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1. The most common type of spousal abuse was
verbal violence.
2. Cultural issues of Iran played an important
role in the research findings.

Introduction: Spousal abuse is defined as any kind of violence by a spouse

or sexual partner and today is one of the social problems observed in the
form of physical violence, emotional psychological violence, and sexual
violence. This study aimed to investigate the patterns and risk factors of
spousal abuse in patients referred to forensic medicine in Tehran during the
years 2020 to 2021.
Methods: This study was a descriptive-analytical and cross-sectional study.
Based on the inclusion and exclusion criteria, 322 people were included
in the study over 2 years. Data collection had two sections: demographic
variables and a short form of spousal abuse experience questionnaire.
Finally, the data were analyzed by SPSS software version 24.
Results: According to the questionnaire scores, the most common pattern
of spousal abuse is verbal violence. Heavy physical violence has the lowest
frequency pattern. In terms of ranking, the pattern of emotional violence,
light physical violence, and sexual violence are after verbal violence. In
the study of factors relevant to spousal abuse, a significant relationship was
found between the age of the victim's spouse, education level of women
and their spouses, type of residence, number of children, and history of
spousal abuse with the incidence of spousal abuse (P<0.05). There was,
however, no difference between the age of women victims of spousal abuse,
place of residence, and previous years of marriage with the incidence of
spousal abuse (P>0.05).
Conclusion: Although in previous studies, emotional or psychological
violence has been the most common, in the present study, verbal violence
has been realized as the most common type of spousal abuse; therefore
preventive policies and design of required interventions at different levels
of society are relevant.
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نکات ویژه
 .1شایعترین نوع همسرآزاری ،خشونت کالمی بود.
 .2مس��ائل فرهنگی کشور ایران ،نقش مهمی در یافتههای پژوهش
داشت.

مقدمه :همس��رآزاری به معنای اعمال هرگونه خش��ونت از سوی همس��ر یا شریک جنسی است
و از معضالت اجتماعی امروزه بوده که بهصورت خش��ونت جس��می ،خش��ونت روانی ـ عاطفی و
خش��ونت جنسی مشاهده میشود .هدف این مطالعه بررسی الگوها و عوامل خطر همسرآزاری در
مراجعهکنندگان به پزشکی قانونی شهر تهران طی سالهای  1398تا  1399بود.
روش بررس�ی :این مطالع��ه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود .بر اس��اس معیارهای ورود و
خروج  322نفر طی  2س��ال وارد مطالعه ش��دند .جمعآوری اطالعات دارای دو بخش متغیرهای
دموگرافیک و فرم کوتاه پرسش��نامه تجربه همسرآزاری بود .در نهایت داده توسط نرمافزار SPSS
ویرایش  24تحلیل شدند.
یافتهها :بر اساس نمرات پرسشنامه ،بیشترین الگوی همسرآزاری ،خشونت کالمی است .خشونت
جس��می س��نگین ،کمترین الگوی فراوانی را دارد .از لحاظ رتبهبندی ،الگوی خش��ونت عاطفی،
خش��ونت جسمی سبک و خش��ونت جنسی بعد از خش��ونت کالمی قرار دارند .در بررسی عوامل
مرتبط با همس��رآزاری ،رابطه معناداری بین سن همس��ر زنان قربانی ،تحصیالت زنان و همسران
آنها ،نوع سکونت ،تعداد فزرندان و سابقه همسرآزاری با بروز همسرآزاری بهدست آمد (.)P<0/05
با این حال ،بین س��ن زنان قربانی همسرآزاری ،محل سکونت و سالهای گذشته از ازدواج با بروز
همسرآزاری رابطه معناداری بهدست نیامد (.)P<0/05
نتیجهگی�ری :اگرچه در مطالعات قبلی ،بیش��ترین فراوانی را خش��ونت عاطفی یا روانی به خود
اختصاص داده ،اما در مطالعه حاضر خشونت کالمی به عنوان شایعترین نوع همسرآزاری بهدست
آمده اس��ت .بنابراین سیاس��تهای پیش��گیرانه و طراحی مداخالت مورد نیاز در س��طوح مختلف
جامعه الزم است.
] [ Downloaded from sjfm.ir on 2022-06-26

مقدمه
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی در طول تاریخ زندگی
بش��ر بوده و نقش مهمی در تربیت نس��ل آینده و جامعهپذیری
آنها دارد .متاس��فانه در عصر حاضر این نهاد مهم اجتماعی دچار
آس��یبهای زیادی شده ،بهطوری که روابط س��الم خانوادگی را
متزل��زل و از بین برده اس��ت؛ روابطی ک��ه متضمن بقا و تحکیم
خانواده و جامعه اس��ت .متاس��فانه خش��ونت خانگی به یکی از
مش��کالت سالمت عمومی تبدیل ش��ده ،بهطوری که مولفههای

