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 يمرورمقاله 

  ۱۴۰۰الي  ۱۳۹۹ي هاسالان در بين ريزنان در ا هيبر انواع خشونت عل يمرور
  

  2، فاطمه پروین1*جعفري سیده زهرا
  

  28/06/1401رش یخ پذیتار 04/04/1401افت یخ دریتار
 
 يدهچک

منع خشونت  يبرا ینیجهان قوان يکشورها شتریدر ب نکهیبا توجه به اگذار بر سالمت زنان و جامعه است.  ریتأثي امقولهخشونت علیه زنان  :هدف و زمينهپيش
نواع خشونت یین شیوع و علت ا. در نتیجه هدف از این مقاله تعمیهست یمعضل اجتماع نیاز ا یتوجهاما ما همچنان شاهد آمار قابل ،شده است بیزنان تصو هیعل

  بوده است. 1400 الی 1399 يهاسال سال بین 11علیه زنان در ایران طی 
براي منابع  scholar, Springer, Pubmed, Proquest Googleي اطالعاتی هابانکمروري در قالب بررسی مقاالت از  صورتبهاین مطالعه  مواد و روش کار:

ي انجام شد. کلید اابخانهکتو پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، براي منابع فارسی همراه با مطالعات  Magiran, Iranmedexي اطالعاتی هابانکانگلیسی و 
ي هاواژهمنابع فارسی و کلید  ي جستجو عبارت بودند از: خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت سایبري، زنان ایران، خشونت علیه زنان ازدواج کرده درهاواژه

women, cyber violence, violence against married women Domestic violence, Violence against  مقاله 18551در منابع انگلیسی. در ابتدا 
ب مقاالت شامل رهاي انتخامقاله وارد مطالعه شد. معیا 45ي ورود و خروج در نهایت ارهایمعاستخراج شد که با مطالعه چکیده و عنوان مقاالت و در نظر گرفتن 

  .بود در زمینه خشونت علیه زنان در ایران 1400 الی 1399 يهاسالمقاالت معتبر چاپ شده در بین 
. عواملی باشدیموع جنسی ننتایج نشان داد شایعترین نوع خشونت علیه زنان در ایران خشونت روانی و پس از آن خشونت جسمی و کمترین خشونت از  ها:يافته

خشونت علیه زنان  سازنهیزمو غیره عوامل  سایبري، بحران کرونا اجتماعی، اعتیاد همسر، سن، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان، فضاي–تصادي چون مشکالت اق
  .بودند

کمک به آگاه  لیه زنانعي کاهش بحران خشونت هاراه. یکی از گرددیمترین نوع خشونت علیه زنان در ایران محسوب خشونت روانی شایع :يريگجهينتبحث و 
  هداشتی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.ب -سازي زنان در رابطه با حقوق خود است. همچنین مداخالت قضایی، آموزشی، درمانی

 خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان ازدواج کرده، زنان ایران، خشونت سایبري، خشونت خانگی کليدواژها:

  
 ۲۶۹-۲۷۹ ، ص۱۴۰۱ تير، ۱۵۳ درپي، پيچهارم، شماره بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
             07136200431      تلفن:   ،   یی      و ماما   ي              دانشکده پرستار  ،                         دانشگاه علوم پزشکی شیراز     راز،  ی ش  :            آدرس مکاتبه

Email: bahareh.jfr75sun@gmail.com 

 
  مقدمه

گذار بر سالمت زنان و جامعه  ریتأث يازنان مقوله هیخشونت عل
 یمنته يبسیار ینقص عضو و آزار روح ،که هر ساله به قتل، است

که هر روز  ینشان از افزایش یک بحران دارد. بحران ی، همگشودیم
. خشونت عیله زنان در خانواده در محیط شودیبه وسعت آن افزوده م

ت ال. چه بسا مشککندیمانده و به بیرون درز پیدا نم یبسته باق
ل در خوردن الاخت اضطراب، وسواس و ،یافسردگ ،یتنهای ونچ یروان

و همچنین  يو رفتار یل روابطال، سرزنش خود، اختیدنو خواب
 ،یداخل يها، آسیب اندامهایشبیه شکستگ یت فیزیکالمشک

                                                             
  (نویسنده مسئول) رازیش یپزشک علوم, دانشگاه آموزش شی, گراییماما ارشد یکارشناس يدانشجو 1
  رازیش یپزشک علوم دانشگاه, يبارور بهداشت شی, گراییماما ارشد یکارشناس يدانشجو 2

 يها و.... از عواقب کشنده و آسیب زاعفونت ،یالتهاب يهايماریب
دیگر منتقل  نسلبه  یخشونت علیه زنان است که همچنان از نسل

خشونت  يکه به معنا یخشونت خانگ ر،یاخ يهادههدر ). 1شود (یم
 ،یاز مسائل مهم اجتماع یکیزن است، به عنوان  هیعل همسر
با  سهیزنان در مقاهمچنین ) 2مطرح شده است ( یو قانون یبهداشت

