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  چكيده

ـ  ميبررسـ  مطالعـه، ن ياهدف  لذا . در سراسر دنيا استي و رواني عليه زنان، يك مشكل مهم بهداشت جسميخشونت خانگ :نه و هدفيزم زان ي
  . بودز ي خشونت آمي دم ترک رابطهز علل عي و ني و خانوادگيت اجتماعي و ارتباط آن با حمايوع آن در بارداريش

اطالعات .  بوده اند۱۳۸۸ شهر زنجان در سال ي درمان-ي نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت۱۳۲ ن پژوهش،ي اي  نمونه:يروش بررس
 مـورد نظـر، از آمـار    يرهاين متغين ارتباط بيي تعي و برايآور  جمعيمه خصوصيط ني مصاحبه در محينامه ساخته شده و ط    ک پرسش ي ي  لهيوس به

  .استفاده شد شريرسون و آزمون في پيب همبستگي دو و ضري کاي شامل آزمون همبستگياستنباط
؛ يکـ يزيخشونت ف درصد ۷/۲۲ (.شتر بوديساله ب۲۹تا  ۲۰در زنان  خشونت ي  تجربه . بود  درصد ۲۸ ي باردار ين رخداد خشونت ط   يانگيم: ها افتهي
  رادي خـشونت شـد   درصـد ۶/۱۰و  ي و کالميطف خشونت عا درصد۷/۷۳؛ ي اجتماع -ي خشونت روان   درصد ۲۸ و   ي خشونت جنس   درصد ۸/۲۸

 يو خشونت عـاطف ) >۰۰۲/۰P( ي اجتماع-يو خشونت روان) >۰۰۰۱/۰P( يکيزين ترس از شوهر و خشونت ف     ي ب يارتباط قو  .ندگزارش نمود 
)۰۴۶/۰P<(  را نشان داده بودنـد يشتريزان خشونت بينمودند، م يا مي که اقدام به شکستن اش  يمردان.  وجود داشت  )۰۰۰۱/۰P< (ـ پد  چنـد  ي دهي

ات از وسـاطت  ان دادن به خشونت، به دفعي پاي از پاسخ دهندگان، برا درصد ۰۰۷/۰P<.( ۲/۱۵( ر داشت يش رخداد خشونت تاث   يافزا  در يهمسر
د ين موارد خـشونت شـد   يکمتر. )>۰۰۰۱/۰P(   شتر رخ داده بوديدتر خشونت، بيگران، در موارد شدي خشونت در حضور د،مند شده خانواده بهره

  ).>۰۰۰۱/۰P( کرده اند يت مياده مداخله و حما بوده که خانويدر موارد
رسـد کـه هرچـه     به نظـر مـي  . داد خشونت خانگي در بارداري رابطه وجود دارد اين مطالعه نشان داد که بين حمايت اجتماعي و رخ         :گيري  نتيجه

  .ديآ رخداد خشونت خانگي عليه زنان باردار کاهش مي, حمايت خانوادگي و اجتماعي بيشتر باشد
  ي همسرآزار،ي خشونت خانگ،يباردار: يدي کلگانواژ

  
  مقدمه

گي، امـر  دليل تربيت و سـازند  نقش زن در امور خانواده به        
وجود زن موجب پيوند اخالقي و عاطفي اعضاي . مهمي است 
شـود كـه    نيل به اين هدف زماني ميـسر مـي   . گردد خانواده مي 

  عنوان پرورش دهندگان نـسل آينـده، در محيطـي آرام            زنان به 
متاسـفانه امـروز،   . و مطمئن و دور از خـشونت بـه سـر برنـد     

  ار قـرار گرفتـه   هـاي بـسي   ها و ناامني خانواده در معرض آسيب   
  

  
 ي  جـاي تجربـه    طوري كه بسياري از اشخاص در خانواده به        به

مفاهيم مثبتي چون همدلي و محبـت و ايثـار، خـشونت را از              
 .)۱( كننـد  طرف نزديكان و اعضاي خانواده خـود تجربـه مـي      

. بدرفتاري، اغلب شامل تهديد و استفاده از خشونت مي باشد          
كند افـراد   تد كه كسي تصور مياف اين نوع رفتار وقتي اتفاق مي 

  تـر   موضـوع زمـاني مهـم   .يكديگر را كنترل نماينـد  حق دارند   
  

   واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي، کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک -١
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ــدرفتاري از ســوي همــسر   مــي ــه ايــن خــشونت و ب   شــود ك
 رفتارهاي خشونت .)۲( پذيرد يعني شريك زندگي صورت مي    

 همـسرآزاري معمـوال در يـك يـا     ي آميز خانوادگي در حيطـه    
 خـشونت فيزيكـي؛     .يرنـد گ هاي زيـر قـرار مـي       بيشتر از دسته  

ق، ين تحق ي رواني که در ا    -خشونت جنسي و خشونت عاطفي    
ــه شــکل خــشونت عــاطف ــ-يب ــي کالم  -ي و خــشونت روان

