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چکیده
هدف از اين پژوهش تعيين ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي و همچنين
بررسي عوامل جمعیت شناختی در پیش بینی خشونت خانوادگی بود.
بــه ایــن منظور  100نفر از جمعیت روســتايی شهرســتان خرم دره بــه تفكيك  63زن و 37مــرد از طريق
نمونه گيري خوشــه ای انتخاب شدند و به پرسشــنامه  CTS2و پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ دادند .برای
تحلیل داده ها از آزمون فريدمن و تحليل رگرسيون استفاده شد.
یافته ها نشان دادند خشونت در جامعه روستایی 46/5درصد (آزارگری  57درصد و آزار دیدگی 36درصد)
بود .در بررسی عوامل جمعیت شناختی مشخص شد محل سكونت در روستا ،ازدواج در سن کم ،بی کاری،
سابقه مصرف مواد توسط مرد ،تنبيه بدني در دوران کودکی ،اجباری بودن ازدواج ،ازدواج مجدد مرد و زن
می تواند خشونت خانوادگی را پیش بینی کند.

با توجه به شــیوع نســبتاً باالی خشــونت خانوادگی بین زوجیــن و مخصوصاً جامعه روســتایی و روند رو

بــه افزایــش آن ،ضمن لــزوم غربالگری خانواده های در معرض خشــونت باید آگاهی هــای کافی از طریق
رســانه های گروهی در خصوص عواقب ناشی از خشونت خانوادگی به خانواده ها داده شود و همچنین لزوم
مراجعه به مراکز مشاوره و راهنمایی برای عموم تشریح گردد.

واژه های کلیدی :خشونت خانوادگی ،آزارگری ،آزاردیدگی

-1نويسنده مسئول ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،گروه روان شناسی ،ابهر ،ایران.
amirimajd@abhariau.ac.ir
 -2كارشناسي ارشد راهنمايي و مشاوره  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،گروه راهنمایی و مشاوره ،ابهر ،ایران.
 -3عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،گروه روان شناسی ،ابهر ،ایران.

مقدمه

خشونت خانوادگي يك مشــكل اجتماعي است كه بين زنان و مردان به صورت دو جانبه
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رخ می دهد (دونالد680 :2005 ،1؛ نكسون 2و هوم فریس )137 :2010،در بین زنان و مردان

شــایع است (اســتراوس  )279 :2011 ،و يک اپيدمي رو به رشــد جهاني است که مي تواند
3

منجر به پيامدهاي جســمي و رواني فراواني شــود(اربابی ،طاهرخانــی ،میرمحمدعلی ،کاظم

نژاد 97 :1389؛ آلیو ،4نانا و ســالیهو318 :2009؛ سیف ربیعی ،رمضانی و نادیا حتمی:1381 ،

 )28كــه امروزه مي توان از آن به عنوان يكي از اصلي ترين اولويت هاي مهم بهداشــتي نام
برد (هوريا ،5دیپتی ،لســجیا و ساندر197 :2005 ،؛ گارسیا ،السبرگ ،لوری و واتس:2006 ،6

 )1260و پیامدهــای آن دامنگیر اعضاء خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود(محمدخانی و
آزادمهــر14 :1388 ،؛ احمدی و همکاران .)82 :1387 ،خشــونت خانوادگی یکی از عوامل

جــدی مــرگ و میر مادران و کــودکان اســت(چاندران .)34 :2011 ،7جامــع ترين تعريف
خشونت خانوادگي عبارتست از حمله جسمي ،تهديدات ،سوءرفتار رواني ،خشونت كالمي،

اذيت كردن ،تحقيركردن همســر كنوني يا قبلي (كــرول 8و بورگس 1996 ،به نقل از پناغی
و همکاران )139 :1390،خشــونت خانوادگي شــامل طيفي از اعمال عمدي خشــن جسمي،
رواني ،عاطفي و جنســي است كه تأثير منفي بر سالمت جســم وروان مي گذارد (صابريان،
آتش نفس ،بهنام و حقیقت )33 :1383 ،و از این میان خشــونت روانی بیشترین رواج را دارد
(احمدی و زنگنه .)172 :1383 ،خشــونت خانوادگی از نســلی به نسل دیگر منتقل می شود

و نــه تنها حــاالت روانی قربانی بلکه شــاهدان آنرا نیز تحت تأثیر قرار می دهد (ســايكولو،
ایبیلوگلــو ،تانر ،پوتاس و تانر )3455 :2011 ،9که عواقب منفی عاطفی و رفتاری بر کودکان

دارد (ورلين )80 :2010 ،10و در اختالل عملکرد و آســیب روانــی آنان موثر بوده (ادوارد

11

و همــكاران )1215 :2011 ،و نیــاز به مداخالت بالینی در ســطح خانــواده و فردی را دارند
1- Donald
2- Nixon & Humphreys
3- Straus
4- Alio & Nana & Salihu
5- Huria & Deepti & Lecjya & Sunder
6- Garcia & Jansen & Ellsberg & Lori Heise & Watts
7- Chandran
8- Crowell & Burgess
9- Caykoylu & Ibiloglu & Taner & Potas & Taner
10- Verlien
11- Eduard.B

