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چكيده

عليه زنان و عوامل موثر نواع خشونتاين مطالعه با هدف تعيين ا. خشونت عليه زنان در حال حاضر  مشکل مهم بهداشت عمومي می باشد:زمينه و هدفپيش

.بر آن انجام شده است

) ع(زن متاهل مراجعه کننده به بيمارستان اميرالمومنين ۹۲باشد، نمونه اين تحقيق شامل تحليلي و مقطعي مي–اين پژوهش از نوع توصيفي : هامواد و روش

ها با استفاده نامه جمع آوري شد و در نهايت آناليز دادهوسيله پرسشاطالعات به. تخاب شدندگيري در دسترس اناند که به روش نمونهبوده۱۳۸۶اهواز در سال 

.از آمار توصيفي و استنباطي انجام گرديد

شونت اند که در زمينه خدرصد خشونت عاطفي را تجربه کرده۴/۴۲درصد خشونت جنسي و ۲/۵۲درصد زنان خشونت فيزيکي، ۶۳نتايج نشان دادکه :هايافته

درصد، در خصوص خشونت جنسي شروع رابطه جنسي بدون رضايت زن و استفاده از زور براي برقـراري  ۷/۱درصد و ۹/۲۵فيزيکي، سيلي زدن و سوزاندن با 

درصـد و  ۴/۱۵درصد و همچنين در مورد خشونت عاطفي، فحاشي از جانب همسر و تهديد به زنداني کـردن در منـزل بـا    ۲/۴درصد و ۷/۱۶رابطه جنسي با 

ها نشان داد که بين ميزان تحصيالت، سـکونت در  ديگر يافته. هاي اعمال شده عليه زنان بوده اندترين ميزان و انواع خشونتترتيب بيشترين و کمدرصد به۶/۲

.)P<0/05(دار آماري وجود دارد شهر و نسبت فاميلي همسران با رفتار خشونت آميز مطابق آزمون کاي دو رابطه معني

. طور معمول غربالگري خشونت عليه زنان را انجام دهند تا موارد شناسايي شده و مشاهده الزم انجام گيردشود مراکز درماني بهتوصيه مي: گيريبحث و نتيجه

.همچنين افزايش سطح آگاهي عمومي، نقش موثري در کاهش اين نوع خشونت خواهد داشت

خشونت، رفتار، زنان:هاكليد واژه

۱۳۸۸پاييز، ۱۷۳-۱۸۰ص، سوملنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم، شماره فص

۰۹۱۳۲۸۶۴۰۷۷: تلفن)س(مارستان فاطمه زهرا يب،يد صالحياتوبان شه۳لومتر يک،نجف آباد:آدرس مکاتبه

Email: mardanimarjan@gmail.com

)نويسنده مسئول(نجف آباد)س(کارشناس ارشد پرستاري، بيمارستان فاطمه الزهرا ١
دانشگاه علوم پزشکي اصفهاندانشجوي دکتراي پرستاري،٢

مقدمه 

ار مهـم در بهداشـت   ياز مباحـث بسـ  يکـ يه زنان يخشونت عل

در واقع خشونت . برندميزنان از آن رنج درصد ۴۵است که يومعم

د ويتهد،جاد ترسيق ايکه از طريرفتاريک الگويعبارت است از 

شـود و مـي ل يـ گرتحميدياعمال قـدرت برفـرد  يرفتار آزارنده برا

ويد کالمـ يـ تهدي،اقتصـاد ي، جنسـ ي، شامل سوء استفاده جسـم 

مهـم  ه زنان مشکل عمده ويعلامروزه خشونت). ۱(باشد ميمتارکه 

جهان سوم است چـون بـر سـالمت    يژه کشورهايبه و، اکثر جوامع

ن اسـت کـه خشـونت    يآنچه مسلم است، ا. گذاردمينده اثر ينسل آ

.زنان به دنبال دارديبراياديعوارض ز
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منتقلـه از راه  يهـا يمـار يابتال به ب،يبزهکاراين عوارضجملهاز

