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 .ماخذشناسی آمده است

 م

شیوع الگوي خشونت خانوادگی، (. 1385) هدیه، آزادمهرو  محمدرضا ،محمدي؛ ابراهیم ،رضایی دوگاهه؛ پروانه ،محمدخانی -

 .224-205، (21)5 ،رفاه اجتماعی .ارتکاب یا تجربه آن در مردان و زنان

 چکیده:
: این پژوهش با هدف برآورد نرخ شیوع خشونت خانوادگی و الگوي رایج آن، همچنین محاسبه درجه زمان خشونت مسئلهطرح 

 یعنی ارتکاب و یا تجربه خشونت انجام یافت. دوجانبه صورتبه

ناحیه  23از  ياچندمرحلهاي خوشهگیري نمونهمقطعی است و جمعیت نمونه با روش  یابینهیزمروش: پژوهش از نوع طرح پژوهشی 

 شدهانتخابزن و مرد )زوج(  460تصادفی  صورتبه 18و  12، 5، 2بخش شمالی، جنوبی، شرق و غرب، مناطق  4شهرداري تهران در 

تعارضی، پرسشنامه محقق ساخته براي ارزیابی عوامل اجتماعی و اقتصادي  يهاکیتاکتي پژوهشی از طریق مقیاس هاداده است.

 شد. آوريمعجخشونت  ساززمینه

زنان بیشتر قربانی خشونت بودند. از سوي  حالنیدرعشوند و می نشان داد، مردان بیشتر از زنان مرتکب خشونت ها: یافتههایافته

 دیگر زمان خشونت که با میانگین دفعات بروز خشونت اندازه گرفته شد در مردان بیشتر بود.

است. همچنین خشونت در  انکارناپذیر هازوجشوند، چرخه خشونت در روابط می ونتاینکه مردان بیشتر مرتکب خش رغمبهنتایج: 

 .دهدمی رخ خاص اقتصادي - اجتماعی بافت یک

 مقاله اف دي پی نسخه

ارتباطی زنان قربانی خشونت  -روانی و مشکالت شخصی  شناسیآسیب(. 1386) هدیه ،زادمهرو آ پروانه ،محمدخانی -

 .9-28(، 27)7، رفاه اجتماعی. خانوادگی

 :چکیده
روانی  اسیشنآسیب، این پژوهش به شناسایی شدهشناختهبا توجه به آثار و عواقب بسیاري که براي خشونت خانوادگی طرح مسئله: 

 ه است.ارتباطی زنان قربانی خشونت پرداخت -و مشکالت شخصی 

 18و  12و  5و  2زن متاهل از مناطق  230بود که با روش مقطعی انجام شد. تعداد  یابیزمینهروش: این مطالعه از نوع مطالعات 

ده ش تجدیدنظرهاي تعارضی و فهرست عالیم هاي پژوهش با استفاده از مقیاس تاکتیکشهر تهران در مطالعه شرکت نمودند و داده

 شد. آوريجمعآیتمی  90

هاي مربوط به نشانگان خشم، نشانگان شخصت مرزي، سابقه بزهکاري، تعارض، نشانگان ها: قربانیان عمدتا در خرده مقیاسیافته

افسردگی، سابقه خشونت جنسی، اسنادهاي منفی، تعهد ارتباطی، آشفتگی ارتباطی، یکپارچگی ارتباطی، یکپارچگی اجتماعی و 

هاي فهرست عالیم ارتباطی بر اساس خرده مقیاس -مشکالت شخصی  نامهپرسشهاي مقیاس باالخره سو مصرف مواد از خرده

ره و باالخ يدییپارانومعناداري در عالیم جسمانی کردن، حساسیت بین فردي، افسردگی، افکار  طوربهآیتمی  90شده  تجدیدنظر

 شاخص کل عالیم مثبت با گروه غیر قربانی تفاوت داشتند.
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روانی و مشکالت شخصی و ارتباطی عمده در زنان قربانی خشونت همراه است؛ برخی از  هايآسیبنتایج: خشونت خانوادگی با 

 و برخی را پیامد آن تلقی نمود. شدنواقعمورد خشونت  ساززمینهتوان می این مختصات را

 نسخه پی دي اف مقاله

 

و ارتباط آن با سالمت روان  همسرآزاري (.1387) بهروز ،پورحیدرو  مصطفی ،شاکري؛ مهران ،عظمی؛ امعصومه ،معزی -

 .25-20، (1)16، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم. 1385 –و بختیاري  چهارمحالاستان  -زنان 

