
 

19 

ی
لم
 ع
مه
هنا
وما
د

‐ 
ژو
پ

ار
فت
ر ر
شو
دان

ی 
ش
ه

 /
هد
شا

اه 
شگ

دان
/ 

ان
آب

 
86 /

هم
رد
ها
 چ
ال
س

 /
ره
ما
ش

 
25 

بررسي رفتار زنان در برابـر خشـونت   
  شوهر

  

 2سيدرضا جواديانو  1رباني  دكتر رسول :نويسندگان

  

  دانشيار دانشگاه اصفهان.    1
  شهر عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خميني.    2
  

  چكيده
داد پژوهش حاضر با هدف بررسي رفتار زنان در هنگـام خشـونت همسـر و رابطـه آن بـا سـن، تعـ       

نفـر از زنـاني كـه بـه مراكـز       125بر اين اساس تعـداد  . فرزندان و تحصيالت زنان انجام شده است
كردند و در زندگي مورد خشونت همسر قـرار گرفتـه بودنـد، بـه      بهزيستي شهر اصفهان مراجعه مي

صورت تصادفي ساده انتخاب شده و با آنان در مورد دفعات تكـرار خشـونت شـوهر، رفتارشـان و     
تحليل توصيفي . كردند، مصاحبه شد بعي كه جهت گرفتن كمك در زمان بروز خشونت استفاده ميمنا
 2/51كنند و كاري نمي درصد آنان در زمان بروز خشونت همسر هيچ 4/50نشان داد كه حدود ها  داده

بـراي آزمـون    .كنند درصد هنگام بروز خشونت توسط شوهر از هيچ منبعي جهت كمك استفاده نمي
كه نوع رفتار زنان با سن آنها رابطه  نشان دادنتايج . از آزمون مجذور خي استفاده گرديدها  هفرضي
در پايان ضمن بحـث  . داري ندارداداري دارد ولي با تعداد فرزندان و تحصيالت زنان ارتباط معنامعن

نفعـالي در  مواقع به طور ناخودآگاه با ايفاي نقـش ا  تر بيشزنان در در مورد نتايج، مشخص شد كه 
  .كنند نقش فعالي را در استحكام خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن ايفا مي برابر خشونت همسر

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

  

  

        

  
  

  
  
 

  مقدمه
كه تجاوز، خشونت خانگي و سـاير  هاي زيادي بود  سال
نـوان موضـوعات   هاي خشونت عليـه زنـان بـه ع    شكل

. شـد  خصوصي و پنهان در خانواده در نظـر گرفتـه مـي   
ده به نظـر  تالش براي حذف هر نوع بدرفتاري در خانوا

بـه خشـونت    گرديـد  ين باعث مـي آمد و هم فايده مي بي

 1970در دهه . ]1[ خاص مردانه توجه علمي كمي شود
تعدادي از محققان در آمريكا بـه موضـوع زنـان كتـك     

و هـا   دنبـال آن سـخنراني   ند شـدند و بـه  م خورده عالقه
ــد  پــس از انجــام  .]2[ مباحــث مختلفــي مطــرح گردي

هـاي اخيـر    هاي متعدد مشخص شد كـه در دهـه   بررسي
خشونت خانگي عليه زنان به عنوان يكـي از مشـكالت   

 دانشور
رفتار

  پژوهشي ‐ دوماهنامه علمي
  دانشگاه شاهد

  دوره جديد ‐سال چهاردهم
   25شماره 
 1386 آبان
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و وحشتناك نمود پيدا كرده است و گرچـه ايـن    فراگير
 خشونت از نظر شكل و دامنه متنوع است امـا بـه طـور   

آسـيب  بـا  پيامدهاي آن نيز  قطع همگاني است و معموالً
   همــراه  جســمي شــديد و حتــي مــرگ قربانيــان    

  .]3[ باشد مي
در بيانيه سازمان ملل متحد در مورد حذف خشـونت  

خشونت عليه زنـان هـر   : عليه زنان اين گونه آمده است
باشد كه پيامد  آميز وابسته به جنس مي نوع عمل خشونت

نسي و روانـي اسـت و در نهايـت    آن آسيب جسمي، ج
منجر به انـواع تهديـدها و سـلب آزادي زنـان هـم در      

  .]4[ زندگي خصوصي و هم در زندگي اجتماعي شود
دربرگيرنده يـك تركيـب    خشونت عليه زنان معموالً

متغيـر از تهديـد، خشــونت عـاطفي، تجـاوز جنســي و     
كه پيامـدهاي آن بـراي زنـان     ]5[ حمالت جسمي است

صورت دردهاي جسمي و روانـي، از شـكل    به تواند مي
هاي موقتي و دايمي، سقط جنين، نقص  ، ناتوانيافتادگي

  .]6[ عضو و حتي مرگ باشد
نتايج مطالعه خـود را   (Walker) والكر 1979 لدر سا

به صورت (خورده  زن كتك 120كه از طريق مصاحبه با 
وي سـپس  . ]7[ انجام داده بود منتشر كـرد ) غيرتصادفي

« بعد از مطالعات بسيار كتابي با عنـوان   1984 در سال
و  8[ را چاپ نمـود »  (Battered woman) خورده زن كتك