،اضطراباسترس و،مشکالت خواب،اد به مواد مخدرياعت،يجنس

در ) ۱۳۸۳(پژوهش شمس .)۲،۳(مي باشديخودکشويافسردگ

زنـان  وارده بريجسمويروانيهابيشهر تهران نشان داد که آس

). ۴(درصد بوده است ۹۱و۵/۹۹ب يترتبه هاهمسران آنياز سو

ن راستا يشود که در اميرا شامل يه زنان ابعاد متعدديخشونت عل

ا يبدن يب رساندن به اعضايآسيعني(يکيزيتوان به خشونت فمي

خشونت ،)گريا ابزار ديجرح با استفاده از دست ضرب و،کتک زدن

يونت اجتماعخش،)يفحاشويسرزنش لفظ،ريتحق،ديتهد(يروان

ــرل( ــاکنت ــزوا،زنيرفتاره ــاعيدر ان ــرار دادن وياجتم ويق

).۵(اشـاره کـرد   يوخشـونت جنسـ  )نيريت ارتباط با سـا يممنوع

يهـا ه زنـان را شـامل نگـرش   يـ جـاد خشـونت عل  يعوامل موثر در ا

بـه کـانون خـانواده و   يبنـد يعـدم پا ،مورد خشـونت درياجتماع

ح علـل  يز در تشـر يـ نيگروهـ . )۶(انـد  همسـران برشـمرده  يناکام

ينگـاه ).۷(اندافتهيدست يعدالتيه زنان به مفهوم بيخشونت عل

دهـد كـه در نقـاط    يه زنان در جهان نشـان مـ  يبه آمار خشونت عل

يجسـم يهـا درصد از زنان با خشونت۲۵تا ۱۶ن يا بيمختلف دن

ك زن از هر پنج يشان در رنج بوده و حداقل يزندگيتوسط شركا

ا در معرض آن قرار گرفتـه اسـت  يخود مورد تجاوز يزندگزن در 

ك زن مورد ضـرب و شـتم قـرار    يقه يكا هر هجده دقيدر آمر).۶(

درصـد زنـان بـه    ۳۵تـا  ۲۲كـه علـت مراجعـه    يطـور رد بهيگيم

تـا ۲۵).۵(اسـت يها خشونت خانگمارستانياورژانس بيهابخش

وهران خود قـرار  زار جسمي شمورد آز يندرصد زنان آمريكايي ۳۰

درصد اين زنان حتي در هنگام بارداري نيـز مـورد   ۴۰وگيرندمي

به ازاي هـر  زيدر کشور فرانسه ن).۶(اند گرفتهضرب و شتم قرار

هر سـاله حـدود   و گيرديك زن مورد آزار خانگي قرار مي،زن۱۰

).۷(شوند يكصد هزار زن قرباني خشونت جنسي مي

يقربـان ن گـروه را يـ فقط ا،ه زنانيعلاعمال خشونتياز طرف

کودکـان  .رنديپذميريت تاثين وضعيکند بلکه کودکان هم از امين

يا خـود قربـان  يـ يسـال بـزرگ در،زيـ خشـونت آم يشاهد رفتارها

فرزنـدان  همسـران و ا عامل بروز خشونت بـر يشوند وميخشونت 

در جنـوب شـهر   ) ۱۳۸۲(پـژوهش پوررضـا   ). ۸(خود خواهند بود

طـور متوسـط   ه زنان بهيعليز نشان داد که خشونت خانگيهران نت

ده يديو کودک آزارين خشونت در اشکال زن آزاريوجود دارد و ا

انـد  يخشـونت خـانگ  يان اصـل يزنان و دختران قربانيعنيشود مي

يامـدها يپويکه خشونت خـانگ نين با در نظر گرفتن ايبنابرا). ۹(

ق يـ تحق،حاکم بر جامعـه باشـد  جه فرهنگيآن ممکن است در نت

آن بـر  ياثرگـذار ويخـانگ يهـا انواع خشـونت يروشن سازيبرا

ن منظور جهت يپس به هم). ۱۰(باشد مياز يمورد نيسالمت روان

خشـونت و  يشناخت زنان قربانيو برايب اجتماعين آسيايبررس

،ن نوع خشونتيالزم جهت مبارزه با ايز به منظور ارائه راهکارهاين

اعمال شـده  يهاوع انواع خشونتين شييپژوهش حاضر با هدف تع

آن در يهـا افتـه يبر زنان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است تا 

