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  علل از هم گسيختگي خانواده در شهر همدان

  دكتر اكرم محمدي 

  :چكيده 

است و  مركز آموزش نقشهاي اجتماعي و تامين نياز هاي عاطفي واز نخستين نهادهاي بشري خانواده 

علي رغم اهميت خانواده آمار و اطالعات بيانگر از همسيختگي اين . در ثبات شخصيتي فرد اثر تعيين كننده دارد

  . آمار طالق در جهان و ايران است سير فزاينده د و نها

در تبيين عوامل از هم گسيختگي خانواده از نظريات كاركردگرايي ، تعامل گرايي و تضاد استفاده شده  

  .است

روش بررسي پيمايشي بوده وتكنيك پرسشنامه همراه مصاحبه جهت جمع آوري داده ها استفاده شده 

  .جهت تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است  است و از تكنيك هاي آماري

را بر از ... نتايج توصيفي اين نمونه  تاثير مشكالت مالي ،اعتياد ، جرم ،اعمال خشونت ،سرقت ، زندان و 

افراد نمونه عدم رضايت از زندگي زناشويي خود را ابراز داشته در صد3/70. هم پاشيدگي خانواده اثبات مي كند

 درصد اظهار داشته اند  46، دائم بر سر تامين مخارج زندگي با همسرشان اختالف دارند گفته اند ددر ص 63 .اند 

درصد پاسخگويان اظهار 9/38 .اند درصد خشونت خانگي را گزارش نموده 52.همسرشان سابقه اعتياد داردكه 

داشته  سابقه اعتياددرصد  6/4و سابقه دستگيري  خود در صد  2/9. داشته اند كه همسرشان سابقه زندان دارد

 12اعتياد فرزند به مواد مخدر ، درصد  11آسيب پذيري خانواده زمينه آسيب پذيري فرزندان را فراهم كرده . اند

  .در صد سرقت آنها را اعالم كرده اند 7در صد فرار از منزل و 

  از هم گسيختگي، عدم رضايت زناشويي،آسيب پذيري :كليد واژه ها 
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  رح مسالهمقدمه و ط

  طالق و از هم گسيختگي خانواده

و جدا  ازدواج  ان قانونيايطالق به معني پ. از هم گسيختگي خانواده زمينه طالق را فراهم مي كند

نااستواري خانواده قلمداد و فردي  بحران اجتماعي طالق شاخص  .گر استيكديشدن همسران از 

 استحكام رابطه،  ايجاد شدهناسازگاري و تنش ان زن و شوهر يافتد كه م وقتي اتفاق ميو  ميشود

فراهم  راعاطفي جدايي اميدي و هماهنگي ، نازمينه هاي احساس نا  طالق. رود ن ميياز ب زناشويي 

معموال قبل از آنكه طالق به طور قانوني رخ  مي نمايد  نموده و ادامه زندگي مشترك را  امكان نا پذير

گاهي بعضي زوجين ترجيح مي دهند كه در همين وضعيت بمانند  دهد  طالق عاطفي ايجاد مي شود و

ميزان طالق در دهه هاي اخير طالق . وبه خاطر فرزندانشان يا مصالح ديگر تن به طالق قانوني ندهند

رشد در جوامع صنعتي . در اغلب كشورهاي جهان باال رفته اما علل آن همه جا يكسان نيست 

آگاهي و تحصيالت ،افزايش سطح  آنها،استقالل اقتصادي   ،كار بازار هجي زنان بيورود تدر شهرنشيني ،

طالق در ميان زنان شاغل و حرفه أي  نسبت بر افزايش طالق موثر بوده و اجتماعي زنان منزلتارتقاء

هر چه پايگاه اجتماعي زن باالتر باشد  وكلي است  طور زنان به جمعيتتقريبا دو برابر اين نسبت ميان 

همچنين  قانوني براي طالق مبادرت ورزد بيشتر است دادخواستبه تسليم  تمال كه وي رأساً، اين اح

بود كه   اسي و دولتيون و نوسازي در حوزه سيزاسيمدرندر جوامع صنعتي  از ديگر علل افزايش طالق

ر اكثر يهاي اخ سال در طي.تري را براي طالق فراهم ساخت  خواهانهين آزاديب و اجراي قوانيتصوزمينه 

كشور كانادا در سال به طور نمونه . اند تر كردن روند طالق اقدام كرده كشورهاي جهان در جهت آسان

آن خيانت ، خشونت جسمي يا رواني جرائم غير قابل  3،قانوني را وضع كرد كه به موجب ماده 1968
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ون بر افزايش آمار تصويب اين قان. اغماضي است كه به موجب آن زن مي توانند تقاضاي طالق نمايند

به زنان  قانون مدني فرانسه  246تا  242همچنين ماده . طالق در اين كشور قابل توجهي داشته است

اين حق را مي دهد كه در صورت توهين و بد رفتاري همسر و عدم انجام وظايف زناشويي و يا هر 

سعدون .(ند الق نمايطعاملي كه موجب غير قابل تحمل شدن زندگي مشترك شود تقاضاي 

:1378،143((  

در قانون .است در ايران نيز نحوه نگرش قانون خانواده به حقوق زنان در روند طالق اثر قاطع داشته

مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن خود را طالق  1133، و بر اساس ماده 1314خانواده مصوب سال 

قانون حمايت از خانواده دگر  1353سال با توجه به تاثير اين قانون بر افزايش آمار طالق،  در . دهد

گون شد و اصالح انشايي در عبارت مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن را طالق دهد، صورت گرفت و 

اين مضمون ايجاد شد كه مرد طبق اختياراتي كه دارد ،مي تواند زن خود را طالق دهد و جهت آن  

ه  بيماري صعب العالج، جنون هر يك از زوجين ،  ابتالء هر يك از زوجين ب. بايد دالئلي ارائه دهد 

مواردي بود ه بر اساس آنها فرد مي توانست در خواست طالق ... ازدواج مجدد شوهر، نازا بودن زن و

