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 خالصه 

 مقدمه
همسرآزاري  هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل دموگرافیک و عزت نفس در زنان قرباني خشونت

 آن بصورت قانوني بود.و لزوم بررسي 

 روش کار

جامعه آماري پژوهش کلیه زنان دچار خشونت همسرآزاري مراجعه کننده به مراکز پزشكي قانوني 

زن دچار خشونت همسرآزاري بود که بصورت  222بودند. نمونه شامل  1695شهر مشهد در سال 

عات از چک لیست عوامل نمونه گیري در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطال

 کوپر اسمیت و عزت نفس سنجش خشونت نسبت به زنان حاج يحیيپرسشنامه جمعیت شناختي، 

همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه آماري بكار گرفته شد. داده ها با استفاده از روش 

 ند. نسخه نوزدهم مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت SPSSمراتبي به وسیله نرم افزار سلسله

 نتایج 

وجود دارد معني داري  رابطهنتايج نشان داد بین شاخص هاي جمعیت شناختي  با همسرآزاري، 

اعتیاد در  و يدر جهت منفان تعداد فرزندو   بطوريكه متغیرهايي چون سطح تحصیالت پايین در زوج

، همسرآزاري را پیش بیني کردند اما عزت نفس قادر به پیش بیني همسرآزاري در جهت مثبت زوج

 نبود. 

 نتيجه گيري

مقابله هايي براي دخالت دولت و تدوين سیاستبه همراه  همسرآزاري بروز در مؤثر شناسايي عوامل

پیشگیري با اين پديده کمک کند تا در  و کاهش در جهت هدفمندتر هاي برنامه به طراحي مي تواند

 کاهش همسرآزاري که همان پیشگیري اولیه است، اقدامات الزم به عمل آيد. 

 کلمات کليدي
  يقانون يپزشكعزت نفس، همسرآزاري،  

 .باشداين مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه 

 يو تند يغضب، درشت يبه معنا ياز نظر لغو 1خشونت

ب یکه با هدف آس يف شده است و به هر سوءرفتاريکردن تعر

شود  يگر انجام شود، اطالق ميا مجروح کردن فرد ديرساندن 

رساند. خشونت  يب میآس يو عزت نفس قربان يکه به سالمت

ن به یک از زوجيهر  يعام به بدرفتار يدر معنا 2ييزناشو

در طرف  يا رواني يجسم يب هایاطالق شده که به آس يگريد

از  يكيرا استفاده  ييخشونت زناشو يشود. برخ يمقابل منجر م

وادار کردن طرف  يدانند که برا يم يين از روش هایزوج

 خود يل باطنیرغم می، عليترک فعل ايو  يمقابل به انجام کار

 (. 1برند ) يبكار م

به هر گونه سوءرفتار با  6يگر همسرآزارياز طرف د 

تواند انواع  يشود که م ياطالق م يک جنسيا شريهمسر 

را در  يو جنس ي، عاطفيجسمان يها يتاراز بدرف يگوناگون

و  يتواند در قالب دو موضوع زن آزار ين واژه مي(. ا2رد )یبرگ

مورد  ين پژوهش، موضوع زن آزاريباشد که در ا يشوهر آزار

 قرار گرفته است. يبررس

را با عنوان خشونت  ييچهار شكل از خشونت زناشو

ب يو تخر 3يا عاطفي ي، خشونت روان5ي، خشونت جنس4يجسم

(  7ياموال و صدمه زدن به اموال متعلق به همسر )خشونت مال

 (.1) وجود دارد 

توان به  يم ياجتماع يق خشونت روانياز جمله مصاد

، مورد تمسخر ين به دوستان و خانواده وین به همسر، توهیتوه

ب همسر، مصرف یقرار دادن همسر، داشتن روابط نامشروع، تعق

همسر اشاره نمود.   يلوازم شخص يوارسمواد مخدر و الكل و 

که منجر به برخورد  يسوءاستفاده ا يعني يخشونت جسم

 يلیشود، شامل ضربه، س يت درد و صدمه بدنيو در نها يكيزیف

باشد.  يم يب بدنیزدن و هر گونه برخورد که منجر به آس

                                                           
1 violence 
2 Marital violence 
3 Spouse abuse 
4 Physical Violence 
5 Sexual Violence 
6 Psychological Violence 
7 The destruction of property and pets 