سـالمت  ياز زنان موثر باشد و ارتقـا ياجتماعيهاتيحمايراستا

.جامعه را همراه داشته باشد

هامواد و روش

.استيقطعو ميليتحل–يفيک مطالعه توصين پژوهش يا

ماران زن متاهل مراجعه کننده به يه بيجامعه پژوهش کل

اند و نمونه بوده۱۳۸۶اهواز در سال ) ع(ن يرالمومنيمارستان اميب

در ن جامعه بوده است که به روش آسان ويانفر از۹۲شامل 

و يعاطف،يکيزيفيهادسترس انتخاب شدند و مورد انواع خشونت

يابزار گرد آور.قرار گرفته بودندهمسران خود ياز سويجنس

نامه خشونت و پرسشينامه مشخصات فردشامل پرسشهاداده

که در )۱۱(بوده است ) ۱۳۸۵(ياستفاده شده توسط صالحيخانگ

خشونت اعمال شده توسط همسر ،ن مطالعه منظور از خشونتيا

ت چند تن از صاحب يبه روينامه خشونت خانگپرسش. بوده است

ده شد و با استفاده يآن سنجيمحتواييد و روايربوطه رسنظران م
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.به دست آمددرصد۸۱کل آن ييايپا،کرونباخياز روش آلفا

