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  چكيده
اين معضل اجتماعي خود . شودآسيب اجتماعي پنهان است كه در همه جوامع ديده مينوعي نان خشونت عليه ز :سابقه و هدف

اين مطالعه سعي دارد با بررسي موارد ارجاعي . ساز بروز ساير مشكالت بهداشتي و اجتماعي در قربانيان خشونت به شمار ميرودزمينه
 .ي كندي را شناسا عوامل موثر در بروز اين پديده،به مركز پزشكي قانوني كرج

 كه به دليل همسرآزاري از مراجع قضائي به مركز پزشكي قانوني ي زن متاهل100 براي ياين پژوهش موردـ شاهددر : يسروش برر
 كه به دليل ديگري به اين مركز مراجعه و هرگز سابقه همسرآزاري نداشتند، ي زن متاهل100 ارجاع شده بودند و 1384كرج در سال 

  . ي تكميل گرديدانامهپرسش
بين سطح تحصيالت زنان يا مردان و همسرآزاري ارتباط . با افزايش سن زن و مرد فراواني همسرآزاري كاهش مي يافت :هايافته
، )>001/0p( همسر ديگر داشتن، )>001/0p( وجود سابقه درگيري با قانون و ارتكاب جرم در همسران زنان. داري وجود نداشتمعني

 . در بروز همسرآزاري موثر بود) >001/0p(و اعتياد در همسران زنان ) >001/0p(ي به مسائل ديني و مذهبي مردان ميزان پايبند
 .روندترين عوامل موثر در بروز همسرآزاري به شمار ميسن پايين زن، اعتياد مرد، رفاه اقتصادي پايين خانواده مرد مهم: گيرينتيجه

عدم تفاهم بين زوجين، عهده داشتن سرپرستي فردي از خانواده همسر، عدم پايبندي به مسائل چنين نداشتن عالقه به همسر، هم
 .مذهبي همسر، تعدد زوجين، وجود خشونت عليه كودكان در خانواده و سابقه ارتكاب ساير جرائم با همسرآزاري ارتباط دارد

  .همسرآزاري، زنان، پزشكي قانوني :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
هـاي اجتمـاعي پنهـان اسـت كـه          ي يكي از آسـيب    همسرآزار

گيـرد و سـبب از هـم        معموالً در محيط بسته خانه شـكل مـي        
قربانيان اصـلي خـشونت در   .شود گسيختگي كانون خانواده مي   

محيط خانواده در مرحله نخست زنان و پـس از آن كودكـان و              

                                                 
  ، سعيد شعبانيكرج ، عظيميه، مركز پزشكي قانوني شهرستان كرج: نويسنده مسئولآدرس 

)email: saeed_shaabani_ Doc@ yahoo.com  (  
  12/12/1386: تاريخ دريافت مقاله
  20/7/1387 :تاريخ پذيرش مقاله

 ، طـوالني دارد ايآزاري سـابقه اگر چه زن. باشند  سالمندان مي 
 در آمريكـا بـه آن دسـته از زنـاني كـه بـا                1970از سـال    ولي  

شكايت همسرآزاري مراجعه كردند توجه خاصي شد و اهميـت          
در جهـان امـروز خـشونت        .)1 (آن به اطالع عموم رسانده شد     

نسبت به زنان يكي از مسائل بزرگ بهداشت عمومي به حساب           
ر گير د اي همه هاي اخير به صورت پديده    آيد و در طي دهه    مي

سـاز مـشكالت   همچنين همـسرآزاري خـود زمينـه      . آمده است 
كه زنـان مـورد ضـرب و شـتم            بطوري ،بهداشتي ديگري است  

 هاي روحـي نيـاز پيـدا     برابر بيش از زنان ديگر به درمان4ـ5
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 همسرآزاري  ،عالوه براثرات سوء جسماني و رواني     . )2 (كنندمي

هـاي  تسبب كاهش عملكرد اجتماعي، افزايش نيـاز بـه مراقبـ     
بهداشتي، مراجعه به مراكز درماني اورژانس و بستري زنـان در           

