
 ماخذشناسی مقاالت علمی درباره خشونت علیه زنان

 ق-غ-ع-حروف ص

 ص

به  کنندهمراجعهبررسي ميزان شيوع خشونت خانگي در زنان  (.1383) بهناز ،بهنامو  الهه ،آتش نفس؛ معصومه ،صابريان -

   122-115، (2)6 ،کومش (.1382سمنان ) شهرستان درماني -مراکز بهداشتي

 چکيده:

ر سالمت بهداشتي مهم نظي هایاولويتکه تاثير منفي بر ساير  استترين شکل خشونت عليه زنان سابقه و هدف: خشونت خانگي رايج

اين تحقيق با هدف تعيين ميزان شيوع خشونت خانگي در  .ها و بهداشت روان داردگيری از بيماریمادران، تنظيم خانواده، پيش

 .گرديد انجام سمنان شهرستان درماني–بهداشتيبه مراکز  کنندهمراجعهزنان 

نامه ها پرسشنفر و ابراز گردآوری داده 600. حجم نمونه،استتحليلي و مقطعي  -: تحقيق حاضر يك پژوهش توصيفيهاروشمواد و 

و با محاسبه اس پي اس اس  افزارنامه از آزمون مجدد استفاده شد. اطالعات با استفاده از نرمخودايفا بود. جهت تعيين پايايي پرسش

و اسپيرمن مورد  کندال – تای پيرسون، همبستگي ضريب دو، –کای  هایآزمونميانگين، انحراف معيار، فراواني مطلق و نسبي و 

 .پردازش قرار گرفت

با ي و خشونت کالم %7/63( در زنان سمنان و شهميرزاد، خشونت عاطفي با %6/18ترين درصد )ها: خشونت فيزيکي با بيشيافته

( آسيب ناشي از خشونت فيزيکي، %4/14ترين )در زنان سرخه مشاهده گرديد. بيش %72در زنان سمنان و خشونت مالي با  3/43%

اند. دنبال خشونت، به متخصص اعصاب و روان مراجعه نمودهها اظهار نمودند که به از نمونه %8/15کبودی سر و صورت بوده است. 

دار اند. ارتباط معنيهای شاغل، از مرخصي بدون حقوق استفاده کردهنمونه %3/33 س از وقوع خشونت نيزدر رابطه با تصميم شغلي پ

و سن ازدواج  (=0.005P) ، شغل همسر(=0.000P) ، تحصيالت همسر(=0.003P) بين خشونت مالي با سطح تحصيالت زنان

 ، تعداد فرزندان(=0.000P) ، سن ازدواج زنان(=0.000P)چنين بين خشونت فيزيکي و تحصيالت زنان ؛ هم(=0.003P) زنان

(0.000P=)تحصيالت همسر ، (0.037P=)شغل همسر ، (0.021P=) اعتياد همسر و (0.000P=)  در ساير موارد شد. مشاهده

 .دار ديده نشدارتباط معني

است.  ارد خشونت مالي، کالمي و فيزيکي بودهتر موکاری و مشکالت اقتصادی شوهر عامل بروز بيشگيری: تحصيالت پايين، بينتيجه

مندی از حمايت چنين عواملي مانند دوری از خانواده، انزوای اجتماعي و کمبود ارتباط با دوستان و خانواده و در نتيجه کاهش بهرههم

افزايش ميزان خشونت مالي و تواند از عوامل مستعد کننده بروز خشونت در خانواده باشد. و پشتيباني مادی و معنوی اين افراد مي

ين چن. هماستتجربگي زوجين و عدم آگاهي از حقوق طرفين اند، ناشي از بيفيزيکي در افرادی که در سنين پايين ازدواج نموده

 مودنکاری، آموزش و آگاه نفرزند دارند، ناشي از فشار مالي بر خانواده است. کنترل فقر و بي 7شيوع خشونت در افرادی که بيش از 

 .توانند در کاهش بروز خشونت در خانواده مؤثر باشندويژه زنان ميجوانان قبل از ازدواج در مورد حقوق طرفين و به

 مقاله اف دی پي نسخه

بررسي عوامل موثر در بروز خشونت خانگي و  (.1383) شهال ،حقيقتو  بهناز ،بهنام؛ الهه ،آتش نفس؛ معصومه ،صابريان -

مجله . 1382به مراکز بهداشتي ـ درماني شهرستان سمنان در سال  کنندهمراجعهمقابله با آن از ديدگاه زنان  هایروش

 .30-34، (33)10 ،علمي پزشکي قانوني

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/58313830201.pdf


 چکيده:
. ندينمايممختلفي را جهت مقابله با آن اتخاذ  دارد و زنان راهکارهای زمينه: در اکثر جوامع خشونت عليه زنان با علل متعدد وجود

درماني  به مراکز بهداشتي ـ کنندهمراجعهآن از ديدگاه زنان ای مقابله هایروشخشونت و  اين تحقيق با هدف تعيين علل و عوامل

 شهرستان سمنان انجام گرديد.

