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 تهران ،یو توانبخش یستیثر بر سالمت، دانشگاه علوم بهزمؤ یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ار،یدانش. 1

 تهران ،یو توانبخش یستیمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم بهز یعوامل اجتماع قاتیتحقمرکز گروه روانپزشکی و استاد، روانپزشک، . 4

 البرز، کرج یدانشگاه علوم پزشک ،ییمؤثر بر سالمت و گروه ماما یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق یعلم أتیعضو ه. 5

 چکيده
 یاریبسر  یو نروزاد  ینرامللو  مرادر   یامردها یمنجرر بره پ   یبوده که در دوران باردار یجهان یمشکل ،یخشونت خانگ سابقه و هدف:

سیاسرت   یاز بحث برانگیزترین موضوعات حیلره  ،های اجتماعی سالمتکنندهتعیین ،یعوامل مرتبط با خشونت خانگ انیشود. از ممی

 یوامل مرتبط با خشونت خرانگ و ع وعیمقاالت انجام شده در ارتباط با ش یسپژوهش به منظور برر نیباشند. لذا ایهای سالمت مگذاری

، ثر بر سالمت سازمان جهانی بهداشتؤهای اجتماعی مکنندهینییبر اساس چهارچو  مفهومی کمیسیون تع ،رانیدر ا یدر دوران باردار

  .شده است انجام

خشرونت،   یدیر و کلمات کل یلیو تحل یفیتوص یبا طراح یرانیا یمقاالت منتشر شده یهیکل ،یمرور یملالعه نیدر ا ها:مواد و روش

واژه کره در  دیر و کل دهیر در قسرمت عنروان، چک   Iran و violence ،abuse ،pregnancyو  یبراردار  ،یسوء رفتار، حاملگ ،یهمسرآزار

بانرک اطالعرات مقراالت علروم      ،یجهاد دانشگاه یاطالعات علم گاهیجمله پا زا یاطالعات گاهیپا 4در  2131تا  2111 یهاسال یفاصله

   .ندقرار گرفت یمورد بررس ،چاپ شده بودند PubMedکشور و  اتیبانک اطالعات نشر ران،یا یپزشک

 یینهرا  یبررسر  یبررا  ،ورود بره ملالعره   یارهرا یمقاله فارسی، برر اسراس مع   11مقاله انگلیسی و  5 شامل مقاله 18 ،تیدر نها ها:یافته

عوامل مررتبط برا    نیدرصد گزارش شده بود. از ب 5/94 درصد تا 1/39انتخا  شدند. شیوع کلی خشونت خانگی در دوران بارداری بین 

 ادیر اعت ،یافسردگ یسابقه ت،یازدواج بدون رضا ،ینامللو ، ناخواسته بودن باردار یتصاداق تیوضع ،یدر دوران باردار یخشونت خانگ

 یاز زندگ تیزن و همسر، اشتغال زن و همسر، رضا التیو تحص ،میارتباط مستق ،یدوران باردار یهابودن مراقبت یزن و همسر و ناکاف

 .ارتباط معکوس داشتند ،یاجتماع تیمشترک و حما

 ییتروان برا شناسرا   یباشرد کره مر   یو توجه م یمهم و قابل بررس یالهأمس یدر دوران باردار یخشونت خانگ یباال وعیش: گيرینتيجه

 ازیر دهنرد، ن یقرار م ریثأرا تحت ت دهیپد نیا ،یاریبس یکه عوامل اجتماع آن کاست. از آنجا وعیاز ش ،یعوامل خلر آن در دوران باردار

    .است یضرور یوقوع خشونت خانگ یهاسمیمکان ییاشناس یبرا ترعیبه انجام ملالعات وس
 

 عوامل مرتبط وع،یش ،یباردار ،یخشونت خانگ واژگان کليدی:

 استناد نمایید:للفاً به این مقاله به صورت زیر 
Moafi F, Dolatian M, Sajjadi H, Alimoradi Z, Mirabzadeh A, Mahmoodi Z. Domestic violence and its associated 

factors in Iran: according to World Health Organization model. Pejouhandeh 2014;19(1):25–36. 
 

 1مقدمه
 ،برریش از یررک دهرره اسررت کرره در کشررورهای توسررعه یافترره

بزرگ و در حال گسترش  یخشونت علیه زنان به عنوان مشکل

                                                 
تقراطع   عصرر، یول ابران یتهرران، خ  ؛ماهرخ دولتيان ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

پستت   ،یبهشرت  دیشره  یدانشگاه علوم پزشرک  ییو ماما یدانشکده پرستار ش،یاین

 mhdolatian@gmail.comالکترونيك: 

ملرح شده  ،سالمت یدر میان محققان و سیاستمداران حیله

است که در اکثر  یجهان یمشکل ی(. خشونت خانگ2 و 3است )

 ،یاجتمراع  -یکشورها و در تمام اقشار جامعه و طبقات اقتصاد

 شرتر یب ،یبارور نیزنان واقع در سن ،وجود نی. با اشودیم دهید

 بیآسر  یدوره زیر ن یو براردار  بوده یدر معرض خشونت خانگ

 کره  یی(. از آنجرا 1شود )یمحسو  م یمنحصر به فرد یریپذ
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 یبرا ینامللوب یامدهایمنجر به پ یدر دوران باردار دهیپد نیا

عفونرت،   ،ینامناسب مادر، آنمر  یریگمادر و نوزاد از جمله وزن

 شیزودرس، افرزا  مران یسره ماهره اول و دوم، زا   یهایزیخونر

 د،یشرد  ونیدراتاسر یده ایر خرون، ادم، تهروع و اسرتفرا      فشار

بره   یمارسرتان یب یهاتیزیو نیو همچن یادرار ستمیعفونت س

را به خرود جلرب کررده     یادیشود، توجه زیذکر شده م لیدال

باشد یم عیشا یدر دوران باردار ی(. خشونت خانگ5 و 4است )

 یتمرام حراالت عمرده    وعیاز شر  ،یپره اکالمپس یو به استثنا

 صیتشرخ  یدوران باردار نیروت یغربالگر قیکه از طر پزشکی

 (.  2د )باشیم شتریشوند، بیداده م

 ،یبه عنوان خشونت جسم ،یدر دوران باردار یخشونت خانگ

 یجنس ای یبه خشونت جسم دیتهد ای ،ی/عاطفیروان ای یجنس

پردر، مرادر،    ،یجنس کیشر ایشود که توسط همسر یف میتعر

شرود  می لیاز بستگان به زن باردار تحم یکی ایخواهر، برادر و 

دارای  ،درصرد  2برا   نیپر یلیدانمارک و ف ا،یکلمب ا،ی(. استرال7)