(كافمن ،کراک ،اســچو ،اورتگا )2042 :2011 ،1چراکه مهم ترین علل بروز خشونت های
خانوادگی این است که فرزندان در خانواده های خود شاهد رفتارهای خشونت آمیز والدین

بــوده و این آموخته هــا را در زندگی آینده خود بکار می بندند (عاطف وحید ،موســوی و
کالن و خرد وجود دارند (پورنقاش تهرانی .)26 :1384 ،علل خشــونت در ســه دسته فردی،

تعامل بین فردی و اجتماعی محدود می شود (ساالری فر15 :1388 ،؛ فالک.)109 :2005 ،2

اغلب تحقیقات انجام شده در این خصوص با نمونه های شهری صورت گرفته است (لوگان،
والکر ،کوکل ،راتلیف ،لوکه فیلد )92 :2007 ،3یافته ها نشــان می دهند خشونت خانوادگی

در جوامع روســتایی بیشــتر بوده) ديســا ،برهان ،الس برگ ،امیلین و کول گرن)3 :2010 ،4

و بــا عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط است(آلســون و کوســیک427 :2012 ،5؛ ماهاپاترا6؛

2 :2012؛ ساالری فر1389 ،؛ زارع شاه آبادی و امینی)74 :1389 ،

میزان شــیوع خشونت خانوادگی در کشورهای در حال توسعه از  18تا ( %68خرم نصیر و

هیــدر)105 :2003 ،7؛ ( %93دیاب)369 :2012 ،8؛ ( %74بلیر و بوردیا)977 :2009 ،9؛ %29/5

(کیــم و امــری)193 :2009 ،10؛  25تا ( %40نيكوال ،کامیال ،آنگال ،فرگوســون وکارلتون،11

)410 :2012؛ ( %20/2نــوح جــاه و همــکاران)278 :1390 ،؛ ( %46باللی میبدی و حســنی،
)301 :1388؛ ( %60/6جهانفر ،ملک زادگان و جمشــیدی)10 :1382 ،؛ ( %88/3طاهرخانی و
همــکاران)124 :1388 ،؛ ( %55قهاری و همکاران)83 :1384 ،؛ ( %67/5صالحی و همکاران،

( %81/7 )72 :1385شمس اسفندابادی و امامی پور )59: 1382،می باشد.

خشونت خانوادگی با پیامدهای بهداشت جسمی و روانی همراه است( بگام و پاندی:2010،12

 )199و با کمبود پژوهش در مداخالت روبروست (كريشنا ،سوبیا ،خانوم ،چندرا و پادیان،13
1- Kaufman & Kracke & Schewe & Ortega
2- Flake
3- Logan & Walker & Cole & Ratliff & Leukefeld
4- Deyessa & Berhane & Emmelin & Kullgren
5- Alison & Cusick
6- Mahapatra
7- Khurram Nasir & Hyder
8- Diab
9- Blair & Bordia
10- Kim & Emery
11- Nicholle & Kamila& Angela& Ferguson& Carlton
12- Begum & Pandey
13- Krishnan & Subbiah & Khanum & Chandra & Padian
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نوابی نژاد .)35 :1386 ،فرضیه های مختلفی در صدد تشــریح خشــونت خانوادگی در سطح
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340 :2012؛ هــوون ،نوریوس ،لوگان و تامپســون )518 :2012،1تحقیقات نشــان می دهند
تحصیالت ،شــغل ،وضعیت اقتصادی و سن (هاشــمی نسب32 :1385 ،؛ لیاقت163 :1384 ،؛
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کریــم منصوریــان و فخرایی75 :1387 ،؛ همتی256 :1383 ،؛ عنایت ،دســترنج و ســلمانی،

2 :1390؛ اســتيكلي ،کیســلی تســینا ،تیموفیوا ،واگرو  )447 :2008 ،مشــکالت اجتماعی،
2

اقتصــادی و متغیرهای مرتبط بــا ازدواج (عاطف وحید و همکاران )27 :1386 ،اعتقاد به مرد
ساالری ،تبعیض جنسیتی ،تضاد سالیق (طزری )1385 ،با همسرآزاری ارتباط مستقیم دارند.
از طرفــی اختالت روانی نیز در بروز آن نقش داشــته (فريدمــن و الو471 :2007 ،3؛ مافی و

اکبر زاده85 :1384 ،؛ محمدخانی )223 :1385 ،و همچنین نقش فرهنگ و قومیت با بروز این
پدیده رابطه مثبت دارند (ســوكلف38 :2005 ،4؛ تامكا39 :2008 ،5؛ نازپرور )1386 ،به طور

کلی ویژگی های شــخصیتی و عوامل دموگرافیک ممکن اســت بر همسرآزاری تأثیر داشته
باشند (محمود علیلو ،نعمتی سوگلی تپه ،صمدی راد.)43 :1389 ،

از پیامدهای مهم خشــونت خانوادگی می توان به اختالل در اعصاب و روان ،اغتشاشــات

ذهنی (فيشــر و ات )1742 :2007 ،6افسردگی ،خودکشــی (فوگارتي ،فردمن ،هرن و لیتس

چودز463 :2008 ،7؛ امین االسالمی و محمدی )9 :1382 ،خودسوزی (امیر مرادی ،معماری،
مهران وخســروي 41 :1384 ،و صدمات جســمی و عوارض روحــی و روانی (نجفی دولت

آبادی و همکاران )31 :1386 ،و نیز استرس پس از سانحه و عالئم ( PTSDجانسي ،بروس
و میسکوسکی )2316 :2010 ،8اشاره کرد.

