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  چکیده
با   هستندو افرادي  زنان  آن  اكثر قربانيان  كه  است  گير درآمده  همه  اي پديده  بصورت  اخير همسرآزاري  هاي دهه  در طي: مقدمه

تشديد   ياموجب  بوده  مشكل  بروز اين  خطر براي  در معرض  است  ممكن  خاص  اقتصادي -   و اجتماعي  ، خانوادگي فردي  مشخصات

 . شوند  آن
و از   مقطعي  صورت  به  پژوهش:  پژوهش  نوع در زنان  همسرآزاري  و شدت  با نوع  آن  و ارتباط  زوجين  مشخصات  تعيين:  هدف

آنها   بين ارتباط  ، سپس تعيين) ، شديد ، متوسط خفيف(آزار   و شدت  و نوع  زوجين  ابتدا مشخصات. شد  انجام  ارتباطي  توصيفي  نوع

  . شد  سنجيده

  مستمر وارد پژوهش  صورت  به  كه  خانواده  دادگاه  قضايي  مجتمع  شعب  به  كننده  مراجعه  مورد همسرآزاري  نفر از زنان ١١٠:  نمونه

 . شدند

شد   آزار مشخص  و شدت  ونوع  ، اقتصادي ، اجتماعي ، خانوادگي فردي  مشخصات  از تعيين  ها پس داده  و تحليل  در تجزيه:  نتايج

در   تحصيالت  سطح  نينهمچ). PV= ۰۵/۰(دارد   مستقيم  آزار ارتباط  مرد با شدت  و سن  معكوس  آزار ارتباط  با شدت  زن  سن  كه

  فرزند از ازدواج  شوهر، دارا بودن  ، تعدد زوجات سني  شوهر، اختالف  و شوهر، بيمار بودن  تولد شوهر در روستا، اعتياد زن  ، محل زنان

و   در والدين  خشونت  بودن  و عادي  زنان  دار بودن  ، خانه خانواده  با خواست  فقط  ، ازدواج فرزندان  جنسيت  نبودن  ميل  ، مطابق قبلي

  آزار رواني  و هم  آزار جسمي  هم  زنان  كليه  اينكه  نظر به. آزار دارند  با شدت  و مرد ساالري  اجتماعي  ارتباطات  مرد، چگونگي  خانواده

 . آزار ميسر نشد  و نوع  زوجين  مشخصات  بين  ارتباط  بودند، تعيين  كرده  را تجربه

. دارند  ارتباط  بطور بارز بوده  در زوجين  مشخصات  برخي  شد كه  مشخص  آماري  ازآزمونهاي  بااستفاده:  گيري و نتيجه  بحث

  وشوهر، محدوديت  شوهر در روستا، اعتياد زن  زياد، متولد شدن  سني  ، اختالف در زنان  تحصيالت  سطح  بودن  ، پايين كم  مانند سن(

  و درمان  ، تشخيص ها در امر پيشگيري خانواده  دقيق  از بررسي  پس  توان مي  پژوهش  اين  هاي از يافته  ستفادهبا ا...) و  اجتماعي  روابط

افراد   توانمندي  و افزايش  مناسب  ، ارجاع و حمايت  آموزش  و باارائه  نموده  ، موثرتر عمل در زوجين  همسرآزاري  سريعتر مسئله  هرچه

  جامعه  در سطح  از خشونت  آگاهي  و ميزان  موثر همسرآزاري  و عوامل  شيوع  با بررسي  همچنين. نمود  يريپيشگ  بعدي  از صدمات

 . داد  افزايش  زنان  عليه  را در مورد خشونت  مردم  و عموم  بهداشتي  پرسنل  آگاهي  توان مي
   يهمسرآزار  ، شدت همسرآزاري  ، نوع زوجين  مشخصات:  كليدي  هاي واژه 
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  مقدمه

