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 خالصه 

همسرآزاري عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و  :مقدمه

با توجه به . جسمي تا مرگ را به دنبال دارد -ي وسيعي از صدمات روانيگستره

همسرآزاري موارد اهميت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شديم که 

  .را مورد بررسي قرار دهيم ه به مراکز پزشکي قانوني شهر مشهدارجاع شد
 

، 1731تیا   1731هیاي  درطیي سیال   ي مقطعي تحليلیي در يک مطالعه: کارروش

روش بیا اسیتفاده از   کننده به مراکز پزشکي قانوني مشیهد  نفر از زنان مراجعه 311

اس تکميیل  آوري اطالعات بیر اسی  و روش جمع( آسان)گيري غير احتمالي نمونه

 SPSSافیزار آمیاري   هیا بیا اسیتفاده از نیرم    داده. وارد مطالعه گرديدند نامهپرسش

هیا از  ثبت و جهت بيان نتايج از آمیار توصیيفي و بیراي تحليیل يافتیه      17ي نسخه

 . هاي آماري تي و مجذور خي استفاده گرديدآزمون
 

 میردان سیال و   74/93 37/4نفیر بیا ميیان ين سین زنیان       311در کیل   :هاا يافته

سیال وارد مطالعیه    94/3 23/7و ميیان ين میدت ازدواد در   سال  33/79 97/3

 40و مردان نيز اکثیرا کمتیر از    71تا  90ديده درسنين بيشتر زنان آسيب. گرديدند

ي ازدواد اقیدام بیه همسیرآزاري کیرده     هیاي اوليیه  سال بودند و اکثرا نيز در سال

رآزار، اعتياد به میواد مخیدر داشیتند و در حیدود     تقريبا نيمي ازمردان همس. بودند

 .ي خشونت قبلي وجود داشتدرصد، موارد سابقه 30
 

با توجه به اين که اعتياد به مواد مخدر و پايين بیودن سیطس سیواد    : گیرينتیجه

همسر از عوامل مهم در بروز خشونت عليه زنان بود، لیزوم اتخیات تیدابير  زم در    

ياد زوجين از راهکارهاي مهم پيش يري از خشونت عليیه  راستاي پيش يري از اعت

 .زنان خواهد بود
 

 همسییرآزاري، خشییونت خییانوادگي، پزشییکي قییانوني،   :هاااي کدیااديواژه

  گيرشناسيهمه

 
 

 

 
 

 
 :نوشتپی

از . و با منافع نويسندگان ارتبیاطي نداشیته اسیت   انجام شده  علوم پزشکي مشهددانش اه و با حمايت مالي معاونت پژوهشي ي پژوهشي اين مطالعه پس از تاييد کميته

مرکز پزشکي قانوني استان خراسان رضوي و خصوصیا مراکیز معاينیات پزشیکي      تمام کارکنانچنين مديرکل و معاون پژوهشي و کارکنان آن حوزه و همهمکاري 

 .گرددسپاس زاري ميقانوني شهر مشهد 
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 Domestic violence rate in women who were referred to legal medicine 

organization of Mashhad city  

Abstract 
 Introduction: Wife abuse is defined as any sort of mal-

behaving with the spouse and consist of a range of injuries 

from psycho-physical to death.  

 Materials and Methods: In this cross sectional study 816 

cases of wife abuse were assessed in the survey since 2006 to 

2007, whose information were extracted according to special 

questionnaires from their case-sheets and finally analyzed with 

SPSS-13 program. 

 Results: Mean age of men was 32.77±8.23 and for women 

was 27.34±5.83 and mean marriage duration was 8.24±4.98 

years. The mean level of education, in women was diploma 

since in men was end of guidance school. Addiction rate in men 

was 43.3%. Most of women were not pregnant. The most 

common job between abused women was housewife and 

between husbands had their own business. Families mostly had 

one or no child. Most of women gave previous history of being 

abused by their partner. 

Conclusion: Based on this study, addiction and low level of 

education are important factors in partner violence against 

women. Therefore importance of improving knowledge about 

marriage and couple life in the early years adopt necessary 

measures in order to prevent addiction are important strategies 

for preventing violence against women. 

