
 بخش دوم -ماخذشناسی مقاالت علمی درباره خشونت علیه زنان

 

 د-خ -ح-جحروف 

 ج
در زنان داراي همسر  شدهتجربهبررسي ميزان خشونت  (.1385) بخشجهان ،رهبريانو  اصغر ،آقايي؛ داريوش ،جاللی -

 .28-5، 11، مطالعات زنان. معتاد

 چکيده:
را نيز با  هاآنانسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده و نزديکان  هاگي ميليونزند تنهانهضالتي است كه امروزه اعتياد يکي از مع

همسران معتادان در مقايسه با  شدهتجربه، ميزان خشونت ايمقايسهساخته است. در اين پژوهش توصيفي و  روروبهمشکالت زيادي 

نفر از همسران معتادان خود معرف مركز  107، تصادفبهبررسي شده است. بر اين اساس،  نامعتادانهمسران  شدهتجربهخشونت 

نفر از نامعتادان  107بختياري كه براي انجام مشاوره خانواده مراجعه كرده بودند و  چهارمحالترك اعتياد شهر هفشجان از استان 

 نامهپرسش بودند، انتخاب و با استفاده از شده همتاو مدرك تحصيلي با گروه نخست  سن، وضعيت شغلي، اقتصادي ازنظركه 

پروسيدانو  نامهپرسشارزيابي شدند. براي بررسي ميزان حمايت اجتماعي زنان نيز از  شدهتجربهساخته ميزان خشونت  گرپژوهش

 استفاده شد.

آن  هايآزمونزير  نيچنهمو  شدهتجربهي همسران معتادان و نامعتادان در خشونت هانشان داد تفاوت ميانگين كلي نمره هايافته

معنادار بود و در  شدهتجربه، در هر دو گروه، تفاوت بين ميزان تحصيالت و وضعيت شغلي افراد با خشونت نيچنهمعنادار است. م

 يبستگهمارتباطي معنادار داشت. در گروه نامعتادان  هاآن شدهتجربهگروه نامعتادان نيز، ميزان تحصيالت زنان با ميزان خشونت 

در گروه معتادان ديده نشد. در گروه  يبستگهماين  كهيدرحالمنفي و معنادار بود؛  شدهتجربهخشونت  ميزان حمايت اجتماعي با

معنادار بود. ميان شمار فرزندان و طول مدت ازدواج با خشونت  شدهتجربهسطح درآمد با ميزان خشونت  يبستگهممعتادان نيز 

 ري ديده نشد.معنادا يبستگهماز دو گروه  کيچيهدر  شدهتجربه

 مقاله اف دي پي نسخه

بررسي شيوع سوء رفتار و برخي عوامل موثر در زنان (. 1384) محبوبه ،شريفيو  سکينه ،نژادگرمز؛ اعظم ،جوكار -

 .81-88، 37، ارمغان دانش. 1382به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج  كنندهمراجعه

 چکيده:
سو رفتار است كه اين  داندازمي عواملي كه سالمت زنان را در سنين فعال باروري و زندگي خود به مخاطره ازجملهمقدمه و هدف: 

جسمي، رواني،  صورتبهدهد. اين معضل در همه جوامع و مي ي بهداشت را تحت تاثير قرارهاخود دستيابي به ديگر اهداف برنامه

به مراكز  كنندهمراجعهبا هدف تعيين شيوع سو رفتار و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شود. مطالعه حاضر مي جنسي و... مشاهده

 .گرفت صورت ياسوج درماني –بهداشتي 

 از نفر 517 روي بر ماه شش مدت در تصادفيگيري نمونه با مقطعي صورتبه تحليلي –توصيفي  صورتبه: مطالعه هاروش و مواد

 بخش سه شامل؛) نامهپرسش از استفاده با اطالعات. شد انجام 1382 سال در درماني بهداشتي مراكز به كنندهمراجعه متاهل زنان

گرديد و افراد به دو گروه با و  آوريجمعامل موثر در بروز آن( و مصاحبه حضوري عو و رفتار سو انواع تعيين ،يانهيزم مشخصات

آماري استنباطي، آناليز واريانس و مجذور كاي اطالعات مورد  هايآزمونو  SPSS افزارنرمبدون سو رفتار تقسيم شدند. سپس با 