و قدرت  یمنزلت اجتماع ،يمردانِ هم تراز خود در جامعه منابع ماد
 اصطالح )3دارند ( يو تحقق نفس کمتر يخودباور يهاو فرصت

از اعمال از جمله  ياگسترده فیط فیتوص يزنان برا هیخشونت عل
ضرب و شتم، قاچاق، فحشا،  ،یسوء رفتار عاطف ،یقتل، تجاوز جنس
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با وجود  .مورد استفاده قرار گرفته است ریناسزا و تحقوفحش
 فیتعر ینظران درباره چگونگ صاحب نیمفهوم در ب نیا یگستردگ

پژوهش  ک) طی ی2(زنان اختالف نظر وجود دارد  هیخشونت عل
استان  مرکز 28 در ران،یزنان در ا هیدرباره خشونت علبزرگ که 

 ،یزبان يهاخشونت را بهزنان  هیعل یخشونت خانگ انجام شد،کشور 
ی تقسیم و آموزش يفکر ،ياقتصاد ،یجنس ،یحقوق ،یکیزیف ،یروان

نوع خشونت است که در آن  نیترمشخصخشونت فیزیکی  کردند.
). خشونت روانی نوعی 4( ردیگیمجسم فرد قربانی مورد هدف قرار 

از خشونت است که شرف، آبرو و اعتماد به نفس زنان را خدشه دار 
نوع خشونت اعمال  نیترفراوانو همچنین طبق مطالعات  کندیم

 ترس از آبرو بیان نیز به علتشده علیه زنان که در اکثر مواقع 
). خشونت اقتصادي یک رفتار خشونت آمیز از طرف 4( گرددینم

عامالن خشونت است که با قصد و نیت قبلی در راستاي گرفتن 
استقالل زنان و وابسته نگه داشتن آنان با محروم کردنشان از منابع 

). اما خشونت جنسی که بر اساس تعاریف 5( ردیگیممالی صورت 
و حتی ازدواج اجباري  گرددینمشامل دخول  صرفاًذکر شده 

روانی علیه آنان محسوب -دختران هم نوعی خشونت جنسی
  ).4( گرددیم

ال س 11خشونت علیه زنان ایرانی در  سازنهیزماز جمله علل 
رف الکل، روانی، سو مص-به مشکالت اقتصادي توانیمگذشته 

ي خانوادگی، سن تضادها، سایبري، سطح تحصیالت، 19-کووید
دي)، زنان، شغل همسر یا اشتغال زنان، نوع ازدواج (تحمیلی یا ارا

تجربه خشونت والدین در کودکی، کیفیت زندگی زناشویی، 
ت خانواده، مرد ساالري، عقاید فرهنگی، جمعی-ي تربیتیهاتفاوت

  دینی و سابقه کیفري همسر اشاره کرد.
منع  يبرا ینین قوانجها يکشورها شتریدر ب نکهیتوجه به ا با

شده است اما ما همچنان شاهد آمار  بیزنان تصو هیخشونت عل
ي دنیا و از جمله کشورهادر تمام  یمعضل اجتماع نیاز ا یتوجهقابل

برعلیه زنان به  هاخشونتو شیوع انواع  آمارها البته .میهستایران 
 نیما از ا هدفو شهرهاي مختلف متفاوت است.  کشورهاتفکیک 

شیوع آن در شهرهاي  زنان و هیخشونت علتعیین انواع  ي،مقاله مرور
  .است ریسال اخ 11 یط مختلف ایران

  
  مواد و روش کار

براي انجام این مطالعه مروري گام اول یافتن مقاالت با استفاده 
ي خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان ازدواج کرده، هاواژهاز کلید 

زنان ایران، خشونت سایبري، خشونت خانگی در منابع فارسی و کلید 
 ,women, cyber violence Domestic violence يهاواژه

Violence against  در منابع انگلیسی استفاده شد. جستجو در
محدود شد. هدف ما  Iranي اطالعاتی انگلیسی به کشور هاگاهیپا

تعیین شیوع و علل انواع خشونت علیه زنان در ایران بود. که در ابتدا 
استخراج شد. جستجو با استفاده از مقاالت برگرفته  مقاله 18551

 ,Google scholar, Pubmed, Elsevirي اطالعاتی هابانکاز 

Springer, Procuest  ي اطالعاتیهاگاهیپابراي منابع انگلیسی و 

Magiran, Iranmedex  و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
ي انجام شد که با اياکتابخانهمطالعات  به همراهبراي منابع فارسی 

بررسی چکیده مقاالت در گام دوم مقاالتی که داراي معیار ورود به 
-2021هاي مطالعه بودند از جمله مقاالت معتبر چاپ شده در سال

ت علیه زنان در ایران و مقاالت چاپ شده در در زمینه خشون 2010
مجالت خارجی و ایرانی با همین مضمون انتخاب گشتند. با توجه 
به وسیع بودن دامنه خشونت علیه زنان در ایران فقط به موارد 

خشونت سایبري و  -جنسی و..) -روانی-جسمی( یخانگخشونت 
شاره شده خشونت علیه زنان در زمان کرونا در این مقاله مروري ا

ي خروج از مطالعه ارهایمعسوم حذف مقاالتی که داراي  گام است.
کودکان و سالمندان و  ,بودند که شامل خشونت علیه زنان باردار

موارد خشونت علیه زنان مبتال به اختالالتی چون ناباروري، 
سرطان دهانه رحم و سایر اختالالت و در مواقع خاص  ,ماستکتومی

که با مطالعه  شدندیمو مطالعات بستر حقوقی از جمله خواستگاري 
 45عنوان و چکیده مقاالت مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 

  مقاله وارد مطالعه شد.
  