اين اصالحيه چند همسري را مشروط و مقيد كرد و از قدرت مطلقه و قانوني مرد بخصوص در . نمايد 

بر اساس ) 1378،11:كار (يت بر فرزندان تا حدودي كاسته شدامر طالق، چند همسري و حضانت و وال

استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و : تواند در خواست طالق كند در موارد زير زن ميقوانين ايران نيز 

در صورتي . در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد. عدم امكان اجبار او به پرداخت

شدن  زنداني .د االثر شود و حكم موت فرضي در مورد او صادر شده باشدسال تمام مفقو 4كه شوهر 

ازدواج مجدد مرد بدون رضايت زن، ترك زندگي خانوادگي از  اعتياد ،اي مشخص،  زن يا مرد براي دوره
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طرف هريك از آنها، محكوميت قضايي هر يك از آنها كه موجب لطمه به حيثيت خانوادگي ديگري 

  .شود

تحقيقات و مطالعات در ايران نشان مي دهد كه خانواده بر ميزان طالق تاثير داشته گر چه قوانين 

اختالف در نگرشها  ، مشكالت اقتصادي ، ازدواجهاي تحميلي، اختالف سن زوجين ، بي تعهدي نسبت 

 عدم وفاداري به همسر ، ازدواج مجدد به وظايف و تعهدات خانوادگي  ، اعتياد و آلودگي به مواد مخدر،

  زمينه ساز طالق بوده است... ، بدرفتاري و اعمال خشونت و

 سير فزاينده آمار طالق 

امروزه طالق و از هم گسيختگي خانواده مشكلي جهاني بوده و آمار آن .همانگونه كه گفته شد 

لذا در اين بخش ابتدا به مواردي از آمار طالق در .در اغلب  كشورهاي جهان رو به رشد بوده است 

كشورهاي صنعتي اشاره نموده سپس به آمار طالق در ايران و شهر همدان مي پردازيم  به برخي 

 مواردي اشاره مي كنيم 

طبق بررسيهاي انجام شده توسط مركز بين المللي آمار حياتي اروپا ، ميزان طالق در هر 

  ه است در هزار رسيد 40در هزار به حدود  7از 1997تا  1920زن  ازدواج كرده از سال 1000

در هزار بوده  42در انگلستان  1980طبق گزارش مركز آمار بهداشتي ميزان طالق در سال .

به نظر . درهزار بوده است 37در آلمان ، ؛ و35استراليا ، ؛ در 55همان سال ،در امريكا،  اين رقم در

مشتركشان  درصد كساني كه براي اولين بار ازدواج مي كنند به زندگي 50در امريكا  1998ويتزمن

  پايان مي دهند

تا  1370هاي  ي سال در فاصلهچنانكه طالق در ايران نيز سير فزاينده اي داشته است  آمار   

همچنين بر اساس گزارش روابط .رشد داشته است  درصد  39در كشور ، ميزان عمومي طالق ، 1380
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يسه با مدت مشابه سال مقا ميزان طالق  در1380عمومي اداره ثبت احوال در شش ماهه اول سال 

  افزايش نشان مي دهد 25/11قبل 

هزار زوج  10از  معاون دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشوربر اساس گزارش .

درصد  56هاي طالق در دوران عقد بوده  و  درصد درخواست5/15مراجعه كننده به اين مركز ، 

   .دمتقاضيان طالق كمتر سه سال زندگي مشترك داشته ان

  .در استانهاي ايران،استان همدان نيز از جمله استانهايي است كه با افزايش آمار طالق روبروست

بر اساس اطالعات پايگاه داده هاي اجتماعي وزارت كشور  ميزان عمومي طالق در استان 

در /. 15(بوده است در اين سال استان سيستان و بلوچستان با ) در هزار/. 61( 1375همدان در سال 

باالترين ميزان را داشته است و شاخص كل كشور ) در هزار/. 98(استان  تهران با كمترين ميزان و)هزار

سيدعلي طباطبايي ، مديركل ثبت  1384در مورد افزايش طالق در سال .در هزاربوده است %  62

درصد  2/ 12نسبت به سال ماقبل  84آمار طالق در استان همدان در سال گفته است احوال همدان 

  1افزايش نشان مي دهد

استان در طول طالق  در خصوص وضعيت مدير كل ثبت احوال استان فر  مقصوديهمچنين 

زوج به زندگي مشترك خود خاتمه بخشيدند كه  749در اين مدت گفته است  88سه ماه نخست سال 

ر تعداد طالقهاي جدول زي 2. درصد افزايش داشته است 14اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .نشان مي دهد  1381-1387ثبت شده در استان همدان را در طي سالهاي

  

                                                 
1 - http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1079370 
 
2  - http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806011608 
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  1381- 1387همدان  از  استان در الق ثبت شده ط

  تعداد  سال  تعداد  سال

1381  1762  1385  2194  

1382  1758  1386  2468  

1383  1947  1387  2695  

1384  2187      

  اطالعات سالنامه هاي آماري:منبع 

 طالق  للع

 ،علل اجتماعي  كه از آن ميان مي توان به. معضل اجتماعي، علل گوناگوني دارد طالق به عنوان يك

 شرايط نامناسب اقتصادي ، بيكاري و اعتياد از عوامل طالق در استان  .اشاره كرد  اقتصادي و فرهنگي 

  .همدان مي باشد

  مهمترين علل  از هم گسيختگي خانواده در استان همدان

 م ايفاي نقش همسري عد

جامعه شناسان بقاء نظام خانواده  را در گروي ايفاي مناسب . خانواده يك ميدان نقش است 

،بقا سيستم خانواده در گرو نقش ها و )1986(به عقيده فريد من  نقشها و وظايف نقش مي دانند

داتي دارد كه حدود عمل هر نقش وظايف و تعه. وظايفي است كه هر يك از افراد خانواده به عهده دارند

