
 

 

  سمه تعالیب                                                    

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان حاج محمد اسماعیل امیتاز و مرکز 

  فوریتهاي پزشکی شهید رجایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خشونت خانگی علیه زنان(همسر آزاري)

 تعریف همسر آزاري   

در تعریف همسر آزاري به خاطر دخالت عوامل مختلف، صاحب    

نظران تعریف هاي متفاوتی را شرح داده اند، دکتر علیرضا کاهانی 

همسر آزاري یعنی بد رفتاري یا خشونتی « ورد می گوید در این م

که از طرف یکی از زوج ها بر دیگري اعمال شود که این خشونت 

در برخی کتابهاي مرجع، » باشدروانی یا جسمی ممکن است 

همسرآزاري یا خشونت با همسران را به الگوي فزاینده سوء رفتار 

طریق فشار، که در آن همسر رسمی شریک زندگی خود را از 

دهد تعریف ترساندن و با تهدید به خشونت تحت مراقبت قرار می

  اند.کرده

: همسر آزاري یک آسیب اجتماعی پنهان است که همسر آزاري

معموالً در محیط بسته خانه شکل گرفته و سبب عدم اطمینان و از 

  هم گسیختگی کانون خانواده است.

مخدر استفاده می کنند میزان همسر آزاري در شوهرانی که مواد "

  "بیشتر از شوهرانی است که مواد مخدر استفاده نمی کنند.

* دکتر محمدرضا شمس انصاري: روانپزشک پزشکی قانونی می 

  گوید:

ریشه هاي همسر آزاري بر اختالالت روحی و روانی و محیطی اثر 

اقتصادي و اجتماعی و نیز به دلیل  - می گذارند و فشارهاي مالی

قادر نیست به خود از پس اداره زندگی خود برآید سبب  اینکه فرد

ایجاد انگیزه براي همسر آزاري به صورت خودآگاه و ناخودآگاه می 

شود و همچنین اختالالت شخصیتی و زمینه هاي ژنتیکی و عدم 

  عالقه و وابستگی زوجین از عوامل دیگر همسر آزاري می باشد.

  
  انواع خشونت:

 - ی مانند صدمه زدن به اشیاي منزلخشونت فیزیکی و بدن -1

  ضرب و شتم.

  خشونت روانی و کالمی مانند تحقیر و سرزنش. -2

منع  - خشونت اجتماعی مانند ممنوعیت ارتباط با بستگان -3

  اشتغال و تحصیل.

  خشونت اقتصادي مانند نپرداختن خرج و مخارج زندگی. -4

 علل همسرآزاري

 دکتر حسین اسد بیگی :علل روان شناختی 

روانشناس بالینی معتقد است : اختالل شخصیت  

وابسته به دیگري عاملی براي همسرآزاري اینگونه 

 بیماران روانی است.

هاي اختالل شخصیت وابسته کـــه در رتبه سوم اختالل

شود که به گیرد ، بیشتر در کسانی دیده میشخصیتی قرار می

وي براي آنها یک نفر شدیداً وابسته بوده و اجازه می دهند که 

 تصمیم بگیرد.

دسته نخست از انواع اختالل هاي شخصیتی موسوم به پارانوئید   

(بدبینی) در افرادي دیده می شود که داراي سوء ظن شدید بوده 

به گونه اي که حتی دست به قتل همسر خود می زنند (نشریه 

 )25/4/83گلستان قرآن ، 

  سایر عوامل و متغیرهاي موثر در پدیده

در زمینه عوامل و متغیرهاي موثر در : رآزاريهمس

جنس ، وضعیت  اقتصادي پدیده همسرآزاري سن ،

اجتماعی و فرهنگی تربیتی ، مذهبی ، سوء سابقه ، 

 شغل، تعهد زوجات و ... دخیل می باشند.

در ایران اکثر زنان به خاطر شرم و حیا و تالش براي جلوگیري از  "

  "حمل می کند.گسیختگی خانواده آزارها را ت

 عوارض روانی و پیامدهاي مخرب همسر آزاري

زن و مرد عناصر اساسی پایدار در خانواده هستند و ادامه     

موجودیت خانواده متکی به نقش آفرینی آنها می باشد. نقش 

حساس زن در امور خانواده به دلیل تربیت و سازندگی امر مهمی 

به عنوان پرورش است وجود زن موجب پیوند می شود و زنان 

 شوند.دهندگان تلقی می

احساس عدم امنیت اجتماعی، احساس نیاز به پشتیبانی و    

مراقبت به جهت ترس از خشونت هاي مختلف، کاهش انرژیهاي 

مثبت اعضاي جامعه، صرف انرژي افراد جهت مقابله با خشونت به 

وابط جاي استفاده از انرژي در بهسازي اجتماعی، ایجاد اختالل در ر

سالم اجتماعی، ایجاد نیروهاي رنجور و ناتوان، ایجاد احساس عدم 

اطمینان و بی اعتمادي، اجتماعی و ... همگی از جمله پیامدهاي 

ناگوار خشونت در سطح اجتماع و خانواده می باشد. (نشریه جوان، 

3/10/82(  

در اصل سه نوع روش پیشگیري می تواند درباره بد رفتاري 

  برده شود.با همسر بکار 

  مشاوره پیش از ازدواج که همان پیشگیري اولیه است. -1

مشاوره زناشویی براي کاهش اختالالت که پیشگیري ثانویه  -2

  است.



 

 

حمایت و مشاوره که بیانگیر پیشگیري  -فراهم آوردن امنیت -3

  ثالث است.

