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  تهرانيهاي  دهدر خانواخشونت عليه همسر و عوامل اجتماعي موثر بر آن بررسي 
  
  

   17/10/1392:رشيپذ خيتار؛   16/12/1391 :مقاله افتيدر خيتار

  
 ارقـر  نشناسـا انروو  جامعـه شناسـان   ،محققـان  ورد توجهكه اكنون م استهايي  يكي از پديده خشونت عليه همسر :مقدمه
 .ددهـ  مـي  نها خشونت شـوهر رخ آاجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بين هاي  در تمام كشورها علي رغم تفاوت. است گرفته

 .دشـو  مي جنسي فرد مقابل خشونت همسر در بر گيرنده هرگونه رفتار در يك ارتباط نزديك كه باعث آزار جسمي، رواني،
شهر هاي  تهراني در پاركهاي  در خانوادهو عوامل اجتماعي موثر بر آن  خشونت عليه همسر تأثيراين پژوهش با هدف كلي 

  .تهران انجام گرفت
بخش  4اطالعات آن پرسشنامه اي متشكل از آوري ابزار جمع . تحليلي است -اين مطالعه از نوع توصيفي :ها روشمواد و 

نفر از زنـان همسـردار مراجعـه     224سط كه تو باشد مي اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه خشونت جسمي، جنسي و رواني
همبستگي  ،و آزمون خي دو spssافزار آماري  نرم 16با استفاده از نسخه ها  سپس داده. تهران تكميل شدهاي  كننده به پارك

، اند خشونت جسمي را تجربه كردهزنان شركت كننده در مطالعه حداقل در طول يكسال اخير % 6/33 .تحليل شدند و كندال
مـد،  درآ ،جنسيت فرزندان، فرزندخوانـده داشـتن   ،ازدواج مجدد خانم، متغيرهاي سن خانم كه بينين مشخص گرديدهمچن

   .دي وجود دارمعناداربا اعمال خشونت رابطه  نوع ازدواج، حساب بانكي جدا ،مالكيت اموال خانم
ـ . ستعامل بروز بيشتر خشونت خانگي بوده ا فقر تحصيالت پايين، :گيري و نتيجه بحث عنـوان  ه براي مبارزه با خشونت ب

آمـوزش قبـل    خصوص مردان را در مورد حقوق زنان افزايش دهيم و نياز بهه يك چالش جهاني بايد آگاهي افراد جامعه ب
و مراكـز مشـاوره و روان   هـا   ازدواج به زوجين در مورد حقوق زن و شوهر در مقابل هم و حمايت از زنان و ايجاد محـيط 

  .باشد مي ،اند خشونت واقع شدهفرادي كه مورد درماني براي ا
  

  يجنسخشونت  ي،روان خشونت خانگي،خشونت جسمي، خشونت :كلمات كليدي
 

  مقدمه
خانواده در حوزه مطالعه و تحقيـق، يـك واقعيـت چنـد بعـدي      

ابعـاد  موضـوعات متعـدد آن در   شناخته شده است به طوري كـه از  
 يكـي از . گرفتـه اسـت  محققان قـرار  بحث و بررسي  موردگوناگون 

و روان شناسـان  ، جامعـه شناسـان   كه اكنون مورد توجـه هايي  پديده
اعمـال خشـونت در    ،قـرار گرفتـه اسـت   محققان آموزش بهداشـت  

تعريـف   1.صطالح خشونت مـردان عليـه زنـان اسـت    به اها  خانواده
واالس از خشونت مجموعه اعمالي است كـه بـه طـور فيزيكـي يـا      

 بـدني هاي  به صورت بالقوه منجر به آسيب هيجاني مضر هستند و يا
زورگويي، تجاوز جنسي، تهديد بـدني، تهديـد بـه كشـتن،     . شود مي