 قرار گرفت. ليوتحلهيتجز

 54.2درصد(، عاطفي ) 69.5فرم آن به ترتيب؛ كالمي ) ترينشايعدرصد به دست آمد كه  78.4: شيوع سو رفتار به ميزان هايافته

فرد  ترينشايعدرصد و  8شد. شيوع سو رفتار جسمي در بارداري درصد( مشاهده  22.2درصد( و جنسي ) 36.4درصد(، جسمي )

http://www.ensani.ir/storage/Files/20100609105810-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%25A


ارتباط  نيچنهمدرصد( بودند.  21همسر كه زن را مورد سو رفتار جسمي قرار داده بود، مادرشوهر و خواهرشوهر ) رازيغبه

و... در افراد با و بدون سو  ي بين تحصيالت زن و شوهر، سابقه بيماري عصبي در زن و شوهر، درآمد شوهر، اعتياد همسردارمعني

 .(P<0.05) رفتار ديده شد

نوع كالمي، از ميزان شيوع ساير مطالعات بيشتر و همسويي  خصوصبه: حصول شيوع باالي سو رفتار در اين طرح و گيرينتيجه

نتايج بيانگر  نيچنهم، عدم توجه به حقوق زنان و... باشد. يمردساالرنداشت كه ممکن است به داليل مختلفي از قبيل فرهنگ 

؛ سطح تحصيالت، اعتياد، سواد، بيماري عصبي و... با سو رفتار بود كه دال بر تاثير آن ازجملهبين برخي عوامل  دارمعنيارتباط 

زنان رسد با افزايش آگاهي مي عوامل در بروز سو رفتار است. با توجه به نتايج حاصله و ضرورت توجه به ارتقا سالمت زنان، به نظر

در خصوص عوامل موثر در بروز اين معضل، بتوان گامي در جهت كاهش و تعديل عوامل مذكور  هامتاهل، دختران و خانواده

 برداشت.

 نسخه پي دي اف مقاله

 ح
خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين  (.1389) حميد ،مجدعلوي و  جمال ،شمس؛ ماهرخ ،دولتيان؛ كژال ،حسامی -

 .59-51، (63)23 ،نشريه پرستاري ايران ،بارداري

 چکيده:
پيامدهاي جدي خشونت بر سالمت  اگرچهكنند. مي مينه و هدف: بسياري از زنان خشونت خانگي را قبل و حين بارداري تجربهز

مادر و كودك در مطالعات مختلف بررسي شده است اما در مورد امکان تغيير خشونت در بارداري اطالعات كمي وجود دارد. با توجه 

ت انواع توانند پيامدهاي متفاوتي بر سالمت زنان داشته باشند، اطالعات بيشتري در مورد تغييرامي انواع مختلف خشونت كهنيابه 

بارداري در زنان باردار  نيو حمقايسه انواع خشونت خانگي قبل  باهدفخشونت در بارداري موردنيازاست. پژوهش حاضر 

 انجام شده است. 1386درماني شهرستان مريوان در سال  - يمراكز بهداشتبه  كنندهمراجعه

ساله در ماه آخر  15-45معيار ورود به مطالعه، زنان باردار خانم باردار انجام شد.  243مقطعي بر روي  يمطالعهروش بررسي: اين 

در دوران زندگي بود. ابتدا در يک محيط خصوصي اهداف مطالعه  شدهشناختهبارداري، ايراني، قوميت كرد و عدم وجود افسردگي 

نمونه انتخاب شدند.  عنوانبه، براي زنان باردار توضيح داده شد و در صورت تمايل به شركت در مطالعه و دارا بودن شرايط الزم

سپس اطالعات مربوط به مشخصات دموگرافيک و سابقه مامايي و همچنين تجربه خشونت قبل از بارداري و طي بارداري فعلي 

تي تست، مک  هايآزمونانجام شد. ميانگين و انحراف معيار و  SPSS با استفاده از برنامه هاداده ليوتحلهيتجزشد.  آوريجمع

 در نظر گرفته شد. 0.05 هاي در آزموندارمعنياستفاده شد. سطح  هاداده ليوتحلهيتجزار و كاي اسکوئر براي نم

