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 يک مطالعه کيفي: ن در خانوادهپيامدهاي خشونت عليه زنا
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خشونت علیه زنان به واسطه . رود یجدی برای سالمتی و حقوق انسانی به شمار م یخشونت علیه زنان، تهدید :مقدمه

مشکل بهداشت عمومى  کیپیامدهاى اساسى که بر بهداشت بارورى، سالمت جسمى و روانى زنان دارد، به عنوان 

خشونت در خانواده  یامدهایگرفته از پ ارتجارب زنان مورد خشونت قر یمطالعه حاضر با هدف بررس. شناخته شده است

 .انجام شد

مصاحبه  24داده ها، مشتمل بر  یگردآور ندیفرآ. محتوا است لیبه روش تحل یفیمطالعه ک کیحاضر مطالعه  :کارروش

آغاز و تا اشباع داده ها ادامه  1311در سال به صورت هدفمند  یرینمونه گ. با زنان مورد خشونت بود افتهیساختار  مهین

 .انجام شد یفیک یحتوام زیداده ها و به روش آنال یداده ها همزمان با جمع آور لیتحل. افتی

خشدونت   یامددهای از پتجارب مشارکت کنندگان  یانگرشد که ب یهدرونما 3منجر به استخراج  داده ها یلتحل :هايافته

 .بود ینقش همسر در یناکام و از هم گسسته یها یرهزنج ،خانواده یستمکاهش سالمت زنان، س: و شامل بودزنان  یهعل

 یسدتم بر کدل س  یخانواده، فقط دامنگیر زنان نبوده بلکه صدمات جد در زن علیه ثیرات سوء خشونتأت :گيرينتيجه

 .کند یاجتماع وارد م یکرهپ یخانواده و حت
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 مقدمه

 و سدالمتی  بدرای  جددی ی تهدیدد  ،زندان  علیه خشونت

 انزند  علیه خشونت(. 1)به شمار می رود  حقوق انسانی

از  غالبدا   کده  است شکل خشونت ترین رایج ،خانواده در

 مدردم  برنامده  در(. 2)پیونددد   می وقوع به شوهر سوی

اپیددمی  یدک   عندوان  به خانگى خشونت، (2010) سالم

 بدراى  ای سدازماندهى  هداى  روش و هشدد  شناخته جهانى

اسدت   شدده  پیشدنهاد  آن از پیشدگیرى  و درمان غربالگرى،

(3.)  

 توسدعه  یاز کشدورها  یاریبس در متعددی که مطالعات

 یبدا   یوعش بر است، شده انجامحال توسعه  در و یافته

 ،4) اند کردهطرف همسر اشاره  از زن به نسبت خشونت

 خشدونت  مدورد  ،حداکثر یک سوم زنان در کل دنیدا (. 5

 و هر ساله به میزان شیوع و مرگ و میدر  قرار گرفته اند

 ،اخیدر  یالملل نیمطالعات ب. ناشی از آن افزوده می شود

 در. (6) کدرده اندد  ذکدر   درصد 43-24 بین را آن وعیش

عندوان   تحتبهداشت  یسازمان جهان 239شماره  یانیهب

 خشدونت : آمده اسدت  2001 زنان در سال یهخشونت عل

درصدد و در   20 تدا  صدنعتی  کشورهای در خانگی های

درصدد   00تدا   ین تد  یکدای مرآجهان سوم و  یکشورها

 وجدود  ،زین ایرانمطالعات انجام شده در (. 0)وجود دارد 

 نتایج .ندنک یم دییتأ را آن از یناش عوارض و دهیپد نیا

درصد از زنان ایراندی از   66طرح ملی نشان می دهد که 

حداقل زمان انجام پژوهش  ابتدای زندگی مشترکشان تا

و بیشدترین ندوع    یک بار مورد خشونت قرار گرفتده اندد  

(. 1)ه است بود( %0/52)از نوع روانی و کالمی  ،خشونت

 (9 ،6)جهان  سراسر در خانگی خشونت توجه قابل یوعش

 آن یانبدار ز یامددهای بررسدی پ  بده  نیمحققباعث شده 

 (. 11، 10)بپردازند 

 خشدونت  .قابل توجه می باشدند  نیزخشونت  یامدهایپ

بهداشدت   بدر که  اساسى پیامدهاى واسطه به زنان علیه

یک  عنوان به دارد، زنان روانى و جسمى سالمت ،بارورى

 کده  (12)اسدت   شدده  شناخته بهداشت عمومى مشکل

 و سالمت نظیر مهم بهداشتی های اولویت بر منفی تأثیر

  (.13) دارد روان بهداشت و خانواده تنظیم مادران، ایمنی

 انوضوح نشان داده اند که خشونت علیه زنه بمطالعات 

با ناخوشی زنان و میزان مرگ و میر ارتبدا    ،در خانواده

ارتبدا  بدین    مطالعدات متعدددی   (.6)دارد معنی داری 

صورت حاد ه ب یخشونت توسط همسر با مشکالت جسم

ناشی از  استرس ترس و، آسیب .و مزمن را نشان داده اند

عوارضی مانندد   بروز به منجر تواند می، خانگی خشونت

نشانه های عصبی عود کننده مانندد میگدرن و    جراحات،

درد  ، (خصوص گردن و کمره ب)سندرم های درد  د،سردر

زخم معده  ،یعروق -های قلبی  بیماری آرتریت، شکمی،

بدر اسداس    .(14، 6، 4) و دیگر اختال ت گوارشی شدود 

از یا جنسدی   زنانی که مورد آزار فیزیکیمطالعات، نتایج 

درصد بیشتر از سایر  60 قرار داشتند،همسرانشان  سوی

، دچدار بیمداری هدای    نبودندد که مدورد خشدونت    یزنان

آنان ممکن است بده خددمات    اکثرو  (6) فیزیکی شدند

درمدان   جهت یاورژانسی و بیمارستانی بیشتر مراقبتی،

 بیماری ها و پیامدهای ناشی از خشونت نیاز داشته باشند

(15). 

