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بررسي ميزان شيوع خشونت خانگي در زنان مراجعه كننده به مراكز 
  )1382(  درماني شهرستان سمنان–بهداشتي 

  
  (M.D)  3بهناز بهنام ،(M.Sc) 2نفس تش آ الهه،(M.Sc) 1*معصومه صابريان

  آموزش پزشكي توسعه مركز مطالعات و ، سمنان دانشگاه علوم پزشكي -1
  دانشكده پرستاري و پيراپزشكي ،سمنان دانشگاه علوم پزشكي -2
   ، دانشكده پزشكي، بيمارستان فاطميهسمنان دانشگاه علوم پزشكي -3
  

  چكيده
هـاي   ثير منفي بر سـاير اولويـت      أ ت كهباشد   ترين شكل خشونت عليه زنان مي      رايجخشونت خانگي   : سابقه و هدف  

اين تحقيق با هـدف      .ها و بهداشت روان دارد     يگيري از بيمار   بهداشتي مهم نظير سالمت مادران، تنظيم خانواده، پيش       
  . انجام گرديددرماني شهرستان سمنان–ت خانگي در زنان  مراجعه كننده به مراكز بهداشتيخشونميزان شيوع تعيين 

و ابـراز    نفـر  600،نمونـه   حجـم  .باشـد  مـي  مقطعي و تحليلي -تحقيق حاضر يك پژوهش توصيفي     :ها  مواد و روش  
ـ اسـتفاده   آزمون مجدد نامه از ي پرسشيجهت تعيين پايا.  خودايفا بود  نامه شپرس ها دادهگردآوري    اطالعـات بـا  . دش
 دو، ضـريب  –كاي هاي   و آزمون فراواني مطلق و نسبي    ،انحراف معيار ،  محاسبه ميانگين  و با    SPSS افزار نرم از استفاده  

  . ردازش قرار گرفت پمورد  و اسپيرمن )Kendall’s Tau-c ( كندال– يتا، پيرسونهمبستگي 
 و% 7/63 و شهميرزاد، خشونت عـاطفي بـا       زنان سمنان  در %)6/18( ترين درصد  خشونت فيزيكي با بيش    :ها يافته

 %)4/14( تـرين  بـيش . زنان سرخه مشاهده گرديد    در% 72 خشونت مالي با   زنان سمنان و   در %3/43خشونت كالمي با  
 ،دنبال خشونت  ه  ها اظهار نمودند كه ب     نمونهاز   %8/15 .بوده است  آسيب ناشي از خشونت فيزيكي، كبودي سر و صورت        

هـاي   نمونـه  %3/33خشونت نيـز   وقوع شغلي پس از   در رابطه با تصميم   . اند به متخصص اعصاب و روان مراجعه نموده      
 بـا سـطح تحـصيالت زنـان       مـالي    خـشونت    دار بـين   ارتباط معنـي  . اند از مرخصي بدون حقوق استفاده كرده      ،شاغل

(P=0.003)  ،  همسرتحصيالت (P=0.000)  شغل همسر ، (P=0.005)   زنـان    و سن ازدواج(P=0.003)چنـين بـين      هـم  ؛
، تحـصيالت   (P=0.000) تعداد فرزنـدان     ،(P=0.000)زنان   ، سن ازدواج  (P=0.000) تحصيالت زنان و  خشونت فيزيكي   

دار  در ساير موارد ارتباط معني    . رديد مشاهده گ  )(P=0.000 ، اعتياد همسر  (P=0.021)  شغل همسر  ،(P=0.037) همسر
  .نشدديده 

خشونت مالي، كالمـي و  موارد تر   كاري و مشكالت اقتصادي شوهر عامل بروز بيش        تحصيالت پائين، بي   :گيري  نتيجه
چنين عواملي مانند دوري از خانواده، انزواي اجتماعي و كمبود ارتباط با دوستان و خانواده و در                  هم. فيزيكي بوده است  
 از عوامل مستعد كننده بروز خشونت       دتوان مندي از حمايت و پشتيباني مادي و معنوي اين افراد مي           نتيجه كاهش بهره  