به مراکز بهداشتي  کنندهمراجعه، ديدگاه زنان (FGD)روش بحث گروهي متمرکز  : طي يك پژوهش کيفي و با استفاده ازهاروش

نفره  12تا  6جلسه بحث  12نفر بود که در  120شهرستان سمنان در مورد خشونت خانوادگي بررسي شد. حجم نمونه  درماني

شده مورد  یبندطبقهر گروه از اطالعات ی ههاشد و يافته یبندطبقهبر اساس اهداف مطالعه، کدگذاری و  هاشرکت نمودند. داده

 تفسير قرار گرفت.

، عدم يحاضرجواب، يچشمهمبه دليل چشم و  عوامل مستعد کننده خشونت عليه زنان در خانواده، از طرف زنان ترينمهم: هايافته

و دخالت اطرافيان،  ينيبدهنايرادگيری بود. از طرف مردان، بيکاری، اعتياد،  تمکين در روابط جنسي با شوهر، غرغر کردن و

ذکر نمودند. ای چندين روش مقابله هانمونه ، پيروی از الگوهای مردساالرانه، غرور و لجبازی و تعدد زوجات بود. همچنينیخودمحور

 از سوی ديگرغيرموثر و غير کارآمد محسوب گردد. ای مقابله هایروشتواند جزو مي منزل ، قهر به مدت طوالني، تركمثلبهمقابله

خانواده و مراجعه به مراکز مشاوره از  سکوت يکي از طرفين، صحبت و گفتگو پس از آرامش، کمك و راهنمايي خواستن از بزرگان

 موثر و کارآمد معرفي گرديد.ای مقابله هایروش

، توجه بيشتر به مردساالرانهالگوهای زيستي، اصالح  و تشويق فرهنگ ساده ييگراتجمل: کنترل فقر و اعتياد، مقابله با گيرینتيجه

در زمينه  تواندمي مردان، باال بردن فرهنگ فردی و اجتماعي، تقويت اعتقادات مذهبي و خداترسي حقوق زنان و رعايت آن از طرف

 .کنترل خشونت در خانواده مفيد باشد

 خه پي دی اف مقالهنس

(. نامه علوم ای کيفيهای زنان در مواجهه با آن )مطالعهخشونت خانگي و استراتژی (.1389) سهيال ،صادقی فسايی -

 .142-107، (1)1 اجتماعي ايران،

 چکيده:
خانگي را از زبان خودِ آنان بازگويد.  هایخشونتکوشد تا تصور و راهبرد زنان نسبت به مي و شدهانجاماين مطالعه که با روش کيفي 

. شود هاتواند به مقدار زياد مانع تساوی سياسي، اجتماعي، اقتصادی، توسعه و دسترسي به فرصتمي خشونت عليه زنان ديترديب

ر عمق دعمومي به لحاظ اجتماعي بودن آن است. اين امر ريشه  مسئلهخشونت عليه زنان نه يك امر شخصي يا خصوصي، بلکه يك 

ی هاکند. در مصاحبهمي ی فرهنگي و اجتماعي دارد. يعني خصوصي تلقي کردن خشونت خانگي، تحليل عميق آن را دشوارهارويه

شود و بستر اجتماعي و مي اشکال مختلف خشونت تهديد لهيوسبهکيفي، زنان کامال بر اين موضوع واقف بودند که زندگي آنان 

. در اين تحقيق موضوعات کليدی هاستآنکامل مشوق خشونت عليه  طوربهسازد، مي اعتباريبزنان را يي که در جامعه هاارزش

شود. اين تحقيق اگرچه مي افتد و هنجارهای فرهنگي و اجتماعي بررسيمي که خشونت در آن اتفاقای مرتبط با بستر و زمينه