 مانند بیمداری  ژنیکولوژی مشکالت از ای گسترده طیف

، جنسى میل کاهش دردناك، مقاربت التهابی لگن، های

 توضیح، غیر قابل واژینال خونریزى جنسی، آزردگی ایدز،

ادراری از دیگر آثار ناخوشایند  دستگاه عفونت لگن و درد

همچندین   ،لهأایدن مسد  . (3)می باشدند  خشونت خانگی 

عددم   :کده شدامل   بهداشت باروری داردبر عواقب جدی 

بارداری های  های پیشگیری از بارداری، استفاده از روش

قله از راه جنسی می تهای من ناخواسته و افزایش عفونت

 یاتفاق مد  نیز یخشونت در دوران باردار. (16، 1) باشد

 هنگام دیر که گاه منجر به سقط جنین مکرر، شروع افتد

زایمان  کم وزن، تولد نوزاد ی،باردار دوران های مراقبت

  .(4)شود  یزودرس و حتی مرگ نوزاد م

 یمنفد  یامددهای پاز  یگدر د یکدی  ،رواندی  یامددهای پ

 مطالعده در (. 6)اسدت   همسدرآزار  قربانیدان  در خشونت

بددر روی زنددان مندداطق کدده ( 2005)کومددار و همکدداران 

دلیدل اخدتالل در    انجدام شدد،  شهری و روسدتایی هندد   

همسددر آزاری بددود و  درصددد از زنددان، 40سددالمت روان 

 در(. 10) نیدداز بده مداخلدده درمدانی داشددتند  ایدن افدراد   

 خدورده  کتدک  زندان  سدندرم  به ،(2003) تانگه مطالع

شدامل  ایدن سدندرم    مجموعده نشدانه هدای   که  شده اشاره

 ی،جسددمان ئددمعال اضددطراب، ی،افسددردگ اخددتال ت

  یینپدا  نفد   عدزت  و یفدرد  ینبد  روابدط در  یتحساسد 
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 بررسددى بددا( 1999)و همکددار  فیکددری (.11). ی باشدددمد 

