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برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در دو مقایسه خشونت خانگی و
1393جمعیت شهري و روستایی شهرستان زرند در سال 

1الهام شفیعی،3عباس مهران، 3ماندانا میر محمد علی، *2فاطمه رحیمی کیان، 1مریم علی کمالی
، ایران؛ تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، یقات مراقبت هاي پرستاري و ماماییمرکز تحق2؛ ایران،تهران،تهرانپزشکیدانشگاه علوم ، دانشجو1

.، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی تهران3
14/2/94:پذیرشتاریخ 2/11/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
خشونت عبارتست از یک الگوي رفتاري که از 

هدید، رفتار آزاردهنده به طریق توسل به ایجاد ترس، ت
منظور اعمال قدرت و کنترل بر فردي نزدیک تحمیل 

شود و شامل سوء استفاده جسمی، جنسی، اقتصادي و می
). خشونت علیه 1باشد (تهدیدات لفظی و متارکه می

و حقوق بشر است زنان از مشکالت بهداشت عمومی 
اي ). طیف گسترده3،2دهد (که در سراسر جهان رخ می

از مراحل گوناگون زندگی و از جمله دوران بارداري 

گیرد تحت شعاع قرار میزنان در خشونت علیه زنان، 
). مطالعات انجام شده در جوامع مختلف شیوع 4(

درصد 21تا 9/0خشونت فیزیکی در بارداري را بین 
). این رقم بیانگر آن است که شیوع 5اند (گزارش نموده

داري نسبت به سایر در طول بارخشونت خانگی 
مشکالت شایع بارداري نظیر پره اکالمپسی و دیابت 

باشد. در ایران میانگین خشونت خانگی در زنان بیشتر می
).6گزارش شده است (درصد60باردار بیش از 

چکیده:
معه است که شیوع آن در جوامع مختلف، خشونت خانگی یکی از مشکالت فرهنگی و بهداشتی جازمینه و هدف:

رگذار است. هدف از این مطالعه، باشد که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پیامدهاي بارداري اثمتفاوت می
برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان مقایسه خشونت خانگی در زنان باردار در دو جمعیت شهري و روستایی و

زرند است.
کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهري و زن باردار مراجعه400در این مطالعه مقطعی، روش بررسی:

گیري در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطالعات ، به روش نمونه1393روستایی شهرستان زرند در سال
) CTS-2هاي برخورد در اختالفات زناشویی (به کمک پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس شیوه

.فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، کروسکال والیس و هاي آماري تی مستقلجمع آوري و با آزمون
، 00/1±60/1و 82/1±86/2خشونت جسمانی به ترتیب نمره در زنان باردار شهري و روستایی میانگین یافته ها:

و خشونت منجر به صدمه 99/1±89/2و 87/3±94/2، خشونت جنسی 04/2±46/1و 93/2±61/1خشونت روانی 
ار شهري و روستایی از نظر داري بین دو گروه زنان باردبود. تفاوت آماري معنی29/2±36/2و 89/1±43/1

خشونت منجر به صدمه بین دو گروه )؛ ولی از نظر>01/0Pخشونت جسمانی، روانی و جنسی مشاهده شد (
دار بین سن، سن همسر، تحصیالت همسر، وضعیت اقتصادي، داري مشاهده نشد. رابطه معنیتفاوت آماري معنی

.)>05/0Pاج، با انواع خشونت خانگی وجود داشت (اعتیاد همسر، تعداد حاملگی و فرزند، طول مدت ازدو
با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر میزان باالي خشونت، انجام غربالگري خشونت در کلیه مراکز نتیجه گیري:

بهداشتی و درمانی توصیه می شود.

.خشونت خانگی، بارداري، عوامل خطر، روستا، شهرهاي کلیدي:واژه



و همکارانعلی کمالی مریمبرخی عوامل مرتبط با آنمقایسه خشونت خانگی و

70

برزیاديروانیوجسمیفشارهايتنهاییبهحاملگی
عواملباآنشدنهمراهطبعاًونمایدمیفرد تحمیل

باعثتواندمیخشونتهمچونزاي دیگررساست
نوبهعوارض بهاینوشودو مادرجنینبرسوئیاثرات
نوزادانومادرانو میرمرگافزایشموجبخود

). خشونت در بارداري با افزایش وزن 7شد (خواهد
نامناسب، وزن کم هنگام تولد، سقط، زایمان زودرس، 

ها، زایمان ردهدکولمان، لیبر کاذب، پارگی زودرس پ
سزارین، آپگار پایین نوزاد، آنمی، مشکالت خواب، 
سندرم ترس مزمن، استرس، افسردگی و خودکشی در 

