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 بررسي میزان مهسرآزاري در دانشجویان
 1382دانشگاه آزاد تنكابن، سال 

 
 (.M.D)***محید یوسفي  (.Ph.D)** حممد كاظم عاطف وحید     (.Ph.D)*+ شهربانو قهاري 

 
 چكیده 

عمومي و  مهسرآزاري به عنوان یك معضل هبداشت: سابقه و هدف
بت به مهسر را در گوناگوني از آزارهای صورت گرفته نس رواني انواع

میزان فراواني آن در دانشجویان  حتقیق بررسي هدف از این. گريد برمي
 .است دانشگاه آزاداسالمي متأهل

این پژوهشی توصیفي میزان فراواني مهسرآزاري را  :ها مواد و روش
) 1382( دانشجوي متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن 327در 

بزار پژوهش پرسشنامه حاوي مشخصات ا. دهد مورد بررسي قرار مي
ها با  جتزیه و حتلیل داده. فردي و سواالت مربوط به مهسرآزاري بود

 . و ضریب مهبستگي، اجنام شدtهاي آماري جمذور كا، آزمون  آزمون
جتربه )  درصد6/93( دانشجو306نتایج نشان داد كه  :ها یافته

 درصد بدرفتاري 55 درصد بدرفتاري عاطفي، 91بدرفتاري داشتند كه 
 درصد بدرفتاري و آزار جنسي از طرف مهسر را ذكر 42جسماني و 

 3/83اي كه بدرفتاري را گزارش كردند،   درصد منونه6/93از . كردند
مقایسه میانگني منرات مهسرآزاري . درصد مرد بودند7/16درصد زن و 

زنان و مردان نشان داد كه مردان بیشرت به مهسرآزاري اقدام 
بني مهسرآزاري و مدت زمان ازدواج و بارداري زنان ارتباط . ندكن مي

هاي جوان و  معناداري وجود داشت بدرفتاري نسبت به مهسر در زوج
تر و نیز با افزایش سطح حتصیالت  معتاد به الكل و مواد بیش

 .تر گزارش شد مهسرآزاري كم
 نتایج نشان می دهد که میزان فراوانی مهسرآزاری در :استنتاج

بنابراین اختاذ راهربدهایی در راستای . باشد دانشجویان شایع می
پیشگريی اولیه و ثانویه در این جهت از چند حمور به ارتقای سالمت 

 .کند روانی جامعه کمک می
 

 مهسرآزاري، دانشجویان  :هاي كلیدي  واژه
 

 مقدمه
مهسرآزاري به عنوان یك معضل 
هبداشت عمومي و رواني در سطح 

رح است و انواع جهان مط
گوناگوني از آزارهاي جسمي، 
عاطفي و جسمي نسبت به مهسر را 

 .)1(گريد در بر مي

خشونت و بدرفتاري نسبت به 
اي شایع در بسیاري  مهسر پدیده

 و )2(باشد از ممالك جهان مي
شیوع آن در كشورهاي اروپایي 
و امریكایي نسبتًا باال گزارش 
شده است، به طوري كه در 

  شیوع بدرفتاري نسبتانگلستان
 
 
  
خیابان طالقاني، : هتران  * + دانشجوي دكرتاي روانشناسي بالیين، انستیتو روانپزشكـي هتـران *

 1كوچه جهان، پالك 
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  دكرتاي روانشناسي بالیين، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران**
 تان بافت،دانشگاه علوم پزشکی کرمان روانپزشك، ، واحد هبداشت روان شبکه هبداشت و درمان شهرس***
E تاریخ 21/1/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 3/12/83: تاریخ دریافت             

 12/5/84: تصویب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-717-fa.html


 
   شهربانو قهاري و                     پژوهشي  

 مهكاران
  

جمله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                           
 1384 ، هبمن و اسفند 50دوره پانزدهم ، مشاره 

85 

 برآورد شده 60 تا 39به مهسر 
اما شیوع آن در . )1(است

كشورهاي درحال توسعه بسیار 
اي  باشد مطالعه تر مي بیش

 4د كه از هردرشیلي نشان دا
زن یك زن مورد بدرفتاري 

 زن یك زن 3جسماني و از هر 
بدرفتاري عاطفي را جتربه 

اي كه بر  مطالعه. )3(كند مي
 نفري از زنان 100روي منونه 

در  نیجریه اجنام شد، نشان 
 درصد زنان مورد 81داد كه 

در . )4(گريند بدرفتاري قرار مي
زن یك زن توسط 3آتن نیز از هر

آمار . )5(خورد  ميشوهر كتك
بدرفتاري نسبت به مهسر در 

 و نیكاراگوئه نیز )6(روسیه
 .)7(قابل توجه است

شیوع مشكالت رواني مانند 
هایي  افسردگي و اضطراب در زوج

كه مورد بدرفتاري قرار 
 ).8- 10(گريند باالتر است  مي

مطالعات متعددي حاكي از 
بروز باالتر بدرفتاري و خشونت 

هاي جوان  ر زوجنسبت به مهسر د
چنانچه بررسي پاپ . باشد مي
 جوان 2211بر روي ) 2003(