 چکیده:
گردد که می گردد و به هر رفتار خشنی اطالقمی محسوب هاانسانمشکالت عمده بهداشتی و حقوقی مقدمه: خشونت علیه زنان از 

وابسته به جنسیت بوده و به آسیب جسمی، جنسی، روانی و یا رنج زنان منجر شود. جایگاه ضعیف اقتصادي و اجتماعی زنان در اکثر 

ه نوع خشونت علی ترینرایجآبرو و گاه نبود قوانین محکم موجب گردیده تا مذهبی، ترس از  -جوامع همراه با باورهاي غلط فرهنگی 

که مطالعات معتبر و در مقیاس وسیع  ییکشورهادر  هاگردد. نتایج پژوهشمی زنان، خشونت خانگی باشد که توسط همسران اعمال

منجر به  همسرآزاري. پدیده اندگرفتهرار درصد زنان توسط شرکاي جنسی خود مورد آزار ق 20-70دهد که؛ می صورت گرفته نشان

گردد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اختالالت روانی در زنان می دیدهآسیبپیامدها و عوارض گوناگون جسمانی و روانی در زن 

 .تحت خشونت همسر انجام گرفته است

زن ارجاع شده به پزشکی قانونی استان  380ه بر روي تحلیلی به روش مقطعی است ک -: این مطالعه از نوع توصیفی هاو روشمواد 

 عنوانبهبه پزشکی قانونی استان به دالیل غیر از خشونت  کنندهمراجعهنفر از زنان  38گروه مورد و  عنوانبه همسرآزاريبه علت 

و شکایات معمولی  هانشانهسوالی بود که میزان شدت  90شده فهرست عالیم  تجدیدنظرگروه شاهد صورت گرفت. ابزار سنجش فرم 

گانه شکایت جسمانی، وسواس، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضی، افکار  9روانی در ابعاد 

و با استفاده  SPSS 11 افزارنرماز طریق  هانماید و از پایایی و روایی مناسب برخوردار است. دادهمی را ارزیابی پریشیروانو  دییپارانو

 .شد وتحلیلتجزیهمستقل، مجذور کاي و تحلیل واریانس  t آماري توصیفی، آزمون هايروشاز 

درصد افراد گروه  60بود.  9.5±27.9و در گروه شاهد  5.8±28.4ي پژوهش: میانگین سنی موارد پژوهش در گروه مورد هایافته

 ترپاییندرصد از گروه مورد داراي سطح تحصیل  51دادند. می ن شهري تشکیلدرصد گروه شاهد روستایی و بقیه را زنا 55.8مورد و 

ي گروه مورد در ابعاد شکایات جسمانی، هانشان داد که نمره آزمودنی SCL-90-R از دیپلم بودند. نتایج حاصل از پرسشنامه

گروه مورد و گروه شاهد نشان داد که اختالفی  ( بوده و نیاز به درمان داشتند. مقایسه بین2افسردگی و وسواس بیش از نقطه برش )

 .وجود دارد (=0.037P) و پرخاشگري (=0.008P)، افسردگی (=0.01P) بعد شکایات جسمانی 3بین  دارمعنی

و خشونت علیه زنان بوده و تاییدي بر آسیب به سالمت روان  همسرآزاري: پژوهش اخیر نشانگر پیامدهاي روانی گیرينتیجهبحث و 

ي گزاف مراقبتی و دارویی بر جامعه، زندگی خانوادگی هابر اثر خشونت است. اختالل در سالمت روان زنان عالوه بر تحمیل هزینه زنان

سازد. بنابراین کوشش در پیشگیري از خشونت علیه زنان در سطح جامعه راهی براي حفظ می و تربیت فرزندان را دچار مشکل

 .سالمت روان آنان است

 مقاله اف دي پی نسخه

 .250-223، (13)3 ،رفاه اجتماعی .خانگی هايخشونتحمایت از زنان در برابر (. 1383، شهال )معظمی -

 چکیده:
خشونت  اگرچهداراي عواقب و نتایج وخیمی است.  کامال رایج واي با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهاي جهان مساله يبدرفتار

 مهمی مسئله عنوانبهوجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهاي مختلف جهان آن را  امیاالمیقدعلیه زنان در خانواده از 

در آمارهاي رسمی به  اگرچه .اندزده رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست منظوربهتلقی کرده و به اقداماتی 

 دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این موردمی نشان هانشده است اما پژوهشاي آمارهاي خشونت علیه زنان در ایران اشاره

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/62113862701.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/74513870104.pdf