      فلوچارت انتخاب مقاالت ):۱(شکل 
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  هاافتهي

زنان با  هیآمارها و مطالعات مربوط به خشونت عل یبررس
از زنان مورد خشونت قرار  ياریبس رایهمراه است ز ییهايدشوار

 يمسئله خوددار نیا انیاز ب یموانع فرهنگ ایترس و  لیگرفته به دل
را در سطح  یوقوع خشونت خانگ زانیکه ابعاد م ییآمارها .کنندیم
 یرانیدرصد از زنان ا 8/89است که  یحاک دهد،ینشان م یمل

 يهاخشونت یمشترك خود هرگز قربان یاند در طول زندگگفته
در  ریافراد درگ شتریب نیاند. همچننبوده یو ناموس یجنس

 یلیو خ نییپااعالم کردند که در حد  یو ناموس یجنس يهاخشونت
اند. البته با توجه به وجود بوده هاخشونتنوع  نیدر معرض ا ن،ییپا

 نیدرباره اظهار چن یشرع یو حت یعرف ،يالزام، جبر هنجار ینوع

کم  زانیم توانیم حاًیتلو ران،یدر جامعه و فرهنگ ا ییهاخشونت
و نزاکت زنان مورد  ياز خود سانسور یرا ناش هاخشونتنوع  نیا

  ).2( دانست همطالع
درباره  یشیمایپ يهاپژوهش نیترو مهم نیاز بزرگتر یکی

استان کشور  28در مراکز  یمل یطرح ران،یزنان در ا هیخشونت عل
وزارت کشور و مرکز امور مشارکت  یاست که در دفتر امور اجتماع

انواع مختلف خشونت  قیتحق نیا در اجرا شد ،يجمهور استیزنان ر
شده است که عبارتند از:  يبند میزنان در نُه گروه تقس هیعل یخانگ

 يفکر ،ياقتصاد ،یجنس ،یحقوق ،یکیزیف ،یروان ،یزبان يهاخشونت
  .باشندیمی و آموزش

  
  سال گذشته 10شیوع انواع خشونت علیه زنان در شهرهاي مختلف ایران طی  ):۱(جدول 

  سال  نویسنده
تعداد 
  نمونه

  شهر
خشونت 
  جسمی

  جنسی  خشونت روانی
با  هاخشونتسایر 

  ذکر درصد
فخارزاده و الهامی و 

  )20همکاران (
  7/%1  71/%7  17/%8  آبادان  623  94

تهدیدکننده حیات 
3/8  

شیخ بردسیري و خادمی 
  )21همکاران (پور و 

  6/%66  55/%3  36/%6  اصفهان  836  95
    
 _  

زنجانی وسیف الهی و 
  )22همکاران (

    3/%41  2/%43  ایالم  400  96
  3/%18اقتصادي 

  51/2 یاجتماع
همکاران درخشان پور و 

)23(  
  6/%8  %54  24/%8  بندرعباس  460  92

خشونت کالمی 
8%/24  

  %23,7  %23,8  تبریز  1000  97  )24( یقربان
  
 _  

  دیتهد 23,8%

همکاران خوشه مهري و 
)25(  

  %50  %15  تهران  100  91
  
 _  

 %10 یکالم

  %14.5  %32  %16  نور آباد  400  92  )29همکاران (محمدي و 
ی و اجتماع 33.5%
  حقوقی

  72/1±4  84/4±7  39/3±8  بویراحمد  206  96  )26( ینیوامیاري نسب 
  6/3 ياقتصاد

  4/2 یکالم
  6/3 یخانگ

محسنی تبریزي و 
  )7همکاران (

  _   %26,8  %69,7    یزد  142  89

  %26,9  %73,1  اهواز  310  96-95  )19همکاران (کردي و 
 _  

  
 _  

فر طالب پور و کریمی 
)18(  

98  200  
اردبیل و 
  کرمانشاه

اردبیل 
6%/40  

  6/52اردبیل 
  6/36کرمانشاه 

  72اردبیل %
  2/35کرمانشاه 

مالی دراردبیل  
6,48%  

  درکرمانشاه
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کرمانشاه 
32%  

34%  

  بیشترین میزان    سقز  200  1400  )8و همکاران (باغی 
  
 _  

  
 _  

  یکالم %38,1  %18,9  %21,3  %23,1  رفسنجان  540  91  )27ترکاشوند (
  %2,78اقتصادي   %4,36  %24,83  %14,87  لرستان  383  89  )28( يغضنفر