الگو هاي نقشي و تعهدات نقش بر حسب  نوع جامعه ،جنس . و انتظارات متقابل افراد را معين مي كند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

108 
 

،سن ،فرهنگ و طبقات اجتماعي ، متفاوت است از نظر جامعه شناسان كاركرد گرا ،انواع نقش در 

مرد نقش نان آور و حامي . توار استخانواده بر اساس تقسيم كار بيولوژيكي و منظم ميان زن و مرد اس

به نظر . را به عهده دارد و زن نقش خانه داري و حمايت عاطفي از افراد خانواده را به دوش مي كشد

نقش . را ايفا مي كند و مسئول تأمين نياز اقتصادي خانواده است1"ابزاري"پارسنز پدر در خانواده نقش 

ر او  جهت دستيابي به حداكثر كاركرد در خانواده هسته اي به نظ.دارد  2مادر جنبه عاطفي و احساسي 

اعزازي .(تفاوت نقش  بر اساس جنس و واگذاري نقشهاي  ابزاري و اقتداري به مردان ضروري است

119-126(  

عدم ايفاي مناسب ناشي از ، خانواده مطالعه در مورد خانواده نشان مي دهد كه بسياري از مشكالت 

توجهي به نيازهاي مادي ،عدم احساس مسئوليت در قبال تعهدات مشترك،  و بي ترك انفاقنقش، 

تا حدود زيادي  افزايش ميزان طالقدستورات است  و .استفاده از زور براي واداركردن اعضاء براي انجام

  . به اين امر وابسته است 

ت حفظ مصالح فرهنگ و عرف ايراني رياست خانواده مقامي است كه جهوبراساس قوانين حقوق مدني 

قانون 1102ماده و اين وظيفه تعهداتي براي آنان ايجاد كرده است  خانواده به شوهر واگذار شده است 

مدني مي گويد همين كه نكاح به طور صحت واقع شد ،روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و 

  .ن نيز وجود دارداين حقوق و تعهدات در مورد ز تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار است و

امتياز رياست بر خانواده براي مردان تكاليفي به همراه دارد كه  در اين ماده چنين آمده كه 

از جنبه )  136صفايي و امامي،. (بخشي از آن جنبه مالي و بخشي ديگر جنبه اخالقي و تربيتي دارد

                                                 
 
1   -  Instrumental role 
2   - Expressive 
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مردعالوه بر مسئوليت ) 150،صفايي و امامي(باشد  مالي مرد مسئول دادن نفقه به زن و فرزندانش مي

قانون 1199 و1180 و در ماده دادن نفقه به زن ،مسئول پرداخت هزينه هاي فرزندان نيز مي باشد

كه واليت قهري نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم  رياست خانواده ايجاب مي كند: مدني آمده است

  . او هزينه اداره خانواده را بعهده داشته باشد

كه .خالقي زن و مرد نسبت به يكديگر تعهداتي دارند كه به چند نمونه از آن اشاره مي نماييم از جنبه ا

  :عبارتند از 

حسن . قانون مدني زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند1103ماده طبق  حسن معاشرت 

نند و از معاشرت ايجاب مي كند كه زن و شوهر با خوشروئي و مسالمت و صميميت با هم زندگي ك

  .مجادله و ناسزاگوئي و اهانت با يكديگر بپرهيزند

هدف اصلي ازدواج همكاري در زندگي و اشتراك مساعي زن و شوهر در تامين سعادت و رفاه :معاضدت 

مربوط به خانواده و  زوجين بايد در امور:قانون مدني دراين زمينه مي گويد1104ماده .خانواده است 

   .يگر معاضدت نمايندتربيت اوالد خود به يكد

بدين معني كه از بر قراري رابطه ي نا مشروع با  زن و شوهر بايد به يكديگر وفادار باشند،، وفاداري.

  .بپرهيزند ديگران

عنوان نان آور و پدر به (نان آوري  را مي توان ) همسر- پد ر(وظايف و تعهدات لذا بر اين اساس  

پدر بايد در امور (تربيتي )است  ن براي زن و فرزندان مسئول تهيه وسايل خوراك و پوشاك و مسك

را با شيوه هاي مناسب زندگي آشنا نمايد و بر رفتار آنها نظارت نمايد و تربيتي دخالت نمايد فرزندان 

محبت به همسر و فرزندان و تامين نياز هاي ابراز (عاطفي )رفتارهاي جرم زا را در آنها كنترل نمايد

  ) .عاطفي آنها
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از جنبه :عدم ايفاي نقش خانواده را در وضعيت از هم گسيخته قرار مي دهد در صورتي كه پدر لذا 

اعمال خشونت نسبت به ومالي نيازهاي مالي زن و فرزندان را تامين نكند ، از جنبه اخالقي رفتار سوء 

معرض آسيب داشته باشد همچنين از عهده وظايف تربيتي خود بر نيايد خانواده را در زن و فرزندان 

  .قرار مي دهد 

عدم تامين نياز هاي مالي خانواده زمينه هاي بيماري هاي جسمي و رواني را در افراد خانواده مهيا مي .

بار بيشتر از بچه هايي كه  15بچه هايي كه در خانواده فقير متولد مي شوند  1طبق گزارش مارلو.سازد 

 .تغذيه مي  شوند قب ماندگي ذهني ناشي از سودر ساير گروههاي اجتماعي متولد مي شوند دچار ع

  )189، 1375:ميمنت(

  .در پژوهش انجام شده مشكالت مالي مهمترين عامل آسيب پذيري خانواده بوده

  . درصد پاسخگويان اظهار نموده اند كه همسرشان بيكار است 30

  .دانسته اند درصد علت عدم توانايي همسر در تامين نيازمنديهاي خانواده را بيكاري وي 27

  .در صد پاسخگويان ميزان در آمدهمسرشان را براي تامين مخارج زندگي كافي ندانسته اند 1/77

  .همسرشان در مورد تامين مخارج زندگي اختالف دارند در صد اظهار داشته اند كه بطور مداوم با 3/65