، باشد ترپایینسطح فرهنگی  ازنظرو  ترسنتیشود. هر چه جامعه فقیرتر، می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهدهمی انجام

بر پیکر  ناپذیريجبرانخشونت علیه زنان ضربات  است. گیرترچشمآن نیز  و عوارض تربیشفراوانی و شدت خشونت علیه زنان 

 هايخشونتمقابله با  منظوربهمعضل و  براي رفع این روازاینگذارد. می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جايمی جامعه وارد خانواده و

کرد  توان اتخاذمی یی را که در قبال این پدیدههااقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش یت از زنان قربانی بایدخانوادگی و حما

 .بررسی کرده است

 مقاله اف دي پی نسخه

 

ررسی انواع خشونت خانوادگی (. ب1383) زیبا ،فرج زادگانو  احمدرضا ،زمانی؛ مرتضی ،مهدي زاده؛ حسین ،ملك افضلی -

 .63-67، 38می، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسال. 1382نزد زنان در شهر اصفهان، سال 

 کیده:چ
در همه کشورها  هاخشونت گونهاین .کندمی اي است که حیات خانواده و جامعه را تهدیدسابقه و هدف: خشونت شوهران مساله

بود که در آن ابعاد مختلف خشونت و راهکارهاي عملی کاهش  1997و موضوع اصلی کنفرانس حقوق بشر وین در سال  شدهگزارش

 روانی، جنسی، اقتصادي و فیزیکی شوهران بررسی شده است. -کالمی هايخشونتمختلف  مطالعه نیز موارد نیدر اآن بیان شد. 

 هلیوسبه: مرحله اول این مطالعه یک کار آزمایی در عرصه است. در منطقه عملیاتی انجمن تنظیم خانواده در اصفهان، هاروشو مواد 

 انجام گرفت. 2Xو آزمون  SPSSآماري  افزارنرمساله مصاحبه شد. آنالیز نتایج به کمک  15-49زن شوهردار  815پرسشنامه با 

 هايخشونتدرصد( بود.  62تا  34روانی )-مربوط به خشونت کالمی هاخشونتبراساس نتایج حاصله بیشترین فراوانی انواع  ها:یافته

 درصد(. 5-53جنسی، اقتصادي و فیزیکی در مراتب بعدي گزارش شده است )

فرهنگی اجتماعی جامعه باشد. به این معنی متاثر از مرحله گذر  هاخشونترسد توزیع فراوانی انواع می به نظر :هاگیري و توصیهنتیجه

انسانی زنان و مشارکت آنان  هايارزشتوان با ارتقا موقعیت و می که شکل خشونت از فیزیکی به سایر اشکال آن در حال تغییر است.

 مردان گامی در جهت تحکیم مبانی خانواده برداشت. سازيآگاهدر 

 نسخه پی دي اف مقاله

 .1381 در زنان شوهردار شهرستان اصفهان در سال همسرآزاريبررسی  (.1383) آزاده ،اسحاقیانو  سیدمحسن ،موسوی -

 .49-48، (33)10 ،مجله علمی پزشکی قانونی

 کیده:چ
بدرفتاري روحی ـ روانی، هتاکی، ضرب و شتم،  تواند به اشکال پرخاشگري،می زن که زمینه: همسرآزاري عبارت است از سوء رفتار با

 و ارتباط یا ترك ارتباط جنسی بدون رضایت باشد. عوارض همسرآزاري طیف وسیعی از استثمار کاري و مالی، منع روابط اجتماعی

بررسی وضعیت همسرآزاري در شهرستان  منظوربهجسمی، روانی و اجتماعی تا مرگ را براي زن، به همراه دارد. این مطالعه  هايآسیب

 اصفهان انجام شد.

 50اصفهان  بلوك انجام شد. بر اساس نقشه شهري 495از بین اي خوشهگیري نمونهمقطعی با روش  صورتبه: این مطالعه هاروش

 استانداردشدهبا استفاده از پرسشنامه  شوهردار زن 386قرار گرفت و  موردبررسیپالك سري  8در هر بلوك  بلوك انتخاب شد و

 مورد مصاحبه قرار گرفتند.