با يجنس،سئوال۱۳با يکيزينامه خشونت را در ابعاد فن پرسشيا

چنانچه .دهدميقرار يابيسئوال مورد ارز۱۵با يعاطفسئوال و۹

ک سئوال پاسخ مثبت يمذکور به يهاطهيک از حيدر هر يآزمودن

اس يدر مقهاگردد که پاسخميخشونت محسوب يقربان،بدهد

۶- ۱۰،بار۳- ۵،بار۲،بار۱،صورت هرگزبهيادرجه۷کرت يل

يگردآوريبرا.شوندميبار لحاظ ۲۰ش از يبار و ب۱۱- ۲۰،بار

يو بعد از برقرارداده شدهاحات الزم به نمونهيتوض،اطالعات

ن يق شرکت کردند و همچنيت آگاهانه در تحقيتماد و با رضااع

شده به يپژوهشگران درخصوص محرمانه بودن اطالعات جمع آور

را از هانامهپرسشسپس پژوهشگران .نان دادندياطمهايآزمودن

يفيت از آمار توصيدر نها.ل نمودنديتکمهاق مصاحبه با نمونهيطر

ل اطالعات بهره يه تحليتجزيابر) دويآزمون کا(يو استنباط

.گرفته شد

مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش):۱(جدول شماره 

درصديفراوانريمتغ

۲۰۲۷۳/۲۹تر از کمسن به سال

۲۵-۲۰۲۸۴/۳۰

۳۰-۲۵۲۵۳/۲۷

۳۰۱۲۱۳شتر از يب

۲۰۴۵۹/۴۸تر از کمسن ازدواج به سال

۲۵-۲۰۳۲۸/۳۴

۳۰-۲۵۱۵۳/۱۶

۵۳۸۴/۴۱تر از کممدت ازدواج به سال

۱۰-۵۴۲۶/۴۵

۱۰۱۲۱۳شتر از يب

۱۰۹/۱۰شاغلت اشتغاليوضع

۸۲۱/۸۹خانه دار

۶۸۹/۷۳پلمير ديزيليمدرک تحص

۲۴۱/۲۶پلم وباالتريد

۱۱۷۵/۱۸مانيرتبه زا

۳ -۱۴۵۹/۴۸

۳۳۰۶/۳۲شتر از يب

۶۵۷/۷۰شهرمحل سکونت

۲۷۳/۲۹روستا

۱۲۱۳خوبيت اقتصاديوضع

۵۸۶۳متوسط

۲۲۲۴بد

۵۰۴/۵۴پلمير ديزهمسريليمدرک تحص

۴۲۶/۴۵پلم وباالتريد

در يروانيماريسابقه ابتال به ب

همسر

۴۴/۴واجد

۸۸۶/۹۵فاقد

۲۱۸/۲۲نسبت داربا همسريلينسبت فام

۷۱۲/۷۷بدون نسبت
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ها افتهي

هاياکثرآزمودنيج پژوهش نشان داد که محدوده سنينتا

ازدواج ين محدوده سنيشتريب،سال۲۰-۲۵ن يب)درصد۴/۳۰(

و مدت ازدواج اکثر زنان مورد ) درصد۹/۴۸(سال ۲۰تر از کمهاآن

۱/۸۹(اکثر زنان .سال بوده است۵-۱۰ن ي، ب)درصد۶/۴۵(يبررس

)درصد۹/۷۳(پلم ير ديزيليمدرک تحصيدار و داراخانه) درصد

۹/۴۸(بار داشته اند ۱- ۳يمانيرتبه زاهايشتر آزمودنيب.بوده اند

.)درصد۷/۷۰(بوده اند يساکن مناطق شهرهاو اکثر آن) درصد

۶۳(متوسط بوده است هااکثر آنيت اقتصادين وضعيهمچن

ج به دست آمده نشان داد که يز نتايدر مورد همسران ن.)درصد

