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يدهچک

ت ين مـذهب ين مطالعه درصدد است رابطه بياست و ايت و بهداشت روانين مذهبيمثبت بيگاز وجود همبستيحاکيمطالعات متعدد:پيش زمينه و هدف

.کنديرا بررسيران و همسر آزاريج در ايرا

ه همسـر و سـاكن   يـ عليکـ يزينفر از مردان مرتکب خشونت ف١٣٩يبر رو١٣٨٧-٨٨بوده و در سال تحليلی-توصيفی ن مطالعه از نوع يا: كارروش مواد و 

از يزان همسـر آزار يـ ن ميـي تعيبـرا . تحت پوشش مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت اروميه و داوطلب ورود به مطالعه انجام شده اسـت منطقه

ت دانشـگاه  ياس مـذهب يـ افته مقيل يت از فرم تعديمذهبين محتوييتعيران و برايايدانشگاه علوم پزشکيقات بهداشت روانياستاندارد مرکز تحقنامهپرسش

.رسون استفاده شديپيب همبستگياز ضرهال دادهيه و تحليتجزيبرا. بوستون استفاده شد

ت يمـذهب ياز محتـو يـ و متوسـط امت ) ٨٤حـداكثر  (٦٤/٤٥ياز همسـرآزار يمتوسط امت. سال و کم سواد بودندانيجوان يا مه کنندگانمراجعبيشتر: هايافته

بيشـترين همبسـتگي بـين عمـل بـه      )p=٠١١/٠(بـود -٧٥٨/٠يت و همسر آزاريمذهبين محتويرسون بيپيمبستگب هيضر. بود) ٢٢٤حداكثر(١٤/١٢٩

. بود) -٢٤٩/٠(ي از محرمات و خشونت روانيترين همبستگي بين دورو كم) -٩٦٩/٠(يکيزيمستحبات و خشونت ف

.اردت رابطه معکوس وجود ديمذهبيو محتوين همسر آزاريب: يريگجهينتبحث و

، ارتباطيت، مردان مرتکب همسر آزاريمذهبي، محتويهمسر آزار:هاواژهديکل

۱۶۲-۱۶۸ص،۱۳۸۹پاييز،سوم، شماره هشتمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

)+۹۸(۹۱۴۳۴۵۹۴۰۸: مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت تلفناروميه،:آدرس مكاتبه

Email: Hoseinmosazadeh@Gmail.com

)نويسنده مسئول(MD,MPHدبير مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت اروميه ، يمتخصص بهداشت روان١
sexual health promotionاستاديار ارتقاء سالمت جنسي دانشگاه علوم پزشکي ايران۲
MD,MPHرئيس مرکز بهداشت اروميه،۳
تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت اروميهعضو مردمي مركزيکارشناس بهداشت عموم۴

مقدمه

همسر آزاري يعني هرگونه خشونت رواني مانند فحاشي يا 

ايـن  .باشـد میه همسرفيزيكي مانند كتك كاري عليبرخورد 

آمـار مربـوط   . استنوع خشونت تهديد كننده سالمت عمومي

۴۸در دنيـا  . به خشونت عليه شريك جنسـي متفـاوت اسـت   

درصـد  ۶۹-۱۰كـه  مطالعه گسترده انجام شـده و نتيجـه آن  

زنان، قرباني خشـونت عليـه شـريك جنسـي از نـوع فيزيكـي       

ي هـا جمهـا به شكل تهادرصد خشونت۲۰حدود )۱(هستند

ي خفيف اسـت حـدود   هادرصد به شكل برخورد۲۵جنسي و

ميليون زن در سال در آمريكا قرباني خشونت عليه همسر ۵/۳

ميليون مرد نيز در سال در آمريكا قرباني ۲/۳هستند درمقابل 

ميليـون كـودك نيـز در    ۱۰الـي  ۳/۲خشونت عليه همسـرند  

ف يـ خفهابيشتر خشونت)۲(قرار دارندهامعرض اين خشونت

ميليون زن و بـيش از  ۵/۱. هستند مانند هل دادن، سيلي زدن

جم فيزيكـي قـرار   هـا مرد مورد تجـاوز جنسـي يـا ت   ۸۰۰۰۰۰

.ن نوع خشونت هستنديايقربانزنان دو برابر مردانگيرندمي
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مـرگ در سـال   ۱۳۰۰دو ميليون صـدمه و  باعثاين خشونت 

