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، سال  اسالم آباد زنجاني وامل موثر بر آن در منطقهــ همسر آزاري و عفراوانیررسی ــب
1382  
  *رضا همتی

 rhemati2000@yahoo.co.uk      ریزي   سازمان مدیریت و برنامهزنجان،  :ي مسئول نویسنده

  13/4/84:      پذیرش18/2/84: دریافت
  خالصه

 از یکی گذشته به عنوان ي مدهاي اجتماعی، سیاسی و بهداشتی آن، در چند دههآ با توجه به پی) همسر آزاري(خشونت علیه زنان :و هدفزمینه 
   کـافی در خـصوص ایـن مـشکل در منطقـه،      بـا توجـه بـه عـدم وجـود اطالعـات      .  مطالعات زنان مطرح شـده اسـت    ي  ل حوزه یترین مسا  مهم

  ي اسـالم آبـاد زنجـان     در منطقـه  آن بـر  مـؤثر و عوامـل  جـسمی و روانـی علیـه زنـان     میزان شـیوع خـشونت   تعیین  ، حاضر ي  هدف از مطالعه  
  .می باشد 1382در سال 

ـ  نامـه  پرسـش . گرفتصورت که به روش تصادفی انتخاب شده بودند،       خانوار   300 مقطعی بر روي     ن تحقیق ای: روش بررسی  گیـري از   ا بهـره  ب
پـس از  . و براي سنجش روایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ و جهت تعیین اعتبـار آن از اعتبـار صـوري اسـتفاده گردیـد               هاي معتبر تهیه     مقیاس

 و توسـط زنـان متاهـل    رفـت  تعیین شده قـرار گ يدر اختیار خانوارها  ها    نامه  پرسش،   هاي جمعیت شناسی منطقه    آموزش رابطین بهداشتی پایگاه   
  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند) آنالیز واریانس، همبستگی، رگرسیون(هاي توصیفی و تحلیلی  نتایج با استفاده از آزمون. خانواده تکمیل شد

اد فرزنـدان، تحـصیالت   د که بـین تعـد  انتایج نشان د.  درصد است26در حدود ) روانی و جسمی  (میزان شیوع خشونت کلی علیه زنان       : ها یافته
هـاي   هاي شخصیتی و رفتاري شوهران، استرس هاي شغلی، ویژگی   زنان، میزان درآمد شوهران، میزان درآمد همسران، رضایت زناشویی، استرس         

 ).=P 001/0 (وجود داردداري  معنی ي  خشونت رابطهزندگی و

 انجـام اقـدامات آموزشـی جهـت    تضاد در خانواده و مدیریت تـضادها،   در درون خانواده، کاهش     مذاکرهگسترش فرهنگ گفتگو و      :گیري نتیجه
نهایـت  در ، توانمندسازي زنان و دختران و اصالح سـاختارهاي ناسـالم اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و             مردان تغییر رفتارهاي خشونت آمیز   

 .   خشونت موثر واقع شودکاهشتواند در پیشگیري یا  آموزش حقوق فردي، اجتماعی می

   زنان، همسرآزاري، خشونت، زنجان: اژگان کلیديو
  

  مقدمه
 موضوعی نیست   2»همسر آزاري « یا   1»خشونت علیه زنان  «

 زندگی بشري ي که اخیراً مطرح شده باشد بلکه عمري به پهنه  
ی از مسائل بسیار جدي تمامی جوامع معاصر است         کدارد و ی  

 بنا به اهمیت بسیار زیاد این موضـوع، سـازمان بهداشـت     .)1(
اي جهانی معرفی کرده و سازمان ملل نیـز           را پدیده   جهانی آن 

                                                
  
  

، خشونت  1993 رفع خشونت علیه زنان در سال        ي  در اعالمیه 
علیه زنان در خانواده و جامعه را امري رایج معرفی نموده کـه         

هنگ گذشته و مـانعی جـدي در        از مرزهاي درآمد، طبقه و فر     
  .راستاي نیل به برابري، توسعه و صلح گردیده است

 ي تواند در زمینـه  خشونت پدیده اي است بسیار پیچیده که می   
جمله خشونت علیـه    من،خانواده اشکال مختلفی به خود گیرد     