 درصد 6نروژي نشان داد كه 
 6 درصد زنان طي 4مردان و 

ماه گذشته مهسرشان را آزار 
در ژاپن نیز . )11(اند داده

مطالعه یاشي هاما و سورن سون 
 زن 796نشان داد كه از ) 1994(

ژاپين كه مهسران جوان داشتند، 
چهارم آا طي ماه اخري سه 

مورد بدرفتاري قرار 
حتقیقات نشان داده . )12(گرفتند

كه خشونت و بدرفتاري نسبت به 
مهسر در دانشجویان هم دیده 

مطالعات متعدد . )14، 13(شود مي
حاكي از میزان باالي اختالالت 
رواني در قربانیان خشونت 

. )15- 17(باشد نسبت به مهسر مي
یسیوس و چنني بررسي فایر هم

 نشان داده كه )1998(مهكاران
بدرفتاري نسبت به مهسر میزان 
بدرفتاري نسبت به كودكان را 

دهد و  در خانواده افزایش مي
هایي بدرفتاري  در چنني خانواده

تر  نسبـت به كودكـان شایـع
 .)19،18(است

حتقیقات حاكي از مهبستگي 
شناخيت  برخي متغريهاي مجعیت
سبت به باخشونت و بدرفتاري ن

باشد چنان چه كه خشونت  مهسر مي
هاي  نسبت به مهسر در زوج

 )20(با درآمد پایني) 19، 11(جوان
هاي با حتصیالت پایني  و در زوج

 و نیز سوء ).22 ،21(تر است بیش
مصرف الكل و مواد بدرفتاري 
نسبت به مهسر را افزایش 

به عالوه . )22، 21، 11(دهد مي
تر  زنان در زمان بارداري بیش

مورد بدرفتاري قرار 
، شیوع )24، 23(گريند مي

بدرفتاري نسبت به مهسر در 
  دوران بارداري 

 درصد گزارش شده 9/0 -1/20
 .)24(است

باتوجه به میزان باالي 
مهسرآزاري در كشورهاي در حال 
توسعه این مطالعه باهدف 

میزان فراواني انواع  بررسي
مهسرآزاري، جسمي، عاطفي و 

ي در دانشجویان جنسي مهسرآزار
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تنكابن و بررسي رابطه 
مهسرآزاری با متغیرهای عیت 

 .گريد شناختی اجنام مي
دست آمــده  اطـالعــات بـه

تـوانـد راهگشــای  مـی
های دقیق و  ریزی برنامه

جانبه مسئولین برای کاهش  مهه
خشونت نسبت 

 .دانشجویان باشد جامعه در مهسر به
  
 ها واد و روشم

این بررسي یك پژوهش 
توصیفي است جامعه آماري كلیه 
دانشجویان متأهل دانشگاه 

 - 82(آزاد اسالمي واحد تنكابن
هاي  باشند كه در رشته مي) 81

شناسي  علوم تربیيت، روان
بالیين، ادبیات فارسي، مدیریت 
بازرگاني، میكروبیولوژي به 
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پس از . حتصیل اشتغال داشتند
ها به هریک از  منونهجلب رضایت 

آنان یک کد اختصاص داده شد و 
پرسشنامه های مجعیت شناختی و 
مهسر آزاری در اختیار آا 

در رابطه با برخی . قرار گرفت
از سواالت مورد اهبام، توضیحات 

چنني به  هم.الزم داده شد
دانشجویان اطمینان کافی داده 
شد که نتایج پژوهش به صورت 

 و اطالعات كلي ارائه خواهد شد
ها کامال  و مشخصات مربوط به آن

 .حمرمانه خواهد بود
 
 
 

پرسشنامه شامل دو قسمت 
اطالعات مجعیت شناخيت و سواالت 
مربوط به مهسرآزاري بود كه 
توسط پژوهشگر تدوین شده بود 
و سه نوع بدرفتاري جسماني، 