را تحمل كرده اند مکرريهاعوارض در قربانياني كه خشونت. است

شديدتر از سايرين است اين عوارض عبارتند از صـدمات فيزيكـي،   

ــي ــر بهداشــتي، عــوارض  هــااجتمــاعي، رفتار-روان ي پرخطــر غي

بيش از ۱۹۹۵ه اين نوع خشونت در آمريكا در سال هزين. اقتصادي

در ايران آمار معتبري در مورد خشـونت  ،)۲(ميليون دالر بود۸/۵

دهد كـه  با شريك جنسي در دست نيست ولي مطالعه اي نشان مي

درصـد ۲/۹۲زنـان خشـونت فيزيكـي و    درصد۵/۷۳در شهر ساري 

را زنـان نيـز خشـونت جنسـي    درصـد ۶/۴۶زنان خشونت روانـي و  

.)۳(سف بار است أتجربه كرده اند و اين آمار ت

ي مربوط به آن علم هاسنجيتوجه به مذهب و معنويت و روان

مـراد  رود در آينده توسعه بيشتري يابدكه انتظار ميجديدي است

احساسي و رفتاري خاصـي اسـت   ما از مذهب چارچوب شناختي و

. اساس اعتقاد به توحيد و معاد و نبوت به وجـود آمـده اسـت   كه بر

از مـي ل پيشگيري كننده مهدانشمندان دريافته اند كه مذهب عام

توانـد باعـث بهبـود    ميو )۴(ي رواني استهاشيوع بيماريبروز و

مذهب عالوه بر بهداشت روانـي بـر بهداشـت    .بهداشت رواني گردد

دهد كه ميي سيستماتيك نشان هامرور. )۵(نيز موثر استميعمو

مدارك افزايش يابنده اي در دست است كـه مـذهبيت و معنويـت    

،سـال دارد مثبت با بهداشت روانـي در جمعيـت بـزرگ   همبستگي

ــه خودكشــي    ــدام ب ــرادي كــه اق ــران نشــان داد اف تحقيقــي در اي

تـري در مقايسـه بـا جمعيـت     ي مذهبي ضـعيف هاكنند نگرشمي

عبادت و اطاعت از خدا به فـرد قـدرت بـزرگ و    .)۶(دارند ميعمو

دهـد  ميي انرژي اخالقي و هيجان معنوميباور نكردني و منبع دائ

شود فرد در مقابـل حمـالت مخـرب و مطيـع كننـده      ميكه باعث 

. محيط و تمـايالت مـاده گرايانـه و مصـرف كننـده مقاومـت كنـد       

دهـد و  مـي را كـاهش  ي تكانشـي هامذهبيت پرخاشگري و واكنش

درصـد ۸۴.)۷(تـر اسـت  انرژي منفي رواني در افـراد مـذهبي كـم   

ي بهداشـتي را تقويـت   اهـ دهند كه مذهب رفتارميمطالعات نشان 

