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مقاله اصلی

بررسی عوامل جمعيت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت
همسرآزاري مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوي در سال  59و
لزوم بررسی آن بصورت قانونی
تاریخ دریافت -58/08/08 :تاریخ پذیرش55/03/03 :

خالصه
مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل دموگرافیک و عزت نفس در زنان قرباني خشونت همسرآزاري
و لزوم بررسي آن بصورت قانوني بود.
روش کار
جامعه آماري پژوهش کلیه زنان دچار خشونت همسرآزاري مراجعه کننده به مراکز پزشكي قانوني
 1دکتري روانشناسي و کارشناس مددکاري محاکم کیفري خراسان
رضوي ،مشهد ،ايران (نويسنده مسئول)

شهر مشهد در سال  1695بودند .نمونه شامل  222زن دچار خشونت همسرآزاري بود که بصورت
نمونه گیري در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .براي جمع آوري اطالعات از چک لیست عوامل

 2متخصص جراحي عمومي ،معاونت بالیني و تشريح سازمان پزشكي

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

قانوني خراسان رضوي ،مشهد ،ايران

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

 6مهندس نرم افزار کامپیوتر ،کارشناس شبكه دادگستري ،مشهد،

سلسلهمراتبي به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه نوزدهم مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.

ايران

نتایج

 4کارشناس امور پژوهشي و دبیر کمیته پژوهشي اداره کل پزشكي

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

قانوني خراسان رضوي

بطوريكه متغیرهايي چون سطح تحصیالت پايین در زوج و تعداد فرزندان در جهت منفي و اعتیاد در

 5کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي،
خراسان رضوي ،مشهد ،ايران

Email: somaye.rahimi1390@yahoo.com

زوج در جهت مثبت  ،همسرآزاري را پیش بیني کردند اما عزت نفس قادر به پیش بیني همسرآزاري
نبود.
نتيجه گيري
شناسايي عوامل مؤثر در بروز همسرآزاري به همراه دخالت دولت و تدوين سیاستهايي براي مقابله
مي تواند به طراحي برنامه هاي هدفمندتر در جهت کاهش و پیشگیري با اين پديده کمک کند تا در
کاهش همسرآزاري که همان پیشگیري اولیه است ،اقدامات الزم به عمل آيد.
کلمات کليدي
عزت نفس ،همسرآزاري ،پزشكي قانوني
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

سمیه رحیمی احمدآبادی و همكاران
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مقدمه
خشونت1

خشونت جسماني همچنین شامل رفتارهايي مانند خودداري از
از نظر لغوي به معناي غضب ،درشتي و تندي

مراقبت پزشكي در صورت نیاز ،محروم کردن از خواب يا

کردن تعريف شده است و به هر سوءرفتاري که با هدف آسیب

فعالیت هايي که براي حیات نیاز مي باشد و اجبار براي مصرف

رساندن يا مجروح کردن فرد ديگر انجام شود ،اطالق مي شود

دارو و يا الكل برخالف میل فرد نیز مي باشد( .)6از مصاديق آن

که به سالمتي و عزت نفس قرباني آسیب مي رساند .خشونت

مي توان به هل دادن ،چنگ زدن ،مشت زدن ،لگد زدن ،گلوي

زناشويي 2در معناي عام به بدرفتاري هر يک از زوجین به

همسر را فشردن وکشیدن موي همسر اشاره کرد .متاسفانه اين

ديگري اطالق شده که به آسیب هاي جسمي يا رواني در طرف

نوع خشونت ،رايج ترين نوع خشونت است و بیشترين آسیب

مقابل منجر مي شود .برخي خشونت زناشويي را استفاده يكي از

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

زوجین از روش هايي مي دانند که براي وادار کردن طرف

و آسیب ديدن سر است (.)1

مقابل به انجام کاري و يا ترک فعلي ،علیرغم میل باطني خود

خشونت جنسي بصورت روابط جنسي ناخواسته و غیرايمن
تعريف مي شود .خشونت در روابط جنسي لزوما" تجاوز نمي

بكار مي برند (.)1
از طرف ديگر همسرآزاري 6به هر گونه سوءرفتار با

باشد حتي زمان و موقعیت نامناسب و عدم تمايل به همسر نیز مي

همسر يا شريک جنسي اطالق مي شود که مي تواند انواع

تواند به عنوان خشونت جنسي تعريف شود( .)4از مصاديق اين

گوناگوني از بدرفتاري هاي جسماني ،عاطفي و جنسي را در

نوع خشونت مي توان به تهديد به زور براي حصول همكاري

برگیرد ( .)2اين واژه مي تواند در قالب دو موضوع زن آزاري و

همسر جهت تحقق خواسته ها براي رابطه جنسي ،انتقاد از همسر

شوهر آزاري باشد که در اين پژوهش ،موضوع زن آزاري مورد

به دلیل سرد بودن و ضعف قواي جنسي ،تهديد به خودداري از

بررسي قرار گرفته است.