 

Keywords: Domestic violence, Epidemiology, Legal medicine, 

Wife abuse  
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 مقدمه
ست از سوءرفتار با زن که به اشکال ا همسرآزاري عبارت

رواني، هتاکي، پرخاشگري، بدرفتاري روحي مختلف نظير

 وضرب و شتم، منع روابط اجتماعي، خشونت در رفتار جنسي 

 يگستره ،همسرآزاري. باشدرفتار جنسي بدون رضایت مي یا

. دنبال دارده جسمي تا مرگ زن را ب-وسيعي از صدمات رواني

این پدیده  ،3991 در سال رفع خشونت عليه زنان يدر اعالميه

توسعه و صلح  ،به برابري یابيدستبه عنوان مانعي جهت 

اساس گزارش بانک جهاني، تجاوز و  بر. معرفي شده است

هایي نظير سرطان سينه و بيماري خشونت خانوادگي بيش از

ساله  31-44 سبب از بين رفتن سالمتي زنان ،رحم و تصادف

 يآزاري از معضالت مهم جامعههمسر يپدیده .(3) شودمي

با افزایش . هاي تاریخي داردبشري در قرن بيستم است که ریشه

جمعيت کره زمين و بروز مشکالت متعدد در زندگي جوامع 

پذیر اجتماع در معرض تهدید بيشتري آسيبمختلف، قشرهاي 

 سببگاهي این آزارها به حدي است که  (.2،1) اندقرار گرفته

آزاري به البته گاه زن. شودپناه بردن زن به مراجع قانوني مي

حدي دلخراش است که قرباني آن را باید در بيمارستان و یا در 

رهاي در مطالعات کشو. (4،1) معاینه نمود ،تاالر تشریح

اي اجتماعي شامل که عوامل زمينهاست خارجي اثبات شده 

 ترینعمده ،مخدر مواد و الکل مصرف نيز و خشونت به گرایش

ین ه اب (.6-9) باشندهاي خانوادگي ميامل بروز خشونتوع

خورند و مرداني که معلوم شده زناني که کتک مي ،ترتيب

دارند و اکثریت هاي اجتماعي مشابهي زنند، زمينهکتک مي

هاي خانوادگي را تجربه خشونت ،ها در دوران کودکيآن

باشند که پدري هایي مياند و اغلب متعلق به خانوادهکرده

 ،ساليدر بزرگ این بر بنا. (1،31،33) اندالابالي و خشن داشته

 شان و دخترها رفتار مادرشان را تکرارپسرها رفتار پدران

آزاري معموال در مطالعات بر روي زنمشکلي که . کنندمي

هاي فوق، مصاحبه اغلب بررسيدر ست که ا وجود دارد آن

شود و شوهران این افراد معموال قابل فقط با قربانيان انجام مي

. (6،9،32،31) ندباشدسترس نبوده و یا حاضر به همکاري نمي

که بعضي از مطالعات تاکيد دارند که  دیگر آن ينکته

تر از شایع ،آزاريهاي قرباني زنري در خانوادهآزاکودک

علل همسرآزاري طور کلي ه اما ب ؛دهدها رخ ميسایر خانواده

اختالل  یا وابسته شناختي نظير اختالل شخصيتشامل علل روان

جنس،  شخصيت پارانوئيد و سایر عوامل و متغيرها نظير سن، 

مذهبي، تربيتي، -اجتماعي و فرهنگي-وضعيت اقتصادي

مشکالت اقتصادي،   سوءسابقه، شغل، انحراف اخالقي شوهر،

هاي جاي اطرافيان و اختالفهاي بينداشتن تفاهم، دخالت

که به منجر شوند هایي مشاجرهتوانند به است که ميفرهنگي 

در مطالعات . (1،1،34،31) دونشميضرب و شتم زن منتهي 

ه همسران متعدد انجام شده در خصوص بروز خشونت علي

درصد در مطالعات مختلف  7/13تا  1/29ميزان بروز از 

در کل با توجه به اهميت . (36-33،39، 1) متفاوت است

موارد موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که 

را  همسرآزاري ارجاع شده به مراکز پزشکي قانوني شهر مشهد

 .مورد بررسي قرار دهيم

 کارروش

تحليلیي و بیا هیدف بررسیي     -به صورت مقطعیي این پژوهش 

لغایت  3111 هايطي سال زنان در همسرآزاري گيرشناسيهمه

کننیده بیه   زنان مراجعهپژوهش شامل  يجامعه. انجام شد 3116

مراکز پزشکي قانوني شیهر مشیهد بیود کیه بیا شیکایت آزار و       

بییه  شییان و بیا دسییتور از مراجیع قضییایي  اذییت توسییط همسیران  

ي استان خراسان ارجیاع شیده بودنید و حاضیر بیه      پزشکي قانون

بیا  در کیل  . هیاي طیرب بودنید   نامیه همکاري و تکميیل پرسیش  

نفیر بیه    136 ،(آسان)برداري غيراحتمالي روش نمونهاستفاده از 

 .عنوان جمعيت هدف انتخاب شدند

به پزشکي قانوني  از مراجع قضایي ارجاعپس از اخذ دستور 

 يتوضيحات در مورد نحوه يرایهاستان خراسان، پژوهشگر با ا

شده و دادن اطمينان در  طراحي قبل از ينامهپرسش تکميل

 ،مورد محرمانه ماندن اطالعات و کسب رضایت شفاهي از آنان

بندي پژوهش حاضر با پاي. آوري نموداطالعات الزم را جمع

 .هلسينکي انجام شده است اخالقي به اصول

 :باشداین پژوهش داراي دو قسمت مي ينامهپرسش

 و زنان شامل سن هانمونه شناختيجمعيتمشخصات  -الف

 مدتسکونت،  محل ، شهرمليتزوجين،  سني ي، فاصلهمردان

 فاميلي، ارتباط قبلي، آشنایي) ازدواج ، وضعيتتاهل زمان



 انو همکار آريا حجازي                                                                                    5012 بهار، (5) 51ي اصول بهداشت روانی، سال  جلهم 03