 تجربدده بددین ،پاکسددتانى زنددان جسددمى در خشددونت

 ارتبدا   فسدردگى و ا اضدطراب  حالدت  و جسدمى  خشونت

کدده ه گوندده ای ، بدد(p<001/0)نددد یافت دارى معنددى

 افسدرده  گدروه  جسدمى در  دیدده  خشدونت  زندان  از% 02

 و آلفونسددو – پیکددو. (19) داشددتند قددرار مضددطربو 

 خشدونت  زندان  گدروه  3 مطالعده  بدا  نیز (2006) همکاران

 خشدونت  و عداطفى  -جسدمى  دیدده  خشدونت  ندیدده، 

 افسدردگى  مئد عال شددت  بدین  کده  دریافتندد  دیده عاطفى

 وجدود  دارى معندى  ارتبدا   عمدر  طدول  در خشدونت  و

، (4) اعتمدداد بدده نفدد  کدداهش (. 20) (p=001/0)دارد 

 یارزشد  یبد  احسداس  یب،سد آ از پد   اسدترس  اختالل

 ایعشد  یامددهای پ یرعندوان سدا   به یبه خودکش اقدام و

 در (.21) اندد  شدده  مطدرح  زندان  بده  نسبت یرفتار بد

 سدیگار  مانندد رفتارهدای پرخطدر    ،خشدونت  تحت زنان

 .(4) افزایش می یابد اعتیاد و کشیدن

 ،ثیرات سوء خشونت خانگیأت اند که مطالعات نشان داده

بلکه کودکانی که در چندین   نبوده؛گیر زنان  فقط دامن

به احتمال بیشتری احساس  ،خانواده هایی رشد می کنند

احتمدال  بده  شرم و گناه دارند و آنهدا   خشم، درماندگی،

یا خودشان متجاوز و استفاده می شوند  قربانی سوء ،زیاد

در حقیقت جامعه هزینده زیدادی بدرای ایدن      .می شوند

 (.16) دله پرداخت خواهد کرأمس

متعددد در مدورد پیامددهای     وجدود مطالعدات  رغم  علی

هنوز جنبه هدای ناشدناخته زیدادی     زنان، علیهخشونت 

انجدام شدده در    مطالعدات بسدیاری از   .(22) وجود دارد

پیامدهای خشونت علیه زنان در دوران بارداری  هب ،ایران

و مطالعات اندکی در رابطه با عواقب خشونت اند پرداخته 

بیشدتر بدر پیامددهای     ،که این مطالعات نیدز وجود دارد 

 ینا. شده اندتمرکز مزنان  یهجسمی و روانی خشونت عل

ل جسمی و روانی ئبه مسا ،در حالی است که این پیامدها

که  را شامل می شودمحدود نبوده و ابعاد گسترده تری 

به  یق تریصورت عمه می توان ب کیفی، مطالعهبا انجام 

 .پرداخت لهأمس ینمختلف ا وجوه یبررس

توانند بدون  یهستند که م ییروش ها یفی،ک یروش ها

ها  یدهبه درك جامع پد ی،کم یقاتتحق یها یتمحدود

 یگدر، بده عبدارت د   ؛و بافت خود کمک کنندد  یطدر شرا

هایش مورد  یانسان را در متن محیط و با تمام پیچیدگ

دینامیدک، همده    یو بدر جنبده هدا    دهند یتوجه قرار م

 یکنندد و مد   یکیدد مد  أتجدارب انسدان ت   یجانبه و فرد

که آن را تجربده   یکوشند تا این ابعاد را از دیدگاه افراد

گیرند بکرده اند یا در حال کسب تجربه هستند، در نظر 

(23.) 

نیازمند توجه بده تجدارب    یز،خشونت ن یامدهایپدرك 

 بدرای  و ،است که مورد خشونت قرار گرفتده اندد   یافراد

جوی مبتنی بر ارتبدا  متقابدل و    ،این تجربیات دریافت

برابر و در نظر گرفتن زمینه ای که فرد در آن زندگی می 

 ینیو بال یقاستفاده از مطالعات عم. بسیار مهم است ،کند

تواند بده روشدن شددن     یزنان م یهدر حوزه خشونت عل

 یموجود در تجارب افراد یاصل ینها و مضام یهدرون ما

زنان کتدک   مخصوصا  قرار گرفته اند، یمورد بدرفتار که

در  تجارب افدراد  ،یبترت ینبد .(24) خورده، کمک کند

دسدت آوردن فهدم   ه باعدث بد  ی مورد خشونت خدانوادگ 

 ی ازشخص یقمختلف و دانش عم یاندازها ی، چشمذهن

 (.25)شود  یم یدهپد ینا یهایامدجمله پ از موارد خاص

 پد   در کده  را چده  آن یفدی، ک مطالعده کده   ییآنجا از

 کند یم یبررس ،دارد زنان تحت خشونت قرار یاتتجرب

که به  یفیک یران، مطالعها در که ینا به توجه با و (26)

 خشونت پرداختده شدود،   یهایامدابعاد مختلف پ یبررس

تجدارب   یبررسحاضر با هدف مطالعه  است؛ نشده انجام

 یهخشونت عل یامدهایزنان مورد خشونت قرار گرفته از پ

 .باشد یزنان در خانواده م
 

 کار روش
محتوا  یلبه روش تحل یفیک مطالعه حاضر یکمطالعه 

 یدگاهخشونت از د یهایامدپ یقعم یاست که به بررس

 یقانون یو مراجعه کننده به پزشک یدهزنان خشونت د

نمونه ها . پرداخت1311-1319در سال شهر مشهد 

 خشونت یلدل هکه ب ندساله بود 43تا  16زن  24شامل 

به  یرینمونه گ. مرکز مراجعه کرده بودند ینبه ا جسمی،

به بدین منظور با زنانی که  .بودبر هدف  یمبتن روش

خشونت را تجربه کرده و داشته  لیتماشرکت در مطالعه 

و تا زمان اشباع  شد انجاممصاحبه صورت فردی به  بودند

. یافتادامه  یدجد یبه داده ها یابیو عدم دست داده ها
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ف مطالعه صحبت اهدادر مورد  زناناز مصاحبه، با  قبل