درصد از زنان خشونت خانگي را در  7/68درصد زنان قبل از بارداري و  4/86نتايج: بررسي كلي خشونت خانگي نشان داد كه 

نشان داد كه در بارداري نسبت به  تريجزئبررسي . (P<0.001)بود  دارمعنياري آم ازنظربارداري تجربه كرده بودند. اين تفاوت 

درصد در  3/54درصد(، عاطفي ) 7/24درصد در مقابل  9/16ي شيوع هر سه نوع خشونت فيزيکي )دارمعني طوربهقبل از بارداري 

همچنين خشونت قبل از بارداري يک ريسک درصد( كاهش يافته بود.  5/69درصد در مقابل  1/55درصد( و جنسي ) 9/67مقابل 

 99شيوع كلي خشونت خانگي در بارداري كاهش يافته بود اما تقريبا  نکهيباوجودافاكتور قوي براي خشونت در طي بارداري بود. 

ت در بارداري درصد زنان خشونت ديده در بارداري، در دوره قبل از بارداري نيز خشونت را تجربه كرده بودند و موارد جديد خشون

 اندك بود.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/67013843702.pdf


بايد ارايه دهندگان مراقبت را آگاه كند كه در زنان خشونت ديده قبل از بارداري، اغلب تجربه خشونت در  ها: اين يافتهگيرينتيجه

نين ي خدماتي يک اقدام مناسب براي كاهش اثر بر مادر و جهايابد. لذا غربالگري روتين خشونت در سرويسمي بارداري هم ادامه

 اوست.

 مقاله اف دي پي نسخه

 خ
بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افکار خودكشي و (. 1383) ميترا ،خاقاني فردو  زهره ،خسروي -

 .99-114، (6)2 ،مطالعات زنان. به همسر در زنان شهر تهران رسانييبآس

 چکيده:

همسر آزاري با تمايل به افکار خودكشي و آسيب رساندن به همسر در زنان مورد خشونت  يرابطهاين پژوهش براي بررسي 

 .در شهر تهران انجام شده است قرارگرفته

ماره هاي شدر دست رس در دادگاه ينمونه صورتبهگيري زن مورد خشونت قرار گرفته بود. روش نمونه 97بررسي،  ينمونه

 .خانواده بود 2و  1

خشونت رواني، خشونت فيزيکي،  ييطهحكه چهار  «سنجش خشونت ينامهپرسش»بود:  نامهپرسشها دو ابزار گردآوري داده

كه تمايل به افکار خودكشي و  «محقق ساخته ينامهپرسش»سنجد؛ و مي و خشونت اقتصادي را جداگانه خشونت جنسي

 .سنجدمي هاي خانوادگي را در زنان مورد خشونت قرار گرفتهحمايت و آسيب رساندن به همسر

را با تمايل به افکار خودكشي و آسيب رساندن به  يبستگهم ترينيشبها، خشونت رواني ها، نشان داد كه از بين خشونتيافته

تمايل به افکار خودكشي و  بازهمبودند،  برخوردار يخانوادگهاي از حمايت باآنکه قرارگرفتههمسر دارد. زنان مورد خشونت 

به همسر داشتند. در زناني كه داراي تحصيالت ديپلم و باالتر از ليسانس بودند تمايل به افکار خودكشي و آسيب  رسانييبآس

 .است تركمرساندن به همسر نسبت به زناني كه داراي تحصيالت زير ديپلم بودند 

 نسخه پي دي اف مقاله

بررسي شيوع و پيامدهاي همسرآزاري در  (.1387) محمد ،عبدالهيو  ليال ،شمي نسبها ؛فرنگيس ،خسروي -

مجله پزشکي دانشگاه . 1385هاي شهر سنندج در سال به بخش زايمان بيمارستان كنندهمراجعهزنان باردار 

 .8-14، (1)19، علوم پزشکي اروميه

 چکيده:
كه به  است مختلف، متفاوتزمينه و هدف: همسرآزاري يکي از مشکالت فرهنگي و بهداشتي جامعه است كه شيوع آن در جوامع 

اين مشکل در  در خصوصاست. با توجه به عدم وجود اطالعات كافي  اثرگذاربر پيامدهاي بارداري  ميرمستقيغدو صورت مستقيم و 

در زنان باردار  يهمسرآزارمنطقه باالخص در مورد زنان باردار، هدف از اين تحقيق، تعيين شيوع و پيامدهاي همراه با 