فاقد سابقه درصد۶/۹۵،پلمير ديالت زيتحصيدارادرصد۴/۵۴

با همسر خود يليفاقد نسبت فامدرصد۲/۷۷و يروانيماريب

خشونت ،انيقرباندرصد۶۳ن مطالعه يدر ا). ۱جدول(اند بوده

زدن از همه يليان سين ميرا تجربه کرده اند که در ايکيزيف

بوده )درصد۷/۱(ترو سوزاندن از همه کم) درصد۹/۲۵(شتر يب

يخشونت جنسيزنان قرباندرصد۲/۵۲،ن پژوهشيدر ا.است

۷/۱۶ت زن با يبدون رضايگزارش شدند که شروع رابطه جنس

يرابطه جنسيبرقراريوع و استفاده از زور براين شيشتريبدرصد

۴/۴۲،به عالوه.وع برخودار بوده استين شيتراز کمدرصد۲/۴با 

ان ين ميبوده اند که در ايان خشونت عاطفيقربانهانمونهدرصد

ن يشترياز جانب همسر با بيموارد به صورت فحاشدرصد۴/۱۵

کردن در يد به زندانيموارد به صورت تهددرصد۶/۲وع و يش

ان يدر م.)۴و۲،۳جداول(اند شدهوع گزارش ين شيترمنزل با کم

ن يدار بينگر رابطه معانيدو بيز آزمون کاينيمشخصات فرد

سکونت در شهر،)>۰۰۴/۰P(همسران الت يزان تحصيم

)۰۰۱/۰P< (همسرانيليو نسبت فام)۰۰۰۳/۰P< ( با رفتار

.)۵جدول(ز بوده است يخشونت آم

خشونت بار يودرصد رفتارهايفراوان):۲(شماره جدول

يکيزيف

درصديفروانيکيزيسوءرفتارف

زدنيليس-

لگد زدن-

مشت زدن-

مودن يکش-

چاندن گوشيپ-

نيزميدن رويکش-

ير برنده به سويپرتاب اجسام غ-
بدن

هل دادن-

بستن دست و پا-

بدنيپرتاب اجسام برنده به سو-

به خفه کردنيسع-

گاز گرفتن-

سوزاندن عضو-

۱۵

۸

۷

۷

۶

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱

۹/۲۵

۱/۱۴

۱/۱۲

۱/۱۲

۳/۱۰

۴/۳

۴/۳

۴/۳

۴/۳

۴/۳

۴/۳

۴/۳

۷/۱

۵۸۱۰۰جمع کل

خشونت بار يودرصد رفتارهايفراوان):۳(شماره جدول
يجنس

درصديفراوانيسوءرفتار جنس

ت زنيبدون رضايشروع رابطه جنس-

يد کالميبا تهديجاد رابطه جنسيا-

يتداوم رابطه جنسيبرايآزار جسم-

يد ابزاريبا تهديجاد رابطه جنسيا-

ت زنيبدون رضايقطع رابطه جنس-

ين رابطه جنسيدر حيآزار جسم-

ت زنيبدون رضايتداوم رابطه جنس-

يتداوم رابطه جنسياستفاده از زور برا-

يرابطه جنسيبرقرارياستفاده از زور برا-

۸

۷

۷

۶

۵

۵

۴

۴

۲

۷/۱۶

۶/۱۴

۶/۱۴

۵/۱۲

۴/۱۰

۴/۱۰

۳/۸

۳/۸

۲/۴

۴۸۱۰۰جمع کل
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خشونت بار يدرصد رفتارهاويفراوان):۴(شماره جدول
يعاطف