ــاع ــهياجتم ــد  طبق ــت يبن ــده اس ــانگ  . ش ــشونت خ  و يخ
همسرآزاري عليه زنـان دردوران بـارداري، يـك مـشكل مهـم       
بهداشتي در سراسر دنيا است و با عوارض جدي بهداشـتي و            

خجالـت،  ) ۳و۴( باشـد  ي براي مادر و جنين همراه مـي       سالمت
. ها در اين گونه موارد هستند شرم و ترس، رايج ترين احساس   

تحليل مطالعات در مـورد خـشونت همـسران بـراي مـراقبين             
 از آنجا كـه زنـان   .)۵(ز اهميت بسيار است     يبهداشتي زنان حا  

جعه هاي بارداري مرا طور منظم جهت دريافت مراقبت    باردار به 
نمايند و يك حس اعتماد به مراقـب بهداشـتي خـود پيـدا               مي
كنند، حـاملگي زمـان مناسـبي بـراي تـشخيص خـشونت              مي

عنوان شاخص خطر مهمـي    همسر آزاري به  .)۶( است   يخانگ
براي ايجاد و پيشرفت عوارض مامـايي و نيـز نـشانه شناسـي       

اران و ذگـ  محققـين و سياسـت    ) ۷( شـود  افسردگي تلقـي مـي    
بهداشــتي بايــد همــواره بــا مــشخص ســاختن زيــر مــراقبين 

هايي كه ممكن است در معرض خطـر بيـشتري باشـند،             گروه
ميزان بروز خشونت را طي بارداري مـورد توجـه قـرار دهنـد           

 افزايش موارد قتل و نيز مرگ جنين قبل از زايمان به دليل .)۸(
اران بهداشتي را به رخـداد      ذگ ، توجه سياست  يخشونت خانگ 

 .)۹(ن باردار و پس از زايمان معطوف ساخته اسـت        آن در زنا  
خشونت همسر عميقا روي بارداري زنان و تصميمات مربوط         

ـ رغـم ارا   علـي . )۱۰(به بارداري تاثير مي گـذارد         بهتـرين  ي  هي
ترين عوامل   يكي از مهميهاي بارداري، خشونت خانگ مراقبت

ان مؤثر بر ايجاد بدترين نتايج مادري و ارزيابي سرشت كودكـ      
 غربالگري خشونت در هر مالقـات مراقبـت         .)۱۱( بوده است 

  بهداشـتي، يــك امــر اســتاندارد و رســمي توســط بــسياري از  

  .)۱۲( باشـد   خدمات بهداشتي مي   ي  هياي ارا  هاي حرفه  سازمان
  

   يروش بررس
 و بـه روش     ين تحقيق از نـوع اسـتنباط      يا :نوع پژوهش       

اواني انواع خـشونت  ن پژوهش، توزيع فري در ا  .همبستگي بود 
 و ي مشخصات فـرد ي تعيين و سپس ارتباط آن با برخ   يخانگ

 يت خانوادگ ي، از جمله وجود حما    ي و رفتار  يعوامل اجتماع 
ـ  شد و در آخر، ميز ترس از شوهر بررسي و ن يو اجتماع  زان ي

ـ  خـشونت آم ي ل به ترک رابطه و علل عدم ترک رابطه        يتما ز ي
      . قرار گرفتيمورد بررس

شامل تمام زنان باردار مراجعـه كننـده بـه          :  پژوهش ي  جامعه
 درمـاني شــهر زنجـان بــوده کـه در مــدت    -مراكـز بهداشــتي 

 منتخـب  ي، در مدت شش هفتـه بـه درمانگـاه هـا         يريگ نمونه
  .مراجعه نموده بودند

 ن پژوهش،ي اي   نمونه:يريگ  پژوهش و روش نمونهي نمونه

 -يراکـز بهداشـت    نفر از زنان باردار مراجعـه کننـده بـه م           ۱۳۲
 از  يريگ روش نمونه .  بودند ۱۳۸۸ شهر زنجان در سال      يدرمان

ـ بـه ا    بوده يا  خوشه ينوع تصادف  ب کـه ابتـدا مراکـز       يـ ن ترت ي
 از ي شهر زنجـان مـشخص شـده و فهرسـت        ي درمان -يبهداشت

ـ ه شـد و سـپس از م       يها ته  آن  مرکـز  ۵ درمانگـاه فعـال،   ۸ان  ي
 و رانـدوم    يبراساس مناطق مختلف شـهر، بـه شـکل تـصادف          

 شنبه تا پنجشنبه هر هفتـه و    ي در روزها  يريگ انتخاب و نمونه  
.  شـد  يآور افـت و اطالعـات جمـع      يبه مـدت دو مـاه ادامـه         

 بـه کمــک  يمـه خـصوص  يط ني اطالعـات در محـ  يآور جمـع 
ـ فرم پرسـشنامه در ا   .صورت گرفت پرسشنامه ساخته شده     ن ي

م  پژوهش و اعاليمعرف :مختلفي بود يها پژوهش شامل بخش 
ـ  ماندن اطالعات و درخواست رعا     يمحرمانه باق  ت دقـت در    ي