از  يمانند خوددار يين شامل رفتارهایهمچن يخشونت جسمان

ا ياز، محروم کردن از خواب یصورت ن در يمراقبت پزشك

مصرف  يباشد و اجبار برا ياز میات نیح يکه برا ييت هایفعال

ق آن ي(. از مصاد6باشد) يز میل فرد نیما الكل برخالف يدارو و 

 يتوان به هل دادن، چنگ زدن، مشت زدن، لگد زدن، گلو يم

ن يهمسر اشاره کرد. متاسفانه ا يدن مویهمسر را فشردن وکش

ب ین آسيشترین نوع خشونت است و بيج ترينوع خشونت، را

آن از نوع شكسته شدن استخوان ها، شكسته شدن دندان ها  يها

 (.1سر است ) دنيب دیو آس

من يرایناخواسته و غ يروابط جنس بصورت يخشونت جنس

 يتجاوز نم "لزوما يشود. خشونت در روابط جنس يف ميتعر

 يز میل به همسر نيب و عدم تمات نامناسیزمان و موقع يباشد حت

ن يق اي(. از مصاد4ف شود)يتعر يتواند به عنوان خشونت جنس

 يحصول همكار يد به زور برايتوان به تهد ينوع خشونت م

، انتقاد از همسر يرابطه جنس يهمسر جهت تحقق خواسته ها برا

از  يد به خودداري، تهديجنس يل سرد بودن و ضعف قوایبه دل

گر يد يرابطه با فرد يا برقرارينده و يبا همسر در آ يرفتار جنس

به هر نوع  يت ترک همسر اشاره نمود. خشونت ماليو در نها

ق آن همسر تحت يشود که از طر ياطالق م يرفتار آزارگرانه ا

خانواده،  يمال يازهایرد مثل برآورده نكردن نیفشار قرار گ

ر جهت ت ديجاد فشار و محدوديل خانه، و ايفروختن وسا

جاد نمودن بر يالت و اشتغال و ممانعت ایبه پول، تحص يابیدست

 (.1همسر ) يلسر راه استقالل ما
 يده، سه مرحله برايزن آزار د 122مصاحبه با  در  

: مرحله اول، تنش نام شود يدر نظر گرفته م ييخشونت زناشو

، خشم و سرزنش است ياز خشونت جزئ يدارد و شامل موارد

 يدهد و همسر تالش م ين مرحله، مشاجره رخ مياان يکه در پا

د يشد يمرحله بعد، کتک کار ت را تحمل کند.یعکند وض

 يل برخیهمسران به دل يكه بدرفتاريرد. طوریگ يصورت م

 يانجام م يا از دست دادن کنترل احساسيو  يعوامل خارج

مان یصورت گرفته پش ي، مرتكب از بدرفتارسومشود. در مرحله 

دهد و قول  يه ميخواستار بخشش بوده، به همسرش هدشده و 
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ز رخ نخواهد داد. یخشونت آم يدهد که هرگز رفتارها يم 

ن چرخه دوباره ادامه يدا کرده و ایش پيسپس دوباره تنش ها افزا

 (.1) ابدي يم

ن شكل خشونت، همراه با يع تريشا ييخشونت زناشو

ن يشتریب س وین گزارش به پلين احتمال تكرار، کمتريشتریب

شتر موارد یاست که در ب يو اقتصاد ي، روانيعوارض اجتماع

وع یدهد. ش ين فرد خانواده مانند شوهر رخ ميكتريتوسط نزد

افته ي يمختلف متفاوت است و با توجه به برخ يآن در کشورها

ک سوم ينفر در معرض خشونت قرار دارند و  1زن  4ها از هر 

خشونت را تجربه کرده اند. طبق ن يكبار ايزنان جهان دست کم 

االت يدرصد، ا 25ک ي( در بلژ1995گزارش سازمان ملل متحد )

