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سنت روششناختي كيفي ،با الهام از روش داده بنياد

و رويكرد تفسيري ،تالش ميكند تا ابعاد خشونت فرزندان عليه والدين را
به عنوان موضوعي كه غالباً از سوي والدين پنهان نگه داشته ميشود،
شناسايي كند .يافتهها نشان ميدهد ،وليآزاري نه تنها به لحاظ شيوع بلكه
با در نظر گرفتن علل ،بستر شكلگيري و تبعات آن ،موضوع اجتماعي
بسيار مهمياست .بر اساس مصاحبههاي عميقي كه با  62نفر از والدين
تهراني انجام شد ،تجربه آنها از خشونت فرزندان مورد واكاوي قرار
گرفت .دادهها حاكي از آن است كه مصاديق وليآزاري در سه دسته
خشونت عاطفي ،مالي و فيزيكي قابل دسته بندي و راهكارهاي والدين در
مقابل اين پديده در دو دسته فعاالنه و منفعالنه قابل ارائه است .همينطور
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انواع واكنشهاي والدين به خشونت فرزندان عليه خودشان تحت عناوين
"واكنشهاي معطوف به خود" ،واكنش "معطوف به طرف مقابل" و
واكنش "معطوف به شخص سوم" قابل صورت بندي است .داليل اين
خشونتها در سه سط خُرد ،ميانه و كالن قابل بررسي هستند كه به نوبه
خود ميتوانند تبعاتي براي فرد و خانواده به همراه داشته باشند .در پايان،
يافتههاي تحقيق در يک مدل مفهومي نمايش داده شدند .گرچه انجام اين
تحقيق ميتواند در بسط نظري حوزه خشونتهاي خانگي سهيم باشد اما
در عين حال به علت محدود بودن حجم نمونه ،نتايج قابليت تعميم پذيري
ندارند.
واژههای كليدی :خشونت خانگي ،پدر بودن،مادر بودن ،نسلها ،خشونت
عليه والدين

بيان مسئله
مطالعه خشونتهاي خانگي از سال  5692با تمركز بر كودكان و زنان آغاز شد كه در
آن خشونت در دو بُعد فيزيكي و رواني و سپس جنسي آن مد نظر بود (اعزازي،
 .)222:5979كودكان و زنان به عنوان قربانيان هميشگي خشونتهاي خانگي از اين
جهت مورد توجه قرار گرفته اند كه در هرم سني و جنسي در خانواده جايگاه نازلي را
اشغال كرده و قادر به حمايت از حقوق خود و پايان بخشيدن به وضعيت نابرابر نيستند.
اما سير خشونت عليه فرزندان از اوايل دهه  5692مسير وارونه را در پيش گرفت.
در اين دوره سخت گيري شديد در تربيت كودكان جاي خود را به توجه بيشتر به آنها
داد و تربيت ،حالتي كودک محور پيدا كرد .در اين دوره پدر و مادرها به جاي اينكه
خواسته هاي خود را به فرزندانشان تحميل كنند به مرجعي براي برآورده ساختن نياز
بچهها در آمدند .به عقيده بوچنر 5چنين تغييراتي در روابط والدين و فرزندان بخشي از
5. Peter Buchner
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نتايجي است كه فرايند نوسازي به همراه داشته است .در نتيجه اين تحوالت ،الگوي
اطاعت و فرمانبرداري به گفتگو و مذاكره تغيير يافت (چيل .)256-251 :5988 ،به قول
گيدنز در حال حاضر در دورهاي به سر ميبريم كه ميتوان آن را دوره تكريم فرزند
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ناميد .اين در حالي است كه در قرون وسطي خانوادهها  %12بچههاي زير پنج سال خود
را براي خدمتكاري به خانههاي ديگران ميفرستادند و اصال آنها را نميديدند (گيدنز،
.)67 :5976
تكريم فرزند در جامعه امروز ما نيز به حالت اوج خود رسيده است .اگرچه پيش
از اين فرزندآوري و فرزندپروري از سوي برخي زوجهاي جوان به منزله بار و
مسئوليت صرف انگاشته مي شد ،امروزه فرزندآوري و فرزندپروري تبديل به پديدهاي
نسبتا جذا

و لذت بخش شده است .البته فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي نظير

اينستاگرام در ا ين تجربه نيز سهيم هستند .مادران و پدران اين فرصت را پيدا كردهاند كه
با به اشتراک گذاشتن لحظه به لحظه تجربه وليگري خود در فضاي مجازي،
فرزندپروري را تبديل به پديده اي جذا

بكنند كه حتي در برخي مواقع اين به اشتراک

مخاط

محبوبيت شده و نظر شركتهاي

گذاشتن تجربهها باعث جذ

و كس

تجاري و برندهاي مختلف براي تبليغ كاالهاي مربوط به كودكان را جذ

ميكند.

چيزي كه از سوي برخي مورد انتقاد قرار گرفته چرا كه مدعي اند اين والدين فرزندان
خود را به مثابه كاال به ديگران عرضه كرده تا از طريق آن كس

سود كنند.

از يک سو به نظر ميرسد فرزندآوري و فرزندپروري بيش از پيش با
مصرف گرايي در آميخته است .به عبارتي فرزندپروري نيز مانند ديگر ابعاد زندگي انسان
مدرن در دام مصرفگرايي گرفتار شده است .امروزه بيش از هر زمان ديگر والدين از
زمان برنامهريزي براي فرزندآوري همه جوان

مربوط به تغذيه مادر و فرزند ،اتاق

كودک ،وسايل شخصي ،پوشاک و غيره را در نظر گرفته و در ادامه بيشترين وسواسها
5. Prize Childe
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را براي تربيت كودک ،آموزش كودک ،نوع مدرسه و غيره به خرج ميدهند .البته چنين
ادعاهايي همه اقشار و طبقات اجتماعي را شامل نميشود و اثبات آن نيازمند انجام
پژوهشه اي هدفمند است .اما آنچه حائز اهميت است اين است كه موجي فراگير در
جامعه ايجاد شده است كه فرزندپروري را تا سر حد يک پديده لوكس باال ميبرد .به
طوريكه هر نسل با مقايسه كودكي خود با نسل بعد از خود ،تفاوتهاي فاحشي در
تجربه كودكي احساس ميكند .حال بايد ديد اين تكريم فرزند تا چه حد صوري يا
واقعي است! از سوي ديگر ،همزمان با تغييرات فرايند فرزندآوري و فرزندپروري،
جامعه هوشياري بيشتري نسبت به حقوق كودكان پيدا كرده و تالشهاي متعددي در
قال

كمپينها و حركتهاي مردميبابت حمايت از كودكان از انواع آسي هاي خانگي

و غيرخانگي در ابعاد خشونت فيزيكي ،جنسي و كودكان كار را آغاز كرده است.
در سال هاي اخير مسائلي چون سوء استفاده جنسي از كودكان و زنان ،بدرفتاري
با سالمندان و خشونت عليه مردان برمال شده است اما كمتر به مسئله وليآزاري به
عنوان نوع سوم بدرفتاريهاي خانگي توجه شده است .تاكيد بيش از حد بر حقوق
فرزندان ،دسترسي فرزندان به امكانات آموزشي و تكنولوژيک و بحث آزاديهاي فردي
در كنار ساير عوامل موج

شده رابطه والدين و فرزندان از حالت معمول خارج شود و

بيش از هر زمان ديگر فرزندان در موضع قدرت قرار گيرند .امروزه قدرت صرفاً در
گرو دسترسي به منابع مالي نيست بلكه به قول فوكو 5قدرت در همه جا منتشر است.
بنابراين فرزندان نيز امروزه در هرم اقتدار خانواده بيش از پيش سهيم هستند و ميتوانند
نظارت و اقتدار والدين را به صورتهاي مختلف به چالش بكشند .پديدهاي كه به نظر
ميرسد نسل به نسل تقويت ميشود.
خشونت فرزندان عليه والدين ،2يا سوء استفاده از والدين 5به ندرت مورد توجه
جامعه علميدر داخل و حتي خارج از كشور قرار گرفته است .در ايران ،بيشتر مطالبي كه
5. Foucault
)2. Child-to-parent Abuse (CPV
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مطال
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ژورناليستياي هستند كه به وليكشي2ها

پرداختهاند .همينطور فراتحليلهاي موجود از تحقيقات خارجي بامحوريت خشونتهاي
خانگي نيز نشان ميدهند اكثر پژوهشهاي انجام شده بر خشونت عليه همسر و فرزندان
تاكيد كردهاند ( )Kethinei, 2226و خشونت فرزندان عليه والدين در حالي كه در حال
افزايش است اما همچنان از نگاه آكادميک به دور مانده است .بايد گفت عدم توجه كافي
پژوهشگران به موضوع سوء استفاده از والدين نميتواند وجود اين واقعيت در زندگي
افراد را انكار كند  .مشاهدات ما در زندگي روزمره حكايت از پدران و مادراني دارد كه
اختالف با فرزندانشان از مهم ترين دغدغههاي زندگي روزمرهشان است .همانطور كه
پارسونز 9اشاره مي كند نبايد كاركرد خانواده را به جامعه پذير كردن كودكان محدود كرد
بلكه والدين نيز ذي حق هستند تا در خانواده به ثبات و شكوفايي شخصيت برسند
(اعزازي.)576:5979 ،
وليآزاري در قال

يک آسي

پنهان و نامرئي نه تنها ميتواند بنيان خانواده را

تضعيف كند بلكه موجد خشونتها و پيامدهاي اجتماعي اي نيزميشود كه در محيط
خارج از خانه و در فضاي عمومينمود پيدا ميكند .از آنجا كه نهاد خانواده و پايداري
آن در كشور ما بسيار حائز اهميت است و بخش قابل توجهي از سياستگذاريهاي
فرهنگي از طريق رسانهها بر اين نهاد متمركز شدهاست؛ ميتوان اذعان كرد پديده ولي
آزاري قابليت مطالعه بيش از پيش را دارد چرا كه ميتواند در شناخت مسائل خانواده و
همينطور آسي هاي تهديد كننده جامعه كارساز باشد .از ديگر مواردي كه پرداختن به
نزاعهاي خانوادگي و بويژه وليآزاري را گوشزد ميكند افزايش نرخ قتلهاي خانوادگي
در كشور است .به گزارش پليس %92 ،قتلها در سال  62قتلهاي خانوادگي بودهاند.
بر اين اساس ميتوان گفت از هر سه قتل در كشور يكي توسط بستگان صورت
)5. Parent Abuse (PA
2. Patricide
9. Talcott Parsons
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ميگيرد .اگرچه آمار دقيق درباره نرخ جديد قتلهاي خانوادگي در دسترس نيست اما بر
اساس آمارهايي كه از سال  88وجود دارد پس از قتل زن توسط شوهر ،قتل والدين
توسط فرزندان بيشترين فراواني را دارد.5
به هر روي ،تغييرات ساختي در خانوادهها فرصتهاي جديد مطالعاتي براي
پژوهشگران عرصه مطالعات خانواده فراهم كردهاست .مطالعات جامعه شناختي با بهره
گيري از روشهاي كيفي ميتوانند نگرش طبيعي موجود را بر هم زده و خشونت عليه
طرف هميشه قدرتمند (خشونت ورز) را هم مطالعه كنند .بر اين اساس در صدد هستيم
با به كارگيري روش داده بنياد و تكنيک مصاحبه ،درک و تفسير والدين تهراني از پديده
وليآزاري 2را مورد واكاوي قرار دهيم .اگر چه ممكن است روايت آنها از تجربهشان در
اين باره با مالحظاتي همراه باشد اما ميتواند پاسخي به اين سواالت باشد كه آنها
والدين آزاري را با چه مصاديقي تجربه كردهاند ،چه تحليلي نسبت به علل و تبعات آن
دارند و چگونه به آن واكنش نشان ميدهند؟