درصديفراوانيسوءرفتار عاطف

ييو ناسزاگويفحاش-

مسخره کردن-

ييدروغگو-

ادزدنيفر-

قهر کردن-

د به زدنيتهد-

طرد کردن-

دار اقوام و بستگانيت از ديمحروم-

يت ماليمحروم-

دن لباس دلخواهيت از پوشيمحروم-

محبت و توجهت ازيمحروم-

نسبت به فرزنديتيمسئوليب-

ونيزيتلويت از تماشايمحروم-

د به مرگيتهد-

کردن در منزليد به زندانيتهد-

۶

۴

۳

۳

۳

۳

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۱

۴/۱۵

۴/۱۰

۷/۷

۷/۷

۷/۷

۷/۷

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۱/۵

۶/۲

۳۹۱۰۰جمع کل

و يدرجه آزاد،يدارير ارزش معنيمقاد):۵(شماره جدول
يدو در رابطه با مشخصات فرديکا

ريمقادريمتغ

۲۹/۰P= ،۳=df،۰۲۵/۰=x2سن

۱۸/۰P=،۲=df،۳۳۶/۳= x2سن ازدواج

۴/۰P=،۲=df،۰۵۵/۰= x2مدت ازدواج

۲/۰P=،۱=df،۰۴۱/۰= x2ت اشتغاليوضع

۲۸/۰P=،۱=df،۰۵۲/۰= x2يليحصمدرک ت

۱۴/۰P=،۲=df،۰۶۸/۰= x2مان يرتبه زا

P<0/001،۱=df،۴۰۸/۴= x2محل سکونت

۱۹/۰P=،۲=df،۲۱۸/۳= x2يت اقتصاديوضع

P<0/004،۱=df،۸۲۲/۱۲= x2الت همسريتحص

۱۵/۰P=،۱=df،۳۱۵/۲= x2همسريروانيماريسابقه ب

P<0/0003،۱=df،۰۲۱/۱۲= x2با همسريلينسبت فام

يريگجهيبحث و نت

ک مشکل ي،همسرانيه زنان از سويامروزه خشونت عل

يمختلف از سويهاباشد و زنان به گونهميبزرگ ياجتماع

ج پژوهش حاضر ينتا.رنديگميهمسران مورد سوء استفاده قرار 

را ين فراوانيشتريه زنان بيعليکيزيانگر آن است که خشونت فيب

يب خشونت جنسيصاص داده است و بعد از به آن ترتبه خود اخت

ج را ين نتايمشابه با ا.قرار گرفته انديدر مراتب بعديو عاطف

شان انواع يايدر بررس،ز به دست آورده اندينيليمحققان برز

۷/۳۳،درصد۸/۴۱ب يبه ترتيو جنسيروان،يکيزيخشونت ف

يمانين نرينهمچ).۱۲(ده استيگزارش گرددرصد۳/۱۴و درصد

نه انجام داده ين زميدر هميل مطالعه ايدر شهر اردب) ۱۳۸۲(

يکيزيو خشونت فدرصد۵/۵۵ه زنان را يعلياست و خشونت روان

).۱۳(موارد گزارش نموده است درصد۵/۲۸رادر هاه آنيعل

اظهار ،دهيب ديزن آس۱۰۹۵يز با بررسينيوزلندين نامحقق

درصد۱۱ف و يخفيکيزيخشونت فينآنان قربادرصد۲۱داشتند 

ج ينتا). ۱۴(د بوده انديشديکيزيان خشونت فيقربانهاآن

با يک طرح مليدر ييايکه توسط پژوهشگران اسپانيامطالعه

زيانجام شد، ن۲۰۰۶ده در سال يزن خشونت د۲۶۰۴۲يبررس

ب يه زنان رابه ترتيعليو جسميروان،يجنسيهاوع خشونتيش

و باز )۲(گزارش داده است درصد۸/۱۶و درصد۵/۱۸،درصد۷

زن ۲۹۲انگر آن بود که از ين بيالتيکايدر آمرياج مطالعهيهم نتا

۹/۳۳،يخشونت جنسدرصد۹/۲۰، ۲۰۰۷ده در سال يخشونت د

را تجربه يخشونت رواندرصد۵/۸۲و يکيزيخشونت فدرصد

در آنان ينزان خشونت روايمکه در همه موارد)۱۵(اند نموده

يروانيهادر واقع به دنبال خشونت.شتر گزارش شده استيب

هاآندرصد۴۵گردد و ميدار يدر زنان پديافسردگاعمال شده،

در پژوهش ).۱۶،۱۷(ندينماميبه ترک محل سکونت خود اقدام 

سکونت در شهر و نسبت ،الت همسرانيزان تحصين ميحاضر ب

ز ارتباط يخشونت آميروز رفتارهاگر و بيکديهمسران با يليفام
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) ۱۳۷۹(يطاهرو) ۱۳۸۳(شمس .دار مشاهده شده استيمعن