شرکت در  جهتگاهانه آو  یکتب یتشد و از آنان رضا

 پرسشبا استفاده از  گردآوری داده ها. شد گرفتهمطالعه 

ساختارمند مطرح شده توسط پژوهشگر انجام  یمهن یها

ضبط و سپ   یصوت یلفا یافراد بر رو یصحبت ها. شد

 مطالعه ینا یلو تحل یهجهت تجز. شد یادهکاغذ پ یروبر 

زمان داده ها از  یلتحل. محتوا استفاده شد یلاز تحل

همان مصاحبه اول و به موازات انجام مصاحبه ها شروع 

ها  یادداشتصورت که  ینبد(. همزمان یلتحل)شد 

از متن به دست  یتا درك کل ندبار مطالعه شد ینچند

ابتدا . شد یبه خط خوانده م و سپ  متن، خط یدآ

صورت که  ینبه ا ،شد یسطح اول انجام م یارذکدگ

ا ت مطرح شده در مصاحبه بودند ؤکه پاسخ س یجمالت

جمالت،  یندر ا یاصل یمسپ  به مفاه. شد یمشخص م

، یکدیگربا  ینمضام یسهبا مقا. شد یمضمون داده م یک

. مضمون ها به دست آمد یرو ز یاصل یناز مضام یفهرست

مضمون ها  یرو ز یاصل ینمضام ،سطح دوم یدر کدگذار

مشابه  یبا معنا یاصل ینشد و سپ  مضام یم یبازخوان

 یم یلشدند و طبقات تشک یم یدسته بند یکدیگربا 

انجام شد  ینطبقات توسط محقق یینو تع یکدبند. شد

 یکدیگربا  ینشده توسط محقق یینتع ینو سپ  مضام

مصاحبه ها  یج،به نتا یاعتباربخش جهت. شد یسهمقا

طور مرتب  هشد و از نظرات همکاران ب یمکرر خوانده م

از  یایی آنپا یشافزا جهت ینهمچن. شد یاستفاده م

از  یصورت که بخش ینبد. استفاده شد ینظارت خارج

نداشت و به  مطالعهبا  یکه ارتباط یداده ها به محقق

او  یاداده شد تا مشخص شود آ ،بود یمنزله ناظر خارج

 ،مصاحبه یطمح. یا خیر از داده ها دارد یدرك مشابه یزن

مصاحبه ها در  .شهر مشهد بود یقانون یمراکز پزشک

به طوری که حریم افراد رعایت می شد،  ،اقی خلوتتا

شرکت  یططول هر مصاحبه بسته به شرا. صورت گرفت

جمله از . ودب یرمتغ یقهدق 90تا  یقهدق 30کنندگان از 

اخذ  مطالعه، ینشده در ا یترعا یمالحظات اخالق

 ینامه کتب یت، گرفتن رضایقانون ینامه از پزشک یمعرف

 یناندادن اطم ،شرکت در مطالعه جهتآگاهانه از زنان 

آنان  یخاطر به زنان در مورد محرمانه ماندن صحبت ها

کاغذ  یشدن رو یادهپ  از پ یصوت یها یلو حذف فا

  .بود
 

 ها يافته
 محدوده شرکت کننده در مطالعهاز زنان  %(5/30) نفر 9

 30-40سدنی   محددوده درصد  25سال و  20-30سنی 

از  %(3/51) نفر 2از نظر سطح تحصیالت، . داشتندسال 

%( 4/1)نفر  2 و تنها یپلمد %(3/33)نفر  1، سواد بی افراد

 .(1جدول ) داشتنددانشگاهی تحصیالت 

مددتن دسددت نوشددته هددا پیرامددون  از تجزیدده و تحلیددل 

سه مضمون  زنان توسط همسر، یهخشونت عل یامدهایپ

 . (2جدول  )استخراج شد 
 

 ويژگي هاي جمعيت شناختي زنان مشارکت کننده -1جدول     
 

 درصد تعداد متغیر

 سن

 سال 10د20

 سال 21د29

 سال 30د 39
 سال 40د 44

5 

9 

6 
4 

00/21 

50/30 

00/25 
50/16 

 تحصیالت

 بیسواد

 ابتدایی و راهنمایی

 دیپلم
 دانشگاهی

2 

12 

1 
2 

40/1 

00/50 

20/33 
40/1 

 اشتغال
 خانه دار

 شاغل

11 

6 

00/05 

00/25 

 00/100 24 جمع
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 کنندگانمضمون هاي استخراج شده از بيانات مشارکت  -2دول ج
 

  مضمون

 کاهش سالمت زنان

 سالمت جسمی در معرض خطر

 چالش جدی در سالمت روانی

 اختالل در سالمت جنسی

 زنجیره های از هم گسسته: سیستم خانواده

 

 سرنوشت نامعلوم یا غم انگیز فرزندان

 راه حل یا تشدید مشکل: طالق

  ناکامی در نقش همسری    
 

 کاهش سالمت زنان(1 

 در معرض خطر  يسالمت جسم( الف

گاه  ،استدهنده  آزار ،خشونت یتکه ماه ییاز آنجا

این احساس  و هخود قرار داد یرثأجسم را تحت ت

 .استهمراه  یزن یاز خشونت با صدمات جسم یندناخوشا

عوارض این صدمات گاه تا سال ها همراه این زنان بوده و 

 . خواهد بود

شد،  یزد که پام به شدت زخم ینهمچ (شوهرم) یکبار "

بود پام رو  یکنزد یگهد، شده بود یبعد زخمش عفون

خدا رو شکر با دارو و درمان خوب شد  یقطع کنند ول

گرچه جاش هنوز  بودم، یرشدرگ یالبته چند ماه

 (.19مشارکت کننده شماره ) ."مونده

عوارض جسمی  یگریساله د 20مشارکت کننده 

ب  زده توی  از": کشد یم یرگونه به تصو ینخشونت را ا

مشارکت ) "یادم میره حرفی که میخوام بزنم، سرم،

  (.14کننده شماره 

  يدر سالمت روان يجد يچالش ها( ب

واکنش مشخص زنان خشونت  ،وحشت و اضطراب ترس،

تنش . همیشه در آنان وجود داشت ،تنش .بوددیده 

روابط همسری از جنبه های مهم پیامد خشونت بوده و 

در . بارها به جنبه های مختلف آن پرداخته شده است

اعصابم  ینقدرا"ساله گفت  35 یخانمهمین رابطه 

آروم شم وگرنه  یتا کم یخورمخورده که قرص اعصاب م

ز من بدبخت تر کنم ا یفکر م .کردم یم یهگر یکسره

 .(12شماره  کننده مشارکت) "یستن یکس

از سوء رفتار که از چند  یو اندوه ناش یشانیآن ها در پر

مدام از خود می پرسیدند  ،ماه تا چند سال متفاوت بود

 یرخود به تصو یدگانمبهم را در برابر د یا یندهو آ "چرا"

