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شهر اهواز  در رفتار با زنان و عوامل مرتبط آن سوء ينسب ين فراوانييمطالعه تع

 .باشديم
 ؛ =P=،۰۵/۰α ۷/۶۵ براساس، ين مطالعه مقطعيانجام ا يبرا :یروش بررس

انتخاب  ياچند مرحله يريگبا روش نمونه سال ۵۵الي  ۱۵زن متأهل  ۳۶۸تعداد 
اس يست مقيپرسشنامه دموگرافيك و چک ل ها ازي دادهجهت گردآور. شدند
 وتعارض استفاده  يهاکيشده تاکت ياس اصالحرفتار با زنان اشتراوس و مقسوء

ها اعتماد محتوي و آزمون همزمان و پايايي ارزياب از ييو روا ييايجهت پا
ن ل شده  با استفاده از آزمويو تکم يآوراطالعات جمع ).=r٪۸۷(استفاده شد

 .يل شدتحل ه ويدو تجز يکا
خشونت را تجربه کرده  هانمونه درصد ۶۳ج پژوهش نشان داد ينتا :هاافتهی

، درصد ۸/۵۸ ي، رواندرصد ۴/۴۳ يکيزيرفتار فبودند انواع خشونت شامل سوء
خشونت . را تحمل کرده بودند درصد ۲/۱۲ يو اقتصاد درصد ۲/۳۴ يجنس
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 ، >۰۵/۰Pآمدزان دري، م)>۰۰۱/۰P(اد به مواد مخدريسن ازدواج زن و اعت سواد،

تفاوت سن ازدواج رابطه  =۰۰۶/۰P ، تعداد فرزندان =۰۳/۰Pسن ازدواج همسر
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 يآموزش يهايزيربرنامه يبا اجراشود يشنهاد ميپج ينتابا توجه به  :يریگجهینت

کنترل خشم، مقابله خصوص جوان در  نيزوج يبه خصوص برا يدر سطح مل
 و آرامشاز خشونت  يريشگيپ نهيو کنترل استرس زم يبا مشکالت زندگ

   .فراهم شودخانواده 
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  مقدمه
خ با شدت يها در تمام تاره انسانياعمال خشونت عل

ن ياما زنان و دختران در مقابل ا. شته استوضعف وجود دا
را نسبت به مردان از نظر يباشند، زيرتر ميب پذيعمل آس

). ۱(تر هستندفيضع يتر و از نظر جسمانحساس يروح
قطعنامه مربوط به حذف  در ف سازمان ملل متحديطبق تعر

خشونت  ،۱۹۹۳سال يه زنان در اجالس عموميخشونت عل
ه يخشونت عل: "ف شده استيتعر ن گونهيه زنان را ايعل

ت يزنان عبارت است از هر گونه رفتار خشن وابسته به جنس
 يا رواني ي، جنسيب جسميا احتمال آسيب يکه موجب آس

تواند با يم ين رفتاريچن .مضر همراه با رنج زنان گردد
و به صورت  يآزاد و اريا سلب مطلق اختيد، اجبار يتهد

به  يخشونت خانوادگ) ۲"(انجام شود يآشکار و پنهان
ست اما توجه ين يديده جديه زنان پديخصوص خشونت عل
-يد بر ميبه دوران جد ياجتماع يابه آن به عنوان مساله

آمار واطالعات استخراج شده از مطالعات گوناگون . گردد
است و  يجهان ياه زنان مسالهيدهد که خشونت علينشان م

ل در ين دليبه هم ).۳(در اغلب جوامع قابل مشاهده است
 يبحران مسألهاز دوازده  يکيدر زمره  مسألهن يا ۱۹۹۵سال 

ها و ازمند توجه خاص دولتيشد، که ن يکشورها معرف
   .)۴( است يالمللنيجوامع ب
باستان  .مدت استيرفتار با زنان طوالنسوء ةخچيتار

سال  ۲۰۰از زنان متعلق به  ياشده ييايشناسان اجساد موم
از سوء  يجمجمه ناش يهاياند که شکستگدا کردهيش را پيپ

ک از يستماتيس يالگو ،يخشونت خانگ). ۱(اندرفتار داشته
تواند در هر ياست که م ياانهياستفاده گراسوء يرفتارها

، کنترل و ين کار به منظور تسلطا .رخ دهد يدوره زمان
، يعاطف - يرد که شامل خشونت روانيگيتجاوز صورت م

شامل  يعاطف - يخشونت روان ).۳(است يجنس و يکيزيف
 ي، ممانعت از آگاهيقربان ير کردن، کنترل بر رفتارهايتحق

ت يفرد از اجتماع، ممنوع ي، جداسازيافتن از مسائل روزمره
استفاده از  يکيزيخشونت ف. باشديم...  ل ويارتباط با فام