از آنجــا كه درمان مشــكالت روان شــناختي پرهزينه و نيز به زمان طوالنــي نياز دارد لذا

پيشــگيري از اين اختالل ها و شناســايي عوامل خطر و كنترل آنها ضروري اســت (گودمن،

دوتن ،وانکوس و وین فورت )311 :2005 ،9با توجه به اهميت موضوع پيشگيري از خشونت
خانوادگي به ويژه همسرآزاري كه به نوبه خود مي تواند باعث بروز مشكالت روان شناختي

شود به نظر مي رسد با تدوين برنامه هاي پيشگيرانه توسط مسئوالن بهداشتي كشور مي توان
1- Hooven & Nurius & Thompson
2- Stickley & Kislitsyna & Timofeeva & Vagero
3- Friedman & Love
4- Sokoloff
5- Tameka
6- Fisher & Et
7- Fogarty & Fredman & Heeren & Liedschutz
8- Janice & Bruce & Miaskowski
9- Goodman & Dutton & Vankos & Weinfurt

گام های مهمی برداشت (پناغی و همکاران )126 :1390 ،لزوم وجود قوانين جامع تر و اطالع

رساني صحيح به جامعه ،ايجاد پايگاه هاي امن جهت افراد قرباني ،تشکيل واحدهاي مشاوره
و روان پزشــکي جهت همســران قرباني ،ايجاد نظام ثبت و مراقبت از خشــونت هاي حاصل
واقع شــود (افتخار ،کاکویی ،ستاره فروزان ،برادران افتخاری )266 :1383 ،از طرفي قربانيان

خشونت خانوادگي شهري و روستايي داراي تجارب متفاوتي هستند و بايد براساس نيازهاي

آنها در خصوص بهداشــت و درمان و نيز دسترســي به خدمات برنامــه ريزي صورت گيرد
(لوگان و همکاران )83 :2003 ،شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد بايد تمركز بيشتري بر مشاوره

به جاي خدمات دارويي داشــت چراكه بيشتر مشكالت بوجود آمده براي قربانيان مشكالت

روحي و رواني اســت (هام فريس )209 :2003 ،1و در این راســتا ارائه يك دستور كار اوليه

جهت يكپارچه ســازي كمك به كساني كه خشونت خانوادگي را تجربه مي كنند و نيز نياز
سنجي و دادن آگاهي و بينش بيشتر به ارائه دهندگان خدمات الزم و ضروري است (موراي
و متــوکا )2279 :2010،2با توجه به ضرورت پرداختن به موضوع خشــونت خانوادگی بدلیل

عواقــب منفی بســیار زیاد آن و نیز کمبــود تحقیقات در جوامع روســتایی ،مهمترین اهمیت
این مقاله پرداختن به موضوع خشــونت خانوادگی در جامعه روســتایی اســت که تاکنون به
صورت سیستماتیک به آن پرداخته نشده است و این مقاله جزء معدود و یا شاید تنها پژوهشی

اســت که در داخل کشــور به این روش صورت گرفته اســت .لذا هدف از این مقاله تعیین

میزان شــیوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگی در خانواده های روستایی می باشد .بنابر این
سئوال های این پژوهش بدین صورت مطرح می شوند:

• ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در خانواده هاي روستايي چقدر است؟
• آیا متغيرهاي جمعيت شناختي می توانند خشونت را پیش بینی کنند؟
روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری

در اين مقاله جامعه آماري شــامل كليه خانواده هاي روســتايي شهرستان خرمدره در سال

 1390بود .از بين  8روســتاي شهرستان خرمدره ،روستاي سوكهريز به قيد قرعه انتخاب و از
1- Humphreys
2- Murray & Metoka
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از همســرآزاري از جمله عواملي اســت کــه مي تواند در کنترل اين معضــل اجتماعي مفيد
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روي دفترچه تلفن به روش سيستماتيك  100نفر انتخاب شدند (  63زن و  37مرد) .اين كار
با همــكاري بهورزها به نحو مطلوبي صورت پذيرفت .به دلیــل همکاری بهورزها در محیط

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،33بهار 92

76

روستا و اعتماد مردم به آنها ،کلیه پرسشنامه ها بطور کامل عودت داده شدند.
ابزارها

پرسشــنامه محقق ساخته :این پرسشنامه شــامل سوال هایی بود که موارد زیر را می سنجید:

ســن ،جنس ،تحصيالت ،شــغل ،وضعيت اقتصادي ،تعداد فرزندان ،ســن ازدواج ،اعتياد به
ســيگار و مواد مخدر ،اعتیاد به الکل ،طالق ،پرخاشگري والدين ،ازدواج ارادي يا اجباري،
سابقه محكوميت كيفري ،خشونت والدين ،محل سكونت ،سابقه بيماري جسمي و رواني.