ــه ســوال ــا پاســخ دادن ب ــه ؛ پرســشنامهيه ــوط ب  بخــش مرب
بخش   سوال؛۱۱ زن باردار و همسرش شامل يمشخصات فرد

 مـرتبط بـا رخـداد       يمربوط به عوامل خطـر سـاز و رفتارهـا         
 سوال؛ ۱۵، شامل ي و خانوادگي اجتمايها تيخشونت و حما



 معصومه شاكري نژاد
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، شــامل يه انــواع خــشونت در همــسر آزاربخــش مربــوط بــ
ـ -ي در مـورد خـشونت عـاطف   ييهـا  سـوال  ، خــشونت ي کالم

ـ     ي، خشونت جنس  يکيزيف ؛ دو  ي اجتمـاع  -ي و خـشونت روان
 خـشونت   ي   ترک رابطـه   يل زن باردار برا   يسوال در مورد تما   

  ز يآم  خشونتي ز و علل عدم ترک رابطهيآم
ان بـاردار    مورد پژوهش شامل زن    يها  واحد :مشخصات نمونه 

 ي بـاردار  يهـا  ن، مراجعه کننده به بخش مراقبـت      يدر تمام سن  
  .  شهر زنجان بودندي درمان-يمراکز بهداشت

ـ  در ا:ط پــژوهشيمحـ  ط پــژوهش، بخــش ي، محـ ين بررســي
.  شهر زنجان بود   ي درمان -ي مراکز بهداشت  ي باردار يها مراقبت

 ير دوران باردا  يها افت مراقبت ي در ياز آنجا که اکثر زنان برا     
ايـن مطالعـه    يط بـرا  ين مح يند، ا ينما ين مراکز مراجعه م   يبه ا 

  .انتخاب شد
، يکـ يزي انواع خشونت به خـشونت ف  :ها تجزيه و تحليل داده   

 و  يبنـد  مي تقـس  ي و جنـس   ي اجتمـاع  -ي، روان ي کالم -يعاطف
 ۲ -۳؛ )فيـ خف(ک مـورد  يـ شدت خشونت بر اساس رخداد      

ـ  گرديقه بندطب) ديشد(شتر يا بي مورد  ۴و  ) متوسط(مورد   . دي
 بهره گرفتـه شـده   ي و استنباطيفين پژوهش از آمار توص   يدر ا 

ف ي توصـ يها استخراج و برا  اطالعات پرسشنامه ي  هيکل. است
 آمـار   يها ر شاخص ي و سا  يع فراوان ياطالعات، از جداول توز   

 مورد نظـر،    يرهاين متغ ين ارتباط ب  يي تع ي برا ، استفاده يفيتوص
ب ي دو و ضـر   ي کـا  يمون همبـستگ   شامل آز  ياز آمار استنباط  

  . استفاده شد شريرسون و آزمون في پيهمبستگ
  
  ها  افتهي

   ي سـن يهـا  ن درصد زنان مـورد مطالعـه، در گـروه      يشتريب     
 ۲۵ ين سـن  يانگيو م )  درصد ۲/۶۲در مجموع   ( سال   ۲۹ تا   ۲۰

ن درصد زنان مورد  يشتريب.  سال بود  ۵/۵ار  يسال با انحراف مع   
به خود اختـصاص  )  درصد۹/۹۰(دار   خانه يها مطالعه را خانم  

 ييل ابتـدا  ين درصد شوهران در سطح تحص     يشتريب. داده بودند 
پلم و باالتر يل فوق ديقرار داشتند و سطح تحص)  درصد۶/۳۵(

  را درصد۵/۱۷، در مجموع،    يالت دانشگاه ي تحص ي دارا يعني
ـ  در مي چند همـسر   ي  دهيپد. بود  از شـوهران   درصـد ۵/۴ان ي

ــته  ــود داش ــتوج ــد۲/۱۵.  اس ــان   درص ــوهران در زم  از ش
ا و لـوازم    يا شکـستن اشـ    يـ ت، اقدام بـه پـرت کـردن         يعصبان

دند و يترسـ  ي از زنان، از شوهر خود م    درصد ۵/۵۴. نمودند يم
 از پاسخ دهندگان اظهار داشتند کـه         درصد ۲/۱۸ان،  ين م يدر ا 
  )۱جدول (ترسند  يشه از شوهر خود ميهم
ـ قل   از پاسخ دهندگان حدا    درصد ۷۲  يک مـورد از رفتارهـا     ي

 وجــود  درصـد ۶/۶۴. ز را تجربــه کـرده بودنــد يـ خـشونت آم 
  درصـد  ۶/۱۰( را گـزارش نمودنـد       ي و کالم  يخشونت عاطف 
 از پاسـخ دهنـدگان، رخــداد    درصــد۷/۲۲). ديخـشونت شـد  

 خشونت در  درصد۱/۱۲( را گزارش نمودند     يکيزيخشونت ف 
 رخـداد   از پاسخ دهندگان،   درصد ۸/۲۸). ديحد متوسط و شد   

  . را اظهـار داشـتند     يشتر از انواع خشونت جنـس     يا ب يک نوع   ي
ــ  درصــد۲۸ ــدگان، رخــداد خــشونت روان  و ي از پاســخ دهن