  
  
  

  ١                                                     Violence against women سازمان مديريت و برنامه ريزي رشناس ارشد پژوهش در علوم اجتماعي،  كا*
Wife abuse ٢  

  
  



  ا همتیـــرض
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کودکان، خشونت علیه مردان، خشونت علیه زنـان، خـشونت          
ی از کـ  امـا ی .اهر و برادرهـا  شونت بین خو  خعلیه افراد مسن،    

انواع متداول خشونت خـانوادگی، خـشونت بـین همـسران و         
ــی  ــان مـ ــه زنـ ــشونت علیـ ــد بـــاالخص خـ ــک . باشـ   در یـ

تعریف ساده همسر آزاري یا خـشونت مـردان علیـه زنـان در       
 هرگونه عملی است که شوهر با قصد و نیت          ، خانواده ي  زمینه
 ي  بـراي صـدمه  )شود با قصد و نیت قبلـی        یا تصور می  (قبلی  

ار کـ  حقـوق همـسرش بـه        کـردن جسمی یا روانی یا پایمال      
اي از   از لحاظ ماهیت، خشونت علیه زنـان دامنـه    .)2( گیرد  می
رفتاري جـسمی و روانـی تـا بـدرفتاري جنـسی را شـامل            بد

دن کـر لـی مثـل جـدا       نترکشود ولی غالباً شامل رفتارهـاي        می
ردن دسترسی بـه منـابع   کهمسر از خانواده، دوستان و محدود    

هر چند که زنان نیز مـی تواننـد متقـابالً بـه        . گردد  مختلف می 
خشونت علیه مردان متوسل شوند ولی با این حـال مطالعـات          
مختلف نشان داده که خـشونت مـردان عواقـب وخـیم تـري              

بت بـه خـشونت   نـس ) هاي جسمی و فشارهاي روانـی    آسیب(
و زنان هشت مرتبه بیشتر از مـردان در معـرض    ) 3(زنان دارد   

   .)4(خشونت همسرشان قرار دارند 
کـه بـه     درصد از زنـانی      70 تا   40د که   نده  مطالعات نشان می  

 در مراحـل    ،انـد  رفتـاري قـرار گرفتـه      لحاظ جسمی مورد بـد    
. انـد   ها در رنج و عذاب بوده       شان از این آسیب    مختلف زندگی 

چنین در میان زنان کتک خورده، افسردگی، استرس، تالش         هم
براي خودکشی، رفتارهاي جنسی پرخطر، ایـدز، گـرایش بـه            

تـر در    مهـم از همه   . شود  لی و مخدر دیده می    لکمصرف مواد ا  
دهد احتمال سوء استفاده  آزاري رخ می هایی که همسر   خانواده
  ). 6،5( بیشتر از سایر خانواده ها است  بار1500ان کاز کود

 ي   دهـه  ازبه طور کلی در تبیین خـشونت مـردان علیـه زنـان              
ها  توان آن که میبه وجود آمده یه  نظر به این سو چندین 1970

هـاي   تاکیـد بـر ویژگـی    (فـردي رهیافـت درون    را به سه نوع     
تاکید بـر الگـوي   (شناسی اجتماعی     ، رهیافت روان  )بیولوژیکی

و رهیافـت فرهنگـی، اجتمـاعی و        ) تعامالت افراد بـا محـیط     
  ).7(تقسیم کرد ) تاکید بر ساختارهاي کالن(سیاسی 

هـاي فـوق    هـاي هـر یـک از رهیافـت       با توجه به محـدودیت    
ــین( ــري  تبی ــک متغی ــاي ت ــ)ه ــت دیگ ــوان ، رهیاف ــه عن   ري ب

رهیافت اکولوژیکی مطرح شـده کـه سـعی دارد هـر یـک از               
هاي فوق را در تعامل با یکدیگر مد نظر قرار دهـد و               رهیافت

  اي چنـد سـطحی و چنـد بعـدي           به عبارتی خشونت را پدیده    
  ).9،8(گیرد  در نظر می

که در فرهنگ و مذهب ما خـانواده از اهمیـت        با توجه به این   
کـه حفـظ    معتقدند   اغلب زنان ایرانی     ،تخاصی برخوردار اس  