در   خانواده  از تاريخچه  بخشي  و خشونت  بدرفتاري

  خانوادگي  اخير خشونت  هاي دهه  و در طي  بوده  سراسر جهان

  درآمده  افزايش  ير و در حالگ  همه  پديده  يــك  بصــورت

با   كه  آزار و خشونت  اين).  ١٩٩٨ Shadigian (  تاس

درصد  ٩٠پذيرد،  مي  انجام  لطو تس  درآوردن كنترل  به  هدف

  مثل  به  مقابله  است  ممكن  آنها هم  اگر چه(  زنان  سمت  به

درصد  ٢- ٣و   دوطرفه  درصد همسرآزاري٧- ٨،)كنند

 & Lancaster(باشد  مي  مردان  به  نست  همسرآزاري

Stanhope  ،دهد  مي  در آمريكا نشان  بررسي  يك).  ١٩٩٦

  ولدر ط  انزن  درصد كل ٣٠- ٣٥  كه

قـــرار   شوهرانشان  جسماني خودموردآزار مشترك زندگي

نيــز   بارداري  در طول  حتي  درصد زنان ١٥- ٢٥گيرند و  مي

در نظر   گيرند و در صورت قرار مي  و شتم  مورد ضرب

  زنان  حقوق  و ساير موارد نقض  سوء رفتار رواني  گرفتـــن

 ).٢٠٠٠، Smith  &Mayers(رود  مي  باالتر هم  ميزان  اين

  بهداشت  عمده  از مسائل  يكي  و آزار زنان  بدرفتاري   

  و رواني  جسمي  صدمات  آيد كه مي  حساب  به  عمومي

بر ساختار   و آزار آثار زيانباري  تعدي. كند ايجاد مي  شديدي

  صدمات  گذارد ومنجر به مي  جاي  به  و فرزندان  زن  شخصيت

  و نااميدي  ارزشمندي  و احساس  نفس  عزت شو كاه  رواني

از   زنان  قبيل  اين.گردد مي  خودكشي  منجربه  حتي  شود كه مي

  مواد مخدر، و ابتالء به  داروها، اعتياد به  به  بردن  پناه  لحاظ

  خطر جدي  در معرض  افسردگي  و حاالت  مزمن  دردهاي

 ). ١٣٧٥،  و همكاران  حسيني(هستند 

  و مذهبي  فرهنگي -  نژادي  در زمينه  با زنان  رفتاريبد   

دهد  مي  رخ  اقتصادي -  اجتماعي  طبقات  و در تمام  مختلف

  اجتماعي  وضعيت  درباره  ، ليكن)١٣٧٥،  وسادوك  كاپالن(

  در خانواده  خشونت  مرتكب  كه  افرادي  و تحصيلي  اقتصادي

در   كمي   ستند اطالعاتآنها ه  قرباني  كه  شوند و افرادي مي

 ).١٩٩٠، Blluglass & Bowden(  است  دسترس

  ، احتمال در خانواده  خشونت  آمارباالي  به  با توجه   

  از بيماران  مراقبت  در حين  پرستاران  وجود دارد كه  زيادي

  دريافت  مراقبت  در منزل  كه  ، بيماراني ، سرپايي بستري

  در برخورد با والدين  ، و همچنين نسياورژا  كنند، بيماران مي

  با قربانيان  و ساير افراد جامعه  ، بستگان ، دوستان بيماران

  داشته  ارتباط  خشونت  همسر و افراد در معرض  خشونت

  كه  مسئله  اين  با در نظر گرفتن). ١٩٩٧، Morison(باشند 

ز ا  پيشگيري  پرستاران  بسيار پراهميت  هاي از نقش  يكي

  زمينه  عوامل  و تعيين  شناسايي  زمينه  در اين. باشد مي  خشونت

  اگر چه. رسد نظر مي  به  ضروري  با همسر آزاري  ساز و مرتبط

نمود   بيني  پيش  و قطعي  سوء رفتار را بطور مسلم  توان نمي

  و غيره  ، اقتصادي ، اجتماعي خانوادگي  عوامل  با شناسايي  ولي

  برداشت  جانبه  همه  مداخالت  را در جهت  گام  يناول  توان مي

بر   زن  خوردن  كتك  و چگونگي  علت  درباره  زيرا شناخت

گيرد تأثير  مي  صورت  از آن  جلوگيري  براي  كه  اقداماتي

ساز و   زمينه  عوامل  ، شناخت اساسي  گذارد و لذا اقدام مي

، Lancaster & Stanhope(  است  با بدرفتاري  مرتبط

  كه  است  پژوهشگر در صدد برآمده  رابطه  در اين).  ١٩٩٦

و   ، خانوادگي فردي  تمشخصا  تعيين  را جهت  پژوهشي

  و شــوهران  مــورد همسر آزاري  زنان  اقتصادي- اجتماعي

  و شدت  را با نوع  مشخصات  اين  دهد و ارتباط  آنهــا انجــام

 .نمايد  آزار آنها تعيين

   پژوهش  لهايسوا

  زير بوده  سوالهاي  به  پاسخگويي  حاضردرپي  پژوهش   

 : است

  چه  داراي  و شوهرانشان  مورد همسرآزاري  زنان - ١   

 هستند؟   مشخصاتي
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قرار   مورد همسرآزاري  كه  آزار در زناني  نوع - ٢   

