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 خشونت بس

 الف
بررسي خشونت فيزيكي توسط همسر عليه زنان  (.1831) علي ،یاچهرهو  عباس ،آقابيگلويي؛ امران، کآقاخانی -

 .034-014، (81)1علوم پزشكي رازی، مجله . 1831به مرکز پزشكي قانوني تهران در پاييز  کنندهمراجعه

 چكيده:
آيد. اين معضل اجتماعي عالوه بر ايجاد مي حساببهخشونت عليه زنان يكي از معضالت اجتماعي در تمام کشورهای دنيا 

گردد. لذا در اين مطالعه سعي مي اجتماعي نيز ريناپذجبرانمشكالت جسمي و رواني در شخص مضروب، موجب بروز عواقب 

شده است تا موارد ارجاعي آزار فيزيكي به سازمان پزشكي قانوني بررسي شود تا با استفاده از نتايج اين طرح بتوان گامي موثر 

و مقطعي به بررسي همسر آزاری، فراواني انواع  صورتبهدر جامعه برداشت. اين مطالعه  يضداجتماعدر جهت رفع اين پديده 

 منظوربهها از تمام زناني که جهت معاينه داده یآورجمعپرداخته است. در اين بررسي برای  1831عوامل موثر بر آن در پاييز 

به بخش معاينه زنان سازمان پزشكي قانوني تهران مراجعه کرده بودند، استفاده شد و برای هر  1831تاييد همسرآزاری در پاييز 

شامل مشخصات دموگرافيک، نوع و دفعات و سابقه همسرآزاری، علل اختالف در خانواده در اطالعات  ایپرسشنامه هاآنيک از 

از آن داشتند. ميانگين  ترپايينتحصيالت ديپلم يا  موردپژوهشزنان  %3378 تكميل گرديد. کنندهمراجعهدموگرافيک همسر فرد 

-8473) 8478 هاآنو ميانگين و دامنه تغييرات سني ازدواج ( سال 83-8173) 8371 يموردبررسو دامنه تغييرات سني زنان 

سابقه آزار و تنبيه  هاآن %4373بودند و  قرارگرفتهمورد آزار  وجرحضرب یهاآلتتوسط  هاآن %1373( سال بوده است. 1171

از همسران آزار رسان به ترتيب از مشروبات الكلي و مواد  %08701و  %0471 کردند.مي بدني فرزندان را از سوی همسرانشان ذکر

، سطح تحصيالت پايين هر يک از هازوجنمودند. با نگاه کلي به نتايج اين طرح، عواملي مانند جوان بودن مي مخدر استفاده

باشند لذا مي به همسرآزاریعوامل مربوط  ترينمهمبودن، مصرف الكل و مواد مخدر توسط همسر آزار رسان از  دارخانه، هازوج

همگاني و اختصاصي در اين زمينه جهت مقابله با اين معضل اجتماعي و نيز گزارش اين موارد توسط پزشكان و  هایآموزش

 گردد.مي توصيه ترميوخجهت پيشگيری از عوارض  پزشكانروان

 نسخه پي دی اف مقاله

احساس ناامني در تجربه زنانه از زندگي (. 1833) نفيسه ،حميدیو  سهيال ،صادقي فسايي؛ يوسف علي ،ذريابا -

 .34-148، (1)1 (،زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان .روزمره

 چكيده:
ای است که زنان از زندگي روزمره در فضاهای شهری دارند. اگرچه ممكن هدف مقاله حاضر بررسي احساس ناامني در تجربه

رسد زنان به دليل داشتن مي است فضاهای شهری مخاطرات گوناگوني را برای اقشار اجتماعي مختلف ايجاد کند، اما به نظر

از  يناامنای از احساس مردان با خطراتي چون تجاوز و اعمال خشونت مواجه شود، تجربه ويژه تواند از سویمي ای کهبدن زنانه

های مختلف زنان و در طبقات اجتماعي مختلف، دارای کنند و اين تجربه در ميان گروهمي زندگي در فضای شهری را تجربه

اين مقاله به مصاحبه با چهل تن از زنان ساکن در شهر های مشابه است. برای تشريح اين تجربه ويژه زنانه، در برخي ويژگي

 يناامنايم که به تشريح نحوه مديريت بدن خود در مواجهه با خطرات شهری و نيز احساس تهران پرداخته و از آنان خواسته

 در فضاهای شهری بپردازند. آمدوشدحاصل از زندگي و 

http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=670&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1