باشد و این  میشان  ها و سالمتی تر از خود آن خانواده با اهمیت
را  همـسرشان    هـا خـشونت و آزار      نگردد که آ    امر موجب می  

عامل اخیر باعث گردیده که تحقیقات و آمارهاي        . تحمل کنند 
شور موجـود   کـ مستند و قابل توجهی در این ارتباط در داخل          

 اطالعـات آمـاري، نامـشخص بــودن    فقـدان ). 11،10 (نباشـد 
هـا    بررسیکمبودچنین   ل دستیابی به افراد و هم     کجمعیت، مش 

  هــاي ایــن مــساله     بــر پیچیــدگی ، خــشونتي در زمینــه
 خود ضـرورت و اهمیـت     ي  در ایران افزوده و این امر به نوبه       

  انجــام تحقیقــات در زمینـــه همــسر آزاري را روز افـــزون    
مدهاي سوء خشونت   آ  چنین توجه به پی    هم. )12(نموده است   

ان ضرورت انجام چنـین  کبر بهداشت و سالمتی مادران و کود  
از این رو با توجه بـه فقـدان       . دهد مطالعاتی را بیشتر نشان می    

اطالعاتی در این زمینه در شهر زنجان، این مطالعـه بـا هـدف              
ي  تعیین فراوانی همسر آزاري و عوامل مؤثر بـر آن در منطقـه          

  . انجام گرفت1382اسالم آباد زنجان در سال 
  

  روش بررسی 
هـاي     آمـاري خـانوار    ي  جامعـه ي مقطعـی      در این مطالعـه   

با توجه بـه عـدم      . بودند اسالم آباد    ي  زنجانی ساکن در منطقه   
 پـس از مراجعـه      ،گیري دسترسی به آمارهاي دقیق براي نمونه     

ها   خیاباندست آوردن آماره هاي جمعیت شناسی و ب     به پایگاه 
 چند خیابان به طور تـصادفی       ابتداو خانوارهاي ساکن در آن،      

 سپس به تناسب تعداد خانوارهـاي موجـود در          ،انتخاب شدند 
 خانوار به طور تصادفی براي تکمیـل      300هر خیابان مجموعاً    



  زنجاني اسالم آباد  منطقهوامل موثر بر آن در ــهمسر آزاري و عفراوانی 
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نامـه    پرسشبراي سنجش روایی    . نامه انتخاب گردیدند   پرسش
ــاي آن  ــریب و معیاره ــز از ض ــاي «نی ــاخآلف ــراي » کرونب و ب

بـراي مثـال     .استفاده شد » اعتبار صوري «گیري اعتبار، از     اندازه
جهت سنجش رضایت زناشویی از مقیاس خشنودي زناشویی        

استفاده شد یـا  ) 14(، مقیاس تفاهم متقابل اسپانر  )13(کانزاي  
ي   براي سـنجش حـوادث نـاگوار زنـدگی از مقیـاس مطالعـه             

و براي سـنجش    ) 15(ش  تجارب زندگی ساراسون و همکاران    
ایـدئولوژي پـدر سـاالري از برخــی از عنـاوین مقیـاس پــدر      

پس از   بعد   ي  در مرحله . بهره گرفته شد  ) 16(ساالري اسمیت   
هاي آموزشی، رابطین بهداشـتی بـا مراجعـه بـه            سکالاجراي  

نـان  تنهـا در مـورد ز     هـا را     نامه  پرسش ،خانوارهاي تعیین شده  
ــد ــل نمودن ــراي تجز. متاهــل تکمی ــل دادهب ــه و تحلی ــا از  ی ه

ــاره ــیفی  آم ــاي توص ــانگی(ه ــانس و نمی ــد، واری و ..) ، درص
ها، تحلیـل واریـانس    آزمون تفاوت میانگین(هاي تحلیلی    آماره
   .استفاده شد) مبستگی و رگرسیونهطرفه، ضرایب  یک

  
  ها یافته

ــان 47 زن متاهــل نــشان داد کــه 300بررســی     درصــد آن
 32زنـان   متوسـط سـن   .بودنـد  سال 34 تا 25ین  ب)  نفر 141(