ز از يخشونت آميالت و بروز رفتارهاين سطح تحصيهم بر ارتباط ب

از يرسد برخوردارميبه نظر .اندهمسران اشاره داشتهيسو

کنار آمدن با يشتر برايبيباالتر باعث آگاهيليسطوح تحص

تر شود و بروز رفتار خشونت بار را کمميک يت در روابط نزدتعارضا

ين سکونت در شهر و بروز رفتارهايق حاضر بيدر تحق.دينمامي

افته در پژوهش ين يا.ديدار مشاهده گرديز رابطه معنيخشونت آم

شان زنان يق ايدر تحق.ت نشده استيحما) ۱۳۷۹(يطاهر

با .تحمل نموده اندرايشتريخشونت بار بيرفتارها،ييروستا

وجود دارد که يين اعتقاد در مناطق روستايکه انيتوجه به ا

ن يا،د پنهان بمانديک موضوع محرمانه است و باييخشونت خانگ

حل مشکل خود چاره يشود تا زنان براميوب مانع از آن يتفکر مع

ه ن امر بيجه ايدر نتند ويمراجعه نمايشند و به مراکز درمانيندايب

در مناطق يزندگياز طرف.دينماميکمک دار موجوديارتباط معن

د که ينماميجاد يهمسران ايبراياديخاطر زيهادغدغهيشهر

ح با يصحييارويرويح حل مسئله برايصحيهااز روشاگر

يممکن است در بروز رفتارها،مشکالت استفاده نکنند

به دست گريافته دي.نقش داشته باشدهاآنيز از سويآمخشونت

همسران با يلين نسبت فامياست که بين پژوهش حاکياآمده از

افته ين ين اييدر تب.خشونت بار رابطه وجود دارديبروز رفتارها

از يدر نوع خود برخورداريليد گفت که وجود نسبت فاميبا

يهارا در بر دارد و زنان را در برابر خشونتياجتماعيهاتيحما

ج بدست يافته با نتاين يا.داردميمصون نگه يحدتاهمسران 

ق حاضر يدر تحق.باشدميهمسو ) ۱۳۸۲(يمانيق نريآمده از تحق

ده نشد،يدار ديز رابطه معنيخشونت آمين سن و بروز رفتارهايب

ب يزن آس۱۸۰۰با مطالعه ) ۲۰۰۷(که موراکو و همکارانيدر حال

شتر در معرض خطر يسال ب۱۸-۲۴يسنيهاافتند،گروهيده دريد

نه نشان ين زميگر در ايديج مطالعه اينتا).۶(خشونت بوده اند

زان بروز يزنان در کاهش ميت اشتغال و استقالل اقتصاديداد وضع

پژوهش يهاافتهيکه )۱۸(نقش داشته استهاخشونت در مورد آن

ر يان سايدر م. را نشان نداده استيرابطه ان خصوص،يما در ا

دار يز رابطه معنيخشونت آميبا بروز رفتارهايخصات فردمش

،باشدميشتر يبيهايازمند بررسيد که نيمشاهده نگرديآمار

ق و حجم ين تحقيدر اير احتماليغيريکه روش نمونه گضمن آن

رو به رو نموده است و يرا با دشوارهاافتهيم يکم نمونه آن، تعم

با حجم نمونه شود،ميشنهاد يلذا پ. اط نموديد احتين رابطه بايدر ا

به يمداخله ايهااز طرحيريشتر و در صورت امکان با بهره گيب

باشد،ميياز مداخالت خانواده درمانيکه بخشيصورت زوج درمان

ج يبا توجه به نتا.ردينه صورت پذين زميدر ايترقات جامعيتحق

عوارض آن، ز و يخشونت آميت رفتارهاياز اهميآگاه،قيتحق

ده در کشور ما به عنوان ين پديرا ايار مهم است زيزنان بسيبرا

ن يان الزم است مسئولين ميدر ا.باشدميک معضل بزرگ مطرح ي

جاد مراکز يو ايغربالگريهابا استفاده از برنامهيمراکز درمان

ش سطح ين معضل و افزايدر جهت مبارزه با ايو مشاوره ايتيحما

ن منظور يبه هم.نديده،اقدام نمايب ديزنان آسيسالمت روان

ز کارکنان يه مراقبت و نيپزشکان در سطح اولگردد،ميه يتوص

يزنانياحتمال هرگونه سوء رفتار را در تماماورژانس،يهابخش

به ند،ينماميبدن مراجعه ياعضايا جراحات بر روييکه با کبود

تحت نظر قرار ،ز دارنديرا نيکه سابقه جراحات قبليژه افراديو

مراقبت يهاآموزش پرسنل در بخششود،ميشنهاد يپس پ.دهند

يشتريت بين خصوص با جديدر ا،اورژانسيهاو بخشيعموم

ين خصوص برايجامع در اينيب قوانين تصويهمچن. دنبال گردد

ن گروه يه ايت بهتر خشونت عليريده و مديب ديت از زنان آسيحما

،آنيامدهايوع انواع خشونت و پيکاهش شيتااز زنان در راس

هن يده در مين پديدوارند ايپژوهشگران ام.موثر خواهد بود

.مشاهده شوديترکميزمان با فراوانيعز
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ن يرالمومنيمارستان امين محترم بيه مسئوليپژوهشگران از کلر و تشکر يتقد

،اندساندهرياريرا هاق آنين تحقيکه در اياهواز و همه کسان) ع(

.آورندميبه عمل ر و تشکريتقد
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