 1.8درصد زنان غیرایرانی،  2.4بود.  ( سال9-44) 19.3( سال بود. میانگین سن ازدواج 15-78) 35.7: میانگین سنی زنان هایافته

بودند. شیوع مصرف سیگار، الکل، مواد  سوادبی هاآندرصد از شوهران  6.5و  درصد زنان 7.5ه مسلمان بودند. درصد مسیحی و بقی

بود. شیوع همسرآزاري  درصد 5.7درصد و  7.8درصد،  33.7درصد و در بین شوهران به ترتیب  0.5درصد زنان  95 مخدر در بین

-33.8درصد  95درصد )با فاصله اطمینان  29.3و بروز آن  (32.0-41.6 درصد 95درصد )با فاصله اطمینان  36.8از زمان ازدواج 

 43رصد(، پرخاشگري )د 45زمان همسرآزاري در شب بود. انواع همسرآزاري شامل عدم توجه شوهر به زن ) ترینشایع( بود. 24.7
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درصد(، تهدید به منع ارتباط  18با زور ) درصد( و 31تمایل ) درصد(، رابطه جنسی بدون 15.8درصد(، عدم احساس امنیت در خانه )

 15) درصد(، تهدید به طالق 24درصد(، تهدید به کتک زدن ) 18درصد(، تهدید به ترك ) 32) درصد(، هتاکی 38با خانواده )

درصد(، تهیه  10ایجاد مشکالت اقتصادي ) درصد(، 7درصد(، تهدید به مرگ ) 2درصد(، تهدید با اسلحه ) 6درصد(، تهدید با چاقو )

درصد(، چاقو زدن  32درصد(، سیلی زدن ) 27رصد( و سابقه کتک زدن )د 14درصد(، لباس ) 14درصد(، مسکن ) 8مواد غذایی )

 درصد( بود. 29کردن ) درصد(، تحقیر 3.4)

یجاد آن بررسی شود و به آموزش جامعه در خصوص عوامل موثر بر ا شودمی : با توجه به شیوع باالي همسرآزاري توصیهگیرينتیجه

شود و قوانین  جنسی پرداخته مسئولیتزنان توسط شوهران، اخالق حسنه، احترام متقابل، روابط زناشویی،  آشنایی و رعایت حقوق

 .حمایتی از زنان بازنگري و یا تدوین گردد

 مقاله اف دي پی نسخه

و  عبدالمجید ،حمیصی؛ شاکر ،ساالري لک؛ فاطمه ،نظرپاك؛ الهام ،حمدنژاد؛ ارسول ،انتظارمهدي؛ مجید ،میرمحمدخانی -

مجله  .مقایسه نابرابري در انواع خشونت خانگی علیه زنان شوهردار در استان آذربایجان غربی(. 1389) حمیده ،محدثی

 .125-125، 5 ، دانش و تندرستی

 چکیده:
مقدمه: هدف مطالعه حاضر تعیین و مقایسه شاخص نابرابري براي مصادیق خشونت خانگی علیه زنان شوهردار در استان آذربایجان 

 .است غربی

از طریق  1384در سال  شدهيگردآوري ها: این مطالعه یک بررسی مقطعی است و نتایج آن از بررسی و تحلیل دادههاروشمواد و 

خانوار تحت  11758از کل اي خوشهگیري نمونهزن شوهردار به روش  273مصاحبه به دست آمده است. در این پژوهش تعداد 

و  اجتماعی -مشخصات اقتصادي  ازنظر هاآنپوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان ارومیه انتخاب و با مراجعه به درب منازل 

اجتماعی به  -بر اساس سطح اقتصادي  موردمطالعهخانگی از طرف همسر مورد سوال قرار گرفتند. جمعیت  هايخشونتز انواع نی

قرار  موردمحاسبهبراي هریک از مصادیق خشونت  Concentration Indexیا  CIپنج سطح تقسیم گردید و شاخص نابرابري 

 گرفت.

ن یتربیشین مقدار مثبت مربوط به سیلی زدن و تربیشتفاوت داشت.  0.0358+تا  0.0307-شاخص از  شدهمحاسبهمقدار : هایافته

 .است مقدار منفی مربوط به منع از حضور در محل کار

خانگی ممکن  هايخشونتتصور، برخی از مصادیق  برخالفدهد که می نشان موردمطالعه: نتایج تحقیق روي جامعه گیرينتیجه

 غیر فیزیکی باشند. هايخشونترسد این موارد عمدتا از نوع می رخ دهد و به نظر تربیشاجتماعی  -است در سطوح باالتر اقتصادي 

 ن

عوارض، نوع و شدت (. 1385)قادر  ،زاده باقريو  زینت، محبی نوبندگانی؛ فروغ ،پورسعیدي؛ شهال ،یآباددولتنجفی  -

، (46)19، نشریه پرستاري ایران .به پزشکی قانونی شهر یاسوج کنندهمراجعهاز خشونت در زنان صدمات جسمی ناشی 

14-7.   