که در فهم ما نسبت به موضوع بسيار موثر است و چون از نمونه کوچکي  آوردمي اطالعاتي غني درباره تجربه زيسته زنان فراهم

ا در اين تحقيق ب آمدهدستبهيي برای تحقيق ايجاد کرده است. اما اطالعات هامحدوديت ناچاربهنيست،  ميتعمقابلو  آمدهدستبه

 دارد.بسياری از تحقيقات کمّي و کيفي، که در ساير کشورها انجام گرفته است، تطابق 

 مقاله اف دی پي نسخه

به  کنندهمراجعهبررسي شيوع و نوع خشونت خانگي در زنان باردار (. 1385) يعلنيحس ،مهرعليانو  شهريار ،صالحی -

 .72-77، (2)8، جله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد. م1382مراکز بهداشتي، درماني شهرستان شهرکرد، سال 

 چکيده:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/60613833305.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101013093923-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%A7%25


تهديد  درنهايترواني و روحي مادر و جنين است و ، خشونت خانگي در دوران بارداری تهديد جدی بر سالمت جسمي و هدف:زمينه 

ی هابه درمانگاه کنندهمراجعهدر زنان باردار  یهمسرآزارهدف از اين تحقيق تعيين شيوع و نوع  .جدی بر سالمت و ساختار جامعه است

 .شهرستان شهرکرد بوده است

 1600ی اين پژوهش را هابه روش در دسترس بوده که نمونهگيری نمونهتحليلي با  -روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي 

ماهانه جهت  طوربهبه مراکز بهداشتي، درماني شهرستان شهرکرد که دارای پرونده مراقبت بارداری بوده و  کنندهمراجعهزن باردار 

پرسشنامه که مشتمل بر دو بخش، مشخصات و  لهيوسبه. اطالعات انددادهنمودند تشکيل مي اه مراجعهمراقبت بارداری به درمانگ

ا ب هاگرديد و سپس داده آوریجمعمتغيرهای دموگرافيك و پرسشنامه استاندارد خشونت خانگي بود، به روش مصاحبه حضوری 

 شد. ليوتحلهيتجزآماری توصيفي و آزمون کای دو  هایآزموناستفاده از 

روحي و رواني  یهمسرآزار، %34.5جسمي  یهمسرآزارو شامل  %67.5برابر  موردمطالعهی هادر کل نمونه یهمسرآزار: شيوع هايافته

، در بعد روحي %17.44در بعد جسمي برابر  یهمسرآزارشديد ناشي از  هایآسيببود. همچنين  %13.8جنسي  یهمسرآزارو  51.7%

 سن و تحصيالت روستا(، سطح، ين خشونت خانگي با محل زندگي )شهرب بود. %0.4و در بعد جنسي برابر  %12.56ر و رواني براب

 حاملگي، بار اولين سال، 5اما سطح خشونت در افرادی که طول مدت ازدواج آنان کمتر از  ،نداشته وجود آماری دارمعني ارتباط ازدواج

 (.P<0.05بود ) توجهقابل آماری ازنظر داشتند اعتياد و بيکار شوهرانشان و پايين اقتصادی سطح

خشونت خانگي در زنان باردار شهرستان شهرکرد از شيوع بااليي برخوردار است که اين ميزان با سطح اقتصادی پايين،  :گيرینتيجه

 اعتياد و بيکاری همسر، اولين حاملگي و طول مدت ازدواج ارتباط مستقيم دارد.

 نسخه پي دی اف مقاله

 ع

-12، (2)1 ان،العات زن، مطبررسي توصيفي خشونت خانگي عليه زنان در شهر اروميه(، 1382) مرضيه ،عارفی -

102. 

 چکيده:
در شهر اروميه شکل گرفته است.  خانگي عليه زنانبه سواالت است که در رابطه با خشونت  ييگوپاسخ درصددتحقيق حاضر 

به دليل  1380تا پايان اسفند  1380زماني فروردين  یفاصلهکه در  اين تحقيق شامل تمامي زناني است یموردمطالعهجمعيت 

و تشکيل پرونده  نموده يازده و هفده شهر اروميه )که باالترين ميزان ارجاع را داشته( مراجعه یشمارههای خشونت به کالنتری

شامل سن، شغل، ميزان سواد،  آمدهدستبهها در پرونده شدهثبت در اين مطالعه که از اطالعات موردبررسي. متغيرهای اندداده