 ؟  است  اند كدام گرفته

قرار   آزاريمورد همسر  كه  در زناني آزار  شدت - ٣    

 ؟  اند چقدر است گرفته

  همسر آزاري  و نوع  زوجين  مشخصات  آيا بين - ٤   

 وجود دارد؟   اي رابطه

  همسرآزاري  و شدت  زوجين  مشخصات  آيا بين - ٥   

 وجود دارد؟   اي رابطه

 مواد و روشها 

 -   توصيفي  و از نوع  مقطعي  صورت  حاضر به  پژوهش   

بر   پژوهشگر عالوه  كه  صورت  بدين. شد  انجام  ارتباطي

  اقتصادي -  واجتماعي  ، خانوادگي فردي  مشخصات  توصيف

،  آزار در آنان  و شدت  نوع  و تعيين  مورد همسرآزاري  زنان

  آزار در زنان  و شدت  را با نوع  فوق  مشخصات  بين  ارتباط

  ر بودهمستم  پروهش  در اين  گيري نمونه  روش. نمود  مشخص

  در شعب  مراجعين  تفاوت  عدم  به  با توجه  كه  صورت  بدين

  روزهاي  و تعداد در طي  از نظر نوع  خانواده  قضايي  مجتمع

هر   گيري نمونه  تا ختم  شروع  ، پژوهشگر از زمان هفته  مختلف

 ١١٠  نموده  مراجعه  قضايي  مجتمع  به  اداري  روز در ساعت

  شركت  را بطور مستمر در پژوهش  جد شرايطوا  نفر از زنان

از   از يكسال  بيش  گذشتن:  شامل  نمونه  معيار حذف. داد

  زندگي  از شروع  قبل  جدايي  ، تقاضاي پرونده  تشكيل  تاريخ

شدند،  مي  پرسشنامه  تكميل  مانع  كه  ، وجود همراهان مشترك

  تخصصي  عبهش  به  مراجعه  براي  زن  شديد وعجله  هيجانات

  دهي  خود گزارش  از روش  پژوهش  در اين. بود  دادگاه

. بود  دو قسمتي  ، پرسشنامه و ابزار مورد استفاده  شده  استفاده

  مشخصات  و تعيين  بررسي  به  مربوط  پرسشنامه  اول  قسمت

اساتيد   و نظرات  و تحقيقات  از مطالعات  بااستفاده  كه  زوجين

 I.S.A  همسرآزاري  شاخص  مقياس  دوم  قسمتو   شده  تهيه

( Index of Spouse Abuse (عبارت ٣٠  شامل  بود كه  

  زن  كه  است  يا رواني  از آزار جسمي  كننده مواردي  توصيف

  ررسيب  و براي  كرده  و درك  با شوهر خود تجربه  در ارتباط

بار   اولين  براي  مقياس  اين. شد  آزار بكار گرفته  و شدت  نوع

  وهمكاران Mcfarlane  توسط  ولي  شده  بكار گرفته  در ايران

  است  گرديده  استفاده  جداگانه  در دو تحقيق)١٩٩٥و٩٦(

و   اي چند گزينه  از نوع  اول  قسمت  سواالت). ٩٥/٠اعتماد (

از   اي درجه ٥  ليكرت  شبه  از نوع  دوم  و قسمت  پاسخ  كوتاه

  مورد پژوهش  واحدهاي. بود) ٥(  ار فراوانتا بسي) ١(هرگز 

. گذاشتند مي(*)   عالمت  عبارات  و مقابل  مناسب  زير ستون

  دادگاه  در راهروي  مورد همسرآزاري  زنان  توسط  پرسشنامه

از   ، پس مجتمع  از حضور در شعب  و قبل  شهر تهران  خانواده

  ارائه  نآنها و همچني  رضايت  و كسب  ارتباط  برقراري

  از جمع  سپ. شد  تكميل  در مورد پژوهش  الزم  اطالعات

از   آزار با استفاده  شدت  گيري منظور اندازه  به  اطالعات  آوري

  به  طوريكه  به.  قرار گرفت  مورد بررسي I.S.A  مقياس

. شد  داده ٥  الي ١  نمرات  هرگز تا بسيار فراوان  هاي گزينه

هر   بود، نمره  وزن  داراي  هر عبارت  كه  اين  به  با توجه  سپس

  هر گزينه  نمره  از حاصلضرب)Product score(  عبارت

)Item score (عبارت  آن  در وزن  )Item weight(بدست  

  كه  دهنده  پاسخ  توسط) Min( شده  كسب  نمره  آمد و حداقل

. گرديد  نيز تعيين(W∑)بود   عبارات  وزن  مجموع  همان

شد و   محاسبه) Product score(  از مجموع (P∑)مچنينه

  زير شدت  فرمول  از طريق  ياد شده  از محاسبات  با استفاده

 .آمد  بدست  آزار كلي

Min (4)/ (100)  (∑p- Min) =   ∑ 

  و رواني  آزار جسمي  زير شدت  فرمولهاي  و از طريق

  :شد  محاسبه  بطور جداگانه

[ (∑P/682)](25) =آزار جسمي  شدت   

[ (∑P/387) -1 ](25) = =آزار رواني  شدت   
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  بود و نمرات ٠-١٠٠  بين  اي آزار، نمره  حدود شدت   