ـ     درصـد  ۶/۱۰( را اظهار داشـتند      ياجتماع  و  ي خـشونت روان
ممانعت از خـروج زن  ). دي شد درصد۸/۳ متوسط و    ياجتماع

 يو سپس ممانعت از ادامـه       )  درصد ۶/۱۰ (يياز منزل به تنها   
ـ به ترت (ل و اشتغال زن     يتحص )  درصـد  ۱/۹ و    درصـد  ۸/۹ب  ي

ـ  يهـا  ن خـشونت  يتر جيرا مطـابق  .  بودنـد  ي و اجتمـاع   ي روان
ـ  ا يبنـد  درجه ـ            ي   ،ين پـژوهش، پاسـخ دهنـدگان بـه طـور کل

 خشونت متوسط و     درصد ۷/۱۶د،  ي خشونت شد   درصد ۵/۲۹
. )۲جـدول   . (نمودندف را گزارش    ي خشونت خف   درصد ۸/۲۵

ـ ي مـورد بررسـ    يها يژگيان و ي، از م  ۱با توجه به جدول      ن ي، ب
مصرف مواد مخدر توسط ) > ۰۰۰۱/۰P(ل شوهر يسطح تحص

، و رخـداد  )> ۰۰۰۱/۰P( ايکـستن اشـ  ، ش)P=۰۲۹/۰ (شوهر
 انواع يبند با درجه) > ۰۰۰۱/۰P(گران يخشونت در حضور د
 که ي وجود داشت و در موارديم و قويخشونت، ارتباط مستق  

ـ ، )P=۰۱۳/۰( بـوده  يسم جـ يماريزن مبتال به ب    ي ا مداخلـه ي
رخـداد خـشونت کمتـر    ) > ۰۰۰۱/۰P(خانواده وجود داشت 

 در رخـداد    يتـرس از شـوهر عامـل مهمـ        . گزارش شده بـود   
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ــ،خـــشونت بـــوده ــشونت يـــن اي بـ   ن عامـــل و انـــواع خـ
و ) P=۰۰۲/۰ (ي اجتمـــاع-ي، روانـــ)>۰۰۰۱/۰P( يکـــيزيف

  . ارتباط وجود داشت)P=۰۰۷/۰( ي کالم-يعاطف
  

  

   مورد مطالعه و شدت خشونتيها يژگي ارتباط و:۱دول ج

   مورد مطالعهيژگيو
فقدان 
 )%(خشونت 

خشونت 
 )%(ف يخف

خشونت 
 )%(متوسط 

خشونت 
 P-Value )%(د يشد

ت ي از حمايبرخوردار  ۷/۲۲  ۹/۱۲  ۵/۲۰  ۲/۱۸  بله
  ۸/۶  ۸/۳  ۳/۵  ۸/۹  ريخ خانواده

۵۱۴/۰ 

  ۱/۱۲  ۵/۱  ۳/۲  ۳/۲  شهي هم-بله
  ۱/۹  ۳/۸  ۱/۹  ۸/۹  ي گاه-بله

 ترس زن از شوهر

  ۳/۸  ۸/۶  ۴/۱۴  ۹/۱۵  چوقتي ه-ريخ
۰۰۳/۰ 

 يچند همسر  ۳/۲  ۸/۰  ۰/۰  ۵/۱  بله

  ۳/۲۷  ۹/۱۵  ۸/۲۵  ۵/۲۶  ريخ
۴۴۱/۰ 

 يخواسته بودن حاملگ  ۲/۲۱  ۶/۱۳  ۲/۲۱  ۲/۱۸  بله
  ۳/۸  ۰/۳  ۵/۴  ۸/۹  ريخ  زنيبرا

۳۲۴/۰ 

 يخواسته بودن حاملگ  ۵/۲۳  ۴/۱۴  ۲/۲۴  ۵/۲۰  بله
  ۱/۶  ۳/۲  ۵/۱  ۶/۷  ريخ  شوهريبرا

۱۰۴/۰ 

ا يا شکستن اشيپرت کردن   ۶/۱۰  ۸/۳  ۸/۸  ۰/۰  بله
  ۹/۱۸  ۹/۱۲  ۰/۲۵  ۰/۲۸  ريخ توسط شوهر

۰۰۰۱/۰< 

 سياطالع دادن به پل  ۱/۳  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۰  بله

   ۵/۲۶  ۷/۱۶  ۸/۲۵  ۰/۲۸  ريخ

 مداخله خانواده  ۴/۱۴  ۵/۱  ۸/۶  ۰/۰  بله

  ۲/۱۵  ۲/۱۶  ۹/۱۸  ۰/۲۸  ريخ
۰۰۰۱/۰< 

خشونت در حضور   ۹/۱۲  ۶/۱  ۵/۱  ۸/۰  بله
  ۷/۱۶  ۲/۱۳  ۲/۲۴  ۳/۲۷  ريخ گرانيد

۱۱۷/۰ 

  
سال، بـا رخـداد خـشونت        ۲۹ تا   ۲۰ ي سن ي  زنان در محدوده  

ـ  و پد  )P=۰۰۱/۰( انـد   مواجه بوده  يشتري ب يجنس  چنـد   ي  دهي
شتر همـراه  ي بي اجتماع -يز با رخداد خشونت روان    ي ن يهمسر