کودکآزاری ،سالمندآزاری و همسرآزاری را در بر میگیرد .یکی
از مهمترین انواع خش��ونت در خانواده ،خشونتی است که مردان
علیه زنان به دلیل قدرت جس��مانی یا اجتماعی اعمال میکنند
[ .]2.1طبق تعریف همس��رآزاری (خش��ونت خانگی) به معنای
اعمال هرگونه خش��ونت از سوی همسر یا شریک جنسی است و
از معضالت اجتماعی امروزه بوده که بهصورت خش��ونت جسمی،
خش��ونت روانی عاطفی و خش��ونت جنس��ی مش��اهده میشود
[ .]10-3خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر ازجمله پدیدههای

عوامل خطر همسرآزاری در زنان مراجعهکننده به پزشکی قانونی شهر تهران
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ش��ایع در بس��یاری از ممالک جهان است که حتی در برخی
مناط��ق جهان به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته ش��ده
است [.]13-8 1.3.4
طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت،
شیوع خشونت جسمی در جهان بین  15تا 71درصد گزارش
ش��ده است [ .]4کمترین میزان خش��ونت خانگی در ژاپن و
بیش��ترین میزان آن در کش��ورهای بن��گالدش ،اتیوپی ،پرو
و تانزانیا بوده اس��ت [ .]14یافتهها حاکی از آن هس��تند که
در کش��ورهای در حال توس��عه نیز میزان شیوع همسرآزاری
زیاد اس��ت ،بهطوری که در کشور شیلی از هر  4زن ،یک نفر
بدرفتاری عاطفی را تجربه کرده و میکند [ .]4.1در کش��ور
هند ش��یوع بدرفتاری نسبت به زنان 61/5درصد و بدرفتاری
جسمانی 17/8درصد گزارش ش��ده است [ .]1در مطالعهای
در نیجری��ه نیز ش��یوع بدرفتاری در زن��ان 81درصد گزارش
شده است [ .]4البته در کشورهای توسعهیافته همانند ایاالت
متحده آمریکا [ ]5.4و کش��ورهای اروپایی میزان گزارش آن
بسیار است .در انگلستان شیوع بدرفتاری نسبت به همسر بین
 39تا 60درصد برآورد شده است [.]4
اگرچ��ه آم��ار دقیق��ی از می��زان همس��رآزاری در ایران
وج��ود ندارد ام��ا در پژوهشهای مختلف آم��اری بین  30تا
93/6درصدگزارش ش��ده است [ .]15.1در طرح ملی بررسی
خشونت خانگی در زنان ،شیوع همسرآزاری جسمی در طول
زندگی مشترک 28درصد و بروز آن در سال گذشته 19درصد
گزارش شده است]14.9[ .
همچنی��ن در مطالع��های در ایران نش��ان داده ش��د که
66درصد زنان ایرانی ،از ابتدای زندگی مشترك خود تاكنون
حداقل یكبار مورد خشونت قرار گرفتهاند ،با این حال میزان
و انواع خشونت خانگی در استانهای مختلف ایران از تنوع و
تفاوت زیاد و معناداری برخوردار است [.]17-15 11.1
البته در مناط��ق و جمعیتهای مختلف مقادیر متفاوتی
گزارش ش��ده است .در ش��هر تهران طبق مطالعه طباطبایی
و هم��کاران ش��یوع 25درصد و بروز یکس��اله 11درصد ،در
ش��هر بابل ش��یوع 31درصد ،در جمعیت دانشجویی متاهل
ش��یوع خش��ونت عاطفی 55درصد ،در زنان خانهدار تهرانی

ش��یوع خشونت عاطفی و جسمی 82درصد و در شهر ساری
شیوع 58درصد [ ،]3در ش��هر اهواز شیوع خشونت جسمی
73/1درصد و ش��یوع خش��ونت روحی عاطف��ی 26/9درصد
[ ،]10در زنان باردار ش��هر س��نندج ش��یوع  60/5و در زنان
باردار س��اکن غرب تهران نیز شیوع 60درصد [ ،]14در شهر
پاوه شیوع خشونت روانی 82/5درصد [ ]6و در شهر اصفهان
ش��یوع خش��ونت عاطفی ،کالمی ،مالی و جسمی به ترتیب
 35/38 ،47/69 ،52/82و 24/87درصد ذکر شده است [.]7
ش��ایعترین نوع همس��رآزاری ،نوع عاطفی روانی اس��ت
[ ]21-18 16.15.11.7.6و تح��ت تاثی��ر س��لطه نظ��ام
مردس��االری و روابط نابرابر تقس��یم قدرت بین مردان و زنان
ش��کلگیری و شیوع آن بیشتر شده است [15.15.13.11.6
 .]22-19براس��اس مطالعهای در ارمنستان مشخص شد که
خشونت روانی بسیار بدتر از خشونت فیزیکی بوده و خشونت
فیزیکی را نیز در نتیجه تحریک همسرش��ان از س��وی مادر
خود ذکر کرده بودند .همچنین زنان آسیبدیده با تحصیالت
باالتر و ش��اغل ،معموالً اعمال انواع خش��ونتها را تحت هیچ
شرایطی قابل توجیه نمیدانند و آن را گزارش میکنند [.]19
همچنین در مطالعهای در ایران نش��ان داده ش��ده که هرچه
میزان دسترس��ی به منابع اقتصادی توسط زنان بیشتر باشد،
اعمال خش��ونت ش��وهر علیه آنها افزایش مییابد .همچنین
هرچه زنان به نقشهای جنسیتی مردساالرانه معتقد باشند،
خشونت کمتری از سوی شوهرانشان تجربه میکنند [.]19.7
یکی دیگر از عوامل موثر در خش��ونت خانگی ،داشتن تجربه
خش��ونت یا مش��اهده آن در زندگ��ی دوران کودکی اس��ت
[ .]20.6.2بهط��وری که افراد قربان��ی در 33/3درصد موارد
شاهد کتک خوردن مادرشان از پدرشان بودهاند .جالب اینکه
81/1درصد از ش��وهرانی که زنان خ��ود را کتک میزدند نیز
شاهد کتک خوردن مادرشان از پدرشان بودهاند [.]20
باتوجه به موارد فوق ،هدف از این مطالعه بررس��ی الگوها
و عوامل خطر همس��رآزاری در زنان مراجعهکننده به پزشکی
قانونی شهر تهران است که الگوهای آن ،معادل انواع خشونت
اعمال شده از سوی شوهر به همسر(خشونت عاطفی ،کالمی،
جنسی جسمی) در نظرگرفته شد.