 چکیده:
زمینه و هدف: با وجود تحوالت عظیم قرن بیست و یکم، هنوز هم تبعیض و سوء رفتار علیه دختران و زنان در گوشه و کنار جهان 

بوده و این موضوع  رشیپذقابلي دنیا، کتک زدن زنان عمل هادارد. در بسیاري از فرهنگوجود دارد. این امر ریشه در فرهنگ جوامع 

. این پژوهش با هدف تعیین عوارض، نوع و شدت شودنمیمشکل محسوب  عنوانبهکه تقریبا  شدهنهینهادچنان  هادر برخی از فرهنگ

 ( انجام پذیرفته است.1383به مرکز پزشکی قانونی شهر یاسوج ) کنندهمراجعهصدمات جسمی ناشی از خشونت در زنان 
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انجام گردیده  1383مقطعی بود که در مرکز پزشکی قانونی شهر یاسوج در سال  -روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

به روش گیري نمونهقرار گرفته بودند.  وجرحضرباست. جامعه پژوهش زنان و دخترانی بودند که طی شش ماه زمان مطالعه مورد 

قرار  موردبررسینفر بودند  325قرار گرفته که مشتمل بر  وجرحضربان و دختران مورد سرشماري بوده و به مدت شش ماه، زن

مورد  SPSS افزارنرماز طریق  آوريجمعپس از  هاصورت گرفت و داده لیستچکاز طریق پرسشنامه و  هاداده آوريجمعگرفتند. 

 قرار گرفتند. وتحلیلتجزیه

قرار گرفته بودند.  وجرحضربدرصد توسط پدر خود مورد  0.9درصد زنان توسط همسر و  31.1: نتایج پژوهش نشان داد که هایافته

درصد متوسط  68.8 جادشدهیابوده است. شدت صدمات  یمردگخونکبودي و  جادشدهیادرصد، نوع صدمه  61.5از طرفی در 

 وده است.درصد خونریزي از محل صدمه ب 55.4 جادشدهیاعارضه  ترینمهمتشخیص داده شد. 

 زنان در این شهر شیوع باالیی دارد و صدمات جسمی ناشی از این معضل اجتماعی وجرحضرب: با توجه به نتایج پژوهش گیرينتیجه

 ان احساسخشونت علیه زن مسئلهو توجه بیشتر به  یابیشهیرلزوم  جهیدرنتتواند مشکالت و عواقب زیادي به دنبال داشته باشد، می

 شود.می

 نسخه پی دي اف مقاله

بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهاي مرتبط با (. 1384) حمیدرضا ،آقامحمدیان شعربافو  محمد، نريمانی -

 .113-107، (27-28)7 ،اصول بهداشت روانی اردبیل.هاي ساکن در شهر آن در میان خانواده

 چکیده:

این است بنابر هااعمال خشونت در خانواده مسئلهپژوهشگران قرارگرفته است  موردتوجهي خانوادگی که امروزه هامقدمه: یکی از پدیده

بط مرتي ساکن در شهر اردبیل و متغیرهاي هاهدف اصلی مطالعه حاضر دستیابی به میزان خشونت مردان علیه زنان در میان خانواده

 با آن بوده است.

انتخاب  ياچندمرحلهاي خوشهگیري نمونهخانواده )داراي زن و مرد( با روش  400: براي رسیدن به اهداف مطالعه، هاروشمواد و 

 آوري اطالعات نیز شاملو همبستگی استفاده شده است و ابزارهاي جمع یابیزمینهشدند. با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق 

سوالی آیزنگ و  57زیگموند و اسنیت براي سنجش اضطراب و افسردگی، آزمون جرات ورزي کمبریل و ریجی و آزمون  هايآزمون

 پرسشنامه محقق ساخته بوده است.

 28.5درصد و خشونت فیزیکی در  30در درصد، خشونت اجتماعی  55.5دهد که خشونت روانی در می نتایج: نتایج مطالعه نشان

وجود دارد. همچنین خشونت مردان علیه زنان با برخی متغیرهاي جمعیت شناختی چون تحصیالت بانوان، طبقه  هادرصد خانواده

چون اضطراب، افسردگی جرات ورزي زنان و مردان ارتباط  یشناخترواناجتماعی خانواده، میزان درآمد و سواد مردان و متغیرهاي 

 دارد.

ي زندگی آشنا شوند تا بتوانند با کنترل خشم هاکنار آمدن با چالش هايراهبا  هاطالعه ضروري است خانوادهبحث: با توجه به نتایج م

 و اضطراب و افسردگی، آرامش را جایگزین خشونت و دیگر حاالت هیجانی در خانواده نمایند.

