
 بخش سوم -ماخذشناسی مقاالت علمی درباره خشونت علیه زنان

 ش-س-ز-رحروف 

 ر
 شور. دانبررسي رفتار زنان در برابر خشونت شوهر(. 1386) سيد رضا ،جواديانو  رسول ،بانی خوراسگانیر -

 .19-30، (25)14،  رفتار

 چکيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رفتار زنان در هنگام خشونت همسر و رابطه آن با سن، تعداد فرزندان و تحصيالت زنان انجام 

کردند و در زندگي مورد خشونت مي نفر از زناني که به مراکز بهزيستي شهر اصفهان مراجعه 125شده است. بر اين اساس تعداد 

تصادفي ساده انتخاب شده و با آنان در مورد دفعات تکرار خشونت شوهر، رفتارشان و منابعي  صورتبههمسر قرار گرفته بودند، 

 50.4ها نشان داد که حدود کردند، مصاحبه شد. تحليل توصيفي دادهمي که جهت گرفتن کمک در زمان بروز خشونت استفاده

هنگام بروز خشونت توسط شوهر از هيچ منبعي درصد  51.2و  کنندينمآنان در زمان بروز خشونت همسر هيچ کاري  درصد

ها از آزمون مجذور خي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که نوع رفتار زنان با . براي آزمون فرضيهکنندينمجهت کمک استفاده 

بحث در مورد رابطه معناداري دارد ولي با تعداد فرزندان و تحصيالت زنان ارتباط معناداري ندارد. در پايان ضمن  هاآنسن 

ناخودآگاه با ايفاي نقش انفعالي در برابر خشونت همسر نقش فعالي را در  طوربهمواقع  تربيشنتايج، مشخص شد که زنان در 

 کنند.مي استحکام خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن ايفا

 ي اف مقالهنسخه پي د

 .خشونت عليه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي شهرستان شهرکرد (.1381) امراله ،ربیسی سرتشنیزي -

 .66-45، (3)1 (،زن در توسعه و سياست )پژوهش زنان

 چکيده:
گيرند. زنان به نحوي از انحا چه در محيط خصوصي )در خانه پدر، شوهر( و چه در محيط عمومي )اجتماع( مورد خشونت قرار مي

د باي کهچندان هادولت موردتوجه مسئلهخشونت هم براي جوامع و هم براي زنان، اين  ناپذيرجبرانمتاسفانه با توجه به پيامدهاي 

گوناگون به مراکز قضايي و  به داليلها وجود دارد ولي د خشونت پنهان يعني خشونتي که در خانوادهواقع نشده است. توجه به بع

 شود، اولويت پژوهش انجام شده است.دولتي گزارش داده نمي

زوج )مرد و  162از بين زنان و مردان متاهل شهرستان شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختياري،  1380اين تحقيق در سال 

ن( را انتخاب نموده و خشونت را از ديد آنان بررسي کرده است. متغيرهايي چون اشتغال، تحصيالت، آشنايي قبل از ازدواج، نوع ز

ازدواج )تحميلي، اختياري( اقتدار مرد در خانواده، دخالت اطرافيان در طول دوران زناشويي و تفاوت سني را آزمون نموده است. 

 هد که متغير اقتدار و سلطه مرد در خانواده، بيشترين تاثير را در خشونت عليه زنان دارد.دهاي تحقيق نشان مييافته

 مقاله اف دي پي نسخه

 ز

 .رابطه بخشش خيانت همسر و سالمت روان زنان متاهل (.1387) فاطمه ،حسينيو  اعظم ،شفيعي نيا؛ طيبه ،زندي پور -

 .66-53، (28)7 ،مشاوره هايپژوهشها و تازه

 چکيده:
اي مقايسه -. در اين پژوهش از روش علمياست هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بخشش خيانت همسر و سالمت روان زنان متاهل

نفر  57به مراکز مشاوره بوده و نمونه شامل  کنندهمراجعه)تطبيقي( استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش مشتمل بر کليه زنان 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/57913862503.pdf
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. در اين پژوهش جهت سنجش سطح سالمت روان از پرسشنامه بخشش است از اين زنان که با مشکل خيانت مراجعه کرده بودند،

با استفاده از ضريب همبستگي مورد  ها، استفاده شده است. داده(2003) ن و باکومتوسط گورد شدهساختهخيانت همسر، 

 قرار گرفت. نتايج پژوهش رابطه معناداري بين مراحل بخشش و سالمت روان نشان داد. ليوتحلهيتجز

 س

 (.1388) حسن ،هاشميجهانيو  محمد ،مرادي بگلويي؛ زهرا ،کالنتري؛ سيدحسين ،قافله باشي؛ محمدابراهيم ،ساريچلو -

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي  .خانگي عليه زنان و مداخله جهت پيشگيري در منطقه مينودر و کوثر قزوين هايخشونت

     .24-19، 53، قزوين

 چکيده:
 شود.يم رواني و اجتماعي بسياري براي قربانيان آن هايآسيبخانگي عليه زنان رو به افزايش است و موجب  هايخشونتزمينه: 

