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 مقاله پژوهشی

  به  کنندهمراجعهعوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار 
 ها و مراکز واکسیناسیون شهر تهرانبیمارستان

  
  ٣، فهيمه احمدي٢، نيره احمدي١افسانه توسلي*

 
  05/04/1398تاریخ پذیرش  23/01/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

تر شدن ابعاد خشونت عليه زنان روشن باهدفپژوهش حاضر  اي جهاني است و در همه اعصار وجود داشته است.خشونت عليه زنان پديده :هدف و زمينهپيش
  بر آن انجام شده است. مؤثرباردار و عوامل 

به مراکز درماني و واکسيناسيون شهر  ۱۳۹۷زن متأهل است؛ که از ارديبهشت تا آبان ماه سال  ۲۷۰اي مقطعي بر روي پژوهش حاضر مطالعه مواد و روش کار:
نسخه  SPSSآماري  افزارنرمآوري توسط ها پس از جمعيافته بود. دادهي ساختها پرسشنامه. روش تحقيق پيمايش و ابزار گردآوري دادهاندکردهتهران مراجعه 

  و آزمون تفاوت ميانگين استفاده گرديد. طرفهکيهاي آماري  ضريب همبستگي، تحليل واريانس شدند و در اين راستا از آزمون ليوتحلهيتجز، ۲۲
. در مورد ابعاد خشونت، خشونت مالي با اندکردهدرصد زنان حداقل يکي از انواع خشونت را در دوران بارداري تجربه  ۸/۸۲با توجه به نتايج پژوهش  ها:يافته

نتايج حاکي از آن است که  نيچنهم. انددادهميزان خشونت را به خود اختصاص  نيترکمدرصد  ۴۳/۱۳نوع خشونت و خشونت جسمي با  نيترعيشادرصد  ۶۶/۲۹
هرچه  عالوهبههاي جسمي، مالي و اجتماعي است. ر کاهش خشونت)، عاملي مؤثر د= r -۱۱) و مرد (= r -۱۴درصد، افزايش تحصيالت زن ( ۵ يداريمعنبا سطح 

) کاهش يافته است. = r -۲۲بعد مالي خشونت) نيز  ( جزبهشده، ميزان خشونت ( ترکينزدهاي کوچک روستايي به شهرهاي بزرگ محل تولد مردان از محيط
در  شدهاعمالاند و نيز با افزايش سطح توسعه فرهنگي محل سکونت، ميزان خشونت زنان با خواستگاه روستايي يا شهر کوچک، بيشتر مورد خشونت واقع شده

 هاتيقوم. ميزان خشونت مردان فارس از خشونت مردان کرد، ترک و ساير افته استي) کاهش = r -۱۵) و اجتماعي (= r -۱۳)، جسمي (= r -۱۷۱ابعاد مالي(
. اندداشته) بيشترين شدت رابطه را با متغير شاخص خشونت = r -۴۰) و مانع خشونت (= r ۵۰مولد ( فرهنگي يهانگرشهمچنين دو متغير  .بوده است ترکم
با متغيرهاي سن، تحصيالت، توسعه فرهنگي محل سکونت و محل تولد آنان دارد؛ اما بين قوميت  يداريمعنفرهنگي در زنان، رابطه  يهانگرش يريگشکل عالوهبه

  ديده نشد. يداريمعنفرهنگي مولد و مانع خشونت در آنان رابطه   يهانگرشزنان و 
 زجملهافرهنگي در سطح خانواده  يهانگرشها و اصالح ي فرهنگي محلههاي پژوهش، افزايش سطح تحصيالت زنان و مردان، توسعهبا توجه به يافته گيري:نتيجه

  عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان باردار هستند.
 فرهنگي يهانگرش: خشونت خانگي، خشونت عليه زنان، بارداري، عوامل فرهنگي، ديکلمات کلي

  
 ۳۷۹-۳۹۱ ، ص۱۳۹۸ مرداد، ۱۱۸درپي ، پيپنجم، شماره هفدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۲۱-۸۵۶۹۲۴۸۷تلفن: ، الزهرا دانشگاه ،ياقتصاد و ياجتماع علوم دانشکدهتهران، : آدرس مکاتبه

Email: afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir 

  
  مقدمه

ست از     شونت عبارت ا سل  يک الگوي رفتاري که از طريخ ق تو
هد  يبه ا  نده   ي جاد ترس، ت تار آزارده قدرت و    منظوربه د، رف مال  اع

شت جهان  )۱،۲(شود يمل يکنترل بر فردي تحم سازمان بهدا در  ي. 
ــدينويمنه ين زميا ــت از هرگونه  س ــونت عليه زنان عبارت اس : خش

                                                             
 مسئول) يسنده(نوو اقتصاد، دانشگاه الزهراء  يعلوم اجتماع يار گروه مطالعات زنان، دانشکدهيدانش ١
 و اقتصاد، دانشگاه الزهراء يعلوم اجتماع يارشد مطالعات زنان، دانشکده يکارشناس يدانشجو ٢
 و اقتصاد، دانشگاه الزهراء يعلوم اجتماع يارشد مطالعات زنان، دانشکده يکارشناس يدانشجو ٣

رفتار خشن وابسته به جنسيت كه موجب آسيب شده يا با احتمال      
سي، عاطفي يا رنج زنان همراه      سمي، جن سيب ج . چنين گردديمآ

ــورت         تواند يمرفتاري   ــلب مطلق اختيار يا آزادي صـ با تهديد، سـ
ت  هد    گرف فا رخ د يا خ نت عل  )۳(ه و در جمع و  ــو نان و  ي . خشـ ه ز

 يطورجدبهاست که   يامسئله ه زنان باردار يخشونت عل  خصوص به
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 احمدي فهيمه احمدي، نيره توسلي، افسانه
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. وسـعت   دهديمقرار  الشـعاع تحتسـالمت زنان را در ابعاد مختلف  
شونت عل  ستردگ يخ ست  يتار يه زنان به گ شر ا صار   خ ب و در همه اع

شونت عل      ست. خ شته ا ست و با   يجهان ياهديپده زنان يوجود دا ا
س يس  يهايژگيوتوجه به  هر محل و مکان  يو فرهنگ ي، اجتماعيا
شد يممتفاوت  صوالً  با شونت ا  و يست يفرهنگ، مذهب، منطقه ز . خ

ــاد يمرزها ــکلو به  نوردديدرمرا  ياقتصـ گوناگون اعمال  يهاشـ
ن شـــکل خشـــونت در يترعيشـــا ي. خشـــونت خانگ)۴(شـــوديم

ــد يم يرانيا يها خانواده   يرفتارها   يهي کل يرنده يدربرگکه   ،باشـ
ــرکوب يهجوم حمالت فيزيكي، حمالت رواني،  همچونانه يگراو س

از  فشـارهاي اجتماعي و فشـارهاي اقتصـادي اسـت. خشـونت غالباً     
 اما ابعاد ؛شود افرادي كه با فرد ارتباط نزديك دارند اعمال مي يسو 

  . )۵(ها متفاوت است گستردگي و نوع خشونت در بين خانواده
شونت عل يافزا شورها، حت يش خ شورها  يه زنان در تمام ک  يک

، دانکردهج خشــونت وضــع يه ترويعل ين جديکه قوان ياشــرفتهيپ
زن حداقل  ۵، از هر يالمللنيب ياست. بر اساس آمارها   کنندهنگران

 يخود توسط همسرش مورد خشونت خانگ    يک زن در طول زندگي
 نيب توسعه درحال ين مسئله در کشورها  يوع ايش  .)۶(رديگيمقرار 
درصد است    ۳۰تا  ۱۹ افتهيتوسعه  يدرصد و در کشورها   ۷۱تا  ۱۵

سازمان جهان  . )۷( شت،   يبا توجه به برآورد  صد از زنان   ۴۵بهدا در
 يجهان يه زنان امري. خشـــونت علبرنديمرنج  ياز خشـــونت خانگ