ا مرگ يب رساندن ، ناتوان ساختن يجهت آس يکيزيزور ف
 يکيزيف يروهايشامل استفاده از ن يشد و خشونت جنسبايم

 يل فرد، سعيبر خالف م يجهت انجام هر گونه عمل جنس
 .)۵-۸( باشديبا افراد ناتوان م يرابطه جنس يدر برقرار

که  يدارد، به طور يمخرب يامدهايخشونت در خانواده پ
هشت هزار کودک در  ون ويليب به هشت ميکا قريدر آمر

. ن خود هستنديوالدين انه شاهد خشونت بيکا ساليآمر
رفتار با مادرانشان هستند ده برابر افراد که شاهد سوء يپسران

-ي، همسران خود را مورد آزار قرار ميدر بزرگسال يعاد
-يها پرورش من گونه خانوادهيکه در ا يدختران .)۸(دهند

خشونت از جانب  يرايشتر پذينده، بيآ يابند در زندگي
 .)۹(هستندهمسر خود 

ن شکل خشونت، همراه با يترعيشا يخشونت خانگ
ن يشتريس و بين گزارش به پلين احتمال تکرار، کمتريشتريب

ن يشتريب است که در يو اقتصاد ي، روانيعوارض اجتماع
به ) مانند شوهر(ن فرد خانواده يترکيموارد غالبا توسط نزد

متفاوت  ياوع آن در نقاط مختلف دنيش .)۱۰(وندديپيوقوع م
ها از خانواده يميش از نيشود که در بيآورد ماست و بر

ها، از هر چهار زن، گزارش يه برخيبر پا. وجود داشته باشد
ک سوم زنان ي باًيک نفر در معرض خشونت است و تقري

 در .)۱۱(اندک بار خشونت را تجربه کردهيجهان دست کم 
زنان از  درصد ۵۱ نشان داد ۲۰۰۹ان يپاکستان کرامال

از جمله سردرد  يده دچار مشکالت جسميخشونت د
( هستند يمقاربت يهايماريو ب ي، درد معده، سوختگيعصب
 قا يمشکالت زنان تحت خشونت در جنوب افر. )۱۲

اختالل ، يروانپزشک يداروها يبرا، درخواست سردرد
 .اضطراب بود، احساس ضرب و شتم، ي، خستگخواب

اعالم ) ۱۳۸۴(فروتن .)۱۳(بود صيتشخ نيترعيشا يافسردگ
، يکيزيرفتار فسوء درصد ۵/۶۲ طالق يزنان متقاض: کرد

همسران را تجربه  ياز سو يرفتار جنسسوء درصد۵/۴۸
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وع خشونت در زنان را يش) ۱۳۸۶(و ممتاز پور) ۱۴(اندنموده
  ).۱۵( گزارش کرد درصد ۷/۶۱

دار درصد زنان همسر ۴۹-۱۳اظهار داشت ) ۲۰۰۴(واتز 
ن يهمچن). ۱۶(مورد خشونت هستند ييقايفري آادر کشوره

 ۸/۴۵ که ادعا کردند) ۲۰۰۸(کا يمرآهمکاران در  لسون ويو
 ۱۷(اندک نوع خشونت را تجربه کردهيزنان حداقل  درصد

الت در يجده ايه يدر بررس) ۲۰۰۵(ايوسويهاسگاوا و  ).
مرد  ۷ک زن و از هر يزن  ۴کا گزارش شد که از هر يامر

 زين) ۲۰۰۴(دا يما ).۱۸(شود يرفتار م ءسو يک نفر قرباني
اش در زنان تحت مطالعه درصد ۴/۴۴شد  يه مدعيدر ترک

 انداز جانب همسر تحت خشونت بوده ياز زندگ يادوره
مرکز استان  ۲۸در  گسترده که يک بررسيران يدر ا ).۱۹(

مورد  يهاهخانواد درصد ۶۶، نشان داد در کشور انجام شد
مشترک ،  يزندگ يک بار از ابتدايت کم ، زنان دسيبررس

خشونت  رهاخانوا درصد  ۳۰در . اندخشونت را تجربه کرده
 يهاخانوارها خشونت درصد  ۱۰و حاد و در  يجد يکيزيف

. )۲۰(م گزارش شده استيا دايمنجر به صدمات موقت 
 ، تهران)۲۱(درصد ۲۷در شهر کرج  يوع همسر آزاريش
) ۲۴( ۳/۸۳، تنکابن )۲۳(صد در  ۳۶، بابل )۲۲(درصد ۷/۳۵