دهد که مي های اين تحقيق نشان. يافتهاست و علت خشونت خشونت، عاملين خشونت یجهينت محل سکونت، نوع خشونت،

 زناني که مورد خشونت مردان خود قرار درصد 60درصد( و  56کنند )مي بيشترين خشونت را تجربه 32 تا 17زنان بين سنين 

. نتايج حاکي از آن است که بيشترين ميزان خشونت از نوع هستند سواديبآنان  درصد 25گيرند، دارای تحصيالت ابتدايي و مي

دهد. درصد باالی مي درصد را نشان 2/23و  7/25و مالي به ترتيب و سپس خشونت رواني  درصد( 50فيزيکي است ) جسمي و

 .گردديبرمارثي  -به مسائل مالي  بعدی، علت خشونت یرتبهشود و در مي علت خشونت به اعتياد مربوط

 نسخه پي دی اف مقاله

ررسي عوامل خشونت عليه زنان در (. ب1383) محمود ،محمودیو  باقر ،ساروخاني؛ رويا ،عزيزيان -

، 7، مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي. 1380به پزشکي قانوني تهران سال  کنندگانمراجعه

48-37. 

 چکيده:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62613850212.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64013820204.pdf


 سراسر جهان سالمت جسم و جان و روان زنان را به خطرپديده دردناك خشونت عليه زنان که در ابعاد گوناگون جسماني و رواني در 

کند. بر اساس مي بروزنوع خود در قالب خشونت خانگي  نيترگسترده، در دهديماندازد و حقوق انساني آنان را مورد تجاوز قرار مي

 هاطانسرو ناتواني  ريوممرگدر سنين باروری هستند، با خشونت در ميان زناني که  براثرو ناتواني  ريوممرگآمارهای جهاني، وسعت 

 عفوني بيشتر است. یهایماريبو از تلفات ناشي از سوانح رانندگي و  برابر

شده است. هدف از  آوریجمع نگرگذشته صورتبهو برخي از اطالعات آن  مقطعي، توصيفي و تحليلي است صورتبهاين مطالعه 

نسبت به زنان است. بدين منظور اين  شدهاعمالخشونت  ژهيوبهخشونت در خانواده،  جادکنندهيامل بررسي شناسايي علل و عوا

افرادی بودند که به دليل صدمات و جراحات  موردمطالعهپژوهش در بخش زنان سازمان پزشکي قانوني تهران انجام گرفته است. زنان 

وده و از طريق دادگاه خانواده برای تشخيص ميزان جراحات و دريافت ناشي از ضرب و شتم به دست همسر خود، اقدام به شکايت نم

 گواهي طول درمان به اين سازمان معرفي شده بودند.

تصادفي انتخاب شدند و طي دو هفته از طريق مصاحبه با آنان و تکميل  صورتبهزن خشونت ديده فيزيکي  120در اين مطالعه تعداد 

فت: قرار گر موردبررسياصلي در نزاع خانوادگي از پنج جنبه مختلف  ساززمينهات گرديد. عوامل پرسشنامه اقدام به گردآوری اطالع

تربيتي خانوادگي فرد(، مشکالت اقتصادی، دخالت خانواده شوهر، مشکالت جنسي و اختالف  یهايژگيومشکالت اخالقي و تربيتي )

، %79.2به ترتيب  موردبررسيی هادر هر يك از حيطه شوندگانمصاحبهفرهنگي و طبقاتي )سطح تحصيالت و امکانات رفاهي(. 

 ساززمينهعامل خشونت ذکر کردند. برخي از زنان چندين عامل را مشترکا  ترينمهم عنوانبهرا  %10و  13.3%، 39.2%، 54.2%

فتند قرار گر موردتوجهو يا مداخله  دکنندهيتشدعوامل  عنوانبهخشونت در خانه دانستند. عوامل فردی و خانوادگي که در اين مطالعه 

 از سن زن، تحصيالت زن و تحصيالت مرد. اندعبارت

 نسخه پي دی اف مقاله

 غ
. و خشونت خانگي عليه زنان در استان لرستان رابطه بين الگوی روابط خانوادگي(. 1389) فيروزه ،غضنفري -

 .488-495، 46 ،صول بهداشت روانيا

 چکيده:
آورد. اين تحقيق سعي مي خشونت عليه زنان و کودکان فراهم یريکارگبهها شرايط الزم را برای مقدمه: ساختار بعضي خانواده