، زنان تحصيالت سطح، فرزندان تعداد، (چندهمسري وجود

و  مسکوني منزل نوع ،خانوار درآمد، مردان تحصيالت سطح

 . منزل در اتاق تعداد

شامل سئواالتي بر اساس  ،نامهقسمت دوم پرسش -ب

حضوري در کنار محتواي پرونده بود که  يمصاحبه

 يهایي نظير تعداد دفعات آزار، سابقهگزینه يدربرگيرنده

، فاميلي همسرآزاري يسابقه، زنان مورد در قبلي خشونت

 وجود ،یا مرد زن در شده داده تشخيص رواني بيماري يسابقه

 ميان زمان زن و مدت در حاملگي وجود، مرد یا زن در اعتياد

 . خشونت بود بروز و ازدواج

وال ئس 27نامه که حاوي محتواي پرسش روایي تعيين براي

هاي دانشگاه اساتيد از تن چند اختيار در نامهپرسش بود،

 خواسته هاآن از و گرفت قرار نظرانصاحب و سراسري کشور

 توسط بررسي مورد متغيرهاي سنجش خصوص در شد

 اصطالحاتي. کنند نظر اظهار نامه،پرسش در مندرج سئواالت

 شد، پيشنهاد دانشگاه اساتيد و علمي هيات اعضاي توسط که

 تعيين از پس. گردید لحاظ ،نهایي ينامهپرسش تنظيم در

 عدد 21 در نامهابتدا پرسش ،پایایي شدن مشخص براي روایي،

. گرفت قرار آماري يجامعه از گروهي اختيار در و شد تکثير

 افزارنرم طریق از و کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با سپس

SPSS این در. گرفت قرار محاسبه مورد نامهپرسش اعتبار 

 در که دارند وجود سئواالت از تعدادي شد مشخص مرحله

 تک تک براي نامهپرسش اعتبار درصد ها،آن تغيير صورت

 با. گيردمي قرار تایيد مورد بيشتري اعتبار يدرجه با واالتئس

 ،جامعه سطح در و شد اصالب اوليه ينامهپرسش رویکرد، این

 با اصلي ينامهپرسش نهایت، در. گرفت قرار استفاده مورد

 جا آن از. گرفت قرار تایيد مورد درصد 67/91 اعتبار يدرجه

 باالیي اعتبار از و درصد 71 از بيش ،اعتبار يدرجه که

 اعتبار داراي شده محاسبه کرونباخ آلفاي ضریب بود برخوردار

 .گردید فرض قبولي قابل

زماني  يبا توجه به این که کل موارد ارجاع شده در این بازه

پژوهش بوده و  يبرابر جامعه ،نفر بود، حجم نمونه 136 حدود

هاي نامههاي پرسشدر نهایت داده. گيري صورت نگرفتنمونه

ثبت و  31 ينسخه SPSSافزار آماري طرب با استفاده از نرم

استفاده  با هایافته تحليل براي و توصيفي آمار از نتایج بيان جهت

ميزان استفاده گردید و  مجذور خيو  تيهاي آماري از آزمون

 .در نظر گرفته شدداري سطح معنيعنوان ه ب 11/1 کمتر از

 نتایج

کننده به نفر از زنان مراجعه 136 این مطالعه در مجموع در

مراکز پزشکي قانوني شهر مشهد وارد مطالعه گردیدند که 

 77/12±21/1مردان سال و  14/27±11/4ميانگين سن زنان 

هاي مورد مطالعه و ميانگين مدت ازدواج در زوجسال 

 ،ده روز و بيشترین مدت ،کمترین مدت)سال  91/1±24/1

 ،از نظر شغل در زنان مورد مطالعه. بود (چهل و شش سال