ها نیز وجود اي از آن). هر چند پاره7-18ارتباط است (
اي را بین خشونت خانگی و نتیجه هر گونه رابطه

شیوع خشونت در دوران ).5اند (بارداري انکار نموده
با عواملی نظیر زندگی شهرنشینی، نداشتن منبع بارداري

)، سطح تحصیالت پایین زن و همسر، 19درآمد مستقل (
شغل همسر، سن ازدواج، دوري از خانواده، انزواي 

)، 20اجتماعی، کمبود ارتباط با دوستان و خانواده (
)، سابقه اختالل روانی و تجربه خشونت در 21اعتیاد (

یا بیشتر فرزند 4بار، تعداد 6کودکی، حاملگی بیش از 
دختر و تحت فشار بودن براي بدنیا آوردن فرزند پسر، 

اند که اکثر ها نشان دادهبررسی).22در ارتباط است (
ترس وزنان روستایی به دالیل متعدد چون خجالت

آمیز زندگی و کتک خوردن از شوهر را شرایط خشونت
ا طبیعی دهند و اغلب آنان خشونت شوهر ربروز نمی
ها را اي معتقدند کسی حرف آنکنند و عدهتصور می
زنند کند. مردانی که همسر خود را کتک میباور نمی

عموماً در رفتار اجتماعی ناسازگار هستند. اغلب این 
مردها از نظر تحصیالت و درآمد و پایگاه شغلی در 

دارند و اغلب سطح پایینی هستند و اعتماد به نفس کمی 
جمله نسبت به زن بلکه نسبت به دیگران مننه تنها

و )Prubhet)23ورزند.فرزندان خود نیز خشونت می
اي تحت عنوان در مطالعه2011همکارانش در سال 

خشونت علیه زنان جوان روستاي نپال به این نتیجه 
رسیدند که خشونت علیه زنان جوان در روستاي نپال، 

نی، وضعیت پایین فرهنگ نپال، الگوهاي اجتماعی و دی

زنان در خانواده و جامعه ممکن است به عنوان یک 
زندگی همچنین کاتالیزور براي خشونت عمل کند 

کردن در روستا، تحصیالت پایین، زندگی در خانواده 
هاي قدرتمند خشونتبینی کنندهفقیر و عدم اشتغال پیش

هاي فرهنگی و تفاوت). 16باشد (فیزیکی علیه زنان می
که در مناطق شهري و روستایی عی بین مردمیاجتما

کنند وجود دارد که ممکن است منجر به زندگی می
بنابراین ؛الگوهاي رفتاري متفاوت در این تنظیمات شود

تري در مورد طبیعت و انواع خشونت اطالعات جامع
تجربه شده توسط زنان مورد نیاز است که بتواند 

راهنمایی در با هدفبهداشت عمومیهاي برنامه
شهري و بخشجلوگیري از خشونت علیه زنان در 

-هاي فرهنگی). با توجه به تفاوت2روستایی شود (
اقتصادي، در جوامع شهري و روستایی و -اجتماعی

ها با مسئله خشونت خانگی و با در نظر گرفتن ارتباط آن
اهمیت خشونت در ارتباط با سالمت زنان به خصوص 

دلیل کمبود اطالعات دقیق در این زمینه زنان باردار و به 
و با توجه به اینکه شناسائی زودرس خشونت خانگی، 

نینی و مداخله درك رابطه آن با پیامدهاي مادري و ج
تواند کاربردهاي مهم بالینی میجهت پیشگیري از آن 

در جهت بهبود وضعیت سالمت عمومی داشته باشد و 
بر شواهدي که زنان نیز با توجه به اینکه مطالعات مبنی

اند کمیاب است، بر آن روستایی خشونت را تجربه کرده
اي به منظور مقایسه خشونت خانگی زنان شدیم تا مطالعه

باردار در دو جمعیت شهري و روستایی و برخی عوامل 
.مرتبط را انجام دهیم

:روش بررسی
باشد. جامعه اي مقطعی میپژوهش حاضر مطالعه

ه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز پژوهش ما را کلی
دادند. بهداشتی درمانی شهرستان زرند تشکیل می
15-49معیارهاي ورود به پژوهش شامل زنان باردار 

ساله، عدم سابقه نازایی، در قید حیات بودن همسر، عدم 
مصرف داروهاي آرامبخش و ضداضطراب، عدم وجود 

به مواد مخدر بیماري روانی شناخته شده و عدم اعتیاد 
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ها با بررسی شیوع همسرآزاري در بود. تعداد نمونه
، درصدα=05/0،درصدP=50مطالعات مشابه دیگر با 