نمیدونم  .اومده سرم بال این چرا دونمنمی ". یدندکش یم

 "میشه چی بچه یک و زندگی  این با عاقبتم و آخر

 (.6مشارکت کننده شماره )

 یم یزشوهرشان ن یصدا از یحت زنان مورد خشونت،

خاطرات  یادآورو  یدنوع تهد یکچرا که آن را  یدندترس

ته  کسی رو صدا میکنه،"کردند  یم یتلخ گذشته تلق

کنم  میهر کاری . احساس ترس می کنم دلم می لرزه،

حتی اگه با لحن . این ترس رو دور بیاندازم نمیشهتا 

صداش که بلند میشه می  خوب بگه برای من چایی بیار،

  (.2مشارکت کننده شماره ) "ترسم

دغدغه  ینیکی از مهمتر ،خشونت در تمام اشکال آن

و زندگی لحظه به  زنان خشونت دیده است یهای زندگ

را برای آنان به ارمغان می  یناامن م با ترس وألحظه تو

خواب آرام را از  یکلذت  یکه گاه حت یآورد؛ به گونه ا

ساله از وحشت و  21مشارکت کننده . یردگ یآن ها م

 یدگو یخواب سخن م خود در یتاحساس عدم امن

 مطرح برام هم هیچی. یکنمگفته که من خفه ات م علنا "

 ؟میشه چی بمیری اگه میکنی احساس وقت آن. نیست

مشارکت ) "کنم می زندگی نگرانی و وحشت در اش همه

 (.3کننده شماره 

 یبر خشونت باعث م یدو تمرکز شد یزندگ یتنش ها

به  یدیرا از دست بدهند، ناام یزندگ یشد تا لذت ها

خشونت  با یو خود را در مبارزه اجبار یایدسراغشان ب

. می برم جلو رو خودم زندگی بدبختی، به": ینندناتوان بب

 از. زنده روز نصف و ام مرده روز بگم، نصف جوری چه

 کنندهمشارکت ) "دارم که مشکالتی و ها گرفتاری این

 (.10 شماره

اوج  و یدرماندگ یتنها نشان دهنده یزن یافکار خودکش

که خونه پدر  یک روز" استکاهش سالمت روان آنان 

از  ،کردم یب  احساس حقارت و بدبخت از شوهرم بودم،
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ی قطار م یها یلر یرگفتم خودم رو ز. فرار کردمآنجا 

مشارکت کننده ) "ازم نباشه ینشون یچه یگهکه د کنم

 (. 23 شماره

رخت بسته بود و انتظار  برخی زنان گویی امید از زندگی

از خدا میخواهم زودتر مرگ من " .مرگ را می کشیدند

 (. 22 مشارکت کننده شماره) "خسته شدم رو برسونه،

  يل در سالمت جنساختال( ج
ذکر شده توسط شرکت  ینداز عواقب ناخوشا یگرد یکی

بر بهداشت خشونت ، عوارض سوء مطالعهکنندگان در 

که  من از دست شوهرم کتک خوردم ینقدرا". بود یبارور

سرم کتک  یبه اندازه موها .بچه سقط کردم یک

 (. 13 شماره مشارکت کننده) "خوردم

 از هم گسسته يها يرهزنج: خانواده يستمس( 2

 فرزندان يزغم انگ ياسرنوشت نامعلوم ( الف
فرزندان، قربانیان معصوم اختالفات خانوادگی هستند که 

مشکالت زیادی را در روند این تنش ها تجربه می کنند و 

 :تاوان مضاعف پیامدهای این اختالفات را نیز می پردازند

دا حا  مشکل روانی پی بچه رو از اول کتک میزده،"