 ساله بیشترین پاسخگویان تحقیق حاضـر       30 زنان   بود و سال  
درصـد از    6/0 در مـورد اخـتالف سـنی،         .ندادد  ل می یشکترا  

ـ  سـال بزرگتـر از شوهرشـان بود   6تا  1زنان     7/84د ولـی در  ن
از تـر     سال کم سـن و سـال       32 تا   1درصد از موارد زنان بین      

 درصد زنان با فردي هم سن و 3/9بودند و تنها همسران خود  
در )  درصـد  80(اکثر زنـان    . اند  سال با خودشان ازدواج نموده    

 3به طور متوسط داراي  و اند  سالگی ازدواج نموده20کمتر از 
  سـوادي زنـان     از لحاظ تحصیالت میـزان بـی      . باشند  فرزند می 

بیـشتر  )  درصـد  16(نسبت به بی سوادي مـردان       )  درصد 33(
 درصد از موارد زنان تحـصیالت بیـشتر،   15د است و در حدو   

 درصــد زنـان تحــصیالت  40 درصـد هــم سـطح و در   45در 
بـه لحـاظ وضـع     . دارا می باشـند   همسرشان  کمتري نسبت به    

نـد و بـه لحـاظ    یکار درصد از زنـان بـه نـوعی ب   6/86فعالیت  

ري بیکاکه رقم     در حالی  ،اند وابستههمسران خود   اقتصادي به   
  متوسـط درآمـد مـردان شـاغل        . باشـد   می  درصد 3مردان تنها   

 هزار تومان در ماه 38)  مورد31تنها  ( هزار و زنان شاغل      100
 هـزار تومـان   108باشد و به طور متوسط اکثر خانواده هـا            می

ــه ــد ي هزین ــه دارن ــداقل   ماهیان ــه ح ــزار 30ک ــداکثر ه   و ح
 فراوانـی در ایـن مطالعـه میـزان         .مـی باشـد    هزار تومان    300

ــی ع ــان خــشونت کل ــه زن ــی و جــسمی(لی   در حــدود ) روان
  . دست آمده  درصد ب26

دهد که در  نتایج نشان میدر خصوص توزیع خشونت جسمی 
جـسمی،  خشونت بیشترین موارد وقوع طول یک سال گذشته    

سـیلی  و پرت کـردن اشـیاء   ی چون مالیمهاي  شامل خشونت 
 کـه بـر حـسب شـدت وقـوع           در صـورتی   ،است  شوهر زدن

 از طریق میانگین وزنـی محاسـبه شـده و           شدت موارد وقوع  (
ترین بیش) باشد گر تعداد دفعات تجربه موارد خشونت می        نشان

هایی چون سیلی    موارد وقوع خشونت جسمی شامل خشونت     
  چنین مشت و لگد زدن یا  هم. باشد زدن و کتک زدن شوهر می

هل دادن شدید شـوهر بـه لحـاظ مـوارد و شـدت وقـوع در                 
  . دارندجایگاه مشابهی قرار 

در مورد خشونت روانی که شامل خشونت زبانی و مـالی نیـز       
خشونت ) وقوع(دهد بیشترین موارد      ها نشان می    شود، یافته   می

 داد کـشیدن  شـامل  ،ی نیـز دارنـد    یکه شدت وقوع بـاال    روانی  
و کمتـرین   صیات اخالقـی واز خص شوهر   ایراد گرفتن    شوهر،

شـوهر در  موارد وقـوع خـشونت روانـی عبارتنـد از دخالـت         
 پدري خود، از بین بردن وسایل ي  همسرش با خانواده ي  رابطه

   .شهـا از دسـت همـسر    منزل و تهدید شوهر به گـرفتن بچـه       
متوسـط   .شـود   مـشاهده مـی  2 و 1هـاي   چه در نمـودار  چنان  

هـاي   هـاي روانـی نـسبت بـه خـشونت          شدت وقوع خشونت  
  .سی بیشتر استنجسمی و ج

   سن زنان و ،ن و همسر آزاري  بین س  ي  به منظور بررسی رابطه   
 35 سال، 34 تا 25 سال، 24 تا15شوهران به چهار گروه سنی 