رفتار جنسي با همسر در آينده و يا برقراري رابطه با فردي ديگر

چهار شكل از خشونت زناشويي را با عنوان خشونت

و در نهايت ترک همسر اشاره نمود .خشونت مالي به هر نوع

جسمي ،4خشونت جنسي ،5خشونت رواني يا عاطفي 3و تخريب

رفتار آزارگرانه اي اطالق مي شود که از طريق آن همسر تحت

اموال و صدمه زدن به اموال متعلق به همسر (خشونت مالي)7

فشار قرار گیرد مثل برآورده نكردن نیازهاي مالي خانواده،

وجود دارد (.)1

فروختن وسايل خانه ،و ايجاد فشار و محدوديت در جهت

از جمله مصاديق خشونت رواني اجتماعي مي توان به
توهین به همسر ،توهین به دوستان و خانواده وي ،مورد تمسخر

دستیابي به پول ،تحصیالت و اشتغال و ممانعت ايجاد نمودن بر
سر راه استقالل مالي همسر (.)1

قرار دادن همسر ،داشتن روابط نامشروع ،تعقیب همسر ،مصرف

در مصاحبه با  122زن آزار ديده ،سه مرحله براي

مواد مخدر و الكل و وارسي لوازم شخصي همسر اشاره نمود.

خشونت زناشويي در نظر گرفته مي شود :مرحله اول ،تنش نام

خشونت جسمي يعني سوءاستفاده اي که منجر به برخورد

دارد و شامل مواردي از خشونت جزئي ،خشم و سرزنش است

فیزيكي و در نهايت درد و صدمه بدني شود ،شامل ضربه ،سیلي

که در پايان اين مرحله ،مشاجره رخ مي دهد و همسر تالش مي

زدن و هر گونه برخورد که منجر به آسیب بدني مي باشد.

کند وضعیت را تحمل کند .مرحله بعد ،کتک کاري شديد

1

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

صورت مي گیرد .طوريكه بدرفتاري همسران به دلیل برخي
عوامل خارجي و يا از دست دادن کنترل احساسي انجام مي
شود .در مرحله سوم ،مرتكب از بدرفتاري صورت گرفته پشیمان
شده و خواستار بخشش بوده ،به همسرش هديه مي دهد و قول
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مي دهد که هرگز رفتارهاي خشونت آمیز رخ نخواهد داد.