 وعیشرر نیشررتریبواجررد  ،درصررد 5/31و اوگانرردا بررا  نیکمتررر

در  زانیر م نیر (. ا8) هستند یدر دوران باردار یخشونت خانگ

درصد گزارش شرده   29تا  4 نیب زیدرحال توسعه ن یکشورها

 91بهداشرت در   ی( و بر اساس گزارش سرازمان جهران  9است )

کرودک   کیر ولوژیتوسرط پردر ب   یدرصد موارد، خشونت خرانگ 

 (.31شود )یاعمال م

 تری انداز وسیعچشم ،ای سالمترهدیدگاه ،روزرای امردنی در

کننده های اجتماعی تعیین ،های اخیرپیدا کرده و در طی سال

 یاز بحرررث برانگیزتررررین موضررروعات در حیلررره  ،سرررالمت

 وعیشر  کره  ییانرد و از آنجرا  های سرالمت بروده  گذاریسیاست

خشونت خانگی در جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته باالتر 

در میران عوامرل    زیر باید بره دنبرال علرل خشرونت ن     باشد،یم

 ی(. ملالعات نشان داده است کره عروامل  33-31اجتماعی بود )

 ،در زن و مرررد التیتحصرر نییسررلپ پررا و ماننررد درآمررد کررم

دوران  رد یخشونت خانگ یمل خلر براواعبه عنوان توانند یم

 (. 9) محسو  شوند یباردار

هرای  بر طبق چهارچو  مفهرومی کمیسریون تعیرین کننرده    

ثر برر سرالمت سرازمان جهرانی بهداشرت، عوامرل       ؤاجتماعی م

 ،یسیاسر  -ثر بر سالمت عبارتند از: عوامل اجتمراعی ؤکلیدی م

 -و اقتصرادی  یساختاری و اجتمراعی واسرط. عوامرل سراختار    

 اجتمراعی،  یاشتغال، طبقه الت،یاجتماعی شامل درآمد، تحص

 طیمحر  طیشرامل شررا   ینینابیجنسیت، نژاد/قومیت و عوامل ب

قردرت خریرد و محریط کرار(، شررایط       )محل سکونت، یزندگ

اجتماعی، شرایط زندگی  -یهای رواناجتماعی )استرس -روانی

 تیر آور، کنتررل اسرترس و حما  و روابط برین فرردی اسرترس   

(، عوامل رفتاری و بیولوژیک )تغذیه، فعالیت فیزیکی، یاجتماع

نظام  بهمصرف الکل و تنباکو و عوامل ژنتیکی( و عوامل مربوط 

 .(34( )3باشد )شکل یسالمت م

 
.(14) ثر بر سالمت سازمان جهاني بهداشتؤهای اجتماعي مکنندهچهارچوب مفهومي کميسيون تعيينمدل نهایي  .1شکل 
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و  وعیپیرامرون شر   یملالعات گوناگون ،ریاخ یهاسال یدر ط

 رانیر در ا یدر دوران براردار  یعوامل مرتبط با خشرونت خرانگ  

در دوران  یخشرونت خرانگ   وعیصورت گرفته است. دانستن ش

کند تا بره وسرعت مشرکل    یکمک م استمدارانیبه س ،یباردار

مرداخالت بره منظرور     یقدم در جهرت اجررا   نیاولببرند و یپ

در  یهرا گرروه  ییشناسرا  ،نیهمچنر  .و درمان اسرت  یریشگیپ

ترر و  پیصرح  یزیر ربره برنامره   ،یمعرض خلر خشرونت خرانگ  

 جره یکند. در نتیکمک م ،مشکل نیهدفمندتر در جهت حل ا

گزارش شرده   یخشونت خانگ وعیش یبررس ،پژوهش نیهدف ا

 یبنرد و دسرته  یبنرد و جمرع  رانیر ادر ملالعات گونراگون در  

برر اسراس    یدر دوران براردار  یخانگ شونتعوامل مرتبط با خ

ثر ؤهای اجتماعی مکنندهچهارچو  مفهومی کمیسیون تعیین

 باشد.یبر سالمت سازمان جهانی بهداشت م
 

 هاو روش مواد

مروری بر مقاالت نویسندگان ایرانی است  ،حاضر یملالعه

در مورد شیوع و عوامل مرتبط با  یا انگلیسیبه زبان فارسی  که

در پایگاه اطالعات علمی  خشونت خانگی در دوران بارداری

 the Iranian scientific information) جهاد دانشگاهی

database, SID) ،بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران 
(index of articles published in Iranian biomedical 

journals, IranMedex) ،بانک اطالعات نشریات کشور (the 

scientific magazines bank of Iran, Magiran)  پایگاه و

 Database of United States) بین المللیتی طالعاا

National Library of Medicine, PubMed)  چاپ به

 اند. رسیده

زمانی  یمقاالت منتشر شده در محدوده ،در این بررسی

ترکیب کلمات کلیدی با استفاده از  2131تا  2111های سال

در  "یحاملگی، باردار"و  "سوء رفتارخشونت، همسرآزاری، "

در  pregnancyو " violenceو  abuse" منابع فارسی و

رسی در قسمت عنوان، های اطالعاتی فامنابع انگلیسی پایگاه

در قسمت  Iran یواژهکلیدواژه و ترکیب چکیده و کلید

affiliation  با"abuse  وviolence"  وpregnancy  در

جستجو ، PubMed عاتیالپایگاه اط Abstract/Titleقسمت 

های کلیدواژه ،. الزم به ذکر است با یافتن مقاالت اولیهشدند

متعدد دیگری با توجه به نتایج قبلی برای یافتن مقاالت 

 524 ،. در این مرحلهندمرتبط دیگر مورد جستجو قرار گرفت

مقاله انگلیسی و فارسی به دست آمد که بر اساس معیارهای 

معیارهای ورود، بررسی و در نهایت وارد ملالعه شدند.  ،ورود

 شامل موارد زیر بودند:

 

  انجام شده باشند. 2131تا  2111 هایطی سال 

  ی و در ایران انجام شده باشند.ایران زنان بارداردر جمعیت  

 در خشونت شیوع هایی در خصوص داده حاوی اطالعات یا

 باشند.دوران بارداری 

 با  عوامل مرتبطهایی در خصوص حاوی اطالعات یا داده

 باشند.در دوران بارداری خشونت 

مقاالت به دسرت آمرده،    یبا بررسی اولیه در عنوان و چکیده

غیر مررتبط برا    ،مقاله 142به دست آمده،  یمقاله 524از بین 

و بارداری بودند که کنار گذاشته شدند. از بین  موضوع خشونت

زنران   ،مقالره  2مرورد ملالعره در    یدیگر، جامعه یمقاله 382

 .همچنین،زنران غیرر براردار بودنرد     ،ملالعره  1غیر ایرانی و در 

 318مقالره امکران پرذیر نبرود و      یرک دسترسی به متن کامل 

تکررار شرده    ،هرای اطالعراتی مرورد بررسری    مقاله نیز در بانک

 11انگلیسری و   یمقالره  5مقاله که شامل  18بودند. در نهایت 

 ،الرذکر بودنرد  دارای معیارهرای ورود فرو    کره فارسی  یمقاله

 .  انتخا  و متن کامل آنها دریافت شد

های این ملالعرات از نظرر شریوع و عوامرل مررتبط برا       یافته

تند. از مورد بررسی قرار گرف ،خشونت خانگی در دوران بارداری

ملالعه به روش توصیفی )طولی و مقلعری(   15مقاله،  18بین 

شاهدی( انجام  -ملالعه به روش تحلیلی )کوهورت و مورد 1و 

خشونت خانگی در دوران بارداری در این ملالعات به شده بود. 

