کودك، زمینه و بستر را براي اي زمینهبدین ترتیب شرایط ). 154
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تعارض نسلی، سنت : این شرایط در پژوهش حاضر عبارتنداز. کنند میکودکان فراهم 

  .اي رویههنجار  مثابه بهپیشگی والدین، نابرابري جنسیتی، میل دیگري، خشونت 

خشونت علیه کودکان در  اي زمینهمهم در شرایط  هاي مقولهاز  تعارض نسلی

زندگی آدمیان  دهندهمعنادر واقع مفاهیمی هستند که  ها ارزش. تحقیق حاضر است

 تأثیردر جوامع مختلف  ها انسانو از بسیاري جهات بر نوع و نحوه زندگی  باشند می

جمعی  هاي گرایشت همه انواع رفتارها و به گفته ژرژ گورویچ در پش. گذارند میمثبت 

زمانی اتفاق  ها نسلشکاف ارزشی بین . نهفته است ها ارزشنوعی از  ها انسانو فردي 

در گذشته عللی مانند اختالف بسیار . شود رو روبهکه انتقال فرهنگی با مشکل  افتد می

رعایت اصل سنی مختلف،  هاي گروهاجتماعی  هاي موقعیتناچیز در شرایط، مراتب و 

پسین بدون  هاي نسل، انتقال طبیعی فرهنگ و رسومات جوامع به ترها بزرگاحترام به 

تا  شد میهرگونه جهش، وجود الگوهاي واحد اندیشه، تفکر و رفتار در طی نسل سبب 

جانعلیزاده چوب بستی (گرددها نسلتغییرات بسیار کند باشد و نتواند موجب شکاف 

).1390:64و سلیمانی بشلی، 

، یکدیگر را تقویت نکنند و بخشد میهویت  ها نسلوقتی منابع مختلفی که به 

؛ شود میموجب پیوستگی نسلی نشوند، زمینه براي ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم 

که اعضاي جامعه وضعیت و هویت خود را در نفی و تعارض با گذشتگان  اي گونه به

 هاي نمونهدر جامعه ایالمی و در بین ). 9: 1393دانش و همکاران، (یابند میخود 

است که در  اي پدیدهشکاف نسلی . خورد میتحقیق شکاف و تعارض نسلی به چشم 

در جامعه . دهد میاجتماعی و فرهنگی رخ  ناپذیر اجتنابتغییرات  تناسب بهاي جامعههر 

ناگون شبکه گو هاي جنبهگذري مانند جامعه ایالم با ایجاد تغییرات پیوسته در  حالدر

متفاوت با  هایی ارزشسنتی زندگی و رشد نهادها و ابزارهاي مرتبط با نوگرایی، 

که  کند میهنجارها و باورهاي سنتی در بین نسل جدید یعنی کودکان ظهور پیدا 

خوشایند نسل قبلی یعنی والدین نیست و این امر زمینه را براي ناسازگاري و بدرفتاري 

.آورد میبه وجود 
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و هنجارهاي سنتی و مورد قبول والدین سازگاري و هماهنگی  ها ارزشاکهازآنج

و بحران  ثباتی بیهاي کانونکودکانشان ندارد، این خود به یکی از  هاي ارزشچندانی با 

بنابراین . شود میموجب  بینشانو گسست ژرفی را  شود میمنجر  ها ایندر روابط 

و  ها خصلته اختالف گسترده در شکاف و تعارض نسلی در این پژوهش مربوط ب

مقوله تعارض ارزشی در . میان نسل والدین و کودکان در جامعه ایالمی است ها نگرش

 هاي نظاماین تحقیق از زیرمقوله هاي شکاف میان تقاضاي کودکان و والدین، دگرگونی 

چند مورد از  هاي صحبتدر ادامه به . است شده استخراجها نگرشارزشی و تعارض 

  .شود میپرداخته  ها نهنمو

در زمـان مـا کـه    . کننـد  تـأمین امروزه توقعات خیلی باال رفته و اکثر والدین نمیتـونن  "

خــواهراي  هــاي لبــاسیادمــه مــا چــون تعــدادمون زیــاد بــود مــادرم همــون . اینطــوري نبــود

ولـی االن مگـه  . بـرا مـا   گرفت میاز اقوام نزدیک لباس  مثًالیا  کرد میرو تن ما  ترم بزرگ

این تلوزیون و ماهواره و گوشی خیلی انتظاراتشون رو بـاال بـردن   . اینو قبول می کنن ها بچه

  ".کم میاریم دیگه واقعًاو ما هم 

االن توقـع دارم بچـه هـام درس    . خودم خیلی دوست داشتم درس بخونم بابام نذاشت"

جربـی ولـی   دوس دارم از همین االن درس بخونن، زرنگ باشن و بـرن رشـته ت   مثًالبخونن 

این خیلی منو عصبانی میکنه همـش بـه   . نظرمبهو به جایی نمیرسن . موفق نیستن تو تحصیل

آخـه موزیـک و موسـیقی بـراي     . فکر سرگرمی هستن میگن مارو بفرست کالس موسـیقی 

  ".میشه وآب نانآدم 

تحقیق  هاي نمونههاي صحبتاز مقوالتی است که از  سنت پیشگی والدین

با شنیدن  نوعی بهو  برند میدر مقابل مدرنیسم به کار  معموًالرا سنت . استخراج شد

، گرایی گذشتهپیتر آزبورن مدرنیته را نقطه مقابل . یکی، منتظر شنیدن دیگري هستیم

مطابق با نظر . ، رکود، قدیمی بودن، عدم توسعه و سنت قرار داده استپرستی کهنه

ر بر خانواده، تبعیت زنان و وابسته ماکس وبر در جوامع سنتی، پدرساالري و سلطه پد

یا طوري  اند ناتوانها بچه، ها خانوادهبودن زنان شکل خالص سلطه سنتی است؛ در این 
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بدین ترتیب هرچه افراد و در اینجا . وظیفه اطاعت کنند حکم بهکه  شوند میتربیت 

و سلیمانی، اللهی سیف(هستندباشند بیشتر به هرم قدرت سنتی پایبند  گرا سنتوالدین 

1390 :5.(  

در دوران گذشته، . امر اجتماعی انعکاسی از وضعیت اجتماعی هر جامعه است

و نتایج فرایند اجتماعی  گرفت میصورت  تر آساناز نسلی به نسل دیگر  ها ارزشانتقال 

بود چرا که نسل نو همراهی با گذشتگان و پیگیري راه آنها را بر  ترپذیربینی پیششدن 

اما با وقوع . همراه بودند ترها بزرگآن، کودکان نیز با  تبع به. دانست میخود فرض 

تغییر  ها نسل، تداوم تاریخی و ساختاري توسعه درحالدر جوامع  ویژه بهفرایند نوسازي 

این تغییرات اجتماعی، خانواده نیز هم  موازات به). 70: 1396زواره و همکاران، (کرد

.یافته است اي گستردههاي یدگرگوندر شکل و هم در محتوا 

. این تحقیق یافت هاي مصاحبهشواهدي از همین تقابل سنت و نوگرایی را در 

و  اند کردهسنتی حفظ  هاي ارزشنسل والدین وفاداري و پایبندي خود را به سنت و 

جمعی به فرزندان  هاي نوگرایی از طریق وسایل ارتباط بسیاري از مؤلفهبرعکس 

آن . ها و اختالفات را بین این دو نسل تشدید کرده است این تعارضشده است و  منتقل

خانواده  آید میبه دست  ها خانوادهوالدین در این هاي  چیزي که به روشنی از صحبت

در فضاي سنتی، درك عمومی از جهان مقدس بوده، هر فرد . در یک فضاي سنتی است

ه، طیف وسیعی از عاطفی تثبیت شده است؛ گذشت-بخشی از نظام خویشاوندي

، فرهنگ در جامعه و ایده سنتی از پیش کشاند میمرسوم خود را به آینده  هاي روش

.است شدهتعیین

، با یک فضاي شود میدر فضاي زیسته جامعه سنتی، حق گزینش از انسان سلب 

فرزندان چه پسر و چه . مواجه هستیم، فرهنگ فردگرایی وجود ندارد غیر مشارکتی

در حوزه روابط  ها تفاوتدر جامعه ایالم نیز . فرمانبردار و مطیع باشند ستیبای میدختر 

