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ــر خــشونت   ــان در براب ــار زن بررســي رفت

شوهر
  

  

2سيدرضا جواديان و 1 رباني دكتر رسول :نويسندگان
 

  

  دانشيار دانشگاه اصفهان.    1

  شهر عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خميني.    2

  

  چكيده

داد فرزندان و پژوهش حاضر با هدف بررسي رفتار زنان در هنگام خشونت همسر و رابطه آن با سن، تع

 نفـر از زنـاني كـه بـه مراكـز بهزيـستي شـهر                125بر اين اساس تعداد     . تحصيالت زنان انجام شده است    

كردند و در زندگي مورد خشونت همسر قرار گرفته بودند، به صورت تصادفي ساده      اصفهان مراجعه مي  

بعي كه جهت گـرفتن كمـك       انتخاب شده و با آنان در مورد دفعات تكرار خشونت شوهر، رفتارشان و منا             

 4/50نشان داد كه حدود     ها    تحليل توصيفي داده  . كردند، مصاحبه شد   در زمان بروز خشونت استفاده مي     

 درصد هنگام بروز خشونت توسـط       2/51كنند و  كاري نمي  درصد آنان در زمان بروز خشونت همسر هيچ       

از آزمون مجذور خـي اسـتفاده   ها  ه براي آزمون فرضي.كنند شوهر از هيچ منبعي جهت كمك استفاده نمي       

داري دارد ولـي بـا تعـداد فرزنـدان و           ا كه نوع رفتار زنان با سن آنهـا رابطـه معنـ            نشان داد نتايج  . گرديد

زنـان در   در پايان ضمن بحث در مورد نتايج، مـشخص شـد كـه              . داري ندارد اتحصيالت زنان ارتباط معن   

نقش فعالي را در استحكام  نفعالي در برابر خشونت همسر مواقع به طور ناخودآگاه با ايفاي نقش اتر بيش

  .كنند خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن ايفا مي

  

  همسرآزاري، خشونت خانگي، رفتار زنان، خشونت شوهر: هاي كليدي  واژه

  

  

        

  

  

  

  

 
  مقدمه

كه تجاوز، خـشونت خـانگي و سـاير         هاي زيادي بود     سال
نــوان موضــوعات هــاي خــشونت عليــه زنــان بــه ع شــكل

تـالش  . شد خصوصي و پنهان در خانواده در نظر گرفته مي        
فايـده   ده به نظر بـي    براي حذف هر نوع بدرفتاري در خانوا      

 به خشونت خاص مردانـه      گرديد ين باعث مي  آمد و هم   مي
 تعــدادي از 1970در دهــه . ]1 [توجــه علمــي كمــي شــود

نـد  م محققان در آمريكا به موضوع زنان كتك خورده عالقه        

و مباحـث مختلفـي مطـرح       ها    دنبال آن سخنراني   شدند و به  
هاي متعدد مـشخص شـد        پس از انجام بررسي    .]2 [گرديد

هاي اخير خشونت خانگي عليه زنان بـه عنـوان           كه در دهه  
 و وحشتناك نمود پيدا كرده است       يكي از مشكالت فراگير   

و گرچه اين خشونت از نظر شكل و دامنه متنوع است امـا             
بـا   پيامـدهاي آن نيـز        قطع همگاني است و معموالً     به طور 

ــان   ــرگ قرباني ــي م ــديد و حت ــسمي ش ــيب ج ــراهآس     هم
  .]3 [باشد مي
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در بيانيه سازمان ملل متحد در مـورد حـذف خـشونت            
خشونت عليه زنان هر نـوع     : عليه زنان اين گونه آمده است     

باشـد كـه پيامـد آن        آميز وابسته به جنس مي     عمل خشونت 
نسي و رواني است و در نهايت منجر بـه          آسيب جسمي، ج  

انواع تهديدها و سلب آزادي زنان هم در زندگي خصوصي          
  .]4 [و هم در زندگي اجتماعي شود

 دربرگيرنـده يـك تركيـب       خشونت عليه زنان معمـوالً    
متغير از تهديد، خشونت عاطفي، تجاوز جنسي و حمـالت       

 بـه  توانـد   كه پيامدهاي آن براي زنان مـي       ]5 [جسمي است 
، صــورت دردهــاي جــسمي و روانــي، از شــكل افتــادگي 

هاي موقتي و دايمي، سـقط جنـين، نقـص عـضو و              ناتواني
  .]6 [حتي مرگ باشد

نتايج مطالعه خود را كـه   (Walker)  والكر1979 لدر سا
بـه صـورت    (خـورده     زن كتـك   120از طريق مـصاحبه بـا       

وي سـپس در  . ]7 [انجام داده بود منتشر كـرد     ) غيرتصادفي
زن «  بعد از مطالعـات بـسيار كتـابي بـا عنـوان              1984 سال
. ]9 و 8 [را چـاپ نمـود  »  (Battered woman) خـورده  كتك

والكر عالوه بر سندروم زن كتك خورده دو تئـوري ديگـر            
 كـه   رار داد  خصوص زنان كتك خورده مورد بحث ق       رنيز د 

 Cycle of violence) تئـوري سـيكل خـشونت   «عبارتنـد از  

theory)  « ــده د«و ــه شــ ــدگي آموختــ  Learned) رمانــ

helplessness) «] 9 ،10 11 و[.  
زعم والكر در مورد زنان كتك خورده بـا درمانـدگي            به

ها هميـشه درمانـدگي كامـل يـا          آموخته شده بايد گفت آن    
دهند بلكـه آنـان در       رفتار انفعالي محض از خود نشان نمي      

خصوص  به.  رفتارهاي مناسب در محدوديت هستندانتخاب
آميز   بااليي در ايجاد پيامدهاي موفقيت     قابليتفتارهايي كه   ر