انـد، ناشـي از      افزايش ميزان خشونت مالي و فيزيكي در افرادي كه در سـنين پـائين ازدواج نمـوده                 .در خانواده باشد  
 فرزنـد  7ت در افرادي كـه بـيش از       نچنين شيوع خشو   هم. دباش تجربگي زوجين و عدم آگاهي از حقوق طرفين مي         بي

كاري، آموزش و آگاه نمودن جوانان قبل از ازدواج در مـورد             كنترل فقر و بي   . دارند، ناشي از فشار مالي بر خانواده است       
  .دنثر باشؤد در كاهش بروز خشونت در خانواده منتوان ويژه زنان مي هحقوق طرفين و ب

  
درمـاني، شهرسـتان      زنـان، مراكـز بهداشـتي      ،)مالي  و  كالمي ،فيزيكي، عاطفي (خشونت خانگي    :كليدي هاي  واژه
  سمنان 

   E-mail: saberian_ma@yahoo.com ، 0231-4440225 : نمابر،3559، داخلي 0231-4441730 :تلفن .  نويسنده مسئول*
 12/10/83:؛ تاريخ پذيرش10/4/1383:تاريخ دريافت
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  قدمهم
ه جزو مسائل اجتماعي حاد بـه شـمار         خشونت در خانواد  

ــا، كــهرود مــي ــاطق جغرافي ــان تمــام و ي ي در تمــام من در مي
هاي ديني، نژادي و در تمـام سـطوح تحـصيلي، شـغلي،              گروه

خـشونت خـانگي   . ]18[ شود اقتصادي و اجتماعي مشاهده مي   
 عـاطفي،   –اعمال عمدي خشن جسمي، روانـي      زاشامل طيفي   

ثير منفـي بـر سـالمت جـسم و          أباشد كه ت   جنسي و كالمي مي   
  .گذارد  ميبر جايروان فرد و درك از خود 

ي و آمريكـا نيـز از جملـه         يدر كشورهاي اروپا  اين پديده   
 .]2[شـود     محـسوب مـي    شناسان هاي فكري مهم جامعه    مشغله

 ميليون  12نتايج مطالعات مؤيد آن است كه در آمريكا بيش از           
جربه خشونت جـسمي    اي از زندگي خود ت     نفر از زنان در برهه    

 درصد از زنان حامله مـورد       29 تا 8چنين بين    هم. اند را داشته 
قتـل رسـيده    به  نيمي از زنان    . گيرند بدرفتاري جسمي قرار مي   

در آمريكا و انگليس توسط شوهر يا شوهر سابق خـود كـشته     
كشورها خـشونت عليـه     ديگر  ايران نيز مانند     در. ]17 [اند شده

هـاي پزشـكي     بررسـي . تمـاعي اسـت   زنان يك معضل مهم اج    
 ميليون  2 سال گذشته از مجموع      5/2دهد در    قانوني نشان مي  

كننده بـه پزشـكي قـانوني كـه مـورد             هزار زن مراجعه   253و  
 بيش از نيم ميليـون نفـر از آنـان           ،اند ضرب و شتم قرار گرفته    

  .]1 [اند قرباني خشونت خانوادگي بوده
د مرتكـب اعمـال   اگر چه ممكن است كه هم زن و هم مـر     

د كه  نده  در خانواده گردند ولي تحقيقات نشان مي       آميز  خشونت
 به  .]15 [گيرند تري مورد بدرفتاري قرار مي     زنان به ميزان بيش   

 اين آزار و خشونت كه بـا هـدف بـه كنتـرل در                ديگر عبارت
 تا 7زنان،  به  ت  نسبدرصد   90پذيرد،   آوردن و تسلط انجام مي    

   .]7 [باشد  درصد نسبت به مردان مي3 تا 2 درصد دوطرفه و 8
اي در جهان علت جدي مرگ       اين مشكل در سطح گسترده    

هـاي   چنـين بيمـاري    و يا ناتواني زنان در سنين باروري و هـم         
 بر اساس گزارش بانـك      .]10 [باشد شديد و غيرقابل عالج مي    

ي نظيـر  يهـا  جهاني، تجاوز و خشونت خانگي بيش از بيمـاري      
هاي دردناك و تـصادف سـبب از          زايمان رحم،  و سرطان سينه 