 نسخه پي دی اف مقاله

ختنه زنان در ميناب:  (.1838) حبيب اله ،اسماعيليو  قدسيه ،سيدی علوی؛ طلعت ،خديوزاده؛ هما، احدي -

 .10، 83، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين .شيوع، آگاهي و نگرش

 چكيده:

تگاه های مختلف دسزمينه: ختنه زنان يكي از مشكالت بهداشتي در برخي از جوامع است. اين عمل به معني بريدن و برداشتن بخش

 شود.است که در چهار درجه مختلف انجام مي يرطبيعيغاهداف فرهنگي يا داليل  براساستناسلي زنان 

 انجام شد. 1831تعيين شيوع و ميزان آگاهي زنان سنين باروری شهر ميناب در مورد ختنه زنان در سال  منظوربه مطالعههدف: 

به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر ميناب به  کنندهمراجعهساله  01تا  14زن  044: در اين مطالعه توصيفي تحليلي، هاروشمواد و 

 گر ساخته، سنجشنامه پژوهشش شدند. اطالعات الزم با استفاده از پرسشگيری غير احتمالي و مبتني بر هدف گزينروش نمونه

ها با استفاده از آوری شد. دادهو همچنين به کمک فهرست مشاهده جمع يافتهسازمانميزان آگاهي و نگرش از طريق مصاحبه نيمه 

 تحليل شد. طرفهيکآزمون تي، مجذور کای و واريانس 

. ميانگين نمره بود %1871 دودرجهو ختنه  %3370 يکدرجهد بود که در بين زنان ختنه شده، ختنه درص 34ها: شيوع ختنه يافته

آماری  ازنظرنمره و اين اختالف  18از  8744±173 نشده ختنه گروه و 871±171ه شده در مورد بهداشت باروری نآگاهي در گروه خت

 از نظر اختالف اين و 0373±174گروه ختنه نشده  و 8174±1471شده ميانگين نمره نگرش گروه ختنه . (P<47441)بود  دارمعني

 (.P<4744) بود دارمعني آماری

، لزوم آموزش مردم منطقه و اهميت مراکز بهداشتي ـ درماني در افزايش موردمطالعهگيری: ضعيف بودن آگاهي و نگرش افراد نتيجه

 .دهدهای مردم را نشان ميسطح آگاهي و تغيير نگرش

 مقاله اف دی پي نسخه

(. 1834) داوود ،شجاعي زادهو  سيدعباس ،باقری يزدی؛ بنفشه ،گلستان؛ معصومه ،علي محمديان؛ بتول ،احمدي -

بهداشت و انستيتو تحقيقات مجله دانشكده . خانگي بر سالمت روان زنان متاهل در تهران هایخشونتتاثير 

 .00-84، (8)0، بهداشتي

 چكيده:
نتايج تحقيقات و اطالعات  اگرچهبهداشت همگاني است.  هایاولويتزمينه و هدف: خشونت عليه زنان در سراسر جهان يكي از 

حيا و ترس زنان و شده موجب افزايش آگاهي و حساسيت جامعه نسبت به اين معضل سالمتي زنان گرديده، ولي شرم،  آوریجمع

 زا غفلت و قرباني زنان انزوای و سكوت موجب آن به نسبت جامعه درماني - بهداشتي نظام پذيریمسئوليت عدم پاسخگويي و

 اضطراب، افسردگي، شامل زنان روان سالمت بر خانگي خشونت پيامدهای. است شده آنان رواني و جسمي سالمت بر آن پيامدهای

مقطعي تعيين ميزان فراواني انواع خشونت خانگي و تاثير آن  مطالعه اين هدف است. خود به آسيب و خودکشي رفتارهای و استرس

 بر وضعيت بهداشت روان زنان متاهل تهراني است.

