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 جامعهباشد. توصیفی، از نوع همبستگی می پژوهش شد. روش انجام علل خیانت زوجین در شهرستان المردبررسی  هدف با پژوهش این

 99تعداد  این . ازدنتداش اريازگاسن ماهب نیزوج هک ه استودب شهرستان المرد ارازگاسن ايهوادهانورد خم 551 شامل پژوهش آماري

 گیرينمونه از روش استفاده با نمونه عنوان به گرفتیرار مق یمسج تونشخورد م و زن شتنددا میزآ تونشط خوال روابمعم هک نفر

 يمحاسبه جهتاست.  بوده پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده پژوهش، این در مورد استفاده ابزار شدند. انتخاب هدفمند

 مورد پرسشنامه محتوایی آمد و روایی دست به 99/0ی کل مقیاس پرسشنامه در پایایی است که شده استفاده کرونباخ آلفاي از پایایی

ضریب  آزمون خی دو و نظیر استنباطی آمار از و انحراف استاندارد و میانگین نظیر توصیفی آمار از هاداده تحلیل براي گرفت. قرار تأیید

هاي اطرافیان، بین تحصیالت زنان، درآمد خانوار، وضعیت اشتغال زنان، دخالت که است آن از حاکی نتایج پژوهش شد. استفادههمبستگی 

 هب ؛دنتسه یاعمتاج شنم ، داراينیزوج ینعار یازگاسن ايهوادهانراد خافشکاکیت همسر و خشونت علیه زنان رابطه معنادار وجود دارد. 

را و چ ونچ دونرا ب یاعمتاج اياورهد و بنتسه یاعمتاج اتعوقا و تارهجنه میلسا تهن. آتاس یاعمتاج نم تسلطر ا زیهود آنخ ،یارتبع

 د.رنذیپیم

 .خیانت زوجین، حل تعارضاتارتباطات زوجین، خشونت،  های کليدی:واژه

 مقدمه
شونت خانوادگی پدیده جدیدي   ساله  خ ست، اما توجه به آن به عنوان م شور     نی شورهاي غربی و در ک ست که در ک ي اجتماعی جدیدي ا

ست )        شده ا صص به این پدیده جلب  سال پیش نگاه افراد متخ سی  شویی  خیانت(. Azazi, 2001ایران حدود   مرز از فرد عبور را زنا

 در که معتقدند اجتماعی شناسان   آسیب . کنندمی رابطه تعریف از خارج فردي با عاطفی یا فیزیکی صمیمت  برقراري با زناشویی  رابطه

شویی  خیانت اخیر هايسال  ست؛  یافته افزایش زنا ست  حالی این در ا شویی  خیانت که ا  تعلق احساس  آن پی در و خانواده ساختار  زنا

 هايخشووونت براي مهم بینپیش عامل یك زناشووویی خیانت که اسووت آن از حاکی سووویی، مطالعات از. کندمی تهدید را زناشووویی

 افسردگی، خشم،   مانند هیجاناتی و روانی سانحه  از پس استرس  اختالل بروز موجب روابط نوع این چنینهم .باشد طالق می و زناشویی 



 

 

ست  از ساس  و هویت دادن د شی بی اح سر  در ارز ساس تردید،  بروز باعث آن بر عالوه. شود می خورده زخم هم سردگی  اح  عذاب و اف

 مقاله. است  مقاربتی بیمارهاي شیوع  و هاي ناخواسته بارداري زناشویی،  خیانت هايآسیب  دیگر از. شود می عهدشکن  همسر  در وجدان

ضر  صیفی  مطالعه یك طی حا شویی  خیانت پدیده یابیعلت و تعریف دنبال به تحلیلی-تو سه  (. Azadnam, 2012بود ) زنا تا حدود 

شناسی خانواده    سان،     .گرفتبه دو صورت متفاوت مورد بررسی قرار می  دهه قبل جامعه  شنا سیاري از جامعه  خانواده به مشابه   از دید ب

هاي اجتماعی بر خانواده اي خود مختار و مسووتقل در برابر جامعه قرار داشووت. البته جامعه شووناسووان هرگز منکر تاویر دگرگونی پدیده

تا دهه قبل هیچ . (Azazi, 2001گرفتند )اص در نظر میرا گروهی خاص و با روابطی خ   خانواده  ،اما با وجود قبول این تاویر    ؛اند نبوده

آنان با وجود اینکه از وجود خشونت در خانواده آگاه   ؛ندی پدیده خشونت خانوادگی نپرداختیك از جامعه شناسان به طور خاص به بررس