اثر بودن مذهب روي بهداشت رواني و بقيه مطالعات بي)۸(كندمي

دهند و مطالعه اي كه نشان دهد مـذهب تـاثير منفـي    ميرا نشان 

البته طبيعي است كـه در  .گذارد يافت نشدميروي بهداشت رواني 

انسـان  . ي غير بهداشتي تبليـغ گـردد  هابعضي مذاهب برخي رفتار

)۹(كندمياز مذهبيت و معنويت استفاده هاابله با بيماريبراي مق

پزشـكي مـورد   لذا الزم است ابعاد معنوي و مذهبي انسـان در روان 

ت عبـارت  يق منظـور از مـذهب  ين تحقيدر ا. )۱۰(توجه قرار گيرد

از محرمات و عمـل  يد و نبوت و معاد و دوريمان به توحياست از ا

عبارت يم و منظور از همسر آزارن اساليبه واجبات و مستحبات د

ت ين مـذهب يرابطه ب. ه همسريعليکيزيا فيياست از خشونت روان

ت يش مـذهب يت دارد که اگر با افزاياهمياز آن رويو همسر آزار

ت يمـذهب يش دادن محتويتوان با افزاميابد يکاهش يهمسرآزار

. را کاهش داديهمسر آزار

هاروشمواد و

و توصيفي تحليلي با نمونه گيري از يوع مقطعق از نين تحقيا

يو راضـ يافتن مردان مرتکـب همسـر آزار  ي. نوع در دسترس بود

است لذا تالش شد به يورود به مطالعه کارسختيشان برايکردن ا

رد تـا  يـ صـورت گ يدر سطح شهر اطـالع رسـان  يشکل گسترده ا

ل حـل مشـک  يکه در جستجويافراديل عوارض همسر آزاريدلبه

ند مردان ينمايهمسرآزارشوندگانهستند اقدام به ارجاع مرتکب

ح يداننـد و تـرج  مـي زنان خود را مقصـر  اکثراًيمرتکب همسرآزار

رد و يرفتار زنان صورت گيق بر رويا تحقيدهند هرگونه درمان مي

درمـان بـر   يشـان در جسـتجو  ير بستگان ايا سايهمسران معموالً

طالعه عبـارت بـود از اقـدام بـه خشـونت      ط ورود به ميشرا. نديآمي

ا يميجسيماريه همسر در دو ماه گذشته و نداشتن بيعليکيزيف

ت يز کسب رضايگردد و نهانامهپرسشل شدن يکه مانع تکميروان

ار خروج از مطالعه عبارت بود از ناقص بودن يمع. افراد مورد مطالعه

بر درمـان  يمبنه در سطح منطقه يبعد از صدور اطالع. نامهپرسش
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در ينفـر از مـردان مرتکـب همسـر آزار    ۲۴۷يگان همسرآزاريرا