  :براي پیشگیري از خشونت و عصبانیت در وهله اول

هر گاه یکی از افراد عصبانی می شود، فردي که داناتر است باید 

براي مدت کوتاهی فضا را ترك کند تا فشار و بار استرس و 

عصبانیت فضا کاهش پیدا کند بنابراین همیشه در فرآیند درگیري 

ها مقصر کسی است که داناتر است چرا که فرد دانا باید فضا را 

  مدیریت کند.

  ي از خشونت:راهکارهاي پیشگیر

*داشتن این تفکر که هر آنچه براي خود می پسندیم براي دیگران 

بپسندیم و بالعکس به عنوان اصل در زندگی خانواده ها باعث 

  پیشگیري بسیاري از برخوردها در خانواده ها می شود.

*تفکیک نقشها در خانواده و محل کار بهترین راه کاهش استرس و 

  عصبانیت است.

شکالت خانواده در محل کار و بالعکس بهترین راه * جدا شدن م

  ممکن براي ایجاد تعادل روحی و روانی است.

  * نقش باورهاي دینی و تغذیه کودك در کاهش خشونت:

* در خانواده هایی که اعتقادات دینی و باورهاي مذهبی و تعهدات 

اخالقی قویتر است کودکان کمتر عصبانی می شوند و کمتر به 

  گرایش پیدا می کنند.سوي خشونت 

* تعذیه کودك و استفاده از شیر مادر تأثیر به سزایی در خلق و 

خوي کودکان دارد. نوع پوشش نوزادان، قنداق کردن کودك باعث 

فشارهاي عصبی در کودك می شود که در بزرگسالی منجر به 

  خشونت هاي مختلف رفتاري و گفتاري می شود.

زاري در دوران طفولیت در * ریشه هاي کودك آزاري و همسر آ

ذهن کودك نقش می بندد و گاهی در بزرگسالی این خشونت ها 

  باعث ناتوانی جسمی در مردان می شود.

  مسئولیت زن در موقعیت خشم مهارناپذیر همسر:

اگر مرد در وضعیتی قرار گرفت که به هر دلیل نمی تواند یا نمی 

دن به همسر خواهد خشم خود را مهار کند و در پی آسیب رسان

است،مهمترین وظیفه ي زن در این موقعیت ، محافظت از سالمت 

خود و دیگر اعضاي خانواده است.اگر ترك موقعیت یا دور شدن از 

عامل خشونت ممکن نبود ،دفاع از خود در مواقع بحرانی و حساس 

الزم است،نه اینکه او به همسر حمله کند  چرا که اینکار خشونت را 

و اوضاع را بدتر می کند. یاد خدا، براي محافظت از شعله ور کرده 

خود و آرامش دادن به شوهر نیز از وظایف مهم زن در این وضعیت 

  است.

  اورژانس اجتماعی (شماره  بادر مواقع ضروري تماس

کمک کننده خواهد بود. مراجعه حضوري در   )123

زمان بحران و استفاده از خمات مشاوره اي و اسکان 

قربانی خشونت در مراکز تحت نظر سازمان  موقت زنان

  بهزیستی از خدمات این مرکز می باشد. 

  مسئولیت زنان پس از رفتار خشونت آمیز همسر:

نخستین وظیفه ي زنان پس از رفتار خشونت آمیز ،بازسازي روانی 

خود و برنامه ریزي براي جبران آسیب هاي ناشی از خشونت همسر 

ت با بررسی ابعاد گوناگون زندگی است.زن خشونت دیده الزم اس

خانوادگی ،همسر و شخصیت خود ، به ترمیم عزت نفس و اعتماد 

به نفس خویش بپردازد. پس از نیل به آرامش و برقراري تعادل 

نسبی، وظیفه دوم زنان مذاکره است که باید در وضعی آرام و دور 

از تنش صورت گیرد.استفاده از حمایت اجتماعی خویشان، 

گان و دوستان، در همه ي مشکالت زندگی از جمله اختالف همسای

خانوادگی و خشونت همسر، ضروري است و می تواند در بازسازي 

شخصیت زن و اصالح اوضاع بسیار موثر باشد.در نهایت استفاده از 

مشاوره تخصصی در همه ي این فرایند ه می تواند کمک هاي 

  بسزایی در اختیار زنان قرار دهد.

 افت خدمات رایگان در این زمینه: مشاوره در جهت دری

مراکز جامع سالمت (در صورت ارائه برگ ارجاع از 

 پزشک خانواده مشاوره به صورت رایگان انجام می شود)

اگر خشونت تکرار شود و زن نتواند از آن پیشگیري کند 

و حقوقش همواره زیر پا گذاشته شود و به او آسیب 

نه مراجعه به دستگاه هاي جدي وارد گردد، متاسفا

قضایی راهی گریز ناپذیر می باشد که البته به نظر می 

رسد اگر زن پیش از کشاندن مشکل به مراجع قضایی 

فرایند هاي اصالح را طی کند مناسب تر است، 

زیراحقوقی شدن مشکل، پیامد هاي ویژه اي دارد که 

شاید اصالح مشکل را براي همیشه دشوار یا ناممکن 

  سازد. 

  بع : انم

پمفلت واحد سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت، ماهنامه 

  51تخصصی دنیاي سالمت شماره 

ساالري فر،محمدرضا،خشونت خانگی علیه زنان(بررسی، علل و 

  1389درمان با نگرش به منابع اسالمی) بهار

هاي خانواده شناسی اجتماعی، ستیزهآسیب«فرجاد، محمدحسین: 

  1372ت منصوري، ، انتشارا»و طالق

  گرد آوري کننده:الدن شمس

  95تابستان 

  

 