   .]8 [شود  ساله مي44 تا 15بين رفتن سالمتي زنان 

ــ ــان ت  ثير منفــي بــر ســايرأاز طرفــي خــشونت عليــه زن
هاي بهداشتي مهم نظير سالمت و ايمني مادران، تنظـيم           اولويت
هاي مقاربتي و ايدز و بهداشـت        گيري از بيماري   پيش خانواده،

مال خشونت عالوه بر آسـيب مـستقيم در          اع .]11 [رواني دارد 
هاي جسمي، بر بهداشت رواني و اعتماد به نفـس زن            اثر ضربه 
 حاالتي نظير دردهاي لگن خاصره، عالئم سندرم        .زند لطمه مي 

خـوابي، خـستگي، افـسردگي،       پذير، سردرد، بـي    روده تحريك 
. ]1 [باشـد  الكليسم و سوء مصرف مواد ناشي از اين مشكل مي         

هـاي   ض ناشي از خشونت عليه زنان در نوع آسيب        شايد عوار 
هاي مـزمن و     هاي كوچك و كوفتگي تا ناتواني      بدني از خراش  

 مهلـك نباشـد امـا ممكـن اسـت در نـوع              ،هاي روحي  شوك
 فرسا يا ايـدز كـشنده باشـد        هاي جان  هاي عمدي يا آسيب    قتل

 خشونت در زنان باردار نيز ممكن اسـت ديـده شـود كـه               .]3[
خطر بروز سقط جنـين، زايمـان زودرس، تولـد          باعث افزايش   

   .]15 [گردد نوزادان كم وزن و به دنيا آوردن بچه مرده مي
چنين خشونت به صورت رفتاري اكتسابي از نسلي بـه           هم

و انـسجام   ) وراثت اجتماعي خـشونت   ( نسل ديگر منتقل شده   
 به عبارتي يادگيري خشونت توسـط       .زند خانواده را بر هم مي    

اربرد آن در زنـدگي آتـي خـود نـسبت بـه زن و               ك فرزندان و 
همسر، فـرار از خانـه و يـا مدرسـه، افـسردگي و اضـطراب،                

گيري و انزواطلبي، شكايت از دردهاي مختلف جـسمي،          گوشه
مكيدن انگشت، جويدن ناخن، لكنـت زبـان، اعتيـاد بـه مـواد           

ثيرات منفي خشونت خانگي بر كودكان و نوجوانان        أاز ت  مخدر
   .]11 [باشد يدر خانواده م

هـاي   عواقب منفي اجتماعي نظير افزايش هزينـه مراقبـت        
هـاي جـسمي و روانـي        به دليل ابتالء زن به بيماري     ( بهداشتي
وري و نيـروي كـار زنـان از          ، كـاهش بهـره    )خشونتناشي از   

 اجتمـاعي و بهداشـتي      –پيامدهاي ديگر اين معضل فرهنگـي       
كـه   و نظـر بـه ايـن       با توجه به مطالب ذكر شده        . ]8 [دنباش مي

اطالعات حاصل از مطالعـات دقيـق علمـي در مـورد پديـده              
گران بر آن شـدند       پژوهش  ،كافي نيست خشونت خانگي هنوز    

با انجام اين پژوهش در مورد ميزان شيوع خشونت خانگي در           
 درمـاني شهرسـتان     –كننـده بـه مراكـز بهداشـتي          زنان مراجعه 
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و به ديدگاه روشـن و       دست آورده    هسمنان، اطالعات الزم را ب    
اي نسبت به اين مشكل اجتماعي و بهداشـتي دسـت            بينانه واقع
  .يابند

  
  ها روش و مواد

.  تحليلي و مقطعي است    -توصيفيين تحقيق يك پژوهش     ا
 –كليه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي  راجامعه پژوهش 

  .دادند  تشكيل مي سمنانستاندرماني شهر
 جزو له خشونت خانگي در جامعه ماأمسكه  با توجه به اين

اكثـر   گـردد و   محرمانه محسوب مـي    و تقريباً  خصوصي مسائل
 بنابراين  ،نمايند ي مراجعه نمي   درمان زنان خشونت ديده به مركز    