. سنجید جنسي و رواني را مي
براساس معیارهای تشخیصی 

ات روان پزشکی، موجود در ادبی
بدرفتاری جسمانی مواردی نظري 
کتک زدن و هرگونه آزار و 
اذیت جسمانی، بدرفتاری عاطفی 
یا هیجانی مواردی مانند حتقري 
کردن، برآورده نکردن نیازهای 
اقتصادی و روانی، مسخره کردن 
و هرگونه رفتار ختریب گرایانه 
و بدرفتاری جنسی، اعمال 
 هرگونه عمل خارج از عرف و
غريمعمول در برقراری رابطه 
جنسی،رابطه جنسی توام با 
خشونت، رابطه جنسی به اجبار 

. گريد وموارد مشابه را در برمی
با توجه به معیارهای تشخیصی 
مطرح شده در منابع روان 
پزشکی و روان شناسی، اقدام 
به حتی یک مورد از موارد یاد 
شده به صورت مکرر می تواند 

 .لقی شوددر مشار بدرفتاری ت
اعتبار پرسشنامه توسط 
اساتید روانپزشكي و 
روانشناسي بالیين انستیتو 
روانپزشكي هتران تایید شد و 
نیز جهت تعیني اعتبار یا 

روایی درونی از ضریب آلفای 
نتایج .کرونباخ استفاده شد

نشان داد که ضریب آلفای 
بوده که ضریب .92کرونباخ 

 .قابل قبولی است
یایي، جهت تعیني ضریب پا

 نفر از 30پرسشنامه به 
دانشجویان دانشگاه تنكابن 

داده شد و )  زن15 مرد و 15(
آزمون جمدد اجنام شد  –آزمون 

نتایج به دست آمده نشان داد 
كه ضریب پایایي اجراي اول 

، ضریب پایایي )r=98/0(ودوم 
هاي  اجراي اول و دوم بني منونه

و ضریب ) r=96/0(زن و مرد 
 به انواع پایایي با توجه

بدرفتاري جسمي، جنسي و رواني 
 .بود) r=96/0(نیز 

هاي با استفاده  داده
هاي آماري جمذور كا،  ازآزمون
 و ضریب مهبستگي جتزیه tآزمون 

كلیه حماسبات . و حتلیل شد
پژوهش با استفاده از برنامه 

SPSSاجنام شد . 
 ها یافته

 نفر 273نتایج نشان داد كه 
ها زن و  از منونه)  درصد5/83(

مرد با )  درصد5/16( نفر 54
  میانگني سين 

 1جدول مشاره .  بودند13/22 ±
هاي دانشجویان را نشان  ویژگي

 .دهد مي
 

هاي   توزیع فراواني منونه:1جدول مشاره 
هاي مجعیت  مورد بررسي برحسب ویژگي

شناخيت در دانشجویان دانشگاه آزاد 
 1382اسالمی تنكابن، در سال 

متغريهاي مجعیت 
 شناخيت 

 درصد فراوانی

مرد         جنس
54 

زن         
273 
 

5/16 
5/83 

راهنمایی    مهسر حتصیالت
42 

دیپلم      
113 

لیسانس یا 
باالتر     

172 
 

8/12 
5/34 
7/52 

آزاد        شغل مهسر
140 

دوليت       
72 

بیكار      

8/42 
1/22 
1/25 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://www.pdffactory.com
https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-717-fa.html


 
   شهربانو قهاري و                     پژوهشي  

 مهكاران
  

جمله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                           
 1384 ، هبمن و اسفند 50دوره پانزدهم ، مشاره 

87 

115 
 

هزار (درآمد مهسر 
 )تومان

100 <          
167 

200-100     
105 

300-200     
55 
 

51 
32 
17 

      25 – 19 )سال(سن 
107 

35 -25       
185 

35 >          
35 
 

7/32 
6/56 
7/10 

 4      1-3 تعدادافراد خانوار
5-3     149 
7-5     74 

 

2/1 
2/76 
6/22 

 190     0 تعداد فرزندان
1      71 
2       49 

3 ≥    17 
 

1/58 
7/21 

15 
2/5 

 227     1-5 مدت ازدواج به سال
10 -5    63 
10 ≥     37 

 

4/69 
2/19 
4/11 

 46 الكل موادو اعتیادبه
 

1/14 
ابتالء به بیماري 

 جسماني
20 
 

6 
ابتالء به بیماري 

 رواني
29 9 

  
 

هاي پژوهش نشان  یافته
 6/93( نفر 306دادند كه از 

حداقل یكي از انواع ) درصد
كه . ي را جتربه كردندبدرفتار

)  درصد91 (299از این تعداد 
 55(180نفر بدرفتاري عاطفي، 

نفر بدرفتاي جسماني ) درصد
بدرفتاري جنسي )  درصد42(138و

 .اند را از طرف مهسر جتربه كرده
 
 