 .)3-5 (گرددبيمارستان مي

. باشدآسيب ناشي از همسرآزاري گاه بسيار شديد و كشنده مي         
خشونت عليه زنان در دوران حاملگي سـبب افـزايش عـوارض            
حاملگي از قبيل تولد شير خواران با وزن كم، حاملگي زودرس           

همـسرآزاري درتمـام طبقـات      . )6،7( گـردد  مي و سقط جنين  
شـيوع همـسرآزاري    . دهـد اجتماعي و در همه جوامـع رخ مـي        

بسته به جمعيت مورد مطالعه و تعريـف همـسرآزاري متفـاوت         
است و هنوز آمار روشني در زمينه شيوع عوامل موثر در بـروز             

افراد با مشخصات فردي، خـانوادگي،       .باشدآن در دسترس نمي   
و اقتصادي خاص ممكن است در معرض خطر بـراي          اجتماعي  

همچنـين  . ايجاد اين مشكل بوده يـا سـبب تـشديد آن شـوند            
ــه صــرف  ــانوني جامع نظــر از وضــعيت  نگــرش اجتمــاعي و ق

اجتماعي اقتصادي افـراد، عامـل خطـر اصـلي در همـسرآزاري          
  . )8 (گرددمحسوب مي

-امـه از آنجا كه خشونت عليه زنان دستيابي به ساير اهداف برن          

دهـد،  هاي توسعه و بهداشت را شـديداً تحـت تـاثير قـرار مـي         
ضروري است كه جامعه از ابعاد آن آگـاه گـردد تـا بـا اجـراي                  

هاي آموزشي بتوان از سوء رفتـار پيـشگيري و بـه وضـع        برنامه
اي بـا   در ايـن راسـتا مطالعـه      . قربانيان خشونت رسيدگي كـرد    

در زنان مراجعـه    هدف بررسي همسرآزاري و عوامل موثر برآن        
     . به مركز پزشكي قانوني كرج انجام گرفتهكنند

  
  مواد و روشها

گـروه مـورد بـه      .  انجام شد  ياين پژوهش با طرح موردـ شاهد     
 كـه  ي نفر و به صورت متوالي از ميـان زنـان متـاهل    100تعداد  

توسط همسر خود مورد ضـرب و جـرح قـرار گرفتـه و پـس از             
 1384 و قـضايي در سـال        شكايت از طريـق مراجـع انتظـامي       

جهت معاينه به مركز پزشكي قـانوني شهرسـتان كـرج ارجـاع             
زن متاهـل   100گـروه شـاهد را      . شده بودنـد، انتخـاب شـدند      

تشكيل دادند كه همه آنها به علل ديگري بـه بخـش معاينـات              
زنان مركز پزشكي قانوني مراجعه كرده بودنـد و هرگـز سـابقه             

اطالعـات هـر دو     . اشـتند ضرب وشتم توسط همسرانشان را ند     
گروه توسط پزشك بخش معاينات زنان طي مصاحبه حـضوري    

نامه اين پرسش  .اي از قبل تهيه شده درج گرديد      نامهدر پرسش 
شامل مشخصات فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتـصادي فـرد،          
سابقه اعتياد به مواد مخدر يا مصرف الكل توسط همسر، ميزان      

 وجود آزار نـسبت بـه كودكـان در          پايبندي به مسائل مذهبي،   
. خانواده و نوع وسيله مـورد اسـتفاده جهـت همـسرآزاري بـود             

.  انجـام شـد    SPSS آمـاري    افزارنرم تحليل آماري با استفاده از    
 Chi-Squareبراي بررسي رابطه بين متغيرهاي كيفي از آزمون 

بـراي  . اسـتفاده شـد    Fischer دقيـق    و در صورت لزوم آزمـون     
 independent  t-testآزمـون  از  متغيرهاي كمي بررسي ارتباط

بـه  . رفـت  به كـار   Mann Whitny Uو در صورت لزوم آزمون 
بيني كننده همسرآزاري،   منظور كشف متغيرهاي مستقل پيش    

 Stepwiseتحليــل رگرســيون لجــستيك مرحلــه بــه مرحلــه 

Logistic Regressionمتغيرهاي مستقل و  .  به كار گرفته شد
 نظر آماري و باليني وارد مدل رگرسيون لجـستيك          دار از معني