عادي، سـلب اختيـار از طـرف مقابـل را     هاي  محدوديت در فعاليت
  2.شود مي شامل

دي و اجتماعي و اقتصـا هاي  در تمام كشورها علي رغم تفاوت 
ها  ترين خشونت ايعش .دهد مي رخ همسرنها خشونت آفرهنگي بين 

 خشـونت روانـي   ،)ضربه و سيلي و مشت(خشونت فيزيكي  :شامل
مقاربت و اشـكال  ( خشونت جنسي، )تهديد و تحقير و خوار كردن(

انجـام  مطالعه جمعيتي  48در  .باشد مي )ديگر ارتباط جنسي اجباري
زنان گزارش كردند حـداقل توسـط   % 69تا  10 ،نياددر سراسر شده 

مـورد   زمردان محرم خـود در مرحلـه اي از زنـدگي   همسر يا يكي ا
ردان در مرتبـه بيشـتر از مـ    8زنـان   3.انـد  خشونت جنسي قرار گرفته

بـروز  عوامـل مختلفـي باعـث     4.گيرنـد  مـي  معرض خشـونت قـرار  
طيـف وسـيعي از مطالعـات در    . شـود  هـا مـي   خشونت در خـانواده 

 گيري كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، فهرست متناوب و چشم
 :كه عبارتند ازكردند از وقايع شروع كننده خشونت همسر را ترسيم 

چكيده
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عدم مراقبت  ،بحث به علت حاضر نبودن غذا ،اطاعت نكردن از مرد
 3.خـروج از خانـه بـدون كسـب اجـازه از همسـر      ، كافي از فرزندان

مطالعات متعدد نگرش نسبت به خشونت عليه زنان را مورد بررسي 
ثل تجربيات كودكي، جنسيتي، فرهنـگ بـر   قرار داده اند و عواملي م

عوامـل سـاختاري    5.گذارنـد  مي تأثيرمربوط به خشونت هاي  نگرش
ـ    -مثل سن ، جنس، وضعيت اقتصـادي  عنـوان  ه اجتمـاعي و نـژاد ب

تحقيقات در مورد  .شده اندبيني كننده خشونت شناخته  عوامل پيش
عوامل ساختاري خشونت نشان داده كـه سـن خشـونت غالبـا بـين      

كـم  هـاي   شيوع خشونت در خـانواده  7و6.دهد مي سالگي رخ 30تا18
 ساشـتراو . باشـد  مـي  مرفـه هـاي   درآمد بيش از وقـوع در خـانواده  

)straus (   در تحقيقي نشان داد كه احتمال وقوع خشونت نسـبت بـه
بيشـتر از  % 50كننـد  مي كه زير خط فقر زندگيهايي  زنان در خانواده

هـا    ضـرب و شـتم   6.متمول اسـت ي ها احتمال وقوع آن در خانواده
بيشتر در جوامعي رخ داده كه در آنهـا مـرد كنتـرل منـابع اقتصـادي      

از هرگونه حقوق مانند درخواسـت  ها  و زن خانواده را به عهده دارد
شيوع خشونت در نقـاط مختلـف جهـان از     8.طالق بهره مند نيستند

لـف  مطالعـات متعـدد در منـاطق مخت    10و9.متفاوت است% 21تا  14
هـا   دهنده فراواني باالي پديده خشـونت در خـانواده   كشور ما نشان

 .الن سالمت كشور را برانگيخته اسـت اين امر نگراني مسئو .باشد مي
مقابله با ايـن پديـده و پيشـگيري از آن نيازمنـد مطالعـات      منظور ه ب

 گسترده و عميق در سطوح مختلف فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي   
در تهران نشـان داد كـه شـدت آزار توسـط      يشژوهج پتاين .باشد مي

و اختالف سـني زوجـين بـا     و خانه دار بيشتر زنان زير ديپلم همسر
شدت آزار ارتباط داشته است، همچنـين معاشـرت بـا همسـايگان ،     

