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یقانونیدر مراجعه کنندگان به مراکز پزشکيآزارشوهریفراوانیبررس
گزارش کوتاهکی: 1393تیلغا1391از سال رازیشهر ش
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25/6/97پذیرش مقاله:18/6/97دریافت اصالحیه از نویسنده:27/12/96ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:29/11/96دریافت مقاله:

چکیده
یفراوننییمطالعه، تعنیهدف از انجام ا.در جامعه داردامروزه شیوع باالییاست کهيادهیپديآزارهمسرو هدف: نهیزم

.بوداستان فارس یقانونیپزشکبه اداره کل یدر موارد ارجاعرازیشهر شيآزارشوهر
از صدمات تیشکابا1393یال1391از سال که استیمردانشامل یفیمطالعه توصنیجامعه پژوهش اکار: روش

ها استفاده دادهيگردآورجهت ستلیچکازمراجعه نموده بودند. رازیشینقانویتوسط زنان خود به مراکـز پزشکیکیزیف
.شدندتجزیه و تحلیلSPSSفزارانرمتوسط داده ها و شد 

و اتی) سابقه مصرف دخاندرصد75/36(نفر43اد،ینفر سابقه اعت6)درصد12/5زنان، (نبیازنتایج نشان داد که: هاافتهی

. بودنیعدم تمکویو عاطفیآزار روانتیآزار و اذهايروشنیترعیشا) سابقه مصرف الکل داشتند. درصد82/12(نفر15
شوهر به خانواده خود یعاطفیشوهر به خانواده زن، وابستگیمالیدخالت خانواده زن، وابستگ،يعلل شوهر آزاریدر بررس
. گزارش شدن شوهر به زیمالیو وابستگ

يها، آموزشکـاهش خشـونتيبـرايشنهادیدارد. راهکار پینگرانيجایروز افزون خشونت خانگزانیم: يریگجهینت

مؤثر باشد. واندتمینیز هارسانهویدر مدارس، مراکز درمانیزندگهايقبل از ازدواج است. آموزش مهارتدیمف
رانیاراز،یمردان، شهیخشونت عل،يرناسازگا،يآزارشوهر: يدیکلهاي هواژ

مدیرکل پزشکی قانونی فارس، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایرانپزشک قانونی، -1
کارشناس پزشکی قانونی، دکتراي تخصصی ، عضو پیوسته مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور، تهران، ایرانسنده مسئول)(نوی-2

zarenezhad@hotmail.comپست الکترونیک: ، 071- 36324100، دورنگار: 071- 36324100تلفن: 
علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -3
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستاد مرکز تحقیقات محیط کار، -4
رانیاراز،یش،یحقوق جرم و جزا، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسالمیگروه آموزشاریاستاد-5
رانیاراز،یش،پیام نورحقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه فقه و یگروه آموزشاریاستاد-6
مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراناستاد گروه آموزشی روانپزشکی، - ٧
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...در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی يرشوهرآزایفراوانیبررس782

1397، سال 8، شماره 17دورهرفسنجانکیدانشگاه علوم پزشمجله 

مقدمه
که در اذهان عموم به عنوان خشونت آزاريواژه همسر

و در تمام اعصار و جوامع رودیکار مهزن بهیشوهر عل
زینيتأسف در جوامع امروزتنهایباواست	وجود داشته

جادیايبرا،یاسالمدگاهی]. در د1[استشیرو به افزا
هايزن و شوهر، به تفاوتانیمیواقعتیمیوحدت و صم

نایاساسبرواستشدهتوجههاآنیعیو طبيزیغر
استدهیمتناسب وضع گردیحقوقکیهر يها، براتفاوت

آزار ي: رفتارشودیگفته ميآزارشوهرفی]. در تعر2[
خانواده به طیشوهر که در محهیزن عليدهنده از سو