ست؛   صد زنان  ۳۵تا  ۳۱ا سم  ييکايآمر در شوهران   يمورد آزار ج
سفانه . رنديگيمخود قرار  صد  ۲۵تا  ۱۵ متأ  يحت ييکايزنان آمردر

نگها ي. س )۴( رنديگيمز مورد ضرب و شتم قرار   ين يبه هنگام باردار
زن باردار  ۴۲۶ يکه بر رو يدر پژوهش  ۲۰۱۸و همکارانش در سال  

جام   ند دادهان ــان ا ند داده، نشـ ــه ۱۰از هر  باً يکه تقر  ا  زن زن سـ
سر در دوران باردار    ۹/۲۸( شونت هم صد) در معرض خ ستند   يدر ه
کارانش در    ز انوالدوين ۲۰۱۲ در ســـال. )۸( عه    ي و هم طال ک م

ص  شمال ن  يمقطع -يفيتو شان دادند از  يجريدر   زن باردار ۲۰۱ه ن
ــونت مواجه  خود يقبل يباردار طول مدتدرصـــد در ۹/۲۸ با خشـ

شونت را در باردار   ۸/۳۱و شدند   صد خ شاخص تجربه کردند.   يدر
ــا ــ يترعيش ــونت، مقاربت جنس کتک د و يتهد ،ياجبار ين نوع خش

را به درصد   ۷/۱۸درصد  و  ۳/۲۰درصد ، ۹/۶۰ ترتيببهزدن بود که 
ــاص داده بودند   عه  ي. همچن)۹( خود اختصـ و  يمرور ين در مطال

ــط کر ي فراتحل ــال   يميل که توسـ  يبر رو ۱۳۹۵و همکاران در سـ
س  ش    ۲۰۱۵تا  ۱۹۹۰سال   يس يو انگل يمقاالت فار شد،  وع يانجام 
نت ف  ــو ــد و در ا۱۸در جهان   يباردار  يط يکيزيخشـ ران يدرصـ

شونت روان   ۲۳ صد  و خ صد  و در  ۳۸در جهان  يباردار يط يدر در
  . )۱۰( ديدرصد  برآورد گرد۴۴رانيا

 يمطالعه باردار در زنان بر شدهاعمال خشونت زانيم ران،يا در
 شده گزارش درصد ۶۰ از شيب و باال اريبس انيو مهرعل يصالح

زان خشونت يخود م يمطالعهحسن و همکارانش در  .)۱۱(است
، مهاباد و بناب را اندوآبيم يه زنان باردار، در شهرهايعل يخانگ

). ۷( اندکردهدرصد گزارش ۵/۹۴درصد و ۴/۶۷درصد، ۷۸ ترتيببه
و همکارانش در شهر کرج،  يج پژوهش باهريمطابق نتا نيچنهم

درصد، خشونت ۵۰ه زنان باردار يعل يکالم -يخشونت روان يفراوان
ج ي). نتا۲درصد بود (۷/۱۶ يکيزيدرصد و خشونت ف۲/۴۵ يجنس

 يوع خشونت خانگيانگر شيز بيلو و همکارانش نيمطالعه سرا
 ترتيببهن نوع خشونت يشترينودشت بود، که بيدرصد در شهر م۴۶

درصد بود  ۲/۳ يدرصد و جنس۸/۷ يکيزيدرصد، ف۳۵ يخشونت روان
)۱۲.(  

از  يران صورت گرفته عوارض مختلفيکه در ا يمطالعاتر يسادر 
 هاآنکه در  ؛عواقب سوء رفتار بر مادران باردار گزارش شده است

در  يوع خشونت خانگي، شيدر رابطه با فراوان ياديز يهاتناقض
به آمار  يفقدان دسترس متأسفانه، وجود دارد و عوارض آن يباردار

 وضوحبهران ياز نقاط ا ياريآن در بس يامدهايوع خشونت و پيش
است که در سطح  ين دو مسئله مشکليا هرحالبه. شوديمده يد

ورد برآ. باشنديم روبرو موقعبهق و يدق ييگسترده با عدم شناسا
م يتوسط ت ،درصد از مادران تحت خشونت ۳ تنهاده است که يگرد

ز در اکثر موارد در ين هاآن و شونديم ييبهداشت و درمان شناسا
د ينداشته و با د يامسئوالنهان عملکرد ين مددجويمواجهه با ا

. عوامل مختلفي با بـروز )۷(ندينمايماغماض از آن عبور 
، كه از آن جمله اندمرتبطخـانگي در دوران بارداري  يهاخشونت

مد مستقل، آ، نداشتن منبع درينيشهرنشبـه زنـدگي  توانيم
نارضايتي زنـان از زندگي مشترك، سطح تحـصيالت پـايين زن و 

دوري از ، همـسر، شغل همـسر، سـن ازدواج ، مـشكالت اقتـصادي
كمبود ارتبــاط بــا دوســتان و و  انــزواي اجتمــاعي، خــانواده

و  و همکارانش اما فل يمطالعهن در ي). همچن۲(خــانواده اشاره کرد 
سازمان ملل متحد در خصوص خشونت  يهاافتهي) در مورد ۲۰۱۳(

مرد، مشخص شد که  ۱۰۱۷۸ يانوس آرام بر رويا و اقيمردان در آس
مرتبط با ارتکاب خشونت بر اساس کشور و نوع خشونت  يفاکتورها

ت، در ارتکاب يمربوط به جمع يهامؤلفهمتفاوت است. بر اساس 
 اتيتجربت و روابط مانند: يمرتبط با جنس يخشونت فاکتورها

 ،يافسردگ ،الکل سوءمصرف ،يدوران کودک يهابيآسمربوط به 
ت ياز اهم هاسالحآموزش کم، فقر و دخالت در باندها و مبارزه با 

  ).۱۳برخوردارند ( يشتريب
ــونت،  ــرفاًخش ــالمت و رفاه بلکه ؛ثير نداردأبر قربانيان ت ص  س

تان و    ،خانواده  ــ عه   دوسـ حت     يجام يان را نيز ت بان ثير قرار أت  قر
ــونت عل  درواقع. )۱۴(دهد يم ــکل اجتماعيه زنان ي خشـ ، يک مشـ

ر و ماد يبرا ياضاف  يديتهد ياست که در باردار  يو بهداشت  يقانون
  ).۱۲(گردديمن محسوب يجن
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 تهران شهر واکسيناسيون مراکز و هابيمارستان به کننده مراجعه باردار زنان عليه خانگي خشونت با مرتبط عوامل
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ــم  ييتنهابهبارداري  ــارهاي جس ادي را بر فرد يز يو روان يفش
 يزااســـترسه شـــدن آن با عوامل همرا و به طبع کنديمل يتحم

ــونت،     يد ند خشـ مان ند يمگر  بار ي اثرات ز توا مادر  يبر جن يان  ن و 
شد و ا    شته با مادران  ريوممرگش يباعث افزا توانديمن عوارض يدا

  .)۴،۱۲،۱۵( و نوزادان شود
صورت گرفته در ا يبا توجه به نتا ت نه خشون ين زميج مطالعات 

 ين و نوزاد در پيمادر، جن  يبرا يه زنان باردار عوارض نامطلوب   ي عل
 عنوانبهنقش زن  توانديمن خشــونت ياز ا يناشــ يهابيآســدارد. 