 تعدادبيشترین ، مردانمورد دار و در خانه، زنان تعدادبيشترین 

الزم به ذکر است (. 2و  3نمودار )ند بود ایشان داراي شغل آزاد

داري وجود معنيميان شغل مردان و شغل زنان ارتباط کامال  که

داشت به این صورت که هيچ مورد همسرآزاري در تقابل 

کشاورز باکارمند، بازنشسته با : هاي زیر وجود نداشتشغل

با  .(P<113/1)کارمند، بازنشسته با کارگر، کشاورز با محصل 

قبلي  يمساوي سابقه اها با نسبت تقریبدر اغلب شغل این حال

در بين کارگران فصلي ميزان همسرآزاري وجود داشت، البته 

 .(P<113/1) برابر سایرین بود دوهمسرآزاري بروز 

 به کنندهمراجعه زناندر  زن شغل فراواني توزیع نمودار -1نمودار 

 توسط اذیت و آزار شکایت مشهد با شهر قانوني پزشکي مراکز

 قضایي مراجع از دستور با و همسر

 
بيشترین  ،مطالعهدر بررسي سطح تحصيالت زنان مورد 

 ،فراواني مربوط به تحصيالت دیپلم و در مورد تحصيالت مرد

ميان سطح . بود  سيکل بيشترین فراواني مربوط به تحصيالت

 ،خشونت بروز با مشخص سني يمحدوده در مردان و زنان سواد

سطح سواد  در یعني دار آماري مشاهده گردیدارتباط معني

بين به طور کلي  .(>11/1P)ميزان خشونت بيشتر بود  ،کمتر
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800 

 محصل کارگر کارمند خانه دار

 شغل زن
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ارتباط  ،زنان تحصيالت سطح و همسرآزاري قبلي يسابقه وجود

ي قبلي سابقه ،در تمام زنان دانشجو وداري وجود داشت معني

مثبت بود و نيز کمترین نسبت بروز در بين زنان با  همسرآزاري

ميان  .(P<113/1)سطح تحصيالت کالس اول تا سيکل بود 

قبلي همسرآزاري و سطح تحصيالت مردان  يوجود سابقه

مردان با تحصيالت  در و ارتباط معني داري وجود داشت

 يکمترین سابقه ،آموزانسيکل بيشترین و در بين دانش

 (.P<113/1)داشت  همسرآزاري وجود

 

زنانشغل در شوهران  فراواني توزیع نمودار -2نمودار  

شکایت مشهد با شهر قانوني پزشکي مراکز به کنندهمراجعه   

قضایي مراجع از دستور با و همسر توسط اذیت و آزار  

 

 
 

ي حداقل یک بار خشونت سابقه%( 71)نفر از زنان  632در 

از زنان  %(17/49)نفر  417 قبلي عليه زنان وجود داشت و در

از لحاظ  .خشونت عليه زنان وجود داشت خانوادگي يسابقه

بررسي وجود حاملگي در زنان تحت مطالعه، در اکثریت زنان 

مدت زمان گذشته  مياندر این مطالعه . حاملگي وجود نداشت

وجود  مستقيم دارمعني آماري ارتباط ،خشونت بروز و ازدواج از

، ازدواج طول مدت گذشت ازچه  ین معنا که هره اب .داشت

  .(P<113/1)بود  ميزان خشونت بيشتر، بود  يکمترمدت 

نفر  31در بررسي وجود اعتياد در زنان مورد مطالعه، در 

آمار قطعي وجود %( 22/3)نفر  31مثبت بود و در %( 22/3)