  .در مورد علل عدم توانايي همسر تامين مخارج زندگي

  .وي دانسته اند بيكاري توانايي همسر تامين مخارج زندگي را  در صد علت عدم 2/27

در صد  5/7وي،  در صد اعتياد4/36وي ،  در صد بيماري رواني3/8، در صد معلوليت جسمي 4/10

  .را مطرح كرده اند ...)زنداني بودن همسر،تنبلي وي و(مواردي چون  2/10، داشتن همسر ديگر

  

                                                 
1  - Marlow 
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درصد گفته اند كه همسرشان  اصال  45نوار توسط همسر حدود در مورد ميزان تامين نيازهاي خا

 62در صد اين مسئله را در مورد  نيازهاي پوشاكي ، 55. نيازهاي خوراكي خانواده را تامين نمي كند

درصد در مورد  70درصد در مورد نيازهاي تحصيلي فرزندان و   67درصد در مورد نياز هاي پزشكي و

  .كه در جدول زير منعكس است تفرقه مطرح كرده انداجاره منزل و هزينه هاي م

  نتايج معتبر مربوط به ميزان تامين نياز هاي اساسي خانوار توسط همسر- جدول 

 جمع اصالً تا حدودي  كامال نظر پاسخگويان

 100 7/44 6/40 7/44 نياز هاي خوراكي

 100 5/55 6/34 9/9 پوشاك 

 100 7/61 28 3/10 پزشكي

 100 9/66 9/25 2/7 لي فرزندان نيازهاي تحصي

 100 8/68 8/23 5/7 پول تو جيبي به فرزندان

 100 7/62 6/23 7/13 ...پول آب و برق و گاز و

 100 70 2/18 7/11 اجاره بهاء مسكن

  

 اعتياد

اعتياد به  1اعتياد . يكي از علل از هم گسيختگي خانواده در شهر همدان اعتياد است

اعتياد راحالت سرمستي مزمني ) (W H O 2كميته بهداشت جهاني.معني عادت كردن است 

                                                 
1  -  Addication 
2  -  world Helth Organization 
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در فرد ايجاد مي )طبيعي و مصنوعي(مي داند كه بر اثر استفاده مكرر از مواد مخدر و محرك

كه بطور جدي و بي اختيار به مصرف يكي از مواد اعتياد آور روي  معتاد شخصي است . شود

اعتياد خصوصا در شهر همدان يكي .جاد مي شود مي آورد و در وي وابستگي جسمي و رواني اي

از علل آسيب پذيري خانواده و طالق است و زمينه مشكالت اقتصادي ، رواني ، دست زدن به 

اغلب معتادين . را فراهم مي كند ... خشونت ، اقدام به جرم ، سرقت ، فروش مواد مخدر و

  .سپري كنند هنجار گريزند و دوست دارند اوقات خود را با دوستانشان 

  .همسرشان سابقه اعتياد داردكه  درصد پاسخگويان اظهار داشته اند  46در نمونه مورد بررسي 

  .درصد خود سابقه اعتياد داشته اند  6/4

  .دانسته اند  درصد پاسخگويان علت عدم رضايت از ازدواج خود را، اعتياد همسر41

  مي دانند  رتامين مخارج زندگي در صد اعتياد همسر را عامل عدم توانايي همسر د 32

  .درصد اعتياد همسر را مهمترين مشكل فعلي خود مي دانند 7،

  .  در موردعكس العمل همسردر صورت عدم تهيه مواد مخدر است 

درصد اقدام به رفتار  4/63ان،در صد اهانت به همسر و فرزنذ9/11ترك منزل ،  در صد4/14

  . را ذكر كرده اند دزدي و سرقت اثاثيه خانهاعمالي چون در صد 5/2خشونت آميز ، ، 

  تاثير خشونت خانگي بر از هم گسيختگي خانواده

شكسته شدن جو  و خشونت آميزبرخوردهاي يكي از علل موثر بر از هم گسيختگي خانواده 

يك عضو خانواده عليه عضو رفتار خشونت آميز  خشونت خانوادگي  .خانواده استگرم و صميمي 

  .رواني و جنسي  كه عبارتند از خشونت فيزيكي ، .ونت خانگي انواعي داردخش. است ديگر
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از هل دادن و پرت كردن .جسمي شديد و جزيي است  يانواع بد رفتاري ها خشونت فيزيكي

 توهين ،تحقير، بد رفتاري كالميشامل   خشونت رواني .وسايل به روي هم تا ضرب و جرح و قتل 

اجباري و توام برقراري روابط جنسي رفتار هايي كه زن را مجبور كليه خشونت جنسي.است  ،دشنام

  مي كند .با تهاجم

 درخشونت  ميزان كه بيشترين از محيط هايي است ميچاپوكس محيط هاي خانوادگيبه نظر 

پدر خانواده منشا گرفته و عليه زن و فرزندان اعمال مي شود   آن اتفاق مي افتد اين خشونت عموماً از

تحقيقات انجام شده ) . 208:1380اعزازي (  ها زنان هستندعداد قربانيان در اين گونه خشونتبيشترين ت

در صد زنان دنيا در طول ازدواج به نحوي از انحاء  50تا  20در مورد خشونت خانگي نشان مي دهد كه

شته سال گذ 20طي  1 امريكامركز بررسي جنايات ملي بر اساس اعالم .مورد خشونت قرار مي گيرند

  .زن بوده اند  خشونت هاي روابط خصوصيدرصد قربانيان  84

اعمال خشونت آميز نتيجه اختالل در كاركرد هاي خانواده است به نظر جامعه شناسان مهمترين   

ارسونز، شلسكي و كونيك پ..ايجاد روابط محبت آميز بين اعضاء است و كاركرد خانواده كاركرد عاطفي 

گسترش روابط گرم و معتقدند كه صميمي در مقابل جامعه معرفي مي كنند  خانواده را محيطي گرم و