شاهرودیمقدم و همکاران

یافتهها
میانگین سن زنان قربانی همسرآزاری و انحراف معیار آن
به ترتیب  34/72و  7/79س��ال (حداقل و حداکثر به ترتیب
 19و  63س��ال) بود .میانگین س��ن همس��ران زن��ان قربانی
همس��رآزاری و انحراف معیار آن به ترتی��ب  38/83و 8/85
س��ال (حداق��ل و حداکثر به ترتیب  20و  73س��ال) بود .در
بین زنان مراجعهکننده 91/9درصد س��ابقه همس��رآزاری را
ذکر میکردند .وضعیت تحصیلی زنان قربانی همس��رآزاری و
همس��ران آنها در جدول  1ذکر ش��ده است .همچنین اغلب
زن��ان قربانی همس��رآزاری ،بدون فرزند ی��ا دارای یک فرزند
بودند .میانگین و انحراف معیار زمان گذشته از ادواج در زنان
قربانی همس��رآزاری به ترتیب  10/11و  8/21سال (حداقل
در همان سال اول ازدواج و حداکثر  41سال) بود (جدول .)1
محل س��کونت اغلب زنان قربانی همسرآزاری (89/4درصد)،
ش��هر تهران و بقیه آنها (10/6درصد) مناطق خارج از تهران
بود .بیش از 50درصد (53درصد) زنان قربانی همس��رآزاری
در منازل استیجاری و 41/6درصد در ملک شخصی سکونت
داشتند .البته  5/4افراد ،گزینه سایر را انتخاب کرده بودند.
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روش بررسی
مطالع��ه حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیل و مقطعی بود که
طی سالهای  1398تا  1399در پزشکی قانونی شهر تهران
صورت پذیرفت .جامعه پژوهش ش��امل کلیه زنانی بودند که
بهصورت متمرکز در ساعات عصر و شب به دلیل همسرآزاری
به واحد مرکز پزش��کی قانونی ش��هر ته��ران مراجعه کردند.
نحوه نمونهگیری به روش در دس��ترس بود که  322نفر وارد
مطالعه شدند .معیارهای ورد به مطالعه عبارت بودند از زنانی
که عامل خش��ونت علیه آنان ،همس��ر دائمی ،یا همسرموقت
و یا دوس��ت واجد رابطه جنسی آنها بود .معیارهای خروج از
مطالعه نارضایتی زنان مذکور از ش��رکت در مطالعه و تکمیل
چکلیست و پرسشنامه طرح بود.
جمعآوری اطالعات توس��ط پرسش��نامه ص��ورت گرفت.
این پرسش��نامه دارای دو جزء متغیرهای دموگرافیک و فرم
کوتاه پرسش��نامه تجربه همسرآزاری بود که توسط علیپور و
همکاران طراحی و روایی آن تأیید ش��ده بود .این پرسشنامه
شامل  19گویه بوده که به بررسی خشونت جسمی ،خشونت
عاطفی ،خش��ونت کالمی و خشونت جسمی میپردازد .برای
تعیی��ن روایی گویهها از تحلیل عاملی اكتش��افی با چرخش
واریماكس و برای تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای كرونباخ
استفاده شده است .در اعتباریابی این پرسشنامه ،بعد از انجام
تحلیل عاملی19 ،گویه در مدل باقی مانده كه بر روی  5عامل
(خش��ونت عاطفی ،كالمی ،جنسی ،جسمی سبك و جسمی
س��نگین) بار ش��دند .این عوامل درمجموع حدود 72درصد
از واریانس كل س��ازه را تبیین كردند .پایایی پرسش��نامه از
طریق محاسبه مقدار آلفای کرونباخ (  )0/86تایید شده است.
همچنین مقدار ضریب آلفای كرونباخ برای سایر مقیاسها نیز
از  0/80تا  0/84بود [.]1
ب��ا هماهنگی اداره آم��وزش و پژوهش اداره کل اس��تان
تهران ،زنان مراجعهکننده واجد ش��رایط ورود به مطالعه که
قسمت کوچکی از آمار مراجعهکنندگان هر یک از واحدهای
معاینات شهر تهران را شامل میشدند و بهصورت متمرکز در
ساعات عصر و شب به واحد مرکز پزشکی قانونی شهر تهران