  .گزارش شده است) ۲۵(درصد ۴۶و کرمان 
از  يصرف شده جهت رفع عوارض ناش يهانهيهز

. است را به خود اختصاص داده يريخشونت ارقام چشمگ
 يپزشک - يدرمان يهانهياظهار داشت هز ۲۰۰۸ بسون يگ

انه يون دالر ساليليب ۵/۱ون تا يليم ۴۰۸ده از يزنان خشونت د
-يگر اثرات نامطلوب خشونت مياز د ).۲۷(ر بوده استيغمت

 درصد ۴۴ .زنان اشاره کرد يخانمانيب و يتوان به آوارگ
-ين علت بيکا اشاره کردند خشونت اوليشهرداران آمر

در مورد  ۱۳۸۵فروزان  ).۲۸(باشديزنان همسردار م يخانمان
ز کننده به مراکه خشونت زنان مراجعهيم عليمستق يهانهيهز

 - ينه پزشکيتهران اظهار داشت کل هز يقانون يپزشک
 يهانهيهز. گردديال برآورد مير ۴۰۷/۱۳۳/۲۸۰ يدرمان
  جمعاً کنندگاني استفادهبرا يانتظامي روين يقانون

 افراد مورد نظر يها برانهير هزيال و ساير ۹۱۰/۷۳۶/۴۶۵/۱ 
 ۶۶۷/۹۴۱/۰۵۶/۲نه کل زيال بوده که هير ۳۵۰/۰۷۱/۳۲۰

  ). ۲۹(ل برآورده شده استاير
و   يرانين ايمحقق يت به آمار اعالم شده از سويبا عنا

ا، ين در دنير محققيسا يهايج بررسيآن با نتايسه مقا
ت انتقال  خشونت ين اهميهمچن مسألهو وسعت   يگستردگ
به   زنان يت زندگيفيآن بر ک ريتأث گر ويبه نسل د ياز نسل

ت فرزندان، و يزن در ترب ثرمؤعنوان محور خانواده و نقش 
 مختلف در شهر اهواز،طوائف  گر وجود اقوام ويد ياز سو
خشونت در زنان همسردار  ين فراوانييبا هدف تع  يامطالعه
ن عوامل ييتع و يبهداشت -يکننده به مراکز درمانمراجعه

-يم ين بررسيج حاصل از اينتا. مرتبط با آن انجام گرفت
جهت  ييهايزيرلف از جمله برنامهمخت يهانهيتواند در زم

ب يت از زنان به عنوان قشر آسيارتقاء سالمت خانواده، حما
  .به کار گرفته شود يوفرهنگ ياجتماع يهانهير و زميپذ
  

  یروش بررس
 -يفياز نوع توص يمقطع ک پژوهشين مطالعه يا
شروع و تا  ۱۳۸۷است که در شش ماه دوم سال  يليتحل

ن يين مطالعه تعيهدف از ا. افتيخاتمه  ۱۳۸۹تابستان 
کننده به مراکز رفتار در زنان متأهل مراجعهسوء يفراوان
نمونه پژوهش پس از . باشديشهر اهواز م يبهداشت - يدرمان

  آمد به دست يبراساس فراوان يانجام مطالعه مقدمات
)۷/۶۵٪۵/۰α=(P=.  سال ۱۵-۵۵زن متأهل  نفر ۳۶۸تعداد 

د به مطالعه، يار ورومع .ن شدييتع به عنوان حجم نمونه
 .ن بوديخ ازدواج زوجيکسال از تاريداشتن همسر و گذشت 

ار يانتخاب نمونه پژوهش براساس مع پژوهشگر پس از 
ح درباره يورود به مطالعه، مراجعه به آنان و پس از توض

د بر محرمانه ماندن اطالعات يکأپژوهش و ت يهاهدف
ن را در فرم مخصوص کنندگاکتيت شرشده، رضا يگردآور
ن مطالعه ياطالعات در ا يابزار گردآور .کرديثبت م

 يهايژگيپرسشنامه شامل و .ست بوديپرسشنامه و چک ل



  ... متأهل رفتار با زنان فراوانی نسبی سوء                                                                                                                          480

 13911391، ، 55، شمارة ، شمارة 1111شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي
 

الت، شغل، سن ازدواج، طول يزان  تحصيسن، م( زن  يفرد
عالوه ( همسر  يهايژگيو و) مدت ازدواج و تعداد فرزندان

 گار ويتعمال ست فرزند، اسيت از جنسيبر موارد مذکور رضا
 ۱۶مشتمل بر ) اد به مواد مخدرياعتدرآمد و  زانيم الکل،

، يبل يانهينه پرسش باز و هفت پرسش بسته سه گز(ه يگو
اس يخشونت، مق يست بررسيچک ل. بود) دانمير و نميخ