مقياس تاكتيك هاي تعارض( :1)CTS2اين پرسشــنامه داراي  78ماده اســت .اين مقياس

تنها ابزاري اســت كه شــدت و ضعف خشــونت را هم زمان به صورت دو جانبه ارتكاب يا
تجربه خشــونت ،فراواني رخداد و ابعاد خشــونت را مورد ســنجش قرار مي دهد  CTS2به

كارگيري راه حل ها و تاكتيك هاي خاص از جمله خشــونت را مورد سنجش قرار مي دهد.
قدرت  CTS2در تمركز بر اعمال و وقايع خاص در روابط زوجين است (نادري و همكاران،

 .)39 :1388قالب  CTS2شامل پنج مقياس مذاکره ،پرخاشگری روانی ،حمله جسمی ،اجبار

جنســی و آســیب اســت .ضريب پايايي  CTS2كه از  80مطالعه اســتخراج شده مطلوب و

مناســب اســت .ميانگين آلفاي آن در زوج هاي نــا همجنس گرا ،متأهــل و نامزد 0/88 ،به
دســت آمده و اســتراوس و همكاران ( )1996ضريب پايايي آن را  0/79محاســبه كرده اند
(محمــد خاني ،رضايي دوگاهه ،محمــدي و آزاد مهر .)9 :1385 ،پايايي براي همه مقياس ها
در نمونه دانشــجويان دانشــگاهي در مقياس باال بوده :در مقيــاس مذاكره (آلفا= )0/86براي

پرخاشــگري (آلفا= )0/76براي حمله جســمي (آلفا= )0/86براي اجبار جنسي (آلفا=)0/87
و براي مقياس آســيب (آلفا=( )0/95اســتراوس و همكاران 1996 ،به نقل از پناغي.)1390 ،

حجم وســيعي از پژوهش ها نشــان دهنده ســاختار عاملي ثابت و پايايي نسبي تا بسيار خوب
 CTS2است (آركر1999 ،2؛ يادانيس ،3هيل ،استراوس 1997 ،به نقل از پناغی)105 :1390 ،

مطالعــه كالويت ،4كارول ،اســتيوز ،2007،بــه نقل از پناغی )105 :1390 ،نيز نشــان از ثبات
1- Conflict Tacties-Scales-2
2- Archer
3- Yadanis & Hill
4- Calvete & Carrol & Estevez

درونــي خوب مقياس ها و زير مقياس هاي  CTS2اســت .پايايي اين مقياس با روش آلفاي
كرونباخ براي خرده مقياس هاي دانش و نگرش جنســي به ترتيب  0/91و  0/88محاسبه شده
است(يوسفي.)1384 ،

همبستگي داشته يا نداشته باشند (يعني روايي همگرا و واگرا) ارائه داده اند .اين همبستگي ها،
همبستگي باالتر را بين خشونت رواني و حمله جسمي در مورد مردان نسبت به زنان ،همبستگي

باال بين اقدام به حمله جســمي و ايجاد آســيب در مردان نسبت به زنان و همبستگي باالتر بين
خشــونت رواني و حمله جســمي در مردان و زنان را در بر مي گيرد (استراوس 1996 ،به نقل
از پناغي.)106 :1390،
روش اجرا

در این پژوهش پس از انتخاب نمونه ها ،بهورزها با حضور در درب منازل مشــخص شده،

پرسشــنامه را کام ً
ال بــرای (زن ،مرد یا هــردو) توضیح داده و ســپس چگونگی اصل حفظ
اطالعات شــخصی افراد را کام ً
ال تشریح می کردند و اشاره می کردند که پس از دو روز که

جهت اخذ پرسشــنامه مراجعه می کنند ،صندوقی را به همراه خواهند آورد که پاســخنامه به
داخل آن انداخته خواهد شــد ،لذا هیچ کس ،حتی مجریان طرح پژوهشــی نیز از مشخصات
فردی آنان آگاه نخواهند شد.
یافته ها

از روش هــاي آمار توصيفي شــامل ميانگين ،انحراف اســتاندارد وجــداول جهت تحليل

اطالعات جمعيت شــناختي و همچنين از روش هاي آمار استنباطي ،آزمون فريدمن و تحليل
رگرسيون استفاده شد.

جدول :1ميانگين و انحراف استاندارد خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي
جنسیت

فراوانی

میانگین

روستا

100

106/70

انحراف استاندارد خطای استاندار میانگین

69/033

6/903

ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي

روايي ســازه اوليه  CTS2را بر مبناي همبستگي بين متغيرهايي كه پيش بيني مي شد با آن

77

جدول :2فراوانی و درصد آزارگری و آزاردیدگی در جمعیت روستایی
آزارگری

78

میزان خشونت

فراوانی

درصد

تراکمی

فراوانی

درصد

تراکمی
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-

آزاردیدگی

بدون خشونت

43

43

43

64

64

64

با خشونت

57

57

100

36

36

100

کل

100

100

100

100

همانطور که در جدول  2مشــاهده می شود میزان شــیوع آزارگری  57و آزاردیدگی 36

درصد می باشد .این جدول نشان می دهد آزارگری در جامعه روستایی باالتر از آزار دیدگی
اســت .می توان چنین اســتنباط نمود که با افزایش آزارگری میزان آزاردیدگی هم افزایش
می یابد.