به دلیل همس��رآزاری مراجعه میکردند ،مورد بررس��ی قرار
گرفتند .قبل از ورود افراد به مطالعه و تکمیل پرسش��نامه ،به
منظور کنترل عوامل مخدوشکننده و تأیید صحت اطالعات
باتوجه ب��ه خوداظهاری افراد ،احراز صحت اظهارات مراجعان
و تأیید بروز همسرآزاری در آنها ،توسط پزشک انجام گرفت.
دادههای مطالعه پس از ورود ب��ه نرمافزار  SPSSویرایش
 24مورد تحلیل ق��رار گرفتند .برای متغیرهای کیفی درصد
فراوان��ی و برای متغیره��ای کمی میانگی��ن و انحراف معیار
گزارش ش��د .نرمال بودن توزیع دادههای کمی توسط آزمون
 K-Sارزیابی ش��د .در مواردی نرمال ب��ودن توزیع دادهها ،از
تس��تهای آم��اری  t-testو  ANOVAو در مواردی که توزیع
دادهها نرمال نبود از تس��تهای ناپارمتریک Mann-Whitney
 Uو  Kruskal Wallis Hبرای تحلیل دادهها اس��تفاده شد.
سطح معناداری نیز کمتر از  0/05لحاظ شد.

عوامل خطر همسرآزاری در زنان مراجعهکننده به پزشکی قانونی شهر تهران

فراوانی (درصد)

 19تا  30سال
 31تا  50سال

گروه سنی

 51سال و بیشتر
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
تحصیالت
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

تعداد فرزند

زنان

)31/36( 101

همسران

)16/46( 53

زنان

)64/60( 208

همسران

)72/36( 233

زنان

)4/04( 13

همسران

)11/18( 36

زنان

)2/8( 9

همسران

)23( 74

زنان

)8/4( 27

همسران

)16/1( 52

زنان

)11/8( 38

همسران

)31/4( 101

زنان

)39/7( 128

همسران

)19( 61

زنان

)26/1( 84

همسران

)9( 29

زنان

)10/9( 35

همسران

-

بدون فرزند

)28/9( 93

یک فرزند

)36/6( 118

دو فرزند

)24/9( 80

سه فرزند

)8/1( 26

چهار فرزند

)0/9( 3

پنج فرزند

)0/6( 2

▼جدول.2وضعیت همسرآزاری (کل و ابعاد آن) در زنان قربانی همسرآزاری
نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نمره بعد خشونت جسمی سبک

18.82

5.54

3

25

نمره بعد خشونت جسمی سنگین

7.90

3.69

3

20

نمره بعد خشونت عاطفی

16.77

3.68

4

20

نمره بعد خشونت کالمی

13.45

2.49

2

15

نمره بعد خشونت جنسی

8.30

4.27

2

15

نمره کل

64.47

14.53

19

95
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همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین نمره
کل پرسشنامه همسرآزاری و انحراف معیار آن در نمونهها به
ترتیب  64/47و  14/53بود .بر اس��اس پرسشنامه ،هر چقدر
عدد میانگین بیشتر باش��د ،نشاندهنده میزان بیشتر تجربه
همس��رآزاری در کل و هریک از ابعاد اس��ت .بنابراین با توجه
به جدول باال بیش��ترین الگوی همسرآزاری ،خشونت کالمی
است .خشونت جسمی سنگین کمترین الگوی فراوانی را دارد.
از لحاظ رتبهبندی ،الگوی خشونت عاطفی ،خشونت جسمی
س��بک و خشونت جنسی بعد از خش��ونت کالمی قرار دارند
(جدول .)2
بر اس��اس آنالیز انجام ش��ده ،اختالف آم��اری معناداری
بین گروههای س��نی زنان قربانی همس��رآزاری مشاهده نشد
( )>0P/05ام��ا بین گروههای س��نی همس��ران زنان قربانی
همسرآزاری اختالف آماری معناداری وجود داشت ()<0P/05
که این اختالف در تس��تهای  Post Hocبه دلیل اختالف
بین گروه س��نی  20تا  30سال با گروه سنی  31تا  50سال
بود .اختالف معناداری بین نمره کل پرسش��نامه و تمام ابعاد
بر اساس تحصیالت به جز خشونت جنسی در بین گروههای
تحصیلی زنان قربانی همسرآزاری مشاهده نشد (.)P<0/05
اما بر اس��اس تحصیالت همس��ران زنان قربانی همسرآزاری،
اخت�لاف معناداری بین نمره کل پرسش��نامه وجود داش��ت
(( )P<0/05جدول .)3
بر اس��اس یافتههای پژوهش ،نمره کل پرسشنامه و تمام
ابعاد آن با محل سکونت ارتباط معناداری نداشت ()>0P/05
ی��ا این وج��ود نمره کل پرسش��نامه با نوع س��کونت ارتباط
معناداری داش��ت ( )P<0/05که این اختالف بر اساس تست
 Post Hocبه دلیل اختالف بین نوع س��کونت اس��تیجاری با
گروه س��ایر انواع سکونت بود .همچنین بین تعداد فرزندان و
نمره کل پرسشنامه ارتباط معناداری بهدست آمد ()P<0/05
(جدول .)4
براساس تحلیل انجام شده اختالف معناداری بین نمره کل
پرسشنامه بین دو گروه وجود داشت ( .)P<0/05همچنین بر
اساس مدت زمان گذشته از ازدواج ،اختالف معناداری بین دو
گروه مشاهده نشد (( )P<0/05جدول .)5