پذیرا نبودن و مقاومت در برابر تغییر در نزد والدین . بین فرزندان و والدین مشهود است

و این به شکاف و تعارض نسلی انجامیده . و پذیرش تغییر را در نزد فرزندان شاهدیم
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این پایبندي افراطی به . در قسمت قبل شرح داده شداست که در مقوله تعارض نسلی 

عاطفی و کاهش وفاق  هاي مشتركگذشته در نزد والدین باعث کاهش فصل  هاي ارزش

در واقع والدین . فرهنگی آنها شده است هاي ارزشفرزندان به والدین و  بستگی دلو 

دادي را بر استب پروريفرزندگذشته یک سبک  هاي سنتدر این جامعه به تبعیت از 

سبکی که در آن شاهد نمایش قدرت والدین هستیم،  کنند میفرزندان خود اعمال 

فرزندان تحت نظارت شدید والدین هستند و شکاف بین والدین و کودکان را بیشتر 

  :گویند میباره درایندو مورد از والدین . کرده است

یادمــه از بـازوم گــاز  . همــادرم در دوران کـودکی یادمـ   هـاي  تنبیـه تمــام  واقعـًا خـودم  "

خب این . دیدم میاونقد شدید که موقع حمام رفتن، جاش که کبود شده بود رو  گرفت می

ولشون کنـیم بـه امـان خـدا،      آگهاالنم با این شرایط خیلی بد . بوده تو تربیت ما مؤثرها تنبیه

  ".خدا میدونه چی بشن در آینده

ولی االن  زد میترام به پدر و مادر حرف اول اح واقعًا. تو زمان ما والدین ساالري بود"

نمیتونسـتیم   اصًالما . داد میچون شیوه تربیتی اونا بنظرم خیلی بهتر بود و جواب . نه متأسفانه

همون شیوه رو ماها هـم بکـار ببـریم خیلـی تـو       آگهبنظرم . تو چشمشون مستقیم نگاه کنیم

  ".آینده بچه هامون کمک میکنه

ي در جامعه آزار کودكاي زمینهمقوالت دیگر در شرایط از نابرابري جنسیتی

آن را باید در  منشأوجود دارد که  داري معنیبین جنس و جنسیت تفاوت . ایالمی است

بیولوژیکی زن و مرد اشاره دارد و  هاي تفاوتجنس به . کرد وجو جستفرهنگ 

این . کند میشخصی و روانی است که جامعه آنها را تعیین  هاي ویژگیجنسیت 

 فمینیستیهدف بسیاري از رویکردهاي . شوند میدر فرهنگ و سنت تعریف  ها ویژگی

مثال عنوان به. بین دو جنس ذاتی نیست هاي تفاوتبوده است که  مسئلهاثبات این 

سازي شرطیي و پذیر جامعهلیبرال تفاوت بین دو جنس را نتیجه نحوه  هاي فمینیست

از لحظه تولد با  تقریبًادند که با پسرها و دخترها و معتق دانند میجنسیتی  هاي نقش

زنان را از پرورش تمامی استعدادهایشان  احتماالًکه  شود میمتفاوتی رفتار  هاي شیوه

).91: 1382؛ هومین فر، 288: 1380ابوت و واالس، (دارد بازمیانسان  عنوان به
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جتماعی رشد در فراگرد تجربه و فعالیت ا» خود«معتقد است  هربرتمیدجرج 

من فاعلی . من مفعولی) 2من فاعلی ) 1: است شده تشکیلو از دو عنصر بنیادي  یابد می

نگرش  یافته سازماندیگران است و من مفعولی مجموعه  هاي نگرشپاسخ ارگانیسم به 

این فراگردها در . شود میاز فراگردهاي اجتماعی ناشی » خود«. دیگران به خود است

 اي حاشیهو پیامد آن  شود میجنسیتی شاخص مهم آنها قلمداد  جوامعی که نابرابري

عمیق وارد  هاي لطمهو من زنان » خود«بودن و فرودست انگاشته شدن زنان است به 

ي دختران و پسران در تمامی جوامع و پذیر جامعهاین نوع تفاوت در . سازد می

.گوناگون وجود دارد هاي صورتبهها فرهنگ

ي است در این جامعه پیاده پذیر جامعهجنسیتی که نوعی از  ايه نقشي پذیر جامعه

این واژه به این امر اشاره دارد که چگونه دختران و پسران امتیازها و رفتارهاي  شود می

. گیرند فرامیگذارند میمناسب از نظر جنسیتی را که بر نگرش جنسیتی آنها اثر 

ا عوامل دیگري چون نظام آموزشی، و ب شود میي جنسیتی از خانواده شروع پذیر جامعه

 هاي صحبتبر اساس). 94: 1382هومین فر، (یابد میو گروه همساالن بسط  ها رسانه

بر خاص مادران، نابرابري در این جامعه با ارجح دانستن جنس مذکر،  طور بهوالدین و 

.گیرد میجنس افراد شکل  اساس

همچون رقابت،  هایی ویژگیست نحوه برخورد این والدین با فرزندان باعث شده ا

 شود میبیشتر از پسرها مورد انتظار باشد؛ بیشتر به پسران توصیه ... موفقیت، استقالل و

که آرام،  رود میبراي احقاق حق خود ایستادگی کنند، در عوض از دختران انتظار 

نسل  گذشته به هاي نسلباشد و همین باعث انتقال نابرابري از  کننده مراقبتمهربان و 

و  ها گرایشبدین ترتیب مادران در این تحقیق به این . بعدي یعنی والدین شده است

و آن را تابعی از باورهاي  اند داشتهفرهنگی در توسعه خشونت آنها توجه  هاي ارزش

این گرایش و باورها از طریق فرایند . دانند می، شده منتقلاجتماعی و فرهنگی که به آنها 

ي در خانواده پذیر جامعهبنابراین فرد در فرایند . است گرفته شکلی ي جنسیتپذیر جامعه

، نابرابري بین دو اند کردهخانوادگی روحیه خشن کسب  درونروابط  تأثیرو تحت 
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جنس را پذیرفته و رفتار امروزي این افراد با فرزندانشان از این مفهوم نشات گرفته 

  .است

از . گذشـتمون داره بخصـوص بـرا منـاطق مـا      بنظرم خیلی از این رفتاراي ما ریشه در"

دیگـه مقایسـه    هـاي  بچـه بچگی اینو نسل به نسل یادگرفتیم به جاي تشویق بچه مون، اونو با 

فقط با رفتـارایی کـه از قبـل یـادگرفتیم تـو سـرش       ... کنیم، به جاي اینکه بگیم تو میتونی و

اعتمـاد  . کنـیم  مـی شون خیلی تو خونه محدود. داشته باشی دختربچهبخصوص اگر  زنیم می

  ".نداریم بفرستیمشون بیرون و این چرخه داره نسل به نسل با ما رشد میکنه

ببینیـد  . گذاشـته  تـأثیر بنظرم تفاوت بین تربیت دختر و پسر رو رفتاراي االن ما خیلـی  "

یه پسر بچه داره خیلی راحت اونـو میفرسـته باشـگاه، میفرسـته      کنم میمن همسایم رو نگاه 

 دم نمـی اجازه  وقت هیچولی من خودم . تنهایی هم میفرسته اتفاقًارجایی میفرسته و خرید، ه

سختگیري  همه اینخب . باید یکی باهاش باشه یا من یا باباش حتمًا. دخترم تنهایی جاي بره

شـرایط   اتفاقـًا . و محدود بودن براي ما که دختر داریم خیلـی شـرایطمون رو سـخت کـرده    

  ".قبلنا بوده به ما هم رسیده ازکنه ولی چه کنیم چیزي بوده خود دختر رو هم سخت می

خشونت علیه  اي زمینهدر شرایط  شده استخراجمقوالت  ازجملهمیل دیگري

یکی از اصول مهمی که در تئوري روانکاوي الکان نقش . کودکان در این تحقیق است

که  کند میحبت الکان در تئوري خود از سه نظم ص. است» دیگري«بنیادي دارد مفهوم 

اما آنچه در الکان از  کنند میو رشد سوژه نقش مهمی را ایفا  گیري شکلدر پیدایش، 

به. در این سه نظم است» دیگري«برخوردار است جایگاه اساسی  اي ویژهاهمیت 

و در ابعاد مختلف تئوري  آورد میاست که سوژه را به وجود » دیگري«بهتر این  عبارت

الکان در تئوري . شود میمطرح  3، و تمتع2، خود1گاه، ابژه، تمایلالکان مانند ناخودآ

سوژه  کالم یکاست و در » دیگري«خود معتقد است حیات و ماهیت سوژه وابسته به 

).8: 1385احمدزاده، (استهیچ » دیگري«بدون 

                                                  
1. desire
2. ego
3. jouiassance
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است که » دیگري«خود است؛ خود در حضور  معنا دهندةو  دهنده شکلدیگري 