والكر عالوه بر سندروم زن كتك خورده دو تئـوري  . ]9
رار خصوص زنان كتك خورده مورد بحث ق رنيز دديگر 
 Cycle of) تئـوري سـيكل خشـونت   «كه عبارتند از  داد

violence theory)  « رماندگي آموخته شـده د«و (Learned 

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

ها هميشه درماندگي كامل يـا   آموخته شده بايد گفت آن
دهند بلكه آنان در  رفتار انفعالي محض از خود نشان نمي

ــاب ــتند  انتخ ــدوديت هس ــب در مح ــاي مناس . رفتاره
بـااليي در ايجـاد    قابليـت فتارهـايي كـه   خصـوص ر  به

  .]13و  12، 10[ آميز دارند پيامدهاي موفقيت
اي  معتقد است زنان كتك خورده (Seligman) سليگمن

ماننـد رفتارهـاي انفعـالي     بـاقي مـي   ركه با فرد بد رفتا

دهند اما هميشه دليل روشني  انطباقي از خود نشان مي بي
ـ  دگي آموختـه شـده   وجود ندارد كه اين ناشي از درمان

 راالبته محققان الگوهاي ديگري از خشونت  .]14[ باشد
  .]15[اند  آميز تشخيص داده در روابط خشونت

وجـود همسـرآزاري در   طـور كـه گفتـه شـد      همان
در خانواده و جامعه جدي  اخير به عنوان مشكلهاي  دهه

در كانـادا از كـل    2002در سـال  . شناخته شده اسـت 
زنـان  انـد   كه به پليس گزارش داده قربانيان همسرآزاري

 34تـا   25با محـدوده سـني   (درصد آنان را  85حدود 
دهـد كـه    مطالعات نشان مي. ]16[ شدند شامل مي) سال

هـاي   درصد زنان كتـك خـورده در خـانواده    50حدود 
 وابستگي اسـت ترين صفت آنها  اند و شايع آمده خشن بار

تا  25ست كه زده شده ا ديگر تخميناي  در مطالعه. ]17[
بـار در طـول    درصد تمامي زنان آمريكا حداقل يك 30

اعمـال  . انـد  زندگي خود از شوهرانشـان كتـك خـورده   
پوستان بيش از سفيدپوستان و  خشونت عليه زنان در سياه

ديگـر  از منـاطق   تر بيشدرآمد و فقيرنشين  در مناطق كم
  .]18[ است

براي هايي  ها و چنين اقداماتي، واكنش نتايج پژوهش
ولـي  . خاتمه دادن به مشكالت فعلي را برانگيخته اسـت 

آيا دخالت در زندگي خصوصي زوجين و هدايت آن در 
  مسير خاص، بسيار مشكل نيست؟

گــردد و  عشــق باعــث بقــاي زنــدگي مشــترك مــي
دنبال دارد و گاه  هاي خوش خانواده و شخص را به لحظه

ن به موازات آن، خشونتي كه بعضي اوقات به شدت هما
داليل . آيد وجود مي بخش است بين دو نفر به روابط لذت

ايجاد اين نوع خشونت ممكن اسـت تمـايالت برتـري    
شوهراني كـه  . ]20و  19[ جويي مرد و يا حسادت باشد

زننـد، معمـوالً افـرادي ناپختـه،      زنان خود را كتك مـي 
كفـايتي   وابسته و متزلزل بوده و داراي احساس عميق بي

حوصله، تكانشـي و بـدرفتار، حـس     مشوهران ك. هستند
از لحـاظ  انـد   پرخاشگري خود را كه ديگران برانگيختـه 

اين . ]21و  20[ سازند جسمي به همسران خود منتقل مي
همانندسازي بـا فـرد پرخاشـگر    : اعمال عبارت است از

آيا هر كاري با او بكـنم  (رفتار آزمايشي ) پدر، كارفرما(
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براي ابـراز مردانگـي و   شده  و ميل مسخ) ماند باز هم مي
وقتي زن ملك مرد شـمرده شـود، خشـونت    (تحقير زن 
  ).جايز است
معتقدنـد،   1998 در و همكـارانش  (Hammer) هـامر 

وابستگي عامل مهمي در به مخاطره انـداختن تندرسـتي   
زنان است و اغلب باعث سـوء اسـتفاده و    افراد به ويژه

اري، شود و پنج عامل خـودآز  آسيب رساندن به آنها مي
اصـالت   و بيني، خودپنهاني، مشـكالت پزشـكي   مخودك

  ].22[ دانند خانوادگي را در ايجاد وابستگي مؤثر مي
كننـد و   زنان رنج رواني شوهرانشان را احساس مـي 

توانند به آنان كمك كنند، ولي متأسفانه  پندارند كه مي مي
اي جز تحريك مـرد   در اغلب موارد عمل آنها هيچ نتيجه

ـ بحث بـه وا اندن ـو كش ـ ـنم خشـ ـدي جه  داردـونت ن
آميز  اي رفتار خشونت بعضي از مردان پس از دوره .]19[

شوند، احساس گناه كـرده و بسـيار مهربـان     پشيمان مي
اگر اين رفتار همسرش را اميدوار كند در كنار . گردند مي