 نفري كه جتربه 306از 
 3/83(بدرفتاري داشتند، 

 درصد مرد 7/16زن و ) درصد
 هاي زن در بني منونه. بودند

 درصد بدرفتاري جسمي و 4/83
 درصد بدرفتاري 2/83عاطفي، 

 درصد 5/80جنسي و عاطفي و 
آزار جسمي و جنسي را از طرف 

و در بني . مهسر گزارش كردند
دانشجویان مردي كه جتربه 
  مهسرآزاري داشتند 

 درصد بدرفتاري عاطفي و 4/35
 درصد به بدرفتاري جنسي 5/19

 .اشاره كرده بودند
ه مهسرآزاري و بررسي رابط

مدت زمان ازدواج با استفاده 

از ضریب مهبستگي پريسون نشان 
داد كه این رابطه معکوس و 
معنادار است ،به عبارت دیگر 

هاي  میزان مهسرآزاري در سال
تردیده  اولیه ازدواج بیش

 ).>05/0P(شود  مي
بررسي فراوانی  مهسرآزاري 

ها با  برحسب  سن مهسران منونه
 دو نشان داد كمك آزمون کای

تر بیشرت به  هاي جوان كه زوج
مهسرآزاري اقدام 

 كه ) X2=48/3(كنند مي
ترین آن بدرفتاري جسماني  رایج
چنني هر سه  هم). >03/0P(باشد  مي

هاي  نوع مهسرآزاري در منونه
تر گزارش شد  معتاد بیش

)001/0P<.( 
نتایج نشان داد كه شیوع 
مهسر آزاري با افزایش حتصیالت 

و نیز ) >05/0P(یافته كاهش 
كار  میزان آن به در افراد بي

). >05/0P(شود تر گزارش مي بیش
هاي زن   درصد منونه9/60چنني  هم

ادغان داشتند كه در دوران 
بارداري نیز توسط مهسر مورد 

گريند و  بدرفتاري قرار مي
ترین شكل آن به صورت  رایج

بدرفتاري عاطفي و جنسي بوده 
 ).>05/0P(است

 مهسرآزاري با تعداد رابطه
فرزندان، تعداد افراد 
خانوار، میزان درآمد 
خانواده، مبتال بودن به 

هاي جسماني و رواني،  بیماري
نوع شغل و نوع ماده خاص مورد 

 .اعتیاد معنادار نبود
 
 حبث

بدرفتاري و خشونت نسبت به 
مهسر در دانشجویان دانشگاه 
شایع است و این یافته هابا 

ي واتسون و ها نتایج پژوهش
، الندبرگ و )2001(مهكاران 
  مهكاران 

فولینگ ستاد و مهكاران ) 2004(
مهاهنگ و مهسو ) 1996(
 نتایج ).29 و 28، 27(باشد مي
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نشان داد، بدرفتاري عاطفي 
ترین فراواني را به خود  بیش

  این یافته. اختصاص داده است
نیز با مطالعه آتاال و مهكاران 

اما . )15(مطابقت دارد) 1995(
با نتایج مطالعه فایربت و گون 

مبين بر این كه ) 1997(زالز 
بدرفتاري جسماني در بني 

تر  دانشجویان آمریكایي شایع
علت قضاوت . )29(است، مهسو نیست

ممكن است ناشي از عدم آشنایي 
جوانان ایراني به ویژه 

ها و  دانشجویان با مالك
معیارهاي بدرفتاري جسماني 

رفتارهایي بسیاري از . باشد
كه در ادبیات روانپزشكي 
بدرفتاري جسماني به حساب 

آید نظري؛ داد كشیدن، هل  مي
.... دادن، ترساندن مهسر و غريه

، ممكن است از دیدگاه جوانان 
ایراني بدرفتاري جسماني به 

 .حساب نیاید
چنني نشان  نتایج بررسي هم

تر از مردان  داد كه زنان بیش
گريند  مورد مهسرآزاري قرار مي

این یافته با نتایج بررسي 
، )1381(آقاخاني و مهكاران 

مهسو ) 2004(الندبرگ و مهكاران 
 ويل با نتایج )28، 17(باشد مي

، فاي )1996(پژوهش فاي برت 
  برت و گون زالز 

 ).30، 29(مطابقت ندارد) 1997(
علت تفاوت ممكن است ناشي از 
اختالف حجم منونه باشد زیرا در 