گـران    لـذا پـژوهش    .باشـد  ميآسان ن نيز  دسترسي به اين زنان     
كه مراجعين زن مراكز بهداشـتي       ندقرار داد مبناي كار را بر اين      

 برآورد حجم نمونـه  براي   .ندگيردرماني مورد بررسي قرار  –
ها با مبنا قرار دادن مطالعات مشابه و         و چگونگي انتخاب نمونه   

در نظر گرفتن مجموعه واحدهاي مـورد پـژوهش بـه عنـوان             
بـا اطمينـان     ( نفر تعيين شد   600ها   جمعيت هدف، حجم نمونه   

ح، ابتـدا كليـه     گيري صحي  به منظور نمونه  %). 5/3و دقت   % 95
  درماني دانشگاه علوم پزشكي سمنان ليست        -مراكز بهداشتي   

يك از مراكـز بـر اسـاس جمعيـت تحـت             شده و سپس به هر    
گيـري     سـپس نمونـه  ؛اي تعلق گرفـت  پوشش آن مركز، سهميه   

بدين نحو كه از بين مراجعين بـه        . طور تصادفي انجام گرديد    هب
شـده و در صـورت        افراد به صورت تـصادفي انتخـاب         مراكز،
  . شدند  شركت دادهطرح  در تمايل

نامه خودايفا بود كه توسـط       ها، پرسش  ابزار گردآوري داده  
در قالب سـؤاالتي    گران براساس كتب و منابع علمي و         پژوهش

نامـه داراي    اين پرسـش  . متناسب با اهداف مطالعه طراحي شد     
 ال در مورد خشونت عليه زنان  ؤ س 25ال دموگرافيك و    ؤ س 11
و » گـاهي «،  »زياد«صورت   هوقوع هر مورد از خشونت ب     . بود

   .بندي شد رتبه» خير«
 اسـتفاده   »محتواروائي   «ازنامه   پرسشجهت تعيين روائي    

نامـه براسـاس كتـب و         بدين صورت كه سؤاالت پرسـش      .شد
ـ           ت علمـي دانـشگاه     أمنابع علمي تهيه و از نظـرات اسـاتيد هي

نامه از   ين پايائي پرسش  جهت تعي . جهت اصالح آن استفاده شد    
بدين صـورت كـه ابتـدا در يـك           ،ستفاده شد ا» آزمون مجدد «

 بـا بررسـي      و  نمونـه تكميـل شـد      10 توسطمطالعه مقدماتي،   
قابليـت درك  و   قابليـت اعتمـاد      هاي تكميل شـده،    نامه پرسش

زمـان الزم بـراي تكميـل       چنـين     و هم  ها سؤاالت توسط نمونه  
و اشـكاالت آن برطـرف       مورد بررسي قـرار گرفـت        ،سؤاالت
 .گرديد

در گـران كـه آمـوزش الزم را          پرسـش نامه توسط    پرسش
ثر ؤها و نحوه برقراري ارتباط م      خصوص معرفي خود به نمونه    

هـا   كنندگان ديده بودند، در اختيار نمونه      و جلب اعتماد مراجعه   
و ضمن تشريح اهداف پـژوهش و دادن اطمينـان   شد قرار داده   

نامه را   از آنان خواستند كه پرسش     ،عاتمحرمانه ماندن اطال  از  
محرمانـه تكميـل نمـوده و داخـل صـندوق            طـور  هشخصاً و ب  

 شركت و يا عدم شـركت در پـژوهش بـراي            .سربسته بيندازند 
  .هاي مورد مطالعه اختياري بود كليه نمونه

هـاي كمـي از    ، در مـورد داده ها جهت تجزيه و تحليل داده    
از  هاي كيفـي    و در مورد داده    محاسبه ميانگين و انحراف معيار    

 براي تعيـين رابطـه   .محاسبه فراواني مطلق و نسبي استفاده شد    
بـستگي   دو، ضـريب هـم     –كـاي هـاي    از آزمـون   بين متغيرهـا  