پيشينه تجربي پژوهش
تاكنون در داخل كشور تعداد محدودي پژوهش در حوزه روان شناسي بر روابط ولي-
فرزندي تمركز كردهاند كه البته تا حدود زيادي قديميهستند با اينحال در اينجا اشارهاي
به آنها مي شود.اما در خارج از ايران به نظر ميرسد امريكا و اسپانيا بيش از ديگر
كشورها اين موضوع را در بررسيهاي علميخود در نظر گرفته و آن را حائز اهميت
دانستهاند .در ادامه تالش مي شود با ارائه دسته بندي موضوعي به اين تحقيقات اشاره
شود.

5. www.fararu.com
2. Parent Abuse
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 تحقيقات روان شناسي در ايران به مسئله علل تضاد ميان فرزندان و والدينپرداختهاند .عباسي اسفجير و د يگران در پژوهشي در شهر تهران و روستاهاي قوچان به
روش پيمايش و تكنيک پرسشنامه  562والديني را مورد پرسش قرار داده كه فرزندان
باالي  55سال داشتند .يكي از اركان مهم در اين پژوهش مقايسه اي است كه درباره
مناسبات وليفرزندي در محيط شهري و روستايي انجام گرفته است و به اين نتيجه
منجر ميشود كه خانوادههاي شهري بيش از خانوادههاي روستايي قابليت تضاد در خود
دارند كه دليل اصلي آن هم آرزوهاي مدرن فرزندان خانودههاي شهري است.تضاد ميان
والدين و فرزندان در كنار تضاد ميان والدين و تضاد ميان فرزندان يكي از سه شكل
تضاد در خانواده محسو

مي شود كه متغيرهاي موثر بر اين تضاد اينگونه تبيين شدهاند:

هنجارهاي ازدواج در خانواده ،هنجارهاي تربيتي ،هنجارهاي مذهبي ،ميزان حضور پدر
و مادر درخانواده ،انسجام در خانواده و نوع روابط ميان اعضاي خانواده (نخستين كنگره
سراسري آسي

شناسي خانواده در ايران.)5989 ،

 پژوهشي مشابه و البته با رويكردي متفاوت از پژوهش يادشده ،توسطدستجردي و خزاعي انجام شده كه ديدگاه  192دانش آموز را راجع به عوامل زمينه ساز
تعارض با والدين مورد بررسي قرار داده است .مهمترين اين عوامل عبارتند از :فشار
والدين بر فرزندان براي ور ود به دانشگاه ،كنترل و نظارت بيش از حد براي انجام
كارهاي مذهبي ،بي توجهي به تواناييهاي نوجوانان و مقايسه كردن ايشان با هم سن و
ساالنشان ،گوشزد كردن بيش از حد اشتباهاتشان ،خردهگيري بيش از حد در مورد
آرايش و مدل لباس پوشيدن ،كنترل رفت و آمد بچهها و كنترل شديد رابطه با جنس
مخالف (همان).
 پدرام نيز در تحقيقي ديگر نشان ميدهد كه روابط والدين با فرزندانشان تحتتاثير رابطه ميان زن و شوهر قرار ميگيرد .به اين معني كه والديني كه از آغاز رابطه
زناشويي موفقي را آغاز نكردهاند يا در طول زندگي مشترک خود در اثر عواملي چون
بچه دار شدن از انجام وظايف زناشويي و همسرداري خود بازمانده و همين موجبات
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اختالف ميان همسران را پديد آورده است؛ رابطه مستبدانه تري با فرزندان خود دارند.
اين روابط به شكل حلقه روابط معيو

ظاهر ميشود .بچه دار شدن والدين منجر به بر

هم خوردن رابطه زناشويي مي شود و رابطه زناشويي مختل شده رابطه ولي-فرزندي را
بر هم ميزند .اين پژوهش دو شكل رابطه مستبدانه 5و مدبرانه 2را در مقابل هم قرار
ميدهد (همان).
 خدابخش به بررسي نگرش  92كودک فراري راجع به رابطه شان با پدر ومادرشان ميپردازد و تاييد ميكند كه كودكان فراري در مقايسه با همتايان خود كه به
شيوه عادي زندگي ميكنند رابطه ناسالم تري با والدين خود داشتهاند .اين پژوهش با
اطمينان  %66/6ادعا ميكند تعامالت منفي ميان والدين و فرزندان ،تعارض كالمي ميان
ايشان و سوء استفادههاي جسمي و جنسي والدين از فرزندان موجبات گريز ايشان از
خانوادههايشان را فراهم ميكند( .همان).
 "بررسي علل خشونت فرزندان عليه والدين" عنوان مطالعهاي است كه درآمريكا انجام شده است .در نتيجه اين پژوهش مشخص شده شرايط روحي و عاطفي
جوانان و البته مشكالتي كه در مدرسه با آنها روبرو بودهاند نقش موثري در وليآزاري
داشته است .پس خشونت مي توانسته نتيجه ترس ،افسردگي و تنش بوده باشد .بيشتر
وليآزارها ،پسران جوان سفيد پوست بين  51-59سال بودهاند كه اغل

هم مادران خود

را آزار ميدادند .عضويت فرد در گروههاي خرابكار و مصرف الكل و مواد مخدر و
الگوگيري جوانان از خشونت والدين عليه يكديگر ،از جمله عواملي برشمرده شدهاند
كه ميتوانند تاثير نسبي بر ولي آزاري داشته باشند (.)Kethinei, 2226
 "سوء استفاده جوانان از بزرگساالن" عنوان پژوهشي كيفي است كه از طريقمصاحبه هاي فردي با والدين و فرزندان در كانادا انجام شده است.اين پژوهش علل ولي
آزاري را بر حس

دو عامل دروني بودن يا بيروني بودن و خرد يا كالن بودن به چهار
5. Authoritarian
2. Authoritative
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دسته تقسيم ميكند .علل دروني بيماريهاي روحي و احساس حقارت و ملعبه شدن
فرد در دوران كودكي و دلبستگي كم او به والدين را در بر ميگيرد و علل بيروني
عواملي مثل فقر و فشارهاي خانوادگي و تاثير هماالن ميباشد .همينطور عواملي كه در
سط كالن مطرحاند نابرابريهاي جنسيتي و خشونتهاي رسانه اي هستند و در سط
خُرد اختالفات والدين با يكديگر و سبک زندگي آنها مطرح ميشود (.)Cottrel, 2226
 مورايوا و تويوه 5در پژوهشي كه در سال  2259منتشر شده ضمن اينكه اقتداروالدين را عامل ايجاد نظم اجتماعي در جوامع اروپايي ميدانند با نگاه تاريخي به
بررسي علل به چالش كشيدن اقتدار والدين توسط فرزندان در بافتهاي تاريخي و
اجتماعي مختلف مي پردازند .به زعم ايشان خشونت عليه والدين اغل

در دوره

سالمندي ايشان و به خصوص پس از انتقال دارايي خود به فرزندانشان تشديد ميشود.
 كنترراس و كنو ،2براي تبيين خشونت عليه والدين به بررسي پيشينه خشونت درخانواده ميپردازند و همينطور به اين موضوع توجه ميكنند كه فرد خاطي پيش از اين
از مجراهاي مختلف نظير مدرسه ،جامعه و تلويزيون چقدر در معرض خشونت بوده
است .نمونه تحقيق آنها داراي  62نوجوان بوده كه  92نفر آنها مرتك
والدين شده و  92نفر ديگر مرتك

خشونت عليه

خشونتهاي ديگر شده بودند 92 .نفر پاياني سابقه

هيچ رفتار خشني در پرونده خود نداشتند .با مقايسه ميان اين نمونهها پژوهشگران به
اين نتيجه رسيدند كه ولي آزارها بيشترين خشونت را در خانواده تجربه كرده بودند و
همينطور تجربه طرد شدن توسط والدين را داشتند.
 در پژوهشي مشابه ،مارگولين و بوكام 9به بررسي ابن موضوع پرداختهاندكه آياخشونت والدين عليه فرزندان دليل اصلي خشونت آتي فرزندان عليه ايشان است يا
خير .به اين منظور آنها مطالعه طولي اي طراحي كردند و از طريق آن بررسي كردند كه
5. Marianna Muravyeva & Raisa Mari Toivo
2. Lourdes Contreras & Maria Del Carmen Cano
9. Gayla Margolin & Brian R. Baucom
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انواع خشونت خانگي (مادر عليه فرزند ،پدر عليه فرزند ،زن عليه شوهر و شوهر عليه
زن) چگونه مي تواند منجر به خشونت فرزندان عليه والدين شود .در نهايت آنها فرضيه
خود را تاييد شده يافتند و خشونت كالميو آسي

زدن به اموال والدين را دو شكل

اصلي خشونت فرزندان عليه ايشان برشمردند.
 -ايبا

و جاريگزر )2252( 5نيز به بررسي ويژگيهاي خانوادگي و روان شناختي

ولي آزارها در اسپانيا پرداختهاند .نمونه تحقيق آنها دربرگيرنده  529نفر بوده كه در سه
دسته وليآزارها ،مجرمان غير وليآزار و مجرمان وليآزار و غير وليآزار قرار ميگيرند.
نتيجه تحقيق آنها نشان ميدهد وليآزارها اغل