صورت خشونت کلی یا خشرونت خرانگی و ابعراد آن از جملره     

روانری،   -یا روحری  خشونت جسمی یا فیزیکی، عاطفی یا روانی

جنسی، اقتصادی، اجتماعی و گفتاری یا کالمی مرورد بررسری   

 ،مقالره  29قرار گرفته بود. ابزار سرنجش خشرونت خرانگی در    

 Abuse Assessment ،مقاله 2خود ساخته، در  یپرسشنامه

Screen (35 و در 32 و )ایرن   یفرم اصرالح شرده   ،مقاله یک

مقالره ترکیرب    2و در  (37پرسشنامه بر اساس فرهنگ کشور )

 2(، در 38 و 2) Index of Spouse Abuseاین پرسشنامه با 

یرک  (، در 21 و 39دیگر مقیاس تدابیر حل اخرتالف )  یمقاله

غربالگری و ارزیابی خشونت پارکر و مک  یاز پرسشنامه، مقاله

هرای  از ترکیرب پرسشرنامه   ،مقالره  یرک فارلن و در نهایرت در  

Abuse Assessment Screen ،Index of Spouse 

Abuse ،Partner Violence Screen ،Women Abuse 

Screening و Severity of Violence against Women 

Scale  (23   استفاده شده بود. همچنین خشرونت خرانگی در )

 یمقاله به صورت اعمال خشونت از طرف همسرر و خرانواده   1

تنهرا از سروی    ،یگر( و در ملالعات د22-24وی به زن باردار )

های ملالعرات در دوران برارداری،   دادههمسر تعریف شده بود. 

بررسی شیوع خشونت و عوامل زایمان یا بعد از زایمان با هدف 
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آوری شده بودنرد. محریط   جمعمرتبط با آن در دوران بارداری 

پژوهش در مقاالت بخش زایمان، پس از زایمران بیمارسرتان و   

 .بودند درمانی -مراکز بهداشتی

 

 هایافته
نتایج مقاالت وارد شده به ایرن ملالعره بره صرورت شریوع و      

عوامل مرتبط با خشونت خانگی در دوران برارداری برر اسراس    

ثر ؤهای اجتماعی مکنندهچهارچو  مفهومی کمیسیون تعیین

تقسیم بندی شده و مرورد   ،بر سالمت سازمان جهانی بهداشت

 بندی قرار گرفت. بررسی و جمع

 شيوع خشونت -1

شرریوع  ،ملالعرره 13 مررورد بررسرری، یملالعرره 18از میرران 

خشونت خانگی کرل و ابعراد آن را در دوران برارداری گرزارش     

 38خشرونت خرانگی کرل در     وعی(. شر 3کرده بودنرد )جردول   

خشررونت خررانگی، خشررونت خررانوادگی،   نیملالعرره بررا عنرراو 

شریوع  قرار گرفته برود.   یمورد بررس ،همسرآزاری و سوء رفتار

درصرد   1/39-5/94خشونت خانگی کل در دوران بارداری بین 

   گزارش شده بود.

االتی ؤملالعه برا سر   25( در یکیزیخشونت جسمی )ف وعیش

سریلی زدن، کترک زدن،    ،یکیزیف یریهرگونه درگدر رابله با 

 دن،یمشت زدن، لگد زدن، ضربه زدن، هل دادن، بریدن، خراش

زخم زدن، کشیدن مرو، سروزانیدن یرا دا      ،یگاز گرفتن، پارگ

 تفادهپرتا  اشیاء به سمت فرد، اس کردن، اقدام به خفه کردن،

شکستگی اسرتخوان و   از شال ، استفاده از اسلحه گرم و سرد،

متارکه  ای بیبه اعمال آس دیآسیب اندام داخلی و خارجی، تهد

شرده برود. شریوع خشرونت      یبررسر  ،االتی از ایرن قبیرل  ؤو س

درصرد گرزارش    3/44ترا   5/3 نیسمی در دوران برارداری بر  ج

 شده بود.  

مقاله با  22در  ،روانی( -خشونت عاطفی )روانی، روحی وعیش

(، ندیاالتی پیرامررون ترررس از همسررر )احسرراس ناخوشررا  ؤسرر

کردن(، فحاشی )دشرنام   نیاحترامی )توهبی ،یمشاجرات لفظ

مرداوم(، تحقیرر    ییجرو  بیر دادن(، قهر کردن، بهانه جویی )ع

 یزن، قلررع نفقرره )خرجرر یخررانواده ریررکررردن در انظررار، تحق

 حتراج یخروراک، پوشراک و مسرکن )ما    ی( و عدم تهیره ننداد

 کتک زدن کودکان به منظرور  (، سوء ظن )تهمت زدن(،یزندگ

تهدیرد و یرا تخریرب   ار، اذیت همسر، ممانعت از اشتغال بره کر  

  
 

 

 

 

 

 

 .هابندی موضوعي مقاالت، یافته. مراحل جستجو و طبقه5شکل  
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هرای شخصری،   ممانعت از استفاده از داراییاموال و دارایی زن، 

 ددرمرانی، محردو   -ممانعت همسر از دریافت خدمات بهداشتی

کردن ارتباط با خرانواده و دوسرتان و همسرایگان، عردم ابرراز      

تبراط برا   رمحدود کردن ا ایبه طال   دی(، تهدییاعتنایعالقه )ب

التی از ایرن قبیرل   ؤهمسرر و سر   یجان از سرو  دیخانواده، تهد

سنجیده شده بود. شیوع خشرونت عراطفی در دوران برارداری    

 درصد گزارش شده بود.   5/21تا  2/7 نیب

االتی پیرامرون  ؤملالعره برا سر    38خشونت جنسی در  وعیش

 یکر یزیف ایر  یآزار و زور کالمر  د،یجنسی با اجبار، تهد یرابله

زن، مجبور کرردن زن بره انجرام روابرط      تیو رضا لیبدون تما

متعارف، دیردن   ریغ یجنسی واژینال یا غیر واژینال و از راهها

افراد دیگر، جنسی با  یهای مبتذل و انجام رابلهعکس یا فیلم

جنسری، آسریب    یانجام عمل جنسی با خشونت، ترک رابلره 

االتی از این قبیل سنجیده شده ؤفیزیکی در روابط جنسی و س

 3/55تا  5/3 نیبود. شیوع خشونت جنسی در دوران بارداری ب

 درصد گزارش شده بود.