 مقاله اف دي پی نسخه

 

ساله شهر تهران و عوامل  15-29بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان (. 1388) سارا ،فوالدي سپهرو  فیض اله ،نوروزی -

 .129-159، (53)18 ، راهبرد. اجتماعی موثر بر آن

 کیده:چ
شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر ساله  15-29پژوهش حاضر از نوع تبیینی است و به بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 

نفر از زنان  384گیري تصادفی ساده با و نمونه ياچندمرحلهاي گیري خوشهپردازد. در این تحقیق، با استفاده از شیوه نمونهمی بر آن

سکونت، پایگاه  دهد که متغیرهاي احساس امنیت محلمی نشان هاآزمونساله شهر تهران مصاحبه شده است و نتایج آماري  29-15
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و متغیر پایبندي مذهبی تاثیر منفی و معکوسی بر احساس  اقتصادي و اجتماعی و احساس نظم اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیم

دهد که به ترتیب متغیرهاي احساس امنیت محل سکونت، می امنیت اجتماعی زنان دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان

ماعی، احساس نظم اجتماعی و پایبندي مذهبی در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان سهم عمدهاي پایگاه اقتصادي و اجت

 است.درصد  36نیز  آمدهدستبهداشتند و مقدار تبیین 

 نسخه پی دي اف مقاله

(. 1384)آزیتا  ،خاتمی زنوزیانو  حمید ،علوي مجد؛ شهال ،آباددولتنجفی ؛ مریم ،حسین زاده؛ کیانوش ،زندی نیرومند -

به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران  کنندهمراجعهعمومی در زنان  وجرحضرببررسی نوع و شدت صدمات جسمی ناشی از 

 .58-55، 43 ،پژوهنده. 1382 در سال

 کیده:چ

عظیم در قرن بیستم، هنوز تبعیض و سوء رفتار علیه دختران و زنان در گوشه و کنار جهان وجود سابقه و هدف: با وجود تحوالت 

 وجرحضربدارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی صدمات جسمی ناشی از  هاتوان پذیرفت این اعمال عمیقا ریشه در فرهنگمی دارد که

 انجام گرفت. 1382به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران در سال  کنندهمراجعهدر زنان 

استاندارد  لیستچکپرسشنامه و  لهیوسبهجمعیت در دسترس گیري نمونه: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از هاروشمواد و 

 قرار گرفته، صورت گرفت. وجرحضربد سال به باال مور 16نفر از زنان و دختران  171صدمات، بر روي  شدتبهمرکز فوق مربوطه 

( بوده %45) وپادستو شتم قرار گرفته بودند. بیشترین محل ضربه  وجرحضرب( مورد %56: اکثریت افراد توسط همسر خود )هایافته

موارد  %66 شدت در ازنظر جادشدهیا هايآسیب( شده بود. %68) یمردگخونباعث کبودي و  جادشدهیاو در اکثریت افراد صدمه 

اري آم دارمعنیاستاندارد پزشکی قانونی، متوسط بوده است. بین نوع و شدت صدمات و طول دوره درمان رابطه  يبنددرجهبراساس 

 .(P<0.001)وجود داشت 

ر ایفاي تواند سبب پایمال شدن حقوق زنان، ایجاد اختالل دمی و صدمات جسمی وجرحضرب: عوارض متنوع هاو توصیه گیرينتیجه

نقش مادري، همسري، اجتماعی و غیبت از کار در این افراد شده و همچنین سبب افزایش بار مالی جامعه گردد که در این راستا 

 گردد.می در این زمینه توصیه یشیاندچارهجامعه و  ریپذبیآسقشر  عنوانبهتوجه به زنان 

 مقاله اف دي پی نسخه

 ه

 ندهکنمراجعهبررسی شیوع، پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردار (. 1385) لیال ،شمی نسبها -

 .32-41، 42، علوم پزشکی کردستانمجله علمی دانشگاه . هاي شهر سنندجبه بخش زایمان بیمارستان

 کیده:چ
که  است زمینه و هدف: خشونت خانگی یکی از مشکالت فرهنگی و بهداشتی جامعه است که شیوع آن در جوامع مختلف، متفاوت

اه با مربه دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پیامدهاي بارداري اثرگذار است. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع پیامدها و عوامل ه

 ي شهر سنندج است.هابه بخش زایمان بیمارستان کنندهمراجعهخشونت فیزیکی در زنان باردار 

نفر از زنان باردار که جهت ختم بارداري به  840مقطعی انجام شد. جهت انجام پژوهش تعداد  صورتبهروش بررسی: این مطالعه 

ي پژوهش هانمونه عنوانبهتصادفی سیستماتیک  صورتبهي شهر سنندج بستري شده بودند، هادلیل زایمان یا سقط در بیمارستان
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ي زایمانی صورت گرفت. پیامدهاي بارداري شامل مرده هابا استفاده از مصاحبه با ساختار و پرونده هاداده آوريجمعانتخاب شدند. 