کفايتي ،خصومت و دشمني ،برانگیختگي و سطح پايین حرمت

سپس دوباره تنش ها افزايش پیدا کرده و اين چرخه دوباره ادامه

نفس اشاره کرد (.)5

مي يابد (.)1

ايو 1در سال  ،2223طي مطالعه اي دريافت که عزت نفس

خشونت زناشويي شايع ترين شكل خشونت ،همراه با

پايین به عنوان يک عامل خطر براي پرخاشگري روانشناختي

بیشترين احتمال تكرار ،کمترين گزارش به پلیس و بیشترين

شوهر نسبت به همسرش مي باشد ( .)3-7براساس نظريه

عوارض اجتماعي ،رواني و اقتصادي است که در بیشتر موارد

درماندگي آموخته شده باور اين زنان اينست که آنها داراي

توسط نزديكترين فرد خانواده مانند شوهر رخ مي دهد .شیوع

کنترل کم و يا هیچ کنترلي بر آنچه برايشان رخ مي دهند ،نیستند

آن در کشورهاي مختلف متفاوت است و با توجه به برخي يافته

که اين وضعیت باعث درماندگي و در نهايت تحمل وضع

ها از هر  4زن  1نفر در معرض خشونت قرار دارند و يک سوم

موجود مي شود .تصاوير بازنمايي شده از زنان آزارديده آنها را

زنان جهان دست کم يكبار اين خشونت را تجربه کرده اند .طبق

به صورت درمانده ،آسیب پذير ،سرافكنده ،منفعل ،وابسته ،فاقد

گزارش سازمان ملل متحد ( )1995در بلژيک  25درصد ،اياالت

اعتماد به نفس نشان مي دهد ( .)2آنها خود را از نظر جذابیت

متحده آمريكا  22درصد ،نروژ  25درصد ،زالندنو  17درصد و

کم ارزش و کمتر دوست داشتني مي دانند .از عوامل جمعیت

در گینه نو  52-37درصد زنان از سوي شوهرانشان مورد آزار

شناختي که مي تواند بر عزت نفس موثر باشد مي توان به

جسمي قرار گرفته اند .و فوت بیش از نیمي از مقتوالن زن در

تحصیالت پايین ،عدم اشتغال و نداشتن پشتوانه مالي در زنان

آمريكا ،کانادا و بنگالدش ناشي از خشونت همسرانشان بوده

اشاره کرد (.)9

است .در ايران در بررسي گسترده اي که در  22استان انجام شد،

همانطور که بیان شد ،خشونت زناشويي منجر به آسیب

نتايج نشان داد در  33درصد خانواده هاي مورد بررسي ،زنان

هاي رواني و مشكالت شخصي و ارتباطي عمده در قرباني از

دست کم يكبار از ابتداي زندگي مشترک ،خشونت را تجربه

قبیل گرايش به مواد مخدر ،وسواس ،خودکشي و خودسوزي

کرده اند .در  62درصد خانوارها خشونت فیزيكي جدي و حاد

مي شود .افراد قرباني  5برابر بیشتر در معرض خودکشي ،شش

و در  12درصد خانوارها خشونت هاي منجر به صدمات موقت

برابر بیشتر در معرض ابتال به اختالالت رواني و چهار برابر بیشتر

يا دائم گزارش شده است .شیوع همسر آزاري در شهرستان

نیازمند دريافت درمان هاي روانشناختي و دارودرماني نسبت به

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

افراد ديگر هستند (.)1

گزارش شده است (. )1

خشونت و درگیري والدين الگويي منفي است که کودکان آنرا

خشونتي که در محیط رخ مي دهد عالوه بر تأثیرات منفي

مي آموزند و به اين نتیجه مي رسند که خشونت تنها راه حل

بر همسر مي تواند بر فرزندان و ساير اعضاي خانواده نیز تاثیر

اختالفات است .اين وضعیت رشد سالم فرزندان را مختل و

بگذارد .طوريكه زنان قرباني سوءرفتار همسر ،بطور قابل مالحظه

محیطي پر از آشوب و تنش را به بار مي آوردکه مي تواند منجر

اي از درجات باالتر معیارهاي آسیب رواني برخوردارند و بین

به افت تحصیلي فرزندان شده و مشكالت روانشناختي در

فراواني و شدت آزار با بروز مشكالت رواني در فرد قرباني

کودکان ايجاد نمايد و روابط میان والدين و فرزندان را به سوي

رابطه وجود دارد .از جمله مشكالت شايع روانشناختي در زنان

بي اعتمادي سوق دهد .طوريكه اين کودکان در بزرگسالي با

قرباني مي توان به اختالالت افسردگي ،استرس پس از آسیب،

فرزندان خود خشونت به خرج مي دهند و همان الگوي

سوءمصرف مواد ،مشكالت رواني اجتماعي چون بیقراري،

پرخاشگرانه را که والدين آنها بكار مي بردند ،استفاده مي کنند.

ترس ،هراس ،احساس خود کم بیني و حقارت ،احساس

بنابراين خشونت زناشويي عالوه بر تاثیرات منفي بر همسر ،بر

درماندگي ،اعتماد به نفس پايین ،احساس بي ارزشي و بي
Eyo

1
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فرزندان و ساير اعضاي خانواده نیز مي تواند موثر باشد .بر اين

الف) چک لیست عوامل جمعیت شناختي

اساس از جمله داليلي که باعث مي شود زنان قرباني خشونت در

براي هر يک از افراد مورد مطالعه چک لیستي که شامل

موقعیت خشونت باقي بمانند مي توان به عزت نفس پايین،

مشخصات جمعیت شناختي (سن ،مدت تاهل ،تعداد فرزند،

سرمشق گیري ،عدم امنیت مالي ،ترس از همسر ،وابستگي،

محل سكونت ،شغل ،تحصیالت ،سابقه بیماري رواني و جسمي،

عالقمندي ،توجیه رفتار همسر و  ...اشاره نمود .لذا در اين

اعتیاد به مواد مخدر ،ازدواج مجدد در زوج و زوجه) مي باشد،

پژوهش به بررسي توصیفي رابطه عزت نفس با همسر آزاري

تهیه شده و در اختیار زنان قرباني خشونت همسرآزاري برا ي

پرداخته و سهم هر يک از عوامل دموگرافیک را در مقايسه با

پاسخگويي قرار گرفت.