ه مراجعه ياروميبه مرکز مشاوره اختالالت رفتار۱۳۸۷طول سال 

ر بسـتگان  يا توسط فرد ثالث مانند همسر و فرزندان و سايکردند و 

ه کنندگانن مراجعياز ب. شدندين مرکز معرفيبه اييو مراجع قضا

يهـا نامـه پرسـش ورود به مطالعه بودنـد لـذا   يهااريعحائز م۱۹۸

شـان  ين ايت بـ يمـذهب ين محتوييو تعيزان همسرآزارين مييتع

درخواسـت شـد   ه کننـده ا همراه مراجعـ يد و از همسر يع گرديتوز

ن ييتعنامهپرسش. ل دهديل شده را به محقق تحويتکمنامهپرسش

دانشگاه علوم ينقات بهداشت روايدر مرکز تحقيزان همسرآزاريم

شده بود و از سه عامل نگرش يو اعتبار سنجيران طراحيايپزشک

ل شـده  يتشـک يکـ يزيو خشونت في، خشونت روانيبه همسر آزار

دارد و دو يسـوال دوجـواب  ۱۱يعامل نگرش به همسـر آزار .است

سـوال  ۲۰است و هرکـدام از  يکرت پنج جوابيگر از نوع ليعامل د

قرار ۸۴و صفرن يبنامهپرسشن ياييهاه ننمر. ل شده استيتشک

. اسـت يزان همسـرآزار يـ رد و نمره باال به مفهوم کم بودن ميگمي

د، يمان به توحيت از شش عامل ايمذهبين محتوييتعنامهپرسش

مـان بـه معـاد و عمـل بـه واجبـات، عمـل بـه         يمان بـه نبـوت، ا  يا

ه يـ اولنامـه پرسشل شده بود ياز محرمات تشکيمستحبات و دور

ه شـده و  يـ دانشـگاه بوسـتون ته  يشناستوسط گروه مذهب و روان

ت ساخته شده بود لذا با کمک استاد يحين مسيمتناسب با احکام د

ن يـ متناسب شدن آن با ديرات الزم براييات سازمان سمت تغياله

کـرت  يسوال دارد، از نوع ل۶۱نامهپرسشن يا. دياسالم اعمال گرد

رد يگميقرار -۱۲۲و + ۱۲۲ن يآن بييهانبوده و نمرهيپنج جواب

از . ت اسـت يمـذهب ياد بودن محتـو ياد بودن نمره به مفهوم زيو ز

طـور کامـل   مـورد بـه  ۱۰۵ع شـده  يـ توزنامهپرسش۱۹۸مجموع 

ل شـده  يـ بـه شـکل نـاقص تکم   نامهپرسش۳۴ل شده بود و يتکم

يرا ناقص پر کـرده بودنـد طـ   نامهپرسشکه يبودند البته از افراد

ار محقق يرا در اختيليدرخواست شد تا اطالعات تکميتماس تلفن

ه کننـدگان نام بودند و مراجعيبهانامهپرسشبگذارند و چون همه 

۳۴شـدند لـذا تعـداد    مـي ه يـ ت اخالق پـژوهش توج يدر مورد رعا

ل يـ تکميتماس تلفنـ يطنامهپرسش۱۳۹از مجموع نامهپرسش

يب همبستگيشدند و ضر۱۶Spssار وارد نرم افزهاداده. دنديگرد

يمحتـو ييهـا و نمـره ن يهمسـر آزار ييهـا ن نمـره ن يرسون بـ يپ

.ديت محاسبه گرديمذهب

هايافته

مـردان مراجـع و   ين سـن يانگيـ م. نفر وارد مطالعه شدند۱۳۹

هــاالت آنين تحصــيانگيــســال و م۸۶/۳۴يمرتکــب همســر آزار

نه هان درآمد مايانگيپلم متوسطه و ميتر از دکميعنيسال ۳۶/۱۰

دهنـد  مـي نشان هاافتهين يهزار تومان در ماه بود ا۱۴/۳۱۷هاآن

الت يسال و کم سواد و فاقد تحصـ جوان يا ميانن اکثراًيکه مراجع

متوسـط  . دارنـد يت متوسـط يوضعيه بوده و از لحاظ اقتصاديعال

از در اکثر موارد يعنيماه است ۰۷/۵۸هازمان گذشته از ازدواج آن

اکثـراً هـا سال گذشته است و تعداد فرزنـدان آن ۴-۵هاازدواج آن

يت صـفات فـرد  يوضـع ۱شـماره  جـدول  . فرزند اسـت ۳تر از کم

.دهدمين را نشان يمراجعياجتماع

نيدر مراجعياجتماعيصفات فرد):۱(شماره جدول

انحراف معياردامنهمتوسط

۱۸۰۴/۹-۸۶/۳۴۴۷سن به سال

۰۴۸/۴-۳۶/۱۰۱۶التيحصزان تيم

۸۰۷۵/۱۱۵- ۱۴/۳۱۷۸۰۰الينه به ده هزار رهادرآمد ما

۰۵۳/۰- ۸۶/۱۵تعداد فرزندان

۳۶۸/۳۶- ۰۷/۵۸۱۳۰مدت ازدواج به ماه
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و يهمسـرآزار زان يـ ن ميـي تعيهانامهپرسشج حاصل از ينتا