 در مطالعه 11.معكوس داشته است تأثيراقوام و دوستان با شدت آزار 
 در بعـد فـردي  ند مورد خشونت واقع شد بيان شد، افرادي كه ديگر

بيشتر از ديگران تمايل به استفاده از مواد مخدر و پرخاشگري دارند 
ــايين ــارايي پ ــد   و از ك ــد و در بع ــار برخوردارن ــري در محــيط ك ت

 12.ديگران نيسـتند  ااجتماعي، اين افراد قادر به برقراري رابطه سالم ب

كتك زدن زنان حق مردان براي مجازات فيزيكـي   در برخي جوامع،
بررسي در كشورهاي مختلف مثـل بـنگالدش،    .باشد مي سرانشانهم

كامبوج، هندوستان، مكزيك ، نيجريه، گينـه نـوي پايـائو، تانزانيـا و     
 از زنـان انتظـار   در برخي جوامع .ابوه حاكي از اين مسئله استمبزي
و تنها مراقب خانه و فرزندان شان باشـند   رود مطيع شوهر باشند مي

ر براي تنبيـه  ، در پاكستان كتك زدن همسذارندو به همسر احترام بگ
با توجه به اين مـا  . ر فرهنگي توجيه شده استظو ادب كردن او از ن

فرهنگـي مـوثر در    -بر آن شديم تا در مطالعه حاضر علل اجتمـاعي 
  .تهراني را بررسي نماييمهاي  بروز خشونت خانگي در ميان خانواده

 تحليلـي  -توصـيفي اين پژوهش يـك مطالعـه    :ها مواد و روش
همسـردار  جامعه آماري مـورد نظـر در ايـن مطالعـه زنـان       .باشد مي

  بهـار  1390و  ر زمسـتان د نشـهر تهـرا  هـاي   پاركبه مراجعه كننده 
هاي  از پارك به صورت تصادفي سادهها  نمونه. شدند نتخابا 1391

 و ملت بانوانهاي  كه شامل پارك مناطق مختلف تهرانمورد نظر در 
 گـر  چيـت  ،)7منطقـه ( سـاعي ، )6طقه نم( و هنرمندان ، الله)3منطقه(
هـا   و پرسشـنامه  .انتخاب شـدند ) 2منطقه ( نهج البالغه ،)22منطقه (

هـا   طي يك ماه صبحها  توسط پژوهشگران و با مراجعه آنها به پارك
نفـر    224 طبق فرمول جمعيت حجم نمونه .دندتكميل ش ها و عصر

 بخـش  4 پرسشـنامه اي در هـا   ادهابـزار جمـع آوري د   .شدمحاسبه 
ز انـواع  عوامل موثر بر بـرو  ،)سؤال 21( اطالعات دموگرافيك شامل

رود بـه  معيارهـاي و . باشـد  مـي  جنسـي  و خشونت جسمي، روانـي 
و معيار خروج  ساكن شهر تهرانو ، متاهل مطالعه زنان ايراني االصل

ـ    .وداز مطالعه عدم رضايت و تمايل از ادامه همكاري با پژوهشـگر ب
آن از روش اعتبـار   براي تعيـين روايـي محتـوي و روايـي صـوري     

محتوي استفاده شد كه طي آن به ده نفر از اساتيد آموزش بهداشـت  
سالمت و جامعه شناسي سالمت عرضه شـد تـا بـا جويـا      يو ارتقا

تعيـين پايـايي   بـراي   .شان اعتبار پرسشنامه تاييـد گـردد  شدن نظر اي
 نفــر 25، تعــداد اســتفاده شــد  از آلفــاي كرونبــاخ   پرسشــنامه

هـا   از زنان متاهل مراجعه كننده به پـارك ) جمعيت حجم نمونه10%(
سپس ضريب آلفـاي كرونبـاخ آن    .را پر نمودندها  در ابتدا پرسشنامه