  .]13 و 12، 10 [دارند
اي   معتقد است زنان كتك خـورده      (Seligman) سليگمن

ماننـد رفتارهـاي انفعـالي        بـاقي مـي    ركه بـا فـرد بـد رفتـا        
دهند اما هميشه دليـل روشـني        انطباقي از خود نشان مي     بي

 دگي آموخته شـده باشـد  وجود ندارد كه اين ناشي از درمان    
 در را البتــه محققــان الگوهــاي ديگــري از خــشونت .]14[

  .]15[اند  آميز تشخيص داده روابط خشونت
هـاي    دههوجود همسرآزاري در    طور كه گفته شد      همان

شـناخته  در خـانواده و جامعـه    جدي اخير به عنوان مشكل 
ــت  ــده اس ــال . ش ــان   2002در س ــل قرباني ــادا از ك در كان
 85زنـان حـدود     انـد      كه به پليس گزارش داده     همسرآزاري

شـامل  )  سـال  34 تـا    25با محـدوده سـني      (درصد آنان را    
 درصد  50دهد كه حدود      مطالعات نشان مي  . ]16 [شدند مي

انـد و     آمـده  هـاي خـشن بـار       زنان كتك خورده در خـانواده     
اي   در مطالعـه  . ]17 [وابـستگي اسـت   ترين صفت آنها      شايع

 درصد تمامي زنان    30 تا   25ست كه   زده شده ا    ديگر تخمين 
بار در طول زندگي خود از شوهرانـشان          آمريكا حداقل يك  

پوسـتان    اعمال خشونت عليه زنان در سياه     . اند  كتك خورده 
درآمـد و فقيرنـشين       بيش از سفيدپوستان و در منـاطق كـم        

  .]18 [ديگر است از مناطق تر بيش
بـراي  هـايي     ها و چنين اقداماتي، واكـنش      نتايج پژوهش 

ولي آيـا   . خاتمه دادن به مشكالت فعلي را برانگيخته است       
دخالت در زندگي خصوصي زوجين و هدايت آن در مسير          

  خاص، بسيار مشكل نيست؟
هاي   گردد و لحظه    عشق باعث بقاي زندگي مشترك مي     

دنبال دارد و گاه به مـوازات         خوش خانواده و شخص را به     
ن روابـط   آن، خشونتي كه بعـضي اوقـات بـه شـدت همـا            

داليـل ايجـاد    . آيد  وجود مي   بخش است بين دو نفر به       لذت
جويي مـرد   اين نوع خشونت ممكن است تمايالت برتري        

شوهراني كه زنـان خـود را       . ]20 و   19 [و يا حسادت باشد   
زنند، معموالً افرادي ناپخته، وابسته و متزلزل بوده          كتك مي 

ــي  ــق ب ــساس عمي ــستند و داراي اح ــايتي ه ــوهران . كف ش
حوصله، تكانشي و بدرفتار، حس پرخاشـگري خـود را            مك

از لحاظ جسمي به همسران خـود       اند    كه ديگران برانگيخته  
: ايـن اعمـال عبـارت اسـت از    . ]21 و   20 [سازند  منتقل مي 

رفتار آزمايشي ) پدر، كارفرما(همانندسازي با فرد پرخاشگر 
شـده    و ميل مـسخ   ) ماند  آيا هر كاري با او بكنم باز هم مي        (

وقتي زن ملك مرد شمرده (براي ابراز مردانگي و تحقير زن 
  ).شود، خشونت جايز است

ــامر ــارانش (Hammer) ه ــد، 1998  درو همك  معتقدن
وابستگي عامل مهمي در به مخاطره انداختن تندرستي افراد    

 زنان است و اغلب باعـث سـوء اسـتفاده و آسـيب              به ويژه 
ــي  ــا م ــه آنه ــاندن ب ــودآز  رس ــل خ ــنج عام ــود و پ اري، ش

 اصــالت  وبينــي، خودپنهــاني، مــشكالت پزشــكي مخــودك
  ].22 [دانند خانوادگي را در ايجاد وابستگي مؤثر مي

كننـد و     زنان رنج روانـي شوهرانـشان را احـساس مـي          
توانند به آنان كمك كنند، ولي متأسفانه در  پندارند كه مي مي

اي جـز تحريـك مـرد و          اغلب موارد عمل آنها هيچ نتيجـه      
ـ  ـنم خـش  ـدي جهـ  بحث بـه وا   اندن  ـكش  .]19 [داردـونت ن
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آميز پـشيمان     اي رفتار خشونت    بعضي از مردان پس از دوره     
اگر . گردند  شوند، احساس گناه كرده و بسيار مهربان مي         مي

امـا  . مانـد   اين رفتار همسرش را اميدوار كند در كنار او مي         
اگـر از لحـاظ     (گاهي زن با ترك شوهر به مـدت طـوالني           

و بازگشت بـه خانـه بـه        ) پذير باشد   ادي امكان فيزيكي و م  
 دي را آغاز كند   اي از بهبو    تواند چرخه   مي شرط درمان مرد،  

انـد    تر محققان به اتفاق گزارش كرده       با اين حال بيش    .]23[
آميز را ترك كند     در زماني كه زن مي خواهد رابطه خشونت       

  .]24 [احتمال خشونت بيشتر از سوي مرد وجود دارد
 جمعيت  ،1989در  ر و همكاران    دزارش گيل گبر اساس   

بزرگي از زنان از افشاي اعمال خشونت نسبت به خود ابـا            
دارند چون افشا و كتمان آن را در هر دو صورت به ضـرر              

دانند زيرا اگر زني خشونت همسرش را به مراجع           مي خود
قضايي گزارش كند، ادامة زندگي خـانوادگي از وي سـلب           