البته ممکن کند،یممالیرا پاو حقوق اوونددپییوقوع م
باشد	داشتهیو جسمياقتصاد،یجنس،یاست جنبه روان

	داشتهیمختلفقیابعاد و مصادتواندیمآزاريشوهر]. 3[
شوهر، يو آبروتیثیحبیشامل تخرروانیبعد: باشد

و انتساب یشکستن حرمت پدر در نزد فرزندان، فحاش
و انتظارات شوهر، عدم توجه به خواستست،یصفات ناشا

نامناسب سهیخود و شوهر و مقاشاوندانیخونیبضیتبع
و ینیبدب،یمسائل جزئییمردان، بزرگ نماریهمسر با سا
شامل يشوهر آزاری]. بعد جسم4باشد [یسوء ظن م

از آزار و گریدی. نوعباشدیمیضرب و جرح و همسرکش
صرف بدون داشته و عمدتاً شامل تياقتصادریشهها،تیاذ

. زن در باشدیاموال شوهر ميو نابودبیتخراجازه و 
شوهر یتیموجب نارضاه،یرویبا مصرف بییآزارهانیچن

ياقتصاديرا در تنگنايویو چه بسا از نظر مالشودیم
شیخویمخارج زندگنیتأميکه برايقرار دهد، به حد

یو روحیجسمیکند و احساس خستگیتالش مضاعف
تواندیزن م،یدر بعد جنسشوهرتی]. آزار و اذ5[دینما

و یجنستیبا شوهر به صورت محرومیدر روابط جنس
علل و عوامل يدارايآزار]. شوهر5باشد[یجنسیلمییب

یعوامل عبارتند از علل فرهنگنیاست که ايمتعدد

يباورهایسستها،تیو مسئولفیمانند عدم شناخت وظا
،یافسردگ،ییمانند تنهایناختشو علل روانیمذهب

باشند یه و بروز تنفر مقتوهم، اضطراب، ترس، عدم عال
در خصوص ابعاد یمطالعه جامعنکهی]. با توجه به ا6[

یپزشکیوجود نداشته و از طرفيمختلف شوهر آزار
جراحت ها و یجهت ارجاع و بررسیمرجع مناسبیقانون

ن یهدف از انجام اشد،بایها در ابعاد مختلف متیآزار و اذ
در مراجعه کنندگان به يآزارشوهریفراواننییمطالعه تع

تیلغا1391از سال رازیشهر شیقانونیمراکز پزشک
.بود1393

هامواد و روش
يآمارجامعهبوده و یفیمطالعه حاضر از نوع توص

از صدمات تیاست که به علت شکايمرد117شامل 
در رازیشیقانونیمراکز پزشکتوسط زنان خود بهیکیزیف

مراجعه 1393اسفند ماه یال1391نیفروردیبازه زمان
مشترك یورود بـه مطالعه شامل زندگيارهایاند. معکرده

اعالم زیشده بود و نياز آن سپرـالسکیکه حداقل 
مدارك يجهت شرکت در مطالعه و افراد داراتیرضا

قیدقیکیت دموگرافهت ثبت مشخصاجمعتبر ییشناسا
از همسرشان جدا یکه در زمان بررسيها بود. افرادنمونه

جدا از ایوبود	همسرشان فوت شدهای،شده بودند
ناکامل يهاپروندهيداراایو کردندیمیهمسرشان زنـدگ

بودند، از مطالعه خارج شدند. 
بود که توسط یستلیچکها،دادهيگردآورابزار
و یگران بر اساس کتب و منابع معتبر داخلپژوهش

یفرهنگیاجتماعطیو سپس بر اساس شراهیتهیخارج
شامل مشخصات رهایشد. متغسازي	گونهمیرانیجامعه ا

،یزوج و زوجه شامل سـن، سـن ازدواج، سابقه ازدواج قبل
الت،یفرزندان، شغل، تحصداداختالف سن با همسر، تع