بـود از پرسشـنامه حـذف     7/0سنجيده شد و سئواالتي كه كمتـر از  
جهت سنجش  ضريب آلفاي كرونباخ براي .و يا تصحيح شد گرديد

ــنامه ــايي پرسش ــود   81/0 پاي ــول ب ــل قب ــه قاب ــد ك ــبه گردي . محاس
و از شركت كنندگان در مطالعـه  بندي شده  كد بي نام وها  پرسشنامه

افـراد شـركت كننـده بـا تمايـل و       رضايت نامه كتبي اتخاذ گرديـد، 
شـد كـه    داده در مطالعـه شـركت نمـوده و اطمينـان     رضايت خـود 

تيم پـژوهش بـوده و بـراي    ار اختي اطالعات آنها محرمانه و فقط در
نفـر   214تعـداد  .مقاصد پژوهشي مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت  

بـا نظـارت پرسشـگران    هـا   پرسشـنامه  .را كامل نمودندها  پرسشنامه
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بـا   گرديـد و  16 نسـخه  spssنـرم افـزار    واردها  داده .تكميل گرديد
همبســتگي ( و تحليلــي )درصــد و فراوانــي(هــاي توصــيفي آزمــون
  .تتجزيه و تحليل قرار گرف مورد )اسكوئر ي، كان، كندالاسپيرم
  

  نتايج
%) 1/42(نفـر  90از لحاظ سواد و تحصيالت نيز بيشترين تعداد 

از همسران آنها %) 2/18(نفر  39تعداد. تحصيالت دانشگاهي داشتند
  .كردند سيگار مصرف مي%) 5/43(نفر 93مواد مخدر و تعداد 

  
  ات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهشتوزيع فراواني اطالع. 1جدول 

 درصد فراواني گروه بندي بندي متغيرها گروه

 7 15 سال25زير سن خانم

25-35 119 6/55  
35-45 49 9/22  

 5/14 31 45بيشتر از

 سن همسر

 9/1 4 سال25زير

25-35 89 6/41 

35-45 73 1/34 

 4/22 48 45بيشتر از

 تحصيالت همسر
  
  
 

 5/7 16 د و ابتداييبي سوا

 14 30 راهنمايي

 8/38 83 ديپلم

 7/39 85 دانشگاهي

 تحصيالت خانم

 3/26 35 بي سواد و ابتدايي

 9/8 19 راهنمايي

 7/32 70 ديپلم

 1/42 90 دانشگاهي

  شغل خانم
 

 5/64 138 خانه دار

 5/35 76 شاغل

 شغل همسر

 4/29 63 كارمند

 1/55 118 آزاد

 1/12 26 كارگر

 3/3 7 بيكار

 4/79 170 استيجاري نوع تملك منزل

 6/20 44 ملكي

 9/15 34 بلي زندگي با خانواده همسر

 1/84 180 خير

 9/22 49 فقط دختر جنسيت فرزندان

 4/51 110 دختر و پسر
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 كنند و مي زنان اعالم كردند بطور مرتب ورزش )%8/23(نفر 51
 )%3/39(فـر ن 84 و ورزش نمي كنندمودند كه بيان ن )%9/36(نفر 79

         ).1جـدول شـماره   ( كننـد  مـي  عنوان نمودند گـاهي اوقـات ورزش  
زنان مورد مطالعه در يك سال اخير حداقل يكبار از  %)6/33( نفر72

 زنـان  )%4/51(نفـر  110 تعـداد  .همسر خـود كتـك خـورده بودنـد    
 73تعـداد . وندحرفي بزنند كه باعث خشم همسر خود شترسيدند مي
 21تعـداد . ترسند مي زنان اعالم كردند كه از همسر خود )%1/34(نفر
زنان بيان كردند كه همسرشان آنها را به مرگ تهديد كرده )%8/9(نفر

از حضـور همسـر در منـزل احسـاس     هـا   آن )%4/15(نفـر 33است و
سـر خـود در   مانع از كار هم مردان )%29(فرن 62 تعداد. ناامني دارند