قرار داده و کانون خانواده را متشــنج  الشــعاعتحتمادر و همســر را 
ــديمجامعه  ياديقت واحد بنيخانواده در حق کهييازآنجاکند.   ،باش

عه ن   مان نبوده و ا يز از ايجام به   ،خانواده  يناآرام ن ين تالطم در ا
ي از ريشگ يپ بر اينبنا .ابدييمطرق مختلف در جامعه ظهور و بروز 

شونت خانگ  سالمت خانواده و  يخ س  براي تداوم و  ار يجامعه امري ب
شت  يري از ايشگ يراه پ نيترمهم. شود يم يمهم تلق  ين معضل بهدا

ــوصبه  يآموزش مهارت زندگ   يو اجتماع  د بر ارتباط و  ي تأک  خصـ
  . )۱۶(است آموزش

س    ضر برر ش يم يهدف از پژوهش حا شونت خانگ يزان   يوع خ
ــتان تهران و يعل ــونت  نيچنهمه زنان باردار اس عوامل مؤثر بر خش
 يرابطه ين مطالعه عالوه بر بررســي. در اباشــديمه زنان باردار يعل
 ت، محل تولديالت، سن، قوم يشامل: تحص   يانهيزم يرهاين متغيب

 ه زناني) و خشــونت عليفرهنگ يتوســعه ازنظرو منطقه ســکونت (
ــ   که مانع اعمال  يايفرهنگ ين باورها يب يرابطه  يباردار به بررسـ

ه ياعمال خشونت عل  ساز نهيزمکه  يايفرهنگ يهانگرشخشونت و  
  زنان باردار هستند؛ پرداخته شده است.

 
  مواد و روش کار
ــر   ــت که در ماه   يمقطع يک مطالعه  ي پژوهش حاضـ   يها اسـ

نفر زن  ۲۷۰انجام شــده اســت.  ۱۳۹۷بهشــت و خرداد ســال يارد
شهر  ونيناس يو واکس  يدرمان يبه مراکز بهداشت  کنندهمراجعهباردار 

که مع  ها ي تهران  به روش           يار ند  عه را دارا بود طال به م ورود 
د ورو يارهايمطالعه انتخاب شدند. مع  يدر دسترس برا  يريگنمونه

شتن حداقل  يبه ا سابقه ين پژوهش متأهل بودن و دا  يباردار يک 
ست. از  يسال اخ  ۵در  سخ ر بوده ا شده بود در     دهندگانپا سته  خوا

سخ دهند و ن     سؤاالت ر خود به ياخ يمورد باردار شنامه پا س ز از يپر
ــات خود بپره ن خاطر ناين به آنان اطميزند. همچنيذکر مشـــخصـ
به هدف  يابيشــان صــرفاً جهت دســتيداده شــده بود که اطالعات ا

  .رديگيمقرار  يموردبررسق يتحق
ــورتبه ق يروش تحق ــيما يپ صـ ها  داده يو ابزار گردآور يشـ

ن يتدو منظوربهســاخته بود.  محقق يافتهيســاخت يپرســشــنامه
پژوهش با اتکا بر  ينظر يســـاخته، ابتدا مبان محققپرســـشـــنامه 

عه  ات ي نظر ناخت جام ــ نت عل     يشـ ــو با خشـ طه  باردار  ي در راب ه زن 
سپس با توجه به مبان يگرد يگردآور ن يش يو مطالعات پ ينظر يد. 

شد. در     ينه، چارچوب نظرين زميدر ا شته  بعد  يمرحلهمطالعه نو
ــ  ــط  يچندباره چارچوب نظر    ينيو بازب  يبا بررسـ ،  نيمحققتوسـ

ستخراج گرد ه زنان بايانگر خشونت عل يکه ب ييهامؤلفه د. يردار بود ا
پرسشنامه    يه هاي، گويکاتورساز يو اند يساز مدلپس از  تيدرنها

ه و با توجه به يگو ۴۷ يدارا شــدهنيتدود. پرســشــنامه يه گرديته
سه بخش عمده است: بخش اول شامل سؤاالت  يق دارايهدف تحق

ست  باهدف يانهيزم صات فرد    يابيد شخ سخ فرد  يبه م  و دهندهپا
ه است. بخش دوم سؤاالت مربوط يگو ۱۲باشد و شامل يهمسر او م

 ۲۴و عوامل مؤثر بر آن بوده که شــامل  يخشــونت خانگ يابيبه ارز
ــوم و پا يگو ــت. بخش س ــين يانيه اس عوارض نامطلوب  يز به بررس

  باشد.يم هيگو ۱۱ن اختصاص دارد و شامل يخشونت بر مادر و جن
و عوامل مؤثر بر آن با  يخشــونت خانگ يابيســؤاالت بخش ارز

ــامل   ــونت که ش حمالت فيزيكي، حمالت رواني، توجه به ابعاد خش
بخش  ۴)، در ۵(فشــارهاي اجتماعي و فشــارهاي اقتصــادي اســت 

صاد     شار اقت شد و ف شار اجتماع ين ماليبا عدم تأم يانتخاب  با  ي، ف
ــ  ــتان، اقوام و خانواده و منع حض ور در منع مالقات و ارتباط با دوس

ش يبا تهد ي، حمالت روانياجتماع يهاتيفعال ، اديدادوفرو  يد، فحا
 ،ســوءظن، نيجنســقط ي، تقاضــايريگبهانهر، قهر، ين و تحقيتوه

نان د     يغ با ز باط  تک زدن  ين يکيزيگر و حمالت فيبت و ارت با ک ، ز 
مو و...  دنيوار، کشيدن به ديا، فشردن گلو، کوبيسوزاندن، پرتاب اش 

ن بخش پرسشنامه ين در ايده شد. همچنيه سنجيگو ۱۳مجموعاً با 
شونت عل     سر بر اعمال خ سترس هم  ه زنيبا توجه به اثر منابع در د

سنجش منابع در دسترس شوهر در نظر گرفته     يه برايگو ۳)، ۱۷(
صوص  ينکه باورها و عقايز با توجه به ايشد و ن  د زنان و مردان در خ

ز به ســنجش يه نيگو ۸ )،۱۸رد (يگيخشــونت در خانواده شــکل م
شد. نها      يفرهنگ يباورها صاص داده  شونت اخت تاً در يمربوط به خ

شنامه با توجه به تأث    يانيبخش پا س شونت يپر  ر عوارض نامطلوب خ
باردار  مادر و جن  يدوران  نابع  يبر  عه  ن در م  ۱۱)، ۶،۱۵( موردمطال

س يگو شامل ترس از     يا يه به برر شد؛ که  صاص داده  ن عوارض اخت
ان مير خشک، زا يه نوزاد با ش يمان، تغذيپس از زا يافسردگ  مان،يزا

ن، يت رشــد جنيها، محدودزودرس پرده ين، ســقط، پارگيســزار
(FGR)  ،مان زودرس و وزن يناتال، زايپر ريوممرگدکولمان جفت

  ) بود. ترکما يگرم ۲۵۰۰کم هنگام تولد (
 يهانهيکرت (گزيل فيط اساس  بر سؤاالت  به يازدهيروش امت

ــط، کم، خي اد، زي ز يليخ ها    کم) يلياد، متوسـ باور  يو در مورد 
کامالً   نظريبکامالً موافق، موافق،   يها نه ي(گز يفرهنگ خالف و  ، م

بود. اطالعـات   ۱، و ۲، ۳، ۴، ۵ ترتيـب بـه ازات يـ مخـالف) و امت 
شنامه پس از     س سط   يآورجمعپر سخه    SPSS افزارنرمتو ) ۲۲(ن
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ــتا از يقرار گرفت. در ا  لي وتحلهي تجزمورد    يآمار يهاآزمونن راسـ
ــر ــتگي ضـ فاوت   طرفه کي انس ي ل واري ، تحليب همبسـ و آزمون ت

  د.ياستفاده گرد درصد ٥ يداريمعندر سطح ن يانگيم
به پژوهش م     جه  ناطق   ييرزايبا تو کارانش م نه   ۲۲و هم   يگا

وشه  در پنج دسته خ  يحيتفر -يفرهنگ يافتگيتوسعه   ازنظرتهران، 
شه فرا  ۶د. منطقه يگرد يبند سعه در خو و  ۳، ۲، ۱، مناطق افتهيتو
در خوشه  ۱۳و  ۱۱، ۵، ۴رو به باال، مناطق  افتهيتوسعهدر خوشه  ۷
، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۹، ۸مه برخوردار، مناطق   ين

در خوشه   ۱۷ن و منطقه ييرو به پا افتهيتوسعه در خوشه   ۲۲و  ۲۱
  .)۱۹(منبع شماره محروم قرار گرفتند. 

