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مقدمه

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی است که فرآیند جامعه پذیری فرد در آن شکل م یگی رد و
موجب پذیرش ارزشها و هنجارهای اجتماعی وهم چنین انتقال الگوهای روابط و تعام ل از خ انواده
به سایر نهادهای اجتماعی است.هیچ جامعه ای نمیتواند ادعای سالمت کند،اگر از خانواده های س الم
و مطلوب برخوردار نباشد.بی تردید هیچ کدام از آسیبهای اجتماعی جدا از تأثیر خ انواده ب ه وج ود
نمیآید.در این راستا،وجود خشونت در الگوهای خانوادگی موجب انتقال آن به جامعه و تداوم الگوه ا
و رفتارهای خشن در روابط و مناسبات اجتماعی میگردد (کار.)01 :0831،

خشونت علیه زنان در دو حوزه خصوصی و عمومی برزنان اعمال میشود.اما در هر جامعه ای اش کال
خشونت با ساختار قانونی ،دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است (کار.)81 :0831،

در این تحقیق ،کوشش شده است که با مطرح نمودن مبحث خشونت علیه زنان،با استفاده از نظریات و
طرح فرضیات به تبیین علل و پیامدهای جبران ناپ ذیر خش ونت علی ه زن ان پرداخت ه ش ود و پ ز از
بررسی یافتهها و نتایج،در ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده تالش گردد.
خشونت علیه زنان معانی متفاوتی دارد از جمل ه اینک ه :س ازمان مل ل متح د خش ونت علی ه زن ان را
اینگونه بیان نموده است که هر رفتار خشن و وابسته به جنس یتی اس ت ک ه موج ب آس یب جنس ی،
جسمی ،روانی و یا رنج زنان میشود و چنین رفتاری میتواند با تهدید ،اجبار یا سلب مطلق اختی ار و
آزادی صورت گرفته و یا در جمع و یا خفا صورت گی رد خش ونت در خ انواده ب ه ان واق و اقس امی
تقسیم میشود )1 :خشونت فیزیکی (جسمی) :به هر گونه رفتار غیراجتماعی که جسم زن را مورد آزار
قرار میدهد شامل :کتک زدن ،شکنجه و قتل  )2خشونت روانی (عاطفی) :رفتار خش ونت آمی زی ک ه
شرافت و آبرو و اعتماد به نفز زن را خدشه دار کند شامل توهین ،فحاشی و )9 ..خشونت اجتم اعی:
در این نوق خشونت زن تحت کنترل شدید مرد ق رار دارد )2 .خش ونت جنس ی :ب ه ه ر گون ه رفت ار
غیراجتماعی اطالق میشود شامل تجاوز جنسی شوهر،ختنه دستگاه تناسلی زنانه )1خش ونت روح ی-
روانی :ترس و وحشت در محل کار،انتقاد ناروا،فحاشی کردن)6خشونت اقتصادی:اجازه ن دادن ب ه زن
برای داشتن حساب پز انداز بانکی مستقل،گرفتن اجباری حقوق و دارایی زن.
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فرض این است که خشونت علیه زنان پیامدهای منفی زیادی را برای قربانیان به بار میآورد ک ه دامن ه
ای از مشکالت جسمانی تا روان شناختی را در برمی گیرد.پژوهش حاضر در پی پاس خگویی ب ه ای ن
سؤال است که خشونت علیه زنان خانه دار در سازمان پزشکی قانونی مش هد در س ال  1999-93چ ه
پیامدهایی را به دنبال داشته است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق حاضر را از چند جهت میتوان توصیف کرد.پیامدهایی که خشونت بر قربانی یعنی زنان
دارد ،پیامدهایی که خشونت بر نسل بعدی دارد و همچنین پیامدهایی که خش ونت ب ر جامع ه دارد .از
آنجا که زنان موجب امنیت خاطر هستند و شکل گیری پیوندهای اخالقی و عاطفی خانواده را بر عهده
دارند و همچنین وظیفهی تربیت و پرورش نسل آینده بر عهده آنهاست بای د در محیط ی از ص ل و
آرامش و احترام قرار گیرند (اعزازی.)03 :0831،

اهمیت کاربردی تحقیق حاضر این است که میتوان سیاست گذاران و مجریان جامعه را از خش ونت و
بد رفتاری که علیه زنان در خانواده انجام میشود آگاه ساخت تا سیاستهایی را جهت ارائ ه خ دمات
به قربانیان خشونت از قبیل :تأسیز خانه های امن زنان ،تقویت نهادهای م ددکاری اجتم اعی ،مراک ز
مشاوره ،ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان ،حمایت قانونی از قربانیان و پیگیری و برخورد ب ا اعم ال
خشونت بر علیه زنان اتخاذ شود و از این طریق به کاهش بروز خش ونت در خ انواده ،بهب ود و حف
سالمت و استحکام خانواده کمک مؤثری نمایند.
اهداف تحقیق

هدف کلی:
شناخت پیامدهای روانی -اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان خانه دار در بین مراجع ه کنن دگان ب ه
سازمان پزشکی قانونی شهر مشهد در سال 1999-93
اهداف جزئی:

 -1تعیین رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار با افسردگی .
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 -2تعیین رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار با اضطراب.
 -9تعیین رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار با بیکاری.
 -2تعیین رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار با اختالفات خانوادگی.
 -1تعیین رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار با افت تحصیلی فرزندان.
سؤالهای تحقیق

سؤال کلی :
خشونت علیه زنان خانه دار در سازمان پزشکی قانونی شهر مشهد در س ال  1999-93چ ه پیام دهای
روانی اجتماعی را به دنبال دارد؟
سؤالهای جزئی:

 -1آیا بین خشونت علیه زنان خانه دار با افسردگی رابطه وجود دارد؟ 
 -2آیا بین خشونت علیه زنان خانه دار با اضطراب رابطه وجود دارد؟ 
 -9آیا بین خشونت علیه زنان خانه دار با بیکاری رابطه وجود دارد؟
 -2آیا بین خشونت علیه زنان خانه دار با اختالفات خانوادگی رابطه وجود دارد؟
 -1آیا بین خشونت علیه زنان خانه دار با افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد؟
مباني نظری تحقیق

نظریه منابع:8
از دیگر نظریه های مربوط به همسر آزاری نظریه ویلیام گود 2است که بر مبنای«نظریهی منابع» ب الد و
ولف 1استوار است .گود نظریهی منابع را برای تبیین خشونت مردان علیه زنان به ک ار گرف ت .از نظ ر
گود تمام نظامهای اجتماعی تا اندازه ای ب ه روز و ق درت وابس ته هس تند .خش ونت و تهدی د ب رای

3

- Resources theory
- William good
5
- Blood & wolf
4
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سازمان نظامهای اجتماعی که خانواده نیز جزیی از آن است ضروری است.او خاطرنش ان م یکن د ک ه
خشونت منبعی  ،مثل پول و صفات فردی است که میتوان د ب رای جل وگیری از اعم ال ناخواس ته ی ا
اعمال رفتارهای مورد نظر به کار رود .هرچه منابع در دسترس اف راد بیش تر باش د توان ایی ف رد ب رای
استفاده از قدرت بیشتر میشود بنابراین احتمال کمتری میرود که از خشونت اس تفاده کن د .خش ونت
بایستی به عنوان یک منبع غایی در نظر گرفته شود زیرا زمانی از آن استفاده میشود که س ایر من ابع در
رسیدن به اهداف مورد نظر ناکافیاند (آندرسن.)166 :0993 ،1

نظریهی روانکاوی خودکشی
مهمترین نظریه در بعد روانکاوی نظریه فروید اس ت .فروی د در توض یحات مرب وط ب ه غرای ز ،روان
پویایی و ساز کارهای دفاعی به تبیین علل خودکشی میپ ردازد در م ورد غرای ز فروی د ب ه وج ود دو
غریزهی اساسی در انسان معتقد است:
 -1غریزهی زندگی که منشأ سازندگی ،آفرینندگی و عشق به معنای وسیع آن اس ت و س بب ادام هی
فرد و نوق بشر است.
-2غریزهی مرگ که در تخریب ،ویرانگری ،پرخاشگری و جنگ خود را نشان م یده د اگ ر غری زهی
مرگ به جهان بیرون از فرد متوجه شود سبب پرخاشگری و کشتن انسانهای دیگر میش ود و اگ ر ب ه
دنیای درون روی کند موجب خود کشتن میگردد .بن ابراین خودکش ی ناش ی از غری زهی م رگ و در
واقع پرخاشگری خودکشی درونی شده است (رینولدس.)011:0933،3

نظریه فرهنگ خشونت

3

بر اساس نظریه فرهنگ خشونت که از دیگر نظریه های مربوط ب ه همس ر آزاری اس ت اس اس ان واق
گوناگون رفتار های سوء مانند همسر آزاری ،کودك آزاری و س المند آزاری را پ ذیرش خش ونت ب ه
وسیله جامعه تشکیل میدهد .بر اساس این نظریه چون در تمامی سطوح جامع ه خش ونت ب ه عن وان
وسیله ای قانونی و مشروق و منطقی برای حل مشکالت پذیرفته شده است ،پز ای ن احتم ال وج ود
6

- Anderson
- Reynolds
8
- culture of violence theory
7
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دارد که برای حل مشکالت در خانه از خشونت استفاده کرده و همسر خود را مورد آزار قرار ده د .از
این رو ،برای متوقف ساختن همسر آزاری در متغیرهای فرهنگی جامع ه ک ه مش وق خش ونت اس ت
تجدید ساختار ضروری است (ویانو.)8 :0991،9