)Logistic regession ( شدند تا اثر مستقل و تطبيق داده شده
هـاي آمـاري    بـراي همـه مقايـسه      .هركدام از آنها به دست آيد     

   .  تعريف شد05/0 داري به ميزانسطح معني
  

  هايافته
ــان مــورد مطالعــه   ــه صــورت (بــين ســن زن و )  رده ســني5ب

ــسرآزا ــيهم ــاط معن ــود داشــت يدارري ارتب ) p=006/0( وج
فزايش سـن زن    ا آزمون روند خطي نشان داد كه با         .)1جدول  (

  ). p=001/0(يابد درصد فراواني همسرآزاري كاهش مي
  

  توزيع سني زنان به تفكيك گروه مورد و شاهدـ1جدول 

55باالتر از  46 ـ 55 36 ـ45 26 ـ 35 15 ـ 25 
 1) 9( 10) 4/9(19) 9/17(41) 7/38(35) 33(*مورد

 240) 3/23(26) 2/25( 36) 35(17) 5/16(شاهد
  )درصد(فراواني  *
 

سـواد،  افراد مورد مطالعه از نظر تحصيالت بـه پـنج گـروه بـي             
داشتن توانايي خواندن و نوشتن، داشتن سيكل، داشتن مدرك         

نان آتحصيلي ديپلم و باالتر تقسيم شدند كه به ترتيب فراواني           
 ،   درصـد  1/32،   درصـد  17،   درصـد  4/10زنان گروه مـورد     در  

فراواني زنـان گـروه شـاهد در        .  بود  درصد 3/11  و درصد 2/29
 3/24،   درصـد  4/21،   درصـد  7/11هرگروه تحصيلي به ترتيب     

بـين سـطح تحـصيالت      .  بود درصد4/15  و  درصد 2/27،  درصد
  و )NS( وجـود نداشـت      يدارزنان و همسرآزاري ارتباط معنـي     

  ).NS(بودند  همسرآزاري و شغل زنان مستقل از يكديگر
همسرآزاري و سن همسران زنان مـورد مطالعـه داراي ارتبـاط            

و آزمون روند خطـي     ) 2جدول  ) (p=034/0(داري بودند   معني
نشان داد كه با افزايش سن مرد فراوانـي همـسرآزاري كـاهش             

  .)p=009/0(يابد مي
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 ه تفكيك گروه مورد و شاهد توزيع سني همسران زنان بـ2جدول 

55باالتر از  46 ـ 55 36 ـ45 26 ـ 35 15 ـ 25 
 6) 7/5(13) 3/12(32) 2/30(43) 6/40(12) 3/11(*مورد

14) 6/13(18) 5/17(37) 9/35(23) 3/22(11) 7/10(شاهد
  )درصد(فراواني  *

  
ميزان تحـصيالت همـسران زنـان و همـسرآزاري ارتبـاط            بين  
 همسران زنان بـه     ، از نظر شغل   .)NS(  وجود نداشت  يردامعني

 كارگر يا كشاور،كارمند ساده، كارمند عالي رتبه        ،بيكار( گروه   5
تقسيم شدند كـه فراوانـي همـسرآزاري در گـروه           ) و شغل آزاد  

 9/1،  درصـد  7/6،  درصـد  2/20،  درصـد  5/13مورد به ترتيـب     
اد بـه    و در گروه شاهد فراواني شـغل افـر         درصد 7/57  و درصد

  ودرصـد  8/7، درصـد  6/13، درصـد  6/14، درصـد  9/2ترتيب  
ــردان و   درصــد 9/50 ــين شــغل م ــاري ب ــود كــه از نظــر آم  ب

 ).p=013/0( وجود داشت يدارهمسرآزاري ارتباط معني

فراواني درگيري با قانون و ارتكاب جرم همـسران زنـان گـروه              
 در همسران گروه شاهد درصد 1/6 در مقابل درصد 7/41مورد  
 زنان گروه مورد به وجود همـسر     درصد p .(1/23>001/0( بود