 .اندشدهسال به باالی ساکن شهر تهران که در محل سكونتشان پرسشگری  14نفر نمونه زن متاهل  1131روش کار: از 

خشونت  %14خشونت رواني و  %81تحت خشونت جسمي،  %84که به تفكيک  اندگرفتهتحت انواع خشونت خانگي قرار  %8473نتايج: 

، لگد و . مشتاندداشته. الزم به ذکر است که در اين مطالعه بعضي از افراد نيز تحت انواع مختلف خشونت خانگي قرار اندبودهجنسي 

(، تهديد %18نوع خشونت جسمي، تحقير، توهين و يا ناسزا با فراواني ) ترينشايع( %34دن )( و هل دا%11سيلي با بيشترين فراواني )

 %8071زنان نمونه بوده است. از لحاظ وضعيت سالمت روان،  عليه شدهاعمالرواني  هایخشونتانواع  ترينشايع( %38و ارعاب )

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/61713870104.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58813822802.pdf


 874 اندداشتهاين ميزان در افرادی که تحت خشونت خانگي قرار  .اندبودهمشكوک به اختالل رواني )اضطراب و افسردگي(  هانمونه

 (.=P ،0743-8738 14%CI: 874OR<474441) اندبودهبرابر افرادی است که تحت خشونت خانگي ن

ت آماری بين اعتياد همسر، وضعي دارمعني: بررسي برخي عوامل موثر در ارتكاب خشونت عليه زنان نشانگر وجود ارتباط گيرینتيجه

توان گفت زنان تحت خشونت خانگي احتماال بيشتر دچار مي (.P<47441) است اقتصادی پايين و تعداد بيشتر فرزندان در خانواده

 يک شاخص سالمت زنان اهميت زيادی عنوانبهاختالالت رواني از قبيل افسردگي و اضطراب هستند و با توجه به اين نتايج خشونت 

بهداشتي در غربالگری قربانيان و انجام اقدامات حمايتي و  هایمراقبتدارد. بنابراين افزايش آگاهي و هوشياری ارايه دهندگان 

 جسمي و رواني در زنان تحت خشونت موثر باشد. هایآسيبتواند در کاهش مي عمومي رسانياطالع

 مقاله اف دی پي نسخه

؛ زهعزي ،ابراهيم پور؛ مامک ،شريعت؛ زينب ،رنجبر؛ محسن ،شمس؛ معصومه ،علي محمديان؛ سيمين ،ناصری؛ بتول ،مدياح -

درباره  نظرانصاحبديدگاه زنان و مردان تهراني و (. 1833)مسعود  ،يونسيانو  محمود ،محمودی؛ ابوالقاسم ،پوررضا

-13، (8)1، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي .خشونت خانگي عليه زنان در ايران: يک پژوهش کيفي

31. 

 چكيده:
آيد و مي حساببهی انساني و حقوق بشری، يک مشكل عمده سالمتي هازمينه و هدف: خشونت خانگي عليه زنان عالوه بر جنبه

تواند سالمت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد. اين پديده اختصاص به يک منطقه مي عواقب جسمي، رواني و اجتماعي آن

است، هرچند ميزان شيوع، نوع،  رديابيقابلی اجتماعي هاجغرافيايي و يا طبقه خاص اجتماعي ندارد و در همه جوامع و تمام اليه

بروز خشونت خانگي عليه زنان در ايران و راهكارهای  ساززمينهعواقب و عوامل خطر آن متفاوت است. در اين مقاله عوامل شدت، 

 ارايه شده است. نظرانصاحبپيشگيری از آن از ديدگاه زنان و مردان تهراني و 

گروه و در  3مناطق مختلف شهر تهران در  زوج از 44روش کار: در اين پژوهش کيفي، ابتدا جلسات بحث گروهي متمرکز با حضور 

تفاده اس گانههشتی های تقسيم افراد به گروههامالک عنوانبهطي دو روز انجام شد. از جنسيت، سطح سواد و سابقه خشونت خانگي 

و  نظرانصاحبنفر از  44و تحليل شد. سپس با تشكيل نشست کارشناسي با حضور  بندیدسته هاگرديد و نتايج حاصل از بحث

 رمجموعهيزو اجرايي  گذاریسياستی های دانشگاهي و تحقيقاتي، سازمانهای مختلف از بخشهامتخصصان علمي و اجرايي رشته

به جامعه، نقش نظام بهداشتي و نظام قضايي  رسانياطالعسه قوه مقننه، قضاييه و مجريه و مراکز زنان در سه گروه آموزش عمومي و 

 پرداخته و نتايج در نشست عمومي نهايي شد. نظرتبادل کشور به بحث و

در چهار گروه عوامل فرهنگي اجتماعي، عوامل اقتصادی، عوامل قانوني و حقوقي،  نظرانصاحبو  هازوج ازنظر ساززمينهنتايج: عوامل 

 گرديد. ارائهايتي ی پيشگيری و کنترل در سه دسته راهكارهای آموزشي، قانوني و حمهاو عوامل پزشكي، و راهكار