 از پاسـخ دهنـدگان، رخـداد        درصد P(. ۳=۰۴۶/۰ (ه است بود
  . اعـالم نمـوده بودنـد      ييا مراجـع قـضا    يل  يخشونت را به وک   

ــا در صــورت شــدت   از آن درصــد۲/۷۴ ــه   افتن خــشونت ي
   درصـد ۳/۲.  اقامـت داشـتند  ي را براييو لزوم ترک خانه، جا 

ـ           س گـزارش داده    ياز پاسخ دهندگان، خشونت را بارهـا بـه پل
ــد ــوا. بودن ــ  م ــه پل ــشونت ب ــزارش خ ــوعيرد گ   س، در مجم

  . بود درصد۱/۳
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   و شدت انواع خشونتيع فراواني توز:٢جدول 

  راعتبادرصد   درصد  يفراوان   خشونتيبند درجه  انواع خشونت

  ٤/٣٦  ٤/٣٦  ٤٨  عدم خشونت
  ٣/٣٣  ٣/٣٣  ٤٤  )فيخشونت خف(ک مورد ي
  ٧/١٩  ٧/١٩  ٢٦  )خشونت متوسط( مورد ٢ - ٣
  ٦/١٠  ٦/١٠  ١٤  )ديخشونت شد(شتر يا بي مورد ٤

  ي و کالميخشونت عاطف

  ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٣٢  جمع
  ٣/٧٧  ٣/٧٧  ١٠٢  عدم خشونت

  ٦/١٠  ٦/١٠  ١٤  )فيخشونت خف(ک مورد ي
  ٦/٧  ٦/٧  ١٠  )خشونت متوسط( مورد ٢ - ٣
  ٥/٤  ٥/٤  ٦  )ديخشونت شد(شتر يا بي مورد ٤

  يکيزيخشونت ف

  ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٣٢  جمع
  ٢/٧١  ٧١ /٢  ٩٤  عدم خشونت

  ٨/٢٨  ٢٨ /٨  ٣٨  شتريا بيک مورد ي
  يخشونت جنس

  ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٣٢  جمع
  ٠/٧٢  ٠/٧٢  ٩٥  عدم خشونت

  ٦/١٣  ٦/١٣  ١٨  )فيخشونت خف(ک مورد ي
  ٦/١٠  ٦/١٠  ١٤  )خشونت متوسط( مورد ٢ - ٣
  ٣ ٨  ٨/٣  ٥  )ديخشونت شد(شتر يا بي مورد ٤

  ي اجتماع-يخشونت روان

  ٠/١٠٠  ٠/١٠٠  ١٣٢  جمع
  
ان دادن به خـشونت،     ي پا ي از پاسخ دهندگان، برا     درصد ۲/۱۵

ـ ب. مند شـده بودنـد     به دفعات از وساطت خانواده بهره      ن يشتري
چ ي بـوده کـه خـانواده هـ        يد در مـوارد   يموارد خـشونت شـد    

و )  درصد ۳/۲(ا پرت کردن    يهول دادن   . نددکر ي نم يا مداخله
ـ ب)  درصـد ۵/۱( زدن   يليس ز يـ شونت آم خـ ين رفتارهـا يشتري
 از  درصـد ۸/۳. گران بوده است  ي شوهران در حضور د    يکيزيف

 شـوهر خـود را در حـضور         يکيزيپاسخ دهندگان، خشونت ف   
 براســاس  درصــد۸/۰ان يــن ميــ در ا،گــران تجربــه نمــودهيد

د قـرار گرفتـه   ين پژوهش، در گروه خشونت شدي ا يبند درجه
 از پاسخ دهندگان، رخداد خـشونت را در          درصد ۹/۱۸. بودند

 از   درصـد  ۸/۹ان  يـ ن م ياند که از ا    گران اظهار نموده  يحضور د 
ه همـسر خـود در      يـ شوهران به دفعات مرتکـب خـشونت عل       

ـ  از پاسخ دهندگان تما     درصد ۳ .گران شده بودند  يحضور د  ل ي
 از   درصـد  ۸/۵۶. ز خـود داشـتند    ي خشونت آم  ي به ترک رابطه  

ـ پاسخ دهندگان، در      ي تـوام بـا خـشونت زنـدگ        ي ک رابطـه  ي
 از پاسخ  درصد۸/۶. ندشت به ترک آن ندا    يلي تما يند ول ردک يم
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ـ بودز خود ي خشونت آمي ل به ترک رابطهيدهندگان، ما      .)۳جدول (ند ي آن را ترک نماسته بودند نتوانيليا داليل يبه دل يند ول
  

  خشونت آميز ي خشونت و تمايل به ترک رابطه توزيع فراواني :٣جدول 
  درصد معتبر  درصد  تعداد  خشونت و تمايل به ترک رابطه خشونت آميز