ب زنان مورد خـشونت قـرار گرفتـه،          لذا اغل  .]25 [شود  مي
 از طرفـي بـا      ]26 و   21 [كنند عليه مردان خود شكايت نمي    

علت . يابد  فشارهاي وارده بر او افزايش مي،كتمان خشونت
م هـاي حمـايتي الز     توان ناشي از نبود سيستم      اين امر را مي   

ساختار جنسي و خانوادگي در جامعه همـراه         .]25 [دانست
كفايتي سيـستم دادگـستري        زنان و بي   با وابستگي اقتصادي  

شوند زنان نتوانند همسر      اي هستند كه باعث مي      موانع اوليه 
 البته داليل اقتصادي، اجتماعي و .]27 [بدرفتار را ترك كنند

دهد چرا زنان    رواني ديگري نيز وجود دارند كه توضيح مي       
  . ]28 [كنند كتك خورده فرد بدرفتار را ترك نمي

بـا فـردي بـدرفتار زنـدگي         سـال    10 از   تر  كمزناني كه   
ند كه كتك زننده رفتارش را تغيير دهـد و          را اميدو ،اند كرده

كـردن فـرد بـدرفتار توسـط زن           اين اميدواري مانع از ترك    
 سال سابقة زندگي با فـرد    10 از   تر  بيششود و زناني كه       مي

، بدرفتاري خـود را     خشن را دارند اميدوارند كه فرد خشن      
هـا را ندارنـد، احتمـال         اني كه اين اميدواري   ناما ز . كم كند 

  . ]29 [دارد كه فرد بدرفتار را ترك كنند
 2001در  (Mary Ellsberg & Lori Heise) هايس و السبرگ

پژوهش خود با موضوع بررسي واكنش زنان در مواجـه بـا            
 درصد زنان در مـورد      40خشونت همسر، نتيجه گرفتند كه      

  درصد 75كنند و  نمير خود با كسي صحبت خشونت همس
، د درص 30كنند در مقابل      نيز در اين مورد طلب كمك نمي      

 درصد به پلـيس     21رده و   ــآن را با دوستان خود مطرح ك      
در  (Ruth Ann Belknap) بلكنـپ  .]30 [انـد  زارش دادهـــ گ

در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافت كه زنان در            1999
ـ          از خـود نـشان    صميم  مواجه با خشونت همسر سه نـوع ت

صميم بـه    تـ  -2 ميم به ترك همسر بدرفتار    تص -1: دهند مي
 تصميم به مقاومت در برابر      -3 تهديد كردن همسر بدرفتار   

 مطالعـات بـه آن      تـر   بيشچه كه      آن .]31 [خشونت همسر 
  اند ايـن اسـت كـه اكثـر زنـان مـورد خـشونت                 يافته  دست

قرار گرفته توسط همسر خـود در هنگـام بـروز خـشونت             
، 25 [گيرنـد   كنند و از هيچ منبعي كمك نمي        كاري نمي  چهي
ال ؤ محققين مربوطه اين س    تر  بيشبراي  بنابراين  . ]30 و   29

مطرح بوده است كه چه عواملي ممكن است باعـث شـود            
زنان در هنگام بروز خـشونت، نقـش انفعـالي داشـته و يـا               

  .طور غيرمستقيم با بدرفتاري شوهر خود سازگار شوند به
هاي انـدكي در رابطـه بـا          ن مطالعات و پژوهش    ايرا در

پديدة همسرآزاري و خشونت عليـه زنـان صـورت گرفتـه           
 كه در پزشكي قانوني اصـفهان صـورت           بررسي يك .است
 درصد زناني كه مورد آزار و اذيـت         50 نشان داد كه     هگرفت

 سال قرار داشته و     30 تا   20واقع شده بودند در گروه سني       
  ].32 [اند ت زيرديپلم بودهالداراي تحصي  درصد51

نتايج پژوهش ديگري كه در شـهر تهـران انجـام شـد،             
نمايان كرد كه شدت آزار توسط شوهر در زنان زير ديـپلم            

 بوده و اختالف سني زوجـين بـا شـدت           تر  بيشدار    و خانه 
چنين معاشرت بـا همـسايگان،       هم. آزار ارتباط داشته است   

  .]33 [كوس داردن با شدت آزار تأثير معاقوام و دوستا
در بررسي اعظمي و همكاران نيز مشخص گرديـد كـه           

 درصـد   84 سال سن داشته و      30 تا   20 درصد زنان بين     56
از لحاظ دفعات مـورد آزار جـسمي قـرار          . اند دار بوده  خانه

 بار در ماه مورد خشونت 3 تا 2 درصد از زنان 7/16گرفتن 
ان نـسبت    درصد از آن   50و واكنش   اند    جسماني قرار گرفته  

  شوهر، گذشت و بخشش محـض بـوده اسـت          به خشونت 
]25[.  

  

  ها مواد و روش

  هدف پژوهش

هدف كلي اين پژوهش كه يك تحقيق مقطعي از نـوع            
 زنــان در هنگــام رفتــار تعيــين ارتبــاطي اســت، –توصــيفي

خشونت همـسر و ارتبـاط آن بـا سـن، تعـداد فرزنـدان و                
مـشخص   نيز شامل اهداف جزئي    .باشد  تحصيالت آنان مي  

 خـشونت پـدر   و ، اشكال خشونت شـوهر عليـه زن    نمودن
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يي زمان شروع خشونت شـوهر عليـه         شناسا ،عليه فرزندان 
گـرفتن در زمـان        شناسايي منابعي كه زنان جهت كمك      ،زن

 تعيـين  و   دهنـد   يبروز خشونت شوهر مورد استفاده قرار م      
  .باشد  ميدفعات تكرار خشونت شوهر عليه زن