پزشكان  و کارکناننظام سالمت و توانمندسازی  مسئوليتبر  ديتأکمناسب برای زوجين و جامعه،  رسانياطالع: آموزش و گيرینتيجه

، اصالح و رفع خالهای قانوني و تقويت ضمانت اجرايي قوانين، سازیشفافبرای کمک به آسيب ديدگان و زنان در معرض خشونت، 

 ی ضروری است.هااز راهكار ديدهآسيب، احداث مراکز امن برای زنان ريزیبرنامهتاسيس مرکز ملي پژوهش و 

 مقاله اف دی پي نسخه

 

 .30-03، (10)0 ،رفاه اجتماعي .ساختار جامعه و خشونت عليه زنان(. 1838شهال )، اعزازي -

 چكيده:
ميالدی  34توجه به اين پديده از دهه  .تاريخي و جهاني است که در همه جوامع و تمام ادوار وجود داشته استای خشونت پديده

محقق  هاباب خشونت با مشكالتي همراه است. در اين پژوهشگرفت. بررسي در  ی متعددی در اين حوزه انجامهاآغاز شد و پژوهش

خشونت در خانواده از  کند. وجودمي سوالشود و در خصوص رفتاری حساس از افراد مي خصوصي و صميمي خانواده وارد حوزه

http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_id=206&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64313870207.pdf


د. نبود آمار در خصوص افراد شومي شود و يا در بيان آن اغراقمي شود، فراموشمي طرف قرباني به علل مختلف پنهان نگاه داشته

شود مي ی خشونت مشاهدههابه نمونه معرف است. مشكل ديگری که در بررسي يابيدستديگری در راه  در معرض خشونت، مشكل

فردی »ی هابروز خشونت را در سطح ويژگي ی نظری موجود عوامل موثر درهای نظری موجود است. بسياری از ديدگاههاتبيين

 .گيرند. کليه اين عوامل در شناخت صحيح از پديده تأثير دارندمي در نظر« خانوادگي مانند»در سطح  و يا« مانند

معتقد هستند اين  هرچند .دانندنميی فردی يا خانوادگي را در باب خشونت، برای توضيح کافي هافمينيست تبيين پردازاننظريه

کند، تأکيد آنان بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت ميان زنان و مردان  خشن عمل عاملي تشديدکننده رفتار مثابهبهتواند مي عوامل

 اجازه اعمال قدرت بر زنان را در جامعه است که به مردانای نهادهای آن است. توجه آنان متوجه ساختار مردساالرانه در جامعه و

ی فردی تحت بررسي قرار گيرد، هانيست که با استفاده از ويژگييک زن  دهد. از اين ديدگاه خشونت عمل انفرادی يک مرد عليهمي

نظارتي مهم است که هم  شود. خشونت يک ابزارمي رفتاری است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال بلكه خشونت

 .کندمي نابرابر قدرت کمک بازتاب روابط نابرابر قدرت در جامعه است و هم به حفظ روابط

شود که در مي مشخص نيچنهمشود. مي مشخص شدهکسبی هاميان داده در ايران ناهماهنگي شدهانجاما نگاهي به تحقيقات ب

توجه به ديدگاه  . اين مقاله بااندشدهمتغيرهای فردی و خانوادگي بحث و بررسي  صورتبهموثر بر خشونت  عوامل هااکثر بررسي

ی اقتصاد، قوانين، نيروهای نظارتي جامعه و هاحوزه اهميت ساختار نابرابر قدرتي دارد که درفمينيستي سعي در مشخص کردن 

 آن بر توجه به ساختار جامعه که مردان را تشويق به اعمال خشونت و زنان را وادار به تحمل نهادهای حمايتي جامعه حضور دارد و

 .کندمي کند تاکيدمي

 مقاله اف دی پي نسخه

جنسيتي،  پذيریجامعهخشونت عليه زنان در تهران: نقش (. 1834) راضيه ،دهقان فردو  منصوره ،اعظم آزاده -

 .131-141، 10(، زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان .منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگي

 چكيده:
به اين واقعيت که خشونت خانگي از اختالل در تعامالت سالم  گرفتهانجامخشونت عليه زنان  یزمينهيي که تاکنون در هاژوهشپ

شود عالوه مي . بنابراين در اين مقاله سعياندنمودهشود کمتر توجه مي نتيجه باارزشاجتماعي و خانوادگي و عدم دسترسي به منابع 