درصد و  17درصد، زالندنو  25درصد، نروژ  22كا يمتحده آمر

شوهرانشان مورد آزار  يدرصد زنان از سو 52-37نه نو یدر گ

از مقتوالن زن در  يمیش از نیقرار گرفته اند. و فوت ب يجسم

از خشونت همسرانشان بوده  يانادا و بنگالدش ناشكا، کيآمر

استان انجام شد،  22که در  يگسترده ا يران در بررسياست. در ا

، زنان يمورد بررس يدرصد خانواده ها 33ج نشان داد در ينتا

مشترک، خشونت را تجربه  يزندگ يكبار از ابتدايدست کم 

و حاد  يجد يكيزیدرصد خانوارها خشونت ف 62کرده اند. در 

منجر به صدمات موقت  يدرصد خانوارها خشونت ها 12و در 

در شهرستان  يوع همسر آزاریا دائم گزارش شده است. شي

درصد  6/26درصد و تنكابن  7/65درصد، تهران  27کرج 

 ( .1شده است )گزارش 

 يرات منفیدهد عالوه بر تأث يط رخ میکه در مح يخشونت

ر یز تاثیخانواده ن ير اعضايتواند بر فرزندان و سا يبر همسر م

سوءرفتار همسر، بطور قابل مالحظه  يكه زنان قربانيبگذارد. طور

ن یبرخوردارند و ب يب روانیآس يارهایاز درجات باالتر مع يا

 يدر فرد قربان يو شدت آزار با بروز مشكالت روان يفراوان

در زنان  يوانشناختع ريرابطه وجود دارد. از جمله مشكالت شا

ب، ی، استرس پس از آسيتوان به اختالالت افسردگ يم يقربان

، يقراریچون ب ياجتماع يسوءمصرف مواد، مشكالت روان

و حقارت، احساس  ينیترس، هراس، احساس خود کم ب

 يو ب يارزش ين، احساس بيی، اعتماد به نفس پايدرماندگ

ن حرمت يیو سطح پا يختگی، برانگي، خصومت و دشمنيتيکفا

 (.5) نفس اشاره کرد

افت که عزت نفس يدر يمطالعه ا يط ،2223در سال  1ويا 

 يروانشناخت يپرخاشگر يک عامل خطر براين به عنوان يیپا

ه ي(. براساس نظر3-7باشد ) يرش مشوهر نسبت به همس

 ينست که آنها داراين زنان ايآموخته شده باور ا يدرماندگ

ستند یدهند، ن يشان رخ ميبر آنچه برا يچ کنترلیا هيکنترل کم و 

ت تحمل وضع يو در نها يت باعث درماندگین وضعيکه ا

ده آنها را يشده از زنان آزارد يير بازنمايشود. تصاو يموجود م

ر، سرافكنده، منفعل، وابسته، فاقد يب پذیبه صورت درمانده، آس

ت ینظر جذاب(. آنها خود را از 2دهد ) ياعتماد به نفس نشان م

ت یدانند. از عوامل جمع يم يکم ارزش و کمتر دوست داشتن

توان به  يتواند بر عزت نفس موثر باشد م يکه م يشناخت

در زنان  ين، عدم اشتغال و نداشتن پشتوانه ماليیالت پایتحص

 (.9رد )اشاره ک

ب یمنجر به آس ييان شد، خشونت زناشویهمانطور که ب

از  يعمده در قربان يو ارتباط يو مشكالت شخص يروان يها

 يو خودسوز يش به مواد مخدر، وسواس، خودکشيل گرایقب

، شش يشتر در معرض خودکشیبرابر ب 5 يشود. افراد قربان يم

شتر یو چهار برابر ب يشتر در معرض ابتال به اختالالت روانیبرابر ب

نسبت به  يو دارودرمان يروانشناخت يافت درمان هايازمند درین

 (.1) گر هستنديافراد د

است که کودکان آنرا  يمنف يين الگويوالد يریخشونت و درگ

رسند که خشونت تنها راه حل  يجه مین نتيآموزند و به ا يم

ت رشد سالم فرزندان را مختل و ین وضعياختالفات است. ا

تواند منجر  يآوردکه م يپر از آشوب و تنش را به بار م يطیمح

در  يفرزندان شده و مشكالت روانشناخت يلیبه افت تحص

 ين و فرزندان را به سويان والدید و روابط ميجاد نمايکودکان ا

با  ين کودکان در بزرگساليكه ايسوق دهد. طور ياعتماد يب

 يدهند و همان الگو يفرزندان خود خشونت به خرج م

کنند.  يبردند،  استفاده م ين آنها بكار ميپرخاشگرانه را که والد

بر همسر، بر  يرات منفیعالوه بر تاث يين خشونت زناشويبنابرا

                                                           
1 Eyo 
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ن يتواند موثر باشد. بر ا يز میخانواده ن ير اعضايفرزندان و سا

خشونت در  يشود زنان قربان يکه باعث م يلياساس از جمله دال

ن، يیتوان به عزت نفس پا يبمانند م يت خشونت باقیموقع

، ي، ترس از همسر، وابستگيت مالی، عدم امنيریسرمشق گ

ن يه رفتار همسر و ... اشاره نمود. لذا در ای، توجيعالقمند

 يرابطه عزت نفس با همسر آزار يفیتوص يپژوهش به بررس

سه با يک را در مقایک از عوامل دموگرافيپرداخته و سهم هر 

و در  میده يقرار م ينیش بیمورد پ يعزت نفس در همسرآزار

 شود. يپرداخته م يمرتبط با همسرآزار يقانونت به خأل ينها

 کارروش  

و  يقات کاربردیث هدف از نوع تحقیپژوهش حاضر از ح

 يفیداده ها بصورت توص يو از نظر گردآور ياز نظر زمان مقطع

ه زنان یق شامل کلیتحق يجامعه آماربود.  ياز نوع همبستگ

سازمان مراکز به  95بود که در سال  يخشونت همسرآزار يقربان

 يمراجعه داشتند. نمونه مورد بررس در شهر مشهد يقانون يپزشك

با روش نمونه که  بود يخشونت همسرآزار يزن قربان  222

چک داوطلبانه انتخاب شدند و  "در دسترس و کامال يریگ

، پرسشنامه خشونت نسبت به زنان يت شناختیست عوامل جمعیل

ل یرا تكمت یو پرسشنامه عزت نفس کوپراسم یيحيحاج 

 يقانون يد پزشكيیتأتأهل،  و ورود شامل  يمالک ها نمودند.