  
   فرضيه

 تعداد فرزندان  و    تحصيالت ،زنان با سن   اررفتبين نوع   
  .وجود داردداري امعنآنان رابطه 

  
  ها آزمودني

خـورده    جامعة آماري اين پژوهش تمـامي زنـان كتـك         
بـا  . باشـد   كننده به مراكز بهزيستي شهر اصفهان مـي         مراجعه

توجه به عـدم امكـان بررسـي ايـن جامعـة نـسبتاً بـزرگ،                
ت كه نتايج پژوهش قابل     اي از آن انتخاب گرديده اس       نمونه

بـدين طريـق نمونـة پـژوهش        . تعميم به آن جامعـه گـردد      
 يـك   اي كـه در طـي       خورده  عبارت است از كلية زنان كتك     

بـه مراكـز بهزيـستي شـهر         1383سـال     در هماه   شش دوره
  .اند اصفهان مراجعه كرده

  
  حجم نمونه

گيري تصادفي سـاده جهـت انجـام ايـن            از شيوه نمونه  
بدين صورت كه در طول يـك هفتـه         . شدپژوهش استفاده   
اي كه در روزهاي زوج و در هفتـة           خورده  تمامي زنان كتك  

اي كه در روزهاي فرد مراجعه        خورده  بعد تمامي زنان كتك   
به ايـن   . شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند       كردند انتخاب   مي

 125جمعاً  ) ماهشش  (ترتيب پس از پايان زمان تعيين شده        
  .اين پژوهش را تشكيل دادندنفر، حجم نمونة 

  

  آوري اطالعات ابزار و روش جمع

آوري اطالعات از     طور كلي در اين تحقيق براي جمع        به
صـورت    بدين. استفاده شد  )باساختار( روش مصاحبة منظم  

شـد    يكننده به مراكز بهزيستي دعوت مـ        كه از زنان مراجعه   
ال بـه اطـاق مـددكاري       ؤگـويي بـه چنـد سـ        تا براي پاسخ  

  .اعي مراجعه كننداجتم
  

  ها روش تجزيه و تحليل داده

هايي ماننـد      شاخص و آمار توصيفي    ازدر اين پژوهش    
 آزمـون مجـذور     ازهـا و      فراواني، درصد فراواني و ميانگين    

  .خي استفاده شد

  نتايج 

  ها نتايج كلي توصيف داده) الف

هاي آماري پژوهش اين      طور خالصه از توصيف داده      به
در ) درصـد 36(هـا      آزمـودني  تـر   بيش كه   دست آمد  هنتايج ب 

 درصد  30 ،)7/28با ميانگين سني    ( سال   19-25گروه سني   
، 31-35 درصد در گـروه سـني        16،  26-30در گروه سني    

ـــ درصــد در گ6/17 ــني ـ ــاالتر 36روه س ــال و ب ــرار س  ق
ــ ــد تهـداش ــص4/42. ان ــد داراي تح ــدايي و ـ درص يالت ابت

ــض ــص 6/29ت، ـنه ــد داراي تح ــايي و يالت راـ درص هنم
 درصد داراي تحصيالت ديپلم و بـاالتر از آن          28يكل و   ـس

  .اند بوده
تحــصيالت )  درصــد40(اكثريــت همــسران آنهــا نيــز 

ــته و  ــدايي داش ــنعتي  درابت ــدي و ص ــغلهاي تولي  6/21(ش
  . شاغل بودند) درصد

 درصد بوده   4/33ها نيز     ميانگين سني شوهران آزمودني   
 6/25 ، فرزند داشـته   يك) درصد 8/32( زنان   تر  بيش. است

داراي سـه فرزنــد،  درصــد  2/11و فرزنـد،  داراي ددرصـد  
 16 .انـد    بـوده  تـر   بـيش داراي چهار فرزنـد و      درصد   4/14

  .اند درصد نيز فرزندي نداشته
اند كه شوهرشان     گفته)  درصد 8/88(ها     آزمودني تر  بيش

و مطـابق   . دهـد   مـي  ارآنها را مورد فحاشي و ناسزاگويي قر      
ال دفعـات تكـرار فحاشـي شـوهر پاسـخ           ؤ به سـ   1جدول  

  .اند داده
 بـار  4 تـا  1سـاليانه بـين    )  درصـد  28(ها    اكثر آزمودني 

انـد كـه       درصد گفته  6/65و  ) 1نمودار شماره (كتك خورده   
زدن مادر توسط پدر خود       فرزندانشان شاهد فحاشي و كتك    

  ).2جدول (هستند 

  

  

رد دفعـات   ها در مو    هاي آزمودني    توزيع فراواني پاسخ   :1جدول  
  تكرار فحاشي شوهر عليه آنها 

درصد   فراواني  دفعات تكرار 

  فراواني

درصد 

  تجمعي

  4/18  4/18  23  هر سه ماه يك بار
  44  6/25  32   بار2 تا 1ماهيانه 

  6/69  6/25  32   بار2 تا 1اي  هفته
  8/88  2/19  24  تقريباً هر روز

  100  2/11  14  نامشخص
    100  125  جمع
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  وزيع درصد فراواني دفعات تكرار كتك زدن شوهر ت:1نمودار 

  

  

  

  

  ها در خصوص شاهد خشونت بودن فرزندان آزمودنيهاي   توزيع فراواني پاسخ:2جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  دفعات 

  2/31  2/31  39  گاهي اوقات

  6/49  4/18  23   اوقاتتر بيش

  6/65  16  20  هميشه

  100  4/34  43  خير

    100  125  جمع

  

  

  

در مورد اعمال خشونت پدر عليه فرزندانها  هاي آزمودني  توزيع درصد فراواني پاسخ:2نمودار 
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    توزيع درصد فراواني زمان شروع خشونت شوهر عليه زن:3نمودار 