االتی پیرامون پرداخت پول بره  ؤبا س یخشونت اقتصاد وعیش

مالی  شوهر و عدم مشورت با همسر در مورد اموراکراه از طرف 

درصرد   21قررار گرفتره و    یابیر منزل در دو ملالعره مرورد ارز  

ملالعره   کیر در  نیز یخشونت اجتماع وعیش گزارش شده بود.

 درصد گزارش شده بود. 5/31

 يعوامل مرتبط با خشونت خانگ -5

مقالره شرامل    13 یهرا افتهیمورد بررسی،  یمقاله 18میان  از

عوامل مرتبط با خشونت خانگی بودند. بر اساس مدل سرازمان  

مقاالت مرورد   یهاافتهیبا توجه به  نیبهداشت و همچن یجهان

ملالعرات بره    نیر در ا یعوامل مرتبط با خشونت خانگ ،یبررس

 لررهاجتمرراعی از جم -و اقتصررادی یصررورت عوامررل سرراختار 

 طبقرره اجتمرراعی، ،یاقتصرراد تیال، وضررعاشررتغ الت،یتحصرر

طیمحر  طیاز جمله شررا  ینینابیعوامل ب ،جنسیت، نژاد/قومیت

 
 

 .5111-5116 هایدر مطالعات سال یدر دوران باردار يخشونت خانگ وعيش .1 جدول

.باشدمی مقاله 27 شامل جدول لذا بودند، رسیده چاپ به مشابهی ملالعات از یکسانی هاییافته با دیگر مجالت در مقاله 4آنجایی که   از

 

 اجتماعي اقتصادی جنسي عاطفي جسمي خشونت خانگي کل محل پژوهش تعداد نمونه نوع مطالعه سال نویسنده

 - - 5/21 5/21 2/34 2/21 تهران 3811 مقلعی 2111 (52جهانفر و همکاران )

 - - 8/31 7/53 5/14 5/27 شهرکرد 3211 تحلیلی-توصیفی 2111 (53و مهرعليان )صالحي 

 - - - - 34/ 5 - سبزوار 587 تحلیلی-توصیفی 2115 (57بداغ آبادی )

 - - 2/39 8/11 3/9 - بابل 1275 توصیفی 2115 (52فرامرزی و همکاران )

 - - - - 7/31 - تهران 412 مقلعی 2112 (59نجومي و اکرمي )

 - - - 2/25 2/21 2/49 تبریز 221 تحلیلی-توصیفی 2117 (3باباپور و همکاران )

 - - 2/89 2/74 8/25 - مریوان 321 کوهورت 2131 (55دولتيان و همکاران )

 - - 2/44 3/17 9/32 - مریوان 241 کوهورت 2118 (56دولتيان و همکاران )

 - - 2/38 4/48 2/34 2/48 گچساران 511 کوهورت 2118 (61دولتيان و همکاران )

 - - 8/38 57 5/8 21/ 5 سنندج 841 مقلعی 2118 (61خسروی و همکاران )

 5/31 21 1/22 5/47 22 - شیراز 411 تحلیلی-توصیفی 2118 (65باقرزاده و همکاران )

 - - - 15 25 - کرمان 432 مقلعی 2118 (66ساالری و نخعي )

 - - - - - 7/59 تهران 171 مقلعی 2131 (12درتاج رابری و همکاران )

 - - 3/55 1/54 9/32 28/ 7 مریوان 241 مقلعی 2131 (54حسامي و همکاران )

 - - 1/37 11 31 42 جهرم 111 مقلعی 2131 (64محمد حسيني و همکاران )

 - - 1/9 34 7/2 1/39 اهواز 111 مقلعی 2133 (13زاده و همکاران )حسن

 

 (62حسن و همکاران )

 

 3951 تحلیلی-توصیفی 2133

 میاندوا 

 مهاباد

 بنا 

78 

4/27 

5/94 

2/32 

1/22 

9/14 

2/7 

1/8 

3/8 

8/31 

2/8 

5/3 

 

- 

 

- 

 - - 2/53 7/42 5/32 3/24 مشهد 391 تحلیلی-توصیفی 2133 (63خدیوزاده و عرفانيان )

 - - 72 7/82 1/85 1/29 تهران 29 مقلعی 2133 (67محمدی و همکاران )

 - - - - - 8/72 تهران 98 مقلعی 2133 (62همکاران )محمدی و 

 - 21 - 52 33 5/14 اراک 411 مقلعی 2132 (69شمسي و بياتي )

 - - - 9/42 5/3 1/52 تهران 211 مقلعی 2132 (41سليماني و همکاران )

 - - 2/45 51 7/32 - کرج 328 مقلعی 2132 (41باهری و همکاران )

 - - 9/4 4/31 9/4 - کاشان 341 توصیفی 2132 (45)کفایي عطریان و همکاران 

 - - 1/17 41 2/33 9/53 کرج 115 مقلعی 2132 (46باهری و همکاران )

 - - - - 7/88 - همدان 371 مقلعی 2132 (44محمدی و همکاران )
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اجتمراعی، عوامرل رفتراری و عوامرل      -شررایط روانری   ،یزندگ

   شدند. یو بررس یبند میمربوط به نظام سالمت تقس

   یعوامل ساختار 5-1

ملالعه مورد بررسی قرار گرفته بود کره از   32زن در  اشتغال

ملالعه حراکی از ارتبراط اشرتغال زن برا کراهش       9 ،این میان

در  یبود. ارتباط اشتغال زن با بعد جسرم  یخشونت خانگی کل

در  یو جنسر  یکالم-ی( و با ابعاد روان42و  43 ،29ملالعه ) 1

 یمعنرادار  اطقرار گرفته بود که ارتبر  یملالعه مورد بررس کی

ملالعه مرورد بررسری قررار     34(. اشتغال همسر در 43داشت )