  ٤/٣٦  ٤/٣٦  ٤٨  فقدان خشونت
  ٨/٥٦  ٨/٥٦  ٧٥   عدم تمايل به ترک رابطه-وجود خشونت
  ٨/٦  ٨/٦  ٩   عدم توانايي ترک رابطه-وجود خشونت

  ١٠٠  ١٠٠  ١٣٢  مجموع
  

   خشونت آميز مي شوندي اردي که مانع ترک رابطه توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب مو:۴جدول 
  مجموع  پاسخ منفي  پاسخ مثبت

  داليل عدم ترک رابطه ي خشونت آميز
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۱۰۰  ۱۳۲  ۷/۹۴  ۱۲۵  ۳/۵  ۷  يل اقتصاديل مسايبه دل
  ۱۰۰  ۱۳۲  ۷/۷۲  ۹۶  ۳/۲۷  ۳۶  ا بچه هايبه خاطر بچه 

  ۱۰۰  ۱۳۲  ۲/۹۶  ۱۲۷  ۸/۳  ۵  ...)ادر و پدر و م(به خاطر خانواده 
  ۱۰۰  ۱۳۲  ۷/۹۱  ۱۲۱  ۳/۸  ۱۱  )عرف(به خاطر حرف مردم 

  ۱۰۰  ۱۳۲  ۸/۳۴  ۴۶  ۲/۶۵  ۸۶  عالقه به همسر
  ۱۰۰  ۱۳۲  ۷/۹۷  ۱۲۹  ۳/۲  ۳  ييترس از تنها

  ۱۰۰  ۱۳۲  ۹۷  ۱۲۸  ۳  ۴  ييت خانواده پس از جدايعدم حما
  ۱۰۰  ۱۳۲  ۲/۹۹  ۱۳۱  ۸/۰  ۱  يت قانونيعدم حما

  ۱۰۰  ۱۳۲  ۲/۹۹  ۱۳۱  ۸/۰  ۱  ش خشونت همسريز افزاترس ا
  

  بحث 
 در حال توسعه، رخداد     يمطالعات انجام شده در کشورها         

 درصـد  ۲۹تـا    ۴ را در محدوده     ي باردار ي ط يخشونت خانگ 
از )  درصـد  ۷۲( نفـر    ۹۵ن مطالعـه،    ي در ا  .)۶( گزارش نمودند 

ـ پاسخ دهندگان، حداقل      از انـواع يکـ يک پاسـخ مثبـت بـه    ي
 ي خــشونت طــين رخــداد کلــيانگيــم. خــشونت داده بودنــد

 و  ي خـشونت عـاطف     درصـد  ۴/۶۴ بود که     درصد ۲۸ يباردار
 خـشونت   درصد۸/۲۸؛  يکيزي خشونت ف   درصد ۷/۲۲؛  يکالم
در .  بوده اسـت ي اجتماع-ي خشونت روان درصد۲۸ و  يجنس

 از مـوارد    درصـد  ۸/۶۸) ۲۰۰۷ (هاموري و خاواجـا    ي  مطالعه
.  از انواع خشونت داده بودنـد      يکيبت به   ک پاسخ مث  يحداقل  

 ؛ي خشونت جنـس  درصد۲/۲۶؛ يکيزي خشونت ف درصد ۸/۶۸
 گـزارش نمـوده بودنـد    را ي کالم-ي خشونت عاطف  درصد ۱۶

ـ  ن)۲۰۰۵(و همکاران ي آنجو    عه در مطال  .)۸( ـ ز مي وع يزان شـ ي
 .)۹(  بوده است   درصد ۴/۲۸ ي حاملگ ي ط يخشونت خانوادگ 

ل شوهر، مصرف مواد مخدر     يتحص حاضر، سطح    ي  در مطالعه 
ا، رخـداد خـشونت در حـضور        يتوسط شـوهر، شکـستن اشـ      

 مــرتبط بــا رخــداد يرهــايگــران و تــرس از شــوهر از متغيد
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ن عامل تـرس از شـوهر       يرسد که ب   يبه نظر م  . خشونت بودند 
از .  ارتباط وجود دارد   ي و اجتماع  ي و روان  يکيزيبا خشونت ف  

رخــداد خــشونت ل و ين سـطح تحــص ي بــيآنجـا کــه ارتبــاط 
 در  يگـر يدمشابه   ي  شود مطالعه  يشنهاد م يد، پ يدمشخص نگر 

ـ انجام شـود و بـا ا      الت باال دارند    ي که تحص  يگروه ن گـروه   ي
  .سه گردديمقا

 رخـداد خـشونت     ينيب شي پ ي برا يعامل مهم از شوهر،   ترس  
ا توسـط  يگر، شکستن اشـ يعامل موثر د  .ه زنان بود  ي عل يخانگ

ر ياد خـشونت، ارتبـاط چـشمگ     زان رخـد  يـ شوهر بوده که با م    
رسـد کـه در مـوارد وجـود      يگر، به نظر مـ ي دياز سو . داشت