ها بروز در میان خانواده (جدایی و فقر مالی در شرایط بحرانی )طالق،  بردند این نوع رفتار خشونت آمیز استثنایی است و   بودند گمان می

سی      30اما از اوایل دهه  .کندمی شده و با انجام دادن برر شگران متوجه این پدیده  شونت    میالدي نگاه پژوه شیدند خ هاي گوناگون کو

سائل اجتماعی نیز به پدیده خشونت عالقه نشان دادند که دیگر افراد عالقه مند به م ،عالوه بر جامعه شناسان  . خانوادگی را بررسی کنند 

شووناسووان را نام برد که با مطالعه آوار خشووونت  بر سووالمت روانی کودکان اقدامات مفیدي انجام دادند. در این توان رواناز این میان می

باید نقش مهم جنبش    ي هاي خود در زمینه  دن فعالیت  رکز کها با متمر  هاي زنان و کودکان را از نظر دور داشوووت این جنبش    میان ن

شونت خانوادگی،  سخنرانی  خ توجه افکار عمومی را به این مبحث جلب و براي حمایت  هاي گوناگون،از برگزاري راهپیمایی، تجمعات و 

ضاي حمایت کردند. آن از زنان و کودکان از دولت سیاري موارد ها تقا سبب ایجاد دگرگونی  ها در ب شتیبانی از   هاي قانونی درنیز  جهت پ

 هاي مربوط به خشونت شد  هاي خشونت شدند. با آنکه جامعه شناسی به صورت رسمی )دانشگاهی(، با اندکی تاخیر وارد بررسی         قربانی

وجود رفتار خشونت آمیز در میان   کنددر طول زمان به نتایج مهمی دست یافت. اما آنچه که اهمیت خشونت خانوادگی را مشخص می    

 .نبع()همان م ها بر پایه محبت و صمیمیت شکل گرفته استیکدیگر عالقه دارند و روابط میان آنبه افرادي است که طبق باور عمومی 

ساس  بر که است  اجتماعی هايسیستم   ترینمهم زمره در خانواده  خانواده تداوم و حفظ .گیردمی شکل  مخالف جنس دو بین ازدواج ا

 تحول و تغییر و شووفادهندگی و تکامل، التیام و رشوود کانون اجتماعی، واحدي عنوان به خانواده. اسووت برخوردار زیادي اهمیت از

(. Shoa Kazemi, 2010. P57باشد ) می اعضایش  میان روابط فروپاشی  بستر  هم و شکوفایی  بستر  هم که است  عوارض و هاآسیب 

 زمان گذشت  با .بازدمی رنگ تدریج به صمیمیت اولیه  که کنندمی مشاهده  ولی کنند،می شروع  عشق  با را شان مشترك  زندگی هازوج

شیده  جدایی به زوجین از برخی زندگی شترك  به زندگی اکثریت اما شود، می ک  و دهندمی ادامه آورمالل و یکنواخت آهنگی با شان م

شروبات  به زندگی این تحمل براي ستفاده  الکلی، پرخوري، م شروع  ارتباطات یا مخدر مواد از ا  و زن انگیزه ترینمهم. آورندمی روي نام

زندگی  در را آن دیگر که چیزي. است  جنسی  و فردي صمیمیت  مجدد تجربه شود، می کشیده  نامشروع  سوي روابط  به که متاهلی مرد

 شوکوه  و سورزنش  جویی، عیب طرفین، از یك هیچ که اسوت  دلیل بدین نامشوروع  روابط جذابیت بنابراین. یابندنمی شوان مشوترك 

  (مردان معموال)رفتار خشوون یکی از اعضوواي خانواده  تحت عنوان خشووونت خانوادگی، .(Glasser, 2004) زنندنمی نق یا کنندنمی

 گذاريمتفاوت نامبه صووورت پدیده رفتار خشوون یکی از اعضووا  هاي گوناگون،شووود. از دیدگاهنسووبت به سووایر اعضووا در نظر گرفته می

خشووونت در خانواده یا خشووونت زناشووویی نیز  برند. اما اصووطالحات دیگري مانندبه طور معمول از خشووونت خانوادگی نام می؛ گرددمی

برند. زیرا به گمان کتك زدن زنان و کودك آزاري نام می هاي زنان از اصوووطالحاتی نظیر همسووور آزاري )زن آزاري(وجود دارد. جنبش

سبت به دیگري می       ها آن ضاي خانواده ن شن از جانب هر یك از اع شونت خانوادگی باعث تداعی رفتار خ صورتی که    مفهوم خ شود. در 