عزت نفس در همسرآزاري مورد پیش بیني قرار مي دهیم و در

ب) پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان

نهايت به خأل قانوني مرتبط با همسرآزاري پرداخته مي شود.

بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني هر گونه عمل

روش کار

خشونت آمیز شوهر علیه زن که منجر به صدمات عاطفي،

پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردي و

رواني ،جسمي يا جنسي در وي شده يا احتمال تاثیر روي

از نظر زمان مقطعي و از نظر گردآوري داده ها بصورت توصیفي

سالمت او بصورت پنهان يا آشكار داشته باشد ،همسرآزاري

از نوع همبستگي بود .جامعه آماري تحقیق شامل کلیه زنان

نامیده مي شود .در اين پژوهش جهت سنجش همسرآزاري از

قرباني خشونت همسرآزاري بود که در سال  95به مراکز سازمان

مقیاس سنجش خشونت نسبت به زنان که توسط حاج يحیي

پزشكي قانوني در شهر مشهد مراجعه داشتند .نمونه مورد بررسي

اعتباريابي شده و  62ماده دارد ،استفاده مي شود .اين مقیاس

 222زن قرباني خشونت همسرآزاري بود که با روش نمونه

چهار عامل (خشونت فیزيكي ،خشونت جنسي ،خشونت رواني و

گیري در دسترس و کامال" داوطلبانه انتخاب شدند و چک

خشونت اقتصادي) را مي سنجد و روش نمره گذاري آن به اين

لیست عوامل جمعیت شناختي ،پرسشنامه خشونت نسبت به زنان

صورت است که به گزينه هرگز ،يكبار ،دوبار و بیشتر از دوبار به

حاج يحیي و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت را تكمیل

ترتیب نمرات  2 ،1 ،2و  6اختصاص داده مي شود .دامنه نمرات

نمودند .مالک هاي ورود شامل تأهل ،و تأيید پزشكي قانوني

اين پرسشنامه بین  2تا  93است .بدين صورت که هر چه فرد

در خصوص همسرآزاري و داشتن نامه قانوني جهت معاينه در

بیشتر مورد خشونت قرار گرفته باشد نمره بدست آمده حاصل از

اين زمینه بود و مالک هاي خروج نیز عدم رضايت براي شرکت

آن در آن مقیاس باالتر است .آلفاي کرونباخ براي چهار عامل

در پژوهش بود .همچنین نكات اخالقي پژوهش رعايت شده

اين مقیاس ،يعني خشونت رواني ،2/71خشونت فیزيكي ،2/23

است و در اين راستا از شرکت کنندگان رضايت نامه کتبي اخذ

خشونت جنسي  2/96و خشونت اقتصادي  2/92گزارش شده

شد.

است (.)12
تجزيه و تحلیل دادههاي جمع آوري شده در قسمت آمار

ج) پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

توصیفي و استنباطي با کمک نرم افزار آماري اس.پي.اس.اس،.

عزت نفس به منزله اين است که تا چه اندازه يک فرد

نسخه نوزدهم انجام شد .در قسمت آمار توصیفي از فراواني و

خود را توانا ،ارزنده و پر اهمیت مي داند .بنابراين به منظور فهم

درصد و در قسمت آمار استنباطي بر حسب نوع فرضیه از روش

بهتر رفتارهاي فرد ،شناخت ادراک يا عقیده اي که فرد نسبت به

همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه سلسلهمراتبي استفاده

خود دارد حائز اهمیت است .به منظور ارزيابي عزت نفس ،يكي

شد .ضمنا" براي کلیه فرضیهها سطح معني داري)  )P<0/05در

از مقیاس هاي رايج ،پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت است که

نظر گرفته شده است .براي جمع آوري يافته ها ابزارهاي زير به

در اين پژوهش از آن استفاده خواهد شد .پرسشنامه عزت نفس

کار برده شد:

کوپراسمیت شامل  52ماده است که احساسات ،عقايد يا واکنش
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هاي فرد را توصیف مي کند و آزمودني بايد با اين مواد با