ديگري غير از خود براي شوهرشان اشاره كردند كه اين ميزان           
ــاهد  ــروه ش ــوددرصــد 8/6در گ ــزان ). p>001/0(  ب ــين مي ب

پايبندي به مسائل ديني و مذهبي مردان و همسرآزاري ارتباط          
  ).p>001/0(داري وجود داشت معني

اقتصادي خانواده زنـان و همـسرآزاري رابطـه          نسبت رفاه    بين 
كه بـين فراوانـي رفـاه         در حالي  ،)NS(معني دار وجود نداشت     

 وجود  يداراقتصادي خانواده مردان و همسرآزاري ارتباط معني      
بين وضعيت استقالل خانواده و همـسرآزاري       ) p=03/0( داشت

  ).3جدول ) (p=02/0( وجود داشت يدارارتباط معني
  

  فراواني همسرآزاري براساس استقالل خانواده  ـ3جدول 
 غذاي مشترك خانه مشترك كامالً مستقل استقالل خانواده

 %5/11 %8/3 %6/84 مورد

 %2 %9/3 %1/94 شاهد

  
نسبت داشتن تكفل افرادي از خانواده همسر در گـروه مـورد و          

از ). p=002/0(  بود  درصد 6/20 و   درصد 4/40شاهد به ترتيب    
 مطالعه در رابطه با وجود مشكالت روحي روانـي در           زنان مورد 

   همسر سـوال شـد كـه بـين دو گـروه مـورد و شـاهد تفـاوت                   
 ،درصـد  21در مقابـل     درصـد  4/79( وجود داشـت     يدارمعني
001/0<p .(  

همسرآزاري و فراواني خشونت بـر عليـه فرزنـدان توسـط            بين  
 ).p>001/0(  وجـود داشـت    يدارهمسران زنان تفـاوت معنـي     

 6/72اعتياد در همسران زنـان بـا سـابقه همـسرآزاري            راواني  ف
 درصـد  9/37 برآورد شد كه اين ميزان در گـروه شـاهد            درصد

فراوانـي تفـاهم بـين زوجـين و تـشابه           بـين   ). p>001/0( بود
 يدارفرهنگي اجتماعي با همسر و همـسرآزاري ارتبـاط معنـي       

  .)p>001/0( وجود داشت
جرح به كار رفته جهت خشونت      در رابطه با نوع وسيله ضرب و        

 6/40(عليه زنان سوال شد كه بر اين اسـاس بيـشترين گـروه              
با دست و پا از سـوي همـسران خـود مـورد آزار قـرار                ) درصد

گرفته و بعد از ان استفاده همسران از دست و پا و وسايل كند              
 .ذكر شد و كمترين ميزان مربوط به وسايل تيز بود

 ، اعتيـاد ،سن مرد، سن زنشامل دار و مستقل  متغيرهاي معني 
 درآمد خانواده وارد مدل لجستيك   و رفاه اقتصادي خانواده مرد   

 خالصـه شـده     4رگرسيون شدند و مدل نهايي كـه در جـدول           
اسـاس نتـايج ايـن جـدول ميـزان رفـاه        بـر  .است بدست آمـد  

اقتصادي پائين يا متوسط خانواده پدري نسبت بـه رفـاه عـالي            
چنـين  هم .دهدرابر شانس همسرآزاري را افزايش مي      ب 3 و   9/4

 برابـر   5 شانس همـسرآزاري را حـدود        ،وجود اعتياد در همسر   
 سال در محـدوده  10كاهش سن زن به ازاي هر   .كندبيشتر مي 

 برابر شانس همـسرآزاري را      6/1 ،)1 جدول(سني تعريف شده    
  .كندبيشتر مي

 
ـ 4جدول   يش بينـي   پـ بـه منظـور      تحليـل رگرسـيون لجـستيك        ـ

   سن زن و اعتياد،همسرآزاري براساس متغيرهاي رفاه
ضريب  متغير

 )B(متغير

نسبت شانسp-valueخطاي معيار

  رفاه خانواده مرد
)متوسط نسبت به عالي(

12/1 622/0 07/0 07/3 

  رفاه خانواده مرد
 )پايين نسبت به عالي(

59/1 499/0 001/0 93/4 

 05/5>001/0 328/0 621/1 اعتياد مرد

 6/1>001/0 161/0 518/0 سن زن

  
  بحث

ديده  تر بيشتر اشاره شد،  همسرآزاري در زنان جوان      كه  همانگونه  
مي شود به طوري كه بيـشترين ميـزان خـشونت عليـه زنـان در                