 هاو سرمايه يابجهتی جنسيتي در خانواده هانقش پذيریجامعه، شيوه يابجهتل روابط در خانواده بر توجه به عواملي همچون شك

زنان، پديده خشونت عليه زنان از زاويه نوع روابط حاکم ميان همسران نيز بررسي شود. برای  دسترسقابلو منابع 

 لمتقاب کنش نظريه و تعامل اثرات جنسيت، پذيریجامعه منابع، اجتماعي، يادگيری یهاهياز نظر ذکرشده یهامولفه شناسايي

 که متاهل تهراني زن 844 ساختارمند مصاحبه تكنيک از استفاده با هاداده و است پيمايش مطالعه، اين روش. است شده استفاده

 اب توام یاچندمرحلهای طبقهگيری نمونه مورداستفادهگيری نمونهآمده است. تكنيک  به دستباشند مي فرزند يک حداقل دارای

 ميزان تعين در اساسي نقش دارای خانواده در روابط نوع دهندمي نشان هايافته. است خوشه حجم با متناسب احتماليگيری نمونه

و منابع در دسترس زنان و شكل روابط در  های جنسيتي، سرمايههانقش پذيریجامعه شيوه بين همچنين. است زنان عليه خشونت

با خشونت عليه زنان رابطه معناداری وجود دارد. در تحليل چند متغيری، روابط گفتماني و درآمد ماهانه به ترتيب  يابجهتخانواده 

يح تغييرات خشونت را برای توض 4733خشونت عليه زنان معرفي شده و ضريب تعيني برابر با  هایکنندهتبيين ترينمهم عنوانبه

 .اندداده به دستعليه زنان 

 مقاله اف دی پي نسخه

 .110-101، (81)4، رفاه اجتماعي. خشونت جنسي عليه زنان يشناسجرم (.1834) مصطفي ،السان -

 چكيده:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62113831403.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/61713851402.pdf


قرار گرفته، خشونت جنسي عليه زنان  موردتوجهکمتر  ياجتماعفرهنگي و  مسائل: يكي از اقسام خشونت که به دليل مسئلهطرح 

اين جرم و ضرورت توجه ويژه به آن حكايت  روزافزوناز ميزان رشد  شناسيجرماست. بررسي جداگانه خشونت جنسي در مطالعات 

 دارد.

جام شده است و هدف از آن، تحليل جرم شناختي خشونت عليه زنان و ارايه راهكارهايي برای انای روش: اين مطالعه با روش کتابخانه

 .است پيشگيری از اين نوع خشونت

: بررسي موضوع نشان داد که رضايت بزه ديده، در وقوع و سختي پيشگيری از خشونت جنسي تاثير زيادی دارد و دولت و هايافته

 ويژه قرار دهند. موردتوجهزه ديدگان چنين جرايمي را محاکم قضايي بايد حقوق قانوني ب

ذيری بزه ديدگي و بزه پ»و درک صحيح تفاوت  سازیفرهنگنتايج: پيشگيری از خشونت جنسي عليه زنان، در درجه نخست نيازمند 

 .هاستدولت الملليبينبه حمايت از زنان بزه ديده و تعامل  هادولتو در وهله دوم، نيازمند التزام « زنان

 مقاله اف دی پي نسخه

 ب
بررسي علل و آثار خشونت عليه زنان در خانواده در مراجعين به (. 1838) ناديا ،ميدبخشو ا افسانه ،بختیاري -

 .183-181، (81)1 ،مجله علمي پزشكي قانوني. مرکز پزشكي قانوني بابل

 چكيده:
رواني و اقتصادی است. لذا اين تحقيق با  شكل خشونت عليه زنان با بيشترين عوارض اجتماعي، ترينشايعزمينه: خشونت خانوادگي 

 مشخصات فردی ـ خانوادگي قربانيان انجام شده است. هدف تعيين علل و آثار خشونت و نيز تعيين

مرکز  به کنندهمراجعه( بر روی زنان 1834)از فروردين تا اسفند  يک سالدر طي مدت  نگرآينده مقطعي و صورتبه: مطالعه هاروش

( و نفر 138گروه مورد ) عنوانبهگرفته بودند،  زناني که مورد خشونت همسر قرار هاآنپزشكي قانوني بابل انجام شده است. از ميان 

 نفر(. 884گرفته شدند ) در نظرگروه شاهد  عنوانبهه را نداشتند در خانواد ساير زناني که متاهل بوده و سابقه خشونت