مثبت بین آزمون کوپراسمیت و آزمون عزت نفس آيسنک به

عالمت گذاري در چهارخانه "به من شبیه است " پاسخ بله يا

دست آوردند .اين میزان در پژوهش ثابت  2/22و در پژوهش

"به من شبیه نیست" پاسخ خیر دهد .بررسي ها در ايران و خارج

نايبي فرد  2/72بوده است .همچنین ضرايب اعتبار اين آزمون با

از ايران بیانگر آن است که اين آزمون از اعتبار و روايي قابل

روش بازآزمايي براي دختران و پسران به ترتیب  2/92و 2/92

قبولي برخوردار مي باشد .اين آزمون بارها در ايران مناسب

گزارش شده است .حداکثر نمره کلي عزت نفس مساوي  52مي

سازي شده و در پـژوهش هـا و پايان نامه هاي مختلفي مورد

باشد .بعنوان مثال فردي که نمره اي باالتر از  23کسب کرده از

استفاده قرار گرفته است (.)11

عزت نفس باال و فردي که نمره  23يا پايین تر از آن کسب

با روش بازآزمايي ضريب اعتبار اين آزمون در ايران با
فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب  2/77و  2/22گزارش
شده است .ضريب همساني دروني گزارش شده بین  2/29تا
 2/26در مطالعات مختلف متغیر بوده است .پورشافعي با روش
دو نیمه کردن ضريب  2/27را گزارش کرده است .در بررسي

کرده از عزت نفس ضعیفي برخوردار است.)11( .
نتایج
ويژگيهاي جمعیت شناختي آزمودني ها و همسرانشان در
جدول  1ارائه شده است.

روايي آزمون کوپراسمیت ،ثابت و نايبي فرد روايي همگراي
جدول  -2ويژگيهاي جمعیت شناختي آزمودني ها و همسرانشان
متغیر
تحصیالت آزمودني
زير ديپلم
ديپلم
دانشگاهي
تحصیالت همسر
زير ديپلم
ديپلم
دانشگاهي
شغل آزمودني
خانه دار
شاغل
شغل همسر
بیكار
شاغل
سن آزمودني
 15تا 25
 23تا 63
 67تا 47
 42تا 52

فراواني
79
27
64
162
44
23
155
45
24

172
73

123
13
2

درصد
69/5
46/5
17/2
35/2
22/2
16/2
77/5
22/5
12/2
23/2
62/2
56/2
2/2
1/2

متغیر
سن همسر
 22تا 62
 61تا 41
 42تا 52
باالتر از 56
تعداد فرزندان
بدون فرزند
1
2
 6و بیشتر

فراواني


122
25
12
6

32
73
41
15

محل سكونت



روستا

12

شهر

129

اعتیاد همسر



خیر

72

بله

درصد

123




52/2
45/5
3/2
1/5
64/2
62/2
22/5

7/5



5 /2

94/5



63/2

63/2
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در جدول 2مقادير مربوط به میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي عزت نفس و همسرآزاري و مولفههاي آن ارائه شده است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي عزت نفس ،همسرآزاري و مولفههاي آن
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

عزتنفس

256245

433712

347252

همسرآزاري کل

1945147

669222

خشونت رواني

1262553

223222

خشونت جسمي

266226

42952

خشونت جنسي

655357

42722

خشونت اقتصادي

621269

جدول  6رابطهي بین عزتنفس و انواع همسرآزاري رواني ،جسمي ،جنسي و اقتصادي نشان مي دهد.
جدول  -6رابطهي بین عزتنفس و انواع همسرآزاري رواني ،جسمي ،جنسي و اقتصادي
متغیر
عزتنفس

همسرآزاري کل
-2/254

خشونت رواني
2/223

خشونت جسمي
-2/119

خشونت جنسي
-2/215

خشونت اقتصادي
-2/222

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود بین عزت نفس و

نمودار رابطهي بین عزت نفس و همسرآزاري به تصوير کشیده

مولفههاي همسرآزاري رابطهي معني داري وجود ندارد .در ادامه

مي شود.

نمودار  -1نمودار پراکندگي رابطهي بین عزت نفس و همسرآزاري
براي بررسي سهم هريک از متغیرهاي جمعیت شناختي و عزت

و در مرحله ي دوم متغیر عزت نفس وارد معادله گرديد .در

نفس در پیش بیني همسرآزاري علیه زنان از رگرسیون چندگانه

جدول  4نتايج مربوط به تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي متغیرهاي

سلسلهمراتبي استفاده شد .در مرحلهي اول متغیرهاي جمعیت

جمعیتشناختي و عزت نفس در همسرآزاري گزارش شده

شناختي تحصیالت زن ،تحصیل همسر ،شغل زن ،تعداد فرزند،

است.