صور  ييمحتوا ييروا ستفاده،      يه هايگو يو  شنامه مورد ا س پر
سط تعداد  صاحب نظر در ا    يتو صص  سنج ين زميمتخ شد.  ينه  ده 

ب يکرونباخ استفاده شد. ضر    يب آلفاياز ضر  ييايجهت سنجش پا 
 يباورها« ، »ه زنان بارداريخشـــونت عل« يرهايکرونباخ متغ يآلفا

ــونت    يفرهنگ ــونت    يفرهنگ يباورها  «و » مولد خشـ » مانع خشـ
سبه گرد  ۶/۰و  ۷/۰، ۹/۰ ترتيببه شنامه از پا   يمحا س  ييايد. لذا پر

  برخوردار است.  يقابل قبول
  

  يافته ها
ــهر تهران که در  ۲۷۰ن مطالعه يدر ا ــال اخ ۵زن در شـ ر يسـ
ــابقه بارداريحداقل  ــ اندداشــته يک س  .اندگرفتهقرار  يمورد بررس

سن يانگيم شان    يانگيسال و م  ۲۷زنان  ين  سن مردان سال   ۳۳ن 
  ) آمده است.۱مشارکت کنندگان در جدول ( يهايژگيور ياست. سا

 
  مشارکت کنندگان يهايژگيو ):۱جدول (

 درصد زنان 

محل سکونت يافتگيتوسعه   

افتهيتوسعهفرا   ۹/۳۸  

رو به باال افتهيتوسعه  ۱/۲۱  

متوسط افتهيتوسعه  ۲/۲۵  

ن و محرومييرو به پا افتهيتوسعه  ۱/۱۱  

۷/۳ نامشخص  

تيقوم  

۳/۵۶ فارس  

۹/۲۵ ترک  

۲/۵ کرد  

۸/۷ لر  

ريسا  ۴/۴  

 محل تولد

۲/۵ روستا  

۴/۲۴ شهر کوچک  

۲/۱۵ شهر بزرک  

تختيپا  ۳/۵۵  

  
را  يسطوح شاخص خشونت در زمان باردار    ي) فروان۲جدول (

 . دهديمن زنان نمونه نشان يدر ب
ــت که  ي نما  ها داده ــد زنان ه  ۲/۱۷انگر آن اسـ چگونه  يدرصـ
ــونت (و  انـد نکردهخود تجربـه   يرا در طول مـدت بـاردار   يخشـ

ــونت را تجربه    يکيزنان حداقل     ۸/۸۲ ديگرعبارتي به  از انواع خشـ

از خشــونت را  يکم يليدرصــد از زنان ســطح خ  ۹/۶۸)، اندکرده
ند کردهتجربه   ماره فراوان  ا ــان  يتجمع يو آ  ۴/۷۴که   دهد يمنشـ

صد زنان نمونه  شونت يم در تجربه  يکه در طول مدت باردار يزان خ
 ار کم بوده است.يدر سطح بس اندکرده
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  يسطوح شاخص خشونت  در زمان باردار يفروان ):۲جدول (
  يدرصد تجمع  يفراواندرصد   يفراوان  سطح خشونت  زان  خشونتيم

 ۲/۱۷ ۲/۱۷ ۴۳  عدم خشونت  ۰
 ۴/۷۴ ۲/۵۷  ۱۳۷  ار کميبسخشونت   ۲۰-۱
  ۸/۸۶  ۵/۱۱  ۳۱  خشونت کم  ۴۰-۲۰
 ۰/۹۰ ۰/۳  ۸  خشونت متوسط  ۶۰-۴۰
 ۶/۹۱ ۵/۱ ۴  اديز يحدود خشونت تا  ۸۰-۶۰
 ۰/۱۰۰ ۸/۷  ۲۱  اديخشونت ز  ۱۰۰-۸۰

 ۰/۱۰۰ ۴/۷ ۲۰  پاسخ يب  
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۷۰  کل

 
شونت و ابعاد    يانگيم شاخص خ ن يدر ب يآن در دوران باردارن 

ــنج ۱۰۰تا  ۰از يفيافراد نمونه را در ط ــت. مطابق  يس ــده اس ده ش
که طبق جدول  باشديمدرصد  ۶۱/۱۸خشونت  يج  شاخص کلينتا
س   ۲( سطح ب شونت    ي) در  شونت، خ ار کم قرار دارد. در مورد ابعاد خ

 ينوع خشــونت)، خشــونت اجتماع نيترعيشــادرصــد( ۶۶/۲۹ يمال
صد  ۲۲/۱۹ شونت روان در سم      ۲۹/۱۸ ي، خ شونت ج صد و خ  يدر
ــد ( ۴۳/۱۳ ــاص يم نيترکمدرصـ ــونت) را به خود اختصـ زان خشـ

 .اندداده
ا ق بيتحق يارتبهمســـتقل  يرهايرابطه متغ يبررســـ منظوربه

سپ  ير خشونت و ابعاد آن از آزمون همبستگ  يمتغ ستفاده يروا  رمن ا
ن سـن زنان و  ياز آن اسـت که ب  يج حاکي)). نتا۳(جدول ( مياکرده

شان با م    شده بر زنان در طول دوره    يسن مردان شونت اعمال  زان خ
ص  يرابطه معنادار يباردار ش يوجود ندارد. تح   يالت زنان رابطه کاه

ضع    شدت  شونت و ابعاد آن (  يبا  شونت روان  جزبهف با خ ) يبعد خ

عد ب جزبهز  با خشونت و ابعاد آن ( يالت مردان نيداشته است. تحص
شونت رو  ش يانخ ضع   ي) رابطه کاه شدت  ست.   يبا  شته ا  يعنيف دا

و  ي، ماليجسـم  يهاخشـونت در کاهش  يالت عامليش تحصـ يافزا
ــطح تحصــ   ياجتماع ــت. در مورد باالتر بودن س الت مرد يبوده اس

سبت به زن، نتا  ص   ين شان داد با باالتر رفتن تح سبت   الت مرد نيج ن
ــونت مال ــونت اجتماع يبه زن  خش ــبت به زن  يترکم يو خش نس

ش     ست. محل تولد مرد رابطه کاه شده ا ضع   ياعمال  شدت  ف با يبا 
شونت و ابعاد آن (   شونت مال  جزبهخ ست.    يبعد خ شته ا  يعني) دا

 يبه شهرها  ييکوچک روستا  يهاطيمحهرچه محل تولد مردان از 
ست م    ترکينزدتخت يبزرگ و پا شده    يشده ا شونت اعمال  زان خ

افته اســت. اما يز کاهش ي) نيونت مالبعد خشــ جزبهتوســط آنان ( 
با شــدت  يداريمعنمحل تولد زن تنها با شــاخص خشــونت رابطه 

ا ي ييبا خواستگاه روستا   يهد زنان يف داشته است که نشان م   يضع 
 . اندشدهشتر مورد خشونت واقع يشهر کوچک ب

  يو ابعاد آن در دوران باردار يدگيزان خشونت ديبا م يانهيزم يرهايمتغ *يهمبستگ ):۳جدول (
    يمسخشونت ج  يخشونت مال يخشونت اجتماع يخشونت  روان شاخص خشونت