 ینیامو  يآبادشاهزارع 
)11(  

89  121  
 قوم 3تکاب (
رد و ک-آذري

  فارس)
  %96,6اقتصادي   85,77%  81,19%  33,66%

  13/%22  29/%28    کوهدشت  194  92  )30ندرپور (
  
 _  

  ياقتصاد %19  %42  %37  %23  روانسر  200  91  )13( ییرزایممحمدي و 

  
 در این جدول به بررسی شیوع انواع خشونت علیه زنان در

گذشته پرداخته است و با توجه  سال 10شهرهاي ختلف ایران طی 
نتیجه گرفت میزان خشونت روانی  توانیمآمده  به دستي هادادهبه 

 قرار دارد. هاخشونتدر اکثر نقاط ایران در باالترین سطح 
در رتبه  یو جنس یجدول خشونت جسم نیطبق ا نیهمچن

 انواع ردیگیقرار م در نقاط مختلف ایران زنان هیدوم انواع خشونت عل
 ،ی، خانگی، کالميزنانه از جمله اقتصاد هیاز خشونت عل يگرید

جدول ذکر  نیدر ا زین اتیح به کننده دیو تهد یحقوق ،یاجتماع
انواع خشونت، به خود  ریرا نسبت به سا ياند که درصدکمترشده

  .انداختصاص داده
 

 بر خشونت علیه زنان به تفکیک شهرهاي مختلف در ایران مؤثرعوامل  ):۲(جدول 

  نویسنده سال انتشار مقاله شهر علت خشونت

 طالب پور و کریمی فر 98 اردبیل تضاد خانوادگی

 طالب پور و کریمی فر 98 کرمانشاه ضادخانوادگیت-جربه خشونتت-قاید دینیع-دخالت بستگان

 زنجانی زاده و همکاران 93 مشهد سرمایه اجتماعی کمتر خشونت بیشتر

 باغی و همکاران 1400 سقز درآمدخانواده-زدواجمدت ا-نس-یماري مردانب-حصیالتت-شغل

 يآبادشاهزارع  92 کوهدشت مردساالري

 محمدي و میرزایی 91 روانسر یزان همکاري مردان در خانوادهم-یانهاقتدارمردگرا-تجربه خشونت

 یف الهی و همکارانس-زنجانی 96 ایالم ییکیفیت زندگی زناشو–حمایت و آگاهی واعتماد و سرمایه اجتماعی 

 )25همکاران (حشیانی و  91 تهران درآمد-رزندانتعدادف-تحصیالت

 قدرت تصمیم گیري و طبقه اجتماعی
توابع نورآباد (

 استان فارس)
 همکارانمحمدي و  92

 محسنی تبریزي و همکاران 89 یزد فرهنگی-تربیتی

یانه تصورسلطه گرا-شغل همسر-سطح سواد-هجمعیت خانواد-سن زنان
 جربه خشونت والدین درکودکیت-همسر

 غضنفري 89 لرستان

 کردي و همکاران 96-95 اهواز شغل و تحصیالت
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زان کمترین می و 122,2با میانگین  هايآذربیشترین خشونت بین قوم 
نوع -وضعیت اشتغال–است بوده 113,9 نیانگیمخشونت بین کرد ها با 

  سبت خویشاوندي باهمسرن-حصیالتت-تحمیلی یا رادي)ازدواج (
 کمترین خشونت بین زوجین از دو قوم متفاوت بوده است

 قوم 3تکاب (
رد و ک-آذري

 فارس)

 و امینی يآبادشاهزارع  89

 )41( ینیامیاري نسب و  96 بویراحمد زنانسطح تحصیالت و اشتغال 

جربه ت-جاجباردرازدوا-اصله سنی زوجینف-درآمدخانواده-اعتیادهمسر
 خشونت توسط همسر

 95 اصفهان
شیخ بردسیري و خادمی پور و 

 )21همکاران (

و افت سرمایه اجتماعی  مایت اجتماعیح-اعمال قدرت توسط مرد
  خانواده

 قوم کرد بوده استوبیشترین میزان خشونت بین 

 قوم 3( هیاروم
ترك و کرد و 

 شوري)آ-ارمنی

90-91 
  آقاخانی و همکاران

)43( 

-دسن و محل تول-سابقه کیفري-یرضایت زناشوی-مصرف سیگاروالکل
 درصد8,8 یوروان درصد70 یجسمبیماري –مدت ازدواج-شغل همسر

 نوع مسکن-درصد10هردو یا 

 لهامی و همکارانا-فخارزاده 94 آبادان

  
جدول فوق به بررسی علل خشونت علیه زنان در مناطق مختلف 

این جدول علل  براساس گذشته پرداخته است. سال 10ایران طی 
نژاد و قومیت و  ریتأثتحت  تواندیمخشونت در نقاط مختلف ایران 

 هانهیزمفرهنگ مردمان هرمنطقه متفاوت باشد و گاهی نیز دربعضی 
مقاالت به مواردي چون  ریسا با سایر نقاط همپوشانی داشته باشد.