گیري در این مطالعه یک شد. روش نمونهنفر تعیین 400
باشد. ابتدا لیستی از مراکز بهداشتی و اي میمرحله

درمانی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید و سپس بر اساس 
مار موجود جمعیت واجد شرایط هر مرکز را آ

سازي کرده، با توجه به اینکه در جمعیت مورد مرتب
مرکز روستایی8مرکز بهداشتی درمانی شهري و 4مطالعه 

قرار داشت و جمعیت هر دو منطقه شهري و روستایی 
لذا دو مرکز شهري و دو مرکز ؛تقریباً یکسان بود

بودندوشش بیشتريکه داراي جمعیت تحت پروستایی 
نفر 100انتخاب گردید و در هر مرکز از بین زنان باردار 

گیري در دسترسبر حسب معیارهاي ورود به صورت نمونه
انتخاب و به وسیله پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و 

هاي برخورد در اختالفات زناشوییمقیاس شیوهپرسشنامه
)Conflict Tactics Scales= CTS-2رسی ) مورد بر

استفاده شده در این پژوهش نسخه CTS-2قرار گرفتند. 
باشد می)1389اعتبار سنجی شده توسط بهبودي مقدم (

سوال بوده و فقط زنان را از نظر 36که شامل 
هاي فیزیکی، کالمی، جنسی، عاطفی مورد خشونت

دهد. این پرسشنامه داراي سواالتی در بررسی قرار می
ب و صدمه ناشی از خشونت مورد خشونت منجر به آسی

سنجد. در این پرسشنامه براي یا فیزیکی را میجسمی
سوال، خشونت 4بررسی مقیاس خشونت جنسی از 

سوال، خشونت 12سوال، خشونت فیزیکی 6کالمی
6آسیب زا منجر به صدمه خشونتسوال و8روانی 

سوال استفاده شده است. قبل از ورود به محیط پژوهش 
سب مهارت در تکمیل پرسشنامه از به منظور ک

3واحدهاي پژوهش، یک جلسه آموزشی توجیهی براي 
از کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشتی نفر

درمانی شهري و روستایی به عنوان پرسشگر به صورت 
مصاحبه، برگزار شد. به منظور پایایی پرسشگران، قبل از 

داراي معیار نفر از زنان10ورود به جامعه مورد نظر، 
مراکز بهداشتی شهري و هاي ورود مراجعه کننده به 

روستایی که خارج از مطالعه قرار داشتند توسط 

پرسشگران مورد مصاحبه حضوري قرار گرفتند. سپس 
قرار مجدد ، مورد مصاحبه حضوري خود محققتوسط 

از طریق آزمون گرفتند و پاسخ هاي مذکور با هم 
ارزیابی قرار گرفت و رد موضریب همبستگی پیرسیون 

داري در پاسخ دهی مراجعه کنندگان ی اختالف معن
سپس وارد مراکز ؛ایایی ارزیاب)(پr=90/0نشددیده

با مصاحبه اولیه که بهداشتی درمانی منتخب شده و
شامل معرفی خود، برقراري ارتباط صمیمی و ارائه 
توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش در محیطی تقریباً 

داده شد که نتایج به ها اطمینانآرام که به آنوخلوت
ها ارائه هیچ شخص یا سازمان دیگري بدون اجازه آن

باشد، پس از نخواهد گردید و نتایج مصاحبه محرمانه می
ها، توسط پژوهشگر و پرسشنامه،اخذ رضایت آگاهانه 

آوريجمعاطالعات تکمیل گردید.همکاران آموزش 
هاي آماري تی آزمونثبت و با SPSSافزاردر نرمه شد

(با توجه به عدم فریدمن، کروسکال والیس و مستقل
نرمال بودن توزیع متغیرها) مورد تجزیه و تحلیل قرار 

.سطح معنی دار در نظر گرفته شدP>05/0. ندگرفت

یافته ها:
ساله 15-49خانم باردار 400ر این پژوهش د

شرکت نمودند. میانگین سنی زنان باردار شهري 
سال بود. میانگین 05/27±4/5و روستایی 37/5±2/28

و روستایی 3/31±7/5سنی همسر زنان باردار شهري 
سال بود. اکثر زنان باردار شهري 2/5±7/30
داراي تحصیالت درصد)47درصد) و روستایی (5/53(

متوسطه و دیپلم بودند. همسر اکثر زنان باردار شهري 
طه و دیپلم و درصد) داراي تحصیالت متوس5/57(

درصد) 5/57همسر اکثر زنان باردار روستایی (
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی داشتند. اکثر زنان در دو 