يا بـا كـار كـردن خـانم در خـارج از منـزل       شدند  مي منزل خارج از
  .مخالفت داشتند

 آيـا همسـر شـما پـس از خشـونت پشـيمان       "در مورد سـئوال 
%) 1/48(نفـر 103پاسخ بلي با فراواني "كند مي شود و عذرخواهي مي

ســنتي،  )%1/56(نفــر 120 نــوع ازدواج .بيشــترين مقــدار را داشــت
دوسـتي قبـل   )%6/34(نفـر  74اري و اجب) 3/9(% نفر از آنها 20تعداد

اسـكوئر نشـان داد كـه بـين نـوع      ي ازدواج بود كه نتيجه آزمون كـا 
بـا   .وجـود دارد )>032/0P(معنـادار ازدواج و اعمال خشونت ارتباط 

 نشـان  بدسـت آمـد كـه    آزمون كندال ارتباط بين خشونت و در آمد
 زمان اعمال .شود مي رآمد بيشتر شود خشونت كمتردهد هرچه د مي

% 6و در  باشـد  مي ديگرهاي  خشونت در اوايل ازدواج بيشتر از زمان
خشـونت در   .موارد با تولد فرزند دختر خشونت بيشتر شـده اسـت  

از اول هفته است و اواخر مـاه شـيوع خشـونت    تر  اواخر هفته شايع
ارتبـاط   اسـكوئر ي كـا آزمون .باشد مي از اوايل ماهتر  بسيار چشمگير

واقع شدن و ميـزان درآمـد نشـان داد كـه     بين مورد خشونت همسر 
 .)>p /002( ارتباط منفي بين ميزان درآمـد و خشـونت وجـود دارد   

ارتباط بين قوميـت خـانم و    Phi and cramersهمچنين نتايج آزمون 
) >316/0P(، قوميت همسر و اعمال خشـونت  ) >504/0P(خشونت

فرزند را بـا   اما اين آزمون ارتباط بين جنسيت. را معنا دار نشان نداد
ي همچنين آزمـون كـا  ). >013/0P(خشونت معنا دار به دست آورد 

و تحصيالت همسر ) >003/0P(اسكوئر ارتباط بين تحصيالت خانم 
)001/0P< (و ارتبـــاط بـــين ورزش كـــردن)004/0P< ( و اعمـــال

دهـد بـين    مـي  آزمـون كنـدال نشـان   . خشونت را معنادار نشـان داد 

جود ندارد اما بين شغل خـانم و  خشونت و شغل همسر رابطه اي و
  ).3جدول شماره (ي وجود دارد معنادار خشونت رابطه

همچنين اين آزمون نتيجه مشابهي در مقابل سن همسر و اعمال 
  ). 4جدول (خشونت به دست آورد

  
  

  توزيع فراواني افراد مورد پژوهش بر حسب نوع رفتار همسر. 2جدول 
  درصد  فراواني

 6/13 29 دهن بين رفتار همسر

 8/2 6 شكاك

كنترل دخل و خرج همسـر  
  رريقو در نظر گرفتن م

44  6/20  

تحت سلطه خـانواده خـود   
  بودن

30  14  

رفتــــار در 
 جمع

  6/12  27 توهين و تحقير
  9/36  79  صحبت با عصبانيت

  1/6  13  بددهني
ــدوديت  مح

 گذاشتن

  1/6  13  در استفاده از تلفن
  4/16  35  در بيرون رفتن از منزل

و  در بيرون رفتن با دوستان
  خانواده 

64  9/29  

  
  