سر آزاري و کودك آزاري،  شخص می    تحت عنوان هم شونت یا قربانی به خوبی م مردان کج (. Tavakkoli, 2000گردد )فرد عامل خ

برند.  یم ها را نا بجا به کارکنند یا اینکه آناحساسات خشمگینانه خود به درستی استفاده نمیکنند زیرا از دار مییحهمدار عواطف را جر

شد نفق اهر زمان که چنین مردي با نظرتان مو سر   گفته ،با سندد، یا اینکه تنها خلقش  شم خود را مانند آجر به   شد، نباجا  تان را نپ خ

 (.Davarpanah, 2002) کندسوي شما پرتاب می

 نظریه بر تأکید با مشاوره در پژوهشی با عنوان اوربخشی (Karimi, Soudani, Shiraliniya, 2016)کریمی، سودانی و شیرالی نیا 

مورد  متغیرهاي همه بر انتخاب نظریه بر تأکید با زوجین دریافتند که مشاوره به خیانت نگرش بهبود و عاطفی طالق کاهش در انتخاب



 

 

( با عنوان بررسی علل Aghajan Beglo, Motaharniya, 2014در پژوهشی که آقاجان بگلو و مطهرنیا ) .دارد مثبت تأویر مطالعه

خیانت زوجین در شهر بوشهر انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بین رضایت از روابط جنسی، رضایت زناشویی، ارتباطات زوجین، 

مدرسی،  داري وجود دارد.اي، اعتقادات مذهبی، حل تعارضات و خیانت زوجین رابطه معنیرههاي ماهوامدت زمان ازدواج، تماشاي برنامه

( در پژوهشی تحت عنوان Modaresi, Zahrdiyan, Hashemi Mohammad Abad, 2014زاهدیان و هاشمی محمد آباد )

ه و فاقد سابقه خیانت زناشویی به این نتیجمیزان سازگاري زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طالق داراي سابقه خیانت زناشویی 

بین قوي براي خیانت زناشویی در شرایط دشوار زندگی نیست و با توجه به نتایج این دست یافتند که ناسازگاري زناشویی به تنهایی پیش

فیعی، رعاد مختلف آن است. تر در گرایش به روابط فرا زناشویی، کیفیت رابطه و عشق میان زوجین و میزان تخریب ابپژوهش عامل مهم

 اولیه يناسازگارانه هايوارهطرح بین ي( در پژوهشی با عنوان رابطهRafiei, Hatami, Foroughi, 2011. P21حاتمی و فروغی )

ي زناشویی با برقراري خیانت، عبور از فرد از مرز رابطهزناشویی به این نتیجه دست یافتند که  خیانت داراي زنان در دلبستگی سبك و

صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردي خارج از حیطه زناشویی است. خیانت شامل برقراري ارتباط جنسی یك فرد متاهل با جنس 

 مخالف، خارج از چارچوب خانواده )غیر از همسر( است. 

ترین دهند، یکی از مهمهاي زناشویی ارایه میدر مدلی که جهت تبیین خیانت (Bravo, Lmpkin, 2010. P421براوو و لپکین )

کنند که همگی دهی همدالنه و خستگی عنوان میعوامل موور در رخداد این پدیده را نیازهاي برآورده نشده و نقایص موجود در پاسخ

 عواملی هستند که اورگذاري مستقیم بر کاهش رضایت زناشویی دارند.

داري میان رضایت از روابط و خیانت عاطفی و جسمی به دست آمد. وي ( همبستگی منفی معنیShaye, 2010. P7هش شاي )در پژو

( وابت کرد که Peluso, 2007. P17پلوسو ) بین براي خیانت زناشویی معرفی کرد.رضایت پایین از روابط را به عنوان بهترین پیش

ر خیانت زناشویی است و همبستگی منفی با رضایت زناشویی دارد و یك رابطه دوسویه منفی بین دترین پیشوباتی در رابطه مهمبی

شود و خیانت زناشویی موجب تخریب میان روابط بد و خیانت زناشویی وجود دارد. روابط بد موجب افزایش احتمال خیانت زناشویی می

 است ايپدیده زناشویی وفاییقات خود به این نتیجه رسید که بی( در تحقیHarley, 2006هارلی )شود. ازدواج و رابطه زناشویی می

کوهن  پژوهش نتایجپیوندد. می وقوع به زناشویی حیطه از خارج روابط طریق از فرد عاطفی نیازهاي شدن برطرف خاطر به اغلب که