در  نهيجهت معا يو داشتن نامه قانون يدر خصوص همسرآزار

شرکت  يت برايز عدم رضایخروج ن يمالک هاد و نه بوین زميا

ت شده يپژوهش رعا ين نكات اخالقی. همچنبوددر پژوهش 

اخذ  يت نامه کتبيشرکت کنندگان رضا از ن راستاير ااست و د

 شد. 

در قسمت آمار هاي جمع آوري شده تجزيه و تحلیل داده

 .اس.اس.،ياس.پ آمارينرم افزار با کمک  يو استنباط يفیتوص

و  ياز فراوان يفینوزدهم انجام شد. در قسمت آمار توصنسخه 

ه از روش یبر حسب نوع فرض يو در قسمت آمار استنباط درصد

استفاده  يمراتبون چندگانه سلسلهیرسون و رگرسیپ يگهمبست

در  (P<0/05 (ها سطح معني داريبراي کلیه فرضیه "ضمنا شد.

به  ريز ابزارهاي افته هاي يجمع آور شده است.  براينظر گرفته 

 شد: برده کار

 يت شناختیعوامل جمعست یچک لالف( 

که شامل  يستیک از افراد مورد مطالعه چک ليهر  يبرا

تعداد فرزند،  ،)سن، مدت تاهل يت شناختیجمعمشخصات 

، يو جسم  يروان يماریالت، سابقه بیمحل سكونت، شغل، تحص

باشد،  ياد به مواد مخدر، ازدواج مجدد در زوج و زوجه( میاعت

 يبرا  يخشونت همسرآزار يار زنان قربانیه شده و در اختیته

 قرار گرفت. ييپاسخگو

 جش خشونت نسبت به زنانپرسشنامه سنب( 

هر گونه عمل  يف سازمان بهداشت جهانيبنا به تعر

، يه زن که منجر به صدمات عاطفیز شوهر علیخشونت آم

 ير رویا احتمال تاثيشده  يدر و يا جنسي ي، جسميروان

 يا آشكار داشته باشد، همسرآزاريسالمت او بصورت پنهان 

از  يهمسرآزارن پژوهش جهت سنجش يشود. در ا يده مینام

 یيحياس سنجش خشونت نسبت به زنان که توسط حاج یمق

اس ین مقيا شود. يماده دارد، استفاده م 62و شده  يابياعتبار

و  ي، خشونت روانينت جنس، خشويكيزیچهار عامل )خشونت ف

ن يآن به ا يسنجد و روش نمره گذار ي( را ميتصادخشونت اق

شتر از دوبار به یوبار و بكبار، دينه هرگز، يصورت است که به گز

شود. دامنه نمرات  ياختصاص داده م 6و  2، 1، 2ب نمرات یترت

ن صورت که هر چه فرد ياست. بد 93تا  2ن ین پرسشنامه بيا

شتر مورد خشونت قرار گرفته باشد نمره بدست آمده حاصل از یب

چهار عامل  يکرونباخ برا ياس باالتر است. آلفایآن در آن مق

، 23/2 يكيزی، خشونت ف71/2يخشونت روان يعنياس، ین مقيا

ه گزارش شد 92/2 يو خشونت اقتصاد 96/2 يخشونت جنس

  (.12است )

 تیکوپراسم نفس عزت پرسشنامهج( 

ک فرد ين است که تا چه اندازه يعزت نفس به منزله ا

ن به منظور فهم يداند. بنابرا يت میخود را توانا، ارزنده و پر اهم

که فرد نسبت به  يده ایا عقيفرد، شناخت ادراک  يبهتر رفتارها

 يكيعزت نفس،  يابيت است. به منظور ارزیخود دارد حائز اهم

ت است که یج، پرسشنامه عزت نفس کوپراسميرا ياس هایاز مق

پرسشنامه عزت نفس  ن پژوهش از آن استفاده خواهد شد.يدر ا

واکنش ا يد يماده است که احساسات، عقا 52ت شامل یکوپراسم
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ن مواد با يد با ايبا يکند و آزمودن يف میفرد را توص يها 

ا يپاسخ بله  "ه است یبه من شب"در چهارخانه  يعالمت گذار

ران و خارج يها در ا ير دهد. بررسیپاسخ خ "ستیه نیبه من شب"