درصد) 5/95درصد) و روستایی (5/89گروه شهري (
خانه دار بودند. همسر اکثر زنان در دو گروه شهري 

درصد) شغل آزاد 42درصد) و روستایی (5/46(
درصد) و 66در دو گروه شهري (داشتند. اکثر زنان 

درصد) داراي وضعیت اقتصادي تا حدي 72روستایی (
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مطلوب بودند. همسر اکثر زنان در دو گروه شهري 
. درصد) اعتیاد نداشتند87درصد) و روستایی (78(

روانی، جنسی و میانگین خشونت هاي خانگی جسمانی، 
،82/1±86/2به ترتیب منجر به صدمه در زنان باردار شهري 

و در زنان 43/1±89/1و 94/2±87/3، 61/1±93/2
، 04/2±46/1، 00/1±60/1باردار روستایی نیز به ترتیب 

تی مستقل آماريآزمونبود.29/2±36/2و 89/2±99/1
داري را از نظر خشونت هاي آماري معنیتفاوت

در بین دو و منجر به صدمهجسمانی، روانی و جنسی
)P>01/0روستایی نشان داد (گروه زنان باردار شهري و

.)1(جدول شماره

مقایسه انواع خشونت خانگی در :1ماره جدول ش
زنان باردار روستایی و شهري

*Pروستاییشهريخشونت

)>01/0P(00/1±82/160/1±86/2فیزیکی
)>01/0P(04/2±93/246/1±61/1روانی
)>01/0P(99/1±87/389/2±94/2جنسی

)>01/0P(29/2±43/136/2±89/1منجر به صدمه
05/0<P انحراف معیار می باشد±داده ها به صورت میانگین؛.

نتایج مقایسه سطح خشونت فیزیکی بوسیله 
پارامتریک کروسکال والیس در جامعه آماره نان

حاملگی و روستایی و شهري برحسب سن، تعداد
وضعیت اقتصادي و اعتیاد اوالد، سطح سواد همسر،

ر بیانگر تفاوت بین گروه ها در این مؤلفه از همس
). نتایج آزمون فریدمن نشان داد P>05/0خشونت بود (

سال در 40- 49که سطح خشونت فیزیکی در افراد 
جامعه روستایی بیشتر است. همچنین در زنان شهري 

سواد داشتند، سطح خشونت فیزیکی بیشتر که همسر بی
نده آن بود که زنان دهبود. نتایج آزمون فریدمن نشان

روستایی که از نظر اقتصادي در وضعیت مطلوب و 
0نامطلوب قرار داشتند، همسران معتاد داشتند، تجربه 

فرزند داشتند، خشونت 1تا 0حاملگی و تعداد 3تا 

نتایج مقایسه . فیزیکی بیشتري را تجربه کرده بودند
پارامتریک سطح خشونت جنسی بوسیله آماره نا

والیس در جامعه روستایی و شهري کروسکال 
برحسب سن سطح سواد و سطح سواد همسر، طول 
مدت ازدواج و اعتیاد بیانگر تفاوت بین گروه ها در 

نتایج آزمون ).P>05/0این مؤلفه از خشونت بود (
سطح خشونت جنسی در زنان داد کهفریدمن نشان 

افرادي که وشهري با تحصیالت ابتدایی تا دانشگاهی
شان تحصیالت دانشگاهی داشتند و طول مدت همسر

سال بود، بیشتر بود. همچنین 15تا 10ها ازدواج آن
در زنان روستایی سطح خشونت جنسی در زنانی که 

). نتایج 2اعتیاد نداشتند بیشتر بود (جدول شماره
کروسکال آزمون مقایسه سطح خشونت روانی بوسیله 

سن والیس در جامعه روستایی و شهري برحسب 
همسر، تحصیالت زوجین همسر، تعداد حاملگی و 
طول مدت ازدواج بیانگر تفاوت بین گروه ها در این 

. بر طبق نتایج آزمون )P>05/0مؤلفه از خشونت بود (
فریدمن سطح خشونت روانی در زنان روستایی که 

سال از 15تا 10ساله، زنانی که 50تا 30همسرشان 
خشونت روانی گذشت سطح زمان ازدواجشان می

بیشتر بود. همچنین در زنان بادار شهري که 
حاملگی داشتند 5تا 4سواد بودند و همسرانشان بی

سطح خشونت روانی بیشتر بود. همچنین زنان باردار 
سواد بودند خشونت روانی شهري و روستایی که بی

بیشتري را تجربه کرده بودند که این مسئله خود 
دهد در زنان نشان میاهمیت تحصیالت را خصوصاً