» دیگري-خود«دیالکتیک  شناسیم میخود  عنوان بههر آنچه . گذارد میپا به عرصه وجود 

و سوژه به جانبش  دهد میبه دلیل مشابهت با سوژه به او آرامش » گاهی دیگري«. است

و حرکت به جانب  هاست آنحاوي چیزهایی است که سوژه فاقد » دیگري«گاه . رود می

الفعل از امکانات سوژه را در خود اشکالی ب» دیگري«گاه . از سر فقدان است» دیگري«

کشیده » دیگري«ممکنات خود به جانب  رؤیتدارد و سوژه حسرتمند در پی کشف و 

اما نکته اساسی آن است که در تمام حاالت مذکور، . و بسیاري از حاالت دیگر شود می

یا به تعبیر » خود«، دغدغه درك »دیگري«سوژه در فرایند درك : یک امر ثابت است

دیگري هاي روانش را دارد و پیوسته میان خود و دیگري در -نی دغدغه درك خودکاال

).101: 1397مولودي و عاملی رضایی، (استچرخش و نوسان 

. کند میتحقیق نیز نقش مهمی ایفا  هاي نمونهاین دیگري در جامعه ایالم و در بین 

در مواردي چون بسیاري از والدین علت بدرفتاري و رفتار خشن با فرزند خود را 

به دیگران؛ مهم بودن دیگري؛ خشونت  وسیله بهترس از مورد قضاوت قرار گرفتن 

این دیگري ممکن  دانند میتوجه به حرف دیگران و قضاوت نکردن دیگران  خاطر

 هاي نمونهسه نفر از . باشد.... است همسایگان، خویشاوندان، دوستان، خانواده همسر و

  :ندگوی میباره دراینتحقیق 

تا یه جمع خانوادگی یا آشنا میـریم هـی    مثًال. دیگران رو این رفتار ما خیلی اثر دارن"

اینکه بقیه بگن آفـرین چـه مـادري     به خاطربهش میگم بشین، اینکارو بکن، اینکارو نکن، 

. نباشه فحشش بـرا مـا پـدر مـادراس     کن گوش حرفآگهولی . داره که حرفشو گوش میده

وقتی یه رفتـاري از بچـم ببیـنم کـه دیگـران بگـن واااي       . ن بدم میادچون از قضاوت دیگرا

. کنم میخونه زود بچمو دعوا  گردیم برمیتا . مادرش اینو یادش نداده سریع عصبانی میشم

سـاله هنـوز نمیتونـه خـوب و بـد رو       3یـه بچـه    کـنم  مـی بعد باز با خودم فکر  که درصورتی

  ".تشخیص بده
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یکی از مقوالت این تحقیق در ارتباط با شرایط  ايمثابه هنجار رویه خشونت به

شناسی را امر  موضوع و قلمرو جامعهدورکیم، . خشونت علیه کودکان است اي زمینه

مفهوم امر اجتماعی عناصر مختلفی دارد، اما . خواند اجتماعی یا واقعیت اجتماعی می

انند شیء نگریسته اي است که باید م ترین عنصر آن از نظر دورکیم، امر اجتماعی مهم

دورکیم واقعیت اجتماعی را  .دطور تجربی مطالعه شو دلیل باید به همینبهشود و 

اي  نشده شده یا ثابت واقعه اجتماعی هرگونه شیوه عمل ثابت:دکن گونه تعریف می این

است که بتواند از خارج فرد را مجبور سازد؛ یا اینکه در عین داشتن وجود مخصوص و 

).73: 1388دورکیم، (د اهرات فردي، در سراسر جامعه معینی عام باشمستقل از تظ

گفت امر یا دستور اجتماعی، چیز یا دستوري نرم است که تحت  توان میدر واقع 

. گیرد میدیگري انجام در ارتباط با افراد دیگر و تحت تأثیر. گیرد میقرار  ها رابطهتأثیر

 در هنجار.است 1ماعی دورکیم، هنجارمفهوم بسیار نزدیک با مفهوم واقعیت اجت

 هاي واکنشروابط که شود میگفته رفتاري الگوي یک به یشناس جامعهعلماصطالح

 که درصورتیو دانند میپایبند آن به راخودجامعه اکثریت .کند میتنظیم را اجتماعی

 ايهنجارهاساس همین بر .کند میمجازات رااوجامعه.دنکن رعایت را آن شخصی

 در فرد و است متداول جامعه یا گروه در که است معینی رفتاري هاي شیوهاجتماعی

 افراد دیگر که دارد انتظار نیز و بندد میکار به و آموزد میراآن خود زندگی جریان

).218: 1396، رضایی نسب(.ددهن انجام راآن جامعه یا گروه

گرفته است در پاسخ به  صورتهمصاحببیشتر والدینی که در این تحقیق با آنها 

، اظهار اند کردهکه چرا نسبت به فرزندانشان خشونت و بدرفتاري اعمال  سؤالاین 

الگو از پدران و  عنوان بهچون از کودکی همین شیوه را در محیط خانوادگی و  اند داشته

 انکودکششنوينایا اینکه اطالعی ندارند در صورت حرف . اند گرفتهمادرانشان الگو 

دیگري استفاده کنند؛ در بین اطرافیان و دیگران مهم نیز همین طرز  هاي روشاز چه 

                                                  
1. Norm
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 اي شیوهعنوان بهخشونت در این جامعه  عبارتیبه. شود میبرخورد با کودکان اعمال 

از  نوعی بهچون جامعه کوچکی است و . است جاافتادهاي شیوهجهت برخورد با مسائل 

 عنوان بهدر این تحقیق خشونت . است شدهتبلیغاین روش همه باخبر و مطلع هستند و 

، شرایط جنگی شده پذیرفتهروش  مثابه بهخشونت هاي مقولهزیراز  اي رویههنجار 

  .است شده استخراجاز دیگران  الگوبرداريتغذیه بر روحیه،  تأثیرمنطقه، 

اطرات رو میگن خیلی از خاطرات گذشته االن تو ذهنمه و یا وقتی پدرومادرم اون خ"

همـش کـار و   . سختی زندگی تو گذشته برا پدر و مادرامون و هم خودمون. گریه م میگیره

بنظرم چون زندگی راحتی نداشتن نتونسـتن آرامـش   . تالش که بتونن زندگیشونو بچرخونن

  ".هی نسل به نسل خشونت در بین ما داره میچرخه. خاصی هم داشته باشن تا انتقالش بدن

وجود شرایط جنگی، من خودم را یک قربانی آن  به خاطر. پرخاشگریم الًکشهر ما "

  ".دانم میزمان 

  

  کدگذاري شرایط میانجی خشونت علیه کودکان از منظر والدین-5جدول 

  شرایط میانجی  کدگذاري

حرف نا شنوي به خاطر استفاده زیاد از گوشی و اینترنت، نبود تناسب بین محتواي   کدگذاري باز

نت و سن کودك، پرخاشگري کودك به دلیل ماندن زیاد در اینترنت، سرگرم شدن اینتر

با فضاي مجازي، حبس دختران به خاطر شنیدن اخبار منفی از موبایل؛ ها بچه

 عصبانی شدن به دلیل شاغل بودن؛ اشتغال و فشار کارها در منزل؛ فشار کاري باال در من

لیل مشغله کاري؛ تخلیه ناراحتی و فشار کاري در و همسر؛ ناتوانی در گفتگو با فرزند به د

  تنهایی؛ خانه؛ شاغل بودن و دور بودن از همسر و دوش کشیدن بار زندگی به

  هراس از فضاي مجازي، اینترنت و تغییر ارزشی،  کدگذاري محوري

تعدد نقش، فشار نقش  

اینترنت و تغییر عادتواره  کدگذاري انتخابی

 ادگیخانو -ي شغلیها نقشتعارض  

  