عزت نفش بسيار كمي دارند و در

رعايت اصول نهادهاي منضبط مانند مدرسه ،به مشكل بر ميخورند.
 ولي كُشي از ديگر موارد مرتبط با خشونت عليه والدين است" .آالت و ابزاراستفاده شده در ولي كشي درآمريكا" به مقايسه و تبيين ابزارهايي ميپردازد كه جوانان
براي كشتن پدر و مادر خود از آنها استفاده ميكنند .نتايج نشان ميدهد فرزندان كم سن
و سال تر بيش از جوانان بزرگسال از سالحهاي گرم براي كشتن والدين به خصوص
پدرشان استفاده ميكنند و مادران اغل

با سالح سرد به قتل ميرسند (كتلين 2و پيتر،9

.)2227
 توماس و كتلين ( )2227در مطالعه ديگري در آمريكا به مقايسه ويژگيهاي فردخاطي و قرباني در موارد وليكشي در دو دوره زماني  5677-5689و 5689-5666
پرداختهاند .آنها نتيجه ميگيرند كه دستكم نصف وليكشيها از دعواها ناشي ميشود،
پس بايد آموزش بيشتري به خصوص به پسرها داده شود كه چگونه خشم و احساسات
منفي خود را كنترل كنند و همينطور ارزش و احترام را در روابط خانوادگي افزايش
دهند.
5. Izaskun Ibabe & Joana Jaureguizar
2. Heid M kathleen
9. Thomas A. Peter
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تحقيقات انجام شده در اين حيطه به شيوه كميو نه

اكتشافي انجام شدهاند  .ضمن اينكه ما همچنان در مطالعات خانواده بويژه در ايران با فقر
تجربي شديد در اين حوزه روبرو هستيم .خشونت عليه والدين همچنان مانند يک
موضوع اخالقي يا ژورناليستي مطرح ميشود و باوجود مهم بودن ،كمتر مورد توجه
محققان اجتماعي قرار گرفته است .تحقيق حاضر اين مزيت را نسبت به اغل
پژوهش هاي پيشين دارد كه با روش كيفي به واكاوي خشونت عليه والدين ميپردازد و
دامنه خشونت را محدود نمي كند بلكه هر رفتاري كه به زعم والدين آزاردهنده تلقي
ميشود را به حسا

ميآورد.

تعريف مفاهيم
پدر و مادر بودن :3پدر و مادر بودن به فرايندي اشاره ميكند كه در آن يک فرد
بزرگسال هويت جديدي پيدا كرده و رابطهاي خاص با كودک يا كودكان پيدا ميكند.
بر اساس تعاريف جديد ،پدر و مادر شدن چيزي فراتر از صرف به دنيا آوردن بچه
است .در و اقع والد شدن پيدا كردن يک نقش اجتماعي جديد است كه تغييري مهم در
زندگي و هويت فرد محسو

ميشود .بچه نماد عشق ميان والدين است و به زندگي

آنها معنا ،هدف و حس غرور ميبخشد .همينطور بچهها شبكه تعامالت والدين را با
مرتبط كردن آنها با اعضاي ديگر خانوادهها ،عمه ،عمو ،خاله و پدر بزرگ ،مادر بزرگ و
همسايهها و همينطور مدرسه و مكانهاي تفريحي و مذهبي گسترش ميدهد
(.)Newman, 5666: 296
نسل :1به لحاظ زيستي نسل به افرادي اطالق ميشود كه از جهت سني به هم
نزديک هستند و حداكثر فاصله سني آنها پانزده سال است؛ همچنين اين عده از لحاظ
عاطفي ،فكري و فرهنگي با يكديگر ارتباط دارند (چيت ساز و جعفرزاده.)61 :5988 ،
5. Generation
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در جريان تحول نسلي ،نسل به عنوان نيروي اصلي و كارگزار تحوالت ،در فرايندي
تضادي و توافقي با نسلهاي گذشته قرار گرفته است و ساختار عمل اجتماعي را تعيين
ميكند .عوامل پيوند دهنده نسلها عبارتند از :آئينهاي اجتماعي موجود در خانواده،
نياز مالي فرزندان به والدين و نياز عاطفي  -حمايتي والدين به فرزندان (آزاد ارمكي،
.)596:5989
برخي عوامل اثرگذار بر بروز نسلها عبارتند از :پذيرش فرهنگهاي جديد در
جوانان در مقايسه با مقاومت فرهنگي بيشتر در ميانساالن و بزرگساالن ،سرعت
تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعه يافته و گسترش روزافزون انجمنها و
كانونهايي غير از كانون خانواده براي پيوستن و تعلق يافتن جوانها بدانها .مفهوم نسل
بر رابطه ميان والدين با فرزندان بزرگسال اطالق ميشود .چرا كه تعهد (به معناي
مراقبت و حمايت دوطرفه) و استقالل (به معناي مسئوليت پذيري فرد نسبت به آينده ي
خود) در مورد فرزندان بزرگسال معنا پيدا مي كند .وجود استقالل و تعهد در اين رابطه
آن را به سمت آرماني بودن پيش ميبرد (.)Newman, 5666: 262
خشونت خانگي :1اصطالح خشونت در خانواده شامل آن دسته از اعمال
خانوادگي ميشود كه بدرفتاريهاي عاطفي ،رواني ،جنسي و جسميعضو يا اعضاي
خانواده را با عضو يا اعضاي ديگري از خانواده به همراه داشته باشد .مواردي چون سوء
استفاده جنسي از كودكان ،تجاوز به همسر ،بدرفتاري با سالمندان ،بدرفتاري جسميبا
كودكان ،اعمال خشونت جسميعليه همسر يا مابين همسران از جمله اين موارد هستند
(برناردز .) 592:5986 ،خشونت در خانواده يک پديده چند بعدي است كه بر زن
خانواده ،شوهر و بچهها و حتي حيوانات خانگي تاثير ميگذارد .بدرفتاري عليه والدين
توسط فرزندان بزرگسال و بد رفتاري پرستاران خانگي با سالمندان نيز به عنوان اشكال

5. Domestic violence
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جديدتر بدرفتاريهاي خانوادگي مورد توجه قرار گرفتهاند ( Janosik&Gren, 5662:

.)978
خشونت عليه والدين :بودرنو )5669( 5سوء استفاده از بزرگساالن را به پنج
دسته تقسيم ميكند.
 سوء استفاده جسمي مانند :كتک زدن و محروم كردن بزرگسال از غذا ،دارو ومراقبتهاي پزشكي.
 سوء استفاده رواني مانند :تهمت زدن ،فحاشي كردن ،تهديد كردن ،ترساندن وتحت كنترل شديد قرار دادن بزرگسال.
 سوء استفاده دارويي :مجبور كردن والدين به مصرف بيش از حد داروهايمسكن و خوا

آور.

 سوء استفاد ه مالي :دزدي كردن از والدين ،حيف و ميل كردن پول و امالک آنهاو يا مجبور كردن ايشان به تجديد نظر درباره وصيتنامهشان.
 نقض حقوق :فرستادن والدين به آسايشگاه سالمندان و يا محدود كردن استقاللو آزادي آنها و در مجموع محروم كردن ايشان از حقوق شهرونديشان ( Newman,

.)5666: 667
در برخي تعاريف ديگر قتل و سوء استفاده جنسي هم به سوء استفاده فيزيكي
اضافه ميشود .همينطور دسته ديگري از بدرفتاريها با عنوان غفلت از والدين اضافه
ميشود كه شامل مواردي چون بيتوجهي نسبت به والدين آسي

ديده ،داشتن

نگرشهاي منفي نسبت به والدين سالمند ،طرد والدين از مراسمهاي خانوادگي و
محروم كردن آنها از غذا و پوشاک ميشود (.)Janosik&Gren, 5662: 961
از آنجا كه اين تحقيق در سنت روش شناسي كيفي انجام شده و رويكرد استقرايي
دارد ،مباحث نظري در قال

چارچو

مفهومي پس از پرداختن به يافتههاي تحقيق
5. Boderno
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مط رح خواهد شد .چرا كه در اين رويكرد ،چارچو

نظري مبناي استخراج دادهها و

راهنماي گردآوري دادهها قرار نميگيرد بلكه اين يافتههاي تحقيق هستند كه با
حساسيت نظري در قال

يک مدل و چارچو

مفهومينمايانگر ميشوند.

روش پژوهش
از آنجا كه سواالت اين پژوهش درصدد كشف چيستي و چگونگي يک پديده اجتماعي
و نه اندازه گيري متغيرهاست ،بنابراين روش كيفي روش كارآمدتري نسبت به روش
كمي محسو

مي شود .ضمن اينكه در حوزه مورد مطالعه يعني وليآزاري ،با فقر

نظريهپردازي و حتي مفهومسازي روبرو هستيم كه اين امر تحليل كميمسئله را با
مشكل روبرو ميكند .از ميان روشهاي كيفي ،روش نظريه زمينهاي و سنت استراوس و
كوربين 5گزينه مناسبتري براي پاسخگويي به سواالت تحقيق بوده است .منطق تحقيق
حاضر از نوع استقرايي است .طبق سنت استراوس محققان تا پايان مرحله تحليل يافتهها
هيچ چارچو

نظري خاصي براي كار خود در نظر نگرفتهاند بلكه با توجه به يافتههاي

پژوهش و با استفاده از حساسيت نظري 2براي تحليل بيشتر و تكميل بحث از
نظريههاي پيشين استفاده كردهاند (استراوس و كوربين .)96:5981 ،تكنيک مورد استفاده
پژوهش مصاحبه نيمه ساخت يافته 9و نيمهاستاندارد و همينطور يادداشتبرداري 6است.
در اين پژوهش براي انتخا

مصاحبه شوندگان از روش نمونهگيري نظري

استفاده شده است .نمونهگيري نظري روش غال

1

نمونهگيري در نظريه زمينهاي است
5. Corbin
2. Theoretical Sensitivity
9. Semi-Structured
6. Coding
1. Theoretical sampling
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ميشوند كه به خلق و تكميل نظريه كمک كنند.

بنابراين در ابتدا نمونهگيري آسان و در دسترس انجام شد و در ادامه با هدف ايجاد
حداكثر تفاوت در مفاهيم يافتهشده نمونهگيري به صورت هدفمند پيش رفت (همان.)11 :
در نمونه گيري نظري ،اشباع نظري 5حجم نمونه را تعيين مي كند .به اين معني كه وقتي
يافتهها به مرحله تكرار برسند و شواهد كافي براي تأييد ابعاد و خصوصيات مقولهها
موجود باشد ،محقق فرايند گردآوري دادهها را متوقف ميكند .در اين پژوهش ضمن در
نظر گرفتن اين شروط پس از انجام  62مصاحبه ،فرايند نمونهگيري متوقف شد.
به منظور تجزيه و تحليل يافتهها از فرايند كدگذاري در سه مرحله كدگذاري باز
(استخراج مفاهيم اوليه) ،محوري (استخراج مقوالت عمده) و انتخابي (انتخا

مقوله

هسته) استفاده شد .در پايان ،مدل مفهومي براساس ارتباط ميان مفاهيم بدست آمده از
تحقيق ترسيم شد.
ارزيابي اعتبار پژوهش :اعتبار يافتههاي پژوهش با استفاده از شيوههايي كه لينكلن
و گوبا 2پيشنهاد كردهاند تاييد ميشود (.)Flick, 2226: 578-586يكي از شيوههاي
سنجش اعتبار پژوهش كيفي "زاويه بندي "9است .زاويه بندي انواع مختلفي دارد كه در
اين پژوهش از آنجا كه بيش از يک محقق درگير فرايند تحقيق بودهاند ميتوان گفت
ميزان سوگيري و سوء برداشت تقليل يافته و "زاويهبندي پژوهشگر "6كس

شدهاست.