(Cohen, 2005) دلبستگی سبك داراي افراد که داد نشان داد، انجام رومانتیك روابط در خیانت با دلبستگی يرابطه بررسی هدف با که 

( دریافتند که Laumann et al, 1994لومن و همکاران ) کنند.می کمتري خیانت ایمن، نا هايداراي دلبستگی افراد به نسبت ایمن،

 مردان گذشته، سال یك طی در و کنندمی اقدام زناشویی چارچوب از خارج جنسی رابطه به ساالنه متاهل افراد از درصد 4تا  1/5بین 

 پردازند. می نامشروع جنسی رابطه به برابر دو زنان با مقایسه در

 شخصی با ارتباط چند است. هر خانواده و ازدواج درمانگران براي رایج پدیدهاي و هاخانواده و هازوج براي دهنده تکان ايمساله خیانت

 با زوجین از یکی بین شده صرف زمان است که این نهایی نتیجة اما باشد، عاطفی یا جسمانی بصورت است ممکن خود شریك از غیر

 براي منابع و انرژي وقت، که زمانی (.Glass, 2002. P488بود ) خواهد جدي ايمساله هازوج براي زناشویی رابطة از خارج فردي

 (.Moultrup, 1990) شد خواهد ضعیف انرژي و صمیمیت میزان در اولیه رابطة شود، سپري دیگر رابطة حفظ

 زمان در گزینی، تك همسري به  اقدام در نوعا بزرگساالن. دهدمی تشکیل را افراد زندگی از ايعمده بخش عموما دیگر، افراد با ارتباط

 ,Aghajan Beglo, Motaharniya؛ نقل از 5994رایدر،  و )سیدمن هستند انحصاري صمیمانه رابطه یك ایجاد بدنبال جوانی

 جنسی و نظر از هاآن شریك دارند انتظار کنند،می زندگی خود جنسی شریك با که کسانی یا متاهل افراد تمامی تقریبا (.2014

 (،Aghajan Beglo, Motaharniya, 2014؛ نقل از 9001سندهو،  سینگ دایا ماداویل، باشد )جایاماال وفادار هاآن به احساسی

 (.Treas, Giesen, 2000. P48است ) توجه قابلبسیار  نیز خیانت شیوع میزان ولیکن

هایی که شوورایط اقتصووادي یا اجتماعی نا مناسووبی دارند، بروز  اي اسووتثنایی نیسووت و تنها در میان خانوادهخشووونت خانوادگی پدیده

 رقومیت نظایر آن نیز د مذهب، شغل،  سواد،  شود. متغیرهایی مانند درآمد، هاي جامعه مشاهده می کند. بلکه در میان کلیه خانوادهنمی

شونت تاویر چندانی ندارد )  بروز صور،  .(Azazi, 2001خ ست،  بر خالف ت حتی  خانواده به خودي خود محیط مطلوبی براي زندگی نی



 

 

کان مترین در هر موقعیتی  خطرناك در هر سوون و گروهی از افراد با دیدي بدبینانه خانواده را مکانی در نظر گرفتند که براي هر کس،

افرادي به دالیل شوورایط ویژه خانوادگی  ها،دیگران نیز عقیده پیدا کردند که درخانواده اي،زندگی اسووت. اما گذشووته از چنین بدبینانه 

نتیجه خانواده  آن را وادار به انجام دادن یا ممانعت از انجام دادن رفتاري در جهت میل خود کنند. در قادرند با اعمال قدرت بر دیگران،  

با توجه به مشووکالتی که در خانواده . )همان منبع( گیرندا دیگر مکانی که باعث رشوود و شووکوفایی همه جانبه افراد شووود، در نظر نمیر

نگرش قبلی که بر اساس آن خانواده را محیطی خصوصی و دور از دخالت دولت و قانون در نظر گر     آید،براي اعضاي فرودست پیش می  

وم دخالت دولت براي حمایت از افراد تحت سووتم مطرش شوود. با توجه به این که  درصوودي از خانواده ها قادر به  فتند، از بین رفتن و لز

هاي گوناگونی در حیطه خصوصی زندگی دخالت کرده و   دولت باید از راه، نیستند فته شده  ها در نظر گرایفاي نقش مطلوبی که براي آن

 . منبع(هاي الزم را به عمل آورد )همان اقدام

عمده،  طورتوان به این نتیجه رسید که به شده در داخل و خارج از کشور میهاي انجاممرور صورت گرفته از پژوهشبا توجه به 

مورد بررسی  باشد داده قرار مدنظر شهرستان المرد را که اما پژوهشی باشد؛می خیانت زوجین بسیار يدر زمینه شدهانجام هايپژوهش