،  آزار خفيــف  عنوان  به  ترتيب  به ٧٥-١٠٠و  ٢٥-٧٤، ١-٢٤

  اطالعات  آوري  از جمع  پس. شد  و شــديد تلقي  متــوسط

  آزمون(  و استنباطي  از آمار توصيفي
٢ Xچند   آناليز رگرسيون

  زوجين  مشخصات  بين  ارتباط  تعيين  براي)  تي  ، آزمون متغيره

از   با استفاده  تحليل  گرديد و تجزيه  آزار استفاده  و شدت

 .   گرفت  انجامSPSSافزار  نرم

   نتايج

  ها نشان يافته  زوجين  مشخصات  با تعيين  در رابطه   

 ٥/٦٥  داشتند و سن  سال ٣٥كمتر از   رصد زناند ٤/٨٥  دادكه

  سطح  بررسي.  قرار داشت  سال ٣٥زير   درصد شوهران

  سطح  درصد شوهران ٣٣/٧  داد كه  نشان  زوجين  تحصيالت

درصـد  ٨/٥١  اند و در مقابل و باالترداشته  ديپلم  تحصيالت

 ٢/٢٧اند و در حدود  و باالتر داشته  ديپلم  تحصيالت  زنان

  و مردان  ديپلم  باالي  تحصيالت  زنان  جيندرصد زو

  كندسطح مي مشخص  اند كه داشته زير ديپلم  تحصيالت

  نسبت  به  و زنان  بوده  در حد بااليي  زوجين  تحصيالت

  محل  بررسي. اند داشته  از شوهرانشان  باالتري  تحصيالت

  درمنطقه  درصد زوجين ٩/٣٥  دادكه  نشان  زوجين  سكونت

. كردند مي  زندگي  تهران  درصد در شمال ٨/٥و   تهران  وبجن

. اند بوده  متولد تهران  مردان درصد ٦٠و   درصد زنان ٩/٧٠

،  از دخانيات  نوعي  به  درصد زنان ٣/٧و   درصد مردان ٧/٦٢

 ٢/٦٥معتاد   مردان  از بين. كردند مي  استفاده  مواد مخدر و الكل

درصد  ٨/١٨اعتياد داشتند و   ماده  نوع  از يك  بيش  درصد به

در مورد   پژوهش  نتايج. كردند مي  استفاده  تنها از دخانيات

درصد ٧/٤٢  داد كه  نشان  كودكي  در دوران  سوء رفتار و غفلت

مورد سوءرفتار   هرگز در كودكي  درصد شوهران ٥/٤و   زنان

مكرر مورد   در كودكي  درصد شوهران ٣٠اند و  نشده  واقع

درصد  ١٠و   درصد زنان٢/٥٨. اند قرار گرفته  سوءرفتار والدين

  والدين  توجهي  و بي  مورد غفلت  هرگز دركودكي  شوهران

اً مكرر  درصد شوهران ٥/٢٥و   درصد زنان ٥/٤  ولي  نبوده

  والدينــي  داراي  درصد زنان ٩/٤٠. اند بوه  والدين  مورد غفلت

اند  نداشته    آميز و آزار با هم تهرگز رفتار خشون  اند كه بوده

بطور مكرر رفتار   زنان  درصد والدين ٥/٥تنها در   وليكن

  بنا به. شدند مي  آزار هم  يا موجب  آميز وجود داشته خشونت

اند و  بيمار بوده  شوهران درصد ٣/٣٧  پژوهش  اظهار واحدهاي

 ٧/٤٨. خود بيمار هستند  اند كه درصد اظهار داشته ١/١٩

درصد را مبتال  ٨/٩خود را پرخاشگر و  شوهران  رصد زناند

  مراجعه  در بررسي. اند كرده  گــزارش  پارانوئيد و سوءظن  به

  كه شد  مشخص  يا روانپزشك  روانشناس  به  زوجين

يا   روانشناس  به  درصد شوهران١/١٩و   درصد زنان٨/١١

درصد  ٢/٦  مراجعه  علت  بودند كه  كرده  مراجعه  روانپزشك

  بوده  رواني بيماري  درمان  براي  درصد مردان ٧/٦٦و   زنان

  .  است

 ١/٨٩  داد كه  نشان  زوجين  خانوادگي  مشخصات  بررسي   

 ٨/٩١داشتند،   سال  كمتر از ده  سني  اختالف  رصد زوجيند

  و براي  است  بوده  ازدواجشان  اولين  فعلي  ازدواج  درصد زنان

  ازدواجشان  مرتبه  ، اولين فعلي  نيز ازدواج  مرداندرصد  ٧/٨٢

فرزند   قبلي  از ازدواج  درصد هر دو زوج ٦/٣باشد و  مي

  از سنوات  سال  كمتر از ده درصد زوجين ٧٧/٢داشتند، 

  فاميلي  نسبت  رصد زوجيند ٩/٧٠،  گذشت مي  ازدواجشان

تعداد   اينو از   فرزند بوده  داراي  درصد زوجين ١/٥٩. داشتند

 . اند بوده  راضي  درصد از جنسيت فرزندان ٤٠

  درصد زنان ٨/٤٢  دهد كه مي  نشان  بررسي  اين  هاي يافته   

با   درصد هر دو زوج ٨/٣١و   درصد شوهران  ٤/٤٦و 

درصد موارد  ٣/١٧اند و تنها  كرده  خود ازدواج  رضايت

.  است  بوده  خانواده  خود و با رضايت  با خواست  هم  ازدواج

  درصد خانواده ٨/٢١و   اي هسته  خانواده درصد داراي ٢/٧٨

در   گيرنده  درصد تنها شوهر تصميم ٢/٧٨. داشتند  گسترده
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  و اقوام  درصد موارد والدين ٧/٦٢بود و در   امور خانوادگي