 یکرار یارتبراط ب  انگریر ملالعره ب  8 ،نیبر  نیر گرفته بود که از ا

بودند.  یداشتن شغل کم درآمد با خشونت خانگی کل ایهمسر 

مرورد ارتبراط اشرتغال مررد برا بعرد        1 ،ملالعرات  نیا انیاز م

(. 42 و 12، 27نشران داده بودنرد )   را ینت خرانگ خشو یجسم

اشتغال همسر  تیزاده و همکاران، ارتباط وضعباقر یدر ملالعه

نشان داده  یخشونت خانگ یو اقتصاد یاجتماع ،یبا بعد عاطف

 یارتباط معنادار یعامل با بعد جنس نیکه ا یشده بود، در حال

 (.47نداشت )

ملالعه مورد بررسی قرار گرفته بود که  24زن در  التیتحص

از ارتباط معکوس این عامرل برا    یملالعه حاک 32 ،از این میان

 یخشونت خانگ یبودند. ارتباط بعد جسم یخشونت خانگی کل

 4شرده برود کره     یملالعره بررسر   7در  زیر زن ن التیبا تحصر 

 42، 43، 14، 29، 27، 21ارتباط معنادار بودند ) انگریملالعه ب

بررا  یخشررونت خررانگ یو عرراطف ی(. ارتبرراط بعررد جنسرر 47 و

قررار گرفتره برود کره      یسرملالعه مورد بر 4زن در  التیتحص

 2در  یملالعره و بعرد عراطف    1در  یارتباط معنادار بعد جنسر 

(. ارتبراط بعرد   47 و 43، 14، 21ه نشان داده شده برود ) ملالع

 کیر ر د نز التیبا تحصر  یخشونت خانگ یو اقتصاد یاجتماع

 یارتباط معنادار یشده بود که تنها بعد اجتماع یملالعه بررس

قرار  یملالعه مورد بررس 39همسر در  التی(. تحص47داشت )

از ارتباط معکوس  یملالعه حاک 33 انیم نیگرفته بود که از ا

ملالعره ارتبراط    2بودنرد. در   یکل یعامل با خشونت خانگ نیا

همسرر نشران    التیتحصر با سلپ  یخشونت خانگ یبعد جسم

و  ینیمحمد حسر  یملالعه یهاافتهی(. 42 و 2داده شده بود )

 یخشونت خانگ یبعد عاطف انیرا م یارتباط معنادار ،همکاران

ارتبراط   نیر کره ا  یهمسر نشان داده بودند در حال التیبا تحص

 (. 14صاد  نبود ) یدر مورد خشونت جنس

شرده برود. وضرعیت     یملالعه بررس 35در  یاقتصاد تیوضع

نسربتاً مللرو  و   اقتصادی در این ملالعات به صورت مللو ، 

کفایرت درآمرد   و  میزان درآمرد خرانواده   ، و همچنیننامللو 

مقالره در   33 ،نیب نیمورد بررسی قرار گرفته بود. از ا ،خانواده

کل انجام شده بود  یعامل با خشونت خانگ نیارتباط ا ینهیزم

ارتباط میرزان درآمرد ناکرافی/ نرامللو /     از  یمورد حاک 8 هک

کرل   یتر خشونت خانگبیش وعیعدم کفایت درآمد خانواده با ش

عامل خلرر   نیارتباط ا ،باقرزاده و همکاران یبودند. در ملالعه

 نیر کره ا  یدار بود، در حالیمعن ،یخشونت خانگ یبا بعد عاطف

صاد  نبرود   یتصادو اق یاجتماع ،یارتباط در مورد ابعاد جنس

 نیر را برا ا  یخشونت خانگ یارتباط بعد جسم ،ملالعه 4(. 47)

 یاز ارتبراط معنرادار   یملالعه حاک 1بودند که  دهیعامل سنج

مسکن و مترراژ مسرکن بره     تی(. وضع47 و 42، 27، 2بودند )

ملالعره   یرک و  2در  بیبه ترت یاز عوامل اقتصاد یعنوان جزئ

ملالعره ارتبراط    کیر مسرکن در   تیشده بود که وضرع  یبررس

 -یاجتمراع  یکرل داشرت. طبقره    یبا خشونت خانگ یمعنادار

قرار گرفتره برود کره     یملالعه مورد بررس کیدر  زین یاقتصاد

 نشد. افتی یارتباط معنادار یعامل با خشونت خانگ نیا نیب

ملالعه مورد بررسی قرار گرفته برود کره    2نوزاد در  جنسیت

یکی از این ملالعات حراکی از ارتبراط معنرادار ایرن عامرل برا       

ملالعره در   2 یهرا افتره ی نیبرود. همچنر   یخشونت خانگی کل

بعرد   ینره یملالعه در زمیک ( و 48 و 2) یبعد جسم ینهیزم

 زادنرو  تیابعاد با جنسر  نیاز عدم ارتباط ا ی( حاک38) یعاطف

ملالعرره مررورد  2بودنرد. همچنررین جنسرریت فرزنرردان نیررز در  

بررسی قرار گرفته بود که هر دو ملالعه حاکی از عردم ارتبراط   

 بودند. یمعنادار این عامل با خشونت خانگ

که ارتبراط  بررسی شده بود ملالعه  کیتنها در  ،تی/قومنژاد

فرارس، تررک و    تیر و قوم یکل یخشونت خانگ نیب یمعنادار

 نشد. افتیاقوام  ریسا

 ينينابيعوامل ب -5-5

روسرتا(   ایاز جمله محل سکونت )شهر  یزندگ طیمح طیشرا

از  یملالعره حراک   1شده بود. از این میان  یملالعه بررس 8در 

 2بودند.  یکل یارتباط محل سکونت زن باردار با خشونت خانگ

خشرونت   یعامرل برا بعرد جسرم     نیارتباط ا یملالعه به بررس

از ارتبراط   یاز ملالعرات حراک   یکر یپرداخته بودند که  یخانگ

 یارتبراط  ،نی(. همچنر 27 و 22برود ) بین ایرن عوامرل   معنادار 

مشراهده نشرده    یخشونت خرانگ  یعامل با بعد عاطف نیا انیم

 (.  38بود )

از جمله سابقه افسرردگی در زن در   یاجتماع -یروان طیشرا

از ارتبراط   یملالعره حراک   کیر شده بود کره   یملالعه بررس 2

قررار   یملالعه مورد بررسر  2در  یاجتماع تیمعنادار بود. حما

زن از وی  یحمایرت خرانواده   ،ملالعره  کیر گرفته بود کره در  

شرده برود. ارتبراط     یسبب کاهش شیوع خشونت خرانگی کلر  

 یناخواسته بودن براردار  ایبه صورت خواسته  یل به بارداریتما
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قررار گرفتره    یملالعه مورد بررسر  32در  ،یاز باردار تیرضا و