 بـا نتـايج     بـود كـه    سـال    25ـ35 سال و بعد از آن       15ـ25 ينسن
پديـده  بروز بيـشتر ايـن      . )9- 11 (خواني دارد بيشتر مطالعات هم  

تواند ناشي از نداشتن تجربه، آشـنايي       اجتماعي در زنان جوان مي    
هاي زندگي و چگونگي رويايي بـا مـشكالت خـانواده در            با مهارت 
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در واقع سهم قابل توجهي از قربانيان همسرآزاري        . اين گروه باشد  

تـرين و مقيـدترين سـالهاي    دهند كه در فعالرا زناني تشكيل مي  
رند كه اين مساله از لحاظ اقتصادي، فرهنگي     بعمر خود به سر مي    

 .و اجتماعي بيشترين آسيب را در جامعه به همراه دارد

 نتايج ما حاكي از آن است كه بين ميزان سطح تحـصيالت زنـان              
اي يا مردان و همسرآزاري ارتباطي وجـود نـدارد كـه در مطالعـه             

روي مراجعين مراكز پزشكي      بر 1376موردـ شاهدي كه در سال      
 .)12 ( نيز بـه ايـن مـساله اشـاره شـد           ،قانوني تهران انجام گرفت   

هرچنــد برخــي مطالعــات انجــام شــده در كــشورهاي خــارجي  
 به عنوان عامل موثر در بـروز ايـن پديـده             را تحصيالت پائين مرد  

 1999، ولي در مطالعه اخيري كه برروي        )13- 15(شناخته است   
بـين سـطح     ، صـورت گرفـت    2002ي در سـال     يزن متاهل كانادا  

  .)9 (تحصيالت مرد و خشونت عليه زنان ارتباطي كشف نشد

نتايج ما نشانگر آن است كه ميان شغل زن و همسرآزاري ارتباطي 
اين در حالي است كه بيشترين ميزان همسرآزاري در  .وجود ندارد

در اين مطالعه مشاهده شد كـه        .شودمردان با شغل آزاد ديده مي     
 اخالقـي و تعـدد زوجـين در بـروز           نداشتن عالقـه، عـدم تفـاهم      

نتـايج پـژوهش مـا نـشان داد كـه            .باشـد همسرآزاري مـوثر مـي    
همسرآزاري با سابقه ارتكاب ساير جرائم درمردان ارتباط دارد كـه   
اين مساله بيانگر اين است كه همسرآزاري در كنـار سـاير جـرايم         

گيرد و از اين رو بايد به مثابه هـر جرمـي مـورد پيگـرد                شكل مي 
پايبندي به مسائل مـذهبي و دينـي در مـردان           . نوني قرار گيرد  قا

چنـين فقـر    هـم  .شـود سبب كاهش بروز خشونت عليه زنان مـي       
نتايج . دهداقتصادي خانواده مرد، ميزان همسرآزاري را افزايش مي

اين مطالعه نشان داد كه عدم استقالل خانواده، داشتن سرپرستي          
 داشتن مشكالت روحـي ـ   فردي خارج از خانواده توسط همسر و

  .دهدرواني مرد ميزان همسرآزاري را افزايش مي
براساس مطالعات انجام شده در ايران و ساير كـشورها مـصرف            
مواد مخدر و الكل توسط همسر، عامـل بـروز همـسرآزاري بـه              

گونه كه براساس نتايج ما شيوع اعتيـاد در          همان .رودشمار مي 
 مشخـصاً   ،ع شـده بودنـد    همسران زناني كه مورد خشونت واقـ      

در واقع مصرف مواد، رفتار تجاوزگرانه      . باالتر از گروه شاهد بود    
ايـن  . )12،16 (دهـد را از طريق كاستن موانع آن افـزايش مـي         