و اسـپيرمن  ) Kendall’s Tau-c(كنـدال   –يتـا ، پيرسـون 
  . گرديداستفاده 

  
 ها يافته
 كه خـشونت فيزيكـي را تجربـه         ها ترين درصد نمونه   بيش

 %)6/18( و شـهميرزاد   %)6/18( اند ساكن شـهر سـمنان      دهنمو
% 1/14 خشونت فيزيكي در  ميزان  اند كه در زنان سمناني       بوده

% 4/10 د و در شـهميرزاد در     زيـا  موارد    %5/4گاه و    موارد گه 
دار  ارتبـاط معنـي   . استبوده  موارد زياد   % 2/6 گاه و  موارد گه 

، سـن   (P=0.000) تحـصيالت زنـان   و  خشونت فيزيكـي    بين  
، (P=0.000) تعـــداد فرزنـــدان ،(P=0.000)زنـــان  ازدواج

، (P=0.021)  شــغل همــسر،(P=0.037) تحــصيالت همــسر
در سـاير مـوارد     .  مـشاهده گرديـد    (P=0.000)اعتياد همسر   
تـرين آسـيب ناشـي از خـشونت           بـيش  .دار نـشد   ارتباط معني 
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ضـمن  در   .بوده است  %)4/14(كبودي سر و صورت     ،  فيزيكي
مــوارد شكــستگي % 4/1ســرگيجه،  مــوارد% 9/7، هــا نمونــه

  .اند هذكر كرد نيزساير صدمات را % 6استخوان و 
% 7/63 زنـان سـمنان بـا        ،در رابطه بـا خـشونت عـاطفي       

به % 7/32 كه در    ،اند ترين تجربه خشونت عاطفي را داشته      بيش
زيـاد و در    % 3/8متوسـط،   % 6/3كم،  % 1/15كم،   ميزان خيلي 

   . بوده استزياد به ميزان خيلي% 4
تـرين   ، بـيش  %72 در زمينه خشونت مالي، زنان سرخه بـا       

خشونت به  موارد% 35 اند كه در تجربه خشونت مالي را داشته
. به ميـزان زيـاد بـوده اسـت        % 6متوسط و در    % 31ميزان كم،   

 با سـطح تحـصيالت زنـان      مالي   خشونت    بين  دار ارتباط معني 
(P=0.003)، تحــصيالت همــسر (P=0.000)،ل همــسر شــغ 
(P=0.005)   زنان   و سن ازدواج(P=0.003)  مشاهده گرديد  .

  .دار نشد در ساير موارد ارتباط معني

ترين تجربه خشونت كالمي را      ، بيش %3/43زنان سمنان با    
گـاه و    از آنان بـه صـورت گـه       % 6/23 به طوري كه     ؛اند داشته

 خـشونت كالمـي را تجربـه        ،از آنان بـه ميـزان زيـاد       % 7/19
  ).1جدول( اند نموده

از نظر مراجعه به مراكز تخصصي بعـد از خـشونت ديـدن،              
 ،%)5/8( مشاور خـانواده   ،%)8/15( متخصص اعصاب و روان   

 و مــشاور حقــوقي %)3/4( ، نيــروي انتظــامي%)4/7( دادگــاه
  . اند ذكر نموده%) 3/3(

   اكثـر ،در رابطه با تصميم شـغلي پـس از وقـوع خـشونت            
 .انـد   حقـوق اسـتفاده نمـوده      نمونه از مرخصي بدون    %)3/33(

اسـتعفا و   مجبور به   موارد زنان خشونت ديده     % 10ين در نچ هم
. نـد ا بـوده مرخصي اسـتعالجي    استفاده  از    % 3/8ترك شغل و    

ميزان شيوع خـشونت بـر حـسب متغيرهـاي دموگرافيـك در             
  .  خالصه شده است2جدول 

  ب محل سكونتها از نظر انواع خشونت بر حس  توزيع فراواني نمونه.1جدول 
  انواع خشونت         كالمي  مالي   رواني–عاطفي  فيزيكي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  نام شهر
  3/43  123  3/62  180  7/63  177  6/18  54  سمنان

  4/36  36  72  72  1/61  58  8/17  18  سرخه
  5/38  37  6/51  48  8/52  46  5/12  12  مهديشهر