هاي زن  عداد منونهاین مطالعه ت
هاي   درصد و منونه5/83متأهل 

 بود عالوه بر موارد 5/16مرد 
فوق در ایران به دلیل فرهنگ 
مردساالري شیوع بدرفتاري نسبت 

تر است  به زنان به مراتب بیش
و اگر بدرفتاري توسط زنان 
نسبت به مردان صورت گريد، 
عمومًا از نوع عاطفي خواهد كه 

سو با  هم. دشو عمومًا گزارش مني
  نتایج دیگر مطالعات در 

  
 نتایج بررسي حاضر )32،17(كشور

نیز نشان داد كه بدرفتاري 
هاي اولیه  نسبت به مهسر در سال

. شود تر دیده مي ازدواج ببیش
چنني بدرفتاري نسبت به مهسر  هم

تر  هاي جوان شـایع در زوج
كــه بـا بـرخی . اسـت

، 26، 29(باشد مطالعـات مهسـو می
21.(  

در این مطالعه مصرف الكل و 
مواد سبب افزایش شیوع 
. مهسرآزاري درد دانشجویان شد

هاي  این یافته با نتایج بررسي
، )1381(آقاخاني و مهكاران 

، واكر )1997(گاتنر و مهكاران 
  ، پاپ )2002(و مهكاران 

، الندبرگ و مهكاران )2003(
  ، دنت و آریانس )2004(
 و )1376(، نازپرور )1990(

، شهين ییالق )1380(زنگنه 
 - 36،27،11(مطابقت دارد ) 1376(

31 .(  
هم سو با دیگر حتقیقات این 
بررسي نیز نشان داد كه میزان 
مهسرآزاري در سطح پایني حتصیالت 

كـار بیشرت  و مهسران بي
  ).36، 31 و 17(باشـد مي

چنني نتایج مطالعه نشان  هم
داد كه بدرفتاري نسبت به زن 

 بارداري افزایش در دوران
این یافته نیز با . یابد مي

هاي ریچاردسون و  نتایج بررسي
، مك فارلن )2002(مهكاران 

، گازماریان و مهكاران )1998(
، مفیدي و مهكاران )1996(
، 24، 23، 1(باشد مهسو مي) 1375(

20.( 
رغم نتایج سوماخر و  علي

، آقاخاني و )2001(مهكاران 
، نازپرور )1381(مهكاران 

  و زنگنه ) 1376(
 نتایج ).31، 35، 17، 21() 1380(

نشان داد كه بني درآمد پایني و 
مهسرآزاري رابطه آماري وجود 
ندارد كه ممكن است ناشي از 
وضعیت اقتصادي منوسط یكسان 
دانشجویان دانشگاه آزاد 

به عبارتي اكثریت . باشد
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دانشجویان دانشگاه آزاد از 
وضعیت اقتصادي متجانس 

توان متغري  رند، و منيبرخوردا
درآمد را در این قشر از 
دانشجویان به عنوان یك متغري 

 .تاثريگذار بررسي منود
از آجنا كه ارتقای آگاهی 
افراد جامعه نسبت به مالک های 
مهسرآزاری سبب افزایش گزارش 
بني پدیده می شود بنابراین 
اولین قدم برای کار با 
قربانیان خشونت و یا افرادی 

خشونت اقدام می کنند که به 
آن است که آا با مالک ها و 
معیارهای خشونت و انواع آن 
آشنا شوند و نیز از آجنا كه 

ها نشان داده است کسانی  پژوهش
که مورد بدرفتاری قرار 

تری  گريند به احتمال بیش می
دیگران را مورد بدرفتاری 

از این رو، .دهند قرار می
پرداخنت به خشونت و اختاذ 

دهایی در راستای پیشگريی راهرب

تواند در  اولیه و ثانویه می
درازمدت بر سالمتی کودکان و 

به . نوجوانان تاثیرگذار باشد
های  مهني دلبل الزم است که مهارت

حل اختالف،مدیریت خشم،حل 
مسئله و جرأت ورزی به عنوان 
راهربدهای عمده پیشگريی از 
خشونت برای تک تک جوانان به 

ن دانشگاه ها ویژه دانشجویا
 .آموزش داده شود

 
 سپاسگزاري

بدین وسیله از مسئولني حمرتم 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تنكابن، مسئول حمرتم واحد 
آموزش روانشناسي و نیز 

شجویاني كه در این طرح دان
مهكاري منودند و نیز از 

كه  دانشجویان متأهلي كلیه
درایت حوصله و خوشرویي بـه 

پـژوهش پاسـخ هـاي  پرسشنـامه
 .منائیم دادنـد، سپاسگـزاري مي
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