جنسي را برای روابط جنسي عنوان  درصد قربانيان، اعمال فشار و خشونت 18غالبا جسماني بود اما  جادشدهيا: نوع جراحت هايافته

 88‚8ی جراحت، سر و گردن )هامحل ترينشايعمتعدد اظهار تالم نمودند.  زنان از عالئم سايكوسوماتيک درصد 31نمودند. همچنين 

 درمجموعبيماران  درصد 01درصد( تنها از نوع ضرب بود اما  40بود. اکثريت جراحات ) درصد( 81‚1) هااندام بعدازآن و( درصد

 اما بود خراشيدگي يا حارصه( درصد 33‚3نوع جرح ) ترينشايع د( کبودی ودرص 08‚0نوع ضرب ) ترينشايعدچار جرح شده بودند. 

 درصد( اجسام سخت بودند. بيشترين علت 31‚1ابزار آسيب ) ترينمهمشديد وارد شده بود.  و جدی آسيب زنان درصد 80 به

بود. بين مشخصات فردی ـ اجتماعي و  درصد( 81درصد( و مشكالت رفتاری ) 81‚1خشونت عليه زنان )به بيان قربانيان( اعتياد )

 ی مالحظه نشد.دارمعنيتفاوت  خانوادگي دو گروه مورد و شاهدنيز بين مشخصات 

مقايسه با ساير آمارها از شيوع نسبتا بااليي برخوردار است و تظاهرات جسمي  : شيوع خشونت عليه زنان در مطالعه ما درگيرینتيجه

بتوانند زنان در معرض خطر را شناسايي  سايكوسوماتيک شديدی دارد. پرسنل بهداشتي ـ درماني شامل پزشک، ماما و پرستار بايد و

 .آورند به عملزنان  گونهنيازا، حمايت مناسبي هامهارتو با تقويت 

 نسخه پي دی اف مقاله

به  کنندهمراجعهبررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در (. 1831) مهين ،بداغ آبادي -

 .31-31، (1)11ن، مجله پزشكي هرمزگا. بيمارستان شهيد مبيني سبزوار

 چكيده:
عمال ا منظوربه آزاردهندهو  آورانيزمقدمه: خشونت عبارت است از يک الگوی رفتاری که از طريق توسل به ايجاد ترس، تهديد، رفتار 

شود. اين معضل مهم اجتماعي بر تمام مراحل زندگي زنان باالخص دوران حاملگي سايه مي قدرت و کنترل بر فردی نزديک تحميل

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62113852106.pdf
http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums/article/download/834/1839


افكنده است و از شيوع نامشخصي در بارداری برخوردار است. طبعا تعيين شيوع و خشونت عوامل مرتبط با آن تاثير بسزايي در کاهش 

 خواهد داشت. مسئلهاثرات سوء اين 

گيری نمونه. درآمدزن باردار به مرحله اجرا  433تحليلي از نوع مقطعي است که بر روی  -توصيفي صورتبهروش کار: پژوهش حاضر 

 ليستچکمشاهده و مصاحبه حضوری بود و از يک فرم مصاحبه و  هاداده آوریجمعبه طريق آسان و در دسترس انجام دهد. روش 

از طريق مشاهده همزمان ارزيابي شد.  موردنظراز روش اعتبار محتوا و پايايي ابزار  هامشاهده استفاده شد. جهت تعيين روايي داده

 قرار گرفت. ليوتحلهيتجزو من ويتني يو مورد آزمون تي  آماری کای دو، هایآزموننتايج توسط 

در دوران بارداری تحت خشونت جسمي از سوی همسرانشان قرار گرفته بودند.  موردپژوهشزنان  %1074نتايج: نتايج نشان داد که 

بين متغيرهای نسبت خويشاوندی با همسر، سابقه کيفری در همسر، احساس فرد نسبت به زندگي مشترک و روابط جنسي، شغل 

و معاشرت و داشتن منبع درآمد همسر، سعي به خودکشي، ابتال به عفونت در حاملگي، اعمال محدوديت در خريد و مخارج منزل 

مستقل و همچنين سن ازدواج، ميزان تحصيالت، رتبه حاملگي، رتبه زايمان، تعداد بچه زنده و مدت زندگي مشترک با بروز خشونت 

 .(P<4744)ی وجود دارد دارمعنيرابطه آماری 

 يهدر اين پژوهش، توص شدهمشخصل خطر اجتماعي : با توجه به شيوع نسبتا باالی خشونت جسمي در زنان باردار و عوامگيرینتيجه