سن زن و مصرف مواد توسط همسر وارد معادله رگرسیون شدند
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جدول  -4نتايج مربوط به تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبي متغیرهاي جمعیتشناختي و عزت نفس در همسرآزاري
مرحلهي نخست
مرحلهي دوم

R

R2

F

2/652

2/122

سطح معناداري

4/162

2/221

6/552

2/221

2/651

2/126

همانطور که مشاهده مي شود ترکیب متغیرهاي جمعیت شناختي

 ) 12-16ناهمسو است .در تبیین اين فرضیه مي توان گفت که

در مرحلهي نخست به طور معناداري میزان همسرآزاري را

زنان براي حفظ آبرو از انگ خوردن ،از خودگذشتگي و ايثار

پیشبیني کردند به طوري که تحصیالت همسر (،)β=-2/177

بیشتري نشان مي دهند و با وجود يک مرد آزارگر براي حفظ

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

آبرو و ادامه زندگي خود گذشت و انعطاف بیشتري نشان دهند.

( )β=2/221به طور معناداري میزان همسرآزاري را پیش بیني

يافته بعدي اين پژوهش نشان داد که سوء مصرف مواد توسط

مي کند .در مرحلهي دوم با اضافه شدن عزتنفس نیز مشخص

همسر به طور معناداري میزان همسرآزاري را پیش بیني مي کند.

شد که متغیرهاي جمعیت شناختي تحصیالت همسر (-2/177

پژوهش ها نشان مي دهد که مردان داراي سابقهي سوءمصرف

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

مواد بیشتر مرتكب همسرآزاري مي شوند و مصرف الكل و

( )β=2/217به طور معناداري میزان همسرآزاري را پیش بیني

اعتیاد به موادمخدر مي تواند از طريق افزايش دفعات و شدت

مي کند .در اين مرحله همچنین مشخص شد که عزتنفس قادر

سوءرفتار ،با همسرآزاري رابطه داشته باشد (،22 ،22 ،25-27

به پیشبیني میزان همسرآزاري نمي باشد.

.)14 ،17-12

بحث

نتيجه گيري

يافته هاي حاصل از اين پژوهش که با هدف بررسي عوامل

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر و پژوهش هاي

جمعیت شناختي و عزت نفس در زنان قرباني خشونت

مختلف در زمینه همسرآزاري ،اين روزها شاهد گزارشهايي از

همسرآزاري انجام شد ،نشان دادکه تحصیالت پايین زوج

شكنجههاي وارده بر زنان در شبكههاي اجتماعي و رسانهها

(زيرديپلم) همسرآزاري را در زنان پیش بیني مي کند .نتايج

هستیم .با مطالعه وقايع رخداده نسبت به اين افراد ،حال سؤالي

حاصل از اين يافته با نتايج پژوهش هاي پیشین همخواني

که پرسیده ميشود اين است که نقش قانون در اين زمینه

دارد( .)12-22بطوريكه در اين پژوهش ها گزارش شد که در

چیست؟ و به عبارتي قانون چگونه ميتواند با پديده همسرآزاري

مردان با تحصیالت پايین احتمال بروز رفتارهاي خشونت آمیز

مقابله کند و مانع از چنین سوءاستفادههايي شود.

نسبت به همسر بیشتر است و پايین بودن وضعیت تحصیلي و

بايد بیان داشت که امروزه قوانین داراي دو جنبه پیشگیرانه و

آموزشي مردان ،عامل موثري در روابط مبتني بر سوءرفتار مي

مقابله گرايانه است.گاه ضرورت اجتماعي اقتضاي اين را مي

باشد و میزان تحصیالت مي تواند در کیفیت زندگي زناشويي

کند که قوانین به منظور پیشگیري و عدم وقوع جرم ،تدوين

نقش مهمي داشته باشد.

شوند و گاه بعد دارند .در قانون ،همسرآزاري به عنوان يک جرم

از طرف ديگر ،کاهش تعداد فرزندان (تک فرزندي و يا نداشتن

شناخته نشده است .برطبق ماده  2قانون مجازات اسالمي ،هر

فرزند) بطور معناداري میزان همسرآزاري را پیش بیني مي کند.