ضريب همبستگي بين شغل همسر و خانم با اعمال خشـونت  . 3جدول 
214 N=  

مورد خشونت  
  همسر واقع شدن

شغل 
  همسر

  شغل خانم

مورد خشونت 
ــع   ــر واق همس

  شدن

1  
  

000/0  
99/0  

236/0  
000/0  

  0/0  شغل همسر
99/0  

1  114/0  
07/0  

 236/0  شغل خانم
001/0  

114/0  
07/0  

1  
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  =N 214ضريب همبستگي بين خشونت و سن همسر و خانم . 4جدول 
مورد خشونت  

  همسر واقع شدن
 سن همسر سن خانم

مورد خشونت 
ــع  همســر واق

  شدن

1  
  

216/0- 
001/0  

185/0- 
007/0  

  837/0 سن خانم
00/0  

1 
  

216/0- 
001/0  

  1 سن همسر
  

837/0 
00/0  

185/0- 
007/0  

  
مردان به گفته همسرانشـان در دوران كـودكي   از )%6/39(نفر 84

اسـكوئر   يزمـون كـا  نتـايج آ  .اهد خشونت پدر عليه مـادر بودنـد  ش
ارتباط بين شاهد خشونت بودن در دوران كودكي و اعمال خشونت 

زنـان   از )%9/36(نفـر  79 ).>001/0p(نشان داد  معنادار را بر همسر
خوردن مادر توسط پدر  بيان كردند كه در دوران كودكي شاهد كتك

اسـكوئر بـين شـاهد خشـونت بـودن در دوران      ي آزمون كـا  .بودند
 ي بدسـت آورد معنـادار كودكي و تحمـل خشـونت همسـر ارتبـاط     

)005/0p< .( بين سوءسابقه همسر و اعمال خشونت عليه زن ارتباط
همسـران زنـان    از%)3/9(نفـر  20بدست آمـد و  ) >038/0P( دارامعن
زنان شركت از %)5/0(يك نفر . سوء سابقه بودندورد مطالعه داراي م

كه بـين سوءسـابقه زن و اعمـال     سابقه داشتء كننده در مطالعه سو
علت آن شايد شد كه ي يافت نمعنادارخشونت توسط همسر ارتباط 

زنـان اعـالم    از%)9/15( نفـر 34 .باشد سابقه دار ءتعداد كم زنان سو
 يكـه نتـايج آزمـون كـا     نـد نك مي كردند كه با خانواده همسر زندگي

ي معنـادار اسكوئر بين زندگي با خانواده همسر و خشـونت ارتبـاط   
دهد بـين سـن    مي نتايج آزمون اسپيرمن نشان). >31/0P( يافت نشد

يعني با افـزايش  . خانم و اعمال خشونت ارتباط معكوس وجود دارد
اعـالم  )%9/72(نفر  178تعداد . شود مي سن از ميزان خشونت كاسته

كننـد و   مـي  د كه با همسر خود در مورد مسائل جنسي صحبتكردن
اعالم كردند از رابطه جنسي خود رضـايت دارنـد    )%2/83(نفر 187

 اعــالم نمودنــد كــه از نظــر همســر،آنها ســردمزاج  %)22(نفــر 47و
اسكوئر نشان داد بين اعمـال خشـونت   ي نتايج آزمون كا و باشند مي

  ).>001/0P( دوجود دار معنادارتوسط همسر و سردمزاجي ارتباط 

  بحث
در كرمان ) 1389(همكاران  و مطالعه اي كه توسط باللي ميبدي

زنان مورد بررسي دست كم يك نـوع از  % 46انجام شد نشان داد كه 
هندوستان مطالعه اي كه در  13.خشونت خانگي را تجربه كرده بودند

 ازدواج مـورد خشـونت  از زنـان بعـد   % 2/37داد كه انجام شد نشان 
از زنـان امريكـاي   % 6/11در مطالعه اي  14.اند همسرانشان قرار گرفته

شمالي عنوان كردند كه در يك سال توسط همسران خود مورد سوء 
اين ميزان در كره شمالي در همان  .استفاده جسمي قرار گرفته بودند