▼جدول.1توزیع گروههای سنی ،وضعیت تحصیالت و تعداد فرزندان در زنان قربانی
همسرآزاری و همسران آنان

شاهرودیمقدم و همکاران

▼جدول.3وضعیت همسرآزاری بر حسب گروه سنی و تحصیالت زنان قربانی همسرآزاری و همسران آنان
نمره کل
پرسشنامه
 19تا  30سال
گروهبندی سنی
زنان قربانی

 31تا  50سال
 51سال و بیشتر

میانگین

64.27

18.70

8.26

16.45

13.28

8.10

انحراف معیار

14.98

5.63

3.69

3.85

2.74

4.48

میانگین

64.52

18.85

7.77

16.88

13.48

8.44

انحراف معیار

14.55

5.54

3.74

3.59

2.43

4.19

میانگین

65.46

19.85

7.54

17.23

14.00

8.09

انحراف معیار

11.02

4.58

3.13

4.13

1.91

4.13

0.960

0.845

0.456

0.466

0.627

0.724

میانگین

59.38

17.85

7.70

15.06

12.87

7.64

انحراف معیار

18.26

6.29

4.16

4.77

3.17

4.27

میانگین

65.71

19.09

7.95

17.03

13.61

8.44

انحراف معیار

13.42

5.35

3.56

3.39

2.37

4.28

میانگین

62.86

18.39

7.74

16.92

13.20

8.35

انحراف معیار

14.39

5.57

3.97

3.51

2.34

4.18

0.017

0.474

0.526

0.036

0.246

0.520

میانگین

61.44

17.67

6.38

14.89

13.56

10.88

انحراف معیار

15.92

6.34

1.85

5.67

2.19

4.61

میانگین

65.81

19.00

8.26

16.63

14.04

8.79

انحراف معیار

17.34

6.28

4.23

4.22

2.09

4.28

میانگین

66.97

19.26

8.36

17.00

13.89

9.51

انحراف معیار

12.62

4.76

3.73

3.35

1.73

4.12

میانگین

63.65

18.41

7.67

16.68

13.18

8.60

معناداری P

۱

 20تا  30سال
گروهبندی سنی
همسران

 31تا  50سال
 51سال و بیشتر

معناداری P

۱

ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
تحصیالت زنان
دیپلم و فوق دیپلم

میانگین

63.46

18.86

7.66

16.92

13.35

7.33

انحراف معیار

13.65

5.64

3.19

3.08

2.48

4.17

فوق لیسانس و

میانگین

66.31

19.74

8.85

17.03

13.77

7.17

باالتر

انحراف معیار

12.85

4.64

4.07

3.80

2.57

4.18

0.683

0.885

0.463

0.955

0.572

0.018

میانگین

68.43

19.88

8.26

16.99

13.97

9.67

انحراف معیار

13.03

5.50

3.85

3.48

1.90

4.14

میانگین

68.06

19.85

8.61

17.35

13.76

9.10

انحراف معیار

14.81

5.31

4.00

3.81

2.07

4.75

میانگین

63.71

18.65

7.88

16.85

13.24

8.03

انحراف معیار

14.81

5.28

3.61

3.79

2.80

4.07

میانگین

58.23

17.23

6.85

15.72

12.97

6.95

انحراف معیار

14.03

5.79

3.22

3.56

2.70

3.69

میانگین

61.38

17.55

7.93

16.69

13.03

6.45

انحراف معیار

12.94

5.97

3.86

3.78

2.93

4.00

0.001

0.020

0.128

0.026

0.145

0.001

معناداری ۱ P
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
معناداری P

۱

1. One-Way ANOVA Test
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انحراف معیار

15.33

5.77

3.84

3.86

2.76

4.23

لیسانس

تحصیالت همسران

نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت
جنسی
کالمی
عاطفی
جسمی سنگین
جسمی سبک

عوامل خطر همسرآزاری در زنان مراجعهکننده به پزشکی قانونی شهر تهران

▼جدول.4وضعیت همسرآزاری بر حسب گروه سنی و تحصیالت زنان قربانی همسرآزاری و همسران آنان