اعتبار موقعيت مصاحبه يكي ديگر از شرايط تضمين اعتبار يافتههاي پژوهش كيفي است
كه در اين پژوهش نيز محقق سعي كرده است ،اعتماد مصاحبه شوندگان را هم از جهت
به اشتراک گذاشتن تجار

شخصيشان و هم از جهت عدم افشاي هويت آنها جل

كند.

يكي ديگر از تكنيکهايي كه اعتبار پژوهش را تاييد ميكند وجود سند يا مطالعهاي است
5. Theoretical saturation
2. Lincoln & Guba
9. Triangulation
6. Investigator Triangulation
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كه برخي از نتايج پژوهش را تاييد كند .در اين پژوهش در بخش حساسيت نظري و
نتيجهگيري به اين مطالعات اشاره شده است .درگيري بلند مدت پژوهشگران با ميدان
مطالعه و فرايند تحليل و بررسي و نگارش يافتهها نيز يكي ديگر از معيارهايي است كه به
باورپذيري و صحت يافتهها كمک ميكند.

مشخصات زمينهای مشاركت كنندگان در تحقيق
جدول  -1مشخصات زمينهای مشاركت كنندگان در تحقيق
فراواني

متغيرهای زمينهای

گروههاي سني

وضعيت اشتغال

تحصيالت

پايگاه اقتصادي -اجتماعي
ميزان دينداري

مادران

پدران

زير 61

6

2

61-92

56

8

 92به باال

6

8

شاغل

8

59

خانه دار

59

2

بيكار

2

2

بازنشسته

5

9

بيسواد

5

9

زير ديپلم

7

9

ديپلم

6

9

ليسانس

6

5

فوق ليسانس

5

2

پايين

6

9

متوسط

51

52

باال

9

1

پايين

6

7
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متوسط

59

6

باال

1

2

17

يافتههای پژوهش
در پايان فرايند گردآوري دادهها و تحليل آنها" ،تجربه خشونت" به عنوان مقوله
محوري اين تحقيق انتخا

شد .تجربهاي كه كم و بيش در همه والدين شركت كننده

در تحقيق مشترک است و در ابعاد مختلف و با شدت متفاوت تجربه ميشود .بر اين
اساس ،ويژگيهاي خشونت عليه والدين به عنوان مقوله هسته در سه دسته اصلي تقسيم
بندي شدند:
 )1خشونت رواني -عاطفي
خشونت رواني-عاطفي شايعترين نوع خشونتي است كه والدين در هر سن و با
هر طبقه اجتماعي تجربه ميكنند .با توجه به مصاحبههاي عميق ،اين مقوله از رفتارهاي
خشن به صورت جزئي شامل مفاهيم زير ميشود:
 سرزنش والدين به داليل متعدد :نظير سبک زندگيشان (شيوه غذا خوردن،لباس پوشيدن و معاشرت كردن) ،عقايد ديني ،زادو ولد زياد ،ناموفق بودن در ايفاي
نقش پدري/مادري (بي خردي ،تبعيض ميان فرزندان ،زن ذليلي پدر ،بيتفاوتي) ،عدم
استطاعت مالي والدين (كه معموال از طريق مقايسه كردن وضعيت مالي آنها با ديگران
گوشزد ميشود) ،شكل رابطه با اقوامشان ،تحصيالت پايين والدين ،و ازدواج مجدد
ايشان.

«خيلي غُر مي زنن ،بهشون ميگم خودتون بريد كار كنيد .بريد كارگري
كنيد .كي به ما چي داد كه حاال ما به شما بديم؟! نيست آقا جان! نداريم!»
(پدر  92ساله بازنشسته ارتش).
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«به همه چيز كار دارن و همه چيز رو ميخوان كنترل كنن! بهم متيگن
تو چرا  1تا بچه داري چرا  2تا نداري؟!» (پدر  79ساله كارمند بازنشسته).
 تهديد والدين به ترک خانه و يا كشور و همينطور تهديد به كتک زدن آنها:به پسرم ميگيم ازدواج كن اما عق

نشيني ميكنه .ميگه «ميخوام برم خارج»

مادرش خيلي با اين قضيه مخالفه ولي جرات هم نميكنه چيزي بگه ...خانمم سنتي
هست خيلي با پسرم اختالف داره .هر وقتم چيزي بگه پسرم سريع ميگه «ماه آينده
ميرم!» (پدر  72ساله صاح

بنگاه مشاور امالک).

 -تحقير و تمسخر اصالت خانوادگي و خانواده و خويشاوندان والدين:

«پسرم خيلي وقتتش رو تتو فتيس بتوک متيگذرونته .فكتر متيكتنم
خطرناكه .وقتي بهش تذكر ميدم به من ميخنده و ميگه «تو كه نميدونتي
فيس بوک چيه نظر نده!» اگه هم ادامه بدم شروع ميكنه به مستخره كتردن
اصل و نس

من ...ميگه برو تو كه مال فالن جايي و همه فک و فاميالت

دهاتي اند! بهش ميگم به خيالت پدرت مال ناف تهرانه؟!» ( مادر  69ساله
خانهدار).
 اتهام عليه والدين در بُعد مسائل سياسي و اقتصادي بطوري كه فعاليتهايسياسي والدين را عامل نابسامانيهاي سياسي و اقتصادي ميدانند.
 بي احترامي به والدين ،ناسزاگويي ،شيوه معاشرت با والدين ،شيوه نگاه كردنبه آنها و شيوه رفتار:
«دلشون از جاهاي ديگه پر هست سر من خالي ميكنن! چپ چپ نگاه ميكنن،
سفره رو براي من ميگذارن تا جمع كنم ،از ته دلشون سالم نميكنن و اصال صورتشونو
به من نميكنن ...ارث پدرشونو ميخوان( ..پدر  66ساله فروشنده تجهيزات آزمايشگاهي).
 -بي توجهي ،مالقات نكردن مستمر والدين و محبت نكردن به آنها:

«گذشت اون زمونا كه وقتي به خانه مياومديم چتاي آمتاده جلومتون
مي گذاشتن...مادر بچهها كه درگير رفت و آمد با فاميل محترمشه و بچهها
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هم كه پاشتون روي متار باشتد برنمتيدارن ( »...پتدر  18ستاله صتاح
توليدي لباس).
 بدبين بودن به حسن نيت والدين :به طوري كه خيرخواهي والدين را دخالتوتنگ نظري آنها برداشت ميكنند.
 قدرناشناس بودن فرزندان از اين جهت كه والدين ميپندارند فرزندان نگاهابزاري به ايشان دارند.

« اگر يه وقت ستفره شتون پهتن نباشته و غذاشتون آمتاده نباشته يتاد
مادرشون مي افتن وگرنه عين خيالشون نيست كه مادري هم هست ..فكتر
ميكنن ما هر كاري كه ميكنيم وظيفه مونه» ( مادر  61ستاله معلتم زبتان
انگليسي).
 تبعيت نكردن از نصاي والدين :در مسائلي نظير ازدواج ،اشتغال ،تحصيالت،روابط دوستي (با جنس موافق و مخالف) و سبک زندگي (لباس پوشيدن ،آرايش مو و
صورت و نحوه گذراندن اوقات فراغت).

«به پسرم ميگم اگر رابطه با جنس مخالف در حد بگو بخنده اشتكالي
نداره اما مراق

باش طرفت تو رو به دام نندازه! به خترجش كته نميتره..

آخرم گندش در مياد» (مادر  17ساله خانهدار).
 -2خشونت مالي
غفلت از نيازهاي مالي والدين ،مصرف گرايي ،اسراف و دزدي كردن از والدين از
مهم ترين مصاديق خشونت مالي عليه والدين محسو

ميشوند .والدين ،ولخرجي

بچهها براي رفقا ،خريدن لباسهاي گران قيمت ،داشتن خواستههايي فراتر از توان مالي
آنهارا نوعي ولي آزاري تلقي ميكنند.
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«مانتو مي خره  82-72هزار تومن ،يه تيكه پارچته! بهتش متيگم قتدر
پولتو داشته باش حاال يا خودت درآوردي يتا متن بهتت دادم! ولتي ايتن
مانتويي رو كه خريدي دو بار بيشتر نميپوشي ،تازه همه جا هتم نميتتوني
بپوشي ...البته خ

بچه هام به مادرشون ميرن ...حيف و ميل زياد ميكتنن»

( پدر  18ساله بازنشسته).
«قانع نيستند ،دائم قياس ميكنن .ميگن چرا ما نبايد فالن چيزو بخريم!
بهشون ميگم هميشه بايد به پايينتر از خودتون نگاه كنين» (پدر  12ستاله
نقاش ساختمان).
 -3خشونت فيزيكي -رفتاری
خشونتهاي فيزيكي-رفتاري به شكل حمله فيزيكي به والدين ،پرتا

اشيا به

سمت آنها و در حالت كلي بروز رفتارهاي خشن در خانه تجلي پيدا ميكند .ناگفته
نماند والديني كه اذعان به كتک خوردن از فرزندانشان كردهاند اغل

فرزندان كم سن و

سال داشته و كتک خوردن از فرزندانشان را نشانه بازيگوشي بچهها و كم سن و سال
بودنشان ميدانند.والديني كه فرزندانشان در دوران جواني به سر ميبرند تنها اشاره
كردهاند از فرزندانشان حسا

ميبرند چون فرزندان به لحاظ جسميتنومندتر از والدين

هستند و يا در كالسهاي رزميحضور داشتهاند .برخي عنوان كردهاند كه گاهي از طرف
فرزندانشان تهديد ميشوند كه چنانچه طبق خواسته آنها عمل نكنند مورد حمله فيزيكي
قرار خواهند گرفت.
داليل شكلگيری ولي آزاری
در ادامه ،آنچه شركت كنندگان در تحقيق به عنوان عوامل و داليل خشونت
فرزندان عليه والدين برشمردند را در سه مقوله كلي داليل سط خُرد ،ميانه و كالن
دستهبندي كرديم كه در ادامه به آنها ميپردازيم.
 -5داليل سط خُرد
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بنا بر روايت پاسخگويان ،شخصيت ،سن ،استفاده از مواد مخدر و مشروبات
الكلي از جمله عللي هستند كه در سط خُرد منجر به خشونت فرزندان عليه والدين
مي شوند .در فرايند علت يابي براي رفتارهاي خشن عليه والدين ،بعضا والدين به ذات
پرخاشگر ،گستاخ و لجوج جوانان نيز اشاره دارند و با اشاره به مسائلي چون سن بلوغ
و تک فرزند بودن سعي ميكنند به نوعي ارتكا

رفتارهاي خشونت آميز آنها را طبيعي

جلوه دهند .در اين سط بيشتر با تبيينهاي زيست شناسانه والدين روبرو ميشويم.