آنها روابط محبت آميز را . افراد در خانواده تامين مي كند و عاطفي ، عشق و فداكاري زمينه آرامش 

رفتار ضروري مي دانند به نظر آنها  آنها  افزايش اعتماد به نفس درو  رشد شخصيتي كودكان براي 

برده موجب عدم رضايت از زندگي زناشويي و جو صميمي و محبت آميز خانواده را از بين  خشونت آميز

  .اقدام به طالق مي گردد 

                                                 
1- The US National Crime Survey     
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اما در مورد علل خشونت خانگي و پيامد هاي آن جامعه شناسان علل فرهنگي ،اقتصادي ، 

لب فرهنگها در اغ 1دوباشبه نظر .رواني و مصرف مواد مخدر و الكل  را مهمترين علل مي دانند 

ارزشهاي است و  استفاده از ميزان محدودي خشونت از سوي شوهران از لحاظ قانوني امري پذيرفته 

و حسادت ، اعتياد مصرف الكل  نمايند و گر جه.بعيت زن حمايت ميت بر زن وحاكم از سلطه شوهر 

 ةميدهد كه زمينممكن است به خشونت دامن زند يا آغاز گر آن باشد اما اين امر فقط هنگامي رخ 

 ،وابستگي اقتصادي زنان به مردان،علل اقتصادي در مورد . د فرهنگي اجازه دهنده آن وجود داشته باش

مي تواند  مشكالت اقتصادي همسر و عدم توانايي او در رفع نيازمنديهاي خانواده بيكاري ،عدم در آمد و

وابستگي اقتصادي زنان به  :نه مي گويداستفن مور در اين زمي باشداز عوامل بروز رفتار خشونت آميز

 ممكن است رابطه قدرتي ايجاد كند كه خشونت چه بسا افراطي ترين تجلي آن باشدمردان 

  . )1376،46:مور(

                                                 
1  - Dobash 
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است تحقيقات نشان مي  مشكالت رفتاري و افسردگي و اضطراب ديگر علل خشونت خانگياز 

اعتياد به مواد .مي كنند اين روش استفاده  ديگران  از بيشتر از…عصبي  و،افراد پرخاشگر دهد كه 

مخدر و الكل مي تواند عامل خشونت باشد خصوصا وقتي دسترسي به مواد مشكل مي شود و فرد 

ي در خانواده ايجاد مي كند كه از آن خشونت عليه زنان مشكالت فراوان. توانايي تهيه آن را ندارد 

تن  ،فرار زنان از خانهي ،از دست دادن اعتماد به نفس ، افزايش ميزان ابتالء به بيماريهاي روان. جمله

   است...  و ، اقدام به خودكشيو الكل  مصرف مواد مخدرا گرايش به دادن به فحش

اثرات خشونت عليه زنان ،زناني كه مورد ضرب و شتم واقع مي  مورد درطبق بررسي انجام شده 

برابر بيشتر دست به  5پيدا مي كنندو  انهاي روحيبرابربيشتر از زنان ديگر نياز به درم 5تا4،شوند  

برابر  4مادراني كه در دوره آبستني مورد ضرب وشتم واقع مي شوندهمچنين . خود كشي مي زنند

پژوهشهاي انجام  بر اساس .يرندبيشتر از مادران ديگر در خطر بدنيا آوردن ،نوزاد كم وزن قرار مي گ

عوامل خود فروشي زنان شوهر دار عدم محبت همسرانشان مي يكي از  1توماس.آي .دبليوتوسط شده  

  .)1380،181:گرت(باشد

در مطالعات انجام شده در ايران نيز رابطه خشونت عليه زنان و اقدام به طالق  را نشان مي دهد 

مراجعه كننده به دادگاه شماره  540 ، از پژوهشي در باره علت مراجعه به دادگاه و در خواست طالق

در صد زنان علت در خواست طالق را  48 )ژاله شادي طلب خانم محقق ( 13ان در منطقه يك تهر

  .رفتار خشونت آميز  همسر دانسته اند

در اين .در شهر همدان نيز يكي از علل از هم گسيختگي خانواده رفتار خشونت آميز است  

. اند را گزارش نموده درصد خشونت خانگي 52، زن از خانواده هاي در معرض آسيب 478پژوهش از 

                                                 
1  -  W.I.Thomasn 
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خشونت  اثر در در صد 9/59در صد شديد دانسته اند 27در صد ،ميزان خشونت را جزئي و  4/22

  . .درصد به به مراكز درماني مراجعه نموده اند 29 و همسر دچار آسيب جسماني شده

  .رفتار همسر را اهانت آميز دانسته اند خشونت رواني را مطرح نموده و در صد 7/23

در  2/5 ،درصد بيكاري 8/4درصد اعتياد ،  2/19در صد نوع تربيت ، 28مورد علل خشونت خانگي  در

  . را عامل اين رفتار دانسته اند  صد بيماري رواني 

 پايين بودن سن ازدواج 

درك .اگرچه اقدام به ازدواج نيازمند بلوغ جسمي است اما بلوغ تنها براي ازدواج كافي نيست 

شويي نياز به پختگي و عبور از مرحله هيجاني دارد لذا ازدواج در سنين پايين مسائل زندگي زنا

بين اقدام به طالق و سن ،تحقيقات انجام شده  بر اساس.ممكن است منجر به طالق شود 

  .نخستين ازدواج رابطه وجود دارد و ازدواج در سن پايين بيشتر موجب اقدام به طالق مي شود

ه نشان مي دهد كه بين اقدام به طالق و سن نخستين همچنين تحقيقات انجام شد

  .ازدواج رابطه وجود دارد و ازدواج در سن پايين بيشتر موجب اقدام به طالق مي شود 

در پژوهش موسسه سالمت امريكا رابطه سن اولين ازدواج و اقدام به طالق نشان مي 

ق وجود داشته و هرچه سن دهد كه رابطه معني داري بين سن نخستين ازدواج و اقدام به طال

  . باال مي رود اقدام به طالق كاهش مي يابد
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  جدول رابطه سن نخستين ازدواج و طالق