طه يکه سه ح بود (strives)استراوسسوء رفتار با زنان 
-يم يبررسد را يخشونت شد و ي، روانيکيزيسوء رفتار ف
 يبا استفاده از اسپرمن بروان و آلفا ۱۳۸۲ يکند و شهن
جهت سنجش ). د کرده بودأييآن را ت ييايکرونباخ پا

-کياس اصالح شده تاکتينه از مقيسه گز يخشونت جنس
که در مقاالت ) Conflict Tactics Scale( تعارض يها

ها استفاده داده يا بکار گرفته شده جهت گردآوريمعتبر دن
از اعتماد  يد اعتماد علمأييجهت ت ،)۲۶-۱۸-۱۶(دش

با استفاده از آزمون . و آزمون همزمان استفاده شد يمحتو
. به دست آمد) درصد ۷۸(ييرسون روايپ يب همبستگيضر

 يدرمان - يمرکز بهداشت نکه در شهر اهواز دويابا توجه به 
 يهاغرب وجود دارد که هر منطقه شامل درمانگاه شرق و
استفاده  ياچند مرحله يريگباشد از روش نمونهيممتعدد 

پژوهش به دو گروه با  يهانمونه ).يتصادف -ياخوشه( شد
به دست  يهاداده. م شدنديو بدون تجربه سوء رفتار تقس

به کمک آمار  و SPSS 16افزار آمده با استفاده از نرم
زان يم ين فراوانييبه منظور تع يصد، فراواندر(ي فيتوص
( ياستنباط و) يو اقتصاد ي، جنسي، روانيرفتار جسمءسو

 ن دو گروه بايب يهايرن متغيانگيسه ميمقا ي، براtآزمون 
دو جهت  يرفتار و کاءبدون تجربه سوءرفتار و تجربه سو

 درصد ۹۵ينان ب اطميبا ضر) ياسم يرهايمتغ يدارامعن
  .ل شديتحل ه ويتجز

  
  هاافتهی

  :دوشيخش ارائه من مطالعه در سه  بيا يهاافتهي
   يمشخصات فرد -الف 

ن يانگيم. هل مصاحبه شدأزن مت ۳۶۸ن مطالعه با يدر ا
مربوط به  ين فراوانيشتريسال و ب ۸/۳۶±۳/۱۲هانمونه يسن

در  ين سنيانگيم. ها بودساله در کل نمونه ۳۶-۴۰ يگروه سن
سال و در گروه  ۹۶/۲۸ ±۳/۵تجربه خشونت  يگروه دارا

ن يانگين ميهمچن. سال بود ۴۹/۲۹±۲/۴تبدون تجربه خشون
تجربه  يسال در گروه دارا ۳/۳۸±۱/۷ همسران آنان يسن

سال  ۵/۳۱±۵/۵در گروه بدون تجربه خشونت  خشونت و
الت ياز آنان تحص درصد ۴/۱۲ .گزارش شده است

 .پلم داشتنديرديز درصد ۳۸پلم و يد درصد ۶/۴۹، يدانشگاه
ن سن يانگيم. ر بودندداخانه درصد ۸۹شاغل و  درصد ۸/۱۰

سابقه  درصد ۶/۹۸سال بود و ۲/۲۱± ۴/۵ازدواج در آنان 
  ۹/۳۶سال،  ۱۵-۱۹در سن  درصد ۸/۱۰. طالق نداشتند

سال  ۲۵ يدر سن باال درصد  ۳/۵۲و  ۲۰-۲۴در سن  درصد
مشترک  ين مدت زندگيانگيم. ازدواج را تجربه کرده بودند

  ۸/۹. بود ۹/۲±۲ن ن تعداد فرزندايانگيم .بودسال  ۲۰ ۳/۱۲±
  ۶/۲۹دو فرزند و  درصد ۴/۲۳. از آنان فرزند نداشتند درصد
. يش از چهار فرزند داشتندب درصد  ۲/۳۷سه فرزند و درصد

فرزند  يدارا درصد ۹/۱۲، ي فرزند دختردارا درصد ۸/۱۶
  . فرزند دختر و پسر بودند يدارا درصد ۳/۷۰پسر و 
و با توجه به  یلطور کرفتار بهسوء ینسب یفراوان -ب

  آن در زنان متأهل  يهاطهیح
از زنان  درصد ۲/۶۳آمده نشان داد که  به دستج ينتا
( سوء رفتار بودندتجربه  ين مطالعه دارايکننده در اشرکت
  .)۱جدول 

  ۴/۴۳يکيزيرفتار عبارتند از خشونت فءموارد سو
از (  ي، خشونت جنسدرصد ۸/۵۸ يخشونت روان درصد،

کننده ديخشونت تهد و درصد ۲/۳۴) ودهمسران خ يسو
-عيشا يرفتار روانءسو). ۲جدول (گزارش شد ۲/۱۲ يزندگ