  

  

  
  توزيع فراواني منابع كمكي مورد استفاده توسط زنان هنگام بروز خشونت همسر :3جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ستفادهمنابع كمكي مورد ا

  6/1  6/1  2  پليس

  4  4/2  3  دادگاه

  32  28  35  خويشاوندان

  40  8  10  دوستان

  44  4  5  همسايگان

  8/48  8/4  6  مشاور يا روانشناس

  100  2/51  64  گيرد از كسي كمك  نمي

    100  125  جمع

  

  

انـد كـه      ها گزارش كرده     درصد آزمودني  4/50همچنين  

مال خشونت عليه فرزندان توسط پـدر نيـز در خـانواده            اع

   .)2نمودار (وجود دارد 

در مورد زمان شروع خشونت شوهر عليه زن، اكثريـت          

انـد كـه هـم فحاشـي           داده خپاس)  درصد 8/24(ها    آزمودني

شوهر و هم كتك زدن وي چند سـال بعـد از ازدواج آنهـا               

 .)3نمـودار   (شـروع شـده اسـت       )  سـال  2حداقل بعد از    (

هنگـام بـروز خـشونت      )  درصـد  2/51(ها     آزمودني تر  بيش

. كننـد   توسط شوهر از هيچ منبعي جهت كمك استفاده نمي        

 درصـد   28 درصد از دادگاه،     4/2 درصد از پليس،     6/1تنها  

ــشاوندان،  ــتان، 8از خويـ ــد از دوسـ ــد از 4 درصـ  درصـ

شـناس كمـك       درصد از مـشاور يـا روان       8/4همسايگان و   

   .)3جدول ( .گيرند مي

در پاسـخ   )   درصد  4/50(ها    در نهايت اكثريت آزمودني   

ال كه شـما در هنگـام بـروز خـشونت از سـوي              ؤبه اين س  

اند كه هيچ كاري انجام نمـي         كنيد، پاسخ داده    شوهر چه مي  

 درصد آنها در مواجـه بـا خـشونت شـوهر، بـه              6/5 .دهند

 درصد از خود دفـاع كـرده،        8/24 ،همسر خود حمله كرده   

 8تنها  . بستند  ه حمام يا اتاقي رفته و در را مي         درصد ب  2/11

  ).4نمودار  (كنند درصد خانه را ترك مي
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   زنان هنگام بروز خشونت همسرتوزيع درصد فراواني رفتار :4نمودار 

  

  

   زنانرفتاردو متغير سن و نوع ها بر حسب   توزيع فراواني آزمودني:4جدول 

   سنيگروه

  زنان رفتار

  جمع  باالتر  و36  31 -35  26 -30  19 -25

  10  2  2  3  3  ترك خانه

  15  1  1  6  7  به حمام يا اتاقي رفتن 

  31  3  2  5  21  دفاع كردن

  7  2  2  1  2  حمله كردن

  62  14  13  23  12  هيچ كاري نكردن

  125  22  20  38  45  جمع

011/0 =P      12=df                                            01/26 =2
X  

  

  

   زنانرفتاردو متغير تعداد فرزندان و نوع ها بر حسب  توزيع فراواني آزمودني: 5جدول 

  تعداد فرزندان

  زنان رفتار

  جمع  بدون فرزند  چهار و بيشتر  سه  دو  يك

  10  2  2  1  2  3  ترك خانه

  15  3  1  1  5  5  به حمام يا اتاقي رفتن 

  31  7  2  1  4  17  دفاع كردن

  7  1  2  1  1  2   كردنحمله

  62  7  11  10  20  14  هيچ كاري نكردن

  125  20  18  14  32  41  جمع

  241/0 =P      16=df                                            54/19 =2
X  

  

  ها نتايج كلي آزمون فرضيه

ــه  ــا   رابط ــن آنه ــان و س ــار زن ــوع رفت ــين ن ــاس  :ب   براس

   12ه آزاديـرجده با دـذور كاي محاسبه شـ ، مج4دول ـج

  

) 02/21(باشد كه از مجـذور كـاي جـدول            مي 01/26برابر

  . بيشتر است

2/11 

8/24 

6/5 

4/50 
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   زنانرفتاردو متغير تحصيالت و نوع وها بر حسب   توزيع فراواني آزمودني:6 جدول شماره

  گروه سني

  زنان رفتار

  جمع  ديپلم و باالتر  راهنمايي  ابتدايي

  10  1  5  4  ترك خانه

  15  4  2  9  به حمام يا اتاقي رفتن 

  31  12  11  8  دفاع كردن

  7  1  1  5  حمله كردن

  62  17  18  27  هيچ كاري نكردن

  125  35  37  53  جمع

195/0 =P                8=df                                      11/11 =2X  
  
  

تـوان گفـت بـين         درصد مي  95پس با ضريب اطمينان     
   .ري وجود دارددا ا زنان و سن آنها رابطة معنرفتارنوع 

  

براسـاس   : زنـان و تعـداد فرزنـدان       رفتـار بين نوع    رابطه
باشد كه     مي 5/19، مجذور كاي محاسبه شده برابر       5جدول  

.  اسـت  تـر   كـم ) 2/26(در مقايسه با مجـذور كـاي جـدول          
توان گفت بين نوع   درصد مي95بنابراين با ضريب اطمينان 

  .اي وجود ندارد  زنان و تعداد فرزندان آنها رابطهرفتار
  

 لمطابق جـدو   : زنان و تحصيالت آنها    رفتاربين نوع   رابطه  
 از  تـر   كم است كه    1/11، مجذور كاي محاسبه شده برابر       6