۰۲۷/۰ ۰۲۷/۰  ۰۷۹/۰- ۰۵۴/۰  ۰۰۹/۰- R سن زن  
  ۳۳۷/۰ ۳۳۶/۰ ۱۰۰/۰ ۱۸۸/۰ ۴۴۲/۰ P 

۰۱۴/۰ ۰۱۷/۰ ۰۹۲/۰- ۰۰۵/۰- ۰۱۰/۰- r  سن مرد  
۴۱۳/۰ ۳۹۶/۰ ۰۶۸/۰  ۴۶۸/۰ ۴۳۸/۰ P  

*۱۴۴/۰- ۰۷۵/۰- **۲۳۰/۰-  **۲۵۷/۰-  **۱۸۹/۰-  r  الت زنيتحص  
۰۱۱/۰ ۱۱۶/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۱/۰ P  

*۱۱۹/۰- ۰۴۵/۰- **۲۵۷/۰- **۲۹۸/۰- **۲۱۳/۰- r  الت مرديتحص  
۰۳۲/۰ ۲۴۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰  P  
۱۳۷/۰- ۰۷۴/۰- ۱۳۶/۰-  ۱۶۰/۰- ۰۹۹/۰- r  التيسطح تحص 

  P ۱۰۸/۰ ۰۰۹/۰ ۰۲۸/۰ ۲۴۲/۰ ۰۷۷/۰  مردباالتر در 

۲۲۱/۰- ۲۱۱/۰- ۱۸۰/۰- ۰۲۲/۰- ۱۴۷/۰- r  محل تولد مرد  

۰۰۰/۰ ۰۰۲/۰ ۰۰۴/۰ ۷۲۰/۰ ۰۱۹/۰ P  
۱۲۷/۰- ۱۰۲/۰- ۱۰۱/۰- ۰۸۲/۰ ۱۱۵/۰ r  محل تولد زن  
۰۴۷/۰  ۱۰۷/۰  ۱۰۶/۰  ۱۶۵/۰  ۶۳/۰  P 

 ضريب همبستگي اسپيرمن 
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 انس استفاده شده است. يل واريزان خشونت اعمال شده از آزمون تحليت مرد با ميرابطه قوم يجهت بررس
 

  يدر دوران باردار يدگيزان خشونت ديمرد  با م ت يانس رابطه قوميز واريآنال ):۴جدول (
سطح  F ن مربعاتيانگيم يدرجه آزاد مجموع مربعات 

 يداريمعن
  ۰۱۱/۰ ۳۴۸/۳ ۴۷۴/۵ ۴  ۸۹۶/۲۱  يان گروهيم  يخشونت مال

   ۶۳۵/۱ ۲۶۱ ۷۹۹/۴۲۶ يگروه درون
    ۲۶۵ ۶۹۵/۴۴۸ کل

 ۱۹۴/۰ ۵۲۹/۱ ۰۱۹/۲۹۶  ۴ ۰۷۷/۱۱۸۴ يان گروهيم شاخص خشونت
   ۶۲۶/۱۹۳ ۲۴۴ ۶۷۸/۴۷۲۴۴ يدرون گروه

    ۲۴۸ ۷۵۵/۴۸۴۲۸ کل

 يمرد و بعد خشــونت مالت ين قوميت مرد رابطه وجود ندارد  و تنها رابطه بيخشــونت و قوم ين شــاخص کليب دهديم) نشــان ۴جدول (
  .دهديمرا نشان  يت مرد و خشونت مالين قوميب يبيتعق يهاآزمونج ي) نتا۵است. جدول ( دارمعني
  

  يت مرد و خشونت مالين قوميب LSD آزمون ):۵جدول (
 يداريمعنسطح  نيانگيتفاوت م ت مرديقوم ت مرديقوم

 فارس

 ۰۴۱/۰ -۶۹۱۶۷/۰*  کرد
  ۲۱۱/۰ -۴۰۰۰۰/۰  لر

 ۰۰۹/۰ -۵۰۹۲۹/۰*  ترک
 ۰۱۴/۰ -۷۳۳۳۳/۰*  ر موارديسا

  کرد
 

 ۵۰۷/۰ ۲۹۱۶۷/۰  لر
 ۶۱۲/۰ ۱۸۲۳۸/۰  ترک

 ۹۲۲/۰ ۰-۰۴۱۶۷/۰  ر موارديسا

  لر
 ۷۵۰/۰ -۱۰۹۲۹/۰  ترک

 ۴۱۸/۰ -۳۳۳۳۳/۰  ر موارديسا
  ۴۸۹/۰ -۲۲۴۰۴/۰  ر موارديسا ترک

  
زان خشـــونت يگفت م توانيم) ۵جدول ( يهادادهبراســـاس 

ا ب يداريمعنت فارس تفاوت ين قومياعمال شده توسط مردان در ب  
سا  يهاتيقوم ت لر تفاوت يدارد اما با قوم هاتيقومر يکرد، ترک و 
دهد ينشـــان م ) ۵(ن جدول يانگيندارد. آماره تفاوت م يداريمعن

ر يمردان کرد، ترک و ســازان خشــونت مردان فارس از خشــونت يم

، کرد، ترک، هاتيقومر ي: سايهاتيقومبوده است. و  ترکم هاتيقوم
  .دانکردهزان خشونت را اعمال ين ميشتريب ترتيببهلر و فارس  

س  يبرا سان يرابطه ب يبرر شونت و يزوج يتيقوم ين هم  ن با خ
) ۶ج جدول (ين اســـتفاده شـــد. نتايانگيابعاد آن از آزمون تفاوت م

ازدواج درون  ين دو گروه دارايدر ب يداريتفاوت معن دهديمنشان 
  زان خشونت و ابعاد آن وجود ندارد. يدر م يو برون قوم يقوم

  
  نيزوج يتيقوم يک همسانين خشونت و ابعاد آن به تفکيانگيج تفاوت مينتا ):۶جدول (

  ت همسانيقوم ت  ناهمسانيقوم Df T يداريمعنسطح 
۷۵ ۱۹۴ 

 تشاخص خشون ۸۴/۲۲ ۲۲/۲۲  ۳۱۲/۰  ۲۴۸ ۷۵۵/۰
 يخشونت اجتماع  ۵۴/۳  ۵۱/۳ ۰۹۹/۰  ۲۶۲  ۹۲۱/۰
 يخشونت  روان  ۷/۱۵  ۰۴/۱۵ ۵۰۷/۰  ۲۵۴  ۶۱۳/۰
 يخشونت مال  ۱۲/۲  ۳۳/۲ -۱۴۶/۱  ۲۶۶  ۲۵۳/۰
 يمسخشونت ج ۵۳/۱  ۵۵/۱ -۱۳۴/۰  ۲۶۶  ۸۹۵/۰
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ــتگي) نتا۷جدول ( ــپرمن ب يج آزمون همبس ــطوح يرو اس ن س
سعه فرهنگ  سکونت و م  يتو شده و ابعاد   يمحل  شونت اعمال  زان خ
، ين خشــونت مالياز آن اســت که ب يکه حاک دهديمآن را نشــان 

ــم  ــونت جس ــونت اجتماع يخش ــعه فرهنگ يو خش محل  يبا توس

ه ش سطح توسع  يبا افزا يعنيوجود دارد،  يمعکوس  يرابطهسکونت  
افته ين ابعاد کاهش يزان خشـــونت در ايمحل ســـکونت م يفرهنگ

ست اما ب  شاخص کل يا شونت و بعد روان  ين  سعه فرهنگ  يخ  يبا تو
  مشاهده نشد. يداريمحل سکونت رابطه معن

  
 يو ابعاد آن در دوران باردار يدگيزان خشونت ديمحل سکونت با م يرمن رابطه توسعه فرهنگيرو اسپ يآزمون همبستگ ):۷جدول (