نفر  111 در در مردان همسرآزار مورد مطالعه،. نداشت

نفر  1منفي و در %( 71/11)نفر  411در  ،اعتياد مثبت%( 21/41)

ميان شغل زنان و بروز  (.2ول جد)آمار نامعلوم بود %( 19/1)

ميانگين تعداد زنان معتاد نسبت به غير معتاد در بين خشونت و 

چنين ميان ميانگين تعداد سني مشخص زنان و هم يمحدوده

سني مشخص  يزنان معتاد نسبت به غير معتاد در محدوده

گذشته از ازدواج و بين ميانگين تعداد مردان معتاد نسبت به غير 

ي دارمعني آماري ارتباط زنان، مشخص سني يمحدوده در معتاد

ميان اعتياد ارتباط  ي حاضر،در مطالعه. (<11/1P)مشاهده نشد 

( P=113/1)بود دار معني ،ه مواد مخدر و بروز خشونتبمردان 

 .بود بيشتر ،معتاد مردان در خشونت بروز که ستا معنا این به که

 زنان یناخير، بيشتري اساس نتایج حاصل از مطالعه بر

سال بودند و در مورد مردان نيز  11تا  21دیده در سنين آسيب

 يهاي اوليهسال سن داشتند و اکثرا در سال 41زیر  اغلب

هر چند که در  .ازدواج اقدام به همسرآزاري کرده بودند

ساله هم، همسرآزاري مشاهده  46زندگي مشترک ده روزه و 

و اسفندآباد شده بود که نتایج حاصل با مطالعات شمس 

و  بختياري يچنين مطالعهموسوي و همکاران و هم، همکاران

 .(37-39) خواني داردهم همکار،

 رسد اگرحاضر به نظر مي يبا توجه به نتایج حاصل از مطالعه

هاي اول زندگي این مشکل پيش نياید، اي و در سالر خانوادهد

این امر  .خواهد داشتهاي بعدي احتمال بروز کمي در سال

که  کندقبال زوجين جوان بيشتر مي مسئوليت بزرگساالن را در

ها را هر چه بيشتر آن خود، يهاي عاري از مداخلهیيبا راهنما

 . نماینددر حفظ شرایط پایدار در منزل یاري 

دار يمعن ارتباط ،خشونت بروز اب شغل نوع ،حاضر يمطالعه در

دار و بيشتر مردان ، خانهو بيشتر زنان آزاردیده داشتآماري 

بختياري  يشغل بازاري داشتند که نتایج فوق با مطالعه ،آزارنده

نازپرور و همکاران هماهنگي نداشته اما با  يمطالعه و همکار و

 . (37،39،21) خواني نسبي داردهمو همکاران شمس  يمطالعه

تر از دیپلم بود در حالي پایين ،سطح سواد در اکثریت مردان

زنان دیپلم بودند و این در حالي است که جمعيت اغلب که 

دیپلم با مرداني  يزیادي از زنان مورد مطالعه در محدوده

با  .داشتند يترازدواج کرده بودند که سطح تحصيالت پایين

رسد که شاغل به نظر ميذکر شده هاي مجموعه یافته توجه

ثيري ابودن و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زوجين ت

اي که هر چه سطح به گونه مستقيم در این مشکل دارد،

تحصيالت مرد باالتر باشد و نيز ميزان قرابت تحصيلي طرفين 

 يشد، پدیدهها در منزل بانزدیک به هم و متناسب با نقش آن
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جالب و منحصر به  يالبته نکته .همسرآزاري کمتر خواهد بود