 . كردند مي  مداخله  خانوادگي  هاي گيري در تصميم... شوهر و

داد   نشان  زوجين اقتصادي ، جتماعيا  مشخصات بررسي   

. بودند درصد شاغل ٢/١٧دار و   خانه  درصـد زنان ٧/٨٢  كــه

  درصد شاغل٢/٦٧بيكار و   درصد مردان٧/٣٢  كه  در حالي

بودند و   شخصي  منزل  داراي  درصد زوجين ٣٠تنها . بودند

  همچنين. كردند مي  زندگي... و  استيجاري  هاي در خانه  بقيه

  زوجين  اين  اجتماعي  روابط  بود كه  از آن  حاكي  نتايج

و   درصد آنها با همسايگان ٥/٤٤  كه  بطوري. بسيارمحدود بود

 ١/١٩شوهر و   درصد با اقوام  ٦/٢٣و   درصد با دوستان٢/٤٨

در   و آمد نداشتند وليكن  و رفت  معاشرت  زن  درصد با اقوام

  از بين. كردند مي  استفاده  ونبيشتر از راديو و تلويزي  مقابل

  درصد آنها داراي ٧٠  خانواده  دادگاه  به  كننده  مراجعه  زنان

  درصد آنها از اعضاي ٦/٦٦  اند كه بوده  كننده  حمايت  شخص

  اظهار داشتند كه  درصد زنان ٨/٦١.  است  بوده  زن  خانواده

  نبوده  يعاد  وجه  هيچ  آنها به  و آزار در خانواده  خشونت

  همسرآزاري  مردان  درصد خانواده ٥/٤٤در   در مقابل  وليكن

 ٢و١  جداول.  است  بوده  كامالً عادي  اي پديده

  آزار در واحدهاي  درموردنوع پژوهش نشانگرنتايج

  .    باشد مي  موردپژوهش

  دهد كه مي  آزار نشان  شدت  در مورد تعيين  پژوهش  نتايج

 ٣٠اند و  كرده  آزار را تجربه  توسطدرصد در حد م ٨/٦١

  تجربه  آزار رواني  شدت  وليكن  درصد در حد آزار شديد بوده

  اينكه  علت  به.  است  بيشتر بوده  آزار جسمي  از شدت  شده

بودند   كرده  تجربه  را با هم  و رواني  آزار جسمي  زنان  كليه

ميسر   سرآزاريهم  و نوع  زوجين  مشخصات  بين  ارتباط  تعيين

  و شدت  زوجين  مشخصات  بين  ارتباط  بررسي  هاي يافته. نشد

 با  معكوس  ارتباط  زن  سن  كه  است  از آن  حاكي  همسرآزاري

با   مستقيم  مرد ارتباط  سن  ولي) PV= ٠٤/٠(آزار دارد   شدت

) PV=  ٠٠٨/٠(دار دارد   معني  آزار اختالف  شدت  ميانگين

 . دارد

شد   مشخص  چند متغيره  از آناليز رگرسيون  استفاده با   

  آزمون. يابد مي  آزار كاهش  شدت  زن  تحصيالت  با افزايش  كه

  شوهرانشان  كه  آزار درزناني  شدت  ميانگين  بين  داد كه  نشان

يـا   متــولد تهــران  شوهرانشان  كه  و زناني  متولد روستا بوده

  شده  ديده  داري معني اختـالف  است  ديگـر بوده  شهرهــاي

  چند متغيره  آناليز رگرسيون)t=  ٤١/٢،  PV=٠١/٠(  است

  معتاد بيشتر است  آزار در زنان  شدت  داد كه  نشان

)٠٢/٠=PV ،٩٣/١٨ =  B (چند متغيره  و آناليز رگرسيون  

دارد   آزار ارتباط  مرد با شدت  بيمار بودن  داد كه  نشان

)٠٢/٠=PV ،٤٥/٧=B .(به  كه  در شوهراني  كه  معني  بدين  

  آزمون.  آزار بيشتـر است بيمار هستند شدت  اظهار زنانشان

و   زوجين  سن  اختالف  بين  داد كه  نشان  پيرسون  همبستگي

) r=١٧/٠و  PV= ٠٣/٠. (وجود دارد  آزار ارتباط  شدت  ميزان

  اند شدت كرده  زدواجا  يا سوم  بار دوم  براي  كه  و در مرداني

  آنها ازدواج  فعلي  ازدواج  كه  است  آزار بيشتر از مرداني

آناليز   همچنين). B = ٨/١٠، PV=٠٧/٠(  است  بوده  اولشان

  فرزند از ازدواج  داشتن  داد كه  نشان  چند متغيره  رگرسيون

  دارد و منجربه  آزار ارتباط  شدت  با ميزان  زوجين  قبلي

  ميانگين). B=٧/٨١، PV=٠٢/٠(شود  آزار مي  شدت  افزايش

  ميلشان  مطابق  فرزندان  جنسيت  كه  آزار در شوهراني  شدت

  فرزندان  يا جنسيت  فرزند نداشته  كه  از افرادي  است  نبوده

  است  بيشتر بوده  داري  بطور معني  بوده  ميلشان  مطابق

)٠٠٧/٠=PV .(با رضايت  كه  يآزار در زنان  شدت  ميانگين  

  داري  بــودند بطــور معنــي  كــرده  ازدواج  خود و خانواده

  ازدواج  خانواده  تنها با رضايت  بـود كــه  كمتــر از زنــاني

  ).   PV=٠٤/٠(بودند   كرده
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  بسيار   فراوان  گاهي  بندرت  هرگز  انواع آزار رواني

  فراوان

  )۵/۳۴(۳۸  )۳۲(۳۶  )۲۰(۲۲  )۵/۴(۵  )۸(۹  .همسرم مرا دست كم مي گيرد -۱

  )۱/۳۹(۴۳  )۶/۳۳(۳۷  )۵/۱۴(۱۶  )۴/۵(۶  )۲/۷(۸  .همسرم توقع دارد از هوي و هوس او اطاعت كنم -۲

شسـتن لبـاس   همسرم وقتي كارهايي از قبيل غذا پختن يا  -۳

  .در زمان دلخواه او انجام نشود عصباني مي شود

۲۴)۸/۲۱(  ۸)۲/۷(  ۲۵)۷/۲۲(  ۲۶)۶/۲۳(  ۲۷)۵/۲۴(  

ـ همسرم به دوستان من حسودي مي كند وبه آنهـا   -۴ دگمان ب

  .است

۲۴)۸/۲۱(  ۱۱)۱۰(  ۲۱)۱/۱۹(  ۱۶)۵/۱۴(  ۳۸)۵/۳۴(  

  )۸(۹  )۶/۶(۷  )۲/۱۷(۱۹  )۵/۱۴(۱۶  )۶/۵۳(۵۹  .همسرم به من مي گويد زشت و بدقيافه هستم -۵

داره اهمسرم به من مي گويد بدون او نمي توانم خـودم را   -۶

  .و يا از خودم مراقبت كنم

۲۴)۸/۲۱(  ۱۴)۷/۱۲(  ۲۳)۹/۲۰(  ۲۶)۶/۲۳(  ۲۳)۹/۲۰(  

همسرم طوري با مـن رفتـار مـي كنـد گـويي خـدمتكار        -۷

  .شخصي او هستم

۱۵)۶/۱۳(  ۹)۸(  ۱۶)۵/۱۴(  ۲۷)۵/۲۴(  ۴۳)۱/۳۹(  

همسرم در مقابـل ديگـران بـه مـن تـوهين كـرده و مـرا         -۸

  .سرافكنده مي كند

۹)۸(  ۱۵)۶/۱۳(  ۱۸)۳/۱۶(  ۲۲)۴۰(  ۴۶)۸/۴۱(  

اگر با نقطه نظرات همسرم مخالفت كنم خيلي عصباني مي  -۹

  .شود

۷)۶/۶(  ۶)۶/۵(  ۲۰)۱/۱۸(  ۳۴)۹/۳۰(  ۴۳)۱/۳۹(  

  )۶/۵۳(۴۸  )۸/۱۱(۱۳  )۲/۱۷(۱۹  )۵/۱۴(۱۶  )۷/۱۲(۱۴  .همسرم براي دادن خرجي خانه خسيس است -۱۰

  )۱/۲۹(۳۲  )۵/۲۴(۲۷  )۳/۱۶(۱۸  )۵/۱۴(۱۶  )۴/۱۵(۱۷  .همسرم مرا از نظر فكري و عقلي تحقير مي كند -۱۱

همسرم توقع دارد كه من فقط در خانه بمانم و از بچه ها  -۱۲

  .مراقبت كنم

۲۲)۲۰(  ۵)۵/۴(  ۱۷)۴/۱۵(  ۲۸)۴/۲۵(  ۳۸)۵/۳۴(  

  )۳/۳۶(۴۰  )۴/۲۵(۲۸  )۲/۱۷(۱۹  )۶/۶(۶  )۴/۱۵(۱۷  .من نبايد درس بخوانم و يا كار كنمهمسرم فكر مي كند  -۱۳

  )۴/۱۵(۱۷  )۸/۱۱(۱۳  )۷/۲۲(۲۵  )۴/۱۵(۱۷  )۵/۳۴(۳۸  .همسرم با من رابطه جنسي برقرار نمي كند -۱۴

همسرم نمي خواهـد مـن بـا دوسـتان همجـنس خـودم        -۱۵

  .معاشرت داشته باشم

۱۶)۵/۱۴(  ۱۳)۸/۱۱(  ۱۵)۶/۱۳(  ۳۰)۲/۲۷(  ۳۶)۷/۳۲(  

  )۱/۳۹(۴۳  )۳۰(۳۳  )۳/۱۶(۱۸  )۲/۷(۸  )۲/۷(۸  .همسرم مرتب به من دستور مي دهد -۱۶

  )۴/۵۵(۶۱  )۹/۲۰(۲۳  )۱/۹(۱۰  )۱/۹(۱۰  )۴/۵(۶  .همسرم به احساسات من احترام نمي گذارد -۱۷