 شاخص خشونت يخشونت  روان يخشونت اجتماع  يخشونت جسم  يخشونت مال 

مناطق در  يافتگيتوسعه 
  يحيتفر -يعامل فرهنگ

  -۰۴۷/۰ -۰۲۶/۰  -۱۵۵/۰* -۱۳۷/۰* -۱۷۳/۰** يب همبستگيضر
دو  يداريمعنسطح 
 طررفه

۰۰۵/۰ ۰۲۸/۰ ۰۱۳/۰ ۶۸۷/۰ ۴۶۶/۰ 

N ۲۵۸ ۲۵۸ ۲۵۴ ۲۴۶ ۲۴۰ 

 
مولد  يفرهنگ يهانگرشر ين دو متغيب يج آزمون همبستگينتا

شونت و   شونت نما  يفرهنگ يهانگرشخ ست که  يمانع خ انگر آن ا
و شــاخص خشــونت و تمام   يفرهنگ ين باورهايب يرابطه معنادار

ــونت در  يهانگرشش باور به يابعاد آن وجود دارد. با افزا مولد خش
درصــد  ۵۰ب يز با ضــريزان خشــونت اعمال شــده بر آنان نيزنان م

مانع خشــونت،  يهانگرشش باور به يافته اســت اما با افزايش يافزا
ضر    يم شده بر زنان با  شونت وارد  صد کاهش   ۴۰ب يزان خ افته يدر

ن يب ين همبســـتگيا دهديم) نشـــان ۸ن جدول (ي. همچناســـت
خشونت از شدت  يو خشونت در مورد بعد اجتماع يفرهنگ يباورها

  برخوردار است. يشتريب
  

 يدر دوران باردار يدگيزان خشونت ديبا م يفرهنگ يهانگرشرسون رابطه يپ يآزمون همبستگ ):۸جدول (
خشونت   يمال خشونت 

  يجسم
خشونت 

 ياجتماع
 شاخص خشونت يخشونت  روان

مولد  يهانگرش
 خشونت

 ۵۰۱/۰** ۴۷۱/۰** ۵۲۲/۰** ۴۳۸/۰** ۳۱۳/۰** يب همبستگيضر
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ دو طررفه يداريمعنسطح 

N ۲۶۶ ۲۶۶ ۲۶۲ ۲۵۴ ۲۴۸ 
مانع  يهانگرش

 خشونت
 -۴۰۷/۰** -۳۸۸/۰** -۴۱۸/۰** -۳۸۴/۰** -۲۳۱/۰* * يب همبستگيضر
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ دو طرفه يداريمعنسطح 

N ۲۶۵ ۲۶۵ ۲۶۱ ۲۵۳ ۲۴۷ 

 
) ۹دارند، جدول ( يفرهنگ يهانگرشبا  يارابطهق چه يتحق يانهيزم يرهايکه متغ شود يممطرح  سؤال ن ير اين دو متغيت ايبا توجه به اهم
  ن روابط پرداخته است.يا يبه آزمون همبستگ

  
 يفرهنگ يبانگرش ها يانهيزم  يرهايرمن رابطه متغيرو اسپ يآزمون همبستگ  ):۹جدول (

مناطق در عامل  يافتگيتوسعه   الت زنيتحص  زن سن 
  يحيتفر-يفرهنگ

  محل تولد زن

 -۱۹۸/۰ ۱۲۹/۰* -۲۹۷/۰** -۱۸۰/۰** مولد خشونت يهانگرش

۰۰۳/۰ ۰۰۰/۰ ۰۳۹/۰ ۰۰۷/۰ 

۲۶۸ ۲۶۸ ۲۵۸ ۲۵۸ 

 ۰۵۵/۰ -۲۴۰/۰** ۳۱۶/۰** ۱۸۵/۰** مانع خشونت يهانگرش

۰۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۳۸۵/۰ 

۲۶۷ ۲۶۷ ۲۵۷ ۲۵۹ 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 13

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3751-fa.html


 ها و مراکز واکسيناسيون شهر تهرانعوامل مرتبط با خشونت خانگي عليه زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1398، مرداد 118، شماره پنجم، پی در پی هفدهمدوره  386

ــان ينتا ــ  دهديمج جدول نش ــن، تحص الت و يبا باالتر رفتن س
زان يم يداريمعن طوربهمحل ســکونت زن،  يزان توســعه فرهنگيم

شونت کاهش و م  يهانگرش شونت   يهانگرشزان يمولد خ مانع خ
مولد خشـونت   يهانگرشن محل تولد زن و يافته اسـت. ب يش يافزا

ــتا به     ييبا تغ  يعنيوجود دارد  يداريمعنرابطه   ر محل تولد از روسـ
افته يمولد خشونت کاهش   يهانگرش تربزرگ يهاطيمحشهرها و  

ــت اما ب  ــونت رابطه      يها نگرشن محل تولد زن و   ياسـ مانع خشـ
شد. جدول (    يداريمعن شاهده ن ت يانس رابطه قوميز واري) آنال۱۰م
 ني. طبق ادهديمنشان  يدر دوران باردار يدگيزان خشونت ديبا م

طه     نان و  ي ن قوميب يداريمعنجدول راب  يفرهنگ يها نگرشت ز
  مولد و مانع خشونت در آنان وجود ندارد.

  
  يفرهنگ يهانگرشت با يانس رابطه قوميز واريآنال ):۱۰جدول (

 سطح F مربعات نيانگيم يآزاد درجه مربعات مجموع 
 يداريمعن

مولد  يهانگرش
 خشونت

 ۲۵۰/۰ ۲۶۶/۱ ۹۵۹/۰ ۱۰ ۵۸۷/۹  يان گروهيم

   ۷۵۷/۰ ۲۵۷ ۶۲۵/۱۹۴ يدرون گروه

    ۲۶۷ ۲۱۲/۲۰۴ کل

مانع  يهانگرش
 خشونت

 ۷۷۷/۰ ۶۴۳/۰ ۶۳۳/۰ ۱۰ ۳۳۳/۶ يان گروهيم

   ۹۸۶/۰ ۲۵۶ ۲۹۸/۲۵۲ يدرون گروه

    ۲۶۶ ۶۳۱/۲۵۸ کل

  
  گيرينتيجهبحث و 
ــاکن تهران که در   ۲۷۰ن پژوهش يدر ا ــال اخ ۵زن سـ ر يسـ

، از جهت تجربه خشــونت در اندداشــته يک بارداريحداقل ســابقه 
ند گرفته ، مورد مطالعه قرار   يدوره باردار  انگر آن بود ي نما  ها داده. ا

صد زنان ه  ۲/۱۷که  شونت يدر تجربه  يرا در دوره باردار يچگونه خ
ــد زنان حداقل      ۸/۸۲ ديگرعبارت به (و  اند نکرده از انواع  يکيدرصـ

درصــد از  ۹/۶۸که  يزان خشــونتي) و ماندکردهت را تجربه خشــون
کم بوده اســت. در مورد ابعاد؛  يليدر ســطح خ اندکردهزنان تجربه 
شونت مال  صد   ۶۶/۲۹با  يخ شونت    نيترعيشا در شونت و  خ نوع خ

ــم ــد  ۴۳/۱۳با   يجسـ ــونت را به خود   يم نيترکمدرصـ زان خشـ
  .انددادهاختصاص 

ش يکه افزا دهديمژوهش نشـــان ن پيا ياســـتنباط يهاافتهي
ص  شونت در کاهش  مؤثر يالت زن و مرد، عامليتح سم  يهاخ ، يج

ص      يو اجتماع يمال سطح تح ست. در مورد باالتر بودن  الت يبوده ا
ــبت به زن، نتا ــ يمرد نس ــان داد با باالتر رفتن تحص رد الت ميج نش

ــبت به زن، م ــونت مالينس ــونت اجتماع يزان خش  يترکم يو خش
قات يج تحقيدگر نتاييتا هاافتهين ينسبت به زن اعمال شده است. ا   