همراه ایمستقل یزندگ،یوانراییجسميماریسابقه ب
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783و همکارانمحمد زارع نژاد

1397سال ،8، شماره 17دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

اشتغال، مصرف تیمحل سکونت، وضعتیخانواده، وضع
مربوط به بخش خشونت یالکل و اطالعاتاد،یاعتگار،یس

خشونت ،یخشونت کالم،یخشونت جسم،یخانگ
ثرمؤیعلل احتمالیو برخیو خشونت مالیروان- یعاطف

. بودهاخشونتنیبر بروز ا
یخشونت عاطفریضر منظور از متغپژوهش حادر

از ینگرشایو یعبارت بود از انجام هر عمل، خط مش
به مرد یو روانیروحبیآسجادیطرف همسر که موجب ا

بدون يریگمیتصمهايخصوص از شاخصنی. در اشدیم
یو بداخالقنیعدم تمک،یمشورت با مرد، نامهربان

خشونت ریغاز متمنظورپژوهش نیاسـتفاده شد. در ا
هلزدن،لگدزدن،	مشتزدن،	یلیشامل سیکیزیف

وکردن،	به سـمت فرد، اقدام به خفهاءاشیپرتابدادن،
استهزاء،تمسخر،. بودسوزانندهموادازاستفادهکردن،داغ

و فحش احترامی	بینامتعارف،وزشتالقابباصداکردن
محسوبیالمو کیخشـونت عاطفریمتغهايشاخصزین
SPSSافزار نرمها از دادهجهت ثبت تی. در نهاشدیم

و جهت بیان نتایج، از آمار دیاستفاده گرد19نسخه 
.شدتوصیفی و رسم جدول استفاده 

نتایج
مرد که توسط همسران خود 117مطالعه، نیدر ا

يریگیقرار گرفته بودند و جهت پتیمورد آزار و اذ
کرده هدر شهر مراجعیانونقیبه پزشکییقضاتیشکا

اریو انحراف معنیانگیقرار گرفتند. میبودند، مورد بررس
و نیانگمیوسال6/27±68/5شوهران مورد مطالعه یسن

. بودسال2/24±96/4آنان همسرانیسناریانحراف مع
نیزوجیاختالف سناریو انحراف معنیانگمی

زندگیعشروازسال7/2±05/1وبودسال20/4±27/5
مشخصات یدر خصوص برخ.گذشتیمشترك آنان م

آورده شده 1مورد مطالعه در جدول تیجمعکیدموگراف
است.

سن ي) از زنان دارادرصد83/6نفر (8مطالعه نیادر
ي) دارادرصد29/45نفر (53از همسران خود و شتریب

)درصد49/26نفر ( 31سال و 5تا کییاختالف سن
نیب)درصد18/15نفر (18سال و 10تا 6یاختالف سن

)  افراد مورد مطالعه درصد98/5نفر (7سال و 15تا 11
مطالعه نی. در ادندسال بو20تا 16یاختالف سنيدارا
67و یدر منزل شخصنی) از زوجدرصد04/35نفر (41

09/7نفر (9و اي) در منزل اجارهدرصد26/57نفر (
. کردندیمیهمسر زندگایخود نیلد) در کنار وادرصد
اد،یسابقه اعتي) دارادرصد18نفر (21مردان، نیباز

گار،ی(ساتیسابقه مصرف دخاني) دارادرصد45نفر(53
) سابقه مصرف الکل را درصد23نفر (27) و انیقل

نفر سابقه 6)درصد4(زیهمسرانشان ننیداشتند. از ب
و انیو قلگاریشامل ساتینفر مصرف دخان43اد،یاعت

). 1(جدول الکل را داشتندنفر سابقه مصرف 15نیهمچن
نفر 47شوهران نشان داد که یشغلتیوضعیبررس