 آزمون واریانس یـک  . سال به باال تقسیم شد     44 سال و    44تا  
  ي  هاي سنی چهارگانـه    داري بین گروه   معنیي     هیچ رابطه  هطرف
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  ت جسمی در توزیع فراوانی موارد و شدت وقوع خشون : 1نمودار 
  1382ي اسالم آباد زنجان،   زن متاهل در منطقه300

  
 تنهـا  ،چنـین تعـداد فرزنـدان    هـم . فوق و خشونت نشان نـداد   

 خـشونت کلـی   ي میـزان تجربـه  داري بـا    مثبت معنـی  ي  رابطه
)03/0 P= (نشان اي       و با خشونت روانی و جسمی رابطه       دارد

 بین تحصیالت دار نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی   . دهد نمی
ــه  ــزان تجربـــ ــان و میـــ ــاطفی ي زنـــ ــشونت عـــ    خـــ

)001/0= P( داري بـین    معنـی ي  بـا وجـود ایـن رابطـه        ، است
  .تحصیالت مردان و همسر آزاري مشاهده نگردید

 درآمد مردان ، بین درآمد زن و شوهر    ي  به منظور بررسی رابطه   
 هزار تومان 200 تا 110 هزار تومان،  100به سه گروه صفر تا      

 ي   نتایج حاکی از رابطه    . هزار تومان تقسیم شد    200 از   و بیش 
دار بین میزان درآمد شوهران و خـشونت در ابعـاد کلـی              معنی

)001/0=P(   جسمی ،)003/0=P(    و روانی )001/0=P( است . 
به عبارت دیگر متوسط میزان اعمال خـشونت کلـی در میـان             

، ) درصـد  4/2( هـزار تومـان      100مردان داراي درآمد کمتر از      
   هـــزار 200 تــا  100بیــشتر از گـــروه داراي درآمــد بـــین   

. باشـد  می)  درصد8/0( هزار تومان 200و باالي   )  درصد 2/1(
اما با توجه به میزان درآمـد پـایین زنـان و ایـن موضـوع کـه                 

هـا بـه     ند، آن هستر  کاها به نوعی بی     درصد از آن   85نزدیک به   
  ) اغلغیـر شـ  (و بـدون درآمـد    ) شاغل(دو گروه داراي درآمد     

ـ     تفـاوت معنـی داري بـه لحـاظ     ی تقسیم شدند ولی آزمـون ت
جود وبا . ور نشان ندادک خشونت در میان دو گروه مذ   ي  تجربه

 ي رابطـه ) یب درآمد مـرد و زن     کتر(این میزان درآمد همسران     
ــشان د   ــشونت ن ــا خ ــی ب ــوري امنف ــه ط ــسران    د ب ــه هم   ک

  داراي درآمد بـاال نـسبت بـه همـسران کـم درآمـد خـشونت                
   .کنند میتجربه را تري کم

نتایج تحقیق نشان می دهد که خشونت روانی همبستگی نسبتاً  
 با خشونت جسمی دارد و بیـشتر   )p ، 67/0=r=001/0(زیادي  

 خـشونت   ،اند  پاسخگویانی که خشونت روانی را تجربه نموده      
از سـوي دیگـر     . انـد   جسمی متعاقب آن را نیز تجربـه نمـوده        

ـ        االیی بـا خـشونت جـسمی       خشونت زبانی نیـز همبـستگی ب
)001/0=p  ،56/0=r(  هـاي چنـد     نتـایج تحلیـل   . دهد  نشان می

نیـز   OLS3مدل رگرسیون چنـد متغیـري   متغیري با استفاده از   
ست که از بین تمام متغیرهاي وارد شده به مـدل    ا حاکی از آن  

رگرسیونی به ترتیب متغیرهاي رضـایت زناشـویی همـسران،          
هاي شخصیتی و رفتـاري       هاي شغلی شوهران، ویژگی     استرس

هاي زندگی تاثیر مستقیمی      شوهران، درآمد همسران و استرس    
) یب خشونت روانـی و جـسمی  کتر(خشونت کلیي   تجربهبر  