 در صد طالق زنان در صد طالق مردان سن اولين ازدواج

 6/30 2/43 سال 18زير 

21-19 6/31 2/20 

23-21 7/21 4/14 

25-23 9/14 9/9 

26+ 5/10 7/6 

  

ي دهد كه فشار ناشي از اضطراب و هيجان هاي دوران نوجواني با مشكالت اين آمار نشان م

  .زندگي مشترك در هم مي آميزد و خيلي زود زن و شوهر را به پاي ميز طالق مي كشاند

در ايران نيز تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه آمار طالق در بين دختراني كه در 

 18-19رابر بيشتر از دختراني است كه در سنين سالگي ازدواج مي كنند دو ب 14 - 17سنين 

برابر  75سالگي ازدواج مي كنند،  18 - 19سالگي ازدواج مي كنند و نيز كساني كه در سنين 

  .سالگي پيمان زناشويي مي بندند 20بيشتر از كساني كه در سنين 

در سال  مدير كل اداره ثبت احوال استان همدانبر اساس آمارو اطالعات ارائه شده توسط 

 20سالگي و براي زنان نيز  29تا  25بيشترين فراواني طالق براي مردان در سن 1388و 1384

  .سالگي بوده است 24تا 
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 شناخت زوجين قبل از ازدواج

و زوجين با يكديگرآشنايي يكي از عواملي كه به انسجام و ثبات خانواده كمك مي كند 

درن  ازدواج از دايره فاميلي و قومي و محله اي و حتي در جهان م. شناخت آنها از روحيات هم است 

اين . شهري خارج شده و بين افرادي از شهرها و قوميت ها و فرهنگ هاي متفاوت شكل مي گيرد

را ... آگاهي از نقطه نظرها ، عقايد ، عالئق ،عادات و مطلب  اهميت لزوم شناخت پيش از ازدواج و

هت شناخت زوجين  از يكديگر قبل از ازدواج رسمي آنها در جوامع صنعتي ج.  ضروري مي سازد

بر اساس مطالعه موسسه ملي . مدتي با هم زندگي مي كنند و سپس اقدام به ازدواج قانوني مي كنند

 11،  1980سالمت امريكا ، در صد زوجيني كه قبل از ازدواج مدتي با هم زندگي كرده اند در سال 

در صد قبل از  50در صد افزايش يافته  و اكنون بيش از  44به  1990در صد بوده اين رقم در سال 

بر اساس پژوهشهاي انجام شده در ايران  ، اگر جوانان  .ازدواج رسمي مدتي با هم زندگي مي كنند

. پيش از ازدواج يك دوره نامزدي تا حدود سه ماهه را تجربه كنند آمار طالق آنها كاهش مي يابد

ماه افزايش يابد آمار طالق نيز به همان تناسب كاهش  12ه شش، نه و يا اين دوره سه ماهه اگر ب

  . مي يابد
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صد شناخت از  72، ميزان شناخت از همسر قبل از ازدواجدر نمونه مورد بررسي ، در مورد ميزان 

پاسخگويان اظهار داشته اندكه ميزان شناخت آنها از همسر قبل از ازدواج در  را  همسر قبل از ازدواج

در صد پاسخگويان اظهار داشته اندكه ميزان شناخت آنها از همسر قبل از 2/17. دكمي بوده استح

درصد زياد دانسته اند كه نشان مي دهد شناخت آنها از  6/5درصد متوسط و 16را كم ، ازدواج 

  .يكديگر كافي نبوده است  

  ازدواجفراواني نظرپاسخگويان در مورد ميزان شناخت از همسر قبل از - جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانيميزان شناخت از همسر قبل از ازدواج

 كم
344 72 8/76 

 متوسط
77 1/16 2/17 

 6 6/5 27 زياد

 100 3/6 30 بدون پاسخ

  100 478 كل
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اتفاقي  در صد5/28، در صد عالقه شخصي6/15، در مورد چگونگي ازدواج با همسرهمچنين  

را  ذكر كرده اند  در صد اجبار والدين 5/30، در مياني خويشاوندانپا  در صد8/23بودن آشنايي ، 

 .كه در جذول زير منعكس است

  جدول فراواني نظرپاسخگويان در مورد چگونگي ازدواج با همسر

 درصد معتبر  درصد  فراواني چگونگي ازدواج

 عالقه شخصي
70 6/14 6/15 

 اتفاقي
128 8/26 5/28 

 8/23 4/22 107 انپا در مياني خويشاوند

 5/30 7/28 137 اجبار والدين

 6/1 5/1 7 ساير

 100 1/6 29 بدون پاسخ

  100 478 كل
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 عدم حضور همسر در منزل 

يكي از عوامل از هم گسيختگي خانواده عدم انجام تعهدات و وظايف زوجين  نسبت به يكديگر 

  كه ترك عمدي خانواده بدون دليل از آن جمله است .است 

  ميزان حضور همسرشان درخانه را كم دانسته انددرصد  44نمونه مورد بررسي حدود در 

 ،در صد داشتن همسر ديگر9/11، اختالفات زناشويي عدم حضور همسر در منزل راعلت  درصد 1/21

درصد  5/6درصد مشكالت كاري ، 6/8درصد زنداني بودن وي و  2/9، در صد اعتياد و خالفكاري  4/32

  .درصد ترك خانواده بدون بدون علت را مطرح كرده اند  3/10ي  و خوشگذراني و

  نتايج داده هاي فردي  

 درصد پاسخگويان در روستا بوده است  48محل سكونت قبلي 

  .سال ،به شهر آمده اند) 10-19( در صد بين 45سال و 10در صد پاسخگويان كمتر از  27حدود  

  .درصدآنها مسكن اجاره اي داشته اند 32درصد پاسخگويان مسكن شخصي و  56حدود 

در صد  4در صد ابتدايي و  40در صد پاسخگويان بي سواد ،  28از نظر وضعيت تحصيلي حدود 

  .داراي تحصيالت باالي ديپلم بوده اند 

درصد  3درصد داراي تحصيالت ابتدايي و  36درصد از همسران پاسخگويان بيسواد،  26همچنين 