 ي شهر سنندج است.هابه بخش زايمان بيمارستان نندهكمراجعه

نفر از زنان بارداري كه جهت ختم بارداري  840مقطعي انجام شد. جهت انجام پژوهش تعداد  صورتبهمواد و روش كار: اين مطالعه 

ي هانمونه عنوانهبتصادفي سيستماتيک  صورتبهي شهر سنندج بستري شده بودند، هابه دليل زايمان يا سقط در بيمارستان

ي زايماني صورت گرفت. پيامدهاي بارداري هابا استفاده از مصاحبه ساختاري و پرونده هاداده آوريجمعپژوهش انتخاب شدند. 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/72913896306.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64013830604.pdf


از آمار توصيفي و  هاداده ليوتحلهيتجزو ميانگين وزن زمان تولد بود. جهت  PROM، سقط، زودرسشامل مرده زايي، زايمان 

 تفاده شد.استنباطي اس

و شامل  اندقرارگرفتهدر دوران بارداري تحت همسرآزاري  موردپژوهشي هااز واحد %60.5 داد كه: نتايج پژوهش نشان هايافته

شديد ناشي از  هايآسيببود. همچنين  %1808، همسرآزاري جنسي %57همسرآزاري احساسي  %8.5همسرآزاري جسمي 

بود. زناني كه تحت خشونت  %0.2و در بعد جنسي برابر  %9.8، در بعد احساسي برابر %3.4همسرآزاري در بعد جسمي برابر 

 سواديب، (P<0.048) سال از زمان ازدواج 20گذشت بيشتر از ، (P<0.28) سال 18بودند، بيشتر داراي سن ازدواج زير  قرارگرفته

(0.048>P) ،دارخانه (0.03>P)داراي همسران بيکار ، (0.025>P) فرزند  4اي بيشتر از و دار(0.002>P)  بودند. بر اساس نتايج

ارتباط  (P<0.007)و ميانگين وزن زمان تولد  PROM (0.05>P)با هاي بارداري، همسرآزاري -مطالعه از بين كليه پيامد

 داشت. دارمعني

خشونت همسرآزاري در دوران بارداري و : با توجه به پيامدهاي نامناسب همسرآزاري در بارداري بايد با غربالگري روتين گيرينتيجه

انجام اقدامات آموزشي جهت تغيير رفتارهاي مردان، توانمندسازي زنان و اصالح ساختارهاي ناسالم فرهنگي گامي در جهت ارتقا 

 سطح سالمت جامعه برداشت.

 الهنسخه پي دي اف مق

رسي ابعاد (. بر1386) محمدرضا ،مرواريديو  زهرا ،خسروي زادگان؛ فاطمه ،عزيزي؛ فاطمه ،خسروي زادگان -

 .75-81، (1)10ب، طب جنو، خشونت خانگي عليه زنان در استان بوشهر يشناختروانو  يشناستيجمع

 چکيده:
وجود دارد. خشونت خانگي،  مدتيطوالنو  تکرارشونده صورتبهزنان در اغلب موارد مخفي بوده و  عليهزمينه: خشونت خانگي 

مستقيم و غيرمستقيم، يک عامل خطر براي سالمت جسمي و رواني بوده و با افزايش استفاده خدمات سالمتي همراه  صورتبه

 دهد.مي فرد و خانواده او، بلکه اجتماع را نيز تحت تاثير قرار تنهانهاست. خشونت شوهران عليه زنان 

نفر زن ساكن استان بوشهر كه مورد خشونت خانگي واقع شده بودند  100: در يک مطالعه مجموعه موارد، هاروشواد و م

قرار گرفتند. براي اين افراد پرسشنامه تکميل شد و سه شاخص خشونت فيزيکي  موردبررسي 1379مقطعي در سال  صورتبه

 قرار گرفتند. دبررسيمور كنندهكنترليا بدني، خشونت عاطفي و رفتارهاي 

واقع شده بودند. مدت سوء  كنندهكنترلمورد هر سه نوع سوء رفتار عاطفي، جسمي و رفتارهاي  شدهيبررسها: تمام زنان يافته

در سطح شديد و  شدهانجامدرصد از انواع سوء رفتارهاي  50.6 درمجموعرفتار در بيش از نيمي از افراد بيش از دو سال بود. 