اما گاهي زن با ترك شوهر به مدت طـوالني  . ماند او مي
ـ  ( و ) پـذير باشـد   ادي امكـان اگر از لحاظ فيزيكـي و م

اي  تواند چرخـه  مي بازگشت به خانه به شرط درمان مرد،
تر محققان  با اين حال بيش .]23[ دي را آغاز كنداز بهبو

در زماني كه زن مـي خواهـد   اند  به اتفاق گزارش كرده
آميز را ترك كند احتمال خشونت بيشتر از  رابطه خشونت

  .]24[ سوي مرد وجود دارد
ـ بر اسـاس   ـ گ  ،1989در ر و همكـاران  دزارش گيل

جمعيت بزرگي از زنان از افشاي اعمال خشونت نسـبت  
به خود ابا دارند چون افشـا و كتمـان آن را در هـر دو    

دانند زيرا اگـر زنـي خشـونت     مي صورت به ضرر خود
همسرش را به مراجع قضايي گزارش كند، ادامة زندگي 

ـ   .]25[ شود خانوادگي از وي سلب مي ب زنـان  لـذا اغل
مورد خشونت قرار گرفته، عليـه مـردان خـود شـكايت     

 ،از طرفــي بــا كتمــان خشــونت ]26و  21[ كننــد نمــي
علت ايـن امـر را   . يابد فشارهاي وارده بر او افزايش مي

 م دانسـت هاي حمـايتي الز  توان ناشي از نبود سيستم مي
ساختار جنسي و خانوادگي در جامعـه همـراه بـا     .]25[

كفايتي سيستم دادگسـتري   زنان و بي وابستگي اقتصادي

شـوند زنـان نتواننـد     اي هستند كه باعث مـي  موانع اوليه
البته داليل اقتصـادي،   .]27[ همسر بدرفتار را ترك كنند

اجتماعي و رواني ديگري نيز وجود دارند كـه توضـيح   
دهد چرا زنان كتك خـورده فـرد بـدرفتار را تـرك      مي
  . ]28[ كنند نمي

با فردي بدرفتار زنـدگي  سال  10از  تر كمزناني كه 
ند كه كتك زننده رفتارش را تغيير دهد رااميدو ،اند كرده

كردن فرد بدرفتار توسط زن  و اين اميدواري مانع از ترك
سال سابقة زندگي بـا   10از  تر بيششود و زناني كه  مي

، بـدرفتاري  فرد خشن را دارند اميدوارند كه فرد خشـن 
ها را ندارند،  اني كه اين اميدواريناما ز. خود را كم كند

  . ]29[ احتمال دارد كه فرد بدرفتار را ترك كنند
در  (Mary Ellsberg & Lori Heise) هــايس و الســبرگ

پژوهش خود با موضوع بررسي واكنش زنـان در   2001
درصـد   40مواجه با خشونت همسر، نتيجه گرفتند كـه  

ر خـود بـا كسـي صـحبت     زنان در مورد خشونت همس
نيز در اين مـورد طلـب كمـك     درصد  75كنند و  نمي
، آن را بـا دوسـتان خـود    ددرص 30كنند در مقابل  نمي

 انـد  زارش دادهــدرصد به پليس گ 21رده و ــمطرح ك
در تحقيـق   1999در  (Ruth Ann Belknap) بلكنپ .]30[

خود به اين نتيجه دست يافت كـه زنـان در مواجـه بـا     
: دهنـد  مـي  از خود نشانصميم خشونت همسر سه نوع ت

صميم به تهديـد  ت -2 ميم به ترك همسر بدرفتارتص -1
تصـميم بـه مقاومـت در برابـر      -3 كردن همسر بدرفتار

مطالعات بـه آن   تر بيشچه كه   آن .]31[ خشونت همسر
  اند اين است كه اكثـر زنـان مـورد خشـونت      يافته دست

قرار گرفته توسط همسر خود در هنگام بـروز خشـونت   
 گيرنـد  كنند و از هيچ منبعي كمـك نمـي   كاري نمي چهي
محققـين مربوطـه    تر بيشبراي بنابراين . ]30و  29، 25[

ال مطرح بوده است كه چه عواملي ممكن اسـت  ؤاين س
باعث شود زنان در هنگام بروز خشونت، نقـش انفعـالي   

طور غيرمستقيم با بـدرفتاري شـوهر خـود     داشته و يا به
  .سازگار شوند

هاي اندكي در رابطه بـا   ن مطالعات و پژوهشايرا در
پديدة همسرآزاري و خشونت عليه زنان صورت گرفتـه  
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كه در پزشكي قانوني اصفهان صورت   بررسي يك .است
درصد زنـاني كـه مـورد آزار و     50نشان داد كه  هگرفت

سال قرار  30تا  20اذيت واقع شده بودند در گروه سني 
 انـد  ت زيرديپلم بـوده الداراي تحصي درصد 51داشته و 

]32.[  
نتايج پژوهش ديگري كه در شهر تهران انجـام شـد،   
نمايان كرد كه شدت آزار توسط شـوهر در زنـان زيـر    

بوده و اختالف سني زوجـين بـا    تر بيشدار  ديپلم و خانه
چنـين معاشـرت بـا     هـم . شدت آزار ارتباط داشته است