 د.دارد از دريچه نوع روابط حاکم در خانواده به بررسي پديده خشونت عليه زنان بپرداز

صورت گرفته است.  1386روش کار: اين تحقيق با استفاده از روش همبستگي روی زنان جامعه شهری استان لرستان در سال 

شامل سه  نامهپرسشاطالعات از طريق  آوریجمعر نظر گرفته شد. نفر د 383حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 

محقق  نامهپرسش -3خشونت عليه زنان حاج يحيي  نامهپرسش -2های مربوط به اطالعات جمعيت شناختي سوال -1قسمت 

و  رفهطكيانس ها از روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريساخته انواع روابط خانوادگي صورت گرفت. در تحليل داده

 .استفاده شد گامبهگامرگرسيون چند متغيری به روش 

بين خشونت  نيچنهمشود، مي اشکال آن در زنان تجربه ريساها: در بين انواع خشونت، خشونت رواني و جسمي بيش از يافته

همبستگي معکوس  یريگميتصم، هماهنگي و روابط گفتماني و داشتن اختيار زن در يدلهم، یفکرهمو الگوهای همکاری، 

گری در خانواده پدری و تصور سلطه گرايانه مرد -و از سوی ديگر بين وجود الگوی پرخاش (P<0.001ی وجود دارد )دارمعني

 .(P<0.001)ی موجود است دارمعنينسبت به زن رابطه مثبت 

 با يکديگر باشد، ميزان خشونت خانگي کاهشو همکاری  يمساعكيتشرگيری: زماني که روابط اعضای خانواده بر اساس نتيجه

 .يابدمي

 نسخه پي دی اف مقاله

http://sjsph.tums.ac.ir/browse.php?a_id=259&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://jfmh.mums.ac.ir/pdf_1088_cd4529ad3b0144d8a173ea85bddb1d5f.html


 ق

سالمت  (.1385) عليرضا ،محمدی آرياو  الهام ،زارعي دوست؛ محمدکاظم ،عاطف وحيد؛ ليلي ،پناغي؛ شهربانو ،قهاري -

 .63-58، 20،مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان  .یهمسرآزارروان زنان قرباني 

 چکيده:
که پيامدهای منفي جسماني و  است زمينه و هدف: خشونت نسبت به همسر يکي از معضالت بزرگ بهداشتي بسياری از کشورها

 پردازد.مي بررسي وضعيت سالمت روان زنان قرباني همسرآزاری آورد. پژوهش حاضر بهمي رواني زيادی را برای قربانيان به بار

تصادفي سيستماتيك از کليه مناطق شهر تهران انتخاب شدند و پرسشنامه  صورتبهزن  1186روش بررسي: در اين مطالعه 

و با آزمون  اس پي اس اسآماری  افزارنرماز طريق  آمدهدستبهرا تکميل نمودند. اطالعات  GHQ-28و سالمت عمومي  یهمسرآزار

 و تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند. تي

درصد(  30.4) 360 ( بدرفتاری جسمي،درصد 31.5)374 بدرفتاری عاطفي، درصد( 85.4) 1013 نمونه پژوهش 1186: از هايافته

ي خشونت، از وضعيت بدتر سالمت هر سه نوع بدرفتاری را تجربه کردند. زنان قربان زمانهم درصد( 17.4) 206 بدرفتاری جنسي و

 عنوانبهبا هر يك از ابعاد سالمت عمومي  نيبشيپمتغير  عنوانبهرابطه انواع همسرآزاری  عالوهبه. (P<0.05)بردند مي عمومي رنج

( که با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه انجام شد، نشان داد که بين اين متغيرها رابطه مثبت وجود دارد. يعني yمتغير مالك )

 .(P<0.05) کننده بروز اختالل در سالمت عمومي فرد است ينيبشيپتجربه بدرفتاری ديدن از هر نوع، 

برند. به عبارتي بين بدرفتاری ديدن و مشکالت مي رنج : قربانيان همسرآزاری از مشکالت سالمت عمومي بيشتریگيرینتيجه

قربانيان بدرفتاری جنسي و جسمي در مقايسه با قربانيان بدرفتاری عاطفي مشکالت  نيبنيدرارابطه وجود دارد و  شناختيروان

 بيشتری را تجربه کردند.

 مقاله اف دی پي نسخه
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