له و مقاب مسئلهخانگي عليه زنان و ميزان تاثير آموزش مهارت ارتباط، حل  هايخشونتتعيين انواع و عوارض  منظوربههدف: مطالعه 

 .با فشار رواني به زنان در کاهش آن انجام شد

ي هاکوثر و مينو در شهر قزوين در سالساله مقيم منطقه  50تا  20نفر از زنان  301بر روي اي : اين مطالعه مداخلههاروشمواد و 

از بين مادران دانش آموزان مدارس منتخب منطقه انتخاب شدند.  ياچندمرحلهانجام شد. اين افراد به روش تصادفي  86-1385

ع مصاديق باره انوارسوال با مقياس ليکرت د 60همسر،  مشتمل بر خصوصيات دموگرافيک خود واي نامهپرسشاطالعات با استفاده از 

با استفاده از آزمون آماري تي  هاشد. داده آوريجمعخشونت عليه زنان و عوارض قربانيان خشونت، قبل و يک سال بعد از مداخله 

 .شدند ليوتحلهيتجززوج 

 ازنظر( که اين تفاوت 8.54به  11.51: پس از مداخله، ميانگين خشونت عليه زنان توسط همسرانشان کاهش يافته بود )از هايافته

 عصبي –ناراحتي رواني . (P<0.05) ي داشتنددارمعنيجداگانه کاهش  طوربهنبود. هر يک از مصاديق خشونت  دارمعنيآماري 

ا ب زيآمخشونترفتار  ترينشايععوارض خشونت بودند.  ترينشايعبه ترتيب  (%2.66) ، کبودي دور چشم(%4) نيجنسقط، (11%)

 .ميزان شيوع را داشت نيترکم (%0.7) وپادستبود و بستن  (%41.2) راه انداختن اديدادوفرزنان 

ي ارتباط با همسر و روابط بين فردي هامهارت ازجملهي بسياري هاخانگي بايد مهارت هايخشونت: زنان براي رهايي از گيرينتيجه

عاملين خشونت نيز مهارت ارتباط بين فردي را  عنوانبهالزم است مردان  هابراي کاهش اين نوع خشونت، عالوهبه. رنديفراگرا 

 بياموزند.

 مقاله اف دي پي نسخه

 ش

بررسي عوامل موثر در  (.1387) نغمه السادات ،بحرانيو  محمدعلي ،منصورنيا؛ نسرين ،منصورنيا؛ سعيد ،شعبانی -

، 54 ،فصلنامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي. 1384همسرآزاري در زنان ارجاع شده به مرکز پزشکي قانوني کرج در سال 

273-269. 

 چکيده:
شود. اين معضل اجتماعي خود مي سابقه و هدف: خشونت عليه زنان نوعي آسيب اجتماعي پنهان است که در همه جوامع ديده

. اين مطالعه سعي دارد با بررسي موارد ارجاعي رودميبروز ساير مشکالت بهداشتي و اجتماعي در قربانيان خشونت به شمار  ساززمينه

 .به مرکز پزشکي قانوني کرج، عوامل موثر در بروز اين پديده را شناسايي کند

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58813885303.pdf


زن متاهلي که به دليل همسرآزاري از مراجع قضايي به مرکز پزشکي قانوني  100 شاهدي براي-روش بررسي: در اين پژوهش مورد

زن متاهلي که به دليل ديگري به اين مرکز مراجعه و هرگز سابقه همسرآزاري نداشتند،  100ارجاع شده بودند و  1384کرج در سال 

 .تکميل گرديداي نامهپرسش

يافت. بين سطح تحصيالت زنان يا مردان و همسرآزاري ارتباط مي همسرآزاري کاهش: با افزايش سن زن و مرد فراواني هايافته

، (P<0.001)، داشتن همسر ديگر (P<0.001)ي وجود نداشت. وجود سابقه درگيري با قانون و ارتکاب جرم در همسران زنان دارمعني

 .بروز همسرآزاري موثر بود ( درP<0.001) ران زنانو اعتياد در همس (P<0.001) ديني و مذهبي مردان مسائلميزان پايبندي به 

روند. مي عوامل موثر در بروز همسرآزاري به شمار ترينمهم: سن پايين زن، اعتياد مرد، رفاه اقتصادي پايين خانواده مرد گيرينتيجه

 ائلمسهمسر، عدم پايبندي به  نداشتن عالقه به همسر، عدم تفاهم بين زوجين، عهده داشتن سرپرستي فردي از خانواده چنينهم

 مذهبي همسر، تعدد زوجين، وجود خشونت عليه کودکان در خانواده و سابقه ارتکاب ساير جرايم با همسرآزاري ارتباط دارد.

 نسخه پي دي اف مقاله

همسرآزاري و عوامل موثر بر آن  (.1383) سيدجالل الدين ،صدرالساداتو  سوزان ،امامي پور؛ حسن ،شمس اسفندآبادي -

 .36-30، 18 ،توانبخشي. در زنان متاهل

 چکيده:
تاثير آن بر سالمت خانواده در  درنهايتهدف: رواج همسرآزاري در جوامع و تاثيرات سو آن بر سالمت جسمي و رواني زنان و 

بسياري نشان داده شده است. هدف پژوهش حاضر برسي ميزان شيوع همسرآزاري رواني و جسمي و عوامل موثر بر آن  هايپژوهش

 در زنان متاهل شهر تهران بود.