كـوس  ن با شدت آزار تأثير معهمسايگان، اقوام و دوستا
  .]33[ دارد

در بررسي اعظمي و همكاران نيز مشخص گرديد كه 
 84سـال سـن داشـته و     30تا  20درصد زنان بين  56

از لحـاظ دفعـات مـورد آزار    . انـد  دار بوده درصد خانه
بـار در   3تا  2درصد از زنان  7/16جسمي قرار گرفتن 

 50و واكـنش  اند  ماه مورد خشونت جسماني قرار گرفته
شـوهر، گذشـت و    ان نسـبت بـه خشـونت   درصد از آن

  .]25[ بخشش محض بوده است
  

  ها مواد و روش
  هدف پژوهش

هدف كلي اين پژوهش كه يك تحقيق مقطعي از نوع 
زنـان در هنگـام    رفتـار  تعيـين ارتباطي است،  –توصيفي

خشونت همسر و ارتباط آن با سـن، تعـداد فرزنـدان و    
 نيـز شـامل  اهـداف جزئـي    .باشـد  تحصيالت آنان مـي 

 و ،اشـكال خشـونت شـوهر عليـه زن     مشخص نمـودن 
يي زمـان شـروع   شناسـا  ،خشونت پـدر عليـه فرزنـدان   

شناسايي منابعي كه زنان جهت  ،خشونت شوهر عليه زن
گرفتن در زمان بروز خشونت شوهر مورد اسـتفاده   كمك
دفعات تكرار خشونت شوهر عليه  تعيينو  دهند يقرار م

  .باشد مي زن
  

   فرضيه
تعـداد  و  تحصـيالت  ،زنـان بـا سـن    اررفتبين نوع 

  .وجود داردداري امعنآنان رابطه  فرزندان

  
  ها آزمودني

خـورده   جامعة آماري اين پژوهش تمامي زنان كتـك 
با . باشد كننده به مراكز بهزيستي شهر اصفهان مي مراجعه

توجه به عدم امكان بررسي ايـن جامعـة نسـبتاً بـزرگ،     
ت كه نتـايج پـژوهش   اي از آن انتخاب گرديده اس نمونه

بـدين طريـق نمونـة    . قابل تعميم بـه آن جامعـه گـردد   
اي كه در  خورده پژوهش عبارت است از كلية زنان كتك

ـ  شـش  يـك دوره  طي بـه مراكـز    1383سـال   در هماه
  .اند بهزيستي شهر اصفهان مراجعه كرده

  
  حجم نمونه

گيري تصادفي ساده جهت انجـام ايـن    از شيوه نمونه
بدين صورت كه در طول يك هفته . شدپژوهش استفاده 
اي كـه در روزهـاي زوج و در    خورده تمامي زنان كتك

اي كه در روزهاي فرد  خورده هفتة بعد تمامي زنان كتك
شـده و مـورد مصـاحبه قـرار      كردند انتخاب مراجعه مي

به اين ترتيب پس از پايـان زمـان تعيـين شـده     . گرفتند
اين پـژوهش را  نفر، حجم نمونة  125جمعاً ) ماهشش (

  .تشكيل دادند
  

  آوري اطالعات ابزار و روش جمع
آوري اطالعات  طور كلي در اين تحقيق براي جمع به

ــنظم  ــاحبة م ــاختار( از روش مص ــد  )باس ــتفاده ش . اس
كننده به مراكز بهزيسـتي   صورت كه از زنان مراجعه بدين

ال به اطاق ؤگويي به چند س شد تا براي پاسخ يدعوت م
  .اعي مراجعه كنندمددكاري اجتم

  
  ها روش تجزيه و تحليل داده

هـايي   شـاخص  وآمـار توصـيفي    ازدر اين پژوهش 
آزمـون   ازهـا و   مانند فراواني، درصد فراواني و ميانگين

  .مجذور خي استفاده شد
  نتايج 
  ها نتايج كلي توصيف داده) الف
هاي آمـاري پـژوهش    طور خالصه از توصيف داده به

) درصد36(ها  آزمودني تر بيشكه  دست آمد هاين نتايج ب
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 30 ،)7/28با ميانگين سني (سال  19-25در گروه سني 
درصد در گروه سني  16، 26-30درصد در گروه سني 

ســال و  36روه ســني ــــدرصــد در گ 6/17، 35-31
يالت ـدرصـد داراي تحصـ   4/42. اند تهـقرار داش باالتر

يالت ـدرصــد داراي تحصــ 6/29ت، ـابتــدايي و نهضــ
درصد داراي تحصيالت ديپلم  28يكل و ـهنمايي و سرا

  .اند و باالتر از آن بوده
تحصـيالت  ) درصـد  40(اكثريت همسران آنها نيـز  

 6/21(شـغلهاي توليـدي و صـنعتي    درابتدايي داشته و 
  . شاغل بودند) درصد

درصـد   4/33ها نيـز   ميانگين سني شوهران آزمودني
 ،فرزند داشته يك) درصد 8/32(زنان  تر بيش. بوده است

داراي سـه  درصد  2/11و فرزند، داراي ددرصد  6/25
 تــر بــيشداراي چهــار فرزنــد و درصــد  4/14فرزنــد، 

  .اند درصد نيز فرزندي نداشته 16 .اند بوده
انـد كـه    گفتـه ) درصـد  8/88(هـا   آزمـودني  تر بيش