 39درصد(، بدرفتاري با فرزندان ) 25درصد(، كابوس ديدن ) 50درصد(، سردرد ) 38اجتماعي ) يريگكنارهد بود. خيلي شدي

دادند. ترس مي درصد( بيشترين عاليم مشکالت جسمي، رفتاري، فردي و اجتماعي و روحي را تشکيل 32) يقراريبدرصد( و 

 يافشاگرداليل عدم  ترينشايعدرصد(  17درصد( و عدم آگاهي ) 19درصد(، ترس از آبرو ) 23براي از دست دادن فرزند )

 خشونت توسط زنان بود.

هاي عليه زنان و وجود عاليم بيماري زيآمخشونتبودن رفتارهاي  مدتيطوالنگيري: اين مطالعه نشانگر شديد بودن و نتيجه

 .است در استان بوشهر شدهيبررسجسمي و روحي در زنان مورد خشونت 

 نسخه پي دي اف مقاله

 د
ميزان شيوع همسرآزاري  (.1389) آغافاطمه ،حسينيو  ماه منير ،بني اسد؛ ربابه ،شکرآبير؛ سرو ،درتاج رابري -

     .72-61،(65)23 ،پرستاري ايرانشريه . نبه مراكز بهداشتي درماني غرب تهران كنندهمراجعهدر زنان باردار 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66813870102.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/59013860111.pdf


 چکيده:
ي هامشکالت مطرح در بهداشت باروري است كه اطالعات و دانسته ترينشايعزمينه و هدف: همسرآزاري در دوران بارداري، يکي از 

بارداري، سالمتي و زندگي ما در مورد آن بسيار اندك است. با توجه به اهميت موضوع در ارتقا سالمت مادران تجربه آزار در دوران 

گردد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع مي رشد وي را به مخاطره انداخته و منجر به عواقب وخيمي كهيدرحالمادر و جنين 

-86به مراكز بهداشتي درماني غرب تهران در سال  كنندهمراجعههمسرآزاري و عوامل فردي و بارداري مرتبط با آن در زنان باردار 

 انجام گرفت. 1385

لغايت  1385به مراكز بهداشتي درماني منتخب از بهمن  كنندهمراجعهنفر از زنان باردار،  370روش بررسي: در پژوهشي مقطعي، 

حدهاي پژوهش در يک مرحله با استفاده اطالعات از هر يک از وا آوريجمعقرار گرفتند.  موردبررسيمستمر  طوربه 1386فروردين 

از ابزار استاندارد ارزيابي، غربالگري آزار بود.  شدهاقتباساز دو پرسشنامه خود گزارش دهي تعيين عوامل مرتبط با آزار و پرسشنامه 

 كاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک انجام گرفت. هايآزمونو  SPSS افزارنرم 14آماري با نسخه  ليوتحلهيتجز

درصد بود. )تحصيالت، شغل، تجربه آزار در كودكي، شاهد خشونت والدين  7/59: فراواني كلي همسرآزاري در اين پژوهش هايافته

ناكافي دوران بارداري با همسرآزاري در دوران  هايمراقبتمواد و سيگار( در زن يا شوهر و بارداري بدون برنامه و  سوءمصرفبودن، 

 .(P<0.05)ي داشتند دارمعنيبارداري ارتباط 

سازد، لذا مي را مطرح دهيآزاردكلي: مواجهه بيش از نيمي از زنان با همسرآزاري لزوم شناسايي و حمايت از زنان باردار  گيرينتيجه

قرار  موردتوجهمعمول، غربالگري همسرآزاري با اولويت دادن به زنان باردار  هايمراقبتشود در دوران بارداري عالوه بر مي پيشنهاد

 گيرد.