تهران
محل سکونت
خارج از تهران

میانگین

نمره کل
پرسشنامه
64.53

انحراف معیار

14.23

5.39

3.51

3.85

2.33

4.42

میانگین

69.20

19.33

8.86

18.66

13.80

9.47

انحراف معیار

15.42

5.89

4.02

2.42

2.50

4.16

0.904

0.483

0.923

0.078

0.542

0.157

میانگین

66.59

19.46

8.36

17.16

13.78

9.08

انحراف معیار

14.64

5.61

3.89

3.52

2.20

4.36

میانگین

62.41

18.12

7.36

16.44

13.12

7.74

انحراف معیار

13.76

5.33

3.47

3.70

2.76

4.06

میانگین

68.12

20.18

9.00

17.06

13.94

7.94

انحراف معیار

15.98

5.59

3.81

4.85

1.60

4.96

0.005

0.033

0.009

0.061

0.089

0.802

میانگین

61.40

17.93

7.94

15.48

12.94

7.59

انحراف معیار

15.08

5.98

3.93

4.08

2.83

4.12

میانگین

66.15

19.56

8.13

17.68

13.75

8.44

انحراف معیار

14.59

5.17

3.76

3.33

2.36

4.39

میانگین

64.55

18.80

7.68

16.76

13.51

8.49

انحراف معیار

13.70

5.50

3.15

3.51

2.42

4.38

میانگین

64.58

18.15

7.32

16.50

13.23

8.50

انحراف معیار

14.31

5.72

3.92

3.75

2.29

3.64

میانگین

67.00

17.00

8.33

18.33

13.33

15.00

انحراف معیار

28.35

10.58

4.93

2.89

2.89

1.20

میانگین

63.00

17.00

10.00

14.00

13.00

9.00

انحراف معیار

10.10

2.83

2.83

2.00

2.83

2.83

0.035

0.733

0.430

0.024

0.175

0.922

معناداری P

1

ملک شخصی
نوع سکونت

استیجاری
سایر

معناداری P

2

بدون فرزند
تک فرزند
دو فرزند
تعداد فرزندان
سه فرزند
چهار فرزند
پنج فرزند

نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت
جنسی
کالمی
عاطفی
جسمی سنگین
جسمی سبک
8.06
13.64
16.57
7.95
19.21

معناداری P

2

1. Independent Sample T-Test، 2. One-Way ANOVA Test

▼جدول .5وضعیت همسرآزاری بر حسب سابقه همسرآزاری و مدت زمان گذشته از ازدواج در زنان قربانی همسرآزاری
نمره کل
پرسشنامه
دارد
سابقه همسرآزاری

میانگین

65.62

19.29

8.11

16.93

13.59

8.48

انحراف معیار

14.18

5.42

3.65

3.57

2.38

4.33

میانگین

52.68

14.20

6.08

14.06

11.83

7.00

انحراف معیار

14.89

5.15

4.00

4.66

3.43

3.64

0.001

0.001

0.001

0.010

0.004

0.128

میانگین

63.74

18.64

8.11

16.60

13.27

8.15

انحراف معیار

15.47

5.69

3.88

3.87

2.63

4.27

میانگین

65.56

19.10

7.51

17.15

13.61

8.54

انحراف معیار

12.66

5.02

3.32

3.27

2.33

4.26

0.259

0.652

0.267

0.331

0.244

0.447

معناداری ۱ P
مدت زمان گذشته
از ازدواج
معناداری P

کمتر از  ۱۰سال
بیش از  ۱۰سال

۱

1. Independent Sample T-Test
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ندارد

نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت نمره بعد خشونت
جنسی
کالمی
عاطفی
جسمی سنگین
جسمی سبک