 ارشوهرشان آنهـا را مـورد فحاشـي و ناسـزاگويي قـر     

ال دفعـات تكـرار   ؤبـه سـ   1و مطابق جـدول  . دهد مي
  .اند فحاشي شوهر پاسخ داده

بـار   4تا  1ساليانه بين ) درصد 28(ها  اكثر آزمودني
انـد   درصد گفته 6/65و ) 1نمودار شماره(كتك خورده 

زدن مـادر توسـط    كه فرزندانشان شاهد فحاشي و كتـك 
  ).2جدول (پدر خود هستند 

  
  

رد هـا در مـو   هـاي آزمـودني   توزيع فراواني پاسخ :1جدول 
  دفعات 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  بار 2تا 1ماهيانه
  6/69  6/25  32  بار 2تا 1ايهفته

  8/88  2/19  24  تقريباً هر روز
  100  2/11  14  نامشخص

    100  125 جمع
  

  
  وزيع درصد فراواني دفعات تكرار كتك زدن شوهرت :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
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  6/49  4/18 23 اوقات تر 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 

  
  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
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  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 گيرداز كسي كمك  نمي

    100 125  جمع
  
  

انـد   ها گزارش كـرده  درصد آزمودني 4/50همچنين 
مال خشونت عليـه فرزنـدان توسـط پـدر نيـز در      كه اع

   .)2نمودار (خانواده وجود دارد 
در مورد زمـان شـروع خشـونت شـوهر عليـه زن،      

اند كه هم  داده خپاس) درصد 8/24(ها  اكثريت آزمودني
فحاشي شوهر و هم كتـك زدن وي چنـد سـال بعـد از     

شروع شـده اسـت   ) سال 2حداقل بعد از (ازدواج آنها 
هنگـام  ) درصـد  2/51(هـا   آزمودني تر بيش .)3نمودار (

بروز خشونت توسط شوهر از هيچ منبعي جهـت كمـك   
درصـد   4/2درصد از پليس،  6/1تنها . كنند استفاده نمي
ــاه،  ــاوندان،  28از دادگ درصــد از  8درصــد از خويش

درصد از مشاور  8/4درصد از همسايگان و  4دوستان، 
   .)3جدول ( .گيرند شناس كمك مي يا روان

در ) درصـد   4/50(هـا   در نهايت اكثريت آزمـودني 
ال كه شما در هنگام بـروز خشـونت از   ؤپاسخ به اين س

اند كه هـيچ كـاري    كنيد، پاسخ داده سوي شوهر چه مي
درصد آنها در مواجه با خشـونت   6/5 .انجام نمي دهند

درصد از خـود   8/24 ،شوهر، به همسر خود حمله كرده
ه حمام يا اتاقي رفتـه و در را  درصد ب 2/11دفاع كرده، 

نمـودار  ( كننـد  درصد خانه را ترك مي 8تنها . بستند مي
4.(  

8
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ترك خانه  به حمام يا اتاقي   

رفتن  

دفاع كردن  حمله كردن  هيچ كاري 

نكردن   

  
  زنان هنگام بروز خشونت همسر توزيع درصد فراواني رفتار :4نمودار 

  
  

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

2/11 

8/24 

6/
5

4/50 
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 سنيگروه
  زنان رفتار

  جمع  باالترو 36  31 -35 30-26 25-19

  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 =2X  
  
  

  زنان رفتاردو 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  كردن حمله

  62  7  11 10 20 14 هيچ كاري نكردن
  125  20  18 14 32 41  جمع

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

  ها نتايج كلي آزمون فرضيه
  براسـاس   :بين نـوع رفتـار زنـان و سـن آنهـا     رابطه 

ه ـرجـ ده بـا د ـذور كاي محاسـبه شـ  ـ، مج 4دول ـج
   12آزادي

  
باشــد كــه از مجــذور كــاي جــدول  مــي 01/26برابــر

  . بيشتر است) 02/21(

  زنان رفتاردو 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  
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توان گفت بـين   درصد مي 95پس با ضريب اطمينان 
   .ري وجود دارددا ازنان و سن آنها رابطة معن رفتارنوع 

  
براساس  :زنان و تعداد فرزندان رفتاربين نوع  رابطه

باشد  مي 5/19، مجذور كاي محاسبه شده برابر 5جدول 
 تـر  كـم ) 2/26(كه در مقايسه با مجذور كـاي جـدول   

تـوان   درصـد مـي   95بنابراين با ضريب اطمينـان  . است
اي  زنان و تعداد فرزندان آنها رابطـه  رفتارگفت بين نوع 
  .وجود ندارد

  
مطـابق   :زنان و تحصـيالت آنهـا   رفتاربين نوع رابطه 

اسـت   1/11، مجذور كاي محاسبه شده برابـر  6 لجدو
پـس  . باشـد  مي) 5/15(از مجذور كاي جدول  تر كمكه 

زنـان و تحصـيالت    رفتاردرصد بين نوع  95با اطمينان 
  .ردداناي وجود  آنها رابطه

  
  گيري  بحث و نتيجه

زنان در برابر خشونت  رفتارهدف از اين مطالعه، بررسي 
شوهر و رابطة آن با سن، تحصيالت و تعـداد فرزنـدان   