 95پـس بـا اطمينـان       . باشد  مي) 5/15(مجذور كاي جدول    
اي وجود     زنان و تحصيالت آنها رابطه     رفتاردرصد بين نوع    

  .رددان
  

  گيري  بحث و نتيجه

 زنان در برابـر خـشونت       رفتارهدف از اين مطالعه، بررسي      
ها  شوهر و رابطة آن با سن، تحصيالت و تعداد فرزندان آن          

ــي ــد م ــراين. باش ــداد   ب ــاس تع ــك125اس ــوردة   زن كت خ
صـورت    كننده به مراكز بهزيستي شـهر اصـفهان بـه           مراجعه

دسـت     نتـايج بـه    مطـابق  .تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند    
  :آمده مشخص گرديد

وردة ايـن پـژوهش بـين       ـــ خ  كـ درصد زنان كت   66* 
ـ  ـ س 30 تا   19سنين    ]25 [در تحقيـق اعظمـي    . انـد  ودهـال ب

 درصـد   56ال  ــ س 30 تا   20ن  ـده بي ـدي ان آزار ـزان زن ــمي
زارش ــد گ ـ درص 50زان  ـ اين مي  ]32 [ژوهش نصر ـدر پ و  

 1378در  و  ـقيـق اينانلـ   كـه در تح    الوه ايـن  ـع به. شده است 

ال ـ س 35ن  ـخورده زير س    كـد زنان كت  ـ درص 85 نيز   ]33[
  .اند ودهـب

 30 تـا    20(كه ايـن دورة سـني        بنابراين با توجه به اين    
زا در زندگي افراد متأهل       يك دورة بحراني و استرس    ) سال

از نظر ثبات شغلي، تولـد فرزنـدان، مـشكالت اقتـصادي،            
ســاز بــروز  توانــد زمينــه  مــي اســت،…مــسكن، اعتيــاد و 

  .خشونت مرد عليه همسر و فرزندانش باشد
 درصد شوهران آنها 40 درصد زنان آزارديده و 4/42* 

اند و ايـن   داشته) ابتدايي و نهضت (سطح تحصيالت پاييني    
تواند از علل عدم رشد و بلوغ عاطفي و عقالني زوجين             مي

و شوهر  و ناآگاهي آنان از وظايف و حقوق متقابل بين زن           
كه نهايتاً به بروز مسأله همسرآزاري در خانواده دامن         . باشد

  .زند مي
عـدم  بـه   از طرفي پـايين بـودن سـطح تحـصيالت زن            

دار ماندن، عدم اسـتقالل مـالي         اشتغال وي در جامعه، خانه    
 خـانواده، فـشار سـنگين تـأمين مخـارج           تـر   كـم او، درآمد   

 خـشن در    خانواده بر دوش مرد و نهايتـاً بـروز رفتارهـاي          
  .شود خانواده منجر مي

 بار توسط 4 تا 1ها ساليانه بين   درصد از آزمودني28* 
در حـالي كـه در پـژوهش        . خورنـد   همسر خود كتـك مـي     

بـار     درصد از زنان هر دو مـاه يـك         7/10 تنها   ]25 [اعظمي
البتـه  . درفتنـ گ  مورد خشونت جسمي همسر خود قرار مـي       

هـاي آمـاري       نمونـه  رسد كه اين اختالف به علت       نظر مي   به
اعظمي پژوهش خود را بـا اسـتفاده        . (بوده است ها    پژوهش

خورده مراجعه كننده به پزشكي قانوني انجـام          از زنان كتك  
تكرار و تنـاوب خـشونت در خـانواده اثـرات           . )داده است 

ين آن عادي شدن تر كمتواند داشته باشد كه   ميمنفي زيادي
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در )  توسـط زن كتك زدن مرد و پـذيرش كتـك   (اين رفتار   
  .خانواده است
ونت ــد خـش  ـــ ش، شاه ـايج ايـن پژوهـ    ــاز ديگر نت  

 6/65يعنـي   . د بـود  ـ درص 6/65زان  ــرزندان به مي  ــبودن ف 
اهد اعمال و رفتارهـاي خـشن پـدر         ــرزندان ش ــدرصد ف 

زارش ـــ اس گ ـــ  بـر اس   در آمريكا . ليه مادر خود هستند   ع
 و در كانـادا     دــ درص 55 تا   41زان حدود   ــاين مي اي     بي اف
ـ   35 نيز حدود    ،2002سال  در    از  .]16 [وده اسـت  ـ درصد ب

طرفي در ايـن تحقيـق مـشخص شـد كـه خـشونت عليـه                
 درصد مـوارد گـزارش شـده        4/50فرزندان توسط پدر در     

  .است
شـود كـه      لذا با توجه به نتايج فوق چنين اسـتنباط مـي          

هـاي زنـان      كودك آزاري نيز پديدة شايعي در بين خـانواده        
زدن  ها اغلب قربانيان ناخواستة كتك بچه. ورد مطالعه استم

خـشونت خـانوادگي    » قربانيان سـاكت  «هستند و اصطالحاً    
هايي با خطرات  ها در چنين خانواده همه بچه. اند ناميده شده

يكي خطـر شـاهد حـوادث تلـخ         : اي مواجه هستند      دوگانه
 البته نبايـد فرامـوش    . ]34 [بودن و ديگر خطر آزار جسمي     

كرد كه اثرات عاطفي شاهد خشونت خانگي بـودن خيلـي           
  .آزاري است مشابه اثرات رواني مرتبط با كودك

مواردي چـون تـرس، اضـطراب، افـسردگي، خـشم و            
خصومت، پرخاشگري، عزت نفس پايين، جدايي اجتماعي، 

ريبي و نامناسب همه در اثر مـورد  تخانزوا و رفتارهاي خود   
نت بـودن در كودكـان      خشونت قرار گرفتن و شاهد خـشو      