)درصد65/19نفر (23شغل آزاد، يدارا) درصد17/40(
پرسنل )درصد40/9نفر (11،يشغل کارمنديدارا
بودند. از کاریبدرصد76/30نفر معادل 36بوده و ینظام

)درصد98/5نفر (7همسران افراد مورد مطالعه، انیم
غلشيدارا)درصد33/33نفر(39شغل آزاد، يدارا

بودنددارخانهزین)درصد68/60نفر (71و يکارمند
).1جدول(

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

8.
1.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.8.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3620-fa.html


...در مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی يرشوهرآزایفراوانیبررس784

1397، سال 8، شماره 17دورهرفسنجانکیدانشگاه علوم پزشمجله 

1393یال1391از سال رازیشیقانونیبه مراکز پزشکيشوهر آزارنیمراجعکیمشخصات دموگراف- 1جدول 
همسران(زنان) مردان متغیر

96/4±	2/24 68/5±	6/27 میانگین سنی
)12/5%(6 )80/18%(22 سابقه اعتیاد
)75/36%(43 )29/45%(53 قلیان)مصرف دخانیات (سیگار،
)82/12%(15 )07/23%(27 مصرف الکل

تحصیالت
)0%(0 )0%(0 بی سواد

)80/18%(22 )49/26%(31 زیر دیپلم
)58/43%(51 )89/35%(42 دیپلم
)40/9%(11 )96/11%(14 دیپلمفوق
)23/16%(19 )23/16%(19 لیسانس
)96/11%(14 )40/9%(11 لیسانس و باالترفوق

شغل
)98/5%(7 )17/40%(47 آزاد
)33/33%(39 )65/19%(23 کارمند

)0%(0 )40/9%(11 پرسنل نظامی
)68/60%(71 )0%(0 دارخانه

)0%(0 )76/30%(36 بیکار

1393یال1391از سال رازیشیقانونیبه مراکز پزشکيشوهر آزارنحوه و علل-2جدول

نحوه شوهرآزاري تعداد(درصد)
)27/25%(30 پرتاب اجسام
)88/31%(37 گیخراشید
)45/8%(10 گاز گرفتن

)8/0%(1 استفاده از مواد سوزاننده
)99/89%(105 آزار روانی و عاطفی

)2/57%(67 عدم تمکین
علت اختالف و شوهر آزاري

)02/41%(48 دخالت خانواده زن
)91/35%(42 وابستگی مالی شوهر به خانواده زن
)02/41%(48 خانواده خودوابستگی عاطفی شوهر به
)12/11%(13 وابستگی مالی شوهر به زن
)55/39%(46 مشکالت مالی
)20/27%(32 احساس خیانت

بحث 
سوء آن بر اتریتأثپیامدهاي همسر آزاري در جوامع و 

استشدهدادهنشانمتعدديهايخانواده در پژوهش

ازآنبودنپنهانآزاري،همسرعمومیمشخصاتاز]. 7[

راهمسرانشانآزارافراداغلبکهطوريبهاست؛انظار

]. 8, 6[ندنماییميآن خوددارانبیازوکردهتحمل

و يهمسر آزاردهیدر مورد پديمتعددعاتتاکنون مطال

] 9،10است [دهیزن توسط شوهر انجام گردتیآزار و اذ

شوهر يآزارهمسردهیدر مورد پدیاما مطالعات جامع

شد تا یمطالعه سعنیوجود ندارد. در اتوسط زنان

در شوهران و انجام يآزارهمسردهیاز پدیکاملاتیجزئ

در نیسن زوجی. بررسشودبررسیهاشده توسط زنان آن
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785و همکارانمحمد زارع نژاد