خـوردة   زن كتـك  125اساس تعداد  براين. باشد ها مي آن
صـورت   كننده به مراكز بهزيستي شهر اصفهان به مراجعه

دسـت   نتايج به مطابق .تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند
  :آمده مشخص گرديد

وردة اين پژوهش بـين  ــخ كـدرصد زنان كت 66* 
 ]25[ در تحقيق اعظمي. اند ودهـال بـس 30تا  19سنين 

ـ س 30تـا   20ن ـده بيـدي ان آزارـزان زنــمي  56ال ــ
د ـدرص 50زان ـاين مي ]32[ ژوهش نصرـدر پو درصد 

و ـقيق اينانلكه در تح الوه اينـع به. زارش شده استــگ
خورده زيـر   كـد زنان كتـدرص 85نيز  ]33[ 1378در 
  .اند ودهـال بـس 35ن ـس

 30تا  20(كه اين دورة سني  بنابراين با توجه به اين
زا در زنـدگي افـراد    يك دورة بحراني و اسـترس ) سال

متأهل از نظر ثبات شـغلي، تولـد فرزنـدان، مشـكالت     
سـاز   تواند زمينه مي است، …اقتصادي، مسكن، اعتياد و 

  .بروز خشونت مرد عليه همسر و فرزندانش باشد

درصد شوهران  40درصد زنان آزارديده و  4/42* 
اند  داشته) ابتدايي و نهضت(آنها سطح تحصيالت پاييني 

تواند از علـل عـدم رشـد و بلـوغ عـاطفي و       و اين مي
عقالني زوجين و ناآگـاهي آنـان از وظـايف و حقـوق     

كه نهايتاً بـه بـروز مسـأله    . و شوهر باشدمتقابل بين زن 
  .زند همسرآزاري در خانواده دامن مي

عـدم  بـه  از طرفي پايين بودن سطح تحصـيالت زن  
دار ماندن، عدم استقالل مالي  اشتغال وي در جامعه، خانه

خانواده، فشار سـنگين تـأمين مخـارج     تر كماو، درآمد 
خشـن در   خانواده بر دوش مرد و نهايتاً بروز رفتارهـاي 

  .شود خانواده منجر مي
بـار   4تـا   1ها ساليانه بين  درصد از آزمودني 28* 

در حـالي كـه در   . خورنـد  توسط همسر خود كتك مـي 
درصد از زنـان هـر دو    7/10تنها  ]25[ پژوهش اعظمي

بار مورد خشـونت جسـمي همسـر خـود قـرار       ماه يك
 رسد كه اين اختالف بـه علـت   نظر مي البته به. درفتنگ مي

اعظمي پژوهش . (بوده استها  هاي آماري پژوهش نمونه
خورده مراجعه كننده بـه   خود را با استفاده از زنان كتك

تكــرار و تنــاوب . )پزشــكي قــانوني انجــام داده اســت
تواند داشـته   مي خشونت در خانواده اثرات منفي زيادي

كتـك زدن  (ين آن عادي شدن اين رفتـار  تر كمباشد كه 
  .در خانواده است) توسط زن مرد و پذيرش كتك

ـ د خشــش، شاهـايج اين پژوهــاز ديگر نت ونت ــ
يعنـي  . د بـود ـدرصـ  6/65زان ــرزندان به ميــبودن ف

ـ رزندان شــدرصد ف 6/65 اهد اعمـال و رفتارهـاي   ــ
اس ــبر اس در آمريكا. ليه مادر خود هستندخشن پدر ع

ـ ايـن مي اي   بـي  زارش افــگ  55تـا   41زان حـدود  ــ
 35نيـز حـدود    ،2002سـال  در و در كانـادا   دــدرص

از طرفــي در ايــن تحقيــق  .]16[ وده اســتـدرصــد بــ
مشخص شد كه خشونت عليه فرزندان توسـط پـدر در   

  .درصد موارد گزارش شده است 4/50
شود كـه   لذا با توجه به نتايج فوق چنين استنباط مي
هاي زنان  كودك آزاري نيز پديدة شايعي در بين خانواده

هـا اغلـب قربانيـان ناخواسـتة      بچـه . ورد مطالعه استم
خشـونت  » قربانيان ساكت«زدن هستند و اصطالحاً  كتك
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هــا در چنــين  همــه بچــه. انــد خــانوادگي ناميــده شــده
يكـي  : اي مواجه هسـتند   هايي با خطرات دوگانه خانواده

 خطر شاهد حوادث تلخ بودن و ديگر خطر آزار جسمي
كرد كه اثرات عـاطفي شـاهد    البته نبايد فراموش. ]34[

خشونت خانگي بودن خيلي مشابه اثرات رواني مرتبط با 
  .آزاري است كودك

مواردي چون ترس، اضطراب، افسـردگي، خشـم و   
خصــومت، پرخاشــگري، عــزت نفــس پــايين، جــدايي 

ريبي و نامناسب همه تخاجتماعي، انزوا و رفتارهاي خود
نت بودن در اثر مورد خشونت قرار گرفتن و شاهد خشو

يكـي از آشـناترين و    .]35[ آيند وجود مي هدر كودكان ب
ـ ترين نظريـات، يـادگيري خشـونت     پذيرفته ا مشـاهدة  ب