داد. نمونه آماري دو گروه مي سال ساکن شهر تهران تشکيل 45تا  18زن متاهل  1000وش بررسي: نمونه آماري پژوهش حاضر را ر

نان گروه عادي و زنان شاکي که به دليل مشکالتي که با شوهران خود داشتند به دادگاه خانواده ز شد.مي نفر( 800) از زنان را شامل

 ه بود.اقتباس شد شنامه همسرآزاري موفيت و همکاراناست که از پرساي . ابزار پژوهش، پرسشنامهنفر( 200)مراجعه کرده بودند 

 47.9و  87.9ي حاصل از پژوهش نشان داد که ميزان همسرآزاري رواني و جسمي براي زنان عادي به ترتيب برابر با ها: يافتههايافته

ازدواج ميزان همسرآزاري  زمانمدتدرصد است. با افزايش سن زوجين و  91و  99.5درصد و براي زنان شاکي به ترتيب برابر با 

معکوس دارد. هر چه تحصيالت زنان بيشتر باشد  دارمعنيهمسرآزاري با سطح تحصيالت زوجين )زن و شوهر( رابطه  يابد.مي افزايش

گيرند. همچنين هر چه ميزان تحصيالت شوهران بيشتر باشد کمتر همسران خود را مورد مي کمتر مورد آزار جسمي و رواني قرار

کنند بيشتر از شوهراني است مي رآزاري در شوهراني که از الکل يا مواد مخدر استفادهدهند. ميزان همسمي آزار جسمي و رواني قرار

. ميزان همسرآزاري در شوهراني که سابقه بيماري رواني دارند بيشتر از شوهراني است که کنندينمکه از الکل و مواد مخدر استفاده 

بيشتر از زنان  کرده اندخانواده مراجعه  يهادادگاهدر زناني که به سابقه بيماري رواني ندارند. ميزان همسرآزاري جسمي و رواني 

 عادي است.

: همسرآزاري بسيار رايج است و با عوامل متعددي چون سن، ميزان تحصيالت، اعتياد شوهر به مواد مخدر، استفاده از گيرينتيجه

ابله با همسرآزاري و افزايش آگاهي عمومي درباره الکل و سابقه بيماري رواني وي در رابطه است. تصويب قانوني جامع براي مق

 تواند در کاهش ميزان همسرآزاري موثر واقع شود.مي ي جمعيهاهمسرآزاري با استفاده از رسانه

 مقاله اف دي پي نسخه

و عوامل موثر بر آن  يهمسرآزار (.1385) سوزان ،امامي پورو  نيالدجالل ديس ،صدرالسادات؛ حسن ،شمس اسفندآبادي -

 .122-99، (1)1 ،فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز. در زنان متاهل شهر تهران

 چکيده:
 45 تا 18 متاهل زن 1000 تهران، شهر متاهل زنان در آن بر موثر منظور بررسي ميزان شيوع همسرآزاري رواني و جسمي و عوامل

( و زنان شاکي که به دليل مشکالتي که با شوهران خود داشتند به دادگاه خانواده مراجعه n= 800سال در دو گروه زنان عادي )

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/69913875412.pdf
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ي حاصل از پژوهش هاپاسخ دادند. يافته ،(1997موفيت و همکاران ) از پرسشنامه شدهاقتباس ( به پرسشنامهn=200کرده بودند )

درصد و براي زنان شاکي به ترتيب  47.9و  87.9رواني و جسمي براي زنان عادي به ترتيب برابر با  يهمسرآزار نشان داد که: ميزان

يابد. همسرآزاري با سطح مي ازدواج ميزان همسرآزاري افزايش زمانمدتو  هادرصد است. با افزايش سن زوج 91و  99.5برابر با 

 يدارمعني طوربهزنان داراي تحصيالت ليسانس و باالتر  کهيطوربهمعکوس دارد  داريمعن )زن و شوهر( رابطه هاتحصيالت زوج

و يا داراي تحصيالت  سواديبآزاري در مردان گيرند و نيز همسرمورد همسرآزاري قرار مي ترپايينکمتر از زنان داراي تحصيالت 

داراي تحصيالت ليسانس و باالتر هستند. ميزان همسرآزاري در شوهراني  ي باالتر از مرداني است کهدارمعني طوربهاز ديپلم  ترپايين

. ميزان همسرآزاري در کنندينمکنند بيشتر از شوهراني است که از الکل يا مواد مخدر استفاده مي که از الکل يا مواد مخدر استفاده

ي اههمسرآزاري جسمي و رواني در زناني که به دادگاهبيماري رواني دارند بيشتر از شوهران سالم است. ميزان  شوهراني که سابقه

 اند بيشتر از زنان عادي است.خانواده مراجعه کرده

 مقاله اف دي پي نسخه
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