  3/38  36  4/67  62  4/58  52  6/18  18  شهميرزاد

  5/40  232  63  362  5/60  333  5/17  102  جمع

  
  گيري و نتيجهبحث 

ر دميزان خـشونت فيزيكـي      ترين   نشان داد كه بيش    ،نتايج
يك بررسي  نتايج   .مشاهده شده است  زنان سمنان و شهميرزاد     

 درصـد كـل زنـان در        35 تـا    30،  گر آنست كه   بياندر آمريكا   
ـ      آزار جـسماني شوهرانـشان    وردطول زندگي مشترك خـود م

امامي و همكاران نيز ميزان     نتايج تحقيق   در  . ]7[ گيرند قرار مي 
آنـان    درصـد  19 گزارش شده كه در      %27شيوع همسر آزاري    

   .]6 [چنان ادامه دارد همسر آزاري هم
موضوع قابل توجه در تحقيق حاضر اين است كه زناني كه     

رديپلم قـرار گرفتـه     كار و در سطح تحصيلي زي      شوهرانشان بي 

تـري تجربـه خـشونت مـالي، كالمـي و             به ميزان بـيش    ،بودند
  در همين راستا، نتـايج تحقيقـات اينـانلو و          .فيزيكي را داشتند  

ين ا نيز مؤيد     و ديگران    آقاخانيچنين تحقيقات    همكاران و هم  
كاري و   مطلب است كه تحصيالت پائين هر يك از زوجين، بي         

د باالتري از همـسر آزاري همـراه        مشكالت اقتصادي، با درص   
عتبار رهبري شوهر در    ااريا روي   به اعتقاد م  . ]7،5 [بوده است 

 .خانواده اين است كه بتواند شغل و درآمد مناسبي داشته باشـد  
 :ذكر گرديده است كه   هاي انجام شده از سوي ابراين        در بررسي 

  بـراي از   ،وقتي شوهر نتواند به اندازه سايرين كسب درآمد كند        
 از همـين رو    .كند دست ندادن وجهه خود، اقدام به خشونت مي       
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هـاي   از قيـد نقـش     است مردهـا را    رپيشنهاد شده است كه بهت    
 به طور كلي استقالل كامـل بـراي         .سنتي و جنسي خود رهانيد    

مزد متعادل و به اندازه براي       مردان در نيروي كار، دست     زنان و 

كـاري از جملـه      بـي ها، تضمين براي كسب درآمد در مواقع         آن
اقدامات مفيد براي كاهش معضل ضرب و شتم زنان در خانـه            

  . ]9 [است
  ، بر حسب متغيرهاي دموگرافيكاند  را تجربه نمودهخشونتكه انواع يي  ها نمونهترين درصد  بيش .2جدول 