طوری زدش که فرداش مجبور شدم نگذارم  یکبارکرده، 

گفتم جلو . تمام صورتش کبود شده بود. بره مدرسه

همه اش می ترسم از مدرسه فرار  .دوستاش خورد میشه

 .(11مشارکت کننده ) "کنه

کودکان از حقوق اولیه و طبیعی  یگاه ،به دنبال خشونت

 .شوندمی نیز محروم .. رفاه نسبی و مانند تحصیل،

ممانعت از تحصیل فرزندان از دیگر دغدغه های مادران 

گفت حق . دخترم شاگرد ممتاز ناحیه بود". خانواده بود

هر سالی که می رفتم . نداری درس بخونی و ادامه بدی

اسم بچه هام رو مدرسه می نوشتم کتک مفصل می 

 خوردم از این آقا که برای چی رفتی اسم بچه ها رو

 (. 11مشارکت کننده ) "ید خونه بمونهبا ی؟ دخترنوشت

بر ترس و  ،خانواده و فرزندان یاحساس از هم گسستگ

 یکه گمان م ییزد؛ تا آن جا یدامن م یشانی زنانپر

سوء  یرثأرود تا ت یم یشخشونت ها پ ینکردند آنقدر ا

از مشارکت  یکی. خود را بر سرنوشت فرزندشان بگذارد

گونه به  ینرا اخود  یمادر یزکنندگان ح  غم انگ

 .عمه اش دخترم ازدواج کرده با پسر" :کشد یم یرتصو

آنقدر سرکوفتش . شوهرش کتکش میزنه .اون هم درگیره

پدر و مادرت هم زندگیشون همینطوری  یگنم زنند، می

 (. 4مشارکت کننده ) "بوده

بر درس و  یبه سخت ،کودکان مادران مورد خشونت

و  یادگیریکنند و تجربه مشکالت  یتمرکز م یادگیری

 بهش گفتم دخترم مثال ". را ذکر کردند یلیافت تحص

بچه آمد  .میخواد ریاضی حل کنه بهش کمک کن

له رو أنشست کنار پدرش، تا پدرش دید بچه نمیتونه مس

کوبید تو سرش که چرا نمیتونی سریع  سریع حل کنه،

 (. 10 مشارکت کننده شماره) "حل کنی؟

 مشكل يدتشد ياراه حل : طالق( ب 
تنها به سرنوشت فرزندان  ،ترس از گسستن خانواده

از آن بود که زنان مورد  یداده ها حاک. شد یمحدود نم

و  یپناه یخشونت همواره در ترس و هراس از طالق، ب

آخه من بخواهم ". بعد از طالق هستند یمشکالت مال

 مشارکت) "تا بچه چه کارکنم 3طالق بگیرم با این 

 (.4 شماره کننده

 یروز یکبابام گفته اگر ": گفت یگریساله د 24خانم 

. ینطورمامانم هم هم ،یستممن ن ،یریطالق بگ یبخواه

 مشارکت) "نکنی حساب ما حمایت رو وقت یک یعنی

 . (21 کننده

 فقط و حقوق و حق بدون هراس به عنوان گاه طالق،

 که کشیده موهاشو آنقدر". شد عنوان ماندن زنده برای

 آخردست  .اجرا گذاشتیم رو اش قبالها ن  .شده کنده

 رو حقوقت و حق اینکه بدون کنند می مجبورت هم

 (. 4شماره  کننده مشارکت) "بگیری بدهند، طالق

  يدر نقش همسر يناکام( 3
سبک  یشگیهم ییرکه تغ ینقش همسر یها یدشوار

اضطراب و احساس از  ،بر تنش، دنک یرا طلب م یزندگ

 یم انآن. دبخش یشدت م یدست دادن کنترل زندگ

داشته  یاحساس خوشبخت ،زنان یرسا همانندخواستند 

مورد  حاکم باشد، یشاندر زندگ یمیتصفا و صم. باشند

 ها، یمرفتن حر یناما از ب .و احترام واقع شوند یمتکر

احساس  یگزینیجا ی،خوشبخت یجاه ب یاحساس بدبخت

 یاحترام یبیمیت و صفا و صم یجابه نفرت از همسر 

 . هاست یدشوار ینزن از جمله ا یتمکرر به شخص یها
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تمام قبح ها  .احساس میکنی دیگه هیچ حریمی نمونده "

مشارکت کننده ) "دیگه برات چیزی نمونده .ریخته

 (. 4 شماره

شما خودتون  .دیگه مهر و محبت ها همه از بین میره"

جایی برای مهر  یاحترام یهمه دعوا و ب ینبا ا کنید،فکر 

نمی تونه باقی  اصال  و محبت تو زندگیت باقی می مونه؟

 .(10 مشارکت کننده شماره) "بمونه

 "(...گریه)ازدواج کردیم که به آرامش برسیم ولی "

 .(3 مشارکت کننده شماره)

تبدیل به  ،تفریح یا گفتگو با همسر نظیرحقوق ساده ای 

یک بار  .سال زنش هستم 1": زو برای زنان شده بودآر

ببرم تا همین  تا بچه ات رو بگیرم، 2نگفته بیا دست تو و 

 .(21 مشارکت کننده شماره) "پارك سر کوچه

هیچ وقت . هیچ وقت مثل بقیه زن و شوهر ها نیستیم"

من  .دلی کنیم نشده با هم بنشینیم و صحبت کنیم، درد

مشارکت ) "اون هم همینطور .بگم باید درد دلم رو بیرون

  (.ساله 31خانم  ،19کننده شماره 
 

 بحث 
که مورد خشونت  یزنانبر اساس نتایج مطالعه حاضر، 

 یو روان یاز کاهش سالمت جسم ،قرار گرفته بودند

تحت نیز آنان  یبهداشت بارور ینهمچن، داشتند یتشکا

 یو سالمت یو عواقب طب یامدهاپ. قرار گرفته بود یرثأت

زنان، ب  شگرف و ناتوان کننده  یهعل یخشونت خانوادگ

نشان  یکامرآدر ( 2004)و همکاران  مالکو مطالعه .است

مراجعه به بخش  یلیونم یماز ن یشب یانهکه سال داد

به  ییسرپا یزیتو یلیونم یکها و  یمارستاناورژان  ب

افتد و در  یدر آن کشور اتفاق م یدنبال همسرآزار

 یهایامدو پ یخشونت خانگ ینارتبا  ب ،متعدد اتمطالع

 یجسم یها یمانند ناتوانآن  یو روان یسالمت جسم

و اختالل اضطراب  یخودکش ،یافسردگ اضطراب، مزمن،

بر  .(20) است یدهزنان به اثبات رس بهصدمه  به دنبال

از  یشترب یخشونت خانگ ،یگزارش بانک جهان اساس

 سرطان پستان و رحم و تصادفات، یرنظ ییها یماریب

 شود یساله م 44تا  15رفتن سالمت زنان  یناز ب باعث

 ،زن یرو تحق یفحاش ید،مانند تهد یروان یبدرفتار (.21)