1397سال ،8، شماره 17دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

] نشان 12، 11مطالعات [ریآن با ساسهیمطالعه و مقانیا

رواج زینترنییپانیدر سنيآزارهمسردهیداد که پد

از يادیکه مدت زمان زيدر مواردنینچو هماستافتهی

Shams.شودیمدهیدز،نیاست	نگذشتهشانیازدواج ا

Esfand Abadموارد شتریباشتند،اذعان دزیو همکاران ن

.]4[استدر سال اول ازدواج رخ داده يهمسرآزار

و Shams Esfand Abadکه توسط ايمطالعهدر

یزان همسرکه مدیانجام شد، مشخص گرديهمکاران و

-که از الکل یا مواد مخدر استفاده میيآزاري در افراد

است که از الکل یا مواد مخدر افراديازبیشترکنند،

قابل یفراوانزنیحاضرمطالعهدر]. 4[کننداستفاده نمی

و اتیسابقه مصرف مواد مخدر و دخانوادیاز اعتیتوجه

ل توجه در الکل در افراد وجود داشت. نکته قابنیهمچن

سابقه مصرف مواد مخدر و يباالیمطالعه فراواننیا

هايتوسط تستیستیدر زنان بود که البته بااتیدخان

. ردیقرار گدییو تایمورد بررسقیدقیشگاهیآزما

Kazemianبه رواج مصرف ايالعهدر مطزیو همکاران ن

اشاره نمودنديآزارمواد مخدر و الکل در موارد همسر

يشوهر آزاریمطالعه، فراواننی. نکته قابل تامل در ا]13[

،یباالتر (کارشناسالتیدر زنان و شوهران با سطح تحص

.باشدیارشد و باالتر) میکارشناس

افراد، فرهنگ التیسطح تحصشیبا افزارودیمانتظار

و با افتهیگفتگو و مذاکره در درون خانواده گسترش 

با نیتضادها و همچنتیریکاهش تضاد در خانواده و مد

زآمیخشونتيرفتارهارییجهت تغیانجام اقدامات آموزش

يزنان و دختران و اصالح ساختارهايتوانمندسازن،یزوج

آموزش تیو در نهایو فرهنگیاجتماع،يقتصادناسالم ا

-شیپیدر مورد خشونت خانگ،یو اجتماعيحقوق فرد

] .14[واقع شوديکاهش موثرایيریگ

یموضوعات بهداشتنیتراز مهمیکییخانگخشونت

یو جسمانیکه سالمت روانگرددیمهم محسوب م

خشونت. است	از انسان ها را به مخاطره انداختهياریبس

،یفرهنگ،ياقتصاد،یاجتماعهايدر همه گروهخانگی

در بروز، یاتفاق افتاده و عوامل مختلفیو مذهبیقوم

با نظر به زی. در مطالعه ما نارندو تداوم آن نقش ددیتشد

کهنیکه با وجود امیابییشوهران در میشغلتیوضع

را داشتند، پس از آن، یفراواننیشتریافراد با شغل آزاد ب

و یرا در خشونت خانگیقابل توجهیفراوانکاریافراد ب

با نظر بهیبه خود اختصاص داده اند. از طرفيشوهر آزار

یهمسران (زنان)، که زنان شاغل فراوانیشغلتیوضع

شوهران يکاریرسد بیرا داشتند، به نظر میقابل توجه

. باشدیمياختالف و بروز شوهر آزارجادیجهت ایعامل

Alilooالت،یتحصزانیگرفتند که مجهینتزیو همکاران ن

یروانيماریو سابقه بادیمصرف الکل، اعت،يکاریدرآمد، ب

باشد یمشتریبيداریمعنطوربيآزارموارد همسردر

]15.[

يآزارشوهر از نحوه یمطالعه، انواع متنوعنیادر

و یشامل آزار روانبیتوسط زنان وجود داشت که به ترت

پرتاب اجسام، گاز ،یدگیخراشن،یعدم تمک،یعاطف

. در بوددیگرفتن و استفاده از مواد سوزاننده مانند اس

نتریشایع،يآزاردر بابل در ارتباط با همسريمطالعه ا

ترین نوع جرح، خراشیدگی نوع ضرب، کبودي و شایع

مطالعه، نی]. الزم به ذکر است که در ا10[دیگزارش گرد

انینوع آزار را بکیاز شیاز شوهران، بیتعداد قابل توجه

یو جسمیروانياز آزارهایشامل انواععمدتاً نمودند که 

علت بروز یسمطالعه، بررنیاز نقاط قوت ایکی. دگردییم

بیبود که به ترتياختالف و اقدام همسران به شوهر آزار

شوهر به خانواده، یعاطفیدخالت خانواده، وابستگ
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شوهر به خانواده، احساس یمالیوابستگ،یمشکالت مال