اي و الگـويي   يـادگيري مشـاهده    نظريـه . خشونت است
مؤيـد ايــن نكتـه اسـت كــه     1973در نـدورا  بآلبـرت  

زيـرا كـودكي كـه    . آورد بـار مـي    خشونت، خشونت به
ــاري پرخاشــگر ــل خــود دارد، الگوهــاي رفت ي را مقاب

 36[ دها رفتارهاي مشابهي را نشان دهدگيرد كه بع مي ياد
  .]37و 

آميــز،  هــاي خشــونت در نهايــت كودكــان خــانواده
هاي نقش جنسيتي كه آنـان را بـراي خشـونت و     هويت
كنـد، در درون خـود تثبيـت     شـدن مسـتعد مـي    يقربان
كه  مردهايي: هاي جنسيتي عبارتند از  اين نقش .كنند مي

كننـد و   هاي مختلف كنترل و زور اسـتفاده مـي   از شكل
ـ  قو هيچ رباني نيـازي  ـت ترسو نيستند و به محبـت و مه

ته و تحـت نفـوذ   ـهايي كه ضعيف و وابسـ  ندارند و زن
شان تصميم بگيرند  توانند در مورد زندگي تند و نميـهس

  .وقشان شوندـيا مدعي حق
 2/51در اين پـژوهش مشـخص شـد كـه     چنين  هم

رصد از زنان كتك خورده در هنگام بروز خشـونت از  د
. كنند سوي شوهر از هيچ منبعي جهت كمك استفاده نمي

به نيز نشان داد كه  و اعظمي 2001در پژوهش السبرگ 
زنـان در هنگـام بـروز    درصـد   50و درصد  75ترتيب 

  .]30و  25[ كنند خشونت طلب كمك نمي
ـ   ها مي از اين يافته رد كـه اوالً  توان چنين اسـتنباط ك

خاطر ترسي كه از شوهر خود دارنـد و احتمـال    زنان به

فرد يا افـرادي،   زصورت درخواست كمك ادر  دهند مي
همسر رفتار خشن خود را در آينـده افـزايش داده و بـه    
اصطالح انتقام بگيرد، عمالً از هيچ منبعي تقاضاي كمك 

ده خور ثانياً براي برخي از زنان كتك. ]38و  9[ كنند نمي
. ور است كه تقاضاي كمك بكننـد آ بسيار سنگين و شرم

چرا كه تقاضاي كمك در زمان بـروز رفتـار خشـن بـه     
معني ناتواني و ضـعف زن در جلـوگيري از بـروز ايـن     

ثالثاً بسياري از زنان به دليل عدم آگـاهي و  . رفتار است
نداشتن اطالعات الزم در خصوص حقوق خود و منـابع  

ر هنگام بروز خشـونت چـه بايـد    دانند كه د كمكي نمي
مد، آدست  طور كه در پژوهش حاضر نيز به بكنند؟ همان

اكثريت زنان داراي تحصيالت ابتدايي بوده و اين خـود  
تواند عاملي براي عدم تقاضاي كمـك توسـط زنـان     مي

  .باشد
توان نتيجه گرفت كه نقش  ها مي بنابراين از اين يافته

توانـد ناشـي از    مسر ميالي زنان در برابر خشونت هعانف
، ]38[ )وابستگي اقتصـادي (عدم استقالل مالي آنان اين 

نداشتن ، عزت نفس پايين، تر شدن اوضاع ترس از وخيم
دگي عشق به زن، )در خانواده يا جامعه(ا پشتيبان حامي ي

باورهاي مـذهبي و   و و دوست داشتن شوهر و فرزندان
  .باشد ]38[ فرهنگي

مواقـع بـه    تـر  بيشزنان در  اما بايد توجه داشت كه
طور ناخودآگاه با ايفاي نقش انفعالي در برابر خشـونت  

نقـش فعـالي را در   ) به داليلـي كـه ذكـر شـد    (همسر 
اســتحكام خــانواده و جلــوگيري از فروپاشــي آن ايفــا 

  .كنند مي
در واقع زنان با عـدم درخواسـت كمـك و مقابلـه     

ع رفتـار  دنبال خاتمة سري نكردن با رفتار خشن شوهر، به
و ايجاد محيطي آرام براي خود، اطرافيان و  آميز ونتخش

دادن رفتـار   آنان با عادي جلـوه . به ويژه  فرزندان هستند
كنند تا نگراني و ترس فرزندان و  خشن شوهر، تالش مي

را نسبت بـه  ) مثل خانواده پدري خود(يا حتي اطرافيان 
د كه آميز مرد كاهش داده و نشان بدهن رفتارهاي خشونت

  .مسأله خيلي مهمي اتفاق نيفتاده است
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يادآور شد كه هرچند ايـن  در پايان اين مبحث بايد 
زنان در برابر خشونت شـوهر بـه پايـداري و     رفتارنوع 

كنـد امـا    ثبات در خانواده و عدم فروپاشي آن كمك مي
 آميـز و گسـتاخي   منجر به تناوب و تكرار رفتار خشونت

ه البته اين مسأله نيـز بايـد   شود ك مرد عليه زن مي بيشتر
  .قرار بگيرد يتر بيشمورد بررسي و تحقيق 