نظریهی درماندگی آموخته شده پترسون

90

نظریهی درماندگی آموخته ش ده پترس ون و همک اران ( ،)0998همس ر آزاری را ب ا پدی ده درمان دگی
آموخته شده مرتبط میسازند .از نظر آنها زنانی که مورد سوءاستفاده ق رار م یگیرن د به تزدگ ی و
انفعال را تجربه میکنند .در چنین رابطه ای احساس عدم کنترل و موقعی ت سوءاس تفاده آمی ز ممک ن
است منجر به درماندگی آموخته شده شود .به عبارت دیگر زنی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اس ت
ممکن است یاد بگیرد که کوششهای وی برای متوقف ساختن شرایط سوءاس تفاده آمی ز ب ی حاص ل
است و هر چه او انجام بدهد نمیتواند مانع این رخداد شود .برخی از این نظریهه ا ریش ه در جامع ه
شناسی و برخی دیگر ریشه در روانشناسی دارند ،اما هر دو قلمرو برای توضی همس ر آزاری اهمی ت
دارند .به نظر اشتراوس 11همسر آزاری را نم یت وان ب ه وس یلهی عوام ل روان ش ناختی ،فرهنگ ی و
اجتماعی به تنهایی توضی داد .از نظر وی ترکیبی از عوامل فردی ،فرهنگی و اجتم اعی-اقتص ادی در
موقعیتهایی که موجب همسر آزاری میشوند دخیل هستند (اشتراوس.) 091 :0933،

نظریه نقش جنسی

98

بر اساس این نظریه نقش جنسی زن در فرآیند اجتماعی شدن در دوران کودکی و منجر به م ورد س وء
استفاده قرار گرفتن در بزرگسالی پز از ازدواج میشود .نظریه نقش جنسی توضیحات نسبتاً ساده ای
برای همسر آزاری دارد؛ نقشی که مردان و زنان ایفا میکنند مردان را در موقعیتی قرار میدهد که زن ان
را مورد سوء استفاده قرار دهند و زنان را در موقعیتی قرار میدهد که مورد سوء استفاده قرار گیرن د ،از

9

- vinous
- Peterson
11
- Straus
12
- sex- Role theory
10
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آن رو متوقف ساختن همسر آزاری مستلزم تجدید ساختار در نقشهایی که م ردان و زن ان در جامع ه
ایفا میکنند و فرآیند اجتماعی شدن که به این نقشها منتهی میشود ،میباشد (والكر.)018 :0939،08

نظریه انتقال نس ها

98

این نظریه بر پایه نظریه یادگیری اجتماعی استوار است .بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی مردان س وء
استفاده گر از تجارب کودکی خود در خانواده یاد میگیرند که خشم خود را از راه های خشونت آمی ز
بیان کنند .به عبارت دیگر مردانی که به وسیله پدرانشان مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند یا شاهد مورد
سوء استفاده قرار گرفتن مادرانشان به وسیله پدرانشان بودهاند به احتمال زیاد همسر یا فرزندان خود را
مورد سوء استفاده قرار خواهند داد بنا به نظریه انتقال بین نسلها ،سوء رفتار از نس لی ب ه نس ل دیگ ر
انتقال مییابد .در نتیجه آنهایی که متعلق به خانوادههایی هس تند ک ه در آنه ا خش ونت ی ک وس یله
پذیرفته شده برای حل مشکالت است ،احتمال بیشتری دارد که در حل مسائل در خ انواده ای تحمی ل
خواهند داد از خشونت استفاده کنند و این خشونت را به نسلهای بعد انتقال دهن د .متوق ف س اختن
سوء رفتار مستلزم پیشگیری از تنبیه جسمی و روانی و پیشگیری از تنبیه جسمی و روانی و پیش گیری
از خشونت بین فردی است (جانستون.)018 :0933،06

نظریه آرون بک

96

بک  ،شناختهای نادرست را منشأ ،به ویژه افسردگی تلقی میکند .شناخت غلط سبب نقص دو سویه
ای در فرد میشود او از یکسو مسائل و مشکالت را به طور اغراق آمیزی برای خ ود مهی ب و طاق ت
فرسا ترسیم میکند و از سوی دیگر خود را فردی بازنده و پایمال شده تلقی مینماید .ب ه ای ن ترتی ب
چنان در مهابت تصنعی مسائل خود گرفتار میشود ک ه ج ز عج ز  ،و متوج ه ک ردن تی ش س رزنش و
بی کفایتی به سوی خود واکنش دیگری نشان نمیدهد  ،ذهن فرد در اثر این نوق شناخت از مسائل ب ه
نوعی خرفتی و محدودیت در بینش دچار میشود .همان طور که گفته شد دیدگاه بک بیشتر در ح وزه
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- walker
- the intergenerational transmission theory
15
- Johnston
16
- Aurin beck
14
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مطالعهی افسردگی ارائه شده است اما در حوزهی اختالالت اضطرابی نیز چنین اشکالی از ش ناخت ب ه
وضوح قابل مشاهده است (نوردبی و کالوبن.)003 :0833،03

نظریه روان پویشی(فروید -آبراهام)

93

مطالعه روان شناختی افسردگی توسط زیگموند فروی د و ک ارل آبراه ام آغ از ش د .ه ر دو افس ردگی
واکنش پیچیده در قبال از دست دادن چیزی توصیف کردند .
فروید در اثر بزرگش در مورد افسردگی تحت عنوان (سوگواری و مالیخولیا) هم سوگواری طبیع ی و
هم مالیخولیا (افسردگی) را پاسخهایی به از دست دادن شخص یا چیز مورد عالقه توصیف ک رد .ف رد
مبتال به مالیخولیا بر خالف فرد سوگوار از خود کم بینی فوقالعاده و عجز در خود خویش در مقیاس ی
کلی رنج