  .باشدين نوع خشونت ميتر
، يليس(، ضربه شامل هل دادن يکيزيرفتار فموارد سوء 

( زدن د، کتکا سريد با اسلحه گرم و ي، تهد)مشت، لگد
 رفتار؛ سوء، شکستن عضو، سوزاندن...)چوب، کمربند و 
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د به طالق، يجاد رعب و وحشت، تهديشامل ا يروان
ارتباط   ي، برقرار ... ين و اقوام ودن والديت از ديمحروم

-يو ب يياعتنايشامل ب يرفتار جنس، سوءيو کالم يتلفن
ر متعارف يغ ي، ارتباط جنسي، اجبار در ارتباط جنسيتفاوت

 ن موارد سوءيترعيشا). ۳جدول (خالف  يو اجبار در کارها
 ۷/۷۶و  ۵/۶۵ب يترتهل دادن و ضربه به ،يرفتار جسم
ين شتريت ارتباط با دوستان و سوء ظن  بيمحروم. درصد بود

، يرفتار رواناز موارد سوء درصد ۵/۷۴و  ۸/۶۵صد در
ن رفتار يترعيشا درصد ۷/۴۷نه يدر صرف هز يريگسخت

رفتار ءن درصد سويبشتر ۱/۳۵ يتفاوتيو ب ياقتصاد ءسو
  .باشديم يجنس

   ارتباط عوامل مرتبط با سوء رفتار –ج 
 يهايژگيه زنان بر حسب ويسوء عل يرفتارها يفراوان  
و به کمک  يدر زنان و همسران آنان بررس يت شناختيجمع

از آنست که  يآمده حاک به دستج ينتا .ل شديتحل tآزمون 
، تعداد فرزندان )>۰۰۱/۰P(واج زنسن ازد يرهايمتغ

)۰۳/۰P=(سال با همسر  ۱۰ش از يت سن ب، تفاو
)۰۰۳/۰P<( ش يسال و ب ۲۰کمتر از  [، سن ازدواج همسر
 )=P ۰۰۱/۰(انهيزان درآمد ماهيو م )=۰۰۱/۰P( ]سال۴۰ از

. وجود داشت  يآمار اداررفتار با زن ارتباط معنبا تجربه سوء
با سوء رفتار از آزمون  ياسم يرهايرابطه متغ يجهت بررس

ج به دست آمده نشان داد که يه شد نتادو استفاد يکا يآمار
زن  تالي، سطح تحص)>۰۰۱/۰P(ر شاغل بودن زن ين متغيب
)۰۰۴/۰] (P=  پلم در گروه يد يالت باالياکثر زنان با تحص

اد همسر به مواد ي، اعت]بدون تجربه خشونت قرار داشتند
با تجربه سوءرفتار با زن ارتباط  )>۰۰۳/۰P(مخدر و الکل

ت از يرضا رين با متغيهمچن. جود داشتو يدار آمارامعن
يگار استعمال س ،)P>۲/۰(همسر يت فرزندان از سويجنس

 ي دوبا استفاده از  آزمون کا) P ،۳/۰=P=۶/۰(توسط همسر
وجود  يدار آمارابا تجربه خشونت توسط زن ارتباط معن

  .نداشت

  

  مورد پژوهش يرفتار در واحدها سوء یمطلق و نسب یفراوان :1جدول 
  درصد  يفراوان  رفتار ءبه سوتجر

  ۸/۶۳  ۲۳۵  دارد
  ۲/۳۶  ۱۳۳  ندارد
  ۱۰۰  ۳۶۸  جمع

  
  مورد پژوهش يانواع سوء رفتار در واحدها ینسب مطلق و یع فراوانیتوز: 2جدول 

  يفراوان                  
  سوءرفتار 

  صددر  تعداد

  ۴/۴۳  ۱۶۵  دارد  يجسم
  ۱/۵۵  ۲۰۳  ندارد

  ۸/۵۸  ۲۱۷  دارد  يروان
  ۰/۴۱  ۱۵۱  ندارد

  ۲/۳۴  ۱۲۶  دارد  ياقتصاد
  ۷/۶۵  ۲۴۲  ندارد

  يجنس
  

  ۲/۱۲  ۴۴  دارد
  ۰/۸۸  ۳۲۴  ندارد
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  رفتار توسط همسرتجربه سوء يهل داراأرفتار در زنان متانواع سوء یع فراوانیتوز:  3جدول
  )درصد(يفراوان  سوء رفتار