قابل  يين آزمون از اعتبار و روايانگر آن است که ایران بياز ا

 بارها در ايران مناسب ن آزمونيباشد. ا يبرخوردار م يقبول

 موردهاي مختلفي  نامه هـا و پايان سازي شده و در پـژوهش

 (.11) است قرار گرفتهاستفاده 

ران با ين آزمون در ايب اعتبار ايضر ييبا روش بازآزما

گزارش  22/2و  77/2ب یفاصله چهار هفته و دوازده روز به ترت

تا  29/2ن یبگزارش شده  يدرون يب همسانيشده است. ضر

با روش  ير بوده است. پورشافعیدر مطالعات مختلف متغ 26/2

 يرا گزارش کرده است. در بررس 27/2ب يمه کردن ضریدو ن

 يهمگرا ييفرد روا يبيت، ثابت  و نایآزمون کوپراسم ييروا

سنک به يت و آزمون عزت نفس آین آزمون کوپراسمیمثبت ب

و در پژوهش  22/2 زان در پژوهش ثابتین ميدست آوردند. ا

ن آزمون با يب اعتبار اين ضرایبوده است. همچن 72/2فرد  يبينا

 92/2و  92/2ب یدختران و پسران به ترت يبرا ييروش بازآزما

 يم 52 يعزت نفس مساو يگزارش شده است. حداکثر نمره کل

کسب کرده از  23باالتر از  يکه نمره ا يباشد. بعنوان مثال فرد

ن تر از آن کسب يیا پاي 23که نمره  يعزت نفس باال و فرد

 (.11)برخوردار است.  يفیکرده از عزت نفس ضع

 نتایج

و همسرانشان در  ها يزمودنآ يت شناختیجمع يهايژگيو

 ارائه شده است. 1جدول 

 و همسرانشان ها يزمودنآ يت شناختیجمع يهايژگيو -2جدول 

 درصد يفراوان ریمتغ درصد يفراوان ریمتغ

  سن همسر   يالت آزمودنیتحص

795/69 پلمير ديز 22  122 62تا2/52 

275/46 پلميد 61  25 41تا5/45 

642/17 يدانشگاه 42  12 52تا2/3 

65/1 56باالتر از    الت همسریتحص 

1622/35 پلمير ديز تعداد فرزندان   

442/22 پلميد 32 بدون فرزند2/64 

232/16 يدانشگاه 1 732/62 

 415/22 2   يشغل آزمودن

1555/77 خانه دار 6 15 شتریو ب5/7 

455/22 شاغل محل سكونت 

 2/5 12 روستا   شغل همسر

242/12 كاریب 129 شهر5/94 

1722/23 شاغل اد همسریاعت 

 2/63 72 ریخ   يزمودنآسن 

732/62 25تا  15 123 بله2/63 

1232/56 63تا  23  

132/2 47تا  67    

22/1 52تا  42  
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 آن ارائه شده است. يهاو مولفه يآزارعزت نفس و همسر يرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیر مربوط به ميمقاد 2در جدول

 آن يهاو مولفه يآزارعزت نفس، همسر يرهاین و انحراف استاندارد متغیانگیم -2جدول 
 انحراف استاندارد نیانگیم ریمتغ

256245433712 نفسعزت

3472521945147 کل يهمسرآزار

6692221262553 يخشونت روان

223222266226 يخشونت جسم

42952655357 يخشونت جنس

42722621269 يخشونت اقتصاد

 

  دهد. ينشان م يو اقتصاد ي، جنسي، جسميروان يآزارهمسرنفس و انواع ن عزتیب يرابطه 6جدول 

 يو اقتصاد ي، جنسي، جسميروان يآزارنفس و انواع همسرن عزتیب يرابطه -6جدول 

 يخشونت اقتصاد يخشونت جنس يخشونت جسم يخشونت روان کل يهمسرآزار ریمتغ

نفسعزت  254/2- 223/2 119/2- 215/2- 222/2- 

 

ن عزت نفس و یشود بيمشاهده م 1همانطور که در جدول 

وجود ندارد. در ادامه  يدار يمعن يرابطه يآزارهمسر يهامولفه

ده یر کشيبه تصو ين عزت نفس و همسرآزاریب ينمودار رابطه

 شود. يم

 

 
 ين عزت نفس و همسرآزاریب يرابطه ينمودار پراکندگ -1نمودار 

 

و عزت  يت شناختیجمع يرهایمتغک از يسهم هر يبررس يبرا

ون چندگانه یه زنان از رگرسیعل يهمسرآزار ينیش بینفس در پ

ت یجمع يرهایاول متغ ياستفاده شد. در مرحله يمراتبسلسله

ل همسر، شغل زن، تعداد فرزند، یالت زن، تحصیتحص يشناخت

ون شدند یسن زن و مصرف مواد توسط همسر وارد معادله رگرس

د. در ير عزت نفس وارد معادله گردیدوم متغ يو در مرحله 

 يرهایمتغ يمراتبون سلسلهیل رگرسیج مربوط به تحلينتا 4جدول 

گزارش شده  يآزارو عزت نفس در همسر يشناختتیجمع

 است. 
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 يآزارو عزت نفس در همسر يشناختتیجمع يرهایمتغ يمراتبون سلسلهیل رگرسیج مربوط به تحلينتا -4جدول  

 R R2 F يسطح معنادار 

652/2 نخست يمرحله 122/2 162/4  221/2  

651/2 دوم يمرحله 126/2 552/6  221/2  

 
 يت شناختیجمع يرهایب متغیشود ترک يهمانطور که مشاهده م

را  يزان همسرآزاریم ينخست به طور معنادار يدر مرحله

(، β=-177/2الت همسر )یکه تحص يکردند به طور ينیبشیپ

( و مصرف مواد توسط همسر β=171/2فرزندان )تعداد 

(221/2=βبه طور معنادار )ينیش بیرا پ يزان همسرآزاریم ي 

ز مشخص ینفس ندوم با اضافه شدن عزت يکند. در مرحله يم

-177/2الت همسر )یتحص يت شناختیجمع يرهایشد که متغ

=β( تعداد فرزندان ،)172/2=β و مصرف مواد توسط همسر )