«ريشه بيشتر مشكالت در اعتياد است ،متاسفانه خيلي از خانوادهها بته
آن دچار هستند .در مورد خانواده من با همسترم آغتاز شتد و بته پسترم
رسيد .اعتياد باعث ميشود فرد سالمتياش را از دست بدهتد ،روحيتهاش
را ببازد ،بيكار شود .خ

معلوم است كه بي اعصا هم ميشتود» (متادر

 12ساله خانه دار).
 -2داليل سط ميانه
در سط ميانه با نهادهايي چون هماالن ،مدرسه ،صدا و سيما و خانواده به عنوان
كانون شكلگيري خشونت عليه والدين روبرو ميشويم .برخي نيزخود خانواده را
مسب

خشونت عليه والدين ميپندارند .نابسامانيها و كژكاركردهاي دروني خانواده

مثل ساخت تربيتي نادرست ،اعتياد والدين ،بي اخالقيهاي والدين و ازدواج ناموفق پدر
و مادر محرک خشونت ورزي فرزندان عليه والدين ميشود .نهادهايي چون مدرسه و
صدا و سيما هم با الگوسازيهايي كه انجام ميدهند ميتوانند تاثير گذار باشند .همينطور
مدرسه با ايجاد ناكاميدر فرد ،پرخاشگريهاي او را به سمت خانه و والدين هدايت
ميكند.

«جامعه و رسانهها خيلي مقصرند .بچهها ميگويند فالنتي را ببتين نته
درس خوانده نه زحمتي كشتيده ،بته كجتا رستيده ...ايتن هنرپيشتههتا و
فوتباليستها به خصوص( »...مادر  69ساله ديپلمه).
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 -9داليل سط كالن
والدين به عوامل تاثير گذار بر خشونت فرزندان عليه خود اشاره كردند كه فراتر
از محدوده فرد و خانواده است .ما اين عوامل را با عنوان داليل سط كالن دستهبندي
كرديم .اين موارد عبارتند از :نابسامانيهاي اجتماعي ،تنگناهاي اقتصادي ،تغييرات
فرهنگي ،تكنولوژيهاي مدرن و تفاوتهاي نسلي .در اين ميان تنگناهاي اقتصادي در
مرتبه اول و سپس تغييرات فرهنگي ،مهمترين علت پنداشته شده است .بدون استثنا
همه والدين از طبقات اقتصادي مختلف ،مسائل مالي را پاي ثابت اختالف ميان والدين
و فرزندان ميدانند .آنها نه تنها خود از كمبودهاي مالي رنج ميبرند بلكه معتقدند كه
توقعات و خواستههاي فرزندان هم مزيد بر علت ميشود و موج

مختل كردن رابطه

والدين و فرزندان ميگردد.

«تورم واقعا زياد است .من ده ستال پتيش در امريكتا بستتني را بتراي
نوهام ميخريدم پنج دالر ،همين تابستان هم خريدم پتنج دالر ،امتا اينجتا
هفته به هفته قيمتها عوض ميشود ،آدم واقعاً از پسِ توقعات بچهها بتر
نميآيد» (پدر  72ساله بازنشته).
واكنش به ولي آزاری
در اين قسمت پاسخ آني يا واكنش والدين به هنگام مواجهه با رفتارهاي
خشونت آميز فرزندان (يا به عبارتي رفتارهايي كه به زعم آنها خشونت آميز است)را به
سه مقوله اصلي تقسيم بندي كردهايم:
 -1واكنشهای معطوف به خود
از جمله واكنشهاي معطوف به خود ،گريه كردن و خودزني است كه عمدتا از
جان

مادران انجام ميشود .سكوت كردن ،ترک مكان درگيري و ترک منزل نيز از

جمله واكنشهاي والدين به خشونت فرزندان است .اين جنبه از واكنشها را ميتوان
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"ناوالدگري" ناميد ،يعني شرايطي كه در آن والدين نسبت به فرزندان خود بي توجه
ميشوند يا براي مدتي آنها را ترک ميكنند (مک كارتي و ادواردز .)289 :5962 ،درصد
قابل توجهي از والدين عنوان كردهاند پس از اينكه از رفتارهاي فرزندانشان آزرده
ميشوند بالفاصله خود را متهم ميپندارند و به سرزنش خود ميپردازند .آنها فكر
ميكنند حساسيت هاي بيش از حدشان فرزندشان را برآشفته كرده و يا حتي علت را در
موارد انتزاعيتري جستجو ميكنند مثل اينكه ممكن است آنها لقمه حالل به خانه
نياوردهاند يا تقاص بدرفتاريهاي خود با والدينشان را پس ميدهند.

«وقتي خيلي كوچک بودم پدرم مُرد .من اصال به حرف متادرم گتوش
نمي كردم .تک پسر بودم و مادرم به حرف من بود .زندگي مادرم را به باد
دادم...خيلي از امالک پدرم را مفت از دست دادم ...حاال وقتتي پسترم بته
حرف من گوش نميدهد احساس ميكنم دارم تقاص آن روزهتا را پتس
ميدهم...پسرم هم به خودم رفته ،حرف بته گوشتش نمتيرود» (پتدر 92
ساله).
 -6واكنشهای معطوف به طرف مقابل
واكنش هاي معطوف به طرف مقابل ،واكنش عليه طرف دعوا را در بر ميگيرد كه
به شكل تالفي جويانه اعمال ميشود .اين واكنشها عبارتند از :اعمال خشونت فيزيكي،
خشونت كالمي و يا خشونت رواني-عاطفي عليه فرزندان.
والديني كه به خشونت فيزيكي عليه فرزندان خود اذعان داشتهاند ،اغل

فرزندان

كم سن و سال داشتهاند .خشونتهاي كالمي و عاطفي-رواني نيز بيشترين فراواني را
داشته اند .داد و بيداد كردن و ناسزاگويي از پركاربردترين اين واكنشها هستند .خشونت
رواني -عاطفي نيز در مواردي چون تهديد به خودكشي ،از خانه راندن فرزند و
همين طور طرد عاطفي او يا اعمال خشونت عليه او با مقايسه كردن او با هم سن و
ساالنش مصداق پيدا مي كند .بدون استثنا همه والدين بر اين باور هستند كه خشونت
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فيزيكي عليه فرزند نه تنها هيچ فايده اي براي اصالح رفتار او نخواهد داشت بلكه
موج

ميشود فرزند بيش از پيش در مقابل والدين مقاومت كند.

«وقتي عصبانيام ميكند مرت
خ

ميگتويم از دختتر فالنتي يتاد بگيتر...

او هم عصباني ميشود .گاهي وقتتي مهمتان داريتم و او عصتبانيام

ميكند جلوي مهمان دخترشان را مثال ميزنم و ميگتويم او هتم شترايط
تو را دارد ،پس چرا او پيشترفت كترده و مثتل تتو نيستت؟!» (متادر 12
ساله).
 -3واكنشهای معطوف به ديگری
اين واكنشها متوجه شخص يا نهادي بهغيراز طرفين اختالف ميشود .برخي
پدرها عنوان كردهاند به هنگام مواجهه با رفتارهاي آزار دهندهي فرزندشان ،با همسرشان
درگير ميشوند و او را متهم اصلي ميدانند .گرچه اين حالت ممكن است منجر به
كاهش اختالف ولي و فرزند شود اما از طرف ديگر رابطهي زوجين را تهديد ميكند.
گروه دوستان و البته مدرسه نيز به عنوان نهادهاي تربيتي و الگوساز ،گاهاً مورد اتهام
والدين قرار ميگيرند.

«با ازدواج دخترم مخالف بودم ،متادرش هتم خيلتي تمتايلي بته ايتن
ازدواج نداشت اما خود دخترم ميخواستت ،نميتونستتم منصترفش كتنم،
خيلتتي بتته هتتم ريختتته بودم...خالصتته كتته همتته را ستتر ختتانمم ختتالي
ميكردم...اون دوره خيلي دعوا ميكردم» (پدر  19ساله بازاري).
استراتژیهای مواجهه با ولي آزاری
درحالي كه واكنش ،رفتاري است كه والدين به صورت هيجاني در مقابل
فرزندشان نشان ميدهند؛ استراتژيها پاسخهاي سنجيده والدين به ولي آزاري در بلند
مدت است .اين راهكارها را ميتوان در دو دسته كلي انفعالي و فعاالنه جاي داد كه
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راهكارهاي فعاالنه خود به دو شكل مسالمت جويانه و غير مسالمت جويانه اتخاذ
ميشوند.
 -1استراتژیهای انفعالي
استراتژيهاي انفعالي معموال از جان

والديني اتخاذ ميشود كه سعي دارند بدون

اينكه وارد گفتگو با طرف مقابل شوند خود با قضيه كنار آمده و به تنهايي آن را حل و
فصل كنند .شيوه هايي كه براي كنار آمدن با اين پديده به كار گرفته ميشود عبارتند از:
توجيه كردن رفتارهاي فرزندان ،بيتفاوت بودن نسبت به اين رفتارها ،چشم پوشي
كردن از رفتارهاي آزار دهنده ،انكار آنها و عادي سازي اين رفتارها .توجيه رفتار
آزاردهنده فرزندان اغل

با انتسا

اين رفتارها به اوضاع و احوال اجتماعي ،شرايط

سني فرزند و يا تک فرزند بودن او انجام ميشود .همينطور در اغل

موارد والدين سعي

ميكنند رفتارهاي آزار دهنده فرزندانشان را عادي جلوه بدهند و آن را بخشي از رابطه
ولي -فرزندي به حسا

آورند.