   از واریانس   29/0این پنج متغیر در مجموع      . دارندتوسط زنان   
ــر    ــان متغی ــن می ــد و در ای ــین کــرده ان ــی را تبی   خــشونت کل

ــویی  ــایت زناشــ ــترسو ) Beta=-24/0(رضــ ــاي  اســ   هــ
ــه ترتیــب بیــشترین مقــدار واریــانس ) Beta=19/0(شــغلی  ب

  .اند ردهکخشونت کلی را تبیین 
ــی ــورد خــشونت روان ــه،در م ــی  یافت ــشان م ــده هــا ن ــه ن   د ک

هـاي   متغیرهاي رضایت زناشویی، استرس هاي شغلی، ویژگی    
داري بـا خـشونت     معنـی ي شخصیتی و درآمد همسران رابطـه  

   از واریـانس متغیـر   25/0ایـن متغیرهـا در کـل       . دارنـد روانی  
انـد کـه در مـدل نهـایی متغیـر          ردهکـ خشونت روانی را تبیین     

ــترس) Beta=-19/0(رضــایت زناشــویی  ــغلی ، اس ــاي ش   ه
)05/0- = Beta (        به ترتیب بیشترین وزن را در تبیین واریانس

در . انـد   خشونت روانی به خود اختـصاص داده ي متغیر وابسته 
  ا خـشونت جـسمی نیـز تنهـا دو متغیـر خـصوصیات              برابطه  

                                                
 Ordinary Least Square method٣  

۰
۵

۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵

سيلي زدن  كتك زدن پرت نمودن  مشت زدن هل دادن

موارد وقوع  شدت موارد وقوع
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  1382ي اسالم آباد زنجان،   زن متاهل در منطقه300توزیع فراوانی موارد و شدت وقوع خشونت روانی در  : 2نمودار 
  

انـد    شخصیتی و رفتاري منفی شوهر و درآمد همسران توانسته        
مـدل خـارج    متغیرهـا از  ي خود را در مدل حفظ کنند و بقیـه     

 از تغییرات متغیـر     33/0 این دو متغیر نیز بر روي هم         ،اند  شده
  . اند دهکرخشونت جسمی را تبیین 

  
  بحث 

زوانـی و  (در این مطالعه فراوانی خشونت کلی علیه زنـان    
رانش کـا میرزایـی و هم   .  درصـد بـود    26در حـدود    ) جسمی

 همـسر آزاري در اصـفهان شـیوع         ي  مطالعـه یک  نیز در   ) 17(
بـا ایـن حـال      . انـد    درصد گزارش نمـوده    24آزاري را   همسر  

میـزان شـیوع خـشونت در     ) 11( رانشکـا سیف ربیعـی و هم    
ایـن تنـوع ارقـام و نـرخ     . اند دهکر درصد گزارش 42تهران را  

خشونت نه تنها به تفـاوت سـطوح خـشونت بـین شـرایط و               
  جوامـــع بـــستگی دارد بلکـــه بـــه تفـــاوت روش تحقیـــق، 

گیـري، نـوع آمـوزش        ي نمونـه  هـا   تعاریف خشونت، تکنیـک   
هـاي فرهنگـی    هـاي آنـان و تفـاوت      گـران و مهـارت      مصاحبه

شود که بر تمایل پاسـخگویان در افـشاي تجـارب            مربوط می 
  . )18 (گذارد شان تاثیر می زناشویی

  در ایـــن مطالعـــه فراوانـــی خـــشونت کلـــی علیـــه زنـــان 
بـر اسـاس ایـن      .  درصد بـود   26در حدود   ) روانی و جسمی  (

 خشونت روانی در نمونه هـاي       ي  وسط میزان تجربه  تتحقیق، م 
 است و غالبا از     بیشترمورد بررسی نسبت به خشونت جسمی       

دخالـت  (رفتـاري   تا  ) داد کشیدن (نوع خشونت روانی کالمی     
 معنـی داري بـا   ي  سن زنان و شوهران رابطـه     . است) بی مورد 

 (Soler) هاي سـولر  دهد که این امر با یافته     خشونت نشان نمی  
 مثبـت  ي ولـی تعـداد فرزنـدان رابطـه    ) 19(خـوانی نـدارد     هم