میبرد(شولتز.)111 :0836،

افسردگی نخستین اختالل توصیف شده توسط فروید بود که در آن به جای میل جنس ی ،عواط ف ب ه
عنوان عامل علی مرکزی مطرح بود .مالیخولیا به زعم فروید 1اندوهی افراطی ،مشوش کنن ده ،ممت د و
غالباً نامربوط به محیط و ظاهراً بی مورد ب ود .فروی د معتق د ب ود ش خص افس رده وج دان ب ه وج ود
میآورد تأکید میکرد وی فکر میکرد علت اینکه وجدان تا این اندازه قوی میشود و به دیگران آسیب
برساند (شولتز.)033: 0836،

یکی از زمینه های تاریخی افسردگی اختاللی است در روابط اوایل کودکی .این اختالل ممکن است ب ه
علت از دست دادن واقعی والد یا فقدان خیالی از این نوق باشد .ای ن فق دان اولی ه ب ه خ اطر کیفی ت
اضطراب زایی آن از حیطه هشیاری بیرون رانده میشود .معهذا این فقدان واپز زده ش ده ب ه اعم ال
نفوذ خود ادامه میدهد و وقتی با یک رویداد مهم نمادین تحریک میگردد خود را در قالب افس ردگی
واقعی جلوه گری میسازد (سخاوت .)081: 0813،

- nordbi & kalloben
- ABRAHAM & ZIGMOUND
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نظریه انتقال فرهنگی
از این دیدگاه انحراف رفتاری است که در کنار دیگر رفتارهای از طریق ارتباط متقابل با سایر افراد ف را
گرفته میشود ،انحراف هم همانند همنوایی آموختنی است و از فردی به فرد دیگر انتقال مییاب د ای ن
اعتقاد از آنجا ناشی شده است که جامع هشناس ان در اوائ ل ق رن بیس تم متوج ه ش دند ک ه ج رائم و
انحرافات در من اطق یکس انی ادام ه یافت ه اس ت و انتق ال رفت ار ج رم آمی ز ب ا تک رار ارتباط،م دت
ارتباط،شدت و سن ارتباط،در ارتباط است .البته جامعهشناسانی نظیر کلووارد و اوهلین یاد گرفتن فنون
ارتکاب جرم را یک امر الزم میدانند ولی آن را کافی نمیدانند.
««ساتر لند» معتقد است که هیچ فردی منحرف به دنی ا نم یآی د و انس انه ا در ب دو تول د رفتاره ای
انحرافی را در خود ندارد و به مرور زمان از دیگر اف راد ف را گرفت ه م یش وند .س اترلند ت أثیر تک رار
،دوام،تقدم،شدت هنجارهای مجرمانه را نیز بر رفتار انحرافی مورد توجه ق رار م یده د (صاانيی:0830،
.)011
13

«ساترلند» به طور کلی در نظریه خود به دو عامل تکیه دارد-1:رفتار مجرمانه مانن د ه ر گون ه رفت ار
دیگر آموختنی است-2.رفتار محرمانه از طریق ارتباط با موقعیته ای مواف ق ج رم آموخت ه م یش ود
(سخاوت.)83:0813.،

نظریه فشار ساختاری
از این دیدگاه اگر مردم در جامعه دچار انحراف میشوند این فشارهای اجتماعی است که م ردم را ب ه
طرف انحراف سوق میدهد .
«دورکیم »20برای پدیده های اجتماعی دنبال علل اجتماعی بود و نقشی برای علل زیستی و روانی قائل
نبود«.دورکیم معتقد بود که عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده ،کمبود محبت ،ناسازگاری
والدین ،طالق ،بزهکاری والدین ،مه اجرت ،مطبوع ات ،وس ایل ارتب اط جمع ی ،ض عف اعتق ادات و
باورهای دینی،وضع نامناسب اقتصادی خانواده،عوامل سیاسی و جنگ و …است که نقش تعیین کنن ده
ای در بزهکاری اعمال مجرمانه افراد دارد» (دورکيم.)98:0819،
- Sutherland
- Durkim
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پیشینه تحقیق

یافته های پاره ای از پژوهشهای انجام گرفته در ایران به صورت خالصه ارائه میشود:
شهین دوخت موالوردی دانشجوی رش ته حق وق دانش گاه عالم ه طباطب ائی در س ال ،1933 -1939
موضوق پایان نامه خود را بررسی مسأله خشونت نسبت به زن ان از جنب ه حق وق ب ینالمل ل برگزی ده
است .برخی از نتایج این تحقیق به طور اختصار در زیر آورده شده است:
 هرگونه عدم موفقیت سازمان ملل در اجرا،اعتال،حمایت و احترام به حقوق بشر ،ب ر حق وق انس انیزنان و دختران
نیز تأثیر گذارده و آنها را در مقابل انواق اجحافها و تبعیضها و خشونته ا و ...ف وقالع اده آس یب
پذیر میکند.
 به نظر میرسد تا زمانی که تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی ،نگرشها ،سنتها،انگارهها و آم وزههای مردم سراسر جهان به وجود نیاید و تا زمانی که انسان و انسانیت تعریف درس ت خ ود را نیابن د،
زن به عنوان یک انسان مورد شناسایی ق رار نگی رد رف ع خش ونت علی ه زن ان بیه وده و عب ث اس ت
(موالوردی.)61 :0833،