عوامل مرتبط با خشونت غربالگری الزمه انجام داده تا با  براساسخود با زنان،  هایمالقاتشود که پرسنل بهداشتي در تمام مي

 ا به مرحله اجرا درآورند.الزمه در حين بارداری و زايمان ر هایمراقبتقربانيان از عوارض خطرناک آن پيشگيری و  موقعبهشناسايي 

 نسخه پي دی اف مقاله

بررسي شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از عوامل (. 1833) ابوالفضل ،محمدبيگيو  محسن ،شمسي؛ اکرم ،بیاتی -

 .883-881، 08، هبود. بموثر بر آن در زنان شهر اراک

 چكيده:
يم بهداشتي، مانند سالمت مادران، تنظ هایاولويتزمينه: خشونت عليه زنان يكي از معضالت اجتماعي است که تاثيری منفي بر ساير 

خانواده و بهداشت روان دارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين شيوع خشونت و برخي از عوامل موثر بر آن در زنان شهر اراک انجام شده 

 است.

اطالعات با استفاده از  آوریجمعنفر از مادران شهر اراک انجام گرديد. روش  1483تحليلي حاضر، بر روی  -: مطالعه مقطعيهاروش

مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختي زن و شوهر، انواع سوء رفتار )جسمي، کالمي، عاطفي و مالي( و عوامل موثر در ای پرسشنامه

آناليز واريانس و مجذور کای دو،  هایآزمونو  spss افزارنرمبا استفاده از  هااطالعات، داده آوریجمعبروز سوء رفتار بود. پس از 

 قرار گرفت. ليوتحلهيتجزمورد 

( بود. %3/81( و جسمي )%8/88(، مالي )%1/43(، کالمي )%1/10فرم سوء رفتار، به ترتيب سوء رفتار عاطفي ) ترينشايع: هايافته

ط معناداری بين بروز سوء رفتار و ميزان تحصيالت، شغل، درآمد همسر، سابقه بيماری عصبي در زن يا شوهر، اعتياد همچنين ارتبا

 همسر و تعداد فرزندان مشاهده شد.

متاهل، توان با افزايش آگاهي زنان مي ، تحت تاثير انواعي از سوء رفتار قرار داشتند. بنابراينموردمطالعه: بيشتر زنان گيرینتيجه

 .در خصوص عوامل موثر در بروز سوء رفتار، گامي در جهت کاهش و تعديل عوامل مذکور برداشت هادختران و خانواده

 نسخه پي دی اف مقاله

مقابله با آن از ديدگاه  هایروششيوع سوء رفتار با همسر و برخي از  (.1833) محسن ،شمسيو  اکرم ،بیاتی -

 .11-38، (8)3 ،مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي. زنان شهر اراک

 چكيده:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/63013860111.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56213884306.pdf


مختلفي را جهت  هایراهو زنان نيز  است زمينه و هدف: سوء رفتارهای خانگي نسبت به زنان يكي از مشكالت عمده بهداشت عمومي

مقابله با آن از ديدگاه زنان  هایروشهدف تعيين شيوع سوء رفتار و برخي از  کنند. پژوهش حاضر نيز بامي مقابله با سوء رفتار اتخاذ

 شهر اراک صورت پذيرفته است.

 موردبررسي يافتهسازمانه نفر از مادران شهر اراک از طريق پرسشنامه و مصاحب 1483روش کار: در طي يک پژوهش مقطعي تحليلي 

 .آماری تجزيه تحليل شدند هایآزمونبا استفاده از  هاداده درنهايتقرار گرفتند و 

 (%8878) مالي، (%4371) ، کالمي(%1071) فرم سوء رفتار به ترتيب عبارت بودند از سوء رفتار عاطفي ترينشايعنتايج: در اين پژوهش 

، کمک و راهنمايي (%18) مادران شامل صحبت و گفتگو پس از آرامش ازنظرموثر ای مقابله هایروشبرخي از  (%8173) و جسمي

بوده است.  (%01) مثلبهمقابلهو  (%41) غير کارآمد شامل قهر به مدت طوالني هایروشو برخي از  (%31) خواستن از بزرگان فاميل

ت، شغل، درآمد همسر، سابقه بيماری عصبي در زن يا شوهر، اعتياد ی بين بروز سوء رفتار و ميزان تحصيالدارمعنيهمچنين ارتباط 