 یبه باردار لیکل با تما یارتباط خشونت خانگ ن،یب نیبود. از ا

از  یملالعره حراک   2ملالعه گزارش شده بود که  31در زن در 

 ین عامل با بعد جسمیارتباط ا نیارتباط معنادار بودند. همچن

ملالعره   1شرده برود کره     یملالعه بررس 5در  یخشونت خانگ

(. 48-42 و 29، 2را نشرران داده بودنررد )  یرتبرراط معنررادار ا

را  یارتبراط معنرادار   ،ستارزاده و همکراران  یملالعه یهاافتهی

نشان داده بودند  یخشونت خانگ یعامل با بعد عاطف نیا انیم

ابعرراد  انیرراز م زیررهمکرراران ن وبرراقرزاده  ی(. در ملالعرره38)

 ،یخشونت خانگ یو اقتصاد یاجتماع ،یجنس ،یعاطف ،یجسم

داشرت   یارتباط معنادار یبه باردار لیبا تما یتنها بعد اجتماع

 یملالعره بررسر   2در  یهمسر از براردار  تی(. ارتباط رضا47)

ارتباط ازدواج  ،ملالعه 2 در (.39 و 2شده بود که معنادار بود )

. شررده بررودگررزارش  ،یزن بررا خشررونت خررانگ تیبرردون رضررا

و  یرتبرراط را بررا بعررد جسررما نیررا ،نسررب و همکررارانیهاشررم

ارتباط را  نیا ، وجودیعالوه بر بعد جسم ،و همکاران وزادهیخد

 یعامل با بعد جنسر  نینشان داده بودند اما ا زین یبا بعد عاطف

از  تی(. رضا42 و 12نداشت ) یارتباط معنادار یخشونت خانگ

از  یشده بود که حراک  یبررس یادر ملالعه زین مشترک یزندگ

داشرت. تعردد    یخشرونت خرانگ   یارتباط معنادار با بعد جسرم 

 2در  یخشرونت خرانگ   یبرا یبه عنوان عامل خلر زیهمسر ن

از ارتبراط   یاز ملالعات حراک  یکیشده بود که  یملالعه بررس

 دبا بع یگری( و د12) یکل یعامل با خشونت خانگ نیمعنادار ا

 کیدر  زینزن  نی(. طال  والد27بود ) یخشونت خانگ یجسم

 یبا خشونت خانگ یشده بود که ارتباط معنادار یملالعه بررس

 نداشت.

ملالعره   کیر در  اکیر زن به تر ادیاعت لیاز قب یرفتار عوامل

برا خشرونت    یقرار گرفته بود که ارتباط معنرادار  یمورد بررس

گزارش کررده بودنرد    زیو همکاران ن ییداشت. کفا یکل یخانگ

مرواد مخردر    ای یمشروبات الکل گار،یاز انواع س یکیکه مصرف 

 ای یجسم ،یروان-یاز انواع روح یاز انواع خشونت خانگ یکیبا 

 یملالعره بررسر   34مررد در   ادی(. اعت42مرتبط است ) یجنس

عامرل   نیاز ارتباط معنادار ا یملالعه حاک 9 جیشده بود که نتا

ملالعه که منظور خرود را   2بود. به جز  یکل یبا خشونت خانگ

سوء مصررف مرواد را    ،ملالعات سایر ،کرده بودند انیب ادیاز اعت

مرورد بره    2در  ادیر اعت ،ملالعره  2 نیا دردر نظر گرفته بودند. 

 گرر ید یملالعره  4( و در 49 و 27) اکیر بره تر  ادیر اعت یمعنا

در  دایر هم جرزء مروارد اعت   گاریعالوه بر مواد، مصرف الکل و س

همسرر برا    ادی(. ارتباط اعت43-41، 23نظر گرفته شده بودند )

قررار   یملالعره مرورد بررسر    2در  یخشونت خانگ یبعد جسم

، 32نرادار بودنرد )  از ارتباط مع یسه ملالعه حاک کهگرفته بود 

عامرل برا بعرد     نیر ارتبراط ا  نی(. همچن42 و 42، 14، 12، 27

شرده   یملالعره بررسر   5در  یخشونت خرانگ  یو جنس یعاطف

بعرد   انیر ملالعره م  2و  یبعرد عراطف   انیم ،ملالعه 4بود، که 

را  یارتبراط معنرادار   ،همسرر  ادیبا اعت یخشونت خانگ یجنس

 ی(. در ملالعررره42 و 43، 14، 12، 32بودنرررد ) دهنشررران دا

و  یهمسرر برا بعرد اجتمراع     ادیر ارتباط اعت ،باقرزاده و همکاران

 (.  47گزارش شده بود ) زین یخشونت خانگ یاقتصاد

 2ملالعره بررسری شرده برود کره       5سیگار کشریدن زن در  

 یکلر  یعامرل برا خشرونت خرانگ     نیر از ارتباط ا یملالعه حاک

خشررونت  یارتبرراط بعرد جسررم ، گرر ید یملالعرره 2بودنرد. در  

 ،نی(. همچنر 12 و 29با این عامل نشان داده شده بود ) یخانگ

از ارتبراط بعرد    یحراک  ،باقرزاده و همکاران یملالعه یهاافتهی

 یو اقتصرراد یاجتمرراع ،یو عرردم ارتبرراط بعررد جنسرر یعرراطف

 گاری(. سر 47زن بودنرد )  دنیکشر  گاریبرا سر   یخشونت خرانگ 

 4قرار گرفته بود که  یبررس دملالعه مور 9همسر در  دنیکش

 یعامل برا خشرونت خرانگ    نیاز ارتباط معنادار ا یملالعه حاک

 یهمسر با بعد جسم دنیکش گاریتباط معنادار سبودند. ار یکل

 ی( و بعررد عرراطف42 و 12، 2ملالعرره ) 1 در یخشررونت خررانگ

( گزارش شده برود. در  12 و 38ملالعه ) 2در  یخشونت خانگ

 ،یعامل با بعد جنسر  نیارتباط ا ،کارانباقرزاده و هم یملالعه

 یکه ارتباط معناداربود شده  دهیسنج زین یو اقتصاد یاجتماع

 کیرردر  زیرردر زن و مرررد ن انیررقل دنی(. کشرر47)نشررد  افررتی

 یبا خشونت خانگ یارتباط معنادار کهشده بود  یملالعه بررس

 داشت. 