نتایج مقایسه سطح خشونت منجر ).2(جدول شماره
روسکال والیس در جامعه آزمون کبه صدمه بوسیله 

روستایی و شهري برحسب طول مدت ازدواج بیانگر 
تفاوت بین گروه ها در این مؤلفه از خشونت بود، 
نتایج آزمون فریدمن نشان دهنده آن بود سطح 

سال 15تا 10در افرادي که خشونت منجر به صدمه
از مدت ازدواجشان گذشته بود در جامعه روستایی 

).2(جدول شماره بیشتر بود
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میزان مواجهه با انواع خشونت خانگی بر حسب متغیرهاي جمعیت شناختی در زنان باردار شهري و روستایی:2جدول شماره

خشونتنوع 
ملعوا

منجر به صدمهروانیجنسیفیزیکی
روستاییشهريروستاییشهريروستاییشهريروستاییشهري

- 74/0±47/238/0±75/264/1±51/248/1±33/281/1±66/211/1±66/213/1±13/1>20(سال)سن
30 -2095/1±87/218/1±54/136/1±12/252/1±22/235/1±09/270/1±57/226/0±63/020/0±65/0
40 -3065/1±86/202/1±59/141/1±58/216/1±41/231/1±80/139/1±37/235/0±85/010/0±51/0
49 -4076/1±52/236/1±88/2*11/2±44/271/1±94/171/0±50/296/0±75/1 -75/0±50/1

75/0±45/059/0±26/321/0±15/268/1±45/239/1±15/263/1±39/1- 43/1±2092/0- 30(سال)سن همسر
40 -3011/1±77/172/1±75/226/1±94/160/1±56/226/1±94/185/1±32/3*13/0±54/016/0±46/0
50 -4003/1±82/199/1±00/349/1±92/154/1±40/249/1±92/151/2±50/4*15/0±64/041/0±74/0

- 51/0±35/0*36/4±44/0- 02/4±412/0±19/2- - سوادبیسطح سواد
48/0±71/035/0±62/245/0±38/248/1±51/224/1±69/1*72/3±90/221/2±08/295/1±43/1ابتدایی وراهنمایی

98/0±26/039/0±59/213/0±99/177/1±48/248/1±59/1*24/4±92/268/1±65/188/1±98/0متوسطه و دیپلم
- - 52/2±01/229/1±43/218/1±44/1*33/3±39/211/1±35/113/1±75/0دانشگاهی

30/1±83/083/0±36/356/0±69/1*25/3±51/338/2±50/342/2±00/336/3±64/2*33/4±04/4سوادبیسطح سواد همسر
39/0±33/111/0±31/386/0±38/266/2±32/243/1±48/206/1±33/312/2±32/321/2±24/2ابتدایی و راهنمایی

39/0±93/013/0±67/263/0±82/218/1±25/271/1±54/204/0±91/259/1±44/380/1±96/1متوسطه و دیپلم
88/0±62/140/0±52/227/0±88/296/1±31/241/1±24/2*38/3±53/126/2±19/230/1±38/1دانشگاهی

68/0±44/029/0±10/211/0±91/132/1±92/242/1±08/292/1±05/1*70/3±24/208/3±60/1مطلوبوضعیت اقتصادي
94/0±35/045/0±57/213/0±73/256/1±53/281/1±42/257/1±12/263/1±75/213/1±73/1ا حدي مطلوبت

74/0±40/054/0±82/112/0±91/180/1±92/178/0±84/191/1±44/1*17/4±47/309/1±87/1نامطلوب
76/0±57/041/0±89/131/0±75/182/1±65/171/1±78/246/0±70/1*76/3±16/392/1±28/2دارداعتیاد همسر

11/1±48/017/0±48/113/0±93/113/1±81/1*63/2±76/162/1±19/1*34/3±73/290/1±02/2ندارد
45/0±45/016/0±75/113/0±99/170/1±15/361/1±97/285/1±88/1*15/3±25/398/1±014/3- 1تعداد حاملگی

3 -229/2±87/291/1±42/3*79/1±74/258/1±30/222/1±75/102/1±50/108/0±30/078/0±84/0
5 -409/2±61/389/1±91/385/1±15/368/1±71/182/1±59/2*35/1±69/122/0±69/008/0±30/0

90/0±55/044/0±77/115/0±01/292/0±97/131/1±74/196/1±62/1*01/3±97/285/1±012/2- 1تعداد اوالد
3 -225/2±82/297/0±96/174/0±24/161/1±53/248/1±14/288/0±67/125/0±62/011/0±42/0

طول مدت ازدواج
(سال)