هستند که شرایط علی را تخفیف و یا تشدید  هایی آنگر مداخلهشرایط میانجی یا 

از دو  توان میرو ازاین). 153: 1393استراوس و کوربین، (دهند میو یا به نحوي تغییر 
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 عنوان بهخانوادگی -شغلی هاي نقشعامل اینترنت و تغییر عادتواره و همچنین تعارض 

  .حاضر نام برد پژوهشخشونت علیه کودکان در  شرایطی که در تشدید

نوین با توجه به تحوالت مختلف فناوري،  هاي رسانه:اینترنت و تغییر عادت واره

در ساخت فرهنگ عمومی و  توانند میپیام  کنندگان منتقلحامالن و  عنوان بهتجهیزات 

بدون در نظر  هاآن. باشند مؤثرمطلوب یا نامطلوب، باورها و افکار عمومی  هاي ارزش

گرفتن مرزهاي جغرافیایی، عقیدتی و ارزشی، امکان حضور در همه نقاط جغرافیایی را 

از عقاید، رفتارها و  هایی نظاممانوئل کاستلز معتقد است حوزه فرهنگ که . اند کردهپیدا 

 هاي دگرگونی، با ظهور تکنولوژي جدید دستخوش شود میارزشی را شامل  هاي گرایش

و به دنبال آن، ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی شکل جدیدي به  گردد یمبنیادین 

,Castells(گیرد میخود  ).1395به نقل از اسماعیلی زاده،  2002

، اینترنت ابزاري رود میدیجیتالی شدن پیش  سوي بهفزاینده  طور بهدر دنیایی که 

امروزه با . است براي کسب اطالعات، ارتباطات اجتماعی و سرگرمی رونده پیش

گسترش دسترسی افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدي از اعتیاد یعنی اعتیاد مجازي 

تحقیقات نشان داده است هر چه روابط . خاص عصر اطالعات است مسئلههستیم که 

در مقابل، از دامنه  یابد میکودکان و نوجوانان در جهان مجازي افزایش  ویژه بهافراد 

؛ ضمن آنکه احتمال لطمه دیدن عملکرد شود میان واقعی کاسته روابط آنان در جه

:Samson & Keen, 2005(داردآموزشی نیز وجود  در واقع اینترنت یک رسانه . )97

یکی . باشد میجمعی دیگر  هاي رسانهاز  تر ناشناختهآن  هاي الیهجمعی پنهان است که 

.خانواده است پذیرد میثیرتأمهمی که از فناوري اطالعاتی ارتباطی  هاي جنبهاز 

به یکدیگر وابسته و در تعامل با  شدت بهاست که  هایی نقشخانواده ترکیبی از 

جمعی به  هاي رسانهیکدیگرند؛ اما جریان ارتباطات و موج عظیم اطالعاتی که توسط 

و  آورد می، تغییراتی در تعامالت و روابط افراد با یکدیگر به وجود شود میآنها منتقل 

و رفتارهاي اعضاي یک خانواده  ها ارزشو  ها نگرشن امر موجب تفاوت در ای

تحقیق،  هاي نمونههاي صحبتبر اساسگفت در جامعه ایالمی و  توان می. شود می
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اینترنت به پیوستگی خانوادگی یا به عبارتی به روابط منسجم فرزندان با اعضاي 

 هاي ارتباطکه فرزندان صرف مدت زمانی  عبارتیبه. خانواده آسیب رسانده است

به روابط خانوادگی خود  قبالًکه فرزندان  شود میبه بهاي زمانی تمام  کنند میاینترنتی 

را با والدین کاهش داده و به تشنج در  ها اینو همین امر ارتباط  دادند میاختصاص 

.روابط خانوادگی ختم شده است

مجازي و اینترنت هراس دارند؛ از فضاي  نوعی بهخود  هاي صحبتاین والدین در 

معتقدند الگوهاي استفاده افراطی از اینترنت در فرزندانشان وجود دارد، اعتیاد به  چراکه

فضاي مجازي، محتواهاي نامطلوب این فضا، استفاده افراطی با محوریت سرگرمی 

فرزندانشاناین والدین اذعان دارند . است شده گرفتهاین هراس و ترس در نظر  منشأ

 هاي فعالیت، گذرانند میحضور در این فضا،وقت کمتري را با خانواده  واسطه به

قرار گرفته است، حتی غفلت از تغذیه را نیز براي فرزندان  تأثیرآموزشی آنها نیز تحت 

به همراه داشته است که این امر منجر به افزایش مجادالت و روابط پرتنش بین هردو 

در شرایط  شده مطرحهاي مقولهارض نسلی را که از همین امر شکاف و تع. شده است

.را تشدید کرده است باشد میاین تحقیق نیز  اي زمینه

هاي صحبتفرزندان از این فضا و با توجه به  ازحد بیشبدین ترتیب نتیجه استفاده 

صرف زمان بیشتر در اینترنت،  منظور بهتحقیق، تغییر دادن سبک زندگی  هاي نمونه

سالمت روحی و جسمی فرزندان، کاهش روابط خانوادگی، مشکالت  به توجهی بی

تا  آورند میو اعضاي خانواده به جاي همگرایی به واگرایی روي  باشد می... تحصیلی و

جایی که فضاي خانواده تبدیل به یک فضاي فیزیکی مشترك شده که تعامل در آن 

در . همگرا شده است جایگزین ارتباطات منسجم و آمیز خشونتضعیف است و روابط 

  .تعدادي از والدین اشاره خواهیم کرد هاي صحبتادامه به 

وقت زیادیه که تو فضاي مجازي میرن و بـا یـه بازیـایی خودشـون      به خاطرفکر کنم "

تا میگی گوشی رو بردار دیگه، شـروع میکنـه   . رو مشغول میکنن و رو رفتارشون اثر میذاره

  ".دیگه میرم سراغش من. به حاضر جوابی یا گریه کردن
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. خونه رفتیم میبرا شام . خودمون بودیم هاي سن همزمان ما، همش تو کوچه بودیم با "

ولی االن یک یا دو بچه نمیشه آورد و کلی وقت والدین رو میگـرن و مـا تحملمـان خیلـی     

همش تو خونه، همش بازي اینترنتی میخوان براشون دانلود کنیم و سرشـون   ها بچه. ضعیف

  ".همش رو اعصاب ما هستن. دیگه مثل قبل نیست انرژیشون خالی بشه. گوشیتو 

زندگی را -تعادل کار) 1997(1کالرك :خانوادگی-هاي شغلی تعارض نقش

. رضایت و عملکرد خوب در کار و خانواده با حداقل تعارض نقش دانسته است

راي همه تجارب زندگی را داشتن زمان کافی ب-تعادل کار) 2005(2گارویس و پترسون

گرینهاوس و . اند کردهتعریف ... کار، خانواده، دوستان، جامعه و هاي زمینهدر 

که  کنند میخانواده را شکلی از تعارض بین نقشی تعریف -تعارض کار) 1985(3بیوتل

بین این دو  دوطرفهمختلف کار و خانواده به تعارض  هاي حوزهدر  ها نقشدر آن، فشار 

).126: 1397حبیب پور گتابی، (شود میحوزه منجر 

 جانبه همه؛ سالمت دهند میکار و خانواده دو جنبه مهم زندگی هر فرد را تشکیل 

وجود ناهمخوانی و . هماهنگی و تناسب این دو حیطه است تأثیرهر فردي تحت 

تعارض بین این دو حیطه، اغلب پیامدهاي ناگواري را نصیب فرد، خانواده، جامعه 

اکثر تحقیقات و همچنین اکثر متخصصان رفتار سازمانی اعتقاد دارند که  امروز. کند می

اثرات کار زیاد و عدم تعادل مناسب بین کار و زندگی افراد و اثرات نامطلوب آن بر 

متقابل و چندگانه  صورت بهکه  آورد میکیفیت زندگی، مجموعه عواملی را به وجود 

را  ها خانوادهو  ها انسانط زندگی و سالمت و در نتیجه شرای کنند مییکدیگر را تشدید 

با افزایش حضور زنان در  زمان همکه طوري به. دهند میدر معرض خطر جدي قرار 

متفاوت مانند همسري،  هاي نقشبازار اشتغال، بر تعداد زنانی که با مشکالت مربوط به 

.است تهیاف افزایشچشمگیري  طور بهي و کارمندي مواجه هستند دار خانهمادري، 

                                                  
1. Clark
2. Gurvis and Patterson
3. Greenhous and Beutell
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این در حالی است که زنان همواره محور خانواده و نقطه کانونی آن محسوب 