پژوهش، تنها   براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه
  آنـان رابطـه    رفتـار بين متغير سن زنان بـا متغيـر نـوع    

ــادار ــي   معنـ ــر يعنـ ــر ديگـ ــود دارد و دو متغيـ   وجـ
زنـان ارتبـاط    رفتـار تحصيالت و تعداد فرزندان با نوع 

  .دنندار ريداامعن
ــادار  بخــش اول در مــورد فرضــيه كــه رابطــة معن

توان چنين نتيجه گرفت كـه   مي دــمتغيرهاي آن تأييد ش
شـده اسـت    تر بيشهرچه سن زنان  4با توجه به جدول 

ي از خـود  تر بيش) كاري نكردن چـهي(انفعالي  رفتارآنها 
ين فراوانـي  تـر  شــبيكه  با توجه به اين. اند ان دادهـنش
زنان به صورت دفاع كردن در زنان گروه سـني   ارــرفت
  .شود سال ديده مي 25تا  19

كـه   اول ايـن . تواند چند علت داشته باشد اين امر مي
شوند و مدت زمـان زيـادتري بـا     تر مي زنان هرچه مسن

ايـن   ي باتر بيشسازگاري ، كنند شوهر بدرفتار سپري مي
رفتارهاي  كنند و در واقع بروز چنين رفتار خشن پيدا مي

خشني از شريك زندگي خود را به عنوان يك موضـوع  
  .نمايند عادي و معمولي زندگي تلقي مي

دادن  كه افزايش سن زنان به معنـي از دسـت   دوم اين
اعم از اشتغال، ازدواج مجـدد،  (ي تر شـبيهاي  تـفرص

است و اين واقعيـت باعـث   ) …ادامة تحصيل، طالق و 
بـل خشـونت همسـر    شـود كـه عمـالً زنـان در مقا     مي
  .كاري نكنند هيچ

تر شدن زنان همراه با گسـترش روابـط و    سنمسوم، 
مثل زيادتر . باشد هاي آنان در درون خانواده مي وابستگي

يـت و  عآنان، كسـب موق  دنـتر ش شدن فرزندان، بزرگ
  پايگاه 

 ....تر در بين خانواده، همسايگان و حتي اقـوام و  مطلوب
بـراي زنـان بـه منظـور حفـظ       لذا اين تعلقات زمينه را

به هر قيمت ممكن حتـي   خودموقعيت و شبكه ارتباطي 
  .كند مي مورد خشونت قرار گرفتن، فراهم

چهارم، برخي اعتقادات و باورهاي فرهنگي و مذهبي 
در زنان نيز ممكن است به واكنش انفعـالي آنـان منجـر    

مثل اعتقاد مطلق به قضـا و قـدر يـا خواسـت و     (شود 
و در بسـياري از مواقـع زنـان بـا يـك      ) معيشت الهـي 

  .كنند شده زندگي خود را شروع مي درماندگي آموخته
فرضيه پـژوهش   هاي دوم و سوم بخش در خصوص

نبودن رابطـه بـين تحصـيالت و تعـداد      معنادارمبني بر 
شود كه  آنها، چنين استنباط مي رفتارفرزندان زنان با نوع 

 رفتـار اني بر نحـوة  احتمال دارد اين دو متغير تأثير چند
زنان نداشته باشند و شايد بتوان گفت كه واكنش انفعالي 

تحت تأثير مسائل فرهنگـي و مـذهبي و يـا     تر بيشزنان 
ـ البت .حتي رواني است تا مسائل ديگر ـ ه بـا در نظ ــ ر ــ

قيقات مشابهي در زمينه ـوع كه تحــرفتن اين موضــگ
  .هاي اين پژوهش يافت نشد فرضيه
  

  كاربردي پيشنهادات 
ــق   ــوان از طري ــايد بت ــان ش ــان در پاي ــردن زن ــاه ك   آگ

  و قــانوني خــود در خــانواده در مــورد حقــوق شــرعي 
  آموزش قربانيان خشـونت خـانگي در زمينـه    ، و جامعه

هـاي   ايجاد حمايـت  ، در خانه سيكل و فرآيند خشونت
ــونت    ــر خش ــان در براب ــراي زن ــانوني ب ــاعي و ق   اجتم

لتي و غيردولتي و وضـع  كز دواشامل تأسيس مر(شوهر 
، )ده از زنان در برابر خشـونت همسـر  كنن قوانين حمايت

  هـاي   هـاي ارتبـاطي مثبـت و مهـارت     آموزش مهـارت 
، )شود هرچيزي با زور درست نمي(ين اجتماعي به زوج

ــردان خشــن و آمــوزش آنهــا در     مشــاوره و درمــان م
ـ ونت از نظـر ش ــزمينه عواقب خش و  رعي و قـانوني ــ

ي هـا  تعليم تكنيـك  و سرــبر فرزندان و هم تأثيرات آن
، تـا حـدود   كالت زندگي بـه زوجـين  ــؤثر حل مشـم

آميز در خانـه و بـه خطـر     زيادي از بروز رفتار خشونت
افتادن سـالمتي جسـمي، روانـي و اجتمـاعي اعضـاي      

  .خانواده جلوگيري كرد
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