در ایــن .  خــشونت کلــی داردي میــزان تجربـه داري بــا  معنـی 
 خطی مثبت بـین تعـداد   ي نیز به رابطهسایر محققان خصوص  

  ). 20(اند  برده فرزندان و نرخ همسر آزاري پی
 خشونت روانی رابطه داردکه  ي  تحصیالت زنان صرفاً با تجربه    

در خصوص ) 22،21(ها   برخی از پژوهش  هاي   با یافته این امر   
از سوي  . خوانی دارد   تحصیالت با خشونت روانی هم     ي  رابطه
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دیگر عدم وجود رابطه بین تحصیالت مـردان و خـشونت بـا             
  .مطابقت دارد) 23(برخی دیگر از محققان نتایج 

ــات   ــی مطالع ــایج برخ ــشان داده) 24(نت ــردان داراي ن ــه م    ک
بت به سایر مردان بیـشتر مـستعد خـشونت و           درآمد پایین نس  
در تحقیق حاضر نیز بـین میـزان درآمـد          . هستندهمسر آزاري   

ــسمی و روانــی       ــی، ج ــشونت در ابعــاد کل ــوهران و خ   ش
میـزان درآمـد همـسران     . معنی داري مـشاهده گردیـد  ي  رابطه

  کــه   بــه طـوري .دهـد   منفــی بـا خــشونت نـشان مــی  ي رابطـه 
سبت بـه همـسران داراي درآمـد       همسران داراي درآمد پایین ن    
  . )26،25. (انـــد دهکـــرتجربـــه را بـــاال خـــشونت بیـــشتري 

  شونت نتــایج یــک بررســی توصــیفی نــشان داد کــه نــرخ خــ
  هـاي    برابـر بیـشتر از خـانواده   5هاي زیر خط فقر،     در خانواده 

د که خشونت  دا  نشان  حاضر   نتایج تحقیق    .)27(باشد   مرفه می 
ی دارد کـه ایـن امـر بـا     روانی با خـشونت جـسمی همبـستگ       

همبستگی باالي . خوانی دارد هم) 28(سایر تحقیقات هاي  یافته
برخـی  هـاي    خشونت زبانی و خشونت جسمی نیـز بـا یافتـه          

) 29(نتـایج تحقیقـات مختلـف     .خوانی دارد هم) 24(محققان  
است احتمال گزارش خشونت روانـی و جـسمانی         نشان داده   

تـضاد  . بیشتر اسـت  ،دارندمردانی که رضایت زناشویی پایینی      
بـه  نترل سایر متغیرهـا  کزناشویی و عدم رضایت حتی پس از   

 همـسر   ي  ننـده کی از متغیرهاي تبیـین      کیبه عنوان    طور مکرر 
رضایت زناشـویی و    بنابراین   ،)31،30(آزاري ذکر شده است     

اهش بدرفتاري زناشویی کلـی     کیفیت روابط عامل مهمی در      ک
صیتی و رفتاري منفی مردان نیز هاي شخ ویژگی. و روانی است

 باثباتی از الگوهـاي رفتـاري تـاثیر مثبتـی     ي به عنوان مجموعه  
 ایـن   ي  برخشونت کلی دارد و حـاکی از نقـش تعیـین کننـده            

هـاي روانـی و رفتـاري در تعـامالت و روابـط میـان          خصیصه
  . والدین است

  هــاي شــغلی  هــاي تحقیــق حاضــر اســترس مطــابق بــا یافتــه
ی با خـشونت کلـی و روانـی دارد کـه مویـد               مستقیم ي  رابطه
دهد که خـانواده بـه    اي تحقیقات قبلی است و نشان می     ه یافته

  توانــد بــه طــور مــستقل از  عنــوان یــک خــرده سیــستم نمــی

ــستم ــد ســایر خــرده سی ــاثر از خــرده ،هــا عمــل کن    بلکــه مت
اسـترس  البتـه   . هاي دیگر درون نظام اجتمـاعی اسـت         سیستم

بلکه خشونت نوعی واکنش رفتـاري    ،باشد علت خشونت نمی  
یبـی از سـایر     کخـشونت حاصـل تر    ،  ها است  در برابر استرس  