اختصاصی به  صورت بهو  ماندند میدر جامعه گذشته، زنان اغلب در خانه . شوند می

در درون خانواده و  معموًالها آنو کار و اشتغال  پرداختند میوظیفه همسري و مادري 

اما امروزه زنان عالوه بر نقش همسري و . شد میدر کنار همسر و فرزندان انجام

یک فرد شاغل و در بیرون از خانه و خانواده ایفا  عنوان بهمادري، نقش دیگري را 

هریک از این دو نقش متفاوت، اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد که گاه . کنند می

بیري اندیشیده نشود، اگر براي سازگاري این دو نقش تدا. نیستند جمع قابلبا یکدیگر 

جدي بر کار و اشتغال و هم بر خانه  هاي آسیبروانی و -و فشارهاي روحی ها تنشهم 

.آید میو خانواده وارد 

تعدد  هاي زیرمقولهخانوادگی از -شغلی هاي نقشدر این پژوهش مقوله تعارض 

ارض بین نوعی تع. است آمدهدست بهمادران  ویژه بهنقش، فشار نقش در بین والدین و 

خاص مادران بین  طور بهنقشی در بین این والدین مدنظر است که در آن، والدین و 

ناهمخوانی احساس  شان خانوادگینقش کاري خود و تقاضاهاي نقش  هاي خواست

روانی در بین این والدین منجر -خود به تجربه فشار روحی نوبه بهکه این امر  کنند می

مرتبط با هریک از  هاي مسئولیتبه ایجاد تعادل میان  اند نتوانستهاین والدین . شده است

. دو نقش بپردازند و در نتیجه تعارض و فشار نقش در این فرایند به وجود آمده است

 شان خانوادهکه به دلیل شرایط دشوار  اند داشتهخاص در این جامعه اظهار  طور بهزنان 

ساعات کاري خود را نیز افزایش زندگی، شاغل هستند و یا حتی  هاي هزینهتأمیندر 

. اند کردهدر حد پایین ارزیابی  شان خانوادگیدر نتیجه کیفیت زندگی  دهند می

  .گویاي مطلب است ها نمونهچند مورد از  هاي صحبت

بعـدش میـام بایـد فکـر     . کنم میبحث  رجوع اربابمن شاغلم از صبح میرم سرکار با "

مـنم  . ول کن من نیست و میخـواد باهـاش بـازي کـنم    اینم دیگه . ناهار و کاراي خونه باشم

هم کـه گیـر    ها وقتبعضی  زنم میاکثر روزا با عصبانیت باهاش حرف . توانایی ندارم واقعًا

  ".زنمش میمیده 
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هـر دومـون سـرکار میـریم بعـد بـا       . شـدیم  حوصـله  بـی االن من و همسرم خیلی  واقعًا"

دیگـه گنجـایش اینـو    . حرف بـزنیم  ها بچها خستگی میایم خونه دیگه نایی برامون نمیمونه ب

مهـدکودك هـم میـرن وگرنـه دیگـه       هـا  بچهتازه . نداریم بچه هر حرفی میزنن گوش کنیم

  ".واویال

  العمل و واکنش شما و همسرتان بعدازآن برخوردها چه بوده است؟ عکس -2سؤال 

  

  کدگذاري نحوه برخورد والدین بعد از خشونت -6جدول 

  راهبردها  کدگذاري

به گریه و پشیمانی، عذاب وجدان، ناراحتی خودم، غم و گریه، ناراحتی و پشیمانی،   کدگذاري باز

ي، عدم توانایی در فکر ا لحظهعنوان تصمیمی  ریختن و پشیمان شدن، خشونت به هم

یر و حرص خوردن بیشتر، توجه کردن به بچه بعد از رفتار خشن، دفاع تأثکردن، نداشتن 

شوهر از بچه،

جزء الزم تربیت، پشیمان  عنوان بهس رضایت از عمل، خونسردي شوهر، تنبیه احسا

  نشدن خودم،

احساس غم، ندامت  کدگذاري محوري

الزمه تربیت، رضایتخشونت  

یاس  کدگذاري انتخابی

مثابه تربیت تنبیه به  

  

و میانجی منجر به فرایندها و تعامالتی در بین اعضاي  اي زمینهشرایط علی، 

 هاي عملراهبردي و طرز  هاي تاکتیکبراي اشاره به  ها تعاملدر واقع، . شود میخانواده

توسط افراد در مواجهه با مسائل و  ها موقعیتعادي و روتین و نیز چگونگی مدیریت 

و  ها کنشاین فرایندها، ). 155: 1393استراوس و کوربین، (شوند میکار برده بهامور 

فضاي خانواده مناسب نباشد،  که وقتیالدین و فرزندان تعامالتی هستند که در رابطه و

توسط والدین  اتخاذشدهدر واقع در این پژوهش استراتژي و راهبردهاي . آیند میپیش 

در . شد بندي طبقهتربیت،  مثابه بهیاس، تنبیه  هاي مقولهدر شرایط پرتنش و خشن به 

  .کنیم میاشاره  ها سوژهچند مورد از  هاي صحبتادامه به 
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هر چی به خـودم مـیگم دفعـه    . واکنش من که ناراحتی و غم و گریه و پشیمانی بوده"

و  اي لحظـه چـون  . ولی فایـده نـداره  . دیگه داد نزنم، فحشش ندم. نشم جوري اینبعد دیگه 

  ".دیگه اینقد عصبی هستی نمیتونی فکر کنی. گیري میدر همان لحظه تصمیم 

باید حساب ببـره  . چون نتیجه میده. شوهرمهم خودم و هم  کنیم میاحساس رضایت "

  ".باالخره

  باشد؟ تواند مینتیجه و پیامد این رفتارهاي شما چه ) 3سؤال

  

  ها کدگذاري پیامد خشونت از دید خانواده-7جدول 

  پیامدها  کدگذاري

ي، ترس و کار پنهانیر بر اعصاب و روان فرزند، تأثی فرزند در آینده، حوصلگ کم  کدگذاري باز

ي شدن، پرخاشگري بیشتر، عصبی و ا عقدهزواي بچه، مخل آرامش خود شدن، ان

پرخاشگر شدن

،تندمزاجی و دعوا با همساالن، تالش براي فرار از محیط خانواده، بیزاري از خانواده

یادگرفتن پرخاشگري از والدین، تقلید از رفتار ما، عادي شدن خشونت  

  

  يکار پنهاننه در آینده، ترس و پرخاشگرا-رفتار تهاجمی  کدگذاري محوري

تنفر از محیط خانه

 القاي خشونت  

  پیامد فردي منفی  کدگذاري انتخابی

  اجتماعی منفی-پیامد خانوادگی

  

منجر به ظهور پیامدهایی  گیرد میکه پیرامون یک پدیده صورت  هایی تعامل

پیامد  از پیامدها و مصادیق آشکار خشونت علیه کودکان در این پژوهش،. شود می

از زیرمقوله هاي  ها مقولهاین . باشد میاجتماعی منفی -فردي منفی و پیامد خانوادگی

، تنفر از محیط خانه و القاي کاري پنهانپرخاشگرانه در آینده، ترس و -رفتار تهاجمی

  .است آمده دست بهخشونت 



  

  

  

  

159   |اللهی ، رضایی نسب و فیض... شناختی خشونت خانگی علیه تحلیل جامعه  

ینده به عقده براشون ممکنه در آ. پرخاشگري بیشتر و یادگرفتن این رفتارهاي ما میشه اش نتیجه"

. تبدیل بشه و باعث بیزاري اونا از خانواده بشه و براي فرار از محیط خانواده دست به هر کاري بزنن

، وقتی به سن ازدواج رسیدم با دیدم میرو در محیط خانواده  ها بدرفتاريخود من چون همیشه این 

ولی اونموقع محیط  ،گیم خیلی خوبهاالن هم نه اینکه بگم زند. اولین خواستگار رفتم پی زندگیم

  ".خوب نبود ام خانواده

سر سازش با دوستاش رو  اصالً.تو بازي با دوستشون همیشه دعوا داره مثًالتندمزاجی و اینکه "