هايي كه خـشونت    مطالعه نشان داد كه همسرآزاري در خانواده      
شـود كـه  بـه ايـن         برعليه كودكان وجود دارد بيشتر ديده مي      

در ايـران و سـاير كـشورها اشـاره           مـشابه ت  اموضوع در مطالع  
  .)9،12 (گرديده است

، هرچند درآمـد خـانواده و سـن مـرد در          شدهمانگونه كه ذكر    
بـا كـاهش سـن مـرد ايـن پديـده            و  همسرآزاري نقش داشت    

 ولي در تحليـل رگرسـيون لجـستيك مـوارد           ،يافتافزايش مي 

توان چنـين   علت حذف دو متغير فوق را مي       .فوق حذف شدند  
وجيه كرد كه سن مرد بـا سـن زن داراي همبـستگي بـسيار               ت

داراي ارتباط ) در مقايسه با سن مرد(باشد و سن زن      مي ييباال
دار چنـين معنـي   هم.  رودتري با همسر آزاري به شمار مي      قوي

تواند ناشـي از   مي Chi_ Squareبودن متغير درآمد در آزمون 
در واقـع    .مد باشد كنندگي منفي اعتياد برروي درآ    اثر مخدوش 

درآمد خود به تنهايي نقش چنداني در بروز همسرآزاري  ندارد           
 1376كه اين نتيجه بـا نتـايج مطالعـه انجـام شـده در سـال                 

اين در حالي است كه در مطالعات انجـام          .)12 (همخواني دارد 
شده در ساير كشورها درآمد پائين خانواده عنـوان عامـل بـروز           

  . )14، 13، 9 (ستهمسرآزاري دانسته شده ا
علت اين تناقص مي تواند ناشي از آن باشـد كـه همـسرآزاري در               
ايران بيشتر ريشه درمـسائل فرهنگـي و تربيتـي خـانواده دارد و              

 در ايجاد آن بـه شـمار        يمشكالت اقتصادي به تنهايي عامل موثر     
اي كه مـردان    اين پژوهش نشان داد كه بيشترين وسيله      . رودنمي

دهنـد دسـت و   د را مورد ضرب و شتم قرار مي     توسط آن زنان خو   
  .باشدتيز ميپا و كمترين وسيله مورد استفاده، وسايل نوك

تـوان گفـت كـه سـن        هاي پژوهش مـي   در پايان براساس يافته   
پايين زن، اعتياد مرد و رفاه اقتـصادي پـايين خـانواده مـرد از               

- عوامل موثر در بروز همسرآزاري بـشمار مـي         نجمله مهمتري 

چنين نداشتن عالقـه بـه همـسر، عـدم پايبنـدي بـه              هم .دنرو
مسائل مـذهبي مـرد، تعـدد زوجـين و وجـود خـشونت عليـه                

بـا   .كودكان در خانواده با همسرآزاري بيشتر ديـده مـي شـود           
توجه به اينكه سوءرفتار عليه زنان يـك معـضل اجتمـاعي بـه              

رود كه هر روز و هر لحظه روبه فزونـي اسـت، انجـام              شمار مي 
عات اپيدميولوژيك بيشتر در زمينه شناخت هرچه بيـشتر         مطال

ماهيت و وسعت اين پديده هولناك و پنهان اجتمـاعي توصـيه            
وسيله متخصصين، مسوولين و افراد درگير به        شود تا بدين  مي

بـديهي اسـت     .شكل جدي به اين معـضل اجتمـاعي بپردازنـد         
آموزش پزشكان و روانشناسان در خصوص آشنايي بـا عالئـم و            

گيـري جهـت رفـع      هاي پي عوارض همسرآزاري، ايجاد سيستم   
عوامل ايجاد كننده همسرآزاري در خانواده، آموزش جوانان در         

هــاي الزم بــه عمــوم در جهــت آســتانه ازدواج و دادن آگــاهي
  . باشندكن كردن آن موثر ميكنترل و ريشه

  
  تشكر و قدرداني 

ئي دانـشكده   وسيله از همكاري صميمانه دانشجويان ماما      بدين
پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد واحد كـرج تـشكر و قـدرداني             

  .شودمي
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