ملالعه  5ملالعه و در مرد در  کیمصرف الکل توسط زن در 

مصررف الکرل در زن بردون ارتبراط و در      کره  شده بود یسبرر

ارتبراط   یدارا ،ملالعره  2مقابل مصرف الکرل توسرط مررد در    

ارتبراط در   نیا نیبود. همچن یکل یبا خشونت خانگ یمعنادار

گزارش شرده برود    زین یخشونت خانگ یملالعه با بعد جسم 1

برراقرزاده نشرران داد کرره  یملالعرره یهرراافتررهی(. 42 و 12، 2)

خشرونت   یو اقتصراد  یالکل توسط همسر با بعد عاطف رفمص

 یارتبراط  یتمراع و اج یارتباط معنادار و برا بعرد جنسر    یخانگ

 (.47نداشت )

 33هرای دوران برارداری، در   سالمت از جملره مراقبرت   نظام

 5 ،ملالعرات  نیر ا نیملالعه مورد بررسی قرار گرفته بود. از بر 

 یرا با خشونت خانگ یدوران باردار یهاملالعه ارتباط مراقبت

وجرود  از  یملالعه حاک 4قرار داده بودند که  یمورد بررس یکل

عامل را برا بعرد    نیاارتباط  زیملالعه ن 5معنادار بودند. ارتباط 

 نیررا نیکرررده بودنررد. از برر یبررسرر یخشررونت خررانگ یجسررم
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 یمراقبت دوران باردار نیاول افتیدو ملالعه زمان در ،ملالعات

 یرا بررسر  یدوران باردار یهاتعداد دفعات مراقبت نیو همچن

ر دو عامرل برا   ارتباط معنادار هر وجود از  یکرده بودند که حاک

   یک ،نی(. همچن27 و 2ودند )رب یرخشونت خانگ یربعد جسم

 یخشرونت خرانگ   یبعد عراطف با دو عامل را  نیملالعه ارتباط ا

 ی(. نروع بیمره  38نداشرت )  یبود که ارتباط معنرادار  دهیسنج

سالمتی مادر در یک ملالعه مورد بررسی قرار گرفته برود کره   

 بود. یخشونت خانگ یحاکی از ارتباط این عامل با بعد جسم
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                  ×     × × * * * 841 (13) 2118خسروی و همکاران 

                 *       × ×   312 (39) 2119جعفرنژاد و همکاران 

  *       *      * * × ×    ×  × ×   391 (12) 2133خدیوزاده و عرفانیان 

       *          *      *  * * * 411 (19)  2132شمسی و بیاتی 

         *         ×     *  × *  3211 (22) 2111صالحی و مهرعلیان 

   * × * * * × * *       * ×  × *   * * * × 411 (49) 2132رنجبر و همکاران  

                        * *   291 (21)  2118بهنام و همکاران 

  *       *        *      * * * * * 511 (11) 2118دولتیان و همکاران 

   *    *  *               *    111 (32) 2133زاده و همکاران حسن

  *     * * *        *  ×  ×   * * * * 171 (35) 2131درتاج رابری و همکاران 

                        * × × * 211 (41) 2132سلیمانی و همکاران 

   *    * * *              * × * * × 411 (47) 2118زاده و همکاران باقر

  ×       *              × × × × × 115 (41) 2132باهری و همکاران 

         *                *  * 328 (43) 2132باهری و همکاران 

        *     × *         *     3951 (15) 2133حسن و همکاران 

                       * * * * * 3111 (45) 2131حسن و همکاران 

                 ×      ×     341 (42) 2132کفایی علریان و همکاران 

                  ×     * * *   211 (51) 2118نوابخش و همکاران 

                 ×        *  × 241 (24) 2131حسامی و همکاران 

                        × × × × 321 (22) 2131دولتیان و همکاران 

                 ×      *  *  * 241 (21) 2118دولتیان و همکاران 

                        *   * 211 (37) 2132منش و همکاران جمشیدی

  *       *              * * * *  351 (23) 2119خداکرمی و همکاران 

       *  *     ×       ×   * ×   3111 (14) 2131محمد حسینی و همکاران 

 *  *    *            ×    * *    221 (2)  2117باباپور و همکاران 

         *   ×      ×   ×  ×  * *  587 (27) 2115بدا  آبادی 

 ×                 *   ×       221 (38) 2117ستارزاده و همکاران 

   *    *  *         ×  ×   * * × * * 841 (42) 2117هاشمی نسب 

        *                 *  * 412 (29) 2112نجومی و اکرمی 

                 *           98 (18) 2133محمدی و همکاران 

 * ارتباط معنادار

 عدم ارتباط ×

 باشد.منظور از اعتیاد در این ملالعات تنها اعتیاد به تریاک می 3
 شود.اعتیاد در این ملالعات عالوه بر مواد مخدر، الکل و سیگار را هم شامل می 2
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 بحث
مقالره در   18 ،ذکرر شرده   لیبه دال ،یمرور یملالعه نیدر ا

و عوامل مرتبط برا آن   وعیش ،یدر باردار یمورد خشونت خانگ

 یقرار گرفرت. در ملالعرات مرورد بررسر     یمورد بررس رانیدر ا

را شامل شده  یعیوس فیط ،یدر باردار یخشونت خانگ وعیش

ک یر مشرهود اسرت. در    زیر ن گرر یله در ملالعات دأمس نیبود. ا

 21ترا   3 یدر دوران براردار  یخشرونت خرانگ   وعیمتاآنالیز شر 

 زیر (. در ملالعات دیگر این میزان ن52درصد گزارش شده بود )