شاهرودیمقدم و همکاران
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بحث
خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر از جمله پدیدههای
ش��ایع در بس��یاری از ممالک جهان است که حتی در برخی
مناط��ق جهان به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته ش��ده
است [.]8-13 ،4.3.1
در مطالعه حاضر ،بیشترین الگوی همسرآزاری ،خشونت
کالمی بود .خشونت جسمی سنگین کمترین الگوی فراوانی
را داش��ت .از لح��اظ رتبه بن��دی ،الگوی خش��ونت عاطفی،
خشونت جس��می سبک و خشونت جنس��ی بعد از خشونت
کالمی قرار داش��تند .در بین زنان مراجعهکننده 91/9درصد
س��ابقه همس��رآزاری را ذک��ر میکردند .در اغل��ب مطالعات
شایعترین نوع همسرآزاری ،نوع عاطفی روانی ذکر شده است
[.]21-18 ،16.15.11.7.6
در مطالعه قهاری و همکاران بدرفتاری عاطفی ،بدرفتاری
جس��می و بدرفت��اری و آزار جنس��ی به ترتی��ب 91درصد،
55درصد و 42درصد گزارش ش��ده ب��ود .در بين نمونه هاي
زن 83/4درص��د بدرفتاري جس��مي و عاطف��ي83/2 ،درصد
بدرفتاري جنس��ي و عاطف��ي و 80/5درصد آزار جس��مي و
جنسي را از طرف همسر گزارش كرده بودند [.]4
در مطالع��ه ندرپور و زارع ش��اهآبادی بر روی زنان متاهل
شهر کوهدشت بر اساس پرسشنامه محققساخته ،خشـونت
خـانگي عليـه زنان در کل با ميانگين  21/15و در بين ابعاد
نيز خش��ونت رواني ب��ا ميانگين  ،29/28خش��ونت مالي بـا
ميـانگين  ،14/68خش��ونت فيزيكـي بـا ميـانگين  13/29و
خشـونت جنسـي بـا ميـانگين  ،13/22میزان
خشونت را در جامعه مورد مطالعه نشان داد [.]20
میانگین سن زنان قربانی همسرآزاری و انحراف معیار آن
به ترتیب  34/72و  7/79س��ال (حداقل و حداکثر به ترتیب
 19و  63س��ال) بود .میانگین س��ن همس��ران زن��ان قربانی
همسرآزاری و انحراف معیار آن به ترتیب  38/83و  8/58سال
( حداقل و حداکثر به ترتیب  20و  73سال) بود .در بررسی
ارتباط بین س��ن زنان قربانی همسرآزاری و نمره پرسشنامه
همسرآزاری و ابعاد آن اختالف معناداری مشاهده نشد .البته
اختالف آماری معناداری بین گروههای س��نی همسران زنان

قربانی همسرآزاری از لحاظ نمره کل پرسشنامه مشاهده شد
که این اختالف بین گروه س��نی  20تا  30سال با گروه سنی
 31تا  50س��ال بود .در بین ابعاد ،تنها خشونت عاطفی بین
گروههای س��نی اختالف داشت که بین گروه سنی  20تا 30
سال با گروه سنی  31تا  50سال بود.
در مطالعه کردی و همکاران در بعضی سنین (بهطور کلی
از  20تا  40س��الگی) همسرآزاری بیش��تر دیده شده است.
(39/3درصد در بازه سنی  20تا  30سال و 40درصد در بازه
س��نی  30تا سال) 40 .فراوانی همسرآزاری به ترتیب در بازه
سنی باالی  40سال (16/4درصد) و زیر  20سال (4/1درصد)
گزارش ش��ده بود [ .]10البته در مطالعه ش��ایان و همکاران،
متغیر سن همس��ر نیز به عنوان یکی از پیشگوییکنندههای
همس��رآزاری مطرح ش��ده اس��ت [ .]21در مطالعه قهاری و
همکاران نیز بدرفتاري نس��بت به همس��ر در زوجهاي جوان
بیش��تر بود [ .]4همچنین در مطالعه فدایی و همکاران ،سن
پایینتر ازدواج به عنوان یک عامل خطر همس��رآزاری مطرح
شده است [ .]23در مطالعه مطلق و همکاران نیز سن همسر
با بروز همس��رآزاری ارتب��اط معناداری داش��ت بهطوری که
خش��ونت جس��ـمی در همسـران بـا س��ن کمتر از  30سال
بیشتر بود [.]24
براساس نتایج بهدست آمده ،اختالف معناداری بین نمره
کل پرسشنامه و تمام ابعاد آن به جز خشونت جنسی در بین
گروههای تحصیلی زنان قربانی همسرآزاری مشاهده نشد که
ای��ن اختالف ،بین گروه تحصیلی ابتدایی با لیس��انس ،گروه
تحصیلی دبیرستان با لیس��انس ،گروه تحصیلی دبیرستان با
فوق لیس��انس و باالتر و گروه دیپلم و فوق دیپلم با لیسانس
بود .بر اس��اس تحصیالت همسران زنان قربانی همسرآزاری،
اختالف معناداری بین نمره کل پرسش��نامه وجود داشت که
این اختالف بین گروه تحصیلی ابتدایی با دیپلم و فوق دیپلم
و راهنمایی با دیپلم و فوق دیپلم بود.
همچنین ارتباط معناداری بین ابعاد خش��ونت جس��می
سبک ،خشونت عاطفی و خشونت جنسی با تحصیالت همسر
زنان قربانی همس��رآزاری مشاهده شد ،بهطوری که خشونت
جنسی بین گروه ابتدایی با دبیرستان خشونت جسمی سبک،
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نتیجهگیری
در مطالعه حاضر خش��ونت کالمی به عنوان ش��ایعترین
نوع همس��رآزاری بهدس��ت آمد ،درصورتی ک��ه در مطالعات
قبلی ،بیشترین فراوانی را خش��ونت عاطفی یا روانی به خود
اختصاص داده اس��ت .عوامل مختلفی در بروز یا پیش��گیری
از بروز همس��رآزاری مطرح شده که در این مطالعه به برخی
از آنها از جمله س��ن و سطح تحصیالت زن و شوهر او ،محل
و نوع س��کونت ،تعداد فرزندان ،سالهای گذش��ته از ازدواج
و س��ابقه همسرآزاری پرداخته ش��ده است .هرچند در برخی
موارد ارتباط معناداری بهدس��ت نیامده است اما ممکن است
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خشونت عاطفی و خشونت جنسی ،بین گروه ابتدایی با دیپلم
و فوق دیپلم خش��ونت جنسی ،بین گروه ابتدایی با لیسانس
خش��ونت جسمی سبک ،خشونت عاطفی و خشونت جنسی،
بین گروه راهنمایی با دیپلم و فوق دیپلم خش��ونت جنسی،
بین گروه راهنمایی با لیس��انس خش��ونت عاطفی ،بین گروه
دبیرستان با دیپلم و فوق دیپلم و خشونت جنسی بین گروه
دبیرستان با لیسانس مشاهده شد.
در مطالعه انجام شده توسط فدایی و همکاران ،تحصیالت
پایین در مردان همس��رآزار به عنوان عامل خطر مطرح شده
اس��ت [ .]23در مطالعه کی��وانآرا و همکاران نیز تحصیالت
نقش مهمی در بروز همس��رآزاری داشت ،بهطوری در افراد با
تحصیالت پایینتر ،شیوع همس��رآزاری کمتر بود [ .]7البته
در مطالع��ه نوران��ی و همکاران ارتباط معناداری بین س��طح
تحصیالت با همس��رآزاری بهدس��ت نیامد [ .]15در مطالعه
مطل��ق و همکاران ،رابطه معناداری بین خش��ونت علیه زنان
با تحصیالت مادر بهدس��ت آمد ،بهطوری که خشونت روانی
در مادران بـا تحصـیالت بـاالتر از دوره متوس��طه بیشتر بود.
البته تحصیالت همسر نیز با بروز همسرآزاری رابطه معناداری
داش��ت ،بهطوری که خش��ـونت جس��ـمی در همسـران بـا
تحصـیالت کـمتـر از دبیرستان بیشتر بود [ .]24در مطالعه
کردی و همکاران نیز در افراد با تحصیالت دانشگاهی درصد
همسرآزاری کمتر بود ،بهطوری که شیوع همسرآزاری در افراد
با تحصیالت دیپلم ( 54/5درصد) ،زیر دیپلم (25/7درصد) و
افراد دانش��گاهی (19/9درصد) بود [ .]10در مطالعه قهاری و
همکاران نیز با افزایش س��طح تحصیالت ،همسرآزاري كمتر
گزارش شده بود [.]4
در مطالعه حاضر بین نمره کل پرسشنامه و تمام ابعاد آن با
محل سکونت ارتباط معناداری نشد .البته نمره کل پرسشنامه
با نوع سکونت ارتباط معناداری داشت که این اختالف به دلیل
اختالف بین نوع سکونت استیجاری با گروه سایر انواع سکونت
بود .همچنین خش��ونت جس��می س��بک و خشونت جسمی
سنگین با نوع سکونت ارتباط معناداری داشت که این اختالف
بین خش��ونت جسمی سبک و خشونت جسمی سنگین ،بین
نوع سکونت ملک شخصی با استیجاری بود.