ست که هر چه ا نماید ایندر این تحقيق جلب توجه ميکه فرد 

ميزان تحصيالت زنان بيشتر باشد، احتمال بروز همسرآزاري 

قبلي  يدر بين مراجعين دانشجو، همگي سابقه) یابدافزایش مي

و دليل احتمالي آن عدم پذیرش و ( دادندخشونت شوهر را مي

شان پيروي کورکورانه این زنان با تحصيالت باالتر، از همسران

نماید و است که این امر در منزل براي مرد غير قابل تحمل مي

. آميز مرد مواجه شودتواند با واکنش خشونتدر نتيجه مي

تحقيق مشابهي در کشور هندوستان به انجام رسيده است که 

و موسوي  ياین زمينه و نيز مطالعه ي آن درینهانتایج 

خواني و همکاران هم انو عزیزیو همکاران شمس  همکاران،

 . (32،37،31،23) نسبي دارد

هایي که کمتر از دو فرزند داشتند حاضر خانواده يدر مطالعه

چون اغلب  .در اکثریت بودند که از چند بعد قابل تحليل است

آید مي يشي ازدواج پیهاي ابتدادر سال موارد همسرآزاري

پس تعداد فرزندان زیاد نخواهند بود و از طرفي این نکته را نيز 

ها کنوني اغلب خانواده ينظر داشت که در جامعه باید مد

شمار زیادي از مردان . دارند( 1تا  3در حد )تعداد فرزند کمي 

 اند،مخدر داشتهاعتياد به مواد ( هاتقریبا نيمي از آن)همسرآزار 

 مهم و تاثيرگذار در این مشکل محسوب عاملپس اعتياد 

شود و احتمال بروز خشونت عليه زنان را در زندگي مي

دهد که نتایج فوق با نتایج مطالعات ي افزایش ميیزناشو

، بختياري و همکاران ،همکاران عزیزیان و ،موسوي و همکاران

 خواني داردهمهمکاران  افضلي وملک، شمس و همکاران

لي است که باید یبنابراین اعتياد از جمله مسا. (39-37،23،22)

اي جانبههمه و بيشتر دقت که نمود گوشزد زنان به ازدواج از قبل

تا هرچه بيشتر از احتمال  داشته باشنددر زمان انتخاب همسر 

هاي البته در بررسي. بروز این مشکل در آینده جلوگيري نمایند

انجام شده در کشورهاي خارجي، اعتياد به مشروبات الکلي 

موثر به حساب آمده است ولي در کشور ما با توجه به  عامل

اعتياد به مواد مخدر  غير مجاز بودن مصرف آن در دین اسالم،

 .آیدآفرین و موثر در این معضل به حساب مياست که مشکل

ایل برخي از زنان هایي نظير عدم تمدر این مطالعه محدودیت

خاطر ترس از افشاي اسرار خصوصي و ه به شرکت در مطالعه ب

سختي دعوت به شرکت در مطالعه در زناني که بالفاصله پس 

شان به مراکز پزشکي قانوني مراجعه از آزار توسط همسران

هاي شدید جسمي شده بودند از کرده بودند و یا دچار آسيب

 .ضر بودحا يمشکالت نویسندگان مطالعه

 بحث 

 زنان یني اخير، بيشتراساس نتایج حاصل از مطالعه بر

سال بودند و در مورد مردان نيز  11تا  21دیده در سنين آسيب

 يهاي اوليهسال سن داشتند و اکثرا در سال 41زیر  اغلب

هر چند که در  .ازدواج اقدام به همسرآزاري کرده بودند

ساله هم، همسرآزاري مشاهده  46زندگي مشترک ده روزه و 

و اسفندآباد شده بود که نتایج حاصل با مطالعات شمس 

و  بختياري يچنين مطالعهموسوي و همکاران و هم، همکاران

 .(37-39) خواني داردهم همکار،

 رسد اگرحاضر به نظر مي يبا توجه به نتایج حاصل از مطالعه

هاي اول زندگي این مشکل پيش نياید، اي و در سالر خانوادهد

این امر  .خواهد داشتهاي بعدي احتمال بروز کمي در سال

که  کندقبال زوجين جوان بيشتر مي مسئوليت بزرگساالن را در

ها را هر چه بيشتر آن خود، يهاي عاري از مداخلهیيبا راهنما

 . در حفظ شرایط پایدار در منزل یاري نمایند

 ارتباط ،بروز خشونت انوع شغل ب ،حاضر يدر مطالعه

دار و بيشتر ، خانهو بيشتر زنان آزاردیده داشتدار آماري يمعن

 يشغل بازاري داشتند که نتایج فوق با مطالعه ،مردان آزارنده

پرور و همکاران هماهنگي ناز يمطالعه بختياري و همکار و

 خواني نسبي داردهمو همکاران شمس  ينداشته اما با مطالعه

(37،39،21) . 