  يك انســان كــودن واحمــق رفتــارمن ماننــدبــا همســرم -۱۸

  .كند مي

۱۴)۷/۱۲(  ۱۲)۹/۱۰(  ۱۷)۴/۱۵(  ۲۸)۴/۲۵(  ۳۹)۴/۳۰(  
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  )n=١١٠( ١٣٧٨آزار جسمي در زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شهر تهران درسال : ٢جدول شماره 

  بسيار   فراوان  گاهي  بندرت  هرگز  انواع آزار جسمي

  فراوان

همسرم از اينكه به او مي گويم معتاد اسـت عصـباني مـي     -۱

  .شود

۳۵)۸/۳۱(  ۴)۶/۳(  ۹)۸(  ۲۳)۹/۲۰(  ۳۹)۴/۲۵(  

همسرم مرا به اعمال جنسي وادار مي كند كه مايل نيسـتم   -۲

  .يا لذت نمي برم

۲۶)۶/۲۳(  ۶)۴/۵(  ۳۴)۹/۳۰(  ۱۹)۲/۱۷(  ۲۵)۷/۲۲(  

  )۱/۳۹(۴۳  )۴/۱۵(۱۷  )۲/۱۸(۲۰  )۹/۱۰(۱۲  )۳/۱۶(۱۸  .همسرم مرا با مشت يا وسايل ديگر مي زند -۳

  )۱/۲۸(۱۳  )۱/۹(۱۰  )۸/۱۱(۱۳  )۷/۱۲(۱۴  )۲/۳۸(۴۲  .مي كند همسرم مرا با چاقو يا اسلحه تهديد -۴

همسرم مرا چنان كتك مي زند كه نياز به درمان پيـدا مـي    -۵

  .كنم

۳۰)۲/۲۷(  ۱۴)۷/۱۲(  ۲۵)۷/۲۲(  ۱۳)۸/۱۱(  ۲۸)۴/۱۵(  

همسرم وقتي خودش بخواهد چه من بخواهم و يا نخواهم  -۶

  .با من رابطه جنسي برقرار مي كند

۱۵)۶/۱۳(  ۱۵)۶/۱۳(  ۲۴)۸/۲۱(  ۲۲)۲۰(  ۳۴)۹/۳۰(  

همسرم به سر من فرياد مـي كشـد و داد و هـوار راه مـي      -۷

  .اندازد

۸)۲/۷(  ۸)۲/۷(  ۱۴)۷/۱۲(  ۲۳)۹/۲۰(  ۵۷)۸/۵۱(  

  )۱/۳۹(۴۳  )۲/۱۸(۲۰  )۷/۱۲(۱۴  )۹/۱۰(۱۲  )۱/۱۹(۲۱  .همسرم به سر و صورت من سيلي مي زند -۸

ميكند مرا همسرم وقتي مشروب مي خورد يا مواد مصرف  -۹

  .اذيت ميكند

۴۷)۷/۴۲(  ۱۱)۱۰(  ۱۳)۸/۱۱(  ۱۲)۹/۱۰(  ۲۷)۵/۲۵(  

  )۶/۴۳(۴۸  )۳۲(۳۶  )۷/۱۲(۱۴  )۵/۴(۵  )۶/۶(۷  .همسرم با من قلدري كرده به من زور مي گويد -۱۰

  )۳/۴۶(۵۱  )۵/۲۶(۲۷  )۵/۱۴(۱۶  )۲/۷(۸  )۲/۷(۸  .همسرم باعث وحشت من مي شود -۱۱

  )۹/۳۰(۳۴  )۲/۱۸(۲۰  )۸/۲۱(۲۴  )۴/۵(۶  )۶/۲۳(۲۶  .ي مي خواهد مرا بكشدهمسرم طوري رفتار مي كند گوي -۱۲

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد*

  داري  معني  آزار ارتباط  و شدت  زن  اشتغال  وضعيت  بين

  از نظر درآمد به  كه  در زناني  يعني) PV=٠٠٩/٠(شد   يافت

  همچنين.  ر استآزار بيشت  هستند شدت  شوهر خود متكي

بــا   معاشرت  كه  است  بوده  از آن  حاكي  پژوهش  نتايج

  به. دارد  معكوس  آزار ارتباط  با شدت  و دوستان  همسايگان

يابد  مي  آزار كاهش  شدت  معاشرت  با افزايش  طوريكه

)٠٠١/٠=PV ،٥٨/٩  - = B ( .چند متغيــره  آناليز رگرسيون  

مرد   توسط  از راديــو و تلويزيون  فادهاست  داد كــه  نشــان

 ). B =   -  ٨٥/٥،PV=٠٦/٠(آزار دارد  با شدت  معكوس  ارتباط

  كننده  فرد حمايت  داراي  در افراديكه  داد كه  ها نشان يافته   

  كمتر از گروهي  داري  آزار بطور معني  شدت  بودند ميانگين

  بودن  و عادي) PV=٠١/٠(نداشتند   كننده  حمايت  كه  دهبو

  است  آزار همراه  شدت  مرد با افزايش  در خانواده  خشونت

)٠٠٠/٠=PV، ٦٨/١٠ - = B .( 
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  گيري و نتيجه  بحث