خشونت علیه  سازنهیزمعلل  عنوانبهبحران کرونا و نقش سایبري 
 .اندکردهزنان اشاره 

  :انواع خشونت عليه زنان
از  ياگسترده فیط فیتوص يزنان برا هیاصطالح خشونت عل

ضرب و شتم،  ،یسوء رفتار عاطف ،یاعمال از جمله قتل، تجاوز جنس
. مورد استفاده قرار گرفته است ریناسزا و تحق وفحش قاچاق، فحشا،

 ینظران درباره چگونگ صاحب نیمفهوم در ب نیا یوجود گستردگ با
  .)2( زنان اختالف نظر وجود دارد هیخشونت عل فیتعر

  _خشونت جنسي۱
دهان  ایدر واژن، مقعد  يزور ایو  ينفوذ اجبار يتجاوز به معنا

یان بپژوهشگران که عموماً توسط  يترگسترده فیاست. در تعر
است  ياجبار یهر گونه اعمال جنس یبه معن یتجاوز جنس شود،یم

از لمس کردن تا تجاوز را در بر  شود؛یکه لزوماً شامل دخول نم
 يهازنان از جمله خشونت ي) ازدواج اجبار5( ردیگیم

 نیترحوزه خانواده است چراکه دختران در مهم در یروان_یجنس
و  رندیگیمورد خشونت قرار م گزینش همسر یعنی یمرحله زندگ

بی آنان است مورد  یعیحق طبیک در انتخاب همسر که  يآزاد
  .)4( ردیگیمتوجهی قرار 

 دانجام دادن 1398در سال  و همکاران یکه فتح يامطالعه در 
 ،یآن را به سه خشونت کالم قیو مصاد یانواع خشونت جنس

 .اندکرده يبندمیتقس یجسمان خشونتو یکالم ریخشونت غ
 ينوع خشونت عامالن خشونت با گفتارها نیاخشونت کالمی: _الف

در واقع شامل  و کنندیمفراهم را  انیآزار قربان نهیخود زم یجنس
بر زنان وارد  یکالم يهاهیکنا ایاست که بر اثر کالم  ییتمام آزارها

 یمیدر قالب مفاه توانیآزار رسان را م یجنس يگفتارها شودیم
و  های، شوخیجنس يشنهادهایپ ،یجنس يهاهمچون متلک

افراد  اتیتجرب یبررس .به حساب آورد آن ریو نظا یجنس يطنزها
و  هاتیدر موقع یمتعدد کالم يهاخشونت انگری؛ بمورد مطالعه

 توانیپژوهش م يهامصاحبه یبررس ازست گوناگون ا يفضاها
نوع  نیترعیشا خانمان،یزنان ب انینوع خشونت در م نیگفت، ا

نوع از  نیا در خشونت غیرکالمی:_ب .رودیخشونت به شمار م
 انیقربان میگفتار خود به طور مستق ایخشونت اگرچه افراد با کالم 

 ایود، نشان هوس آل يها، بلکه با نگاهدهندینمقرار آزار مورد را 
 ریآزار غ يهانهیشدن به زنان، زم رهیو خ یدادن آلت تناسل شینما

 خشونت جمسی:_جکنندیخانمان را فراهم م یزنان ب یکالم
است که  زیخشونت آم يعمدتاً شامل رفتارها ،یخشونت جسمان

 .پردازندیخود م انیقربان یکیزیآزار ف بهدرآن، عامالن خشونت، 
 یروابط جنس جادیو ا دنیبغل کردن، بوس، یگروه یروابط جنس

توسط مشارکت  دیمورد تاک میاز مفاه یبرخ ه اجباربانجام گرفته 
  .)6کنندگان پژوهش بوده است (

  _خشونت فيزيکي۲
مانند لگد  زیآمخشونت ياز رفتارها يادامنه یکیزیخشونت ف

. ردیگیمرا در بر  یزدن تا استفاده از اسلحه و به قتل رساندن قربان
. شودیمی مورد هدف واقع در این نوع خشونت، جسم فرد قربان )2(

نوع  نیترآن را مشخص توانیم یبا توجه به آثار خشونت جسم
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 محققانخشونتگر و  ،یکه مورد توجه فرد قربان در نظرگرفتخشونت 
). همچنین تبریزي و همکاران در زمینه خشونت 4است (گرفته قرار 

که این نوع از خشونت به  کنندیمجسمانی علیه زنان بیان 
 .ردیگیمو قتل انجام  شکنجه ي مختلفی چون کتک زدن,هاصورت

که جسم زن را مورد آزار  یرفتار اجتماع نوعنوع خشونت به هر  نیا
  .)7( قابل تعمیم است دهد،یقرار مو اذیت 
  _ خشونت رواني۳