لذا پژوهش حاضر درصدد  به بررسی علل خیانت زوجین در شهر المرد بپردازد؛ حاضر بر آن است که پژوهش بنابراین ه است؛قرار نگرفت

 هاي زیر بوده است: بررسی فرضیه

 رسد بین تحصیالت زنان و خشونت علیه آنان رابطه معنادار وجود دارد.به نظر می -5

 زنان رابطه معنادار وجود دارد. رسد بین درآمد خانوار و خشونت علیهبه نظر می -9

 دار وجود دارد.رسد بین وضعیت اشتغال زنان و خشونت علیه آنان رابطه معنابه نظر می -3

 هاي اطرافیان و خشونت علیه زنان رابطه معنادار وجود دارد.رسد بین دخالتبه نظر می -4

 د دارد.رسد بین شکاکیت همسر و خشونت علیه زنان رابطه معنادار وجوبه نظر می -1

 ابزار و روش
، تحصیالت زنان، درآمد خانوار، دخالت اطرافیان و وضعیت همسرمتغیرهاي شکاکیت پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن 

 گردد. به عنوان متغیر مالك محسوب می خشونت علیه زنانبین و به عنوان متغیرهاي پیش اشتغال زنان

 این . ازدنتداش اريازگاسن مه اب نیزوج هک ه استودب شهرستان المرد ارازگاسن ايهوادهانورد خم 551از  ارتبع پژوهش آماري جامعه

 روشاز  استفاده با نمونه عنوان به ردیگیرار مق یمسج تونشورد خم و زن شتندز دایآم تونشط خوال روابمعم هک نفر 99تعداد 

  شدند. انتخاب هدفمند گیرينمونه

هاي زن براي سنجیدن تعارضاین پرسشنامه ابزاري استفاده شده است.  تعارضات زناشویی تجدید نظر شدهدر این پژوهش از پرسشنامه 

بعد از تعارضات زناشویی را  1بر مبناي تجربیات بالینی استاد راهنماي پژوهش ساخته شده است. این پرسشنامه است که و شوهري 

 .شکاکیت مرد از زن، تحصیالت زنان، درآمد خانوار، دخالت اطرافیان و وضعیت اشتغال زنانسنجد که عبارتند از می

پرسشنامه تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. در مرحله تحلیل محتواي آزمون، پس از اجراي مقدماتی و محاسبه 

قات در تحقیهاي آن، به دلیل همبستگی مناسب تمام سواالت، هیچ سوالی حذف نشد. همبستگی هر سوال با کل پرسشنامه و مقیاس

به دست آمد.  99/0نفري برابر با  930( آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه روي یك گروه Sanaei et al, 2008ونایی و همکاران )

 گزارش شده است.  5 در جدول هاخرده مقیاس نتایج محاسبه پایایی

 تعارضات زناشوییضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقياس  .1 جدول

 ضریب آلفاي کرونباخ تعارضات زناشوییابعاد مقیاس 

همسرشکاکیت   999/0  

909/0 تحصیالت زنان  

191/0 درآمد خانوار  



 

 

193/0 دخالت اطرافیان  

931/0 وضعیت اشتغال زنان  

 99/0 کل

تري از زوج به منظور پاسخ به سواالت پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور ارائه تصویر روشن 99اطالعات مربوط به 

 تحقیق، هايفرضیه براي آزمون واطالعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش  شده،وضعیت متغیرهاي بررسی 

 .شده است استفاده آزمون خی دو  و آزمون همبستگینظیر  استنباطی آمار

 هانتایج و یافته

 دارد.رسد بين تحصيالت زنان و خشونت عليه آنان رابطه معنادار وجود به نظر میفرضيه اول: 

 هاميانگين و انحراف معيار خشونت عليه زنان به تفكيک ميزان تحصيالت و ضریب همبستگی بين آن. 2جدول 

 سطح انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها

 معنی داري

 میزان

 همبستگی

2X 

  31053/0 959/5 59 دیپلم

000/0 

 
**903/0 

 

 50451/0 951/9 53 دیپلم زیر 004/0

 11459/0 100/9 99 کل

 
انحراف معیار  با 959/5 خشونت علیه آنانمیانگین  نفر و 59تعدادشان  اند،داشته دیپلم تحصیالتهاي تحقیق کسانی که بر اساس یافته

سانی که تحصیالت   ، 31053/0 شتند زیر دیپلم ک شونت علیه آنان میانگین  نفر و 53 دا شند. می 50451/0 انحراف معیار با 951/9 خ   با