اينطور   توان مي  پژوهش  سواالت  به  از پاسخگويي  پس   

  سوم  دهه  و اوايل  دوم  در دهه  اكثر زوجين  كه  گرفت  نتيجه

،  از زندگي  نادرست  درك  كه  سالهايي  اند يعني عمر خود بوده

  واختالفات  مشكالت  در حل  كافي  و توانايي  تجربه  نداشتن

،  زن  سن  با افزايش  شد كه  مشخص  همچنين.  است  مطرح

با   مستقيم  ارتباط  مردان  سن  يابد ولي مي  آزار كاهش  شدت

آزار   د شدتباالتر دارن سن  در مردانيكه  آزار دارد يعني  شدت

 .  بيشتر است

  داد كه  ها نشان يافته  زوجين  تحصيالت  با سطح  در رابطه

  وليكن  بوده  در حد بااليي  زوجين  تحصيالت سطح  بطور كلي

  با تحصيالت  و زنان  است  باالتر بوده  زنان  تحصيالت  سطح

  بهتواند  مي  اند كه كرده  از آزار شكايت  كمتري  باالتر با شدت

  باشد اما سطح  و خانوادگي  فردي  از حقوق  آگاهي  علت

  همچنين.  نداشت  آزار ارتباطي  با شدت  مردان  تحصيالت

  و بعد به  متولدروستا بوده  شوهرشان  كه  آزار در زناني  شدت

از فشار   تواند ناشي مي  كه  اند بيشتر بوده كرده  مراجعه  تهران

نازپرور   همانطور كه. باشد  بزرگ  ايشهره  وفرهنگي  اقتصادي

  اين  به  همسر آزاري  خود در مورد علل  نيز در تحقيق) ١٣٧٦(

با ايجاد   تهران  به  تولد در روستا و مهاجرت  رسيد كه  نتيجه

موثر   همسر آزاري  در شيوع  و فرهنگي  اقتصادي  فشارهاي

  .    است

  زنان  آزار در اين  دتش  شده  باعث  اعتياد زن  بر اين  عالوه

در مورد اعتياد   وليكن) PV=٠٢/٠و  B=٩٣/١٨. (بيشتر شـود

  نيـــاز به  كه  است  نشده  ديده  داري  معني  اختالف  مردان

  بيمار بودن  چون  ديگـري  مشخصاتي. دارد  بيشتري  تحقيقات

از   زياد زوجيــن  سني  اختالف  زن  اظهارات  شوهر براساس

نيز در ) ١٣٧٨(  كالهي.  است  آزار بوده  با شدت  مرتبط  عوامل

  رسيد كه  نتيجه  اين  به  همسرآزاري  خود در مورد علت  تحقيق

موثر در   از عوامل  رواني  زياد و اختالالت  سني  اختالف

بروز   تواند عامل مي  سني  و اختالف  است  همسرآزاري

 .باشد  زوجين  و تفاهم  درك  از عدم  ناشي  اختالفات

باشد و همسر   همسر آزاري  تواند عامل مي  تعدد زوجين   

شود  مي  متعدد بيشتر ديده  با زوجات  در شوهران  آزاري

حاضر نيز   در پژوهش  چنانچه) ١٢  ، ص١٣٧٦نازپرور، (

آزار   شدت  تعداد زوجات  با افزايش  آمد كه  اينطور بدست

  . )PV=  ٠٢/٠-r =١٨/٠(شود بيشتر مي

  دادن  و نشان  بر زنان  بر تسلط  مردان  وسعي  مرد ساالري

در   عاملي  زنان  بودن  و مطيع  فرمانبرداري  و در مقابل  قدرت

) ١٩٩٠،  Blluglass & Bowden(  است  بروز همسر آزاري

  درصد موارد شوهر تصميم ٧٨/٢  داد كه  حاضر نشان  پژوهش

آزار در آنها بطور   شدت  انگينو مي  است  بوده  مطلق  گيرنده

  )PV=  ٠٠٠/٠-   t= -  ٧٩/٣(  است  بيشتر بوده  داري  معني

  بود كه  نمايانگر آن  زنان  اشتغال  وضعيت  بررسي  نتايج   

درآمد   و اتكا به  بيشتر بوده  غير شاغل  آزار در زنان  شدت

و   شغل  كه  و زناني  آزار شده  شدت  افزايش  شــوهر بـاعث

  بررسي. آزار دارند  به  نسبت  بيشتري  ندارند، تحمل  تحصيالتي

  با اقوام  و معاشرت  و ارتباط  زوجين  اجتماعي  در مورد روابط

  از راديو وتلويزيون  استفاده  و همچنين  و همسايگان  و دوستان

  كرده  را تجربه  آزار بيشتري  شدت  كه  در زناني  داد كه  نشان

  روابط  و هرچه  است  محدودتر بوده  اجتماعي  ابطبودند، رو

  زن  شده  آزار تجربه  شدت  شوهر كمتر بوده  آزادتر و كنترل

و   آمار بيكاري  داد كه  نشان  نتايج  بر اين  عالوه.  است  كمتر بوده

  باشد در اين  همراه  شغلي  امنيت  تواند با عدم مي  كار آزاد كه

با   در مردان  همسر آزاري  همچنين.  است  باال بــوده  مردان

نويسد  مي) ١٣٧٦(نازپرور .  است  شده  آزاد بيشتر ديده  شغــل

در   درآمد بويژه  بودن  و ناكافي  اقتصادي  فشارهاي" معموال  كه

  بروز وتشديد همسر آزاري  تواند باعث مي  بزرگ  شهرهاي

 افراد  اساسي  زهاينيا يجوابگوي  قادر به  فردي  شود زيرا چنين

اند  داشته  حمايتي  سيستم  كه  افرادي  همچنين.  نيست  اش انوادهخ

  .    شدند مي  خود پيشقدم  مشكل  حل  سريعتر براي
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  زنان  كليه  آمد كه  آزار اينطور بدست  نوع  با تعيين  در رابطه