تـرين     يكـي از آشـناترين و پذيرفتـه        .]35 [آيند  وجود مي  هب
ـ نظريات، يادگيري خـشونت      . ا مـشاهدة خـشونت اسـت      ب

در نـدورا   باي و الگـويي آلبـرت         يـادگيري مـشاهده      نظريه
بـار      مؤيد اين نكته است كه خـشونت، خـشونت بـه           1973

ي را  زيرا كودكي كه الگوهاي رفتـاري پرخاشـگر       . آورد  مي
دها رفتارهاي مشابهي را    گيرد كه بع    مي مقابل خود دارد، ياد   

  .]37 و 36 [نشان دهد
ــانواده   ــان خ ــت كودك ــشونت  در نهاي ــاي خ ــز،  ه آمي

هاي نقـش جنـسيتي كـه آنـان را بـراي خـشونت و                هويت
 .كننـد   كند، در درون خود تثبيت مي        شدن مستعد مي   يقربان

ــن نقــش ــد از  اي ــسيتي عبارتن ــاي جن ــايي: ه ــه از مرده  ك
ت قو كنند و هيچ هاي مختلف كنترل و زور استفاده مي شكل

رباني نيـازي ندارنـد و      ـترسو نيـستند و بـه محبـت و مهـ          
تند و  ـته و تحـت نفـوذ هـس       ـهايي كه ضـعيف و وابـس       زن

شان تـصميم بگيرنـد يـا مـدعي           توانند در مورد زندگي    نمي
  .وقشان شوندـحق

رصد  د 2/51در اين پژوهش مشخص شد كه       چنين   هم
از زنان كتك خـورده در هنگـام بـروز خـشونت از سـوي               

پژوهش . كنند شوهر از هيچ منبعي جهت كمك استفاده نمي
 75به ترتيـب     نيز نشان داد كه       و اعظمي  2001در  السبرگ  
زنان در هنگـام بـروز خـشونت طلـب           درصد   50و  درصد  

  .]30 و 25 [كنند كمك نمي
رد كه اوالً زنـان     توان چنين استنباط ك     ها مي   از اين يافته  

 دهنـد   خاطر ترسي كه از شوهر خود دارند و احتمال مـي            به
 فرد يا افرادي، همسر رفتار      زصورت درخواست كمك ا   در  

خشن خود را در آينده افزايش داده و بـه اصـطالح انتقـام              
 و  9 [كننـد  بگيرد، عمالً از هيچ منبعي تقاضاي كمـك نمـي         

ده بسيار سـنگين و     خور ثانياً براي برخي از زنان كتك     . ]38
چـرا كـه تقاضـاي      . ور است كه تقاضاي كمك بكنند     آ شرم

كمك در زمان بروز رفتار خشن به معني ناتواني و ضـعف            
ثالثـاً بـسياري از     . زن در جلوگيري از بروز اين رفتار است       

زنان بـه دليـل عـدم آگـاهي و نداشـتن اطالعـات الزم در                
ر هنگام دانند كه د خصوص حقوق خود و منابع كمكي نمي

طـور كـه در پـژوهش         بروز خشونت چه بايد بكنند؟ همان     
مـد، اكثريـت زنـان داراي تحـصيالت         آدست    حاضر نيز به  

تواند عاملي براي عدم تقاضـاي   ابتدايي بوده و اين خود مي   
  .كمك توسط زنان باشد
توان نتيجه گرفـت كـه نقـش         ها مي   بنابراين از اين يافته   

اين تواند ناشي از      مسر مي الي زنان در برابر خشونت ه     عانف
ترس از  ،  ]38 [)وابستگي اقتصادي (عدم استقالل مالي آنان     

ـ    ،  عزت نفس پايين  ،  تر شدن اوضاع    وخيم ا نداشتن حـامي ي
دگي و دوسـت    عشق به زن  ،  )در خانواده يا جامعه   (پشتيبان  

 ]38 [باورهاي مذهبي و فرهنگي  وداشتن شوهر و فرزندان 
  .باشد

 مواقع به طـور     تر  بيش زنان در    اما بايد توجه داشت كه    
ناخودآگاه با ايفاي نقش انفعالي در برابر خـشونت همـسر           

نقش فعالي را در استحكام خانواده      ) به داليلي كه ذكر شد    (
  .كنند و جلوگيري از فروپاشي آن ايفا مي

در واقع زنان با عدم درخواست كمك و مقابله نكـردن           
ــا رفتــار خــشن شــوهر، بــه ع رفتــار دنبــال خاتمــة ســري ب

 و ايجاد محيطي آرام براي خود، اطرافيان و به          آميز ونتخش
دادن رفتار خـشن      آنان با عادي جلوه   . ويژه  فرزندان هستند   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/


 بررسي رفتار زنان در برابر خشونت شوهر

28  

�
��

� 
��

��
	�

�

�

�



� 
��

��
� 

��
�

���
 �

�
	

 /
�	

��
 �

��
�

���
/ 

�
���

 
�� /

�
	�

��
!"