 .(P<4744)همسر و تعداد فرزندان مشاهده شد 

 تحت تاثير انواعي از سوء رفتار قرار داشتند به نظر موردمطالعهی اين مطالعه نشان داد که تعداد زيادی از زنان ها: يافتهگيرینتيجه

موثر با سوء رفتار بتوان گامي در جهت کاهش اين ای مقابله هایروشرسد با افزايش آگاهي زنان متاهل و دختران در خصوص مي

 .معضل برداشت

 مقاله اف دی پي نسخه

 پ
بررسي و مقايسه انواع خشونت خانوادگي در زنان و مردان در  (.1831ا )آناهيت ،تاشکو  سيدسعيد ،پورنقاش تهرانی -

     88-3، (8)8 ،شناختيروانمطالعات  .تهران

 چكيده:
يک مشكل و معضل اجتماعي مطرح شده است، پرداختن به  عنوانبهبا توجه به اين امر که خشونت خانوادگي طي چند دهه اخير 

 ازجملهی اين پديده ناخوشايند، هابرخوردار است. لذا، هدف از تحقيق کنوني پرداختن به ويژگيای اين موضوع از اهميت ويژه

بروز  هایواکنشو نوع )توسط زوجين(  شدهاعمال هایخشونتشناسايي عوامل بروز اختالفات خانوادگي )از ديدگاه زوجين(، نوع 

و به  شدهانتخابزوجي که به شكل تصادفي  04ی محقق ساخته ميان ها. بدين منظور، پرسشنامهاست )توسط زوجين( شدهداده

درجه  4ی هر يک از زوجين در مقياس هادليل خشونت خانوادگي به دادگاه خانواده در تهران رجوع کرده بودند، اجرا گشت. پاسخ

همسر در مورد غذا و در  گيریبهانهنسبت به همسر و  اعتناييبيگرديد. نتايج نشان دادند در مردان، دو عامل  گذارینمرهليكرت 

شوند. همچنين نتايج اين تحقيق مي زنان عوامل قهر کردن، عدم همكاری در رسيدگي به فرزندان و اعتياد همسر باعث بروز اختالفات

کردند. با توجه به مي رواني استفاده هایروشفيزيكي و زنان بيشتر از  هایروش، مردان اغلب از نشان دادند هنگام بروز اختالفات

 ، پيشنهادهايي در خصوص جلوگيری از بروز اين پديده ارايه گشته است.هااين يافته

 مقاله اف دی پي نسخه

 ت
تاثير پايگاه اقتصادی ـ اجتماعي بر خشونت ديدگي زنان  شناختيجامعهمطالعه  (.1833) سارا ،منيری فرو  افسانه ،توسلی -

، (84)4 ،فصلنامه خانواده پژوهي(. در جريان زندگي زناشويي )مطالعه موردی کارمندان و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران

001-040. 
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پردازد. بر همين اساس فرضياتي از سه مي خشونت عليه زنان در جريان زندگي زناشويي شناختيجامعهتحقيق حاضر به بررسي 

. است پيمايشي بوده و واحد تحليل آن فرد صورتبهديدگاه منابع، نظريه يادگيری و نظريه تضاد استنتاج شده است. روش تحقيق 

است. در اين تحقيق  1833-1833آزاد شهر تهران در سال جامعه آماری شامل کارگران، کارمندان و اعضای هيات علمي دانشگاه 

. است نفر از زنان متاهل 488صورت گرفته است. حجم نمونه برابر  یاچندمرحلهای خوشهگيری نمونهاز طريق  هاانتخاب نمونه

نشان داد که متغيرهای ، در دو سطح )آمار توصيفي و آمار استنباطي( انجام گرفته است. نتايج حاصله هاداده ليوتحلهيتجز

زن در امور مهم زندگي، تجربه و مشاهده خشونت زن در خانواده پدری، تجربه و مشاهده خشونت مرد در خانواده پدری،  یريگميتصم

حمايت خانوادگي زن، پايگاه اقتصادی اجتماعي زن و تفاوت پايگاهي بين زن و مرد رابطه معناداری با خشونت دارند و بين حمايت 

وادگي مرد و پايگاه اقتصادی اجتماعي مرد و خشونت رابطه معناداری وجود ندارد. نتيجه کلي اين است که بيشترين خشونت از خان

 سوی همسر در ميان کارگران و کمترين ميزان آن در ميان کارمندان برآورد شده است.
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