و از دست دادن  یناتوان عجز، منجر به ترس، یتدر نها

 چهارم یک از بیش همچنین. ی شوداعتماد به نف  او م

 خشونت دارند، قربانیان خودکشی در سعی که زنانی

و همکاران  کوئلوپانا مطالعهدر (. 29) هستند خانوادگی

درصد از زنانی که مورد  40در  ،در مکزیک (2001)

بارداری نیز  طولخشونت در  خشونت قرار گرفته بودند،

 (.30)بود افزایش یافته 

مشارکت کنندگان از احساس تنش  ،حاضر مطالعهدر 

کاهش اعتماد به نف  و  اندوه، یشانی،ترس، پر مداوم،

 یا یندهآ کهگفتند  یسخن م یپناه یب یبح  غر

در  و یدکش یم یربه تصو یدگانشانمبهم را در برابر د

-16)اشاره شده است  این نکتهبه  یزن یگرد مطالعات

منجر به  ،خشونت یروان یهایامدپ یقتدر حق (.31

سالمت روان آنان را  و شدهدر زنان و اضطراب  یافسردگ

را  یبه مداخله درمان یازو نکرده  یدتهد یصورت جده ب

 انپژوهشگر(. 32، 10، 6) افزایش می دهددر آن ها 

 یتیدر نارضا یشهر ،ینداحساسات ناخوشا ینا ند کهمعتقد

 .دارد ییزناشو

خشونت  ینهدر زمکه ( 2002) امین ا سالمیدر مطالعه 

 مراجعه کننده بهخشونت  یانو قربان اندر زن یخانگ

 یندرصد زنان بر ا 15انجام شد، مراکز مشاوره خانواده 

جنبه کتک  ینو وحشتناك تر ینباور بودند که بدتر

بلکه  یست،ن یزیکیخوردن از مرد، تنها خشونت ف

است  یحالت ترس و احساس سرخوردگ ی،خشونت روان

این (. 33)کتک خوردن تجربه کرده اند  ینکه آنان در ح

به دلیل  ،پیامدها در حالی است که سالمت روان زنان

متعدد آنان در جامعه نیازمند توجه های ایفای نقش 

عاطفی و روانی زنان در  مین امنیت جسمی،أاست و ت

خانواده از عوامل مهم در ثبات و پایداری خانواده و 

 .(34) شودجامعه محسوب می 

 و عی استترین نهادهای اجتما یکی از مستحکم ،خانواده

های جدی به  آسیب ،این نهاد ضربه ببیند در صورتی که

 خانواده، یستمیس یهبر اساس نظر .شود جامعه وارد می

 یو بر هم اثر م یرندپذ یم اثرخانواده از هم  ءاعضا

باعث  ،عضو یک یله براأوجود هرگونه مس لذا،. گذارند

 یجنتا .شود یم یدر نظام خانوادگ ییربروز چالش و تغ

مهم  یهایامداز پ یکینشان داد که  مطالعه حاضر

به  یجد یبخانواده و آس یختگیاز هم گس ،خشونت
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تحت  ،کودکان یکه برخ یطوره ب. فرزندان است

دچار مشکالت  یگرد یبرخ ند،ه بودخشونت پدر واقع شد

یر دامنگ ،بعد از ازدواج یآن حت یرثأت یگاه شده و یروان

عرصه  تنگ کردن بر خشونت خانگی عالوه. آنان بود

گوناگون و قابل توجهی  تأثیراتزندگی برای زن و شوهر، 

که نه تنها  داردبر کودکان و نوجوانان شاهد این خشونت 

زندگی حال و آینده آنها، بلکه جامعه را نیز به مخاطره 

 مشکالت نوع :یسدنو یم (2003) یجرم. اندازدمی 

 یها مکش کشاز  آنان یعاطف تجربه با نوجوانان یعاطف

و همکار  وانگ مطالعه .(35) دارد ارتبا  ینوالد ییزناشو

 و نوجوانان یافسردگ یزانم ینب که نشان داد (2003)

 وجود یدار یمعن ارتبا  آنان ینوالد ییزناشو یترضا

ت و  که دچار مشکال ینیوالد(. 36)( p<05/0) دارد

با مشاجرات خود  ،هستند یتیشخص ی وفات عاطف اختال

 آنجایی از. شوند یبه کودك م یو ضربه روان یبباعث آس

 در آرام و امن محیطی داشتن کودك، حقوق از یکی که

 کودك نوعی به یکدیگر با والدین مشاجره است،  خانه

 کودك، مادر و پدر. شود می محسوب ناآگاهانه آزاری

 به را او نباید ندارند، را او بدنی تنبیه حق که همانگونه

 (.30) دهند قرار آزار مورد و روانی روحی لحاظ
 یزرابطه خشونت آم یرثأت یپژوهشگران با مطالعه بر رو