 #
�$

 /
��

��
�

 
%& 

كنند تا نگراني و ترس فرزندان و يا حتـي      شوهر، تالش مي  
را نسبت بـه رفتارهـاي      ) مثل خانواده پدري خود   (اطرافيان  
د كه مسأله خيلي آميز مرد كاهش داده و نشان بدهن خشونت

  .مهمي اتفاق نيفتاده است
يادآور شد كه هرچند اين نوع      در پايان اين مبحث بايد      

 زنان در برابر خشونت شوهر به پايـداري و ثبـات در            رفتار
كنـد امـا منجـر بـه          خانواده و عدم فروپاشي آن كمك مـي       

 مـرد    بيـشتر  آميز و گستاخي    تناوب و تكرار رفتار خشونت    
ه البته اين مسأله نيز بايد مورد بررسي و         شود ك   عليه زن مي  

  . قرار بگيرديتر بيشتحقيق 
 پـژوهش، تنهـا      براساس نتايج حاصل از آزمون فرضـيه      

   آنــان رابطــه رفتــاربــين متغيــر ســن زنــان بــا متغيــر نــوع 
ــادار ــي  معنــ ــر يعنــ ــر ديگــ ــود دارد و دو متغيــ    وجــ

 زنـان ارتبـاط     رفتـار تحصيالت و تعداد فرزنـدان بـا نـوع          
  .دن ندارريداامعن

 فرضيه كه رابطة معنادار متغيرهـاي        بخش اول  در مورد 
توان چنين نتيجه گرفت كه با توجـه بـه            مي دــآن تأييد ش  

 رفتـار  شـده اسـت آنهـا        تـر   بيش هرچه سن زنان     4جدول  
ـ (انفعالي   ان ـي از خـود نـش     تـر   بـيش ) كـاري نكـردن     چـهي

 زنان  ارــرفتين فراواني   تر  شــبيكه   با توجه به اين   . اند داده
 سـال   25 تـا    19به صورت دفاع كردن در زنان گروه سـني          

  .شود ديده مي
كه زنان   اول اين . تواند چند علت داشته باشد      اين امر مي  

شوند و مدت زمـان زيـادتري بـا شـوهر             تر مي   هرچه مسن 
 ايـن رفتـار     ي بـا  تـر   بيشسازگاري  ،  كنند  بدرفتار سپري مي  

 رفتارهاي خـشني    كنند و در واقع بروز چنين       خشن پيدا مي  
از شريك زندگي خود را به عنوان يـك موضـوع عـادي و              

  .نمايند معمولي زندگي تلقي مي
دادن   كه افزايش سن زنـان بـه معنـي از دسـت            دوم اين 

اعـم از اشـتغال، ازدواج مجـدد،        (ي  تـر   شـبيهاي   تـفرص
اسـت و ايـن واقعيـت باعـث         ) …ادامة تحصيل، طالق و     

كـاري    بل خشونت همسر هيچ   شود كه عمالً زنان در مقا       مي
  .نكنند

تر شدن زنان همـراه بـا گـسترش روابـط و              سنمسوم،  
مثـل زيـادتر    . باشد  هاي آنان در درون خانواده مي       وابستگي

  يت و پايگاه عآنان، كسب موق دنـتر ش شدن فرزندان، بزرگ

 لذا  ....تر در بين خانواده، همسايگان و حتي اقوام و          مطلوب
 براي زنان به منظور حفظ موقعيـت و         اين تعلقات زمينه را   

 به هر قيمت ممكن حتي مورد خشونت خودشبكه ارتباطي 
  .كند  ميقرار گرفتن، فراهم

چهارم، برخي اعتقادات و باورهاي فرهنگي و مـذهبي         
در زنان نيز ممكن است به واكنش انفعالي آنان منجر شـود            

مثل اعتقاد مطلق به قـضا و قـدر يـا خواسـت و معيـشت                (
و در بــسياري از مواقــع زنــان بــا يــك درمانــدگي  ) الهــي

  .كنند شده زندگي خود را شروع مي آموخته
 فرضـيه پـژوهش     هاي دوم و سـوم       بخش در خصوص 

 نبـودن رابطـه بـين تحـصيالت و تعـداد            معنـادار مبني بـر    
شـود كـه       آنها، چنين استنباط مي    رفتارفرزندان زنان با نوع     

 زنان  رفتاراني بر نحوة    احتمال دارد اين دو متغير تأثير چند      
نداشته باشند و شايد بتوان گفت كه واكنش انفعـالي زنـان            

 تحت تأثير مـسائل فرهنگـي و مـذهبي و يـا حتـي               تر  بيش
رفتن ـــ ر گ ـــ ه بـا در نظ    ــالبت .رواني است تا مسائل ديگر    

هـاي   قيقات مشابهي در زمينه فرضـيه ـوع كه تحــاين موض 
  .اين پژوهش يافت نشد

  
  كاربردي پيشنهادات 

  آگــاه كــردن زنــان   در پايــان شــايد بتــوان از طريــق    
ــرعي   ــوق ش ــورد حق ــانواده  در م ــود در خ ــانوني خ   و ق

  آمــوزش قربانيــان خــشونت خــانگي در زمينــه ، و جامعــه
هـاي     ايجـاد حمايـت    ،   در خانـه   سيكل و فرآيند خـشونت    

  اجتمــاعي و قــانوني بــراي زنــان در برابــر خــشونت      
لتـي و غيردولتـي و وضـع        كـز دو  اشامل تأسيس مر  (شوهر  

، )ده از زنـان در برابـر خـشونت همـسر          كنن  قوانين حمايت 
ــارت ــوزش مه ــارت  آم ــت و مه ــاطي مثب ــاي ارتب ــاي  ه   ه
، )شـود   هرچيزي با زور درسـت نمـي      (ين  اجتماعي به زوج  

  مــشاوره و درمــان مــردان خــشن و آمــوزش آنهــا در      
 و رعي و قــانونيــــونت از نظــر شــزمينــه عواقــب خــش

ي هـا    تعلـيم تكنيـك     و سرـــ  بر فرزنـدان و هم     تأثيرات آن 
، تا حدود زيـادي     كالت زندگي به زوجين   ــؤثر حل مش  ـم

آميـز در خانـه و بـه خطـر افتـادن             از بروز رفتار خـشونت    
ــي و اجتمــاعي اعــضاي خــانواده   ســالمتي جــسمي، روان

  .جلوگيري كرد
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