 نسخه پي دي اف مقاله

هاي مستقيم خشونت عليه زنان هزينه (.1385) ستاره ،فروزان آمنهو  منير ،برادران افتخاري؛ معصومه ،دژمان -

 .206-201، (3)5 ،پايش .در مراكز پزشکي قانوني شهر تهران

 چکيده:
 يک اولويت بهداشتي قلمداد عنوانبهخشونت عليه زنان در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد و سازمان بهداشت جهاني، آن را 

كند. مطالعات متعددي در خصوص شيوع و بروز اين موضوع در جهان انجام گرفته است، ولي مطالعات محدودي در مورد مي

ي اقتصادي مستقيم هااقتصادي خشونت خانگي به عمل آمده است. لذا در نظر دارد هزينه ميرمستقيغي مستقيم و هاهزينه

پزشکي قانوني در شهر تهران را تعيين نمايد. اين پژوهش از نوع توصيفي و مقطعي است.  گانهپنجدر مراجعين مراكز  يهمسرآزار

درصد، تعداد  5پزشکي قانوني شهر تهران و دقت  گانهپنجمراكز در مراجعين به  يهمسرآزاردرصدي  18 با توجه به ميزان شيوع

هزينه  برحسبگرديد. شيوه محاسبه هزينه  آوريجمع، اطالعات پرسشنامهنفر برآورد و از طريق تکميل  225معادل حجم نمونه 

قضايي  –ي بخش پي گرد قانوني هاي خدمات درماني، هزينههاشامل هزينه شدهتماماست. هزينه اي ي حاشيههاو هزينه شدهتمام

 25256 در مورد حق ويزيت معادل موردمطالعهنفر  225براي  خدمات ارايه و ساير موارد بوده است. ميانه هزينه وآمدرفتو هزينه 

ريال بوده  50000 معادل هاشيآزماريال و انجام  33483معادل و سونوگرافي  يبردارعکسريال،  23595 ريال، خريد دارو معادل

گردد. مي ريال برآورد 280.133.407درماني  –از خدمات در سال، كل هزينه پزشکي  كنندهاستفادهنفر  9050به است كه با توجه 

 موردنظربراي افراد  هاريال و ساير هزينه 1.465.736.910جمعا  كنندگاناستفادهي قانوني نيروي انتظامي براي هاهزينه

 بارکيي ناشي از هاهزينه آمدهدستبهريال برآورد شده است. برآورد  2.056.941.667وده كه هزينه كل ريال ب 320.071.350

تا قبل از مراجعه قربانيان به مراكز پزشکي قانوني است. چنانچه دفعات مراجعه بيش از  آمدهعملبهمراجعه و مربوط به اقدامات 

 دست به درستي تخمين شود، گرفته نظر در نيز قانوني پزشکي حکم صدور زا پس بعدي يهاگيري پي هزينه همچنين و بارکي

ي واقعي با توجه به فقدان هابرآورد هزينه هرچند كهنيا درنهايتزينه باالي اقتصادي بر دولت و مردم است. ه بيانگر و آمد خواهد

بتواند انگيزه كافي را در برنامه ريزان و  آمدهدستبهرسد مقادير تقريبي مي اطالعات در اين زمينه بسيار دشوار است، اما به نظر

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/72913896507.pdf


و  يهمسرآزاربخش سالمت ايجاد كند تا نسبت به انجام مداخالت موثر و قانوني با هدف كاهش و كنترل پديده  گذاراناستيس

 عوارض ناشي از آن اقدام كنند.

 مقاله اف دي پي نسخه

بررسي  (.1389) رضا قربان ،شوهي زادهو  سيروس ،سرشتپاك؛ مهرداد ،برهاني؛ جعفر، بوالهري؛ رضا ،ايرانی دواساز -

به مراكز بهداشتي درماني شهرستان دزفول از اسفند  كنندهمراجعهخانگي توسط همسران در زنان  خشونتميزان شيوع 

 .198-198، 5 ،جله دانش و تندرستي. م1388تا اسفند  1387

 چکيده:
و  خشونتهمه اديان و نيز اسالم هر نوع تواند زندگي افراد را از نوجواني تا پيري تحت تاثير قرار دهد. مي خانگي خشونتمقدمه: 

تکرار و  نيترشيب، همراه با خشونتشکل  ترينشايعخانگي  خشونتآزار كالمي و رفتاري را نسبت به زن ممنوع كرده است. 