سطح معنی داري طبق قانون   ضیه می   P≤01/0مقدار  شد. هم دال بر تایید فر ستگی باال و قوي    با ستگی دال بر همب چنین میزان همب

ضیه نیز تایید می      ست آمده این فر ست. با توجه به مقادیر بد شون   گردد. پس نتیجه میمیان متغیرها صیالت زنان بر خ ت گیریم که تح

صیالت باالتر می  د طبق جدول فوق هرعلیه آنان تاویر زیادي دار شونت علیه زنان کمتر می چه تح صیالت باالتر     رود خ شود. هر چه تح

 شود.رفته میانگین نیز بیشتر می

 رسد بين درآمد خانوار و خشونت عليه زنان رابطه معنادار وجود دارد.به نظر میفرضيه دوم: 

 هابه تفكيک ميزان درآمد خانوار و ضریب همبستگی بين آن. ميانگين و انحراف معيار خشونت عليه زنان 3جدول 

 سطح انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها

 معنی داري

 میزان

 همبستگی

2X 

  91514/0 3395/5 1 هزار تومان 910کمتر از 

000/0 

 
**199/0 

 

 99934/0 3950/9 95 هزار تومان 910بیشتر از  009/0

 11459/0 100/9 99 کل

 با 3395/5 خشونت علیه آنانمیانگین  ،نفر  1اند تعدادشان تومان درآمد داشته هزار 910کسانی که کمتر از  هاي تحقیقبراساس یافته

خشونت علیه آنان میانگین  ،نفر 95اند تعدادشان هزارتومان درآمد داشته 910بوده است. کسانی که بیشتر از  91514/0انحراف معیار 

چنین باشد. همدال بر تایید  فرضیه می  P≤01/0داري طبق قانون مقدار سطح معنی بوده است. 99934/0 انحراف معیار با 3950/9

ردد. پس نتیجه گمیزان همبستگی دال بر همبستگی باال و قوي میان متغیرهاست. با توجه به مقادیر بدست آمده این فرضیه نیز تایید می

 شود. نیز بیشتر می خشونترود هر چه درآمد باالتر میخشونت علیه زنان تاویر زیادي دارد.  ر برگیریم که درآمد خانوامی



 

 

 رسد بين وضعيت اشتغال زنان و خشونت عليه آنان رابطه معنادار وجود دارد.به نظر میفرضيه سوم: 

 هاهمبستگی بين آن. ميانگين و انحراف معيار خشونت عليه زنان به تفكيک وضعيت اشتغال و ضریب 4جدول 

 سطح انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها

 معنی داري

 میزان

 همبستگی

2X 

  91111/0 1411/5 55 شاغل

005/0 

 
**931/0 

 

 009/0 59319/0 1915/9 51 غیر شاغل

  11459/0 100/9 99 کل

و افرادي  91111/0 انحراف معیاربا  1411/5 خشونت میانگین  و نفر 55اند تعدادشان  هاي تحقیق افرادي که شاغل بوده اساس یافته  بر

شاغل بوده  شان  که غیر  شونت میانگین  و نفر 51اند تعداد شد. می 59319/0 انحراف معیاربا  1915/9 خ ساس یافته   با ضیه بر ا ها  این فر

شده   ست؛  تایید  شونت علیه      میان متغیرهايا شتغال زنان و خ ضعیت ا ستگی میان متغیرها     .ود داردآنان رابطه معنادار وجو سطح همب

شتغال زنان بهبود یابد خشونت علیه آنان نیز           شرایط هر چه وضعیت ا دال بر وجود همبستگی شدید و مثبت میان متغیرهاست. با این 

 شود.کمتر می

 های اطرافيان و خشونت عليه زنان رابطه معنادار وجود دارد.رسد بين دخالتبه نظر میفرضيه چهارم: 

 هاو ضریب همبستگی بين آن هاب اطرافياندخالت. ميانگين و انحراف معيار خشونت عليه زنان به تفكيک 5جدول 

 سطح انحراف معیار میانگین تعداد شاخص ها

 معنی داري

 میزان

 همبستگی

2X 

  31053/0 959/5 59 بدون دخالت اطرافیان

003/0 

 
**931/0 

 

 005/0 50451/0 951/9 53 با دخالت اطرافیان

  11459/0 100/9 99 کل

انحراف معیار  با  959/5 خشووونتمیانگین  و نفر 59تعدادشووان  اند،اطرافیان دخالتی نداشووتههاي تحقیق کسووانی که اسوواس یافته بر