(217/2=β )ينیش بیرا پ يزان همسرآزاریم يبه طور معنادار 

نفس قادر ن مشخص شد که عزتین مرحله همچنيکند. در ا يم

 باشد. ينم يزان همسرآزاریم ينیبشیبه پ

 بحث 

عوامل  يبررس با هدف پژوهش که حاصل از اين يافته هاي

 خشونت يو عزت نفس در زنان قربان يت شناختیجمع

 جزون يیالت پایکه تحصدادشد، نشان  همسرآزاري انجام

ج يکند. نتا يم ينیش بیرا در زنان پ يپلم( همسرآزاريردي)ز

 ين همخوانیشیپ يج پژوهش هايافته با نتاين يحاصل از ا

ن پژوهش ها گزارش شد که در يكه در ايبطور (. 12-22)دارد

ز یخشونت آم ين احتمال بروز رفتارهايیالت پایمردان با تحص

و  يلیت تحصین بودن وضعيیشتر است و پایهمسر بنسبت به 

 يبر سوءرفتار م يدر روابط مبتن يمردان، عامل موثر يآموزش

 ييزناشو يت زندگیفیتواند در ک يالت میزان تحصیباشد و م

   .داشته باشد ينقش مهم

و يا نداشتن  ي)تک فرزندتعداد فرزندان کاهش گر، ياز طرف د

 .کند يم ينیش بیرا پ يهمسرآزارزان یم يبطور معنادارفرزند( 

هسو و با  (14، 17، 22) پیشین مطالعات نتايج با نیز ن يافتهيا

 يفرزند بدرفتارشتر یبتعداد  نشان دادند کهگر يج مطالعات دينتا

، 26-24کند) يم ينیش بیرا در زنان پ يو جنس ي، عاطفيجسمان

توان گفت که  يه مین فرضين اییاست. در تب ناهمسو ( 16-12

ثار يو ا ي، از خودگذشتگحفظ آبرو از انگ خوردن يزنان برا

حفظ  يک مرد آزارگر برايبا وجود  دهند و ينشان م يشتریب

 نشان دهند. يشتریخود گذشت و انعطاف ب يادامه زندگآبرو و 

مصرف مواد توسط سوء ن پژوهش نشان داد که يا يافته بعدي

کند.  يم ينیش بیرا پ يهمسرآزارزان یم يهمسر به طور معنادار

مصرف سوء يسابقه يدهد که مردان دارا يپژوهش ها نشان م

و مصرف الكل و  شوند يم يشتر مرتكب همسرآزاریمواد ب

ش دفعات و شدت يق افزايتواند از طر ياد به موادمخدر میاعت

، 22، 22، 25-27رابطه داشته باشد ) يسوءرفتار، با همسرآزار

12-17 ،14.) 

  يجه گيرينت

 يج حاصل از پژوهش حاضر و پژوهش هايبا توجه به نتا

از  ييهاها شاهد گزارشن روزيا، ينه همسرآزاریمختلف در زم

ها و رسانه ياجتماع يهادر شبكه زنانوارده بر  يهاشكنجه

 ين افراد، حال سؤاليداده نسبت به اع رخيبا مطالعه وقا م.یهست

نه ین زمينقش قانون در ا ن است کهيشود ايده میکه پرس

 يهمسرآزار دهيپدتواند با يقانون چگونه م يست؟ و به عبارتیچ

 شود. ييهان سوءاستفادهیمقابله کند و مانع از چن

رانه و یشگیدو جنبه پ ين دارایان داشت که امروزه قوانید بيبا

 ين را ميا ياقتضا يانه است.گاه ضرورت اجتماعيمقابله گرا

ن يو عدم وقوع جرم، تدو يریشگیبه منظور پن یکند که قوان

ک جرم يبه عنوان  يشوند و گاه بعد دارند. در قانون، همسرآزار

هر ، يقانون مجازات اسالم 2برطبق ماده شناخته نشده است. 