جدول  :3آزمون فریدمن برای رتبه بندی متوسط شدت خرده مقیاس های آزارگری و آزاردیدگی
نوع مقیاس

آزارگری

آزاردیدگی

مذاکره

4/23

4/30

خشونت روانی

3/46

3/20

خشونت فیزیکی

2/85

3/23

خشونت جنسی

2/69

2/62

آسیب

1/79

1/67

همانطوریکه از جدول  3مشاهده می شود میزان آزارگری و آزاردیدگی بر اساس آزمون

فریدمــن در خرده مقیاس مذاکره باالترین شــدت را دارد و در جایگاه های بعدی به ترتیب

فیزیکی ،جنســی ،روانی و نهایتا آســیب قرار گرفته اســت .در موضوع آزار دیدگی پس از
خرده مقیاس مذاکره و سپس جنسی ،فیزیکی ،روانی و آسیب قرار دارد.

جدول :4فراوانی و درصد انواع آزارگری و آزاردیدگی

آزاردیدگی

آزارگری

مذاکره

بدون خشونت
دارای خشونت
کل

24
76
100

خشونت روانی

بدون خشونت
دارای خشونت
کل

64
36
100

64
36
100

خشونت فیزیکی

بدون خشونت
دارای خشونت
کل

74
26
100

74
26
100

74
100

خشونت جنسی

بدون خشونت
دارای خشونت
کل

73
27
100

73
27
100

73
100

79
21
100

آسیب

بدون خشونت
دارای خشونت
کل

81
19
100

81
19
100

81
100

92
8
100

24
76
100

24
100

65
35
100

65
35
100

65
100

64
100

81
19
100

81
19
100

81
100

87
13
100

87
13
100

87
100

79
21
100

79
100

92
8
100

92
100

جدول  4نشــان می دهد میزان آزارگری در خرده مقیاس مذاکره بیشترین فراوانی را دارد

و در میزان آزار دیدگی هم این موضوع صادق اســت .خــرده مقیاس های روانی ،فیزیکی،

جنســی و آســیب به ترتیب در رتبه های بعدی قــرار دارند .جالب توجه اســت که در آزار
دیدگی خرده مقیاس خشونت جنسی در رتبه دوم قرار دارد.

جدول  :5رگرســیون چندگانه برای تفكيك سهم هر يك از متغيرهاي جمعيت شناختي در خشونت
خانوادگي

ضرایب
استاندارد شده

B

خطای
استاندارد

Beta

t

ثابت

-83/753

3111/150

-

-0/027

0/979

جنسيت

18/327

12/027

0/148

1/524

0/129

محل سكونت

26/206

10/136

0/212

2/586

0/011

سن شوهر

-552

1/747

-0/073

-0/3165

0/752

سن

-1/281

1/963

-0/173

-0/653

0/515

سن همسر

-0/340

1/328

-0/040

-0/256

0/798

مدل

ضرایب استاندارد نشده

سطح

معناداری

ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي

خرده مقیاس ها

میزان خشونت

فراوانی

درصد

درصد
تراکمی

فراوانی

درصد

درصد
تراکمی
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سن ازدواج

-0/731

1/418

-0/087

-0/515

0/607

سن ازدواج همسر

2/154

0/844

0/271

2/551

0/012

تعداد بچه ها

7/381

4/575

0/147

1/613

0/108

ميزان تحصيالت

-1/021

3/602

-0/025

-0/283

0/777

تحصيالت همسر

0/729

3/607

0/016

0/202

0/840

وضعيت اقتصادي

-6/278

6/054

-0/073

-1/037

0/301

شغل

-4/821

2/387

-0/145

-2/020

0/045

شغل همسر

-0/932

5/215

-0/012

-0/176

0/858

بيماري

-0/0728

13/161

-0/004

-0/055

0/956

بيماري همسر

-18/135

15/241

-0/077

-1/190

0/236

مصرف مواد

-2/554

4/524

-0/038

-/565

0/573

مصرف مواد همسر

-10/586

4/203

-0/177

-2/519

0/013

تنبيه

8/841

3/877

0/151

2/280

0/024

ازدواج اجباري

25/022

10/445

0/162

2/396

0/018

ازدواج اول

46/821

21/458

0/157

2/182

0/030

ازدواج اول همسر

-44/068

20/886

-0/148

-2/110

0/036

محكوميت

-44/339

23/067

-0/132

-1/922

0/056

محكوميت همسر

13/538

19/565

0/045

0/692

0/490

جدول  5ســهم هریک از متغیرهای جمعیت شــناختی را نشان می دهد که بیانگر این نکته

اســت که هر یک این پارامترهای عنوان شده می تواند پیش بینی کننده خشونت در خانواده
باشد .بی اثر بودن بعضی از گزینه ها بدلیل نبودن پارامتر عنوان شده در نمونه است.
جدول :6تحليل واريانس متغیرهای پیش بین برای تبیین خشونت خانوادگی