سانی که   31053/0 شته و ک شان   اند،اطرافیان دخالت دا شونت  میانگین و نفر  53تعداد شد. می 50451/0انحراف معیار با  951/9خ   با

ساس یافته    ضیه بر ا شده  این فر ست؛  ها تایید  شونت علیه  میان متغیرهايا  سطح  .رابطه معنادار وجود دارد زنان دخالت اطرافیان و خ

ستگی میان این دو متغیر  ست    (931/0) همب ستگی مثبت میان متغیرها شرایط هر چه دخالت اطرافیان در زندگی   . دال بر همب با این 

 شتر شود خشونت علیه آنان نیز بیشتر خواهد شد. زناشویی زنان بی

 رسد بين شكاکيت همسر و خشونت عليه زنان رابطه معنادار وجود دارد.به نظر میفرضيه پنجم: 

 هاو ضریب همبستگی بين آن شكاکيت همسر. ميانگين و انحراف معيار خشونت عليه زنان به تفكيک 6جدول 

 سطح معیارانحراف  میانگین تعداد شاخص ها

 معنی داري

 میزان

 همبستگی

2X 

  91111/0 1411/5 55 بدون شکاکیت همسر

005/0 

 
**931/0 

 

 005/0 59319/0 1915/9 51 با شکاکیت همسر

  11459/0 100/9 99 کل

ساس یافته  بر سانی که  ا شته     هاي تحقیق ک شکاك دا سر غیر  شان   اند،هم شونت  میانگین  و نفر 55تعداد نحراف معیار ابا  1411/5خ

این  باشد. می 59319/0انحراف معیار  با 1915/9خشونت  میانگین  و نفر 51تعدادشان   اند،همسر شکاك داشته   و کسانی که   91111/0



 

 

. سووطح رابطه معنادار وجود داردشووکاکیت همسوور و خشووونت علیه زنان  میان متغیرهاياسووت؛ ها تایید شووده فرضوویه بر اسوواس یافته

با این شرایط هر چه میزان شکاکیت همسر بیشتر     . دال بر همبستگی مثبت میان متغیرهاست  ( 931/0)همبستگی میان این دو متغیر  

 باشد خشونت علیه زنان نیز بیشتر خواهد شد.  

 گيریبحث و نتيجه

هاي آزمونهاي پژوهش از انجام شد. به منظور بررسی فرضیه علل خیانت زوجین در شهرستان المردبررسی پژوهش حاضر با هدف 

 استفاده شد. خی دوضریب همبستگی و 
صیالت  که تحبه این نتیجه رسیدیم   «؟بین تحصیالت زنان و خشونت علیه آنان رابطه معنادار وجود دارد  آیا »اول که در بررسی فرضیه   

 شود.  رود خشونت علیه زنان کمتر مییالت باالتر میزنان بر خشونت علیه آنان تاویر زیادي دارد؛ هرچه تحص

وار درآمد خانبه این نتیجه رسیدیم که « رابطه معنادار وجود دارد؟ زنانو خشونت علیه  درآمد خانوارآیا بین »در بررسی فرضیه دوم که 

 شود. رود خشونت نیز بیشتر میبر خشونت علیه زنان تاویر زیادي دارد. هر چه درآمد باالتر می

سوم که       ضیه  سی فر شتغال   آیا بین »در برر ضعیت ا شونت علیه آنان رابطه معنادار وجود دارد؟  و سیدیم که  « زنان و خ به این نتیجه ر

. سووطح همبسووتگی میان متغیرها دال بر وجود آنان رابطه معنادار وجود داردوضووعیت اشووتغال زنان و خشووونت علیه   میان متغیرهاي

 همبستگی شدید و مثبت میان متغیرهاست. با این شرایط هر چه وضعیت اشتغال زنان بهبود یابد خشونت علیه آنان نیز کمتر می شود.

ضیه چهارم که     سی فر شونت علیه   ي اطرافیانهادخالتآیا بین »در برر سیدیم که  « رابطه معنادار وجود دارد؟ زنانو خ به این نتیجه ر

. سطح همبستگی میان این دو متغیر دال بر همبستگی    رابطه معنادار وجود دارددخالت اطرافیان و خشونت علیه زنان   میان متغیر هاي

دگی زناشویی زنان بیشتر شود خشونت علیه آنان نیز بیشتر خواهد  مثبت میان متغیرهاست. با این شرایط هر چه دخالت اطرافیان در زن  

 شد.  