آبرو و  ,است که شرافت يزیرفتار خشونت آم یخشونت روان
رفتار به صورت انتقاد  نیا .دهدیمهدف قرار اعتماد به نفس زنان را 

به طالق وتهدید مداوم  يهایو فحاش نیتمسخر و توه ,ریتحق ,ناروا
که  یطبق گزارشهای )4رود (یازدواج دوباره به کار م ازن یدادن 
 هاخشونتاین ضرب و جرح، خود ه بدترین جنب کنند،یم بیانزنان 

از آن  یدر ترس و وحشت ناش یو زندگ یبلکه عذاب روان ستین
 هیعل یزاده مؤلف کتاب خشونت خانگ ییحی نی) دکتر حس8است (

نه تنها کم  ینوشته است: (خشونت روان نیزنان در کتاب خود چن
قرار گرفته است و بررسی  قیجلوه کرده بلکه کمتر مورد تحق تیاهم
  گرفته است) انجام آن فیتعر در راستاي يکمتر سعیرو  نیاز ا

  _خشونت اقتصادي۴
به  یاز دسترس زنانمحروم کردن  يبه معنا يخشونت اقتصاد

 ،یمال ای يخشونت اقتصاد بکاربردن. با است یو مال يمنابع اقتصاد
خود  انیکنند مانع استقالل قربان یعامالن خشونت ممکن است سع

ین ا )2وابسته به خود نگه دارند ( طیرا در شرا هاآنشوند تا بتوانند 
 يرا در کارها اناست که زن تیقصد و ن ياز رو ينوع خشونت، رفتار

قرار  ضیتبع تحت فشار، آزار و یمربوط به اشتغال، اقتصاد و دارای
نکردن نفقه،  آن عبارت است از: پرداخت يها. مصداقدهدیم

حقوق  يخساست، کنترل وسواسگونه هزینه منزل، دریافت اجبار
 ازو فرزندان، سوء استفاده  سرهم يضرور يازهاین نکردن نیزن، تأم

 لیزنان تحص ،ی) در جوامع مردساالر افراط9همسر ( یاموال و دارای
از  نتریپای التیاز نظر تحص که یدر انتخاب کار با مردان کرده

 یمناسب يکار تیو اگر موقع شوندیوارد رقابت مهستند خودشان 
. زنان در ستیجاد شود از نظر دستمزد قانع کننده نهم برایشان ای

منزلت  ،يتراز خود در جامعه، منابع ماد مقایسه با مردانِ هم
  .)3دارند ( يو تحقق نفس کمتر يخودباور يو فرصتها یاجتماع
خشونت علیه زنان طبق مطالعات انجام شده از سال  سازنهیزمعوامل 
  :2021تا سال  2010

از جمله  یکه عوامل مختلف دهندیم مطالعات مختلف نشان
 .گذار باشند ریزنان تأث هیبر خشونت عل توانندیم یو اجتماع يفرد

 19 دیکوو ریتأث 99مطالعات میرزانیا و فیروزي درسال  براساس
برافزایش میزان خشونت علیه زنان به علت مسائلی چون قرنطینه 

اختالالت روانی وسومصرف مواد -مشکالت اقتصادي-طوالنی مدت 

زنجانی زاده وصلح آبادي و  مطالعات مخدر و الکل را بیان کرد.
به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی  93همکاري در سال 

مقدمی در  مطالعات کوسی وجود دارد.و خشونت علیه زنان رابطه مع
ي نوظهور پیش ادهیپد عنوانبهداد که فضاي مجازي  نشان 96سال 

تهدیدي براي زنان  تواندیمآن  ریانکارناپذروي زنان عالوه بر مزایاي 
ي هاخشونتنگاه جنسیتی و انواع  تواندیممحسوب شود از آن رو که 

مطالعه مقدمی مطالعات  دییأتداشته باشد. و در  به همراهسایبري را 
داد زنان در معرض  نشان 96همت پور و محسنی و مظاهري در سال 

ي کالمی و روانی وجنسی در فضاي مجازي قرار هاخشونتانواع 
دارند که در واقع همان نگاه جنسیتی و انواع خشونت سایبري را 

زن با  کاربران درصد87بیان کرده است و نشان داد که دست کم 
و بیشتر زنان در محدوده  شوندیمي تهدید جنسی مواجه هاامیپ

ي مختلف و اعتیادآنالین هاگروهدر  تیعضو .اندبوده ساله 18-30
نتیجه سایبري  در .دهدیماحتمال آسیب و خشونت را افزایش 

براي خشونت علیه زنان نه تنها بی اثر نیست  سازنهیزمعلتی  عنوانبه
 بلکه اثر بسزایی دارد.