شد يمز ين نيش يپ انگر آن ي) ب۱۳۹۵و همکارانش ( ي. پژوهش نوربا
تحت  هاآن يدرصــد از مادران باردار مورد بررســ۷۸/۸۴اســت که : 

 ينوع خشونت، خشونت عاطف   نيترعيشا که  اندگرفتهخشونت قرار  
ه مادران کاهش يالت خشـــونت عليتحصـــش ين با افزايبود. همچن

  منظوربه  يامطالعه  ) در ۱۳۹۴و همکارانش (  ي). کمال ۲۰دا کرد(ي پ

شونت خانگ   يمقا عوامل مرتبط با آن در زنان باردار  يو برخ يسه خ
جه ين نتي، به اشــهرســتان زرند ييت شــهري و روســتايدر دو جمع

 باردار شهرين دو گروه زنان يب يداريمعنتفاوت آماري دند که يرس
وجو دارد.  يو جنســ ي، روانيخشــونت جســمان ازنظر ييو روســتا

سر    يب عالوهبه سن هم سن،  ص  ون  شونت    يتح سر با انواع خ الت هم
طه  يخانگ  ــ۱وجود دارد ( يداريمعن يراب و  يبيخط يري). بشـ
و  يعلل اجتماع يبا هدف بررســ يز در پژوهشــي) ن۱۳۹۲( ييفخرا

د ز، نشان دادنيتبر يهاخانوادهان يدر م يبر پرخاشگر مؤثر يفرهنگ
ــگر   ــ   يخانوادگ  يکه پرخاشـ ــطح تحصـ ــن رابطه  يبا سـ الت و سـ

عه   ).  در ۲۱دارد ( يداريمعن طال هدف     ۲۰۱۳گلو  ( يم با  که   (
شخص کردن برخ  شونت خانگ  يکننده بينيپيشاز عوامل  يم  يخ
شده بود، نتا  شان داد که م يانجام  ص يج ن ضع يزان تح ت يالت زن و و

شونت خانگ  يهاکننده بينييشپاو  يشغل  ستند(  يمهم خ ). ۲۲ه
 ۴۹۷ ي) بر رو۲۰۱۵و همکارانش ( ين ليپژوهش فانگ س يجهينت

ــونت خانگ ــت که يرا گزارش کرده بودند، ب يزن که خش انگر آن اس
ــونت تا يزنان قربان ــه با زنان قربانيدر مقا يوانيخش ــونت يس  خش

 ).۲۳داشتند ( يشتريالت و نرخ اشتغال بيمهاجر، سن، تحص
 يها طيمحدر مورد محل تولد مرد هرچه محل تولد مردان از       

شهرها  ييکوچک روستا  ست   ترکينزدتخت يبزرگ و پا يبه   شده ا
 افته است. اما يز کاهش ي) نيبعد خشونت مال  جزبهزان خشونت ( يم

با شــدت  يداريمعنمحل تولد زن تنها با شــاخص خشــونت رابطه 
ا ي ييبا خواستگاه روستا   يهد زنان ين مف داشته است که نشا   يضع 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 13

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3751-fa.html


 تهران شهر واکسيناسيون مراکز و هابيمارستان به کننده مراجعه باردار زنان عليه خانگي خشونت با مرتبط عوامل
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1398، مرداد 118، شماره پنجم، پی در پی هفدهمدوره  387

جه ينت توانيم. لذا اندشده شتر مورد خشونت واقع   يشهر کوچک، ب 
ستا  شونت بر زنان   ييگرفت که اجتماعات کوچک و رو در اعمال خ

ــتعدترند. ا اران و همک يق کماليج تحقيد نتايافته موين يباردار مسـ
ج ي). نتا۱( باشد يمن محل سکونت و خشونت   ي) در رابطه ب۱۳۹۴(

ــتگ ــعه فرهنگيب يآزمون همبس ــطوح توس ــکونت و  ين س محل س
از آن اســـت که با  يزان خشـــونت اعمال شـــده و ابعاد آن حاکيم

زان خشونت اعمال  يمحل سکونت، م  يش سطح توسعه فرهنگ  يافزا
سم يشده در ابعاد مال  ست اما ب يکاهش  يو اجتماع ي، ج ن يافته ا

سکونت  يبا توسعه فرهنگ  يخشونت و بعد روان  يشاخص کل   محل 
  مشاهده نشد. يداريمعنرابطه 
تا   فاوت   ين  ين دو گروه دارايدر ب يداريمعنج نشـــان داد ت

عاد آن     يدر م يو برون قوم يازدواج درون قوم نت و اب ــو زان خشـ
ــونت اعمال شـــده و يت مرد و مين قوميوجود ندارد. اما ب زان خشـ
زان خشونت مردان فارس يمشاهده شد. م يداريمعنابعاد آن رابطه 

ــا  ــونت مردان کرد، ترک و س ــت.  ترکم هاتيقومر ياز خش بوده اس
ــايها تي قوم فارس   ها تي قومر ي؛ سـ يب به ، کرد، ترک، لر و   ترت

شونت را اعمال  ين ميشتر يب ست که   ين در حالي. ااندکردهزان خ ا
بررسي رابطه عوامل  ) جهت ۱۳۹۰و همکارانش ( يديحم يمطالعه

ستان قروه    فرهنگي خا شهر شونت عليه زنان در  ز ا ي، حاکنواده با خ
تفاوت معناداري در ميـزان خشـونت بـين اقوام كرد و    آن است که 

ــيج تحلينتا د.ترك وجود ندار ق ين تحقيره ايون چند متغيل رگرس
ست که متغ يانگر ايب ستقل (عوامل فرهنگ  يرهاين ا شد يم ه ) وارد 

ستند   صد از تغ ۴۵برمدل قادر ه شونت    يرات متغييدر سته (خ ر واب
 ).۲۴ن کنند (ييه زنان) را تبيعل

ــتقل ا  يرها يان متغي از م  يها نگرشر يق، دو متغين تحقيمسـ
ن يترشيمانع خشونت ب يفرهنگ يهانگرشمولد خشونت و  يفرهنگ

ج يک سو نتا ي. از اندداشته ر شاخص خشونت   يشدت رابطه را با متغ 
ست که   يحاک شونت  ز يفرهنگ يهانگرشاز آن ا نان، در اعمال خ

س يعل ست. از طرف د  مؤثرار يه آنان ب انگر ين پژوهش بيج ايگر نتايا
ــت که  ــکلآن اس  يدر زنان، خود دارا يفرهنگ يهانگرش يريگش

ــ  يرهايبا متغ يداريمعنرابطه  ــن، تحص ــعه فرهنگيس  يالت، توس
ــکونت و محل تولد زنان  ــديممحل س ق رابطه  ين تحقياما در ا باش

نان و  ي ن قوميب يداريمعن مانع     يفرهنگ يها نگرشت ز لد و  مو
شونت در آنان د  شد. ا يخ ساالر يج با نتاين نتايده ن فر  يج پژوهش 

خشونت خانگي عليه   يهانهيزمبررسي علل و   ) که با هدف۱۳۸۸(
د که علل يجه رســين نتياو به ا داشــت. خوانيهم، انجام شــد زنان
مل م     يفرد عا لل ت ماع   يان فردي ، ع لل اجت لل فرهنگ  ي، ع  يو ع

ــونت، پ يرش اجتماعي( مانند پذ ــبت به زنان،  يش داوريخشـ نسـ
صوص مجاز بودن رفتار     ساالر و باور مردان در خ وجود فرهنگ مرد

). ۲۵دارند ( يدر خشــونت خانگ يتوجهقابلز) ســهم يخشــونت آم

ــيهمچن ماع   ۱۳۹۶( يو کوه يرين بشـ مل اجت مل   ي)، عوا و عوا
ــونت روان  مؤثر يفرهنگ ــ ي عل يبر خشـ قرار  يه زنان را مورد بررسـ
ــان داد که  هاآن پژوهش يهاافتهيدادند.  ــد از زنان  ۴۶/۲نش درص