آن  يبرادر قانون که  يا ترک فعليفعل و  اعم از يرفتار

جه ین نتتواين ميند. بنابرايگوين شده باشد، جرم مییمجازات تع

ن نشده باشد، ییتع يدر قانون، مجازات يعمل يگرفت که اگر برا

شود و جزو اعمال مباح در جامعه يآن عمل جرم قلمداد نم
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بر  يا بعضاً معنويو  يکه موجب خسارت ماداست؛ مگر آن

تنها جنبه جبران خسارت به خود  اء شود کهیا اشيافراد و 

از  باشد. يقابل مطالبه م يت مدنیو مطابق قانون مسئول ردیگيم

به  يجه گرفت که همسرآزارین نتیتوان چنيل ساده مین تحليا

 شدان یگونه که بک جرم شناخته نشده است. همانيعنوان 

  ي، جنسي، روانيجسماز  يابعاد گوناگون يدارا يخشونت خانگ

ن خصوص ين جزا در ایقوان ياست که مقررات کل يو اقتصاد

ان داشت از مجموع یتوان بيم يطور کلبهکند.  يت نميکفا

چه که به عنوان جرم در ه زنان، آنیشده علانجام يهاخشونت

 شود عبارت است از: يم يتلقران ين ایقوان

ا مزاحمت به زنان در معابر و ي)تعرض  319ن(، ی) توه 322ماده 

ب یاز بعد ورود آس ييرباد آدمي)تشد 321عام(، ماده  يهامكان

 343 )آزار به زن باردار(، ماده 324و  322(، مواد يتیثیح

 يهاضرر و قتل به ديتهد) 339 ماده ،(بلوغ از قبل ازدواج)

قانون مجازات ( يمخابرات مزاحمت جاديا) 341 ماده و (ينفسان

 يضرب و جرح و مجازات ها و هيد بر ناظر يکل مواد و ياسالم

مصوب ت خانواده يقانون حما 56 ماده حاصل از آن و

 .(نفقه پرداخت عدم) 1691

شده انیاز موارد ب ياریشود، بسيگونه که مالحظه مهمان

صرف به زنان  يتين جنبه حمايمختص به زنان نبوده و بنابرا

 بر جامعه اعم از زن و مرد را در ياعضا ينداشته است و تمام

داشتن  يتين افعال و جنبه حمايا يانگارل جرمیرد، اما به دلیگيم

که خشونت ني. با توجه به اشود يمجا ذکر نيز زنان، در اا

از محارم  يكي، از جانب يو مصداق بارز آن همسرآزار يخانگ

 يهاتيرد، حمایگيبه انسان صورت م فردن يترکيانسان و نزد

نهاد  رايزاست؛  يم، الزم و ضرورين جرايدگان ايدژه از بزهيو

ن نهاد، يکه ايهر فرد بوده و هنگام ين نهاد برايتريخانواده اصل

شود، دخالت دولت و يشكنجه انسان م يبرا يل به مكانيتبد

 .است يط امن، ضرورین محيناقض ا يبرا ييهااستین سيتدو

 يجاد جراحت توسط فرديان دارند که ایب يبرخ ممكن است

بودن مجازات كسانين مجازات است و یهم يز دارایبه نيغر

ن خصوص دو يست. در ایبه حق زنان ن ياجحافز ین يهمسرآزار

ق ياز مصاد ياریکه بسنيد مد نظر قرار داد. اوالً اينكته را با

قرار نگرفته است؛ تنها  يانگارمورد جرم يهمسرآزار

در بدن شود،  ياعهيا ضايد و يکه موجب جراحت شديدرصورت

برخالف  يکه جرم همسرآزارنياً ایمجازات است، و ثان يدارا

ک زن هر روز يمستمر است؛  يم ضرب و جرحِ ساده، جرميراج

 يل فرهنگيکند و به داليو هر ساعت با آن دست و پنجه نرم م

د نشده است، اقدام به يار شدین موضوع بسيتا او ترس از آبرو 

در ن فرد يترکين جرم توسط نزدين ایکند. همچنيت نميشكا

مانند  يديشدار یبس يانجام شده و آثار روانزن  يزندگ

ب، سوءمصرف مواد، ی، استرس پس از آسياختالالت افسردگ

 ي، اقدام به خودکشي، ترس، هراس، احساس درماندگيقراریب

ن يو بنابرا کند يبر زن وارد م ي، خصومت و دشمنيا خودسوزي

ه قراردادن و صرف يل قلمرو مجازات ديرا در ذ يهمسرآزار

از موارد و عدم  يبرخهم در  ه و مجازات حبس، آنيپرداخت د

 .و.. يم جنسيمانند جرا از موارد يارین جرم در بسيا يانگارجرم

ن خصوص يجامع در ا ين قانونيست و ضرورت تدوینح یصح

 است. يضرور

 يان شد، زنان قربانیط حاضر و با توجه به آنچه بيدر شرا

ط خشونت بار از منابع يتوانند در شرا يم يخشونت همسرآزار

 رند و توصیهیر کمک بگيز ييو قضا ياجتماع-يت روانيحما

 مشورت افراد متخصص با درگیري ي ادامه جاي به شود مي

 .کنند

 کشور  بهزيستي سازمان مشاور صداي تلفني خط

(1422) 

 (129) قضائیه قوه ي مشاوره خط 

 (112انتظامي) نیروي ي مشاوره خط  

 ( 126خط اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي) 

 و روانپزشكان با تلفني مشاوره يا و حضوري مراجعه 

 و دولتي مراکزمشاوره خانواده مشاوران و روانشناسان

 خصوصي

 سكونت محل در موجود درماني بهداشتي مراکز. 