 یجهنت ینبه ا ،کودکان یپدر و مادر بر سالمت روان یانم

 ینوالد یزپرتنش و خشونت آم یند که رفتارهایدرس

با مشکالت  یدر بزرگسال کودکان ینشود تا ا یم باعث

 (.31)رو به رو شوند  یجد یروان

بالفاصله در  ،می شودکه از نهاد خانواده صحبت  یهنگام

وجود  .شود یم یعشق و عالقه تداع ،یمیتصم ذهن،

منو  به  ،نهاد یننظم در ا یاستحکام و برقرار ثبات،

 یول .است یکدیگرخانواده با  ءداشتن روابط گرم اعضا

فضا  ینا نبرند یناز ب باعث یریکشمکش و درگ ،تضاد

. شکند یآن را در هم م یتآرام خانه و امن یرتصو شده و

 مطالعات نشان داده اند که عوامل تنش زا در روابط

 بحران یتو در نها یباعث احساس درماندگ ی،همسر

 یرابطه اظهار م یندر ا شکر کن .شود یم ییزناشو یها

 از وابستگی، ایمن، دلبستگی سبک با ینزوج دارد که

  .رندبرخوردا زناشویی بیشتری رضایت و تعهد اعتماد،

 هستند هم مخالف سبک دلبستگی که دارای زوجینی

 به کمتر ،دارند اعتماد دیگریک به کمتر ،(ناایمن و ایمن)

 و ، مراقبتشآرام جمله از دیگریک اساسی نیازهای ءارضا

 مشغولیت و وسواس ،دارند توجه جنسی کامرواسازی

 ترند خصمانه دارند، خود مورد شریک در بیشتری ذهنی

نتیجه  در و پردازند می دیگریک با به صحبت کمتر و

 بنابراین .دارند دیگریکنسبت به  کمتری تعهد احساس

 طالق نهایت در و پیوند ینا قطع جهت در اینکه احتمال

( 2004) یلزاستمطالعه (. 39)، بیشتر است بردارند گام

کننده  ینیب یشپ ینزوج ینشان داد که ناسازگار یزن

 یناخشنودباعث کمتر در همسران بوده و  یمیروابط صم

رو احتمال از هم  یناز ا. می شود ییدر روابط زناشو

فرد در  ینا. است یادز یارآنها بس ییو جدا یدگیپاش

ارزش و  یب یکند انسان یاحساس م ییروابط زناشو

 یمنفور و ناخواستن یفرد ،ناقص است و از نظر همسرش

 یتاو به حما یازکند که ن ید و احساس مرو یبه شمار م

 یبرآورده نم یهمسرش، به اندازه کاف یاز سو یعاطف

 از نظر محبت، یتافراد سه گونه محروم یندر ا. شود

 .(40)شود  یم مشاهده یتو حما یهمدل

قابل تعمیم نبودن و ، مطالعه نیمحدودیت های اجمله از 

، بود( ویژه مکان هب)وابسته بودن نتایج پژوهش به شرایط 

تواند از دیدگاهی دیگر با لحاظ کردن  خود میاین که 

، مطالعهمتغیرهای شرایط محیطی و فرهنگی در 

 .یا دست کم یک ویژگی محسوب شودو توانمندی 

، زنان علیه خشونت که حقیقت این گرفتن در نظر با

 محسوب حقوق انسانی و سالمتی برای جدی یتهدید

 که نیمی از جمعیت هر جامعه ینو با نظر به ا شود می

پرورش  ،ای را زنان تشکیل می دهند و در عین حال

جامع،  یداشتن نگاه، دهنده همه افراد جامعه هستند

 ینهزنان در زم ئلدرك و حل مسا یباز برا یدگسترده و د

 با همراه کارا، نیداشتن قوان .(41)خشونت  زم است 

در  را یمهم نقش تواند یم د،یمف یراهکارها و ها برنامه

 در. کند یباز یخانوادگ یها خشونت انواع کاهش جهت

 و ها رسانه ،ینید یعلما روشنفکران، نقش نهیزم نیا

 بر نظارت و نیقوان بر یرگذاریتأث یبرا ،یمدن ینهادها

 از یکی. است برخوردار ویژه ای تیاهم از آن، قیتطب

 حقوق نیمواز به احترام خشونت، رفع یبرا مهم نکات

 خاطر به دیبا امّا است، بشر حقوق فرهنگ میتعم و بشر
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 یها پشتوانه بدون بشر، حقوق فرهنگ داشتن که داشت

 صورت به یحقوق و یاقتصاد یها تیحما واجتماعی 

 ،ییتجنس ضیتبع بدون جامعه، افراد تمام یبرا کسانی

 .رسد یم نظر به ممکنغیر  ی،زبان و ینژاد
 

 يريگ يجهنت
خانواده، فقط دامنگیر  در زن علیه ثیرات سوء خشونتأت

خانواده و  یستمبر کل س یزنان نبوده بلکه صدمات جد

 .کند یاجتماع وارد م یکرهپ یحت

 يتشكر و قدردان
 یسازمان پزشک یمعاونت محترم پژوهشبدینوسیله از 

که حمایت مالی این طرح را بر عهده کشور  یقانون

 یهمکاران محترم مراکز پزشک ین ازهمچنداشتند و 

که صبورانه به  یتمام شرکت کنندگان و مشهد یقانون

تشکر و قدردانی می پرداختند،  یشتجارب خو ییبازگو

 .شود
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