5<62/2±75/263/1±66/273/1±58/203/1±71/132/1±19/238/1±51/212/0±42/012/0±21/1
10 -503/2±95/250/2±20/338/1±47/213/1±29/149/1±88/198/1±81/207/0±31/038/0±24/1
15 -1093/1±69/252/1±78/298/1±40/3*33/1±82/167/1±85/149/1±42/2*17/0±56/098/0±85/1*

20 -1571/1±75/222/1±41/149/1±39/210/1±72/159/1±10/289/0±22/214/0±52/075/0±32/1
*05/0<Pفاقد -؛ باشدانحراف معیار می±صورت میانگینداده ها به ؛بر اساس آزمون فریدمن نسبت به شهري و یا روستایی

.زیر گروه در طبقه بندي براساس متغیر جمعیت شناختی

بحث:
این مطالعه نشان داد، میانگین خشونت فیزیکی، 
جنسی و روانی در زنان باردار شهري و روستایی اختالف 

داري دارد و زنان روستایی در معرض خشونت معنی
ر دارند. میانگین ی بیشتري قرافیزیکی، روانی و جنس

خشونت منجر به صدمه در زنان شهري کمتر از روستایی 
دار نبود.بود ولی این تفاوت از نظر آماري معنی

Gaikwar در منطقه 2011و همکارانش در سال
درصد57/62روستایی، شیوع خشونت خانگی را 
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سوءاستفاده کالمی، درصد58/81گزارش کردند که 
درصد6/27فیزیکی، (سوءاستفادهدرصد58/31

زنان سوءاستفاده درصد53/10سوءاستفاده روانی و 
نسب در سال ). هاشمی16جنسی را تجربه کرده بودند (

شیوع خشونت فیزیکی خانگی بر علیه زنان باردار 1385
). فرامرزي و همکاران 9درصد گزارش کردند (5/8را 

زاري را در مطالعه در بین زنان باردار بابل، شیوع همسر آ
). در مطالعه انجام شده 6درصد گزارش نمودند (1/9

)، میانگین رخداد کلی 1391نژاد (توسط شاکري
درصد بوده است 7/22خشونت خانگی طی بارداري 

)، 2007و همکاران (Hammoury). در مطالعه 24(
درصد زنان خشونت فیزیکی را گزارش کردند 8/68
شیوع خشونت ). در مطالعه باهري و همکاران10(

خانگی در گروهی که دچار پیامدهاي نامطلوب بارداري 
بود؛ که شامل خشونت روانی، درصد1/30شده بودند، 

جنسی و فیزیکی بود. شیوع هر سه بعد خشونت در 
داري بیشتر گروه با پیامد نامطلوب بارداري به طور معنی

). در 25از گروه بدون پیامد نامطلوب بارداري بود (
هاي عاطفی، ه شمسی و بیاتی شیوع خشونتمطالع

درصد، 48درصد، 56به ترتیب کالمی، مالی و جسمی 
در مطالعه ). 26گردید (درصد تعیین11صد، و در23

) در شهر جهرم، مقدار 27(1391پور در سال اعتصامی
خشونت خانگی اعمال شده در زنان روستایی به صورت 

، در این مطالعه عزت معنی دار بیشتر از زنان شهري بود
یافته هاي نفس زنان شهري بیشتر از زنان روستایی بود. 

باشد. در با مطالعه ما همسو میپژوهشاین 
، در دو 2012و همکاران در سال Balogunمطالعه

شهري و روستایی، شیوع خشونت خانگی در منطقه 
در درصد70مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهري (

) بود. در زنان شهري خشونت جنسی درصد64مقابل 
در برابر درصد4/16بیشتري نسبت به زنان روستایی 

گزارش شده بود. زنان روستایی خشونت درصد6/11
) را درصد14در مقابل درصد28فیزیکی بیشتري (

). از نظر وقوع خشونت فیزیکی 28تجربه کرده بودند (
پژوهشن اییافته هاي ،که در زنان روستایی بیشتر است

ولی از نظر شیوع خشونت ؛با مطالعه ما همخوانی دارد
با مطالعه ما همخوانی پژوهشاین یافته هاي ،جنسی

و Balogunندارد و شیوع خشونت جنسی در مطالعه
در زمینه شیوع همکاران در جمعیت شهري بیشتر بود.