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح
معناداري

رگرسيون

282955/17

23

12302/399

4/509

000/

باقي مانده

480188/83

176

2728/346

كل

763144/00

199

به منظور مشخص كردن ســهم تك تك متغيرها بر ميزان خشونت خانوادگي افراد نمونه،

از رگرسيون چندگانه استفاده شد .نتايج نشان داد كه اين متغيرها در مجموع  %37از واريانس

متغير وابســته ي خشونت خانوادگي را تبيين مي كنند .همان طور که در جدول 5مشاهده می

شــود .نتايج مربوط بــه آزمون تحليل واريانس نيز تفاوت ميانگين هــا را از نظر آماري تأييد
مي كند (آلفا كوچكتر از  0/05اســت) .مقادير مربوط به ضرايب نشــان مي دهد كه ســطح

مواد همســر ،تنبيه بدني ،ازدواج اختياري يا اجباري ،اوليــن ازدواج زن و مرد از نظر آماري

تأييد شده است .ولي ساير متغيرها تأييد نشده است .همچنين مقادير مربوط به بتاي متغيرهاي

مذكور نشــان مي دهد كه سهم هر يك از متغيرهاي مذكور به ترتيب برابر با :محل سكونت

%21؛ ســن ازدواج %27؛ شغل %14؛ ســابقه مصرف مواد توسط مرد %17؛ تنبيه بدني %0/15؛
اختيار يا اجبار در ازدواج %0/16؛ ازدواج مجدد مرد  %0/15و ازدواج مجدد زن % -0/148

اســت .براي مثال چنانچه يك واحد از متغير تنبيه بدني كاسته شود به ميزان  0/15از خشونت
خانوادگي كاسته خواهد شد.
بحث و نتیجه گیری

نتایــج پژوهش گویای این اســت کــه ميزان شــيوع آزارگري در جمعيت روســتايي 57

درصد و در بعد آزار دیدگی  36درصد می باشــد .از بين  5خرده مقياس پرسشــنامه در بعد

آزارگــري ،خرده مقياس مذاكره بــا  % 76باالترين فراواني را به خود اختصاص داده ســاير

خرده مقياس ها به ترتيب ،رواني ،% 36جنســي ،%27فيزيكي %26و آسيب  %19بدست آمده
است .آزار ديدگي در جمعيت روستايي در خرده مقياس مذاكره (كالمي)  ،%35جنسي ،%21

رواني  ،%19فيزيكي  %13و آســيب  % 8اســت .قرار گرفتن آزارديدگي جنسي در رتبه دوم
فراواني در اين جدول حائز اهميت است.

اين يافته ها با نتايج پژوهشي فرخ اسالملو ( ،)554 :1389نوح جاه و همکاران (،)278 :1390

طاهرخاني و همكاران123 :1388 ،؛ گزارش بهداشــت جهانــي ( ،)2002پورنقاش تهراني و
همكاران ( ،)23 :1389ســاالري فر ( ،)95 :1389كاسلو 1وهمكاران ( ،)533 :1998گزارش

ســازمان بهداشــت جهاني ( ،)2003صادقي فســايي ( ،)23 :1389ســروش مهر و همكاران
( ،)143 :1389همســو مي باشــد .اين پژوهشگران نشــان دادند كه خشــونت خانوادگي در
تمامي ابعاد آن (كالمي ،رواني ،جنســي ،فيزيكي ،و )...شيوع بااليي دارد و همچنين بيشترين
1- Kaslow

ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي

معناداري آزمون  tفقط براي متغيرهاي محل سكونت ،سن ازدواج ،نوع شغل شوهر ،مصرف

81

ميزان را به خشــونت رواني و كالمي نسبت داده اند .ســوكلف ( ،)38 :2005تامكا (،)2008

استراوس ( )279 :1980و نازپرور ( )1386به مؤثر بودن فرهنگ و قوميت تأكيد دارند .بررسی
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پیشــینه ها نیز نشــان می دهد که میزان خشــونت خانوادگی در مناطق روستایی مشابه مناطق
شــهری اســت اما تجربه و نوع آن توسط قربانیان متفاوت اســت (لوگان و همکاران:2003 ،

 .)83بر اســاس یافته های ديســا و همکاران ( ) 3 :2010سطوح مختلف سواد (كم سوادي و
بيســوادي) ،باورها و هنجارها احتماالً پذيرش خشــونت را در جوامع روستايي افزايش داده
اســت .بر اساس همين یافته ها خشونت خانوادگي با عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط است
و دانستن اطالعاتي در اين خصوص مي تواند روش هاي مناسبي جهت مداخله براي قربانيان
فرارويمان قرار دهد.