رفتاري اعم از فعل و يا ترک فعلي که در قانون براي آن

اين يافته نیز با نتايج مطالعات پیشین ( )14 ،17 ،22هسو و با

مجازات تعیین شده باشد ،جرم ميگويند .بنابراين ميتوان نتیجه

نتايج مطالعات ديگر که نشان دادند تعداد بیشتر فرزند بدرفتاري

گرفت که اگر براي عملي در قانون ،مجازاتي تعیین نشده باشد،

جسماني ،عاطفي و جنسي را در زنان پیش بیني مي کند(،26-24

آن عمل جرم قلمداد نميشود و جزو اعمال مباح در جامعه
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است؛ مگر آنکه موجب خسارت مادي و يا بعضاً معنوي بر

همسرآزاري مورد جرمانگاري قرار نگرفته است؛ تنها

افراد و يا اشیاء شود که تنها جنبه جبران خسارت به خود

درصورتيکه موجب جراحت شديد و يا ضايعهاي در بدن شود،

ميگیرد و مطابق قانون مسئولیت مدني قابل مطالبه مي باشد .از

داراي مجازات است ،و ثانیاً اينکه جرم همسرآزاري برخالف

اين تحلیل ساده ميتوان چنین نتیجه گرفت که همسرآزاري به

جرايم ضرب و جرحِ ساده ،جرمي مستمر است؛ يک زن هر روز

عنوان يک جرم شناخته نشده است .همانگونه که بیان شد

و هر ساعت با آن دست و پنجه نرم ميکند و به داليل فرهنگي

خشونت خانگي داراي ابعاد گوناگوني از جسمي ،رواني ،جنسي

و ترس از آبرو تا اين موضوع بسیار شديد نشده است ،اقدام به

و اقتصادي است که مقررات کلي قوانین جزا در اين خصوص

شكايت نميکند .همچنین اين جرم توسط نزديکترين فرد در

کفايت نمي کند .بهطور کلي ميتوان بیان داشت از مجموع

زندگي زن انجام شده و آثار رواني بسیار شديدي مانند

خشونتهاي انجامشده علیه زنان ،آنچه که به عنوان جرم در

اختالالت افسردگي ،استرس پس از آسیب ،سوءمصرف مواد،

قوانین ايران تلقي مي شود عبارت است از:

بیقراري ،ترس ،هراس ،احساس درماندگي ،اقدام به خودکشي

ماده  ( 322توهین)( 319 ،تعرض يا مزاحمت به زنان در معابر و

يا خودسوزي ،خصومت و دشمني بر زن وارد مي کند و بنابراين

مكانهاي عام) ،ماده ( 321تشديد آدمربايي از بعد ورود آسیب

همسرآزاري را در ذيل قلمرو مجازات ديه قراردادن و صرف

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

پرداخت ديه و مجازات حبس ،آن هم در برخي از موارد و عدم

(ازدواج قبل از بلوغ) ،ماده ( 339تهديد به قتل و ضررهاي

جرمانگاري اين جرم در بسیاري از موارد مانند جرايم جنسي و...

نفساني) و ماده ( 341ايجاد مزاحمت مخابراتي) قانون مجازات

صحیح نیست و ضرورت تدوين قانوني جامع در اين خصوص

اسالمي و مواد کلي ناظر بر ديه و ضرب و جرح و مجازات هاي

ضروري است.

حاصل از آن و ماده  56قانون حمايت خانواده مصوب

در شرايط حاضر و با توجه به آنچه بیان شد ،زنان قرباني

( 1691عدم پرداخت نفقه).

خشونت همسرآزاري مي توانند در شرايط خشونت بار از منابع

همانگونه که مالحظه ميشود ،بسیاري از موارد بیانشده

حمايت رواني-اجتماعي و قضايي زير کمک بگیرند و توصیه

مختص به زنان نبوده و بنابراين جنبه حمايتي صرف به زنان

مي شود به جاي ادامه ي درگیري با افراد متخصص مشورت

نداشته است و تمامي اعضاي جامعه اعم از زن و مرد را در بر

کنند.

ميگیرد ،اما به دلیل جرمانگاري اين افعال و جنبه حمايتي داشتن
از زنان ،در اينجا ذکر مي شود .با توجه به اينکه خشونت

 خط تلفني صداي مشاور سازمان بهزيستي کشور
()1422

خانگي و مصداق بارز آن همسرآزاري ،از جانب يكي از محارم

 خط مشاوره ي قوه قضائیه ()129

انسان و نزديکترين فرد به انسان صورت ميگیرد ،حمايتهاي

 خط مشاوره ي نیروي انتظامي()112

ويژه از بزهديدگان اين جرايم ،الزم و ضروري است؛ زيرا نهاد

 خط اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي ()126

خانواده اصليترين نهاد براي هر فرد بوده و هنگاميکه اين نهاد،

 مراجعه حضوري و يا مشاوره تلفني با روانپزشكان و

تبديل به مكاني براي شكنجه انسان ميشود ،دخالت دولت و

روانشناسان و مشاوران خانواده مراکزمشاوره دولتي و

تدوين سیاستهايي براي ناقض اين محیط امن ،ضروري است.