«خيلي وقتها سعي ميكنم مستائل را زيرستبيلي رد كتنم ،آختر اگتر
زيادي گير بدهم بچه رويش تو روي من بتاز متيشتود .آن وقتت ديگتر
حريم پدري شكسته مي شود ،مثل آبي ميماند كه روي زمين متيريتزد و
نميتوان جمعش كرد» (پدر  76ساله بازنشسته).
 -6استراتژیهای فعاالنه
الف -استراتژيهاي فعاالنه مسالمت آميز
استراتژيهاي فعاالنه به مواردي اطالق ميشود كه والدين اتخاذ ميكنند تا از
فضاي جدل دوري گزينند و اوضاع را به شرايط پيش از اختالف بازگردانند .اين
شيوهها عبارتند از :توجيه كردن فرزند ،قانع كردن او ،نصيحت كردن ،الگو سازي براي
او ،معامله كردن با او ،مشاوره گرفتن از ديگران و همينطور واسطه يابي براي حل
اختالف .طي به كارگيري اين شيوهها پدر و مادر سعي ميكنند بر ويژگيهاي مثبت
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فرزندانشان تاكيد كنند و ح تي با هديه دادن يا واگذار كردن امتيازات جديد به آنها
(معامله) فضاي مسالمتآميزي ايجاد كنند .همينطور از او ميخواهند خطاي مرتك
شده را جبران كند يا حداقل از تكرار آن بپرهيزد .در برخي موارد نيز والدين به
مشاورههاي خانوادگي رجوع ميكنند و يا در مورد اختالفات ولي-فرزندي شان با
همتايانشان و يا هماالن فرزندانشان مشورت ميكنند .واسطهها براي پدر و مادرها در
درجه ي اول همسرانشان هستند .آنها از همسرشان ميخواهند وارد ميدان شوند و به
نفع آنها حكمراني كنند و فرزند نافرمان را هدايت كنند .نكته مهم در واسطه كردن
همسر (يعني كمكي كه زن و شوهر به يكديگر ميكنند تا بر فرزند پيروز شوند) اين
است كه اين تباني بايد كامال مخفيانه باشد و فرزند به آنچه پشت پرده گذشته آگاهي
پيدا نكند چراكه در اين صورت نتيجه معكوس به بارميآيد .در درجه دوم واسطهها
كساني هستند كه ديگري مهم 5فرزند محسو

ميشوند و والدين با ياري گرفتن از آنها

درصدد بر ميآيند از دامن زدن به اختالفات پرهيز كنند.
والديني كه به استراتژيهاي منفعالنه و مسالمت جويانه دست ميزنند عمدتا بر
اين باورند كه راهكارهاي خشن نتيجه مثبتي نخواهد داشت وحتي ميتواند موج
صدمات جبران نا پذيري به كانون خانواده گردد و با برانگيخته كردن فرزند او را وادارد
كه بيش از پيش جايگاه والدين را خدشه دار كند.

«به آدمهاي تحصيلكردهي دوروبرم ميگويم به پسرم بگويند كه درس
خواندن چقدر خو استت .آدم هتر چقتدر پتول داشتته باشتد بتاز هتم
تحصيالت چيز ديگري است...اما پسرم مي گويد" :متي ختواهم مثتل بابتا
پولدار بشم"» (مادر  96ساله خانهدار).
 -استراتژيهاي فعاالنه غير مسالمت آميز

5. Significant Other
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استراتژيهاي غيرمسالمت آميز پاسخي براي مقابله به مثل كردن بد رفتاريهاي
فرزندان است كه به دو شيوه مالي و عاطفي به كار گرفته ميشود .خشونت مالي عليه
فرزند از طريق محروم كردن او از امكاناتش و يا بي اعتنايي به خواستههاي مادياش
صورت مي گيرد و خشونت عاطفي از طريق بي اعتنايي كردن نسبت به فرزند اتفاق
ميافتد كه منجر به طرد عاطفي 5وي ميشود.

«از خانه بيرونشان ميكنم ،مي گويم برويد بيرون و ديگر به اين خانته
نياييد...حتي ممكن است خودم چند روزي بروم خانه اختوي شهرستتان»
(پدر  17ساله بازنشسته).
تبعات وليآزاری
تبعات وليآزاري را ميتوان در دو سط خُرد و ميانه بررسي كرد .گرچه والدين
مهمترين علت ولي آزاري را در سط كالن جستجو ميكردند اما تبعات اين پديده را
بيش از آنكه در سط كلي جامعه ببينند در سط خُرد و نهاد خانواده پررنگ ميدانند.
پاسخگويان در سط

خُرد به تاثير اين پديده بر هر دو طرف كشمكش يعني

فرزندان و والدين اشاره مي كنند .يكي از تبعات اختالف با والدين روي آوردن بعضي از
بچهها به آسي هايي چون فرار از خا نه و خودكشي است .همينطور برخي از والدين
معتقدند كه در آينده اي نزديک بچهها به دليل رفتارهاي آزاردهنده شان با والدين ،انتقام
پس خواهند داد ودر چرخهاي مشابه گرفتار خواهند شد .اما بخش عمدهاي از تبعات
وليآزاري در سط

خُرد متوجه والدين ميشود ،كه از جمله ميتوان به اختالل در

زندگي شغلي-حرفه اي (به خصوص ترک شغل توسط مادر) ،آسي

زدن به سالمت

جسمي-رواني والدين از طريق تشديد بيماريها ،ايجاد حس ناكامي ،افسردگي و
خدشه دار شدن جايگاه و حرمت وليگري 2اشاره كرد.
5. Emotional Exclusion
 -2اين اصطالح از مقاله "چالش فمينيسم با مادري" نوشته سهيال صادقي فسايي گرفته شده است.
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بنا بر روايت پاسخگويان در سط مياني تبعات ولي آزاري از سط ولي و فرزند
فراتر ميرود و ساحت كلي خانواده را تحت تاثير قرار ميدهد .براي نمونه ميتوان به
مواردي چون ،اختالل دائميدر روابط ولي-فرزندي و اختالل در روابط ميان پدر و مادر
اشاره كرد .اختالفات ولي فرزندي ميتواند رابطه ميان پدر و مادر را تحت تاثير قرار
دهد و بهانه اي براي سرزنش و متهم انگاري همسران توسط يكديگر شود .تسري
آسي هاي روحي-رواني به ساير اعضاي خانواده يكي ديگر از پيامدهاي جدي است كه
در برخي موارد با درگير شدن اين افراد با طرفين اختالف همراه خواهد بود .يكي از
پيامدهاي استمرار اختالفات ولي-فرزندي مخدوش ساختن حيثيت خانوادگي است كه
ميتواند انزواي خانواده را به دنبال داشته باشد.

«وقتي با دخترم دچار مشكل ميشوم گاهي بعتدش احستاس خنگتي
ميكنم .دخترم به من ميگويد تو خيلي ديد بسته اي داري ،از بس صفحه
حوادث روزنامهها را خواندهاي مغزت شستشو شده ،منفي بتين شتده اي
درحالي كه واقعيت دنيا چيز ديگريست كته تتو خبتر نتداري!» (متادر 12
ساله خانهدار).
«آدم جلوي دوست و فاميل سرافكنده ميشود .ميگويند ببتين طترف
با اين ادعاهايش جلوي پسرش موش ميشود .بهش گفتته ام بتازار ميتاي
جلوي مردم رعايت كن ،نگذار بهمون بخندند» (پدر  17ساله بازاري).
در ادامه ،مدل مفهوميمبتني بر يافتههاي پژوهش رسم خواهد شد ،البته ارتباط
ميان اين مقوالت به معناي رابطه علّي و قطعي نيست.
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شكل  -1پارادايم كدگذاری مبتني بر يافتههای پژوهش
علل سطح فردی

علل سطح میانه

بیولوژیکی/شخصیتی/

هماالن/مدرسه/رسانهها

مصرف مخدر

 /خانواده

علل سطح کالن
مشکالت اقتصادی/تغییرات
فرهنگی/اختالف
نسلها/تکنولوژیهای مدرن

خشونت علیه والدین

عاطفی/مالی/فیزیکی

واکنش علیه خود

واکنش علیه دیگری

خودزنی/خود متهم

واکنش علیه فرزند

انگاری/نا والدگری

واکنش علیه شخص سوم

استراتژیهای منفعالنه

استراتژیهای فعاالنه مقابله

مقابله

مسالمت آمیز :الگوسازی/امتیاز دهی

توجیه/عادی سازی/فرافکنی

غیر مسالمت آمیز :تحریم
مالی/تحریم عاطفی

تبعات
سطح خررد :تهدیرد سرالمت جسرم و روح فرزنردان و والدی//تهدیرد زنردگی شرغلی
والدی//انزوای فرزنرد از خانواده/ایاراد خرخره ت راا و انت رام/متزلز شردن جایگراه
والدی//احساس ناکامی در والدی/
سطح بی /فردی :خالش درتعامالت ولی-فرزندی/خالش در تعامالت میان والدی/

12
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چارچوب مفهومي
معموال روش كيفي زماني استفاده ميشود كه موضوعات حساس مورد بررسي قرار
ميگيرند ،تئوري رسمي در مورد موضوعات مورد بررسي به صورت كافي وجود ندارند،
يا زماني كه تصور شود امكان توسعه و بسط تئوري جديد وجود دارد .بنابراين ،در كار
كيفي آنچه اهميت مييابد ديدگاه سوژه و درک و تصور سوژه از دنياي اجتماعي است
كه در آن زندگي ميكند ،بنابراين تحقيق كيفي نقطه ي عزيمت خود را تئوري خاصي
قرار نميدهد و اصوال به صورت استقرايي و با جمع آوري دادهها آغاز ميكند .اما ذكر
اين نكته ضروري است كه كار كيفي در خالء نظري صورت نميپذيرد و محقق نميتواند
نقش تئوريها و مفاهيم حساس نظري را در ساخت مرور ادبيات و شكلگيري سواالت
ناديده بگيرد (صادقي فسايي .)5966 ،لذا در تمام مراحل از جمعآوري دادهها تا تجزيه و
تحليل اطالعات و يافتههاي تحقيق با كاربرد مفاهيم حساس و ارجاع به نظريات مرتبط،
ارتباط با دانش موجود حفظ شده است .توضيحات مفصل تر در اين باره پيش از اين
در بخش روش مطرح شده است .در اين قسمت در نظر داريم يافتههاي حاصل از
تحقيق را در بطن مفاهيم و نظريات از پيش موجود در اين حوزه تحليل و تبيين كنيم.
مسئله اين تحقيق در قال

نهاد خانواده در عصر مدرن موضوعيت پيدا ميكند.