(. تفراوت در روش انجرام   52-54درصرد برود )   2/52تا  3 نیب

 یمورد ملالعه، مشخصات واحردها  یجامعه لیملالعات، از قب

 فیررعر(، تیاواخررر برراردار ایرر لیررپررژوهش، زمرران پررژوهش )اوا

خشرونت   یبررس اریمع نیو همچن یز خشونت خانگپژوهشگر ا

   باشد. افتهی نیبر ا یلیتواند دلیم یخانگ

اکثرر ملالعرات از    ،یابزار سنجش خشونت خانگ ینهیزم در

استفاده کرده بودند که برگرفتره از   یاساختهخود یپرسشنامه

ملالعات داخلری و خرارجی بروده کره برا شررایط اجتمراعی و        

االت ملررح شرده   ؤس بیشترهمگون شده بودند.  یرانفرهنگی ا

ها مضمون یکسانی داشتند، با این وجود با الفرا   در پرسشنامه

توانرد برداشرت مرددجو را از    متفاوتی ملرح شده بودند که می

در  زیر و همکاران ن Gazmararianثیر قرار دهد. أال تحت تؤس

ابزار استاندارد به منظور  کیخود، استفاده از  یمرور یملالعه

و  یدر دوران براردار  یشردت و ترداوم خشرونت خرانگ     یبررس

که در جوامع مختلف انجرام شرده را    یملالعات جینتا یسهیمقا

بعرد   ،یابعاد خشونت خانگ ینهی(. در زم55) اندکرده شنهادیپ

 برود  یدر دوران باردار یشکل خشونت خانگ نیترعیشا یعاطف

 یجسم ونتو سپس خش یخشونت جنس ،یبعد یو در مرتبه

کره در پاکسرتان، هنرد و     یدر ملالعرات  افتره ی نیقرار داشت. ا

 (.  52گزارش شده بود ) زیبنگالدش انجام شده بودند ن

 میارتبراط مسرتق   انگریر ب یملالعرات مرورد بررسر    یهاافتهی

ازدواج  ،ینامللو ، ناخواسرته برودن براردار    یاقتصاد تیوضع

 یزن و همسر و ناکراف  ادیاعت ،یافسردگ یسابقه ت،یبدون رضا

و ارتبراط معکروس سرلپ     یدوران براردار  یهرا بودن مراقبرت 

 یاز زنردگ  تیاشتغال زن و همسرر، رضرا   تیو وضع التیتحص

در دوران  یبررا خشررونت خررانگ یاجتمرراع تیررو حما ترکمشرر

از دیردگاه کارشناسران سرالمت،     نکهیبودند. با وجود ا یباردار

برزرگ در سرلپ    یو چالش ریگعالم یزنان مشکل هیخشونت عل

 از یناشر  یهرا بیباشد، آثرار مخرر  و آسر   یم یسالمت عموم

تحررک و   تیکره زنران محردود    یدر جروامع  یخشونت خرانگ 

منبرع و   چیتر دارند و هر نامناسب یاجتماع -یاداقتص تیوضع

باشد. به عنوان یم شتریآثار ندارند، ب نیکنترل ا یبرا یاریاخت

 ضیپاکستان، که تبعر  ریر حال توسعه نظد یمثال در کشورها

بهداشرت و کرار    الت،یبه تحصر  یدسترس ینهیدر زم یتیجنس

باشرد  یدر زنران براالتر مر    یخشرونت خرانگ   زانیوجود دارد، م

گیرند که نقش جنسریتی  دختران یاد می ،جوامع نی(. در ا52)

انرد  تر از مردان بوده و زنان همیشه به مردان وابستهزنان پایین

مقام زن برای دفاع از خرود در مقابرل خشرونت، امکانرات      و در

خشرونت   زیر ن افتهیتوسعه  ی(. در کشورها15محدودی دارند )

 لیمتوسط و تحص یاجتماع -یاقتصاد تیبا وضع ییهادر گروه

را  زانیر م ینترشر یب رترر یو در مقابل در زنان فق نیکمتر ،کرده

 (.  57دارد )

در برابرر   یمحرافظت  یزن و همسر به عنوان عرامل  التیتحص

براالتر همسرر، بره     التیشوند. تحصر یخشونت در نظر گرفته م

و داشرتن   یو خرانوادگ  یاجتمراع  فیوظرا  شتریعلت شناخت ب

کراهش اعمرال خشرونت خواهرد      جبمو ،تر با زنرفتار مناسب

و  یقرو  یارتباط ،یزن، در سلپ فرد التی(. سلپ تحص2شد )

 یعلت استانداردها به یبا خشونت دارد که تا حدود یخل ریغ

بره   ،یوجرود در سرلپ اجتمراع    نیباشد. با ایم یخانگ یزندگ

نسربت بره زن در جامعره ترا      یبردرفتار  رشیپرذ  زانیر علت م

(. 58شرود ) یالت کاسرته مر  یتحصر  یاز اثرر محرافظت   یحدود

درآمد نیز  ثیر بر شغل وأتواند با تیهمچنین سلپ تحصیالت م

 یکننرده اشرتغال مرنعکس  اثرات خود را اعمال کند. وضرعیت  

هرای  جایگاه اجتماعی بوده و برا ایجراد دسترسری بره مراقبرت     

سرالمتی را   یامدهایپ ،بهداشتی بهتر و دسترسی به تحصیالت

 (.  34دهد )یثیر قرار مأتحت ت

حضرور   لیر تواند موجب استرس شود و به دلیمرد م یکاریب

 مشکالت لیبه دل ییزناشو یهامرد در منزل، کشمکش شتریب

 هیر موجب اعمال خشرونت عل  ،حاصل از آن یو اثرات روان یمال

زن شود. در مقابل اشتغال و داشتن منبرع درآمرد مسرتقل ترا     

در  صررف که زن اجازه برداشت پول از بانک و دخرل و ت  یزمان

در  یعامرل محرافظت   کیبه عنوان  ،منبع درآمد را داشته باشد

 جررهی(. در نت48شررود )یمرررد محسررو  مرر   یکرراریبرابررر ب

هرا  ای فرد با استرسراهکارهای مقابله شده، جادیا یهااسترس

 زیر های مادی، از جملره مصررف الکرل و تنبراکو ن    و محرومیت

(. البته 12 و 34تواند عامل خلری برای همسرآزاری باشد )می

سرو   کیدر زنان، مصرف مواد مخدر از جمله کشیدن سیگار از 

های ناشری از آن  رستواند سازگاری منفی با خشونت و استمی

 دیتواند سبب عصبانیت همسر و تشرد یم گرید یباشد و از سو

به عنروان   یاجتماع تیحما ،(. در مقابل59شود ) یخشونت و

 نیافراد در جهت از بر  هدر مقابل استرس عمل کرده و ب یلیحا

هرا و  یمرار یزا، عوارض بعوامل استرس یامدهایبردن و اداره پ
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زنرانی کره حمایرت کمری از طررف      (. 21کنرد ) کمک می رهیغ

بیشتر تحت خشونت خرانگی   ،کنندی خود دریافت میخانواده

 (.  23گیرند )قرار می

 

  یريگجهينت
ملالعات وجود  یکه در روش اجرا ییهاوجود تفاوت رغمیعل

 یخشونت در دوران براردار  یهشداردهنده و باال وعیداشت، ش

زنران در دوران   یهرا گرروه  یمللب است کره همره   نیا انگریب

قرار دارند و با توجه به  یدر معرض خلر خشونت خانگ یبارور

غربرالگری   ،زنران  یبرر برارور   یاثرات نامللو  خشونت خرانگ 

خشونت و همچنین شناسایی زنان در معررض خلرر در دوران   

از  یاریتروان در بسر  ین طریق مری . بدباشدبارداری ضروری می

نرامللو    امردهای یاز برروز پ  ،اقردامات مناسرب  انجام موارد با 

عوامررل  کرره ییاز آنجررا نینمررود. همچنرر یریخشررونت جلرروگ

تحرت   ار یدر دوران براردار  یخشونت خانگ ،یاریبس یاجتماع

 یبررا  ترر عیبره انجرام ملالعرات وسر     ازیر دهند، نیقرار م ریثأت

 یبره واسرله   یوقروع خشرونت خرانگ    یهرا سمیمکان ییشناسا

 است. یضرور یاجتماع یهاکنندهنییتع
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