این باز باعث عصبانیت بیشتر من . گذاشته تأثیرنداره چون این پرخاشگري ما انگار رو روحیه اونم 

".میشه

  

، ها خانوادهسرمایه اقتصادي پایین، ناکارآمدي  از جملهمقوالت  تمامی بهبا توجه 

، تعارض اي رویههنجار  مثابه بهتعارض نسلی، نابرابري جنسیتی، میل دیگري، خشونت 

که وجه مشترك  یابیم درمیتغییر در عادتواره،  مثابه بهخانوادگی و اینترنت -نقش شغلی

ها در شهر ایالم، چیزي است به نام آن دهنده تشکیلتمامی این مقوالت و مفاهیم 

.شود میبنابراین مقوله هسته با همین عنوان استخراج . »حرمان ساختاري«

ناکامی، ناامیدي، . براي واژه حرمان در نظر گرفت توان میمعانی مختلفی 

حرمان ساختاري در این .، محرومیت، منع کردنبهرگی بیسرخوردگی، شکست، 

ساختار  ویژه بهو ناکامی از طریق ساختارهاي جامعه ایالم پژوهش اشاره به ناامیدي 

در واقع در اینجا خشونت در پیکر ساختارهاي مرتبط به . فرهنگی و اقتصادي دارد

قدرت،  ازجملهناعادالنه افراد در این جامعه به منابع مختلف  یابی دستنابرابري و 

و  ها کلیشهب، امکانات مالی، فقر و محرومیت، نداشتن کیفیت زندگی مطلو

بدین ترتیب حرمان . کند میي نابرابر جنسیتی و مفاهیمی مشابه نمود پیدا پذیر جامعه

فرهنگ  ازجملهمختلف جامعه  هاي عرصههاي نابرابريو  ها عدالتی بییعنی ساختاري

 شده منتقلبه جامعه امروز  ورسوم آداب، ها ارزشکه ریشه تاریخی دارد و توسط قوانین، 

  .و به فرد وابسته نیست کند نمیري از این امور فرد ارتباط پیدا بسیا. است
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  مدل پارادایمی پژوهش

  
  

  مدل پارادایمی پژوهش -1شکل 

  

  هبحث و نتیج

ها خانوادهدر پژوهش حاضر شرایط یا عوامل مرتبط با خشونت علیه کودکان از منظر 

، »کرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی«، »ایینسرمایه اقتصادي پ«تحت عنوان 

مهم در  هاي مقولهاز . شده است بندي مقوله» وضعیت سالمتی«، »ها خانوادهناکارآمدي «

  شرایط میانجی

  اینترنت و تغییر عادتواره

-شغلی هاي نقشتعارض 

خانوادگی

  شرایط علی

  اقتصادي پایینسرمایه 

کرونا و تغییر سبک 

  زندگی خانوادگی

  ها خانوادهناکارآمدي 

  وضعیت سالمتی

  

  شرایط زمینه

  تعارض نسلی

  سنت پیشگی والدین

  نابرابري جنسیتی

  میل دیگري

اي رویههنجار  مثابه بهخشونت 

خشونت 

علیه کودکان

  راهبردها

  روحیه تضاد آمیز

  یاس

تربیت مثابه بهتنبیه 

  دهاپیام

  پیامد فردي منفی

 -پیامد خانوادگی

اجتماعی منفی
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، )1390(مقدم، زینوند )1390(رفیعیپور. تحقیق حاضر، سرمایه اقتصادي پایین است

داسیلوا و ، )1396(حسینی، )1395(مقصودلو ، )1392(عنایتیعقوبی دوست و 

نیز در تحقیقات خود به متغیرهاي فقر اقتصادي، وضعیت و پایگاه ) 2017(همکاران

و ارتباط آنها با خشونت  نشین حاشیههاي خانواده، درآمد خانوارها، ها خانوادهاقتصادي 

.اند داشتهخانگی اشاره 

 باشدمیهمچنین این مقوله با مفهوم فشارهاي اقتصادي کالینز و کلترانس همسو 

میزان تعارضات خانواده هنگام فشارهاي اقتصادي افزایش پیدا  چرا که از نظر این دو،

در واقع . کند میدر میان طبقات پایین جامعه این عامل نقشی عمده ایفا  ویژه به. کند می

به مسائل اقتصادي  ها خانوادهعلیه کودکان در این  ها بدرفتاريبخش مهمی از 

بین  ناهمخوانینداشتن درآمد، درآمد کم، توقعات مادي زیاد، بیکاري و . گردد برمی

بدین ترتیب . کرده است رو روبهنظام خانواده را با مشکالت جدي ... و ها هزینهدرآمد و 

پایین بودن سطح رفاه در . نفی کرد توان نمیرا  ها خانوادهوجود مشکالت اقتصادي در 

اقتصاديبرخورداري از سرمایه . شوند تر عصبیباعث شده این افراد  ها خانوادهاین 

قرار داده و باعث ایجاد  تأثیررا تحت  ها خانوادهنوع ارتباط در بین این ) تمکن مالی(

  .شده است ها شکافبسیاري از مشکالت و 

. دیگر در این تحقیق است هاي مقولهکرونا و تغییر سبک زندگی خانوادگی از 

است تنها قشر  شده انجامافزایش خشونت خانگی  کرونا بر تأثیرتحقیقاتی که در زمینه 

و کودکان مورد غفلت  اند کردهنمونه تحقیق انتخاب  عنوان بهزنان را در خانواده 

 هاي خانوادهدر این پژوهش کرونا به دلیل تغییراتی که در سبک زندگی . است شده واقع

دي قبل از کرونا این تغییرات متناقض با شرایط عا بعضًاایالمی ایجاد کرده بود و 

ایجاد کرده  ها خانوادهروانی را بر -و فشارهاي روحی ها تنشو همین امر  باشد می

جامعه هدف  عنوان بهکودکان  گرفتننظربدین ترتیب این مقوله با توجه به در . است

اجتماعی و به عبارتی تغییر -افزایش خشونت، هراس، فشارهاي اقتصادي. باشد میبدیع 

منبع  عنوان بهدر زندگی این افراد  سابقه بیهاي محدودیتاري و سبک زندگی اجب

.فشار، علت بسیاري از رفتارهاي خشن شده است
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مشکالت دیگري چون معضالت اقتصادي و استرس  ی،نشین خانهدر کنار عبارتیبه

نهایت در . داده استقرار  فشار تحترا  ها خانوادهاحتمال ابتال به کرونا هر روز بیشتر و بیشتر 

فرو بریزد  باره یک بهوالدینو تغییر وضعیت باعث شد تا وضعیت روحی و روانی  مسائلاین 

.دجدیدي روبرو شون هاي چالشبا  ها خانوادهو 

ن اساسی کرذکر این نکته الزم است که . مقوله دیگري است ها خانوادهناکارآمدي 

ه در سایه تعلیم و کی است کزنان و مردانی مت آفرینی نقشحفظ و پایداري خانواده به 

این امر میسر نیست مگر . دهند میتربیت درست، فرزندان صالحی را به جامعه تحویل 

نار هم کخشونت و در آرامش و امنیت در  دوراز بهاین نسل  دهندگان پرورشه کآن

در تحقیق . مواجه هستیم ها خانوادهد اما در جامعه ایالمی با ناکارآمدي ننکزندگی 

از مشکالت  اي گسترده، مقوله جامعی است که طیف ها خانوادهقوله ناکارآمدي حاضر م

مشاجرات خانوادگی، تنش در  ازجملهدهد میرا نشان  ها خانوادهو مسائل در درون 

ناهنجاري رفتاري  مثابه به، طالق، نبود صبر و تحمل، خشونت )خیانت، اعتیاد(زندگی

.کودك

از تحقیقات تنها به یک متغیر و  هرکدامتجربی  يها پیشینهو در  ارتباط در این 

به طالق ) 1387(همکارانخوشابی و . اند داشتهي اشاره آزار کودكدر مورد  مؤلفه

به مقوله اعتیاد و ) 1390(رفیعیپوروالدین؛  حمایت عدموالدین، انزواي اجتماعی و 

ابیسی، ها خانواده، به سابقه خشونت در )1390(مقدمسابقه مجرمیت والدین، زینوند 

به رابطه طالق ) 1395(مقصود لوي، آزار کودكبا  همسر آزاريبه رابطه مثبت ) 1391(

، به تحصیالت کمتر والدین و )2017(داسیلواي؛ آزار کودكو  ها خانوادهو اعتیاد در 

و از این لحاظ با مقوله  اند کرده اشارهناپدري با افزایش خشونت علیه کودکان 

 شده مطرحهمسو هستند وضعیت سالمتی یکی دیگر از مقوالت  ها خانوادهناکارآمدي 

زینوندمقدمو ) 1395(مقصود لودر شرایط علی این تحقیق است که همسو با تحقیقات 

.باشد می) 1390(
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تنها ) 1390(رفیعیپور، )1396(همکارانحبیبی و  ازجملهبسیاري از تحقیقات 