خشونت خانگی نتایج متفاوتی گزارش شده است. این 
اوت بین شرایط و جوامع مختلف، تنوع خشونت به تف

-گیري و تفاوتتفاوت روش تحقیق، روش هاي نمونه
هاي فرهنگی در تمایل پاسخگویان در افشاي تجارب 

- شود. در این پژوهش نیز علیشان مربوط میزناشوئی
رغم اینکه با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت افراد و 

ولی ؛دآممصاحبه به عمل میها پس از جلب اعتماد آن
با توجه به اینکه خشونت خانگی مربوط به مسائل 
خصوصی زندگی یک فرد است، تعدادي از واحدهاي 

قوع خشونت را مورد پژوهش به دالیلی ممکن است و
براساس نتایج این مطالعه، سطح انکار نموده باشند. 

سال، وضعیت 40-49خشونت فیزیکی در افراد 
همسر، تعداد اقتصادي مطلوب و نامطلوب، اعتیاد 

در جامعه روستایی 0-1د و تعداد فرزن0-3حاملگی 
سواد بیشتر است. همچنین در زنان شهري که همسر بی

داشتند، سطح خشونت فیزیکی بیشتر بود. سطح خشونت 
جنسی در زنان شهري در افراد با تحصیالت ابتدایی تا 
دانشگاهی، افرادي که همسرشان تحصیالت دانشگاهی 

، سال بود15تا 10ها داشتند و طول مدت ازدواج آن
بیشتر بود. همچنین در زنان روستایی سطح خشونت 
جنسی در زنانی که همسرشان اعتیاد نداشتند بیشتر بود. 

ساله، زنانی که 50تا 30در زنان روستایی که همسرشان 
گذشت سطح سال از زمان ازدواجشان می15تا 10

همچنین در زنان بادار شهري ؛ خشونت روانی بیشتر بود
حاملگی داشتند 5تا 4سواد بودند و که همسرانشان بی

سطح خشونت روانی بیشتر بود. همچنین زنان باردار 
سواد بودند خشونت روانی شهري و روستایی که بی

بیشتري را تجربه کرده بودند که این مسئله خود اهمیت 
دهد. سطح تحصیالت را خصوصاً در زنان نشان می

سال از 15تا 10خشونت منجر به صدمه در افرادي که 
سال داشتند 40-49مدت ازدواجشان گذشته بود، سن 
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در مطالعات مختلف بین در جامعه روستایی بیشتر بود.
تجربه هر نوع خشونت با اعتیاد همسر رابطه معنادار 

که این مطالعات با ؛)30،29،9گزارش شده است (
بین سطح سواد همسران و العه ما همخوانی نداشت. مط

دار وانی و جنسی رابطه معنیخشونت فیزیکی، ر
وجود داشت. به طوري که مواجهه با خشونت با 

شد که این شاید افزایش سطح سواد همسران کمتر می
حقوق متقابل ت ناشی از نقش مؤثر تحصیل در شناخ

که این نتیجه با نتایج باشدهمسر و احترام به آن می
مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور 

در مطالعه ).32،31،15،13،9باشد (میسازگار 
و Khosla) و همچنین 14خسروي و همکاران (

)، بین همسرآزاري و تحصیالت همسران 13همکاران (
العات با که نتایج این مطها ارتباطی وجود نداشتنمونه

نجومی و همکاراندر مطالعه مطالعه ما در تضاد است.
نی و جنسی ) بین سن همسر و خشونت فیزیکی، روا33(

دار وجود داشت که بیشترین میزان خشونت رابطه معنی
ساله نسبت به زنان خود روا داشتند. 40تا 30را مردان 

ت قبل ایج با مطالعه ما همسو ولی با مطالعانتاین 
بر اساس نتایج مطالعه ما، با ).34،18همخوانی نداشت (

افزایش طول مدت ازدواج شیوع خشونت در دو منطقه 
و جومیي و روستایی افزایش نشان داد. در مطالعه نشهر

بین سن زن و خشونت فیزیکی و روانی )33همکاران (
دار وجود داشت که مواجهه با خشونت رابطه معنی

فیزیکی و روانی به طور کلی با افزایش سن زن افزایش 
یابد که این روند در مواجهه با خشونت فیزیکی می

گروه سنی کمتر از شود و خفیف و شدید نیز دیده می
سال داراي کمترین میزان مواجهه بوده که این احتماًال 24

ناشی از مدت بیشتر زندگی مشترك است که ریسک 
برد که این نتیجه با نتایج مواجهه با خشونت را باال می

) 2مطالعات خارجی (و )35(مطالعات انجام شده در تهران 
ما در مطالعهی دارد. نتایج مطالعه ما، همخوانو همچنین 

نشان داده شد که مواجهه با خشونت به طور کلی با 
یابد که این نتیجه با مطالعه افزایش تعداد فرزند افزایش می

) همخوانی دارد. در 33(نجومی) و 35(اعظم زاده

مطالعه ما بین وضعیت اقتصادي و خشونت فیزیکی 
ینجوممطالعهولی در؛دار وجود داشترابطه معنی