در تبییــن ایــن یافته می توان گفت که چون خشــونت مذاكره (كالمي) ظاهرا ً نســبت به

خرده مقياس هاي ديگر از پذيرش اجتماعي بيشــتري برخوردار اســت .بر اســاس تحقيقات
صورت گرفته به دليل پذيرش فرهنگي (هم از سوي مرتكبين خشونت و هم قربانيان) اين نوع

خشــونت صورت چندان بدي در جامعه روستايي ندارد .بر اساس يافته هاي پژوهش افزايش
خشــونت كالمي و رواني مي تواند باعث ايجاد آزارگري در فرد مقابل و در نهايت افزايش
ميزان آزارديدگي در خود فرد مرتكب به آزارگري شــود .این یافته ها نشان می دهند میزان

خشونت در جامعه روستایی نگران کننده است .آموزش و اطالع رساني مناسب براي زوجين

و جامعه ،تأكيد بر مســئوليت نظام سالمت و توانمند سازي پرسنل و پزشكان براي كمك به

آســيب ديدگان و زنان در معرض خشونت ،شفاف ســازي ،اصالح و رفع خألهاي قانوني و
تقويت ضمانت اجرايي قوانين ،تأسيس مركز ملي پژوهش و برنامه ريزي ،احداث مراكز امن
براي زنان آسيب ديده از راهكارهاي ضروري است (احمدي وهمكاران.)67 :1387 ،

همچنین نتايج نشــان داد كه زندگی کردن در روستا ،محل سكونت ،سن پایین زوجین در

ازدواج ،اجباری بودن ازدواج ،نوع شغل همسر ،مصرف مواد مخدر توسط همسر ،تنبیه بدنی
هر یــک از زوجین در دوران كودكي ،و نیز ازدواج مجدد هــر يك از زوجين ،باعث بروز

خشونت در افراد مي شود و می تواند پیش بین جریان خشونت در خانواده باشد.

ارجمند ( )19 :1389و غضنفری ( )488 :1389وضعیت اقتصادی ،ســطح تحصیالت ،شغل

مرد را باعث بروز خشــونت در خانواده می دانند .ســاالري فــر ( ،)1388جاللي و همكاران

( )5 :1385و نوابخــش و همــكاران ( )30 :1388به اين نتيجه رســيده اند كــه اعتياد از جمله

داليل افزايش خشــونت خانوادگي مي باشــد .آقاخاني و همــكاران ( ،)487 :1381ميرزايي
( )31 :1379و كريــم منصوريــان و همكاران ( ) 75 :1387اعتقاد به نقش شــغل و درآمد و
وضعيت اقتصادي در بروز خشونت خانوادگي دارند .اينانلو وهمكاران ( )55 :1380و عنايت
تأكيد نموده اند .شعباني و همكاران ( ،)269 :1387فريدمن و همكاران ( ،)471 :2007واالچ

و همكاران ( ،)655 :2008كســلر و همــكاران ( ،)487 :2001التينا و همكاران (،)54 :1993

مافــي و همكاران ( ،)71 :1384محمدخاني و همــكاران ( ،)6 :1385محمدخاني و همكاران
( ،)9 :1388غضنفري ( ،)488 :1389فالك ( )73 :2005و بســياري از تحقيقات ديگر عوامل
جمعيت شــناختي را در بروز خشونت خانوادگي دخيل دانســته و نتايج تحقيقاتشان همسو با
نتايج اين پژوهش مي باشد.

در تبیین این یافته می توان گفت که عوامل جمعيت شناختي از قبيل محل سكونت ،ميزان

تحصيالت ،وضعيت اقتصادي و ....به اين دليل در بروز پديده خشونت خانوادگي سهيم هستند

كه هر كدام به نوبه خود باعث بروز مشكالتي در هرم خانواده مي شوند .بدين ترتيب كه مث ً
ال

وابســتگي به مواد مخدر باعث مي شــود فرد معتاد براي رهايي از انتقادهاي اعضای خانواده
و حفظ اقتداری که در معرض خطر اســت ،دســت به خشونت بزند .تنبيه در دوران كودكي
بر اســاس نظريه يادگيري مي تواند فرد را به اين نوع سبك زندگي آموخته شده سوق دهد.

پژوهش های ســاالری فــر ( ،)1390طیبی ( )1389و پورنقاش تهرانــی ( )23 :1384نیز مؤید
این تبیین بوده اند .در ازدواج اجباري پس از ســپري شــدن دوران اوليه نامزدي كه معموالً با
رفتارهاي زودگذر عاطفی همراه اســت ،باعث بهم ريختگي رواني و شروع خشونت کالمی
در زوجین ميشــود؛ که مقدمه بروز سایر خشونت هاست و همچنين ناهماهنگي زوجين در
ميزان تحصيالت باعث اختالف در ساليق و نوع تفكراتشان مي گردد .ازدواج مجدد هر يك

از زوجين پس از مدتي به عاملي براي ســركوفت زدن تبديل مي شود .شغل و نوع آن عالوه

بــر تأثير بر وضعيــت اقتصادي خانواده (كه خود يكي از پيش بين هاي خشــونت خانوادگي

مي باشد) به موضوعي جهت مقايسه با همساالن و اطرافيان تبديل شده و باعث بروز اختالف
مي شود،كه در نهایت همه اينها باعث بروز تعارض و درگيري شده و خانواده را وارد جريان

خشونت مي نمايد .لذا با توجه به شیوع باالی خشونت خانوادگي ،اطالع رسانی و آگاه سازی
خانواده ها به عواقب و عوارض این پدیده شوم باید در رأس برنامه های بهداشتی دولت قرار