انیشوهر به زن بیمالیوابستگتیو در نهاانتیخ

کیو دموگرافیعوامل روانترقیدقی. لذا بررسدیگرد

در نظر نیچنو هميآزارهمسردهیدر بروز پدنیوجز

قبل از دیمفهايو آموزشرانهیگشیپيگرفتن راهکارها

گسترده در سطح کشور در يزریبرنامهازمندیازدواج ن

مانند مسئله اشتغال از اينهیکنار مرتفع نمودن علل زم

برخوردارند.يادیزتیاهم

گیرينتیجه
یاجتماعیزندگوهیامروزه سبک و شراتییبا نظر به تغ

نهیمناسب در زمهايبا توجه به عدم آموزشنیچنو هم

دهیبا وجود مشکالت عدنیو همچنییزناشویزندگ

وهافرزندان به خانوادهیمالدیشدیو وابستگياقتصاد

هاينهیو وجود زمنیزوجیدر زندگاناطرافیدخالت

به نام آزار ینینودهیپدشیشاهد افزاوزهامر،یشناسوانر

یاجتماعيامدهایپیشوهر توسط همسران بوده که بررس

ضروري با حجم نمونه ترقیبه مطالعات دقازیآن نيو فرد

رسد.نظر میبه

تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر برگرفته قسمتی از نتایج طرح مصوب 

قانونی فارس به شماره شوراي پژوهشی اداره کل پزشکی

مقاله از نیاسندگانینو/پ  می باشد و 145833تصویب 

که اداره کل پزشکی قانونی فارسو پرسنل همکارانهیکل

یقدردان،نمودندياریمطالعه نیايهادادهيآوردر جمع

آورند.یعمل مهب
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Epidemiology of Husband Abuse in Fars Province Among People Referred to

Forensic Medicine Administrations of Shiraz from 2012 to 2014: A Short Report

S. Gholamzadeh1, M. Zarenezhad2, M. Rezaeian3،4, A. Iravanian5, M. Ghorbanzadeh6, A. Sahraian7
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Background and Objectives: Nowadyas, husband abuse is a highly prevalent phenomenon in the society. The

aim of this study was to determine the epidemiology of husband abuse among the people referred to the Fars

Province General Administration of Forensic Medicine from 2012 to 2014.

Materials and Methods: This descriptive study was designed to study a population consisted of all men

referred to a Fars province forensic medicine administrations from 2012 to 2014, with the complaint of physical

injuries by their wives. Data collection was done using a checklist. Data was analyzed by SPSS statistical

software.

Results: The reusults indicated that, among the wives, 6 (5.12%) people were with the history of drug abuse, 43

(36.75%) with the history of tobacco abuse, and 15 (12.82%) with the history of alcohol abuse. The most

prevalent persecution methods were mental and emotional abuse and non-compliance. In examining the causes

of husband abuse, the reported cases included the wife’s family interference, financial dependence on the

husband's family, husband's emotional attachment to his family, and financial dependence on his wife.

Conclusion: The increasing prevalence of domestic violence of wives against husbands is concerning. Useful

education before marriage is the proposed strategy to reduce domestic violence against men. Life skills

education in schools, health centers and the media can also be beneficial.

Key words: Husband abuse, Conflict, Violence against men, Shiraz, Iran
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