شونت د  شونت روان     يخ سنندج خ شهر  سطح باال تجربه   يده  را در 
 يهانقش يريادگين، يزوج ين فاصله سنيب ن مطالعهي. در ااندکرده
ده و يزنان خشونت د  يهاخانوادهدر  ي، فرهنگ مردساالر يتيجنس 

 و مثبت وجود ميه زنان رابطه معنادار مستق يعل يبروز خشونت روان 
سگر ۲۶شت( دا س  ي). ع شان   يمطالعهز در ي) ن۱۳۹۴( يجم خود ن

ه يانه مرد از نقش خود بر اعمال خشـــونت عليداد تصـــور اقتدارگرا
) با ۲۰۱۸ا و همکاران (يج پژوهش شــاکي). نتا۲۷اســت ( مؤثرزنان 

ه زنان را يفرد تحت آن خشونت مردان علکه  يطيشرا يابيهدف ارز
ه خشــونت يآن اســت که احتمال توج دهندهنشــان، کنديمه يتوج

سو    شده از  سجم  يهاخانوادهمردان در  ياعمال  ست   ترکم ترمن ا
) در مناطق ۲۰۱۷ا  و همکاران (يشاک يمطالعهن در ي).  همچن۲۸(

ستا  شد که تغ    ييرو شخص  شوهر    ير در پذييهند م شونت  رش خ
ــونت آ ــونت  ي، درحالکنديم بينيپيشنده را يخش  اًديجدکه خش

ــده باعث کاهش پذ ــط زنان يتجربه ش ــونت توس ــوديمرش خش  ش
نشان دادند   يگريد يمطالعه) در ۲۰۱۶ا و همکارانش (ي). شاک ۲۹(

ــونت ب ــط افراد يکه خش ــتر توس ــوديمرفته يپذ يش ــور  ش که حض
ــاس نتا يترکمرنگ ياجتماع ــديمبه نظر  اهآنج يدارند. بر اس  رس

ــونت در درون خانواده تقو   يهنجارها   غالباً   ــونديمت ي خشـ ، در شـ
خانواده   ينت ماالً جه  هدف برا   نيتريمنطق احت حد  ر يجاد تغ يا يوا

ست(  سال   يامطالعه). در ۳۰ا در  ۲۰۰۷که خواجا و همکارانش در 
 يهااردوگاهدر  نگرش مردان و زنان نسبت به ضرب و شتم زنمورد 

سط  ضرب و      در اردن نيپناهندگان فل شد که  شخص  انجام دادند م
ــتم زن  ــ ۸از  يکيت زنان و مردان در حداقل ياکثر ازنظرش ه يفرض

ــده به  ــت. در ب هاآنارائه شـ  يکه قربان ييهاآنن زنان، يموجه اسـ
دارد موجه بودن ضـرب و شـتم    يشـتر ياحتمال ب اندبودهخشـونت  

ــان را گزارش کننــد (    ــل    ي همچن     ).۳۱زن و  ين در پژوهش توسـ
 يفرهنگ هين سرما يبد که يمشخص گرد  ۱۳۹۳همکارانش در سال  

ه ب کنندهمراجعهن زنان يدر ب يزان خشــونت روانيافته و ميتجســم 
نادار      طه مع خانوداه راب گاه  قدر  که  يطوربه  .وجود دارد يداد هر چ

ــرما ــم  يه فرهنگيس ــونتيش ين زنان افزايافته در بيتجس  ابد خش
   ).۳۲( ابدييمکاهش  هاآنه يعل يروان

له  حدود  ازجم جه اول  يا يها تي م افتن ي ن پژوهش در در
نه  بال     ييها نمو که در فراغ  بدون ب ي بود  ند   يها يقرار يا  فرز

ــال در مراکز درمان ــخ  يخردس ــر به پاس ــش يدهحاض  يهابه پرس
ــند. همچنيتحق ــين با توجه به ايق باش ــؤاالت ا ينکه بخش ن ياز س

 ييزناشو يافراد و رابطه يزندگ يخصوص يحوزهپژوهش مربوط به 
ل کامل پرسشنامه دشوار يآنان بود، مجاب کردن افراد نمونه به تکم
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ضر به برمال کردن   خود  يهمسر  يرابطهبود، چراکه افراد عموماً حا
ــتند. عالوه بر آن با توجه به اين ــو هانمونهاز  ينکه برخيس ر در حض

شــدند يم يشــغول به پاســخ دهم هاآنا همراه با يهمســرانشــان 
ــور  ــانس ــخ ياحتمال خودس ــت. همچنيها ندر پاس ن، يز وجود داش

سر بود،        يبرخ کهييازآنجا شنامه مربوط به نظر هم س سؤاالت پر از 
ــته از خانم ــر  ييهاامکان خطا در آن دسـ ــور همسـ که بدون حضـ

  ز وجود داشت.يبودند ن يمشغول به پاسخ ده
زان خشونت اعمال شده با سطح   يانگر آن که ميج پژوهش بينتا
ــ ــعهيتحصـ ــکونت رابطه  يافتگيالت زنان و مردان و توسـ محل سـ

ــونت     يفرهنگ يها نگرشن يمعکوس دارد. همچن مانع و مولد خشـ

. لذا اندداشته ر شاخص خشونت   ين شدت رابطه را با متغ يشتر يز بين
ص  يشود افزا يشنهاد م يپ سطح تح سعه يش   يالت زنان و مردان، تو

صالح  حلهم يفرهنگ سطح خانواده در   يفرهنگ يهانگرشها و ا در 
  رد.يربط قرار گيذ يهادستور کار دستگاه

  
  يتشکر و قدردان

ن پژوهش يکه ما را در انجام ا يافراد يهيله از کلين وسيبد
هر ون شيناسيو واکس يپرسنل مراکز درمان ويژهبه، اندنموده ياري

سؤاالت ما بودند تشکر و  يکه پاسخگو يزيتهران و مادران عز
 شود.يم يقدردان
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Abstract 
Background & Aims: Violence against women is a universal phenomenon and has existed throughout 
all ages. This study aimed to clarify the dimensions of violence against pregnant women and its effective 
factors. 
Material & Methods: This cross-sectional study was conducted on 270 married women who were 
referred to Tehran medical and vaccination centers in April to June 2018. The research method was 
Survey and data gathering tool were a constructed questionnaire. Data were analyzed by SPSS software 
version 22 and statistical tests of Correlation coefficient, one way ANOVA and mean difference were 
used. 
Results: According to the results, 82.8% of women experienced at least one type of violence during 
pregnancy. Financial violence has been the most common type of violence and physical violence with 
29.66% has the lowest prevalence. The results also indicate that with a significant level of 5%, the 
increase in women's (r = 14) and men's (r = -11) education is an effective factor in reducing physical, 
financial and social violence. In addition, as the men's place of birth ranges from small rural areas to 
major cities, the level of violence (except for the financial violence) has fallen (r = -22). Women with a 
rural or small township are more under violence, and with the increase in the level of cultural 
development of the place of residence, the amount of violence in the financial (r=171), physical (r=13) 
and social (r =-15) dimensions is reduced. Also, two variables of cultural attitudes that product (r=50) 
and prevent (r = -40) violence have had the highest relationship with the variable of violence index. In 
addition, the formation of cultural attitudes in women has a significant relationship with the variables of 
age, education, cultural development of the place of residence and place of birth, but there was no 
significant relationship between ethnicity of women and cultural attitudes that product and prevent 
violence. 
Conclusion: According to the findings of this study, increasing the level of education of women and 
men, cultural development of neighborhoods and improving cultural attitudes at the family level are 
factors that affecting violence against pregnant women. 
Keywords: Cultural Attitudes, Cultural Factors, Domestic Violence, Pregnancy, Violence against 
Women.  
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