  .  شته اندتحصيالت باالي ديپلم دا

در صد در گروه  32ساله  و)20-29( در صد در گروه سني 37نفر پاسخگو ،حدود  478از مجموع 

  .سال قرار داشته اند) 30- 39( سني

  . در صد پاسخگويان روستا بوده است 51محل تولد حدود 

  .ه استسال بود) 10-19( در صد 33در صد پاسخگويان كمتر از ده سال و حدود  38مدت ازدواج حدود 
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 اثرات از هم گسيختگي خانواده بر كودكان 

اثرات آن بر اگر چه طالق بر تمام افراد و اعضاء خانواده خسارت جبران ناپذيري وارد مي كند اما 

درصد خانواده 70طالق اثرات نا مطلوبي بر زندگي و آينده فرزندان دارد ،در شديد تر است كودكان 

كودك وجود دارد كودكان خصوصا در سالهاي اول يا دوم جدايي هايي كه در آنها طالق رخ مي دهد 

به نظر جامعه شناسان طالق و از هم . پدر و مادر نا گريز رنج بيشتري را تحمل خواهند كرد

گسيختگي خانواده موجب اختالل در كاركردهاي خانواده در ارتباط با كودكان خواهد شد زيرا 

كودكان نخستين وابستگي هاي عاطفي نزديك و صميمي را  خانواده در سالهاي اوليه جايي است كه

در آن برقرار مي سازند، زبان را ياد مي گيرند و دروني كردن ارزشها و هنجارهاي فرهنگي را در آن 

آغاز مي نمايند و از هم گسيختگي خانواده اثرات جبران ناپذيري بر آينده كودكان داردو موجب بروز 

. در روابط اجتماعي، افزايش گرايش به كجروي در آنها مي گرددمشكالت رفتاري،ناسازگاري 

روانشناسان احساس بي كفايتي ، عدم اعتماد به ديگران، بد بيني به زندگي آينده و از دست دادن 

  عزت نفس  ، را از آثار طالق بر كودكان مي دانند

را در كودكان فراهم مي ... انه واز خفرار  فرزندان ،اعتياد ، بزهكاري از هم گسيختگي خانواده زمينه  

  .و اين اثرات در دوران نوجواني شديد تر است .كند 

  نتايج اين پژوهش در ارتباط با فرزندان نشان مي دهد كه 

در  5/26درصد ازپسران و  44در خصوص گزينه بدرفتاري با اعضا خانواده، بنابر اظهارات پاسخگويان 

  .  اري داشته اندصد از دختران با اعضا خانواده بدرفت
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درصد ازپسران و  35در خصوص گزينه درگيري با دوستان وهمسايگان ،بنابر اظهارات پاسخگويان 

  . در صد از دختران با دوستان وهمسايگان در گيري داشته اند6/10

در صد /.8درصد ازپسران و  2/23در خصوص گزينه مصرف سيگار ، بنابر اظهارات پاسخگويان        

  . ن سيگار مصرف مي كننداز دخترا

درصد ازپسران و صفردر صد  6/10در خصوص گزينه مصرف مواد مخدر ،بنابر اظهارات پاسخگويان 

  . از دختران مواد مخدر مصرف مي كنند

در صد از دختران 2/1درصد ازپسران و  5/7در خصوص گزينه سرقت ، بنابر اظهارات پاسخگويان 

  . مرتكب سرقت شده اند

در صد از 8/3درصد ازپسران و  5/11نه فرار از منزل ، بنابر اظهارات پاسخگويان در خصوص گزي

  . دختران از منزل فرار كرده اند

در صد از 9/1درصد ازپسران و  8/3در خصوص گزينه اعمال منافي عفت ، بنابر اظهارات پاسخگويان 

  .دختران اعمال منافي عفت را مرتكب شده اند
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   نتايج و پيشنهادات

نتايج توصيفي اين نمونه  تاثير مشكالت مالي ،اعتياد ، جرم ،اعمال خشونت ،سرقت ، 

  .را بر از هم پاشيدگي خانواده اثبات مي كند... زندان و 

 .داشته اند  سابقه اعتياددرصد  6/4

دستگيري نفر از پاسخگويان علت  11تعداد .داشته اند در صد پاسخگويان  سابقه دستگيري 2/9

  .نفر اعمال منافي با عفت دانسته اند  15 ونفر سرقت  13اعتياد و توزيع مواد مخدر  را خود

همچنين .نفر اظهار نموده اند كه همسرشان آنها را به توزيع مواد مخدر وادار نموده است  28 

  . نفر اظهار نموده اند كه همسرشان آنها را به اعمال خالف عفت واداشته است 17

درصد نوع  6/19بودند  درصد شاغل موقت 22درصد پاسخگويان بيكار، 71از نظر شغلي حدود 

  .دانسته اند ايجاد فرصتهاي شغلي را كمك مورد نياز

درصدايجاد تسهيالتي جهت سرعت در گرفتن طالق 9/6خدمات مشاوره اي ،در صد نياز به  11

  .را اعالم كرده اند از همسر

 .تي مراجعه نموده انددرصد براي حل مشكل خود به سازمانهاي دول85

  . درصد به كميته امداد مراجعه نموده اند 21درصد به بهزيستي و  21

  .درصد كمك درماني دريافت نموده اند11درصد كمك مشاوره اي ،18درصد كمك مالي و  47

  .درصد پاسخگويان اظهار داشته اند كه همسرشان سابقه زندان دارد 9/38

  .سرشان سابقه اعتياد داردهمكه  درصد اظهار داشته اند  46

  .عدم رضايت از زندگي زناشويي خود را ابراز داشته اند  در صد3/70 
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  . دائم بر سر تامين مخارج زندگي با همسرشان اختالف دارند گفته اند در صد 63 