  هك  معني  بدين. بودند  كرده  تجربه  را باهم  و رواني  آزار جسمي

  مراجع  باشد به  اگر شديد هم  حتي  آزار رواني  واسطه  به  زنان

  قابل  كه  آزارجسمي  با واسطه  كنند وليكن نمي  مراجعه  قضايي

ديگر در آزار   نكته. كنند مي  مراجعه  دادگاه  به  استناد است

. باشد مي  آزار جنسي  شدن  مطرح  مقياس  در اين  جسمي

  داده  خود اختصاص  را به  درصد بااليي  دهآم  بدست  پاسخهاي

  مطرح  يا توانايي  نيست  آزار مطلع  نوع  از اين  يا زن  وليكن

 . را ندارد  آن  كردن

بادر نظر   شود كه پيشنهاد مي  پژوهش  نتايج  به  باتوجه

و   در پيشگيري  دقيق  و تشخيص  شناسايي  نقش  به  گرفتن

با   خشونت  مدت  و كوتاه  بلند مدت  اتبا اثر  و مقابله  درمان

  پزشكي  تيم  پرسنل  نقش  از اهميت  با آگاهي  و همچنين  زنان

خطــر   افراد در معــرض  در شناسايي...)  ، پرستاران پزشكان(

.  مناسب  خدمات  دريافت  براي  آنان  و ارجـاع  و راهنمـايـي

در   مناسب  هاي امهها و پرسشن از مقياس  با استفاده  توان مي

مانند (  افراد است  بيشتر با اين  تماس  احتمال  كه  هايي  مكان

 . تر بود افراد موفق  در غربالگري...) هاو  ها، كلينيك اورژانس

  بارز عوامل  در مورد نقش  پژوهش  هاي يافته  به  با توجه

. ..و  اقتصادي  مسائل  به  نسبت  وخانوادگي  و فرهنگي  تربيتي

  ويژه  به  جامعه  در سطح  آموزشي  دقيق  ريزي  با برنامه  توان مي

و   آگاهي  سطح  باال بردن  براي)  و جوانان  نوجوانان(دبيرستانها 

  نمود و بــا آموزش  افراد تالش  و توانمند نمودن  اطالعات

  و چگونگي  موثر بر آن  و آزار، عـوامل  خشونت  مفهوم

،  مناسب  اجتماعي  ، ارتباطات مناسب  شغل(  از آن  پيشگيري

را   اصولي  پيشگيري...)  از حقوق  ، آگاهي از مشاورين  استفاده

 . داد  انجام  جامعه  در سطح

  هاي ، رسانه ، مدارس و راهنمايي  اي دفاتر مشاوره  همچنين

و   مناسب  زوج  انتخاب  نحوه  توانند با آموزش مي  گروهي

  رعايت  مثل(  ازدواج  در زمينه  و جوانان  وجوانانن  دادن  آگاهي

  موثري  عامل)  ، اقتصادي فرهنگي  ، اختالف سني  فاصله

  هيچگونه  از آنجا كه.باشند  همسر آزاري  از اين  درپيشگيري

  نيست  در دسترس  آزاري همسر  شيوع  در زمينه  آمار مستندي

  ردار باشد پيشنهاد ميبرخو  بااليي  رسد از شيوع بنظر مي  ولي

در   همسر آزاري  و شدت  شيوع  بررسي  براي  شود پژوهشي

  نگرش  كه  اين  به  با توجه  همچنين. پذيرد  صورت  جامعه  سطح

تواند بر  مي  در مورد همسرآزاري  زنان  بخصوص  افراد جامعه

 آزار  زنان  است  بسا ممكن  آنها تأثير بگذارد و چه  رفتار متقابل

  آنرا جزء طبيعي  كنند ولي  شديد را تحمل  و رواني  جسمي

  تحت  شود پژوهشي بشمار بياورند پيشنهاد مي  زناشويي  زندگي

  و انواع  همسرآزاري  در مورد مفهوم  زنان  نگرش  بررسي  عنوان

  كه  اين  به  با توجه  همچنين. بگيرد  صورت  جامعه  در سطح  آن

  تلقي  عادي  مسئله  عنوان  به  اكثر شوهران  در خانواده  خشونت

  از مفهوم  در مورد آگاهي  شود بررسي شد پيشنهاد مــي مي

 . شود  انجام  جامعه  و آزاردر سطح  خشونت

  منابع
،  بهداشت خانواده  ، پرستاري)١٣٧٥. ( و همكاران  ، ميمنت حسيني -

 .١٧٣  ، ص بشري  انتشارات

 ، خالصه روانپزشكي)١٣٧٥. ( ، بنيـامين ــادوكس. ، هارولـد كاپـالن -
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 . ٦٣٠  ص
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  دكتري  رجهد  دريافت  تبريز جهت  قانوني  پزشكي  به  كننده  مراجعه  زنــان

 .١٨-٣٠  تبريز، صفحات  نيرماد  و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه

در مــراكــز  فيزيكي  آزاري  موارد زن  ، بررسي)١٣٧٦. (نازپرور، بشير -
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ABSTRACT 
Background: In the recent decades, domestic violence had been an all over 
increasing phenomenon, the victims of which are mostly women. Individuals with 
certain personal familiar and socio- economic characteristics may be threatened and 
subjected to its aggravated consequences.  
Objective: To identity and correlate couple's characteristics with the kind (physical 
or psychological), and severity of wife abuse among women victims attending 
Tehran Judicial court during 1999. 
Design: This was a descriptive- correlational study. A two parted questionnaire was 
employed to question personal, familiar and socio- economic characteristics, further 
by INDEX of SPOUSE ABUSE(I.S.A) the kind (physical or psychological) and 
severity of wife abuse was estimated.  
Samples: A total of 110 women were selected consequently from women attending 
Tehran judicial court. 
Results: Findings showed a reverse relation between women's age and severity of 
abuse (PV= 0.04) and a direct relation between  men's age and intensity of abuse 
(PV= 0.05). Low level education wife, belonging of husband to rural community, 
addiction of wife or husband, husband's illness, excessive age difference, plurality of 
husband's wife, presence of children from previous marriage, undesirable child sex, 
forced marriage, being a house- wife, considering violence as a common event and 
limited social interaction were positively related  with physical and psychological 
abuse in women.  
Conclusion: It is evident that women in all socio- economic groups may be subject 
to abuse, yet it became clear that in certain groups it happens much severely, which 
should be viewed  more concern. Considering the couples characteristics, spouse 
abuse may be anticipated and detected among emergency as health clinic attendance, 
thus support of client's education and referral may be a way of preventing further 
physical or psychological abuse. 
It is also recommended to study  the forcible factors and the prevalence of spouse 
abuse and community awareness of domestic violence. To acquire more knowledge 
of this problem further research and education of the health personal must be 
planned to increase public knowledge and combat women's abuse. 
Key Words: Couple characteristics, kind of spouse abuse, severity of spouse abuse. 
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