مهرانگیز کار در تحقیقی به نام«پژوهشی در م ورد خش ونت علی ه زن ان در ای ران در س ال  »1933ب ه
بررسی خشونت علیه زنان پرداخته است .کار بعد از ذکر مقدماتی  ،انواق خشونت علیه زن ان در ای ران
را مطرح میکند .خشونت در حوزه خصوصی ،عمومی و درباره هر یک از انواق خشونت نمون ه ه ای
گوناگونی را از پرونده های دادگستری مربوط به مسائل خانوادگی ارائه داده و با زنان و مردان مصاحبه
نموده است (کار.)61 :0839،

مرضیه عارفی ،استادیار گروه عل وم تربیت ی ،دانش گاه ارومی ه در س ال  1992در تحقیق ی ب ه بررس ی
توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه پرداخته است.
وی در این پژوهش ضمن بیان خشونت و انواق آن ،پیامدهای مرتبط با خشونت را نی ز بررس ی ک رده
است .از پیامدهای مورد بحث در این پژوهش میت وان ب ه آس یبه ای جس می ،روان ی ،بهداش تی و
اجتماعی ،اشاره کرد (عارفی.)010 :0831،
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محمد نریمانی با همکاری حمیدرضا آقا محمدیان ،تحقیقی را در سال  1992در م ورد بررس ی می زان
خشونت مردان علیه زنان در خانوارهای ساکن در شهر اردبیل انجام دادهاند .یافتهها نشان میده د ک ه
خشونت روانی ،اجتماعی و فیزیکی به ترتیب بیشترین نوق خشونت اعمال شده در خانوادهها اس ت و
مهمترین پیامد آن ترس برای زنان میباشد (نریمانی و آقامحمدیان.)013 :0831،

عالئم فیزیکی ناشی از خشونت علیه زنان و شدت آن در زنان مراجعه کننده به مرکز پزش کی ق انونی
تهران در سال  1992به عنوان پژوهشی است که شهال نجفی دولت آباد با همکاری تع دادی از اس اتید
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام داده است .یافتهها نشان داد که در ضرب و ج رح زن ان م یتوان د
مشکالت و عواقب زیادی به دنبال داشته باشد از جمله صدمات جسمی شامل :اختالل در ایفای نق ش
زنان به عنوان مادر و همسر ،عوارض روحی و روانی شامل :بیحوصلگی و افسردگی ،ع دم رس یدگی
به فرزندان و ، ...در نتیجه الزم است با توجه به عوارض ایجاد شده در خصوص آم وزش ب ه زوج ین
برای برقراری روابط سالم با یکدیگر و خ انواده وجه ت جل وگیری در ای ن معج ل اجتم اعی چ اره
اندیشی شود (نجفی دولت آبادی.)81 :0831،

لیال هاشمی نسب کارشناس ارشد مامائی ،دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کردس تان
در سال  1993در مقاله ای به بررسی شیوق ،پیامدها و عوامل مرتبط ب ا خش ونت فیزیک ی خ انگی در
زنان باردارمی پردازد.این پژوهش نشان داد که %1/9این زنان در دوران بارداری تحت خشونت فیزیکی
قرار گرفتهاند و بیشتر زنانی که تحت خشونت قرار گرفتهاند زنان خانه دار و دارای وضعیت اقتص ادی
ضعیف و تحصیالت پایین بودند و حاملگی ناخواسته و سقط جنین از پیامدهای خشونت فیزیکی علیه
زنان بود

(هاشمی نسب.)81 :0833،

در تحقیقی در ارتباط با خشونت از جانب زنان در سال  1339اشتراس تأکید میکند که نادیده گ رفتن
خشونت از جانب زنان ،باعث تداوم آن دسته از هنجارهای فرهنگی میشود که خش ونت زناش ویی را
مجاز می شمارد .او همچنین خشونت جدی زناشویی که منجر به جراحت میشود را ب ه ط ور آش کار
در مردان بیشتر میداند.
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در همان سال دکسردی و کلی 21با استفاده از  ctsشیوق تجاوز به زنان توسط مردم از زم ان دبیرس تان
را  13/9درصد و قربانی شدن زنان را تقریباً 91درصد گزارش کردهاند به عن وان پیام دهای آزار ،زن ان
کتک خورده طیف وسیعی از عالئم آسیب شناس ی روان ی و مش کالت جس می درازم دت را تجرب ه
میکنند .افسردگی ،اختالل استرس پز از ضربه ،و سوء مصرف مواد از یک سو و احساس بی کف ایتی
و فقدان عزت نفز و خشونت خصمانه از سوی دیگر ،پیامدهای خشونت نسبت ب ه زن ان اس ت ک ه
برگ 22در سال 1332در تحقیقی مرتبط با پیامدهای خشونت علیه زنان به این موارد اشاره ک رده اس ت
(آزادمهر و دیگران.)113 :0831 ،
چارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر  ،جهت تبیین پیامدهای روانی – اجتماعی مرتبط با خشونت علی ه زن ان خان ه دار از
نظریه اسناد،ویلیام گالسر و یادگیری اجتماعی استفاده شده است..
نظریه اسناد:
اسناد 29در فرآیند پردازش 22یا درك خصایصی اشاره دارد ک ه حال ت وض عیتی دارن د .نظری ه اس ناد،
فرآیندهایی را توضی میدهد که افراد در آنها مفاهیم ،تمایالت و صفتهای پایداری را جستجو ک رد
و به دست میآورند .در خصوص همسر آزاری شواهد گسترده حاکی از آن است که پابندی همس ران
به وقایع زندگی ،تابعی از رضایت و خشنودی زناشویی آن ان اس ت؛ مخصوص اً همس رانی ک ه تح ت
اضطراب هستند  ،احتمال زی ادی دارد ک ه مش کالت زناش ویی و رفتاره ای منف ی همسرش ان را ب ه
خصایص ثا بت و کلی همسرش ان نس بت داده و رفتاره ای منف ی  ،دارای انگی زه ه ای بدخواهان ه و
مستحق سرزنش بدانند .یکی از پیامدهای اسنادی نامناسب  ،کاهش کیفیت زناش ویی اس ت ک ه خ ود
رابطه مستقیمی با خشونت زنان دارد (کارنی و همكاران.)108 :0933،16
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نظریهی ویلیام گالسر