 نيا که دارند باور شتریگر، مردان همسرآزار بياز طرف د

ل ین دلی؛ به همه خود آنهان دارند مشكل که هستند همسرانشان

از به ینجا نيالزم را ندارند در ا يهمكار يروانشناختدر درمان 
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با  ييافزا ياری، هشياست. بطور کل يغاتیو تبل يفرهنگ يکارها 

ده يدر خصوص کاهش پد يغاتیو تبل يفرهنگ يه بر کارهایتك

مختلف  يرا که شبكه ها ياست. زمان يضرور يهمسرآزار

 يم يخاص ين رسانه صرف کاالهايون به عنوان مهمتريزيتلو

است که  يانسان يو حقوق يل اساسيشتر از مسایار بیکنند بس

از  يندارند. بمباران اطالعات يآموزش و اطالع رسان يبرا يمجال

است.  ييافزا ياریهش ين ابزارهاياز مهمتر يكيق رسانه ها يطر

 بخصوص روز کي نه – كباري يا هفته کم دست يهمسر يوقت

رامون همسر یپ يمطلب يمحلا ي يمل يمه اروزنا در – سال کل در

غ یتبل يونيزيال تلويدن سريهنگام د يخواند؛ وقت يم يآزار

ر يبارها بصورت ز يزندگ يمهارت ها يآموزش يها کالس

 امیبا پ يغاتیتبل يزرهایکه تعداد ت يغ شود و هنگامیس تبلينو

چون  يرفتار يک هایدر خصوص تكنق یکوچک اما عم يها

ن، حل مسئله، یارتباط موثر در زوج يآموزش مهارت ها

ت يت خشم، احترام متقابل و رضايري، مديآموزش خودکنترل

 رد،یگر صورت گيد يهاغات کاالیبه همان تعداد تبل ييزناشو

ده يو کاهش پد ييافزا ياریهش جهت در بزرگ يگام

ن ید است که مسئولیصورت خواهد گرفت. ام يهمسرآزار

دات الزم یشده، اقدامات و تمهصالح در خصوص موارد ذکر يذ

 را به عمل آورند.

ت يمحدود يدارا يدر حوزه علوم انسان "، خصوصايقیهر تحق

افته يت ها محقق را در دفاع از ين محدودياست. توجه به ا يها

استان ن پژوهش در يکند. از آنجا که ا يش مجهزتر ميها

 يهااستان ج آن به يم نتایانجام شده است، تعم يرضو خراسان

استفاده شده  يرد. پرسشنامه هایاط صورت گید با احتيگر بايد

و  يگر جنبه سنجشيد ين پژوهش مانند تمام پرسشنامه هايدر ا

 يریا سوگيو  ين، امكان محافظه کاريدارد، بنابرا يخودگزارش

ن پژوهش در يشود ا يشنهاد میوجود دارد.  پ ييدر پاسخگو

ج يانجام شود تا نتا يتربزرگ يسطح گسترده تر و با نمونه ها

 يرهایمتغ يبر رو ير همسرآزارید و تأثيبدست آ يمعتبرتر

ن يمهم ا ياز کاربردها يكيشود.  يز بررسیگر نيد يروانشناخت

شتر در یق تر و بیقات عمیتحق يبرا يزه ایتواند انگ يپژوهش م

 باشد. کاهش آن يبرا ييو راهكارها ينه همسرآزاریزم

 یتشکر و قدردان

پژوهش حاصل طرح تحقیقاتي مصوب در مرکز تحقیقات اين 

پزشكي قانوني مي باشد لذا از همكاران محترم در اين مرکز که 

زينه اين تحقیق را فراهم آوردند و همچنین کلیه زنان قرباني ه

  خشونت همسرآزاري که در اين پژوهش شرکت کردند

شود.ميسپاسگزاري
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the demographic 

factors and self-esteem among women victims of spouse abuse and its 

necessity to review it legally. 

Materials and Methods: The statistical population of the study was all women 

who suffered from spouse abuse in Mashhad in 1395. The sample consisted 

of 200 women suffering from domestic violence that via convenience 

sampling and volunteers were selected. To collect information from the 

checklist of demographic factors, a questionnaire measuring violence against 

Haj Yahya women and Cooper Smith's self-esteem was used. Data were 

analyzed using Pearson Correlation and multiple hierarchical regressions by 

SPSS software version 19. The data were analyzed using SPSS software.  

Results: The results showed that there was a significant relationship between 

demographic indicators and spousal abuse, so that variables such as low 

level of education in the couple and the number of children in the negative 

direction and addiction in the couple in the positive direction predicted 

spousal abuse, but self-esteem was not able to predict spouse abuse.  

Conclusion: identifying the effective factors in the occurrence of spousal 

abuse with government intervention and formulating policies for coping can 

help to design more targeted programs to reduce and prevent this 

phenomenon by taking measures to reduce spouse abuse, which is the same 

as primary prevention. 
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