و از بعد سالمت  اند کرده اشارهسالمت روحی به یک جنبه از سالمتی یعنی جنبه 

خشونت علیه کودکان در جامعه ایالم با  اي زمینهشرایط . اند کردهجسمی غفلت 

، »میل دیگري«، »نابرابري جنسیتی«، »سنت پیشگی والدین«، »تعارض نسلی«هاي مقوله

ض نسلی، در ارتباط با مقوله تعار. شد بندي دسته» اي رویههنجار  مثابه بهخشونت «

به متغیر ارتباط آزار جسمی کودکان با سن مادر؛ و همچنین یعقوبی ) 1390(ترکاشوند

والدین با  شده ادراكعاطفی -به ارتباط حمایت اجتماعی) 1392(عنایتدوست و 

با نتایج تحقیق حاضر مشابه  تواند مینوعی بهکه  اند کرده اشارهخشونت علیه کودك، 

.باشد

همکارانبا نتایج تحقیقات ترکاشوند و  تواند میالدین نیز مقوله سنت پیشگی و

) 2017(همکاران، داسیلوا و )1396(همکاران، انصاري و )1395(مقصود لو، )1390(

هرچند که مقوله . همسو باشد اند کرده اشارهکه تنها به متغیر تحصیالت پایین والدین 

سنتی  هاي ارزشو درونی شدن سنت پیشگی والدین در این تحقیق به ذهنیات والدین 

سایر . از این امر را تبیین کند اي جنبهتواند میدر آنها اشاره دارد و تحصیالت فقط 

مفهوم کنش  بر اساس.باشد میدر شرایط زمینه در نوع خود بدیع  شده مطرحمقوالت 

ارتباطی هابرماس، در موقعیت گفتار آرمانی، قدرت و فشار برنده، استدالل را تعیین

.شود میبلکه فقط استدالل برتر پیروز  کند نمی

امکان گفتگوي استداللی در میان همسران وجود  که درصورتیدر حوزه خانواده 

سالمت خانواده را انتظار داشت؛ زیرا افرادي که از گفتگو و  توان میداشته باشد 

و  شوند میمستعد گرایش به خشونت  ورزند میتعامالت استداللی با دیگران خودداري 

ارتباطی قوي نداشته و ظرفیت بحث، مذاکره  هاي مهارتهمسران و اعضاي خانواده که 

که  کنند میو گفتگو را در خصوص موضوعات گوناگون ندارند رابطه پرتنشی را تجربه 

بر اساساین در حالی است که . محصول آن نارضایتی، بدبینی و خشونت است

 هاي شیوهه راه و رسم گذشتگان و الگوبرداري از تحقیق، توجه ب هاي نمونههاي صحبت
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ایالمی  هاي خانوادهتربیتی آنها، امکان به وجود آمدن شرایط کنش مطلوب ارتباطی را از 

.گرفته است

همین عدم کنش ارتباطی منجر به فقدان فهم متقابل در بین والدین و فرزندان شده 

اي گفتگو و تعامل در بین این که تضعیف فض ردبایستی به این نکته اشاره ک. است

. باشد میدر ارتباط با سنت پیشگی والدین  موردنظر، فقط یکی از مفاهیم ها خانواده

والدین که در ارتباط با مقوله سنت  هاي صحبتاز  شده مطرحیکی دیگر از مفاهیم 

پیشگی است، وجود قوانین دستوري و تجویزي در بین پدر و مادرها است و دائم 

کردن فرزندانشان هستند و همین قوانین تجویزي مانع ایجاد رابطه  رونهیاممشغول 

همچنین بر طبق مفهوم انتقال بین نسلی کالینز و . صحیح بین این افراد شده است

بر مقوله نابرابري . شود میکلترانس، تعارضات خانوادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل 

و هویت  ها گرایشي، پذیر جامعهرایند تحقیق نیز این ف هاي نمونههاي صحبتاساس

و این باعث  دهند میجنسی را در آنها درونی کرده و آن را به فرزندان خود نیز انتقال 

.دائمی شدن سلطه جنس مذکر در این جامعه و مطیع بودن دختران شده است

و به افراد انتقال  کنند میجنسیتی را درونی  هاي گرایشبدین ترتیب خود والدین 

تبیین  چنین اینتوان میمفهوم و نظریه یادگیري اجتماعی  بر اساسهمچنین . دهند می

قرار گیرند، و  آمیز خشونتدر بستر تعامالت اجتماعی  ها خانوادهکه هنگامیکرد که 

شاهد خشونت در جامعه و محیط اطرافشان باشند یا اینکه در دوران کودکی  نوعی به

براي  قبول قابلکه خشونت یک ابزار  کنند میحساس مورد خشونت قرار گرفته باشند، ا

و احتمال اینکه این رفتار را مورد تقلید قرار دهند و الگوسازي  باشد میحل تعارضات 

نیز به این اشاره دارد در برخی  فرهنگ خردهعنوان بهمفهوم خشونت . کنند، زیاد است

ست که در آن ا فرهنگی خرده، یک پاسخ آمیز خشونتیک پاسخ  ها وضعیتاز 

.یک پاسخ هنجارمند است فرهنگ خرده

ولف کانگ و فرراکیوت معتقدند که استعداد  ازجملهنظران صاحببسیاري از 

عوامل  عنوان بهخشونت در افراد داراي یک خرده فرهنگ متفاوت است زیرا خشونت 
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دو  این. وابستگی دارد،نیز گیرند میکه افراد یک خرده فرهنگ به کار  شناختی روان

هنجار  عنوان بهدر این تحقیق با عنوان خشونت  شده استخراجمفهوم با یکی از مقوالت 

- شغلی هاي نقشتعارض «، »اینترنت و تغییر عادتواره«.ارتباط نزدیک دارد اي رویه

در نظر گرفته شدن در شرایط میانجی خشونت علیه  هاي مقولهترین مهم، »خانوادگی

در سایر تحقیقات به این مقوالت در ارتباط با  که.شدبا میکودکان در این تحقیق 

  .اشاره نشده است ها خانوادهي در آزار کودك

و  اي زمینهدر شرایط علی،  شده مطرحبا در نظر گرفتن ارتباط میان مجموعه عوامل 

منظور از ساختار نظام . را استخراج کرد» حرمان ساختاري«مقوله هسته  توان میمیانجی 

در داخل نظام  ها گروهماعی است کالنی است که نحوه تعامل افراد و ترتیبات اجت

ناامیدي و ناکامی ساختاري اشاره به ناکامی دارد که در بطن . دهند میاجتماعی را شکل 

. وجود دارد) در اینجا ساختارهاي فرهنگی و اقتصادي(ایالمیساختارهاي جامعه 

اد این جامعه وجود دارند و بر عملکرد و افر ها انسانساختارهایی که فراتر از وجود 

خود  حال درعینگذاشته است؛ اما  توجهی قابلتأثیر، آمیز خشونتآنان یعنی رفتار 

در این جامعه در حال  تاکنونانسانی نیز هستند و از گذشته  هاي کنشمحصول  نوعی به

.بازتولید هستند

صادي در جامعه ایالم فرهنگی و اقت هاي عرصهدر  ویژه بهبدین ترتیب ساختارها 

روانی و در نهایت انواع رفتارهاي -هستند و انواع فشارهاي روحی کارکردکژداراي 

تداوم . شود میتحمیل  ها خانوادهبر افراد و  ها ایندر این جامعه از سوي  آمیز خشونت

، عالوه بر گسترش خشونت در جامعه مانع ها خانوادهخشونت در این جامعه و در بین 

گستردگی پدیده خشونت در این استان با . شود میهداف فردي کودکان نیز تحقق ا

علت در اکثر  عنوان بهاجتماعی و ردپاي متغیر خشونت  هاي آسیبتوجه به گسترش 

عمومی  مسئلهکه خشونت امري خصوصی نیست بلکه یک  دهد مینشان  ها آسیباین 

. جتماعی بودن آن استاست و عمومیت داشتن آن به قول امیل دورکیم به لحاظ ا

  .این استان ریشه داردفرهنگی و روابط اجتماعی هاي رویهبعیارتی خشونت در عمق 



  