86

گالسر ،افسردگی و مشکالت روانی را محصول نادیده گ رفتن و انک ار واقعی ت م ی ش مارد .گالس ر
میگوید فردی که واقعیت را منکر میشود خود ،از انکارش آگاه است .ولی برای فرار و دوری جستن
از درد و رنج و تلخکامی ناشی از احساس بی ارزش بودن  ،بدان متوس ل م یش ود .همچن ین گالس ر
رفتار غیر مسؤوالنه را مطرح میکند و میگوید رفتار غیر مسؤوالنه موجب بروز اضطراب،افس ردگی و
اختالل روانی میشود و اشتباه است اگر بپن داریم رفت ار غی ر مس ؤوالنه ای ن اف راد نتیج هی اخ تالل
آنهاست بلکه باید گفت رفتار غیر مسؤوالنه علت و منشأ مشکالت آنها بوده است (شاملو.)33:0833 ،

نظریه یادگیری اجتماعی

88

به اعتقاد باندورا ،فرزندان با نگاه به والدین ،یاد میگیرند که چگونه خشونت نمایند.
خشونتهایی که افراد در بزرگسالی مرتکب میشوند ریشه در دوران کودکی دارد .حتی بیان میش ود
که خشونت ،از خشونت ،زاده میشود (اعزازی.)10 :0831،

چنان چه محیط خانواده ،بستر مشاجرات و پرخاشگری باشد ،این محیط نقش قطعی در رفتار خشونت
آمیز و افت تحصیلی فرزندان دارد و چرخه خشونت را جاودانه میکند .اگر فرد در دوران ک ودکی در
یک خانواده پر هرج و مرج زندگی کرده باشد و والدینش مدام ناهماهنگی داشته باشند ،میل به ت وهین
و خشونت علیه همسر در وی افزایش مییابد (شاینس.)061 :0833،

بنابراین نظریه یادگیری اجتماعی بر آن است که افراد وقت ی در خ انواده ه ای خش ن رش د م یکنن د،
خشونت را یاد میگیرند (شهنی یيالق.)19 :0831،
فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:
بین پیامدهای روانی -اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان خانه دار ش هر مش هد در س ال 1999-93
رابطه وجود دارد.
- William Glaser
- Social control theory
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فرضیه های جزئی:
 -1بین خشونت علیه زنان خانه دار با افسردگی رابطه وجود دارد.

-2بین خشونت علیه زنان خانه دار با اضطراب رابطه وجود دارد .
 -9بین خشونت علیه زنان خانه دار با بیکاری رابطه وجود دارد
 -2بین خشونت علیه زنان خانه دار با اختالفات خانوادگی رابطه وجود دارد.
-1بین خشونت علیه زنان خانه دار با افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد.
مدل تحلیلي تحقیق

شک شماره  -9مدل تحقیق مآخذ :یافته های پژوهش
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روش تحقیق

در این تحقیق ،از روش پیمایشی بهره گرفته شده است .جامعه آماری این تحقی ق ش امل تم امی زن ان
خانه دار مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر مشهد می باشد و نمونه گیری مورد نظر ،تصادفی اس ت
و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  161نفر محاسبه شده است ،همچنین گردآوری اطالعات از
طریق پرسشنامه صورت گرفته است.
محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه
جهت تعیین روایی دادهها از روش اعتبار محتوا 29استفاده شد .بدین طریق که روایی صوری پرسش نامه
به تاُیید اساتید روانشناسی و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت رسید .برای تعیین پای ایی
آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن  %36محاسبه شده است .