در ايـن مطالعـه ميـزان خشـونت      15.گزارش شـد % 5/37دوره زماني
خـواني   دست آمد كه با نتايج ساير مطالعات هـم ه ب%  6/33جسمي 

مطالعات اخير همچنين نشـان داد زنـان داراي همسـر معتـاد ،      .دارد
سابقه زندان يا سوءسابقه كيفري، بيشتر متحمل خشـونت گرديدنـد   

  . همخواني دارد Markowitz17و  Mahapatro16كه با مطالعه 
 شــد كــه نشــان داده Mafe19و  18ارجمنــدهمچنــين در مطالعــه 

 مرداني كه شاهد كتك خوردن مادرانشان در خانواده پـدري بودنـد ،  
نمودنـد كـه بـا نتـايج      مي بيشتر نسبت به زنان خود اعمال خشونت

طبق نتايج بدست آمده از اين مطالعه بين سواد . مطالعه ما همسو بود
زمـاني كـه   . زن و شوهر و خشونت خانگي رابطه منفي وجـود دارد 

باالتر از ديپلم دارند، سطح خشونت خانگي بطور هردو فرد سوادي 
 20)1384سال(و همكاران  قابل توجهي كمتر است كه مطالعه قهاري

ملـك افضـلي و    18،ارجمنـد و ) 22(بـارتون و همكـاران   21،و عارفي
 13،ميبـدي و همكـاران  باللـي   1،نريماني و آقا محمـديان  23،همكاران
 مطالعـه حاضـر  هـاي   افتـه همه تاييـد كننـده ي   25،اعظم زاده 24رييسي

نشان داد بين شـغل زن و   27نتايج مطالعه شعباني و همكاران.باشد مي
درحالي كـه در مطالعـه مـا نتـايج      همسرآزاري ارتباطي وجود ندارد

 دهد كه بيشترين همسر آزاري در مردان با شـغل آزاد ديـده   مي نشان
گونـاگون شـغل آزاد   هـاي   شود كه ممكن است علت آن استرس مي
 در مطالعات. شي از نوسانات وضعيت اقتصادي در كشور ما باشدنا

Boonzaier  )26( وodujiniri و 24و همكارانmartin و  28و همكاران
نشان داده شد، درآمـد پـايين يكـي از عوامـل      29اعزازي و همكاران

ايجاد خشونت عليه زنان شناخته شد كه با نتايج مطالعه ما همخواني 
  .داشت

نتايج حاكي از آن بود كه بين 27شعباني و همكاران اما در مطالعه
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همچنـين مطالعـه   .ي وجود نداشـت معنادارخشونت و درآمد ارتباط 
Hoffman نشان داد كه بـين تعـداد فرزنـدان و ميـزان      30و همكاران

ي وجود دارد كه با نتايج مطالعـه مـا همسـو    معنادارخشونت ارتباط 
عدم ارتبـاط بـين    23نسب و هاشمي 31و همكاران sinhaمطالعه . بود

حاضـر  هـاي   شان داد كه مغاير با يافتهخشونت و تعداد فرزندان را ن
در افريقاي جنـوبي نشـان داد    34،و همكاران Jewekesمطالعه  .ستا

كه ميزان خشونت خانگي با ارجحيت فرزند پسر ، رابطه زناشـويي،  
 مسوه ا مطالعه حاضرمالكيت محل زندگي، ارتباط مستقيم دارد كه ب

در مطالعه ما بين اعتقادات مذهبي مرد و اعمـال خشـونت   . باشد مي
عليه زن ارتبـاط معنـاداري بدسـت آمـد كـه بـا مطالعـه شـعباني و         

در ايـن مطالعـه بـين قوميـت مـرد و اعمـال       . همكاران همسو بـود  
 معنـادار خشونت رابطه آماري معنا داري پيدا نشـد، احتمـاال علـت    

ديگر بجز فـارس در ايـن   هاي  كم قوميتنشدن نتايج به دليل تعداد 
 بيشترين ميزان خشونت در اين مطالعه مربوط بـه  .مطالعه بوده است