در زمینه تحلیل پیام  98مطالعات جعفري و فرامرزیان در سال 
ي هاامیپخشونت آمیز در کانال تلگرام استان اردبیل نشان داد از بین 

خشونت آمیز غیر جنسی علیه زنان که رایجترین نوع پیام بوده است 
ي هاامیپبیشترین نوع خشونت عاطفی وروانی بوده است و از میان 

ر کانال تلگرام اردبیل بیشترین خشونت هرزگی علیه زنان د جنسی
محض مردان و از بین خشونت برون خط در کانال تلگرام تهدید به 

مطابق آمار مطالعات همت پور و  که تجاوز به عنف بوده است.
محسنی که بیشترین خشونت در فضاي سایبري را خشونت روانی 

خشونت مربوط عنوان کرده بودند در این مطالعه نیزبیشترین میزان 
به نوع روانی و عاطفی گزارش شده است. مطالعه احمدي ورهنوردي 

سال و با طول  31-35نشان داد که زنان  93و همکاران درسال 
 .اندگرفتهبیشتر در معرض خشونت قرار سال  6-10مدت ازدواج 

تایج نشان داد بین سن، در مطالعات پوردل و همکاران ن نیهمچن
ان خشونت علیه زنان ارتباط معنادار وجود سطح تحصیالت با میز

پاسخ دهندگان هر چه سن  يهادارد، یعنی با توجه به آمار و پاسخ
ازدواج باالتر باشد و یا تحصیالت زن و یا مرد و یا هر دو باالتر باشد 

مطالعات باغی  میزان خشونت در خانواده علیه زنان کمتر خواهد بود.
نشان داد بین شغل و تحصیالت  1400و دالوند و همکاران در سال 

 زمان ازدواجو بیماري مردان و درآمد خانواده و سن زوجین و مدت
با خشونت علیه زنان ارتباط مستقیمی وجود دارد. که ارتباط بین 
  سن و طول مدت ازدواج در مطالعه احمدي و رهنوردي را تائید کرد.

همسرانشان نظریه آلبرت بندورا در اعمال خشونت مردان علیه 
یکی مدل سازي و یکی  شودیمرفتار از دو راه آموخته  معتقد است

که خشن  آموزندیمدریافت پاداش پس کودکانی که به هر طریق 
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 عالوه باشند ممکن است این رفتار را در بزرگسالی نیز ادامه دهند.
 ) مثالً 10( کندیمي خشن را تفسیر نیز رفتارهابر یادگیري آن 
سرپیچی وي از  به خاطرد کتک خوردن مادر دختري که شاه

هنجارهاي پدرش بوده است الگوي مردساالرانه را در ذهن خود 
معتقدند خشونت  ياریبس ). در همین زمینه نیز11( دهدیمپرورش 

 تیتداوم و تقو يبرا يزنان هنوز به عنوان ابزار هیعل یخانگ
 تیع رفتار قابلنو نی. اشودیزنان از مردان، استفاده م يفرمانبردار

که شاهد خشونت  یپسران رایرا دارد؛ ز گریبه نسل د یانتقال از نسل
خود  تحل اختالفا يبرا یمادران هستند، در دوران بزرگسال هیعل
و در مقابل دختران  آورندیم يپسران به خشونت رو ریاز سا شیپ

دختران با احتمال  رینسبت به سا زیمادرانشان ن هیشاهد خشونت عل
مطالعات متفاوت  )12( شودیخشونت شوهران خود م یقربان شتریب

و نوروزي و  يآبادشاهمحمدي و میرزایی و همچنین مطالعات 
علت  عنوانبهبه نقش اقتدار مردانه یا همان مردساالري  سعادتی

در مطالعه که پورل  ).13کردند (خشونت علیه زنان اشاره  سازنهیزم
 يو شهر ییزنان روستا هیخشونت عل سهیمقا يدل و همکاران بر رو

که؛ خشونت علیه زنان در زنان  انددهیرس جهینت نیاند به اانجام داده
 ۀروستایی و شهري در ابعاد خشونت روانی، محرومیت مالی

، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی و یو اجتماع محرومیت روانی
  ).14گذشته مرد و خرافات تفاوت معناداري ندارد (

 
  يريگجهينتبحث و 

تعیین شیوع و علل  باهدفروایتی که -در این مطالعه مروري
سال گذشته تدوین  11خشونت علیه زنان در ایران طی  سازنهیزم

در اکثر مطالعات متوجه باال  آمدهدستبهشده است، با توجه به آمار 
بودن خشونت روانی حتی در فضاي مجازي در مقایسه با سایر انواع 

ست  یدر حالاین  ) و16)(15( میشویمنقاط ایران خشونت در اکثر 
گزارش  هاخشونتکه ممکن است خشونت روانی کمتر از سایر انواع 

از حقوق خود در مقابل خشونت  دهیدبیآسشود چون اکثر زنان 
ترس از آبرو از ذکر  به علتهمسرانشان آگاهی ندارند و گاهی نیز 

در اکثر  آمار خشونتبررسی  کهیدرحال). 2( کنندیمآن خودداري 
بودن خشونت روانی علیه زنان را نشان  شتریب ,شهرهاي ایران

توسط راد و صالح در  93ي که در سال امطالعهولی در  دهدیم
) و همچنین مطالعات طالب پور و 17شهرستان خوي انجام گرفت (