خانواده مانند ديگر بخش هاي جامعه مدرن دچار دگرگوني در ساختار ،اهداف و
ارزشها شده است و همين باعث شده دچار اختالالت و كژكاركردهايي جديد بشود.
ظهور جامعه مدرن در بطن خود حامل انتقال ارزشهايي چون فردگرايي ،آزادي و
حقطلبي است .اين ارزشها در نهاد خانواده به مثابه كوچكترين نهاد اجتماعي نيز
ظهور پيدا ميكنند و موج

بر هم زدن نظم سنتي در تعامالت خانوادگي ميشوند .در

اين ميان يكي از روابطي كه تحت تاثير اين تحوالت قرار ميگيرد روابط ولي-فرزندي
است .خانواده به لحاظ سنتي كه اغل

به شكل گسترده اداره ميشد مبتني بر روابط
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سلسله مراتبي بود .سلسله مراتبي كه بر اساس سن افراد (و جنسيت) شكل ميگرفت و
بيشتر ،قدرت تصميمگيري را به افراد خانواده با سن باال واگذار ميكرد .در خانوادههاي
مدرن كه اغل

به شيوه هستهاي به حيات خود ادامه ميدهند ،فاكتورهاي انسجام بخش

مانند سن و جنسيت تا حدود زيادي رنگ باختهاند .ديگر مسن بودن يا مرد بودن دليل
كافي و الزم حكمراني در خانواده محسو

نميشود.

همانطور كه يافتههاي تحقيق نشان ميدهد فرزندان خانواده از سنين پايين با
فردگرايي ،انتقاد از والدين و ابراز نيازها و توقعاتشان آشنا هستند .آنها خود را در رابطه
سلسله مراتبي با والدين قرار نميدهند .البته اين شكل جديد از ارتباط با مشاركت هر
دو طرف رابطه ،يعني والدين و فرزندان شكل ميگيرد .ماحصل اين تغييرات ميتواند
موج

شكلگيري خشونت از جان

فرزندان عليه والدين شود.

يافتههاي استخراج شده از اين پژوهش را ميتوان در سه دسته نظريههاي قدرت،
نظريههاي نسل و نظريههاي خشونت تحليل كرد .اين نظريهها اكثرا به چگونگي روابط
ميان والدين و فرزندان و چرايي وجود اختالف ميان ايشان ميپردازند و همانطور كه
گفته شد ميتوانند در تحليل يافتهها نقش مكمل را داشته باشند.
نظريههاي مربوط به حوزه قدرت را ميتوان در دو بخش كاركردگرايي و تضاد به
مقايسه گذاشت .پارسونز به عنوان يكي از نظريهپردازان شاخص كاركردگرايي ،بر
همبستگي هاي عاطفي بين والدين و فرزندان بيش از اندازه تاكيد ميكند( .ميشل:5916 ،
 )98-96از نظر او شرايط دستيابي به حداكثر كاركردهاي خانواده هسته اي وجود دو
تفاوت اساسي در ميان اعضاي خانواده است .اولين شرط عبارت است از :وجود دو
قط

مخالف رهبري و زيردستان و دومين شرط عبارت است از :وجود اختالف در

ميان نقش هاي ابزاري و بيانگر .اين تقسيم وظايف از وقوع اغتشاش نقشها و ايجاد يک
وضعيت رقابتي در خانواده جلوگيري مينمايد .همينطور از آنجا كه ارزشهاي جامعه
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به وسيله نقشهايي كه والدين در خانواده ايفا ميكنند به كودک القا ميشود ،نقشها از
پدر به پسر (نقش ابزاري 5و رهبري خانواده) و از مادر به دختر (نقشهاي عاطفي و
بيانگر )2منتقل ميشود( .ميشل )85:5916 ،همين انتقال فرهنگي مانع از ايجاد گسست
ميان والدين و فرزندان مي شود چراكه فرزندان را بسان نسخه ي مينياتور والدين در نظر
مي گيرد و فرصت هيچ گونه مخالفت و ناهماهنگي با والدين را به آنها نميدهد.
كونيگ با مفهوم نابساماني در جامعه سروكاري ندارد چرا كه آنقدر بر پيوند
دروني اعضاي خانواده تاكيد دارد كه جايي براي خلل در روابط بين زوجين و همينطور
والدين و فرزندان باقي نميگذارد .شلسكي نيز فعاليتهايي كه جهت از ميان بردن سلطه
و نابرابري در خانواده صورت ميگيرند را عاملي مخل ميداند زيرا نتيجه ي چنين
فعاليتهايي را موج

برهم زدن نظم و ثبات خانواده ميداند كه گرچه احتمال ظلم و

ستم در آن مي رود اما بايد كليه ي مساعي صرف ثبات اين نهاد گردد .اين رويكردهاي
كاركردگرايانه وجود دو موضع قدرتمندي و بي قدرتي در خانواده را طبيعي دانسته و
آن را براي حيات خانواده الزم ميدانند (همان) .يافتههاي پژوهش ما نشان ميدهند كه
تحليل كاركردگرايانه از ساختار خانواده دستكم با در نظر گرفتن نمونه تحقيق ،قابل
تعميم نيست ،چرا كه نه تنها فرزندان نسخه مينياتور والدين خود نيستند و در مسير
هويتيابي از انواع منابع ديگر نيز تغذيه ميكنند ،بلكه روايت والدين از رفتارها و
انتظارات فرزندان نشان ميدهد كه الگوي سلطه ،اطاعت و فرمانبري در خانواده تا
حدود زيادي متزلزل شده است.
اما در نظريه اگبرن به خوبي ميتوان ردپاي اختالف ميان والدين و فرزندان را
جستجو كرد .او معتقد است فرزندان در اثر تماس بيشتر با نهادهاي خارج از خانه با
عناصر غيرمادي فرهنگ آشنا ميشوند و اينگونه در مقابل حاكميت عناصر فرهنگي
حاكم بر فضاي خانواده مقاوت مي كنند و همين مقدمات اختالف ميان والدين و
فرزندان را فراهم ميكند .كالينز نيز رابطه ميان گروههاي سني ،به ويژه ميان جوانان و
بزرگساالن را رابطه كشمكشي ميداند .او به منابع تحت اختيار گروههاي گوناگون سني

مطالعه درك و تفسير والدين از پديده وليآزاري ...

44

توجه مي كند .بزرگساالن انواع منابع از جمله تجربه ،تنومندي و توانايي جسميو نيز
توانايي برآوردن نيازهاي جسماني جوانان را در اختيار دارند .برعكس آنها فرزندان كم
سن و سال تنها چيزي كه در اختيار دارند همان جاذبه ي جسماني شان است .اين به آن
معناست كه فرزندان كم سال احتماال تحت چيرگي بزرگساالن در ميآيند اما همين
بچهها وقتي به بلوغ ميرسند منابع بيشتري به دست ميآورند و بهتر ميتوانند در برابر
بزرگساالن مقاوت كنند و در نتيجه كشمكش ميان نسلها افزون ميشود( .ريتزر:5989 ،
 .)572-571مي توان گفت انواع خشونت عاطفي ،مالي و فيزيكي كه در قسمت يافتهها
به آنها اشاره شد ناشي از منابع در دسترس فرزندان است .منابعي كه از يک سو به آنها
قدرت نقد و بيان توقعات ميبخشد و از سوي ديگر با افزايش آگاهي آنها ،امكان
سرپيچي از والدين را مهيا ميكند.
در حوزه نسلها به دو دسته نظريه اشاره ميكنيم :دسته اول نظريههايي كه بر عدم
شكاف ميان نسلها تاكيد دارند و به نوعي دنبالهرو رويكرد كاركردگرا هستند و دسته
دوم نظريههايي كه بيشتر به تضاد ميان نسلها ميپردازند .اليزابت ميد و روسل به سه
شكل فرهنگ اشاره ميكنند كه در نتيجه تعامل ميان نسلها ايجاد ميشوند .اين سه
شكل عبارتند از :فرهنگ پس نگر (پسا تمثيلي) كه در آن فرزندان بيش از همه از والدين
خود آموزش ميبينند؛ فرهنگ همنگر (همتا تمثيلي) كه در آن فرزندان مانند بزرگساالن
از همتايان خود آموزش ميبينند و فرهنگ پيشنگر (پيشا تمثيلي) كه در آن بزرگساالن
از فرزندان خود ميآموزند (توكل و قاضي نژاد.)528 :5981 ،
با توجه به يافتههاي اين تحقيق ميتوان گفت در حال حاضر فرهنگ پيشنگر يا
پيشاتمثيلي بر روابط بين نسلها حاكم است .چون نه تنها فرزندان به منابع جديد
تكنولوژيک دسترسي دارند و در برخي موارد دانش به روز شدهاي نسبت به والدين
دارند بلكه نوع مناسبات ميان والدين و فرزندان باعث شده والدين به نوعي بازبيني در
رفتارهاي خود نسبت به فرزندانشان روي بياورند و به نوعي شيوه وليگري خود را
ارزيابي كنند .همانطور كه در عوامل ولي آزاري از نظر والدين و واكنش ايشان به اين
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پديده بحث شد؛ والدين گاهي فرزندان را بري از خطاي خشونت عليه خود ميپندارند
و علل را در عواملي غير از ايشان جستجو مي كنند .همينطور گاهي خود را متهم كرده و
دليل آشفتگي فرزندانشان ميدانند.
از جمله نظريهپردازان ديگري كه نگاه تضاد به مسئله نسلها دارند گيدنز است كه
معتقد است در دنياي امروز رابطه عمودي والدين و فرزندان به صورت افقي در آمده و
والدين ديگر از اقتدار و قدرت گذشته برخوردار نيستند .به اعتقاد اينگلهارت ،اولويت
ارزشي فرد تحت تأثير محيط اجتماعي ت اقتصادي ،كه وي در طول سالهاي پيش از
بلوغ در آن به سر ميبرده شكل ميگيرد و با تغيير شرايط محيطي ،اولويتهاي ارزشي
نسل جوان با نسل قبل متفاوت خواهد شد .همين امر موج

ميشود والدين و فرزندان

به دليل تجربههاي متفاوتي كه در دوران بلوغ داشتهاند اعتقادات و ارزشهاي متضاد
مادي و فرامادي داشته باشند و به تعارض بربخورند.
بورديو با اتخاذ رويكردي متفاوت ،شكاف نسلها را شكافي افقي دانسته و
رويارويي بين جوانان و افراد مسن در عرصهها و ميدانهاي مختلف اجتماعي ،اعم از
نهادي يا غيرنهادي را  ،حاكي از تعارض بين افرادي با مواضع گوناگون قدرت و ثروت
ميداند  .بورديو تقسيم بندي سني به پير و جوان را نوعي عمل خودسرانه و تنش زا
ميداند و معتقد است ويژگي هاي منتس

به جوانان ،صرفا از جان

افراد بزرگسال

وضع ميشود تا بتوانند قدرت سلطه بر اساس سن را ،همانند جنسيت و طبقه
مشروعيت ببخشند( .توكل و قاضي نژاد.)528 :5981 ،
در پايان نظريههاي تبيين كننده خشونت را ميتوان در دو حوزه فردگرايانه و
جمعگرايانه تشري

كرد .نظريههاي جمع گرايانه بر جامعه پذيري فرد تاكيد دارند.