  انواع خشونت                
  متغيرهاي دموگرافيك

  فيزيكي  كالمي  عاطفي  مالي

  سال 30 – 39  سن
)8/65 (%  

   سال 15 – 19
)5/71 (%  

   سال و بيشتر50
)3/58 (%  

49 – 40  
)4/19 (%  

  ديپلم فوق  تحصيالت زن 
)70 (%  

  ديپلم 
)3/64 (%  

  ديپلم فوق
)45 (%  

  سواد بي
)7/29 (%  

  ساير شهرهاي استان   محل تولد
)8/65 (%  

  ها ساير استان
)7/62 (%  

  ها ساير استان
)5/41 (%  

  نساير شهرهاي استا
) 4/20 (%  

  سرخه  محل سكونت
)72 (%  

  سمنان
)7/63 (%  

  سمنان
)3/43 (%  

   شهميرزاد،)%6/18( سمنان
)6/18%(  

  سال 15تر از  كم  سن ازدواج زن 
)8/77 (%  

  تر  سال و بيش30
)7/63 (%  

   سال 15تر از  كم
)7/46 (%  

   سال15تر از  كم
)8/31 (%  

   سال16 – 20  هلأمدت ت
)9/67  (%  

   سال6 – 10
)2/65 (%  

  تر  سال و بيش30
)50 (%  

   سال16 – 20
)9/25 (%  

   فرزند7بيش از   تعداد فرزندان
)4/83 (%  

   فرزند7بيش از 
)7/66 (%  

   فرزند7بيش از 
)7/66 (%  

   فرزند7بيش از 
)50 (%  

  در حال تحصيل  اشتغال فرد
)70 (%  

  دار  خانه
)5/62 (%  

  ساير موارد
)75 (%  

  بازنشسته
)50 (%  

  زير ديپلم  همسرتحصيالت 
)1/70 (%  

  ليسانس و باالتر
)7/85 (%  

  زير ديپلم
)1/43 (%  

  زير ديپلم
)8/22 (%  

  كار بي  اشتغال همسر
)6/86 (%  

  درحال تحصيل
)3/73 (%  

  كار بي
)4/71 (%  

  كار بي
)6/36 (%  

  بي اطالع  اعتياد همسر
)100(%  

  بي اطالع
)100(%  

  بي اطالع
)100(%  

   بي اطالع
)8/77(%  

  
كه محل تولدشان ساير     زناني،  نتايج نشان داد   براين،   عالوه

شـهر  هاي ديگر و سـاكن در        و يا استان  سمنان  شهرهاي استان   
خشونت فيزيكي، كالمي    موردتري    به ميزان بيش   بودند،سمنان  

و ) Carson ( مطالعـات كارسـون    .انـد  و عاطفي قـرار گرفتـه     
ـ    نشان داده است كه   ) Carman(كارمن  چنين   هم ه  مهـاجرت ب

ساير نقـاط و دوري از خـانواده، انـزواي اجتمـاعي و كمبـود               
ارتباط با افراد مورد عالقـه، دوسـتان و خـانواده و در نتيجـه               

 معنـوي ايـن    پشتيباني مـادي و    مندي از حمايت و    كاهش بهره 
بـروز خـشونت در      از عوامـل مـستعد كننـده         توانـد  مي افراد

   .]8،11[ خانواده باشد
لي و خـشونت فيزيكـي بـين    افزايش ميـزان خـشونت مـا    

هلشان گذشته، أ سال از مدت ت    20  تا    16زوجين در زماني كه     
ممكن است در اين رابطه باشد كه اين مقطع زماني متقـارن بـا              

و  هـاي متوسـطه    رشد و بلوغ فرزندان و تحصيل آنان در دوره        
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هاي تحصيلي فرزنـدان     باشد و در اين دوره     دانشگاهي مي  پيش
 نياز 000ري براي امر آموزش، تفريحات و     ت هاي بيش  به هزينه 

ها در اين رابطـه      مين هزينه أريزي و ت   دارند كه در نتيجه، برنامه    
همراه با فشار و بار مـالي بـوده و ممكـن اسـت سـبب بـروز                  

  . كشمكش بين زوجين گردد
 هـاي پـژوهش كـه مـورد        ترين درصد نمونه   چنين بيش  هم

 گرفته بودند بيش خشونت مالي، فيزيكي، كالمي و عاطفي قرار 
تواند بـه دليـل افـزايش سـطح           فرزند داشتند، اين امر مي     7از  

ده هـاي خـانوا   افـزايش هزينـه    و جامعـه  در توقعات فرزنـدان  
تـر   در خـانواده بـيش     ها جوامع شهري كه بچه    خصوص در  هب(

، افزايش اسـترس و فـشار       )توليد كننده  مصرف كننده هستند تا   
را افـزايش    آنـان  ل درگيري بين  احتما كه والدين باشد  مالي بر 

  . دهد مي
چنين مشخص گرديد كه خشونت فيزيكـي و مـالي بـا             هم

متغيرهاي سطح تحصيالت زنان و سطح سواد همسران ارتبـاط         
 بـه عبـارتي هرچـه سـطح         ؛دار و معكوسي داشته اسـت      معني

تحصيالت زوجين باالتر بوده است، از ميزان خشونت قيزيكي         
يد اين مطلب در تحقيق اينـانلو   أيدر ت  .و مالي كاسته شده است    

و همكاران نيز مشخص گرديده است كه زنـان بـا تحـصيالت             
توانـد    كه مي  ،اند شكايت كرده همسر  توسط   آزار ازر  ت باالتر كم 

آگـاهي از حقـوق فـردي و خـانوادگي و            به علت مطالعات و   
 از  .تر براي مشاركت و فعاليت اجتماعي زنان باشد        امكان بيش 
مـشخص    در رابطه با متغير سن ازدواج زنـان نيـز          طرف ديگر 