ميزان شيوع ،شدت و انواع خشونت خانوادگي در جمعيت روستايي

و همكاران ( )17 :1380به ميزان تحصيالت و شغل بعنوان پارامترهايي در پيش بيني خشونت
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گرفته و هماهنگ با ارتقاء ســطح بهداشــت عمومی به بهداشــت روانی خانواده ها نیز توجه

گردد که در غیر اینصورت تبعات منفی ناشــی از آن نــه تنها دامنگیر خانواده ها بلکه جامعه
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نیز خواهد بود و از طرفی بايد لزوم مراجعه به مراکز مشاوره و راهنمایی از طریق رسانه های
عمومی و به خصوص صدا و سیما برای عموم تشریح گردد.
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 لياقت ،غالمعلي ( ،)1384خشونت عليه زنان در خانواده تحقيقي در تهران ،مجله علوم اجتماعي دانشكدهادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،سال دوم.179 – 163 :
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 -صالحی ،شهریا؛ مهرعلیان ،حسینعلی ( ،)1385بررسی شیوع و نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه
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 مافي ،مهوش؛ اكبر زاده ،نسرين ( ،)1384بررسي ويژگي هاي روان شناختي خشونت گرايان در خانواده،مطالعات روان شناختي. 87 –71: )5 -4( 1 ،
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 محمدخانی ،پروانه ( ،)1385آسیبشناســی روانی و مشــکالت شــخصی و ارتباطی مردانی که مرتکبخشونت خانوادگی میشوند ،توانبخشی ،دورة هفتم.14 – 6 :)27 ()4 ( ،
 محمدخانــي ،پروانه؛ رضايي دوگاهــه ،ابراهيم؛ محمدي ،محمدرضا و آزادمهر ،هديه ( ،)1385شــيوعالگوي خشــونت خانوادگي ،ارتكاب يا تجربه آن در مردان و زنان ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي5 ،
(.223 – 205 : )21
 محمدخاني ،پروانه؛ آزاد مهر ،هديه ( ،)1388آســيب شناسي رواني و مشكالت شخصي – ارتباطي زنانقرباني خشونت خانوادگي ،توانبخشي.28 – 9 :)27( 7 ،
 محمودعليلو ،مجيد؛ نعمتي سوگلي تپه ،فاطمه؛ صمدي راد ،بهرام ( ،)1389رابطه ويژگي هاي شخصيتو عوامل دموگرافيك با همسرآزاري در مردان .مجله علمي پزشكي قانوني.46 – 40 :)1( 16 ،
ميرزايي شــفيعي ،حميد؛ واقف داوري ،فرخ ( ،)1379بررســي توزيع فراواني انواع همسر آزاري ،دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان در فاصله سالهاي  ،79-78مجله بهداشت خانواده.34 -28 :)19( 5 ،
 نــادری ،فرح؛ حیدری ،علیرضا ( ،)1388رابطه بین دانش ونگرش جنســی ،مؤلفه های عشــق و رضایتزناشویی همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز ،مجله زن و فرهنگ.42-28 :)1(1 ،
 نازپرور ،بشير ( ،)1386بررسي موارد همسر آزاري فيزيكي در مراكز پزشكي قانوني تهران ،دانشگاه علومپزشكي تهران ،پايانامه دكتري.
 نجفي دولت آبادي ،شــهال؛ حسين زاده ،مريم؛ خاتمي زنوزيان ،آزيتا؛ فتحي ،سهراب؛ خاتمي زنوزيان،آرزو؛ علوي مجد ،حميد ( ،)1386عاليم فيزيكي ناشــي از خشــونت عليه زنان و شــدت آن در زنان مراجعه
كننده به مراكز پزشك قانوني تهران در سال  ،1382مجله علمي پزشكي قانوني.32 -30 :)1( 12 ،
 نوابخش ،مهرداد؛ قجاوند ،كاظم ( ،)1388بررســي عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد عليه زنان باردار،مجله علمي اعتياد پژوهي.33- 5 : )8( 2 ،
 نوح جاه ،صديقه؛ لطيفي ،محمود؛ حقيقي ،مريم؛ اعتصام ،حميده؛ فتح الهي فر ،افســانه؛ ندا ،زمان؛ فرخنيا ،فرخنده؛ بنيادي ،فاطمه ( ،)1390شــيوع خشــونت خانگي عليه زنان و برخي عوامل مرتبط با آن در استان
خوزستان در سال  ،1387- 1386دوماهنامه بهبود.286 – 278 :))51()4( 15 ،
 هاشــمي نسب ،ليال ( ،)1385بررسي شــيوع ،پيامدها و عوامل مرتبط با خشونت فيزيكي خانگي در زنانباردار مراجعه كننده به بخش زايمان بيمارستان هاي شهر سنندج ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان،
دوره .41 – 32 :11
 همتــی ،رضا ( ،)1383عوامل مؤثر بر خشــونت مــردان علیه زنان :مطالعه موردي خانــواده هاي تهراني،فصلنامه رفاه اجتماعی.256 -227:)12( )3( ،

 رابطه بين دانش و نگرش جنسي با رضايت زناشويي در زوجين ساكن مجتمع،)1384(  اسكندر،يوســفي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي،پژوهشگران جوان دانشگاه شهيد بهشتي
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