در .  خانواده، رخداد خشونت کمتر بوده است يت از سو  يحما
ه يـ گران مرتکـب خـشونت عل  ي که شوهر در حضور د   يموارد

ند و بودد خشونت کمتر رخ داده     يهمسر خود شده، موارد شد    
ا گزارش بـه  ي) ليوک (يي قضاي ن رخداد خشونت و مداخله يب

عبـارت    بـه  .ر و معکوس وجود داشت    ي چشمگ ي  س، رابطه يپل
 کاهش ي برا يعامل) يت اجتماع يحما(س  ي پل ي  گر، مداخله يد

 يها يدر بررس  .د بود يموارد خشونت و از جمله خشونت شد      
مـورد   در همـه جوامـع      يهمـسرآزار  ي  دهي پد  وجود زيگر ن يد
 که به صـورت  يدر جوامع  رسد ي به نظر م   کنيلباشد   يد م ييتا

د حقوق زنان محتـرم     يد و شا  يگونه که با   ، آن ي و فرهنگ  يعرف
 ي زنـان از عمـق و گـستردگ        يها شود، آالم و رنج    يشمرده نم 

 و همکـارانش    آنجـو در مطالعـه     .)۱( برخوردار است    يشتريب
ــن) ۲۰۰۵( ــز مي ــوارد در خــشونت وعيشــ زاني  از زن کــه يم

 کـه  نداشـت  يا خانواده يعني نبود برخوردار ياجتماع تيحما
 اريبس کنند، تيحما يو از ياقتصاد و ياجتماع نظر از بتوانند

ـ آ يبه نظر مـ   لذا   .)٩( ه بود داد نشان شيافزا توجـه بـه     کـه    دي
ـ  الزم در ا   يحقوق زنان و آمـوزش هـا       ـ   ين زم ي ن ينـه و همچن

ــزا ــ از حمايش امکــان برخــوردارياف  و ي خــانوادگيهــا تي
ـ اد خـشونت عل    بتواند در کاهش رخد    ياجتماع ه زنـان مـوثر     ي

 يز برخورداريس و نين موارد شامل امکان اطالع به پل    يا. باشد
 در باورها يراتييشود که البته به تغ ي ميل و مراجع قانونياز وک 

ـ   ين امکانات و ن   يار بودن ا  يو در اخت    در  يگ سـاز  ز لزوم فرهن
ر پـرت   ي نظ ييگر، رفتارها ي د ياز سو  .ازمند است ين موارد ن  يا

عنوان عوامل هـشدار، مـورد       تواند به  يا م يا شکستن اش  يکردن  
 يوجـود رفتارهـا   ها بـه  رند تا درصورت رخداد آن ينظر قرار گ  

م ي در نظر نگرفته و بـدان     يعيها را طب   برده و آن   يخشونت بار پ  
ـ   يکه م  ـ آم  خـشونت  يش درآمـد رفتارهـا    يتوانند پ ـ ز ب ي  يشتري

سـخ   از پادرصـد  ۸/۵۶دهـد کـه     ي نـشان مـ    ۳جـدول   . باشند
نـد  ردک ي مـ ي توام با خشونت زنـدگ  ي ک رابطه يدهندگان، در   

 از پاسخ دهندگان،  درصد۸/۶. ندشت به ترک آن ندايلي تمايول
ـ  به دل  يز خود بوده ول   يآم  خشونت ي ل به ترک رابطه   يما ا يـ ل  ي

ل يـ ن داليـ ن ايتـر  عيشـا . نـد يتوانند آن را ترک نما ي نم يليدال
)  درصد۵/۶۵(به همسر از تداوم عالقه  عبارت بود) ۴جدول  (

ن عامـل   يو کمتـر  )  درصـد  ۳/۲۷(ا فرزنـدان    يو وجود فرزند    
   يي پـس از جـدا  ييموثر در عدم تـرک رابطـه، تـرس از تنهـا           

رسد با توجه بـه   يدر آخر به نظر م    .اعالم شده بود  )  درصد ۲(
ـ  با ي بهداشـت  يهـا  ه دهندگان مراقبت  يارا فوق،   يآمارها د بـا   ي

 د تـا از زنـان در برابـر سـو    ص آن آشـنا باشـن     ي تشخ يدهايکل
ـ ا. نـد ي محافظـت نما ي بعـد  يرفتارها ق يـ ن موضـوع در تحق ي
  )۱۰. (ز آورده شده استين) ۲۰۰۴( و همکاران ازيچي

  
  گيري نتيجه

 اين مطالعه نشان داد که بين حمايت اجتمـاعي و رخـداد                
رسد  به نظر مي  . خشونت خانگي در بارداري رابطه وجود دارد      

رخـداد  , نوادگي و اجتماعي بيشتر باشـد     که هرچه حمايت خا   
هاي  در بررسي . خشونت خانگي عليه زنان باردار کاهش ميآبد      

مورد تاييـد   پديده همسرآزاري در همه جوامع    ديگر نيز وجود  
 در جـوامعي کـه بـه صـورت          رسـد   به نظر مي   ليکنمي باشد   