رو

تجزیه و تحلی اطالعات

پز از گردآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه این دادهها و اطالع ات ب ا اس تفاده از ن رم اف زار spss
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که داده های آماری در قالب آمار توصیفی شامل؛ ج داول،نمودارها و
در بخ ش آم ار اس تنباطی آزم ونه ای آم اری مختل ف مانند(ض ریب همبس تگی پیرس ون و ک ای
اسکوئر)استفاده شده است.
یافته ها

فرضیه اول  :بین خشونت علیه زنان خانه دار و افسردگی رابطه وجود دارد.
جدول شماره  -9همبستگی اسپیرمن رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار و افسردگی
Correlations
همبستگی اسپیرمن
Spearman's rho

خشونت

افسردگی

خشونت

افسردگی

Correlation Coefficient

00111

1/011

)Sig. (2-tailed



1/120

N

051

051

Correlation Coefficient

1/011

00111

)Sig. (2-tailed

1/120



N

051

051

*. Correlation is significant at the .0.0 level (2-tailed).

- content validity

11

28

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 2931

 : H0بین خشونت علیه زنان خانه دار و افسردگی رابطه وجود ندارد
 :H1بین خشونت علیه زنان خانه دار و افسردگی رابطه وجود دارد
با توجه به جدول باال و محاسبه  sig =02023بین خشونت علیه زن ان خان ه دار و افس ردگی رابط ه
وجود دارد .بنابراین فرض H0رد و فرض H1پذیرفته میشود.
فرضیه دوم :بین خشونت علیه زنان خانه دار و اضطراب رابطه وجود دارد.
جدول شماره  -8همبستگی اسپیرمن رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار و اضطراب
Correlations
همبستگی اسپیرمن
Spearman's rho

خشونت

اضطراب

خشونت

اضطراب

Correlation Coefficient

00111

1/112

Sig. (2-tailed)



1/111



051

051

Correlation Coefficient

1/112



Sig. (2-tailed)

1/111



051

061


*. Correlation is significant at the 1015 level (2-tailed).

 : H0بین خشونت علیه زنان خانه دار و اضطراب رابطه وجود ندارد
 :H1بین خشونت علیه زنان خانه دار و اضطراب رابطه وجود دارد
با توجه به جدول باال و محاسبه  sig =02000بین خشونت علیه زن ان خان ه دار و اض طراب رابط ه
وجود دارد .بنابراین فرض H0رد و فرض H1پذیرفته میشود.
فرضیه سوم :بین خشونت علیه زنان خانه دار و بیکاری رابطه وجود دارد
جدول شماره  -8همبستگی اسپیرمن رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار و بیکاری
Correlations
همبستگی اسپیرمن
Spearman's rho

خشونت

بیکاری

خشونت

بیکاری

Correlation Coefficient

00111

1/216

Sig. (2-tailed)



1/115



051

11

Correlation Coefficient

1/216

00111

Sig. (2-tailed)

1/115



11

10


*. Correlation is significant at the 1015 level (2-tailed).


 : H0بین خشونت علیه زنان خانه دار و بیکاری رابطه وجود ندارد
 :H1بین خشونت علیه زنان خانه دار و بیکاری رابطه وجود دارد
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با توجه به جدول باال و محاسبه  sig =02091بین خش ونت علی ه زن ان خان ه دار و بیک اری رابط ه
وجود دارد .بنابراین فرض H0رد و فرض H1پذیرفته میشود.
فرضیه چهارم :بین خشونت علیه زنان خانه دار و اختالفات خانوادگی رابطه وجود دارد.
جدول شماره  -8همبستگی اسپیرمن رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار و اختالفات خانوادگی.
Correlations
ضریب همبستگی اسپیرمن

Spearman's rho

خشونت

اختالفات خانوادگی

خشونت

اختالفات خانوادگی

Correlation Coefficient

00111

1/106

)Sig. (2-tailed



1/111



051

051

Correlation Coefficient

1/106

00111

)Sig. (2-tailed

1/111



051

061


*. Correlation is significant at the 1015 level (2-tailed).


 : H0بین خشونت علیه زنان خانه دار و اختالفات خانوادگی رابطه وجود ندارد
 :H1بین خشونت علیه زنان خانه دار و اختالفات خانوادگی رابطه وجود دارد
با توجه ب ه ج دول ب اال و محاس به  sig =02000ب ین خش ونت علی ه زن ان خان ه دار و اختالف ات
خانوادگی رابطه وجود دارد .بنابراین فرض H0رد و فرض H1پذیرفته میشود.
فرضیه پنجم :بین خشونت علیه زنان خانه دار و افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  -1همبستگی اس پیرمن رابطه بین خشونت علیه زنان خانه دار و افت تحصیلی.
Correlations

همبستگی اسپیرمن
Spearman's rho

خشونت

افت تحصیلی فرزندان

خشونت

افت تحصیلی فرزندان

Correlation Coefficient

00111

1/051

)Sig. (2-tailed



1/111



051

10

Correlation Coefficient

1/051

00111

)Sig. (2-tailed

1/111



10

10


**. Correlation is significant at the 1010 level (2-tailed).



 : H0بین خشونت علیه زنان خانه دار و افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود ندارد
 :H1بین خشونت علیه زنان خانه دار و افت تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد
با توجه به جدول باال و محاسبه  sig =02000بین خش ونت علی ه زن ان خان ه دار و اف ت تحص یلی
فرزندان رابطه وجود دارد .بنابراین فرض H0رد و فرض H1پذیرفته میشود.
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نتیجه گیری

بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن و کای اسکوئر نتایج حاصل از فرضیهها نش انگر آن اس ت ک ه در
سط  P>0/01فرضیه اول معنی دار است و فرضیه صفر ( )H0رد میشود و در نتیج ه ب ین خش ونت
علیه زنان خانه دار و افسردگی رابطه وجود دارد ،لذا فرضیه فوق تأیی د ش ده و متغیره ا دارای رابط ه
منفی میباشد .فرضیه دوم در سط  P>0/01معنی دار است و فرضیه صفر ( )H0رد م یش ود بن ابراین
میتوان نتیجه گرفت که بین خشونت علیه زنان خان ه دار و اض طراب رابط ه معن ی دار وج ود دارد و
فرضیه فوق تأیید شده است.
فرضیه سوم در سط  P>0/01معنی دار است و فرضیه صفر ( )H0رد میشود .بنابراین میتوان نتیج ه
گرفت که بین خشونت علیه زنان خانه دار و بیکاری رابطه وجود دارد و فرضیه فوق تأیید میشود.
و فرضیه چهارم در سط  P >0/01معنی داراست بنابراین فرضیه صفر ( )H0رد م یش ود و م یت وان
نتیجه گرفت که بین خشونت علیه زنان خانه دار و اختالفات خ انوادگی رابط ه وج ود دارد و فرض یه
فوق تأیید میشود.
فرضیه پنجم در سط  P>0/01معنی دار است ،فرضیه صفر ( )H0رد میشود و میتوان نتیجه گرفت
که بین خشونت علیه زنان خانه دار و افت تحصیلی فرزندان رابطه وج ود دارد و فرض یه ف وق تأیی د
میشود.
با توجه به نتایج حاصله از فرضیات فوق این طور به نظر م یرس د ک ه خش ونت علی ه زن ان مش کل
پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی مؤسسه های درمانی ،قجایی ،پلیز ،خدمات بهزیس تی
و سایر نهادهای مردمی و دولتی نمیتوان با آن مقابله کرد .مادامی که کمک رسانی به قربانیان خشونت
از طریق مؤسسهها فوق انجام نپذیرد چرخه خشونت به قوت خ ود ب اقی م یمان د و عم ل م یکن د،
هزینه های ناشی از خشونت علیه زنان هنگف ت اس ت زی را ب ه ن اتوانی بخش ی از نیروه ای انس انی
میانجامد که خود به تنهایی خسارت ملی است افزون بر آن هزینه های امداد پزش کی ،خ دمات روان
پزشکی ،قجایی و پلیز را نیز شامل میشود.
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بهترین شیوه صرفه جویی هزینهها این است که برای پیشگیری از خش ونت س رمایه گ ذاری مطل وب
شود که آن هم عبارت است از :بهره گی ری از من ابع انس انی و نیروه ای داوطل ب جامع ه ب ا ه دف
پیشگیری از خشونت که هرگاه با عزم ملی برای رفع آثار و تبعات زی ان ب ار م الی و روان ی ناش ی از
وقوق جرم همراه باشد بسیار سودمند است در حال حاضر ضرورت مبارزه ای هماهن گ ب رای کنت رل
خشونت علیه زنان در مراکز مش اوره م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت و باع ث ش ده ت ا تجربی ات و
راهکارهای بهتری را ارائه دهند.
پیشنهادها

در زمینه های آموزشی و فرهنگی میتوان با افزایش حساسیت و آگاهیه ای الزم در م ورد خش ونت
خانوادگی به خصوص نسبت به زنان و تغییر نگرش مردان نسبت به زن ان و توانمندس ازی م ردان در
کنترل خشم خود و اطالق رسانی موثر به زنان در خصوص حقوق آنها س عی در ک اهش ای ن پدی ده
کرد .همچنین با تغییر قوانین کشور جرم محسوب کردن همسر آزاری و تعیین مجازات برای آنان و نیز
استفاده بهینه از رسانه های گروهی به منظور کاهش برنامه های خشونت آمیز میتوان قدمهای م ؤثری
در این خصوص برداشت.
از دیگر اقدامات ایجاد مراکز مشاوره است که زنان آزار دیده بتوانند از تسهیالت مشاوره ای و نیز بیان
مشکالت خود استفاده بکنند.
-

شناخت علل پدید آورنده خشونتهای خانوادگی از جمله فقر اقتصادی و فرهنگی ،اعتیاد،بیکاری

،و طالق والدین ،ازدواج مجدد والدین و ...و تالش در جهت حذف آنها از خانواده
 فرهنگ سازی برای تقویت جایگاه و ارزشهای انسانی استفاده از بستر خدمات امورشی –بهداشتی جهت درك و کاهش خشونت در خانواده آموزش دختران جوان و نوجوانان ب رای نح وه گ زینش همس ر ،مش اوره قب ل از ازدواج و رعای تتفاوتها اقتصادی – اجتماعی در امر ازدواج .
 -ایجاد سیستم تأمین اجتماعی به ویژه برای زنان خانه دار .
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