۶۴/۴۵يهمسر آزاراز يت نشان داد که متوسط امتيمذهبيمحتو

ن نمره رابطه معکوس ياست و ا۸۴از ين امتيچون حداکثر ااست و

ين از شدت متوسطيدر مراجعيهمسرآزارلذا .دارديآزاررهمسبا 

. برخوردار بود

بود و چون حـداکثر  ۱۴/۱۲۹ت يمذهبياز محتويمتوسط امت

ز يـ ن نات مراجعـ يمـذهب يزان محتـو يـ است لـذا م ۲۲۴ن نمره يا

ت در جـدول  ير عوامـل مـذهب  يازان سـ يشود ممييابيمتوسط ارز

.درج شده است۲شماره شماره 

يت و همسر آزاريمذهبيزان محتويمتوسط م:)۲(شماره جدول

اريانحراف معدامنهمتوسطت در دو ماه گذشتهيوض

۹۳/۲۳۹/۶- ۶۴/۴۵۶۲/۶۵يهمسر آزارنامهپرسشاز حاصل از يامت

۱۷۳/۰- ۰۷/۲۳يکيزيتعداد خشونت ف

۱۹/۲-۲۱/۷۱۲ينت روانتعداد خشو

۵/۱۰۴۵/۴-۸/۱۸۲/۲۶يبه همسرآزارياز نگرش و آگاهيامت

۳۵۸/۲-۲۹/۹۱۵تعداد کل خشونت

۷/۶۶۷۳/۳۸-۱۴/۱۲۹۵/۲۱۲تيمذهبياز محتويامت

۸۷/۷۸۵/۵-۳۶/۱۸۲۳/۲۲دياز اعتقاد به توحيامت

۵۴/۵۲/۲-۹۳/۱۱۴۳/۱۵از اعتقاد به معاديامت

۷/۸۵/۱-۳/۱۰۷/۱۶ن به نبوتماياز ايامت

۷۸/۷۴۵/۴-۰۷/۱۸۲/۲۴از عمل به واجباتيامت

۷۶/۵۶۲/۶-۱۴/۲۸۷/۳۲از عمل به مستحباتيامت

۸۷/۱۸۲۴/۹-۵۷/۳۷۶۵/۴۲از محرماتياز دوريامت

ت بـه  يمـذهب يو محتويهمسرآزاريهارين مطالعه متغيدر ا

از هـا ن آنيرابطه بـ يبررسيشده بودند لذا برايابيارزميشکل ک

ين محتـو يب بـ ين ضريا. رسون استفاده شديپيب همبستگيضر

ت و يمذهبين محتويبيعنيبود -۷۵۸/۰يت و همسر آزاريمذهب

ــزا يهمســرآزار ــا اف ــويرابطــه معکــوس وجــود دارد و ب يش محت

ن عمل يبيب همبستگيضر. ابدييکاهش ميت همسر آزاريمذهب

ت اسـت و خشـونت   يمذهبيمحتواز عوامل يکيبه مستحبات که 

ن يشـتر ياست بيمسر آزارهکه از عوامل يکارکتکيعنييکيزيف

ن دو يـ ن اين ارتبـاط بـ  يشـتر يبيعنـ ياست -۹۶۹/۰مقدار بوده و 

از محرمـات و  ين دوريبـ يب همبسـتگ يضر. شودميده ير ديمتغ

ن مقـدار را  يتـر کـم يبدون کتک کاريبدخلقيعنييخشونت روان

ت يمـذهب يعوامل ششـگانه محتـو  ميتما. است-۲۴۹/۰داشته و 

بـا  يشتريبيداشتند و همبستگيبا خشونت روانميکيهمبستگ

با يشتريت ارتباط بيمذهبيمحتويعنيداشتند يکيزيخشونت ف

۳شــماره جــدول. يدارد تــا بــا خشــونت روانــيکــيزيخشــونت ف

يت را با عوامـل همسـر آزار  يمذهبين عوامل محتويبيهمبستگ

.دهدمين نشا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فاطمه آرا،فريانيصدقيدکتر عليي،خويزاده، دکتر عفت مرقاتين موسيدکتر حس

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1389پاییز، سومم، شماره هشتدوره 166