  هل دادن: يجسم
  ضربه

  کتک زدن
  شکستن عضو

  د با اسلحه سرديتهد
  د با اسلحه گرميتهد

  اندنسوز

۵/۶۵  
۷/۷۶  
۳/۲۳  
۹/۶۲  
۹/۳۷  

-  
۸/۲۱  

  جاد ترسيا:يروان
  ظن ءسو
  د به طالقيتهد

  ت از ارتباط با خانوادهيمحروم
  ت از ارتباط با دوستانيمحروم

۸/۱۱  
۵/۷۴  
۹/۱۳  
۹/۴۲  
۸/۶۵  

  منع از اشتغال: ياقتصاد
  ين ماليمأعدم ت
  نهيدر صرف هز يريگسخت

  گرفتن درآمد همسر

۷/۱۶  
۷/۱۷  
۷/۴۷  
۶/۱۹  

  يتفاوتيب: يجنس
  ياجبار در ارتباط جنس

  ر متعارفيغ يارتباط جنس
  اجبار در ارتباط خالف

۱/۳۵  
۴/۹  

-  
-  

  
  رفتار سوءمرتبط با  يرهایمتغ يداراار و سطح معنین، انحراف معیانگیع میتوز: 4جدول 

 P  اريانحراف مع  نيانگيم  تجربه سوءرفتار  ريمتغ
 >P ۰۰۱/۰  ۳۲/۲  ۶/۱۸  دارد  سن ازدواج زن

  ۵۴/۲  ۲/۲۲  ندارد
  =P ۰۳/۰ ۵۲/۱  ۳/۲  دارد  تعداد فرزند

  ۱۴/۱  ۲/۱  ندارد
 =P ۳/۰  ۴۳/۷  ۸/۶  دارد  طول مدت ازدواج

  ۳۲/۷  ۱/۸  ندارد
>P  ۶۴/۳  ۲/۶  دارد  تفاوت سن با همسر 003/0  

  ۳۵/۳  ۳/۴  ندارد
=P  ۴۰/۵  ۳/۲۸  دارد  همسر سن ازدواج 001/0  

  ۹۱/۵  ۲/۲۵  ندارد
=P  ۷/۳  ۵/۹۳  دارد  سن ازدواج همسر 004/0  

  ۹/۵  ۹/۲۷  ندارد
=P  ۳۲/۲  ۶/۸۹  دارد  انه  يزان درآمد ماهيم 001/0  

  ۷/۴  ۳۵/۳۰۵  ندارد
  ۳/۴  ۳۵/۳  ندارد
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  بحث
رفتار با زنان انجام شده در خصوص سوء يهايبررس 

ي گوناگون هان مشکل از واژهيان ايب يدهد که براينشان م
رفتار استفاده شده است و سوء يآزارانند خشونت، همسرم

( باشديتعارف با زنان ميرمغ يانگر رفتارهايب يکه همگ
ع يف وسيانگر طيانجام شده ب يهايج بررسينتا ).۲۹،۲۱،۳۰

به  .باشديمختلف م يه زنان در کشورهايوع خشونت عليش
) درصد ۶/۳۵(هيترک ،)درصد ۱/۵۸(وع در مصريطور مثال ش

 ۴/۳۴(، ژاپن)درصد ۶/۶۷(کا ي، جامائ)درصد ۶/۱۶(ن يچ و
گزارش شده ) ۲۸،۲۰،۱۹،۱۳) (درصد ۸/۴۳( کاي، آمر)درصد
نه انجام شده ين زميدر ا ياريز مطالعات بسيران نيدر ا. است
ين ه زنان بيوع خشونت عليدهد که شيج نشان مينتا. است

ن يدر ا). ۲۸-۲۰،  ۳،۱۴،۱۵(باشدير ميمتغ درصد ۲۷-۸۳
کننده رفتار در زنان مراجعهوع سوءيش ينسب يمطالعه  فراوان

به  يهاافتهياساس ي شهر اهواز بردرمان -يبه مراکز بهداشت
همکاران  و ين صادقيهمچن. بود درصد ۲/۶۳آمده  دست
 درصد ۹/۸۸ق خود اظهار داشتند که يدر گزارش تحق ۱۳۸۳

تجربه  رفتار راهمسر خود سوء ياز زنان تحت مطالعه از سو
رفتار وع سوءيشود شيهمانگونه که مشاهده م ).۳۱(اندکرده

گر کمتر يد يدر برخ شتر ويجوامع مورد مطالعه ب يدر برخ
-ل حجم نمونه و تفاوتيتواند به دلين تفاوت ميا .باشديم

در ). ۳۳-۳۲(متفاوت در جوامع مختلف باشد يفرهنگ يها
 ياريبسقات يرفتار تحقمختلف سوء يهاجنبه يبررس

- ج مطالعه حاضر همياز آنان با نتا يصورت گرفته که برخ

در  يکه خشونت جنس ۲۰۰۴ دارد، مانند مطالعه واتز يخوان
گزارش کرده  درصد ۵۶-۲۶را  يوپيمباوه و اتيز ان زنانيم