خصوصي

ممكن است برخي بیان دارند که ايجاد جراحت توسط فردي

 مراکز بهداشتي درماني موجود در محل سكونت.

غريبه نیز داراي همین مجازات است و يكسانبودن مجازات

از طرف ديگر ،مردان همسرآزار بیشتر باور دارند که اين

همسرآزاري نیز اجحافي به حق زنان نیست .در اين خصوص دو

همسرانشان هستند که مشكل دارند نه خود آنها؛ به همین دلیل

نكته را بايد مد نظر قرار داد .اوالً اينکه بسیاري از مصاديق

در درمان روانشناختي همكاري الزم را ندارند در اينجا نیاز به
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کارهاي فرهنگي و تبلیغاتي است .بطور کلي ،هشیاري افزايي با

هر تحقیقي ،خصوصا" در حوزه علوم انساني داراي محدوديت

تكیه بر کارهاي فرهنگي و تبلیغاتي در خصوص کاهش پديده

هاي است .توجه به اين محدوديت ها محقق را در دفاع از يافته

همسرآزاري ضروري است .زماني را که شبكه هاي مختلف

هايش مجهزتر مي کند .از آنجا که اين پژوهش در استان

تلويزيون به عنوان مهمترين رسانه صرف کاالهاي خاصي مي

خراسان رضوي انجام شده است ،تعمیم نتايج آن به استان هاي

کنند بسیار بیشتر از مسايل اساسي و حقوقي انساني است که

ديگر بايد با احتیاط صورت گیرد .پرسشنامه هاي استفاده شده

مجالي براي آموزش و اطالع رساني ندارند .بمباران اطالعاتي از

در اين پژوهش مانند تمام پرسشنامه هاي ديگر جنبه سنجشي و

طريق رسانه ها يكي از مهمترين ابزارهاي هشیاري افزايي است.

خودگزارشي دارد ،بنابراين ،امكان محافظه کاري و يا سوگیري

وقتي همسري دست کم هفته اي يكبار – نه يک روز بخصوص

در پاسخگويي وجود دارد .پیشنهاد مي شود اين پژوهش در

در کل سال – در روزنامه اي ملي يا محلي مطلبي پیرامون همسر

سطح گسترده تر و با نمونه هاي بزرگتري انجام شود تا نتايج

آزاري مي خواند؛ وقتي هنگام ديدن سريال تلويزيوني تبلیغ

معتبرتري بدست آيد و تأثیر همسرآزاري بر روي متغیرهاي

کالس هاي آموزشي مهارت هاي زندگي بارها بصورت زير

روانشناختي ديگر نیز بررسي شود .يكي از کاربردهاي مهم اين

نويس تبلیغ شود و هنگامي که تعداد تیزرهاي تبلیغاتي با پیام

پژوهش مي تواند انگیزه اي براي تحقیقات عمیق تر و بیشتر در

هاي کوچک اما عمیق در خصوص تكنیک هاي رفتاري چون

زمینه همسرآزاري و راهكارهايي براي کاهش آن باشد.

آموزش مهارت هاي ارتباط موثر در زوجین ،حل مسئله،

تشکر و قدردانی

آموزش خودکنترلي ،مديريت خشم ،احترام متقابل و رضايت
زناشويي به همان تعداد تبلیغات کاالهاي ديگر صورت گیرد،
گامي بزرگ در جهت هشیاري افزايي و کاهش پديده
همسرآزاري صورت خواهد گرفت .امید است که مسئولین
ذيصالح در خصوص موارد ذکر شده ،اقدامات و تمهیدات الزم
را به عمل آورند.

اين پژوهش حاصل طرح تحقیقاتي مصوب در مرکز تحقیقات
پزشكي قانوني مي باشد لذا از همكاران محترم در اين مرکز که
هزينه اين تحقیق را فراهم آوردند و همچنین کلیه زنان قرباني
خشونت همسرآزاري که در اين پژوهش شرکت کردند
سپاسگزاريميشود.
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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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