ضیه پنجم که     سی فر سر   آیا بین »در برر شونت علیه   شکاکیت هم سیدیم که  « رابطه معنادار وجود دارد؟ زنانو خ یان مبه این نتیجه ر

میان این دو متغیر دال بر همبستگی مثبت  . سطح همبستگی   رابطه معنادار وجود داردشکاکیت همسر و خشونت علیه زنان     متغیرهاي

 میان متغیرهاست. با این شرایط هر چه میزان شکاکیت همسر بیشتر باشد خشونت علیه زنان نیز بیشتر خواهد شد.

 ,Karimi et al (2016), Aghajan Beglo, Motaharniya (2014), Bravo, Lmpkin (2010)هاي فوق با تحقیقاتیافته

Peluso (2007), Harley (2006) باشد.همسو می 

وجود خشونت شوهران بر ضد زنان را هم باید از دیدگاه شناخت الگوها و عوامل ساختاري )فرهنگ توان گفت که در تبیین این نتایج می

قیده به ع .ه بررسی کردو قانون( که در آن نوعی دیدگاه و نگرش مرد ساالرانه حاکم است و هم کنش متقابل و تعامل بین اعضاي خانواد

 از نظر وي ترکیبی از .شناختی، فرهنگی، اجتماعی به تنهایی توضیح دادتوان تنها به وسیله عوامل رواناشتراوس همسر آزاري را نمی

 عوامل باال در موضوع همسرآزاري دخیل هستند.

که شروع اختالفات و بیشترین  اندمطالعه بیان کردهدرصد زنان تحت  90هاي مشترك بین تمام پژوهشگران این است که بیش از یافته

یافته دیگر تحمل خشونت ازسوي زنان در کشور خودمان و از جمله کشورهاي دیگر که به  سال( بود. 0-1هاي اول ازدواج )ها در سالآن

ومت و دفاع در برابرخشونت در میان نتایج اکثر تحقیقات نشان داده که مقا .کندپنهان ماندن خشونت و روند رو به افزایش آن کمك می

ه مردان ب. ماندرود به این رفتار شوهران عادت کرده، بنابراین خشونت پا بر جا میهرچقدر سن زنان باالتر می ؛زنان جوان بیشتر است

هند و میزان دسال تشکیل می 91-99شوند و بیشترین تعداد قربانیان خشونت را زنان می دلیل قدرت بدنی بیشتر مرتکب خشونت

است و  هاي دیگر بیشتر رایجدرصد متغیر است. نتایج اکثر تحقیقات وابت کرد که خشونت روانی نسبت به خشونت 10تا  40خشونت از 

خشونت در مردانی که درآمد پایین نسبت به زن دارند یا تحصیالت کمتر دارند طبق نظریه منابع، از خشونت به عنوان نوعی کنترل و 

ساس ا در واقع بر .کنند، البته استثنائی هم وجود داشت که تحصیالت تاویري در بروز خشونت نداشتلیه زن استفاده میمحدودیت ع

جه گرفت توان نتیدر پایان می .یابدها افزایش مییابد، خشونت نسبت به آنچه پایگاه اجتماعی و اقتصادي زن افزایش می نظریه منابع هر



 

 

تر است و از نظر فرهنگی و تمدنی در سطح هایی وجود دارد که سنت در آن قويایی وجود دارد یا خانوادهکه خشونت بیشتر در کشوره

 دهد.شناختی، اخالقی و فرهنگی هسته اصلی تبیین خشونت را تشکیل میپایینی قرار دارند. بنابراین شناخت عناصر روان

 شود که:پیشنهاد می پيشنهادهای پژوهش:

  مراکز مشاوره خانواده درمانی.مراجعه زنان به 

 ي مسائل زنان.هاي دربارهها و گردهماییبرگزاري همایش 

 هاي حمایتی موور در رفع خشونت علیه زنان.به وجود آوردن نهاد 

 هاي شغلی بیشتر براي زنان.ایجاد فرصت 
 تري بدست آید.تري انجام گیرد تا نتایج دقیقاین نمونه تحقیقات در سطح ناحیه وسیع 

 .در نظر گرفتن اعتبارات مالی و دیگر امکانات از جانب مسئولین به آن محققانی که عالقه مندند در این زمینه به تحقیق بپرداند 

 چنین در نقاط مختلف کشووور اجرا هاي سوونی مختلف و هماین پژوهش بهتر اسووت بر روي افراد مختلف با تحصوویالت متفاوت و در گروه

 شود.

 تشكر و قدردانی
  نماییم.تقدیر و قدردانی  و به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند که ما را در انجام این پژوهش یاري رساندندهایی زوجدارد که از جا 
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