كالمي و  كه خشونت مالي، فيزيكي     افرادي  ترين   گرديد كه بيش  
 سـال ازدواج نمـوده      15تـر از      در سنين كـم    اند، كردهرا تجربه   

دار و   اين متغير با خشونت فيزيكي و مالي رابطـه معنـي          . بودند
ين  بـه عبـارتي هرچـه ازدواج در سـن          .معكوسي داشته اسـت   

تـر   صورت گرفته، تجربه خشونت فيزيكي و مالي بيش       تر   پائين
داشـتن   ريزي بنيان خانواده و  ي كه در پايه   يجا از آن  .بوده است 

 عاطفي  –ازدواجي موفق، رسيدن به بلوغ كامل جسمي، رواني         
باشد، شايد ايـن امـر       هاي اساسي مي   و اجتماعي يكي از مالك    

بـه دليـل نداشـتن      ( پائينآور نباشد كه ازدواج در سنين        تعجب
ي كافي در حل مـشكالت و نرسـيدن بـه بلـوغ             يتجربه و توانا  

به عنـوان يكـي از عوامـل        ) كامل فكري و عاطفي و اجتماعي     
  . گردد مستعدكننده بروز خشونت در خانواده مي

سفانه خشونت خانوادگي مشكلي اسـت كـه در سـطح           أمت
 .باشـد  ي صحيح و به موقع مواجـه مـي        يگسترده با عدم شناسا   

از موارد خشونت خانوادگي    % 3تخمين زده شده است كه فقط       
شـود و    ي مـي  ي شناسـا  ،توسط افـراد تـيم بهداشـت و درمـان         

گونـه مـددجويان بـه طـرز      سفانه آنان در مواجهـه بـا ايـن        أمت
بايد توجه داشـت كـه   لذا   ،]20 [نمايند بخشي عمل نمي   اطمينان

د تـصور مـا     تر از حـ    ممكن است ابعاد خشونت بسيار گسترده     
ترس از ابراز   دليل  ه  له و عدم بيان آن ب     أكتمان نمودن مس  . باشد

در ضمن  . ثير بگذارد أنتايج تحقيقات ت  تواند بر    مي پاسخ واقعي 
له خشونت  أنگرش و ديدگاه شوهران نيز در باره مس       آگاهي از   

از اهميت خاصي برخـوردار اسـت كـه انجـام           و همسرآزاري   
بـود و انجــام آن در  ر نپـذي  امكــانبررسـي در ايـن خـصوص    

 . شود نهاد مي هاي ديگر  پيش پژوهش

بـا انجــام  و سـعي نمـود كـه    اميـد داشـت   بنـابراين بايـد   
هاي متعدد در زمينه خشونت خانگي و روشن نمـودن           پژوهش

ابعاد مختلف آن، افراد جامعه و به خصوص افراد تيم بهداشـت            
المت نسبت به اين معضل اجتماعي كه تهديد كننده س        و درمان   

تـري كـسب نمـوده و        آگاهي بيش باشد،   جسم و روح افراد مي    
ر شوند تا ضمن تشخيص و كمك به زنـان خـشونت            ت  حساس

   .ديده، بتوانند سطح سالمت جامعه را نيز ارتقا بخشند
  

   تشكر و قدرداني
ــه   ــشگاه ك ــرم آموزشــي و پژوهــشي دان ــت محت از معاون

ين از جناب آقاي چن اند، هم مين نموده أهاي اين طرح را ت     هزينه
خاطر زحمـات مـشاوره آمـاري، جنـاب      هدكتر راهب قرباني ب  

نويس تحقيق را مطالعـه و       آقاي سعيد حاجي آقاجاني كه پيش     
نقد نمودند، جناب آقاي محمدرضا غفاري كه در امـر ترجمـه            

هاي فراوانـي نمودنـد، سـركار خـانم      مطالب به انگليسي كمك   
ما را ياري دادند و تمامي      ها   شهال حقيقت كه در گردآوري داده     

انـد تـشكر و    كاري نمـوده   مطالعه هم افرادي كه در اجراي اين
 .شود قدرداني مي
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