البت��ه در مطالع��ه مطلق و همکاران بین همس��رآزاری و
محل سکونت (آپارتمانی  /غیر آپارتمانی) اختالف معناداری
بهدست نیامد [.]24
در این مطالعه ،میانگین و انحراف معیار زمان گذش��ته از
ادواج در زنان قربانی همس��رآزاری به ترتیب  10/11و 8/21
س��ال (حداقل در همان سال اول ازدواج و حداکثر  41سال)
بود .در مطالعه حاضر ،اختالف معناداری بین زمان گذش��ته
از ازدواج با بروز همس��رآزاری مشاهده نشد .البته در مطالعه
قه��اری و همکاران ،بين همس��رآزاري و م��دت زمان ازدواج
رابط��ه معکوس معناداری وجود داش��ت ،بهطوری که میزان
همسرآزاری در سالهای اولیه ازدواج بیشتر بود [.]4
در این مطالعه ،اغلب زنان قربانی همسرآزاری ،بدون فرزند
یا دارای یک فرزند بودند .البته بین تعداد فرزندان و نمره کل
پرسشنامه ارتباط معناداری بهدست آمد که این اختالف بین
گروه بدون فرزند با تک فرزند مش��اهده ش��د .همچنین بین
تعداد فرزندان با خش��ونت عاطفی ارتباط معناداری بهدست
آم��د که این اختالف بین گروه بدون فرزند با گروه تک فرزند
و گروه بدون فرزند با گروه دو فرزند بود.
در مطالع��ه قه��اری و هم��کاران رابط��ه معن��اداری بین
همسرآزاري با تعداد فرزندان مشاهده نشد [ ]4اما در مطالعه
مطلق و همکاران ،ارتباط معناداری بین همسرآزاری و تعداد
فرزندان بهدست آمد ،بهطوری که خشونت روانـی در خانواده
داراي کمتر از  3فرزند بیشتر بود [.]24
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