 از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. هاداده وتحلیلتجزیهبود. جهت  LBWو  PROMزایی، زایمان زودرس، سقط، 

. زنانی که اندگرفتهدر دوران بارداري تحت خشونت فیزیکی قرار  موردپژوهشاز واحدهاي  %8.5: نتایج پژوهش نشان داد که هایافته

بودند. همچنین این  (P<0.05)و داراي وضعیت اقتصادي ضعیف  (P<0.05) دارخانهتحت خشونت فیزیکی قرار گرفته بودند بیشتر 

 (P<0.001)، اعتیاد به سیگار، مواد مخدر (P<0.001)سابقه محکومیت کیفري، بیکاري ، (P<0.03)میزان با سطح تحصیالت پایین 

نیز با افزایش میزان  (P<0.04)داشت. ازدواج اجباري و حاملگی ناخواسته  دارمعنیتوسط همسر رابطه  (P<0.01)و مصرف الکل 

 PROMو  (P<0.04)خانگی همراه بود. براساس نتایج مطالعه از بین کلیه پیامدهاي بارداري، خشونت فیزیکی با سقط خشونت 

 ي داشت.دارمعنیارتباط 

شود با غربالگري روتین خشونت خانگی در دوران بارداري و انجام اقدامات آموزشی، در جهت تغییر رفتار می : توصیهگیرينتیجه

 زنان و اصالح ساختارهاي ناسالم فرهنگی جامعه اقدام نمود. يتوانمندسازمردان، 

 نسخه پی دي اف مقاله

در پیشگیري از سوء  بررسی تاثیر برنامه مشاوره با خانواده(. 1379) ربابه ،معماریانو  منیره ،انوشه؛ مجید ،کریموي هروی -

         .39-46، (27)7، دانشور. رفتار با زنان سالمند

 کیده:چ
و هدف آن تعیین میزان تاثیر برنامه مشاوره با خانواده  گرفتهانجام 1375-76است که در سال  1این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی

 است. در پیشگیري از سوء رفتار با زنان سالمند ساکن در شهر تهران بوده

. اطالعات قبل و اندشدهسالمند و خانواده انتخاب  30زمان تصادفی بوده و  موجببهگیري بر اساس مشخصات در این مطالعه نمونه

شده است.  آوريجمعمشاوره  شدهیطراحو برنامه  لیستچکبعد از برنامه مشاوره از طریق مصاحبه و مشاوره توسط پرسشنامه، 

جه به فرضیات نشان داد که اکثر واحدهاي پژوهش مواردي را که در پرسشنامه تحت عنوان غفلت، سوء رفتار هاي پژوهش با تویافته

وابسته و ویلکاکسون نشان داد که بین میانگین  تیدانستند. آزمون آماري می و تجاوز به حقوق مطرح گردیده سوء رفتار شناختیروان

و تجاوز به حقوق اختالف  شناختیروانهاي ظاهري غفلت، غفلت، سوء رفتار نمرات ارتباط خانواده و سالمند، عالیم رفتاري و شاخص

جاوز و ت شناختیروانرفتار  ؛ یعنی برنامه مشاوره با خانواده در پیشگیري از سوء رفتار )غفلت، سوء(P<0.000)معناداري وجود دارد 

به حقوق( نسبت به زنان سالمند تاثیر داشته و فرضیات پژوهش تایید گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مشکالت جسمانی 

سالمند، سطح تحصیالت و درآمد خانواده با سوء رفتار همبستگی معناداري وجود دارد، یعنی با افزایش مشکالت جسمانی، پایین 

 یابد.می بودن سطح تحصیالت و میزان درآمد خانواده، ابتال به سوء رفتار در زنان سالمند افزایش

یک روش درمانی براي پیشگیري از سوء  عنوانبهمشاوره با خانواده  شدهیطراحگردد که برنامه می با توجه به نتایج فوق پیشنهاد

 رفتار در زنان سالمند به کار رود.