 يکيزيوع خشونت فيکا شيمريز در آن ۲۰۰۴کرامر ). ۱۶(بود
ها تيش فورکننده به بخان زنان مراجعهيرا در م يو روان

تواند  يم ين تفاوت آماريا) ۳۳(گزارش نمود درصد ۵۰-۷۵
 ن دو مطالعهيق در ايمکان تحق ل تفاوت جامعه ويبه دل
-۱۶زنان  در يرفتار جنسوع سوءيز شين ۲۰۰۸ ياب .باشد

گزارش درصد  ۴۵-۱۹هند  يهااستان يسال را در برخ۴۵
 ).۳۴( نمود

ن يج حاصل از اياه دوم پژوهش،  نتيدر رابطه با فرض 
ت يمانند شاغل بودن، وضع ينشان داد عوامل يبررس

ت يت از جنسيالت، سن ازدواج، رضاي، سطح تحصياقتصاد
به هنگام ازدواج و تعداد فرزندان از  يتفاوت سن فرزند،

ن يرفتار در زنان مورد مطالعه در اعومل مرتبط با تجربه سوء
 يرهايداد متغ ج به دست آمده نشانينتا. باشنديپژوهش م

الت و سن ي، سطح تحصيت اقتصاديشاغل بودن زن، وضع
ي دار آماراه زن ارتباط معنيازداواج با بروز سوء رفتار عل

ج مطالعه حاضر ينتا يز در راستايمطالعات مذکور ن. دارد
اظهار کرد که  يفيک مطالعه کيدر  ۲۰۰۹ بوستوک. است
خشونت  شتر در معرض يو زنان جوان  ب يت اقتصاديوضع

اظهار داشت  ۱۳۸۹ زيهمکاران ن و يخان )۳۵(قرار دارند
همچون  يسه با زنان خود از منابع قدرتيکه در مقا يشوهران

ا در سطح يبهره بوده يره بيالت، اشتغال و غيدرآمد، تحص
خشونت همچون  از زنان خود قرار دارند، از يترنييپا

و  يتفال ).۳۶(کننديکسب قدرت استفاده م يبرا يابزار
 و داشتن خانواده پر يکاريب: اظهار داشتند ۲۰۰۸همکاران 

ن سن ازدواج از عوامل مستعدکننده يهمچن و تيجمع
 يج مطالعه بالليبراساس نتا. )۳۷(دنرويخشونت به شمار م

ده، يد زنان خشونت دين علت خشونت از ديشتريب ۱۳۸۸
در ) ۲۵(باشدينامناسب و شغل همسر م يت اقتصاديوضع
 ۶ در  اوگاندا تعداد ان کرد،يب يزن ۲۰۰۳ گيگر کونيد ةلعمطا

 باشديبا خشونت مرتبط م يداراشتر به طور معنيب فرزند و
در ) هزار دالر  ۱۰کمتر از( کم درآمد يهاخانواده). ۳۸(

با ). ۳۹-۴۰(کننديشتر خشونت را تکرار مين بيمابيروابط ف
توان اذعان داشت که يقات مذکور ميج تحقيتوجه به نتا

 يج مطالعات داخليج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتاينتا
  .باشديهمسو م يو خارج
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گار والکل با يدر مطالعه حاضر مشاهده شد که مصرف س
فتار از طرف مردان نسبت به همسران خود ارتباط رسوء
اد همسر به مواد ياعت يول. وجود ندارد يدارامعن يآمار

در . باشديرفتار با زن مي مرتبط با سوءرهايمخدر از متغ
ر کشورها يران و ساينه در اين زميکه در ا يمطالعات يبررس

البته  .دارد يخوانج با مطالعه حاضر هميانجام شده است نتا
 يهااد بر جنبهيکه اعت يانباريافته با توجه به اثرات زين يا

تظار دارد، دور از ان يخلقي و و روان ي، اقتصاديرفتار
که خود  ياظهار داشتند زنان ۲۰۰۸همکاران  و يالتف. ستين
 ۲۵کنند يهمسرانشان از الکل و مواد مخدر استفاده م و

مصرف دارد که تنها همسر سوء يش از زنانيب درصد
اد را از ياعت ۱۳۸۸ يو بالل). ۳۷(کننديخشونت را تجربه م

توان ين ميبنابرا). ۲۵(ؤثر بر بروز خشونت ذکر کردعوامل م
انجام شده  يهاين مطالعه و بررسيج حاصل از اياساس نتابر

ر کشورها انجام گرفته ين راستا در سايکه در ا ياز مطالعات
و  يفرهنگ يهارغم تفاوتين استنباط کرد علياست چن