-يفيعوارض رواني، اجتماعي و جسماني است. اين مطالعه از نوع توص نيترشيبگزارش به مراكز بهداشتي و درماني و  نيتركم

كليه زنان همسردار تحت پوشش در دو مركز بهداشتي و درماني روستايي وابسته به مركز بهداشت  موردمطالعهمقطعي بود. جامعه 

در اين بررسي  مورداستفادهانجام نشد و نمونه با جامعه پژوهش برابر بود. ابراز گيري نمونهشهرستان دزفول بود. در اين روش 

آگاهي و نگرش و غربالگري زنان كه توسط وزارت بهداشت تدوين و اعتبار و پايايي  نامهپرسشزندگي و بررسي كيفيت  نامهپرسش

 .قرار گرفت ليوتحلهيتجزآمار توصيفي مورد  هايروشبا استفاده از  آمدهدستبهي هابود. داده بخشتيرضاآن 

علت  نيترشيباز نوع جسماني را تحمل كرده بودند.  خشونتنفر(  7870كل زنان همسردار ) ( ازنفر 1029) درصد 13: هايافته

بيان شد.  درصد 40پايين و وضعيت اقتصادي  درصد 27بيکاري ، درصد 5بيماري رواني  درصد 28اعتياد همسر  خشونت

و درصد  31ريزي ترس از آبرو درصد 27نزد قربانيان ترس از طالق و از دست دادن فرزندان  يهمسرآزارعلل تحمل  نيترشيب

 .بود درصد 42مالي  استقاللنداشتن 

شود جلسات مي خانگي و عوامل مهم مرتبط با آن پيشنهاد خشونتدر مورد شيوع  آمدهدستبه: با توجه به نتايج گيرينتيجه

مشکالت زندگي و  كنار آمدن با هايروش، يامقابلهي هادر سطح مراكز بهداشتي و درماني با هدف تقويت مهارت يدرمانگروه

 .كاسته و در محيط خانواده آرامش برقرار شود خشونتآن از  جهيدرنتآموزش داده شود تا  هاايجاد طرح ايمني در منزل به زوج

بررسي همبستگي سوء (. 1388) حميد ،علوي مجدو  جمال ،شمس؛ محبوبه ،احمدي؛ مريم ،قراچه؛ ماهرخ ،دولتیان -

 .269-260،(4)13 ،مجله پزشکي هرمزگان ،در زنان بارداررفتار همسر با پيامد حاملگي 

 چکيده:
كه سالمت مادر را تحت تاثير قرار داده و  است مقدمه: سوء رفتار در بارداري يکي از عوامل خطر در ايجاد پيامد نامطلوب حاملگي

با هدف تعيين همبستگي سوء رفتار همسر با مستقيم يا غيرمستقيم بر سالمت جنين تاثير بگذارد. اين تحقيق  طوربهتواند مي نيز

 انجام گرديد. 1386شهر گچساران در سال  يهامارستانيببه  كنندهمراجعهپيامد حاملگي در زنان باردار 

شهر گچساران كه به  يهامارستانيببه  كنندهمراجعهزن باردار  500روش كار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است كه بر روي 

پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافيک، سواالت  هاب شده بودند، انجام گرديد. ابزار گردآوري دادهروش آسان انتخا

مربوط به سوء رفتار و سواالت مبني بر پيامد حاملگي بود. جهت تعيين اعتبار و پايايي ابزار به ترتيب از روش اعتبار محتوا و آزمون 

و آزمون دقيق فيشر، من  تي آماري هايآزمونبا استفاده از  و SPSS افزارنرمبه كمک  هاداده ليوتحلهيتجزمجدد استفاده شد. 

 در نظر گرفته شد. 0.05 دارمعنيويتني و كاي دو انجام گرفت و سطح 

يني، وزن ي جنهانتايج: سوء رفتار با پيامدهاي مادري مانند سقط و زايمان زودرس و پيامدهاي جنيني مانند پارگي زودرس پرده

 .(P<0.05)ي نشان داد دارمعنيكم حين تولد نوزاد و مرگ جنين ارتباط 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54613850305.pdf


مداخله براي كاهش  كهييازآنجا: با توجه به نتايج حاصله و ضرورت توجه به سالمت زنان بخصوص زنان باردار و گيرينتيجه

ي مناسب هاريزيبرنامهكاهد، غربالگري روتين و قطع چرخه خشونت از طريق مي خشونت از عواقب نامطلوب آن بر زنان باردار

 شود.مي توصيه

 مقاله اف دي پي نسخه

 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/63013880407.pdf