جامعهپذيري در سه سط محيط بي واسطه (خانواده) ،شبكههاي اجتماعي (نهادها) و
نظام زندگي (ايدئولوژي) بر شخصيت افراد موثر است .اختالل در هر يک از اين
سطوح ممكن است منجر به خشونت ورزي فرد در دوران بزرگسالي شود .نظريههاي
روانشناسانه بر فراگردهاي ذهني و رواني و الگوهاي شخصيتي افراد در بروز رفتارهاي
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خشونت آميز تاكيد ميكنند (سليمي و داوري .)5989 ،نظريه منابع تصديق ميكند كه
ميزان بهرهمندي افراد خانواده از منابع قدرتبخش نظير :دارايي ،شغل ،تحصيالت،
موفقيت و منزلت اجتماعي ،سن ،مهارتهاي ارتباطي و جذابيتهاي ظاهري ،ميزان
نفوذ و اقتدار آنها را در خانواده تعيين ميكند .اين منابع قدرت ،همزمان افراد را در
ارتباط با هم نگه ميدارن د چرا كه افراد ناگزير به بر طرف كردن نيازهاي خود توسط
ديگر اعضاي خانواده هستند.
در نظريه خرده فرهنگهاي نامشروع بر دسترسي فرد به فرصتهاي نامشروع
تاكيد ميكند كه جلوه اصلي آن را ميتوان در تاثيرپذيري فرد از گروههاي همسال و
دوستانش ديد .مطابق با فرايند يادگيري اجتماعي نيز ،تجربه پيشين فرد از خشونتهاي
خانگي بر بروز رفتارهاي خشونت آميز توسط فرد عليه ديگر اعضاي خانواده تاثير
مي گذارد .اين نظريه بر تاثير پذيري افراد از رفتار والدينشان طي فرايند جامعه پذيري
صحه مي گذارد كه اين رفتارها از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشوند (همان) .همانطور
كه واض است اين سه دسته نظريات در تحليل پديده وليآزاري با يكديگر در ارتباط
بوده و همپوشاني دارند .نظريههاي تبيين كننده خشونت نيز بر منابع هويت بخش و
منابع قدرت به عنوان دو عامل تاثيرگذار بر شكلگيري رفتارهاي خشونت آميز تاكيد
ميكنن د .امروزه بسياري از كاركردهاي خانواده در مقابل فرزندان به نهادهاي بيروني
نظير مدارس ،كلوپهاي ورزشي و ديگر نهادهاي مدني محول شده است و همين
باعث شده فرزندان از قيد و بند چارچو هاي خانوادگي رها شوند و درگير يک فرايند
مستقل هويت يابي شوند.

بحث و نتيجهگيری
بدرفتاري و خشونت فرزندان عليه والدين از جمله خشونتهاي پنهان در حوزه خانواده
است كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ،معموال غلبه "ايدئولوژي وليگري" و
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حس حمايت از فرزندان ،والدين را از برمال كردن اينگونه خشونتها باز ميدارد .در
اين پژوهش با الهام از روش داده بنياد و در قال

رويكرد تفسيري ،مصاديق ،علل و

تبعات ولي آزاري از نگاه والدين مورد بررسي قرار گرفته و واكنش آنها به وليآزاري و
راهكارهايي كه براي مقابله با آن به كار ميگيرند ،مورد واكاوي قرار گرفته است .بر
حس

رويكرد استقرايي پژوهش ،پيش از گردآْوري دادهها و تحليل آنها محقق سعي

كرده تا ذهن خود را تا جاي ممكن از تعلّق نظري ،تهي نگه دارد ،اگرچه در فرايند
تحليل دادهها و رسم مدل تحقيق ،از نظريههاي قدرت ،نظريههاي نسلها و نظريههاي
خشونت كه با يافتههاي پژوهش حاضر قرابت بيشتري داشتهاند ،در مقام توضي  ،استناد
و تطبيق ،بهره الزم گرفته شده است.
در مجموع اين نظريهها در تبيين خشونتورزي فرزندان عليه والدين به ساخت
نابرابر قدرت در خانواده اشاره ميكنند .به گونهاي كه فرزندان در اثر دسترسي به منابع
قدرت و فرهنگ غيرمادي ،دچار اختالف با والدين ميشوند .شكاف بين نسلها نيز به
نوبه خود باعث ميشود كه فرزندان در اثر تربيت و تاثيرات محيطي الويتهاي ارزشي
متفاوت از والدين خود داشته باشند .همينطور دسترسي فرزندان به منابع ارزشمند،
فشارهاي ساختاري جامعه ،عدم وجود فرصتهاي مشروع و در مقابل وجود خرده
فرهنگهاي نامشروع ،اختالل در فرايند جامعهپذيري و تجربه خشونت در خانواده،
محرک خشونت ورزي فرزندان هستند.
با تحليل يافتههاي پژوهش در بطن متغيرهاي زمينهاي تحقيق ميتوان به اين نتيجه
رسيد كه جنسيت والدين بر شكل و شدت تجربه آنها از وليآزاري تاثير ميگذارد .مادران
معتقدند گرچه آنها بيش از پدران نسبت به فرزندان خود حس مسئوليت ،عاطفه و از
خود گذشتگي دارند با اينحال بيشتر در معرض رفتارهاي آزار دهنده فرزندانشان قرار
ميگيرند .به زعم مادران ،آنها از سويي به دليل جايگاه نازل جنسيتي متحمل خشونت
از سوي همسرشان ميشوند و از سوي ديگر مورد آزار فرزندانشان قرار ميگيرند .در
واقع آنها از دو سو احساس بي قدرتي و تحت سلطه بودن در خانواده ميكنند.

مطالعه درك و تفسير والدين از پديده وليآزاري ...

47

تفاوتهاي مربوط به تجربه مصاديق وليآزاري نشان ميدهند كه والدين ثروتمند،
مصرف گرايي بيش از حد فرزندان خود را خشونت تلقيميكنند درحالي كه والدين
طبقات پايين تر ،برآورده نشدن تقاضاها و نيازهاي مادي شان توسط فرزند را
خشونتآميز ميدانند .بنابراين ميتوان بين طبقه اقتصادي خانواده با راهكارهاي والدين
براي مقابله با ولي آزاري ارتباط برقرار كرد .به اين صورت كه والدين ثروتمند كه به
منابع مادي غني دسترسي دارند از حربه محروم سازي مادي و والدين طبقات پايينتر از
شگردهاي طرد عاطفي استفاده ميكنند .از طرف ديگر ،والديني كه به لحاظ مذهبي
گرايشات قوي دارند بيشتر از والدين غير مذهبي در مقابل سهل انگاريهاي عرفي و
مذهبي فرزندانشان آسي

پذيرند .تحصيالت والدين و شغل آنها ميتواند بر واكنش آنها

به هنگام عصبانيت از فرزندان خود تاثير بگذارد .پدرهايي كه تحصيالت پايينتري
دارند يا به لحاظ مالي مرتبه پايينتري دارند ،به هنگام عصبانيت بيشتر واكنشهاي
پرخاشگرانه نشان ميدهند .گرچه بنا به گفته خود والدين دو عامل اقتدار و مسئوليت
پذيري پدر و مادر ميتواند شدت وقوع وليآزاري در خانواده را كنترل كند اما والدين
به ندرت خود يا فرزندانشان را مسب

اصلي اختالفات ولي-فرزندي ميدانند .آنها

بحرانهاي اقتصادي ،نابساماني هاي سياسي ،انحرافات اجتماعي و تضادهاي فرهنگي را
علت اصلي اختالفات ولي-فرزندي ميدانند.
از سوي ديگر با رواج فرهنگ پيشا تمثيلي در خانوادهها ديگر مانند قديم والدين
به عنوان منبع قدرت و دانايي بر فرزندان بيقدرت ،حكمراني نميكنند بلكه در حال
حاضر اين دو به تناس

بر يكديگر تاثير ميگذارند و به يكديگر آموزش ميدهند .در

واقع والدين رفتهرفته از موضع "قدرت" در خانواده فاصله ميگيرند و بيشتر از جايگاه
"اقتدار" با فرزندان وارد تعامل ميشوند.تسلط جو عاطفي حاكم بر مناسبات ولي-
فرزندي نيز مانع از اين ميشود كه والدين با منطقي كه به سنجش رفتارهاي ديگران
مي پردازند رفتار فرزند خود را ارزيابي كنند .اهميت حفظ و تقويت روابط ولي-فرزندي
و زندگي مشترک والدين موج

ميشود آنها اغل

با نوعي عقالنيت "توجيهگر" به
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تبيين رفتارهاي خشونتآميز فرزندان بپردازند .ميتوان گفت والدين در توصيف
خشونتهاي فرزندان با رويكردي تضادگرايانه به اختالفات ولي-فرزندي اشاره ميكنند
اما در تبيين وليآزاري رويكردي كاركردگرايانه و محافظهكارانه پيش ميگيرند .به اين
شكل كه به انكار كردن خشونتورزيهاي فرزندان ميپردازند و چنانچه به آن اعتراف
كنند داليل آن را نه در ضعف فرايندهاي جامعهپذيري فرزندان و يا كژكاركردهاي
خانواده بلكه در ساخت جامعه ،فشارهاي ساختاري و وجود خردهفرهنگهاي نامشروع
هماالن و همتايان جستجو ميكنند .بنابراين ميتوان گفت والدين در تبيين مسئله خشونت
فرزندان عليه خود ،رويكرد تضاد را در پيش ميگيرند ولي در واكنش به اين مسئله تا
حدود زيادي نگاه كاركردگرايانه دارند.
در پايان پيشنهاد مي شود پژوهشگران عالقمند به حوزه مطالعات خانواده و
خشونت هاي خانگي ،بويژه در تعامالت ميان والدين و فرزندان؛ توجه ويژهاي به
بررسي نحوه رويداد و تجربه اين خشونتها با در نظر گرفتن تاثير رسانههاي ديجيتال
نظير تلفنهمراه داشته باشند .چرا كه به نظر ميرسد با همه گير شدن اين رسانههاي
ديجيتال هوشمند ،تعامالت ولي-فرزندي تا حدود زيادي تحت تاثير قرار گرفته است.
الزم است اين تغييرات در دو بُعد منفي و مثبت آنها بررسي شوند و تاثير آنها در تجربه
خشونت در تعامل ميان اين دو واكاوي شود.
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