
  )Spouse Abuse(همسر آزاري

  نسرین صرافان: تهیه کننده

  کارشناس ارشد روانشناسی

  

در یـک پـژوهش   . آنچه در همسرآزاري مورد اهمیت است سوءرفتار با جـنس مونـت اسـت   . همسرآزاري تاریخچه اي کهن دارد

  .وجود دارد میلیون زن مورد ضرب و شتم واقع شده 8/1مشخص گردید که در ایاالت متحده آمریکا حدود 

به استثناء زنان مطلقه و دخترانی که در مالقات هاي خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند، ضرب و شتم همسر در خـانواده هـایی   

  .اقتصادي روي می دهد -مذهبی مختلف و در تمامی طبقات اجتماعیو  با زمینه نژادي

  .ف الکل و کوکائین شایع استاین مسأله در خانواده هاي مبتال به سوء مصرف مواد، سوء مصر

  .بین فردي و روانی تماما در بروز و حصول این مسأله دخیل هستند ،عوامل رفتاري، فرهنگی

اند که رفتار خشن در آنهـا عـادي بـوده و از دوران کـودکی     از نظر سطح خانوادگی شوهران بدرفتار اغلب از خانواده هایی برآمده

هنگامی که یک مرد یک بار همسر خود . اندبوده اند و یا حتی خود مورد هدف آزار قرار گرفتهشاهد ضرب و شتم زنان خانواده  

  .دهد، احتمال این که مجددا دست به این عمل بزند بسیار استرا مورد آزار قرار می

بـدرفتاري بیشـتر زمـانی    . اي است که به منظور جبران اعتماد به نفس پایین خود به کار می برنددهنده رپرخاشگري شوهر رفتار آزا

شـوهربدرفتار و بـی   . روي می دهد که شوهر در منزل، محیط کار و یا در مقابل دوستانش احساس تهدیـد و یـا ناکـامی مـی نمایـد     

  .به همسر خود منتقل می سازد، لفظاً و جسماً تهاجمی خود را که برانگیخته شده استحوصله و تحریک پذیر، حس 

بـه  (، رفتار ازمایشـی  )بطور مثال پدر یا کار فرماي خود(تمل است بر همانند سازي با یک فرد پرخاشگر انگیزه هاي روانی عمل مش

. ل مسخ شده براي ابراز مردانگـی و تحقیـر زنـان اسـت    و می) ا باز او با من خواهد ماند؟این معنا که آیا هر عملی با همسر بنمایم، آی

اند و مهمترین صفت مشترك آنهـا  خشونت امري متداول است زندگی کرده درصد زنان کتک خورده در خانه هایی که50حدود 

  .وابستگی است

  .ی قرار می گیرند و صدمات غالبا به بروز نواقص زایمانی می انجامدمسدار در دوره بارداري مورد آزار جدرصد زنان بار 25تا  15

مسأله مورد اهمیـت  . آموزش در زمینه هاي دیگر پرداخت همسران آزار دیده وکمک با خطوط تلفنی تماس با مشاور، می توان به 

و همسر را تنها می گذارند به کجا روند تا حداقل جان خود را حفظ  براي زنان آزار دیده این است که وقتی خانه را ترك می کنند

  .نمایند

  .ضربه مغزي همراه استها، دست و پا، خونریزي داخلی یا ضرب و شتم زنان اغلب وحشیانه بوده و با شکستگی دنده

اي هشیارانه به قصد هنگامی که زن آزار دیده قصد ترك منزل را می نماید، شوهر بیش از پیش تهدید کننده می گردد و در مبارزه

  .در زن درگیر می گردد یحساس بی ارزشاایجاد 

دن به دست همسر قرار می گیرند تـا  درصد موارد در معرض خطر کشته ش 75زنان ترك کننده همسر به دلیل آزاردهی، در حدود 

  .زنانی که همچنان به ماندن در کنار همسر ادامه می دهند



تـار  فاین ر. ، مهربان و مالیم می گردندو پشیمانی شدهبعضی از مردان بعد از یک دوره خشونت نسبت به همسر دچار احساس گناه 

  .اي دیگر از خشونت آغاز گرددبته تا زمانی که دورهسبب امیدواري زنان گردیده و باعث می گردد در خانه بمانند ال

تغییر در مردان آزار دهنده زمانی بروز می نماید که مرد متقاعد گردد که زن دیگـر رفتارهـاي او را تحمـل نخواهـد کـرد و یـا زن       

تحت درمان قـرار گـرفتن    این کار با ترك منزل به مدت طوالنی و بازگشت به شرط. شروع به اعمال کنترل بر رفتارهاي مرد نماید

  .پذیر استشوهر امکان

همسایه ها و تلفن کردن به پلیس ممکن  کردندارند، کنترل خارجی مثل خبر  يو آنی کمتر یدر مورد مردانی که رفتارهاي تکانش

  .مفید واقع گردد راست براي قطع رفتار خشونت با

  

  :در ایران يزارآهمسر *

داده هــاي موجــود در گــروه خشــونت هــاي خــانگی، بعــد از  و بهزیســتی براســاس آمــار ســازمان 98خــرداد ســال  20طبــق اخبــار 

  .همسرآزاري، کودك آزاري رتبه نخست خشونت هاي خانگی را در ایران شامل می شود

درصدي میزان مراجعات بـه اورژانـس اجتمـاعی بهزیسـتی      126، افزایش "آذربایجان شرقی"از سازمان بهزیستی  طبق گزارش ایرنا

م از همسرآزاري و بعد م رو به تزاید خشونت هاي خانگی اعنشانه بارز از حج 1396نسبت به سال  1397آذربایجان شرقی در سال 

  .کودك آزاري است

اختالفات خانوادگی ، همسر آزاري و کودك آزاري علت اصـلی  "قم"طبق گزارش واصله به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 

  .اورژانس اجتماعی است 123خط تماس هاي ثبت شده با 

هزار تماس بـا اورژانـس اجتمـاعی اسـتان کرمانشـاه بابـت        13برقراري  "کرمانشاه"به گفته سازمان امور اجتماعی سازمان بهزیستی 

  . مشکالتی همچون همسرآزاري، کودك آزاري و اختالفات خانوادگی است

  .هاي اجتماعی ایالم همسرآزاري استده ترین علت مراجعات به اورژانسقید نمود عم »"ایالم"معاون امور اجرایی اداره بهزیستی 

اورژانـس اجتمـاعی بابـت     123تماس بـا خـط    192هزار،  1قید نمود که  "چهارمحال بختیاري"معاون امور اجتماعی اداره بهزیستی

  .سرپرستی اطفال استدمسائلی همچون همسرآزاري، کودك آزاري و ب

، تماس در ارتباط با همسـر آزاري،  862هزار و  6تعداد  1397قید نمود در سال  "اردبیل"اورژانس اجتماعیدکتر ستاري سرپرست 

  .کودك آزاري و خودکشی و فرار از منزل بوده است

با خط تماس  1398اول  ماه 3مورد تماس مردمی طی  450، »خمین«مطابق گزارش رئیس سازمان بهزیستی استان مرکزي شهرستان 

  .ژانس اجتماعی این شهرستان بابت همسرآزاري و کودك آزاري بوده استاور 123

همسـرآزاري و کـودك آزاري از شـایع تـرین      "خراسان رضـوي «"هاي اجتماعی سازمان بهزیستیطبق گزارش واصله از اورژانس

  .خشونت هاي خانگی این استان است

نشانگر آن است همسرآزاري شایع ترین مورد براي تماس هاي " همدان"گزارش ارائه شده از اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 

  .مردمی بوده است