  

  

1401بهار  |31شماره |سال نهم  |علمی پژوهشنامه مددکاري اجتماعی فصلنامه   |  166

  یشنهادهاي پژوهشپ

ضرورياقدامیکها خانوادهداخلدرگفتگوفرهنگکردننهادینهجهتتالش

ها حل راهبهترینازگفتگوبامشکالترفعوصمیمانهگفتگوينزدیک،ارتباط. است

ومدارسخانواده،زمینهایندر. باشد یمایالمیيها خانوادهمیاندرتفاهمبهرسیدن

جهتو کادرها نهادهاینتر مهمازهایی مانند مددکاران اجتماعی ها و گروه دانشگاه

یکی از نتایج مهم این تحقیق . باشند یمیعنی حل مسائل و اختالف مهارتاینارتقاي

اي بوده است  مثابه هنجاري رویه ها یا به عبارتی خشونت به دهسابقه خشونت در خانوا

هاي مستمر  ها و پیگیري در این زمینه مددکاران اجتماعی بایستی مداخالت، پژوهش

خود سعی در اصالح قوانین و فرهنگ جامعه ایالمی با هدف پیشگیري از اعمال چنین 

.هایی داشته باشند خشونت

در شهر ایالم با عنوان حل مسائل و اختالفات  شود مرکزي تخصصی پیشنهاد می

هاي خانوادگی  منظور کاهش تنش قضایی با محوریت مداخله مددکاران اجتماعی بهغیر

برقرارراپدري-مادرينقشوکاربینتعادلبایستیوالدیندر نهایت .ایجاد شود

ها نوادهخاایندراصلیيها چالشازمادروپدرکاريساعتبااليحجم. کنند

وفشارهاوامورازناشیخستگیومنزلازبیرونکاريهاي یتفعال. باشد یم

درها خانواده .استدادهقراریرتأثتحتشدت بهراخانوادهمحیطشغلی،يها تنش

بیشترینودارندتوجهخودفرزنداناجتماعیوروحینیازهايبهکمترایالمجامعه

متولیانشود یمپیشنهاد. استفرزنداناقتصادينیازهايینتأمبرايتالششانوتمرکز

  .دهندانجامالزماقداماتها خانوادهاقتصاديومالیدغدغهرفعبرايامر



  

  

  

  

167   |اللهی ، رضایی نسب و فیض... شناختی خشونت خانگی علیه تحلیل جامعه  

  نابعم

نشر : ، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهرانشناسی زنان جامعه، )1380(.ابوت، پامال و واالس، کلر-

.نی، چاپ دوم

: موردمطالعه(ي از علل و پیامدهاي آن ا پارهبررسی : آزاري دكکو«،)1391(.ابیسی، خدیجه-

رشته علوم اجتماعی، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد  پایان، »)دختران دبیرستانی شهر اهواز

.شهید چمران اهواز

در نقد روانکاوي الکان، چهارمین همایش ادبیات » دیگري«ي تئور ،)1385(.احمدزاده، شیده-

.تطبیقی، تهران

: تهران ،)مبنایینظریه(کیفی تحقیقروشاصول،)1393(.یتجول وکوربین، آنسلم ستراس،ا-

  .فرهنگی، چاپ چهارممطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه

در ) اینترنت(یبريساهاي اجتماعی فضاي  یبآسبررسی «، )1395(.اسماعیلی زاده، وحیده-

.92-72: 17شماره  ، سال پنجم،فصلنامه دانش انتظامی ایالم، »خانواده

، ترجمه حسن چاووشیان، ي ذوقیها قضاوتتمایز، نقد اجتماعی و ، )1393(.بوردیو، پیر-

.نشر ثالث، چاپ سوم: تهران

بر آن در منطقه جنوب شهر تهران،  مؤثرآزاري و عوامل  ، کودك)1390(.پور رفیعی، سحر-

.اسالمی واحد تهران مرکزي رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزادنامه کارشناسی ارشد  پایان

فصلنامه ، »واکاوي سبک نوین زندگی در عصر پساکرونا«، )1399(.، غالمرضابخش تاج-

.360-340: 35، دوره دهم، شماره گذاري عمومی مطالعات راهبردي سیاست

، )1391(.؛ جعفري، فاطمه؛ رضاییان، محسن و شیخ فتح الهی، محمودترکاشوند، فاطمه-

بر آن در دانش آموزان  مؤثرآزاري و برخی عوامل جمعیت شناختی  كبررسی شیوع کود«

، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، »1390مقطع سوم راهنمایی شهر زنجان در سال 

.460-447: دوازدهم

توهم یا : شکاف نسلی«، )1390(.ی، حیدر؛ سلیمانی بشلی، محمدرضابست چوبجانعلیزاده -

.99-63: 1، دوره اول، شماره شناسی جوانانمجله جامعه، »واقعیت

ي ها چالشو  ها فرصتتحلیل «، )1400(.زاده، انور؛ عزیزي، قادر و کیهان، جواد یحاج-

فصلنامه ، »رهیافت توسعه آموزش مجازي در پساکرونا: آموزش مجازي در دوران کرونا

.204-174: 1، دوره نهم، شماره تدریس پژوهی
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، »ماهیت و پیامدها: تعارض نقش زنان در خانه و کار«، )1397(.حبیب پور گتابی، کرم-

.166-125: 2، سال شانزدهم، شماره شناختی زنان روان-فصلنامه مطالعات اجتماعی

، »آزاري و درمان آن پیشگیري از کودك«، )1396(.حبیبی، سمیرا؛ گوهري مقدم، مریم-

.105-95: 2شماره ، دوره سوم، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

، )1387(.، زینب و محمدخانی، پروانهفرزاد فرخوشابی، کتایون؛ حبیبی عسگرآبادي، مجتبی؛ -

فصلنامه رفاه ، »آزاري در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران میزان شیوع کودك«

.135-115: 27، دوره هفتم، شماره اجتماعی

شناختی  تحلیل جامعه«، )1393(.اللهی، عظیمهدانش، پروانه؛ ذاکري نصرآبادي، زهرا و عبد-

.30-1: 3، سال پنجم، شماره فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، »شکاف نسلی در ایران

محمد کاردان، انتشارات  یعل، ترجمه شناسی قواعد روش جامعه، )1388(.دورکیم، امیل-

.دانشگاه تهران، چاپ هشتم

فصلنامه ، »ي تعارض در خانوادهها علتالعه کیفی مط«، )1394(.رزاقی، نادر؛ اسالمی، اصلی-

.72-53: 32، سال دهم، شماره تربیتی زنان و خانواده-فرهنگی

با تأکید بر (یالما، مطالعه کیفی پدیده خودکشی زنان شهر )1396(.رضایی نسب، زهرا-

.شناسی، دانشگاه الزهرا رشته جامعه رساله دکترا). خودسوزي

شناختی تغییرات  مطالعه جامعه«، )1396(.ی، تقیآزاد ارمکی، عالیه و یگشکر بزواره، انسیه؛ -

، دوره یازدهم، مجله مطالعات اجتماعی ایران، »خانواده ایرانی گانه سهي ها نسلگفتمانی 

.91-69: 1شماره 

، بررسی علل و عوامل خشونت علیه کودکان و نوجوانان در )1390(.اهللا یزعززینوند مقدم، -

.رشته علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نورنامه کارشناسی ارشد  پایانان، استان خوزست

انتشارات : ، تهران)شناسی انحرافات جامعه(یاجتماعشناسی  یبآس، )1393(.ستوده، هدایت اهللا-

.آواي نور، چاپ بیست و سوم

یی گراسنتي ها چالششناختی  بررسی جامعه«، )1390(.اهللا؛ سلیمانی، مهشید یفساللهی،  یفس-

فصلنامه علوم ، »زنان استان چهارمحال و بختیاري 1378-1388و نوگرایی در ایران طی 
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