تر از دیپلم بود در حالي پایين ،سطح سواد در اکثریت مردان

زنان دیپلم بودند و این در حالي است که جمعيت اغلب که 

دیپلم با مرداني  يزیادي از زنان مورد مطالعه در محدوده

با  .داشتند يترازدواج کرده بودند که سطح تحصيالت پایين

رسد که شاغل به نظر ميذکر شده هاي مجموعه یافته توجه

ثيري ابودن و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زوجين ت

اي که هر چه سطح به گونه مستقيم در این مشکل دارد،

زان قرابت تحصيلي طرفين تحصيالت مرد باالتر باشد و نيز مي

 يها در منزل باشد، پدیدهنزدیک به هم و متناسب با نقش آن
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جالب و منحصر به  يالبته نکته .همسرآزاري کمتر خواهد بود

ست که هر چه ا نماید ایندر این تحقيق جلب توجه ميکه فرد 

ميزان تحصيالت زنان بيشتر باشد، احتمال بروز همسرآزاري 

قبلي  يدر بين مراجعين دانشجو، همگي سابقه) یابدافزایش مي

و دليل احتمالي آن عدم پذیرش و ( دادندخشونت شوهر را مي

شان پيروي کورکورانه این زنان با تحصيالت باالتر، از همسران

نماید و است که این امر در منزل براي مرد غير قابل تحمل مي

. اجه شودآميز مرد موتواند با واکنش خشونتدر نتيجه مي

تحقيق مشابهي در کشور هندوستان به انجام رسيده است که 

و موسوي  ياین زمينه و نيز مطالعه ي آن درینتایج نها

خواني و همکاران هم انو عزیزیو همکاران شمس  همکاران،

 . (32،37،31،23) نسبي دارد

هایي که کمتر از دو فرزند داشتند حاضر خانواده يدر مطالعه

چون اغلب  .بودند که از چند بعد قابل تحليل است در اکثریت

آید مي يشي ازدواج پیهاي ابتدادر سال موارد همسرآزاري

پس تعداد فرزندان زیاد نخواهند بود و از طرفي این نکته را نيز 

ها کنوني اغلب خانواده ينظر داشت که در جامعه باید مد

یادي از مردان شمار ز. دارند( 1تا  3در حد )تعداد فرزند کمي 

 اند،اعتياد به مواد مخدر داشته( هاتقریبا نيمي از آن)همسرآزار 

 مهم و تاثيرگذار در این مشکل محسوب عاملپس اعتياد 

شود و احتمال بروز خشونت عليه زنان را در زندگي مي

دهد که نتایج فوق با نتایج مطالعات ي افزایش ميیزناشو

، بختياري و همکاران ،کارانهم عزیزیان و ،موسوي و همکاران

 خواني داردهمکاران هم افضلي وملک، شمس و همکاران

لي است که باید یبنابراین اعتياد از جمله مسا. (39-37،23،22)

اي جانبههمه و بيشتر دقت که نمود گوشزد زنان به ازدواج از قبل

تا هرچه بيشتر از احتمال  داشته باشنددر زمان انتخاب همسر 

هاي البته در بررسي. بروز این مشکل در آینده جلوگيري نمایند

انجام شده در کشورهاي خارجي، اعتياد به مشروبات الکلي 

موثر به حساب آمده است ولي در کشور ما با توجه به  عامل

اعتياد به مواد مخدر  غير مجاز بودن مصرف آن در دین اسالم،

 .آیدآفرین و موثر در این معضل به حساب مياست که مشکل

هایي نظير عدم تمایل برخي از زنیان  در این مطالعه محدودیت

خاطر ترس از افشاي اسرار خصوصي و ه به شرکت در مطالعه ب

سختي دعوت به شرکت در مطالعه در زناني که بالفاصیله پیس   

شان بیه مراکیز پزشیکي قیانوني مراجعیه      از آزار توسط همسران

هاي شدید جسمي شیده بودنید از   ده بودند و یا دچار آسيبکر

 .حاضر بود يمشکالت نویسندگان مطالعه

 گيرينتيجه

در عليه زنان بروز خشونت  ي حاضر،مطالعه نتایج با توجه

و اکثرا در و با سطح تحصيالت پایين بيشتر بوده  مردان معتاد

بيشتر بوده اقدام به همسرآزاري  موارد ازدواج يهاي اوليهسال

هاي هاي آموزشي به شکل کالسافزایش برنامهاست، 

الکل و مواد مخدر قبل  يکنندهآموزشي اجباري افراد مصرف

قبال زوجين  مسئوليت بزرگساالن دردرکنار اهميت  از ازدواج

و  خود يهاي عاري از مداخلهیيراهنما استفاده از جوان با

در کاهش موارد همچنين ارتقاء سطح تحصيالت دانشگاهي 

 .همسرآزاري بسيار پراهميت خواهد بود
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