 نسخه پی دي اف مقاله

 ،سید باقر مداح؛ ابراهیم ،زادهیحاج؛ محمدتقی ،شیخی؛ مهشید ،فروغانه؛ منیر ،انوشه؛ مجیده ،هروی كريموی -

تبیین دیدگاه زنان سالمند پیرامون پدیده سوء رفتار نسبت به (. 1387) فضل اله ،احمديو  عیسی ،محمدي؛ منیرالسادات

 .39-28، (61)18 ،ینشریه دانشکده پرستاري و مامای .سالمندان: یک پژوهش پدیدارشناسی

 
 
 

                                                           
1 pre-Experimental design 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66713854205.pdf
http://shahed.ac.ir/Ageing/Lists/List17/Attachments/1/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D8%A1%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87.pdf


 کیده:چ
داشت یک مشکل به عنوانبهمقدمه: سوء رفتار نسبت به سالمندان توسط اعضاي خانواده یکی از اشکال خشونت خانوادگی است که 

 عمومی و اجتماعی در سراسر جهان شناخته شده است. هدف از این مطالعه درك ساختار اصلی پدیده سوء رفتار نسبت به سالمندان

 .است

تبیین دیدگاه زنان سالمند از مفهوم پدیده سوء  منظوربهتفسیري بنر  یشناسدهیپد: این مطالعه با استفاده از پژوهش هاروشمواد و 

ساله صورت  68-87زن سالمند  10مصاحبه بدون ساختار با  2-5رفتار نسبت به سالمندان در شهر تهران انجام گرفت. به این منظور 

 هآمددستبهي هاو داده شدهضبط هازنان سالمند تجربیات خود را در خصوص این پدیده نقل کردند. مصاحبهگرفت که در طی آن 

 .انجام شد وتحلیلتجزیه؛ سپس با استفاده از آنالیز مضمونی درآمدمکتوب  صورتبهاز آن 

ه سالمندان، زندگی با پیامدهاي سوء رفتار و رویارویی استخراج شد که عبارتند از: ماهیت سوء رفتار نسبت ب هاتم از یافته 3: هایافته

 .با پدیده سوء رفتار نسبت به سالمندان

در مواجهه  ینوعبهتواند تصویري روشن از تجربیات این گروه از سالمندان را که همگی می ي این مطالعهها: یافتهگیرينتیجهبحث و 

مندان از پدیده سوء رفتار منجر به افزایش آگاهی پرستاران از این پدیده شده و ارایه دهد. شناخت درك سال اندبودهبا سوء رفتار 

 .سازدمی در پرستاري سالمندان آشکار ویژهبهمفاهیم مهمی را در پرستاري 

 مقاله اف دي پی نسخه

 ی

 .55-79، 18، مطالعات زنان. پدرساالري و خشونت علیه زنان هايارزش(. 1387) حامد ،شیريو  بهجت ،يزدخواستی -

 کیده:چ
شود که مردان می پدرساالري و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت در خانواده است و زمانی اعمال هايارزشخشونت علیه زنان، محصول 

و از طریق مصاحبه  حساس کنند. نوشتار حاضر، با هدف آزمون این فرضیهپدرساالري ا هايارزشتهدیدي علیه اقتدار مردانه خود و 

، انجام شده است. اندگرفتهکه مورد خشونت همسرشان قرار  شهرستان آمل« مرکز مشاوره»به  کنندهمراجعهنفر از زنان  30عمیق با 

قرار  همسرانشانسی در خانواده مورد خشونت زنان، در هنگام به چالش کشیدن رابطه رییس و مرئو تربیشدهد می نتایج نشان

و نپذیرفتن محرومیت از تحصیل و اشتغال را تهدیدي براي اقتدار  ، یعنی مردان، مقاومت زنان در برابر نگرش ابزاري به خوداندگرفته

ها یز شناختی این زنان به ارزشدهد که مدرنیته با تجهمی نشان نیچنهم. نتایج اندشدهمردانه خود تفسیر کرده و به خشونت متوسل 

ف را در بازتعری هاآنکه آگاهی زنان را به نابرابري جنسیتی در خانواده افزایش داده و عالقه  و منابعی مهم چون تحصیالت و اشتغال

مقاومت هاي سنتی گسترش داده، باعث پرورش پتانسیل شدهنییتعهاي متفاوت از هویت ياوهیشهویت خود در جامعه مدرن به 

 .شده است

 نسخه پی دي اف مقاله

 

 

 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/79013876104.pdf
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64013871803.pdf