عرفي و فرهنگي، آنگونه که بايد و شايد حقوق زنـان محتـرم         
هاي زنـان از عمـق و گـستردگي          د، آالم و رنج   شو شمرده نمي 

آيد که توجه به حقـوق   لذا به نظر مي  . بيشتري برخوردار است  
هـاي الزم در ايـن زمينـه و همچنـين افـزايش              زنان و آموزش  
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  هـاي خـانوادگي و اجتمــاعي   امکـان برخـورداري از حمايـت   
  .بتواند در کـاهش رخـداد خـشونت عليـه زنـان مـوثر باشـد               

 امکان اطالع به پلـيس و نيـز برخـورداري از            اين موارد شامل  
وکيل و مراجع قانوني مي شود که البته به تغييراتي در باورهـا             
و در اختيار بودن اين امکانات و نيز لزوم فرهنـگ سـازي در               

از سوي ديگر، رفتارهايي نظير پـرت        .اين موارد نيازمند است   
  ر، تواننـد بـه عنـوان عوامـل هـشدا          کردن يا شکستن اشياء مي    

هـا بـه وجـود     مورد نظر قرار گيرند تـا درصـورت رخـداد آن          
هـا را طبيعـي در نظـر      رفتارهاي خشونت بـار پـي بـرده و آن         

توانند پيش درآمد رفتارهـاي خـشونت        نگرفته و بدانيم که مي    
از آنجا که ارتباطي بين سـطح تحـصيل و          . آميز بيشتري باشند  

ــي    ــشنهاد م ــد، پي ــشخص نگردي ــشونت م ــداد خ ــود  رخ   ش
العه مشابه ديگري در گروهـي کـه تحـصيالت بـاال دارنـد              مط

   در آخـر بـه نظـر        .انجام شود و با ايـن گـروه مقايـسه گـردد           
هـاي   ه دهندگان مراقبت  يارارسد با توجه به آمارهاي فوق،        مي

ــا   ــشخيص آن آشــنا باشــند ت ــدهاي ت ــا کلي ــد ب   بهداشــتي باي
  . رفتارهــاي بعــدي محافظــت نماينــد از زنــان در برابــر ســوء

  

  ر و تشکريقدت
   مصوب دانـشگاه آزاد  يقاتين پژوهش منتج از طرح تحق  يا     

 آن واحـد    ي مـال  يها تياز حما مندي    بهرهبا   زنجان و    ياسالم
ـ  پژوهـشگر بـه ا     . شـد  انجام يدانشگاه ـ له، از کل  ين وسـ  ي  ي  هي

 همكـاري دن آن ي که در بـه ثمـر رسـ       يياندر کاران اجرا   دست
 جنـاب   از همکار محترم  . دارد ي سپاس خود را ابراز م     ،ودندنم
 ي  نـه ي ارزشمندشـان در زم    يهـا  ييان که از راهنما   ي ناصر يآقا

  . گـردد   مـي  گـزاري   مند گـشتم، سـپاس      بهره يل کار آمار  يتکم
ه ي سرکار خـانم راضـ     يياز همکاران محترم گروه آموزش ماما     

 ي و سرکار خانم الدن روحـان      يدا زارع يمقدم، سرکار خانم ش   
 را بــر عهــده ياريزحمــت بــس اطالعــات يآور کــه در جمــع

ـ نما ي مـ يگـزار  ار سـپاس  ي بس ،گرفتند  يهـا  از تمـام خـانم  . دي
ار يها و در اخت    ن پژوهش بدون شرکت آن    ي که انجام ا   يمحترم

  گـردد  ي مـ ي قـدردان ،ر نبـود يپـذ  قـرار دادن اطالعـات، امکـان   
زال خداونـد سـبحان   يـ حمت الان، شکرگزار ر يو از آغاز تا پا    

  .هستم
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Background and Objective: Domestic violence is an important health problem all over the world. The aim of 

this research was to determine the prevalence of domestic violence in pregnant women and its relation to 

some features like family and social support and the reasons for tolerating violent relationship. 

Materials and Methods: This correlational prospective study was conducted on 132 pregnant women 

admitted to Zanjan Mother and Child Health clinics for prenatal care in 2009. A semi- structured 

questionnaire was filled out during a private interview to collect the data. For analyzing the collected data, 

chi- square, Pearson correlation coefficient, and Fisher tests were used.   

Results: The incidence of domestic violence was 28%. Violence was more frequent in women in the age 

range of 20-29 years old.  22.7% of the selected population had experienced physical violence, 28.8% sexual 

violence and 28% psycho- social violence. 73.7% of participants were reported with emotional and verbal 

violence (10.6 % severe violence).  

Conclusion: There was a strong relationship between fear of husband and physical (P< 0.0001), psycho- 

social (P= 0.002) and emotional and verbal violence (P-Value= 0.046) and also a strong relationship between 

violence and breaking objects (P< 0.0001), too. Men who had more than one wife (multi partners) had done 

more violence (P-Value= 0.007). 15.2% of the participants had informed their family about the violence 

many times.  In severe cases, violence had happened in the presence of others (P< 0.0001). Less severe cases 

happened in the cases of family intervention and support (P< 0.0001).  
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