ه زنان به رغم يرفتار علوجود سوء يتکنولوژي و اقتصاد
 ا آن  درا عوامل مرتبط بيوع و ياز نظر ش يتفاوت آمار
که به سالمت خود  ياجامعه. ر استيناپذي انکارجوامع بشر

د با رفع علل و عوامل يبا شدياندينده ميآ يهانقش نسل و
ن يرفتار در بسوء ساز خشونت ونهيتواند زميمرتبط که م

نده يخانواده باشد، مقابله نموده و با حفظ سالمت آ ياعضا

 ياعتال و يوانسان يلها يهال به آرمانيسازانش، در راه ن
  . ش گام بردارديش خويش از پيب

  
   يریگجهینت

ه زنان يخشونت عل يتوان گفت  گستردگيدر مجموع م 
ن جامع يب قوانيلذا تصو. است يک چالش جهانيبه عنوان 

 يت اقتصادي، بهبود وضعيدر جهت مقابله با خشونت خانگ
ها، نهق رساياز طر يهمگان هايي و رواج آموزشاجتماع -

تواند در کاهش بروز يم يروانشناخت - يوجود مراکز پزشک
 يشنهاد مين پيهمچن. از خشونت کارساز باشد يعواقب ناش

مناسب به نوجوانان و جوانان در  يهابا ارائه آموزش شود
ي ن معضل اجتماعينه با ايبه صورت نهاد يمراکز آموزش
 -يروانکاهش اثرات  تواند درين امر ميا. مقابله شود

 -  ياز عوارض جسم يناش يهانهيل هزيتحم ، وياجتماع
  .ثر باشدؤم يروان

  
  یقدردان

شهر  يدرمان - ين و پرسنل مراکز بهداشتوالاز تمام مسؤ
 نمودند تشکر و ين طرح با ما همکارياهواز که در انجام ا

ن يکنندگان در ان از تمام شرکتيهمچن. مينمايم يقدردان
ها مارا ل پرسشنامهيدر تکم يد و صبورپژوهش که با اعتما
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Abstract 

Frequency of Intimate Partner Abuse Referred To Ahvaz Health Center 
and Related Factors 

 
Nasrin Elahi 1*, Alhani Fatemeh 2 

  
 

Background and Objective: Intimate partner violence against 
women is a serious public health issue with recognizable direct 
health community consequences. This study indicated frequency of 
intimate partner abuse referred to Ahvaz health center and related 
factors with it. 
Subjects and Methods: After a preliminary study based on the 
frequency (P =65/7%, α =0/05), 368 married women 15 to 55 year 
were selected with multi-stage sampling method The data were 
collected by Demoghrafic questionniar, Strauss-scale about abuse 
of women and conflict tactics scale was modified. For Reliability 
uesed content confidence. The validity is evalueted by currented 
test (r =% 78). The data obtain from scales were completed using an 
interview and analyzed using chi-squer test. 
Result: Althogether, 63/2% of women had been exposed to various 
types of domestic violence by their partner, including psychology 
violence (58/8%), physical violence (43/4%), sexual violence 
(12/2%) and economic violence (34/2%). Statistically, there was a 
significant difference between abuse and the following factors:  
abuse and the following factors: women’s job’s (P=0/03) ,economic 
condition ( P=0/03 ) , educational level , married age and addiction 
(P<0/001), monthly income (P<0/05),married of  husbend ‘s age ( 
P=0/03) , numer of childern( P=0/006) . However there was not 
statistically a signiicant difference between abuse and use child 
gender, lendhth of married ,and smoking..  
Conclustion: Regarding widespread prevalence of violence against 
women and related factors,it is recommended to implement national 
education program to control  steress  and help younger women to 
cope with problems in life. 
 
Keyword: violence, domestic, abusewomen, related factors, 
prevention Ahvaz, intimate partner individual factors, frequency. 

 
 ►Please cite this paper as:  
Elahi N, FatemehA. Frequency of Intimate Partner Abuse Referred To Ahvaz 
Health Center and Related Factors. Jundishapur Sci Med J 2012;11(5):477-487 
 
 
 
 

  Received: Oct 27, 2010         Revised: Apr 22, 2012            Accepted: Apr 23, 2012 
 

1-Lecturer  of   Nursing. 
2- Associate Professor of  Nursing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Department of Nursing, Faculty 

of  Nursing, Ahvaz  Jundishapur 
University of  Medical  
Sciences, Ahvaz, Iran. 

2- Department of Nursing, Faculty 
of  Nursing, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding author:  
Alhani Fatemeh;Department of 
Nursing, Faculty of  Nursing, 
Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran. 
Tel:+989123495476 
Email: alhani_  f@modares.ac.ir 

 