  .اند درصد خشونت خانگي را گزارش نموده 52

  .ه انددر صد شديد دانست 27در صد ،ميزان خشونت را جزئي و  4/22 

  . اند خشونت همسر دچار آسيب جسماني شده اثر در در صد 5/52 

اعتياد فرزند به درصد  11آسيب پذيري خانواده زمينه آسيب پذيري فرزندان را فراهم كرده 

 . در صد سرقت آنها را اعالم كرده اند 7در صدفرار از منزل و  12مواد مخدر ، 

 پيشنهادات 

ازهم گسيختگي مسائل ناشي از بركاهشمي تواند ي ارائه مي گردد كه در اين بخش پيشنهادات      

   .خانواده موثر باشد  

گامي  موثر در فراهم شدن زمينه اشتغال  براي مردان و زنان افزايش سطح درآمد خانواده ها و-1

 اثرات ناشي ازهم گسيختگي خانواده است  كاهش 

ارائه كمكهاي جنسي در  پذير در زمينه خوراك وكمك به خانواده هاي آسيب برنامه ريزي جهت  -2

اين  ،اغلب مي تواند قدمي موثر در كاهش اثرات تغذيه اي ناشي از مشكالت مالي باشد  اين زمينه

در جهت تامين نياز هاي تغذيه اي خود با مشكل جدي روبرو هستند و اين امر سالمت خانواده ها 

  جسماني آنها و فرزندانشان را تهديدمي كند

برگزار گرديد ،غذاي كافي پيش ) 1992دسامبر (بنا بر استراتژي كنفرانس بين المللي تغذيه كه در 

شرط زندگي سالم و فعال دانسته شد و مقرر گرديد كه تمامي افراد در تمامي اوقات شبانه روز بايد از 

ين اين امر دولتها امنيت غذايي برخوردار باشند يعني به غذاي كافي دسترسي داشته باشند و جهت تام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

126 
 

با ارايه خدماتي مانند كوپن مجاني مواد غذايي تالش دارند كه به پيشگيري و كاهش مشكالت ناشي از 

  . فقر بر سالمت نسل انساني بر آيند

افزايش سطح آگاهي والدين وآموزش شيوه هاي مناسب برخورد با : افزايش آگاهي خانواده ها-3

قيم  بر اعمال و رفتار آنها گامي موثردركاهش آسيبهاي اجتماعي و فرزندان ونظارت و كنترل غير مست

اين آگاهيها را مي توان ازطريق رسانه هاي جمعي ،انجمنهاي محلي ،مدارس .گرايش به بزهكاري است 

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد . و سازمانهاي مرتبط با امور خانواده و زنان در خانواده ها ايجاد نمود 

اده هايي كه پدرو مادربر روابط فرزندان نظارت دارند احتمال گرايش به اعتياد، اعمال منافي كه در خانو

عفت ،فرار از منزل ،درگيري و كتك كاري با دوستان در فرزندان كاهش مي يابد بر عكس بي تفاوتي و 

  .رها كردن كودك و استفاده از تنبيه و خشونت احتمال افزايش بزهكاري را باال مي برد 

زندگي در مناطق حاشيه شهر ها ، مساكن نامناسب ،بيكاري ،مشكالت : توجه به مناطق حاشيه شهر -4

بيش از .اقتصادي ، رها شدن از سنت زمينه مناسبي جهت گرايش به بزهكاري را در اين مناطق فراهم مي كند 

درصد آنها در  75اند  و سال به شهر آمده 10افرادي هستند كه كمتر از خانواده هاي آسيب پذير نيمي از 

سال به شهر آمده اند ،توجه بيشتر مسئولين به اين مناطق از جنبه رفاهي وهم از 20فاصله زماني 

  .اين خانواده ها باشد  جنبه فرهنگي مي تواند اقدامي موثر در كاهش معضالت 

  .ايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي خانواده -5

  .و آموزش مهارتهاي اشتغال يابي به آنها فراهم نمودن زمينه اشتغال زنان - 6

   .ايجاد موسساتي جهت پناه دادن به زناني كه تحت خشونت شديد همسر واقع مي شوند-7
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 منابع فارسي

  . نشر ني ، تهران ،منيژه نجم اعراقي ترجمة ،جامعه شناسي زنان )1380(  كلر واالس و پامال،  آبوت-1

  .چاپ دوم ، تهران ،انتشارات روشنگران ي خانواده،جامعه شناس) 1380(اعزازي ، شهال -2

  .جامعه شناسي انحرافات ، تهران ،نشر مرنديز، چاپ سوم) 1373(داور ، شيخاوندي -3

تهران ،انتشارات دانشگاه  طالق پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن ،) 1372(ساروخاني، باقر -4

   .تهران 

  ترجمه حميد الياسي ، نشرمركز چاپ  اريخي خانواده،جامعه شناسي ت) 1370(سگالن ،مارتين-5

، انتشارات دانشگاه حقوق خانواده جلداول نكاح و انحالل )1370(صفائي ، حسين واسداهللا امامي - 6

  .تهران چاپ ششم 

مباني جامعه شناسي ترجمة ترجمه دكتر غالمعباس توسلي،سازمان انتشارات ) 1372(كوئن ، بروس-7

  سمت 

  ساختار حقوقي نظام خانواده در ايران زنان ،انتشارات روشنگران )1378(گيز،كار، مهران-8

  جامعه شناسي جنسيت ،مترجم كتايون بقايي ، نشر ديگر)1380(گرت، استفاني -9

  ققنوس نشر مرتضي ثاقب فر ، ترجمة ،جامعه شناسي )1376(سينكلر.پو  مور ،استفن -10

  چاپ اول1375انتشارات و تبليغ بشري.نواده بهداشت خا. ميمنت حسيني وكاملياروحاني-11

  .،انتشارات كوير  ترجمة گيتي خورسند حقوق زن از آغاز تا امروز، )1378(بن سعدون .ناي-12
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