بخـاطر افـزايش    كه دليل آن احتماالَ باشد مي )تعطيالت(اواخر هفته 
. باشـد  مـي  فيزيكي به دليـل تعطيلـي و در منـزل مانـدن    هاي  تماس

 اخـر مـاه  همچنين مشخص گرديد كه ميـزان اعمـال خشـونت در او   
به  .كه شايد يك علت آن مسائل حقوقي و مالي باشد باشد مي بيشتر

همين نسبت كمترين اعمال خشـونت توسـط مـردان در اوايـل مـاه      
كه اين امر تاييد كننـده ارتبـاط بـين سـطح درآمـد و       نشان داده شد
همچنين در مطالعه ما بين ورزش كردن زن  .باشد مي اعمال خشونت

دست آمد كه حاكي از آن است كه ه اط منفي بو ميزان خشونت ارتب
 حسـاب مقابله با خشونت عليه زنان بـه   ورزش عامل حفاظتي براي

   .آيد مي
خشونت عليه زنـان قـدمتي بـه طـول تـاريخ دارد، نـه تنهـا در        

خـورد بلكـه در    مي چشمه كشورهاي درحال توسعه و جهان سوم ب
به عنوان يـك چـالش   بنابراين . تمامي دنيا آمار تكان دهنده اي دارد

از آنجا كه طبق نتـايج مطالعـه حاضـر سـطح     . شود مي جهاني مطرح
تحصيالت و شاغل بودن عامل حفاظتي براي پيشگيري از خشـونت  

آيد، ارائه تمهيداتي جهت ايجاد اشتغال و تحصـيل در   مي حسابه ب
براي مقابله با خشونت خانگي نـه   .باشد مي ضروريها  ميان خانواده

آگاهي افراد جامعه بخصـوص مـردان را در مـورد حقـوق      تنها بايد
زنان افزايش دهيم، بلكه نيازمند بـه برنامـه ريـزي بنيـادين در كليـه      

خصوص آموزش قبل ازدواج بـه زوجـين در مـورد    ه مقاطع زماني ب
هاي  در همين راستا براي اجراي سياست .هستيمحقوق زن و شوهر 

وره و روان درمـاني بـراي   و مراكـز مشـا  هـا   ايجاد محيط ،پيشگيرانه
، عالوه بر آن باشد مي پيشگيري از بروز خشونت در جامعه ضروري

براي افرادي كه مورد خشونت واقع شده اند راهكارهـايي انديشـيده   
بتواننـد روابـط خـانوادگي و     ،شود تا از طريق فراينـدهاي بـازتواني  

ه بـه  با توجـ . اجتماعي و اقتصادي خود را از سر بگيرندهاي  فعاليت
جمعـي از  هـاي   اهميت نقش رسانه ، بخصوص تلويزيـون و رسـانه  

زمينـه آمـوزش رفتارهـاي     ديدگاه زنان شركت كننده در مطالعـه در 
شود كـه صـدا و سـيما در سـاخت و      مي صحيح به مردان ، پيشنهاد

و تيزرهاي تبليغـاتي كـه روابـط صـحيح بـين زن و      ها  پخش سريال
  .ري بيشتري انجام دهددهد، سرمايه گذا مي شوهر را نشان
  اريسپاسگز

مصوب دانشگاه علـوم  14497اين مقاله برگرفته از طرح شماره
كه  باشد مي1390پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سال 

ان اين مقاله سـپاس  نويسندگ .دانشگاه اجرا شده استاين با حمايت 
بــدليل  وم پزشــكي تهــراناز كميتــه پــژوهش دانشــگاه علــ خــود را

مچنـين از شـركت كننـدگان در    داشـته و ه اعالم كاري صادقانه هم
  .ما قرار دادند كمال تشكر را دارندمطالعه كه وقت خود را اختيار 
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