   .)31(ها باشد  ی از آنکان دارد استرس یمکست که ا امتغیرها
  

  گیري نتیجه
روانـی و  (در این مطالعه فراوانی خشونت کلی علیه زنـان    

گر توجه بیـشتر بـه     درصد بود که نشان    26در حدود   ) جسمی
رضایت زناشویی تـاثیر مثبتـی   از آنجا که . باشد ل می این مشک 

سترش فرهنگ گ بنابراین با    ،اهش خشونت زناشویی دارد   کدر  
هش کـا تـوان شـاهد      ي می فکر  همره، مشورت و    کگفتگو، مذا 

ر  کـا راهرسـد کـه    به نظر می. چشمگیر خشونت زناشویی شد 
اهش تضاد در خانواده و کدوم براي افزایش رضایت زناشویی     

رسیدن به این هدف نیازمنـد آمـوزش        . یت تضادها است  مدیر
هاي مـدیریت    هاي زندگی، شیوه    همسران در خصوص مهارت   

با توجه . هاي حل مساله بین همسران می باشد      تضاد و مهارت  
انجام اقدامات آموزشـی بـراي      هاي اجتماعی،     به تاثیر استرس  

بـر  تـاثیر مثبتـی   توانـد    آنـان مـی   تغییر رفتار به منظور   ضاربان  
بـا اجبـار مـردان    . ها داشـته باشـد     اهش خشونت در خانواده   ک

بــه جــاي (هــاي آموزشــی  ضــارب بــراي شــرکت در برنامــه
هـاي غیـر     تـوان روش   مـی ) ها بازداشت، جریمه و سایر روش    

 مـدیریت  ،آمیز مدیریت خشم و تضادهاي میان فردي  خشونت
هـا و پـذیرش مـسئولیت      سازگاري بـا آن ي ها و نحوه   استرس

ــان آمــوزش دادفــردي ر ــه آن ــوق . فتارهــا را ب ــه مــوارد ف   البت
ــت   ــراي حمای ــا ایجــاد قــوانین مناســب ب   مــستلزم اصــالح ی

 85چنین با توجه به عدم اشتغال  هم. هایی است از چنین برنامه
درصد و این امر که همسر آزاري در جـوامعی کـه مـردان بـر      

  هــاي خــانواده  ثــروت مخــصوصاً درآمــد حاصــل از فعالیــت
یـک   ،)11(ارند نسبت به سایر جوامـع بیـشتر اسـت           نترل د ک

ــصه مــی دیگــر ر مناســب کــاراه ــن نقی ــع ای ــراي رف ــد  ب توان
کـه کـه زنـان بـه      تا زمانی. توانمندسازي زنان و دختران باشد  



  زنجاني اسالم آباد  منطقهوامل موثر بر آن در ــهمسر آزاري و عفراوانی 
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ــوده و ارزش     ــسته ب ــردان واب ــه م ــصادي ب ــاظ اقت ــاي  لح ه
شـان    هاي مادري و همـسري       را منحصراً از نقش    شان  اجتماعی

از . توانند از خشونت رهایی یابند ها هرگز نمی کسب نمایند آن
 زمـانی  ي  پیشنهادي دیگر کـه نیـاز بـه بـازه      راهکارهايجمله  
رها دارد، اصالح سـاختارهاي  کا  تري نسبت به سایر راه     طوالنی

نابرابري، ري، کا فقر، بی(ناسالم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی     
هـا، بهبـود    ، بهبـود حمایـت از خـانواده     .....)تبعیض، تـورم و     

   .است... آموزش، ایجاد اشتغال و 

  قدردانیتشکر و 
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی     ه این   ب

پـژوهش  استان زنجان به خاطر تصویب و تامین منـابع مـالی            
 دکتـر  چنـین از جنـاب آقـاي     هـم . گـردد  تشکر و قدردانی می   

شغلی، مهندس وکیلی، خـانم دکتـر محمـد رضـایی و خـانم            
 ،حیدري که تسهیالتی را براي انجام طرح مزبور فراهم آوردند    

  .شود  میقدردانیصمیمانه 
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