تيمذهبيو  محتوين همسر آزاريرسون بيپيب همبستگيضر:)۳(شماره جدول

P-Valueرسونيپيب همبستگيضرشودمييبررسهاکه رابطه آنيريدو متغ

۰۴/۰-۷۵۸/۰يت و همسر آزاريمذهبيمحتو

۰۲/۰-۸۰۷/۰يکيزيت و خشونت فيمذهبيمحتو

۰۱/۰- ۶۲۶/۰يت و خشونت روانيمذهبيمحتو

۰۱/۰- ۶۵۶/۰يد و همسر آزاريمان به توحيا

۰۰/۰-۶۷۹/۰يکيزيد و خشو نت قيمان به توحيا

۰۵/۰-۴۶۷/۰يد و  خشونت روانيمان به توحيا

۰۴/۰-۵۷۰/۰يمان به معاد و همسر آزاريا

۰۳/۰-۸۸۵/۰يکيزيمان به معاد و خشو نت قيا

۰۰/۰-۶۷۳/۰يمان به معاد و  خشونت روانيا

۰۳/۰-۴۴۹/۰يمان به نبوت و همسر آزاريا

۰۰/۰-۷۲۳/۰يکيريمان به نبوت و خشونت فيا

۰۱/۰-۶۲۱/۰يمان به نبوت و خشونت روانيا

۰۶/۰-۵۴۶/۰يعمل به واجبات و همسر آزار

۰۳/۰-۷۷۲/۰يکيزيعمل به واجبات و خشونت ف

۰۴/۰-۴۶۵/۰يعمل به واجبات و خشونت روان

۰۵/۰-۳۲۶/۰ياز محرمات و همسر آزاريدور

۰۵/۰-۴۷۹/۰يکيزياز محرمات و خشونت فيدور

۰۹/۰-۲۴۹/۰ياز محرمات و خشونت روانيدور

۰۰/۰-۹۰۲/۰يعمل به مستحبات و همسر آزار

۰۰/۰-۹۶۹/۰يکيزيعمل به مستحبات و خشونت ف

۰۱/۰-۸۴۴/۰يعمل به مستحبات و خشونت روان

)ميزان مذهبيتYميزان همسر آزاري و محور Xمحور (نمودار پراكندگي خشونت عليه همسر در اثر تغييرات مذهبيت):۱(شماره شكل
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معلوم است كه ميزان همسرآزاري در همه ۱شمارهتوجه شكل با
.شودن زياد است و با افزايش مذهبيت همسرآزاري كم ميامراجع

يريجه گيبحث و نت

گونـه  كه رابطه بين مذهبيت و همسـرآزاري را ايـن  ايمطالعه

يافت نشد لذا توسعه كار نظري در اين ،تجزيه و تحليل كرده باشد

با توجـه  . حوزه براي شناختن عوامل موثر بر خشونت ضروري است

يت در مردان مرتکب همسر آزاريمذهبيمحتو۲شماره به جدول 

يمحتـو ۳جـدول  شـود و بـا توجـه بـه     مييابيمتوسط تا کم ارز

ش يبـا افـزا  يعنـ يدارد يت رابطـه معکـوس بـا همسـر آزار    يمذهب

ن عوامـل  يابـد و از بـ  يمـي کـاهش  يت همسر آزاريمذهبيمحتو

از محرمـات  ين و دوريشتريت عمل به مستحبات بيمذهبيمحتو

ـ . داردين رابطـه را بـا همسـر آزار   يترکم ن عوامـل سـازنده   يو از ب

ن يتـر کـم ين و خشونت روانيشتريبيکيزيخشونت فيهمسر آزار

ت از آن دارد کـه  يـ حکاهـا افتهي. ت دارديمذهبيرابطه را با محتو

از دارد و يـ نيشـتر يبيمذهبيهابه آموزشيکاهش خشونت روان

ـ  برخـوردار اسـت و   يشـتر يبين فـرد يعمل به مستحبات از بعد ب

ت اتفــاق ير عوامـل مـذهب  يش سـا يافتن آن بعـد از افــزا يـ ش يافـزا 

يهـا توان از آموزشمييکاهش همسر آزارين برايبنابرا. تدافمي

شتر از يبيکيزياستفاده نمود و انتظار داشت که خشونت فيمذهب

اسـت  يگريد ديين مطالعه تايا. افتيکاهش خواهد يخشونت روان

در يرا ارتقاء دهد و عامل مـوثر يتواند بهداشت روانميکه مذهب 

. ه همسر استيکاهش خشونت عل

داتهاشنيپ

پرخطـر و  يهـا شود آموزش مقابله با رفتارميد هانشيپ.۱

ــناختمشــاوره روان ــانو روانيش ــرايدرم ــاهش يب ک

د بـر  يـ ت تاکيـ و بـا رعا يکرد مـذهب يبا رويهمسرآزار

ن پژوهش مورد توجه يت که در ايمذهبيعوامل محتو

د و نبوت و معاد عمـل بـه   يمان به توحيايعنيبوده اند 

ن اسـالم  يـ از محرمـات د يحبات و دورواجبات و مست

.رديصورت گ

يمـذهب ميعمـو يهاآموزشيکاهش همسرآزاريبرا.۲

.د استيالزم و مف
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