و مطالعات محمدي و میرزایی  در اردبیل 98همکاران که در سال 
شهرستان روانسر نشان داد که خشونت جنسی  در 91 در سال

در این  شدهاعمالبیشترین و خشونت فیزیکی کمترین نوع خشونت 
 95 -96). مطالعات کوردي و همکاران در سال 13،18( استنقاط 

انجام گرفت و نشان داد خشونت جسمی بیشترین نوع خشونت علیه 
و امینی  يآبادشاه). مطالعات زارع 19( باشدیمزنان در شهر اهواز 

در شهر تکاب نیز بیشترین آمار خشونت علیه زنان را  89در سال 
). بنابراین لزوم 11در زمینه خشونت اقتصادي مطرح کرده است (

خشونت علیه آنان و  سازنهیزمشناخت مسائل  آموزش زنان در مورد
و مراجعه به ي کاهش خشونت هاروشدر زمینه  هاآنآگاه کردن 

از حقوق خود بر کاهش این  موقعبهمراکز حمایتی و دفاع مناسب و 
با توجه به کاربرد و  نیهمچن است. ریانکارناپذعلیه زنان  هاخشونت

 تیریگفت نظارت و مد توانیمافزایش استفاده از فضاي مجازي 
از  تا حدي تواندیم زین و راهکارهاي کاهش تخلفات سایبريدرست 

 یتیجنس يریپذجامعهبه عمل آورد.  يریجلوگ هاخشونت نیا
 یزنان است و تا زمان هیو ادامه خشونت عل دیعامل بازتول نیتریاصل

معضل ادامه خواهد داشت  نیا ردیدر جامعه صورت نگ یکه تحول
 رییتغ- 1: شوندیمطرح م ریز يهاشنهادیپمشکل  نیرفع ا يبرا

راه زنان و دختران از  يتوانمندساز-2 دیو عقاها ها، فرهنگرشگن
 شتریب يهایبه آگاه یابیدست منظوربهآنان  التیسطح تحص شیافزا

و  انزن یتیجنس يهانقش يگسترش برابر- 3و کسب منابع قدرت 
از زنان و  تیحما نیقوان نیتدو ایو  يبازنگر-4در خانواده؛  انمرد

براي مطالعات  تواندیماین مقاله  جهیدرنت )14( هاآنآموزش حقوق 
در علیه زنان  شدهاعمالي هاخشونتدر زمینه انواع  یشناسجامعه

محققین قرار بگیرد تا با  مورداستفادهگذشته  سال 10طی  رانیا
شناخت میزان شیوع انواع خشونت در نقاط مختلف کشور آشنا شوند 

ي امداخله اقدامات و از اطالعات آن در تحقیقات خود بهره گیرند.
درمانی -قضایی و مراکز آموزشی و بهداشتی  يهادستگاهباید سطح 

صورت بگیرد و همچنین زنان باید به سطح آگاهی مطلوب در زمینه 
حقوق شرعی و قانونی خود در جامعه و خانواده برسند و گسترش 
مراکز مشاوره خانواده و کاهش تبعیض جنسیتی و کمک به بهبود 

زمینه اشتغال و  يسازفراهمبا  هاخانوادهشرایط اقتصادي 
  باید مدنظر قرار بگیرد. يآموزحرفه

  
  تشکر و قدرداني

مامایی دانشگاه علوم -وسیله از اساتید واحد پرستاريبدین
پزشکی شیراز که ما را در نوشتن این مقاله یاري کردند کمال تشکر 

 .میآوریمرا بجا 
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Abstract 
Background & Aims: Violence against women is a substance that affects the health of women and 
society. Although there are laws in most countries to prohibit violence against women, but there is still 
significant statistics of this social problem. The purpose of this study was to determine the prevalence 
and causes of various types of violence against women in Iran in 11 years from 2010 to 2021. 
Materials & Methods: This study is a review which conducted by reviewing articles from google 
scholar, Springer, Pubmed, and Proquest databases for English sources and Magiran, Iranmedex, and 
academic Jihad databases for Persian sources, along with library studies. The search keywords were: 
violence against women, domestic violence, cyber violence, Iranian women, violence against married 
women in English sources and their equivalent terms in Persian. Initially 18551 articles were extracted 
that by studying their abstracts and titles and considering the entry and exit criteria, 45 articles were 
included in the study. The selection criteria of the articles was authentic articles published from 2010 to 
2021 in the field of violence against women in Iran. 
Results: The results of the study showed that the most common type of violence against women in Iran 
is mental violence, followed by physical violence, and the sexual violence which was the least. Factors 
such as socio-economic problems, spouse's addiction, age, education level, number of children, 
cyberspace, Corona crisis, etc. were the underlying factors of violence against women. 
Conclusion: Psychological violence is the most common type of violence against women in Iran. One 
of the ways to reduce the crisis of violence against women is to inform them about their rights. Judicial, 
educational, and medical-health interventions should also be considered. 
Keywords: Violence Against Women, Violence Against Married Women, Iranian Women, Cyber 
Violence, Domestic Violence 
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