فیزیکی خشونتوخانوادهدرآمدسطح) بین33(
دار وجود نداشت که نتایج این مطالعه با معنیرابطه

نجومیدر مطالعه اما؛نتایج مطالعه ما در تضاد بود
وروانیو خشونتخانوادهدرآمدسطحبینرابطه

در خوانی ندارد.بود که با مطالعه ما همدارمعنیجنسی
زنجانوتهراناردبیل،درشدهمانجاقبلیمطالعات

سطحوزنانعلیهخشونتبینداريرابطه معنی
بر اساس ). 36،21،12بدست آمد (خانوادهدرآمد

نتایج مطالعه ما وضعیت اقتصادي مطلوب و نامطلوب بر 
و Fawoleه میزان خشونت تاثیر گذار است. در مطالع

همکاران زنان داراي وضعیت اقتصادي و اجتماعی 
). در 22پایین بیشتر در معرض خشونت بودند (

در کشور بنگالدش، سواد PerssonوNavedمطالعه
کم شوهر و سطح اجتماعی پایین همراه با خشونت 

). در مطالعه صالحی میزان وقوع خشونت 37بیشتر بود (
خانگی با سطح اقتصادي پایین، اعتیاد همسر ارتباط 

ریان ، تحصیالت ). در مطالعه صاب30مستقیم داشت (
خانگی پایین و مشکالت اقتصادي شوهر با خشونت 

). در مطالعه حسن و همکاران، 21همراه بوده است (
بیشترین خشونت در افراد با وضعیت اقتصادي مطلوب بوده

). نتایج این مطالعات با مطالعه ما همخوانی 11است (
دارد. تناقضات در مطالعات مختلف و مطالعه ما نشان 

هد که عوامل مرتبط با بروز خشونت خانگی در دمی
هاي مختلف، تفاوت دارد و به عوامل جوامع و محیط

.فرهنگی وابسته استو اقتصادي، اجتماعی

نتیجه گیري:
خشونت خانگی در دهدمطالعه حاضر نشان می

دوران بارداري از مشکالت بسیار شایع در جمعیت شهري 
ی و یکی از عوامل و روستایی به خصوص جمعیت روستای

تهدید کننده سالمت مادر و نوزاد است. با توجه به شیوع 
باالي آن، آموزش کارکنان بهداشتی و درمانی به ویژه 
ماماها و به خصوص در مناطق روستایی در زمینه 
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نان تحت آغربالگري زنان باردار از نظر خشونت و ارجاع 
شود.خشونت جهت مشاوره پیشنهاد می

ته هاي پژوهش در بالین:کاربرد یاف
با توجه به شیوع باالي خشونت خانگی و 

پرسنل بهداشتی و درمانی آسیب پذیري بیشتر زنان باردار،
خشونت یزنان باردار قربانییشناساجهت غربالگري و 

به مراجع را و در صورت لزوم آن ها نماینداقدامیخانگ
نمایند.مربوط ارجاع 

تشکر و قدردانی:
وسیله پژوهشگران برخود الزم می دانند از بدین

هاي مادي و معنوي معاونت پژوهشی دانشکده حمایت
پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همکاري 

پژوهشگران، همکاري پرسنل شاغل در مراکز کمک
بهداشتی و درمانی شهري و روستایی شهرستان زرند و 

تقدیر و تشکر به مادران باردار شرکت کننده در پژوهش
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Background and aims: Domestic violence is a public cultural and health-related problem that
its prevalence varies among different societies and affects pregnancy outcomes in direct and
indirect fashions. The aim of this study was to compare domestic violence and its related factors
in rural and urban pregnant women in Zarand.
Methods: In this cross-sectional study, 400 pregnant women referred to Zarand’s urban and rural
healthcare centers during 2014 were included by simple (convenient) sampling method.
Demographic and CTS-2 questionnaires were given to the samples. Data was analyzed by means
of the independent t-test, Kruskal-Wallis and Friedman’s statistical tests.
Results: The study results showed that domestic violence the mean of violence in urban and
rural pregnant women was 1.82±2.86 and 1.00±1.60 in physical domain, 2.93±1.61 and
2.04±1.46 in psychological domain, 3.87±2.93 and 1.99±2.89 in sexual domain, and 1.43±1.89
and 2.29±2.36 in injury-resulted violence, respectively. A significant difference between urban
and rural groups in physical, psychological and sexual violence was observed (P<0.01), but there
was no statistically significant difference in injury-resulted violence between two groups.
Woman’s age, spouse’s age and education level, economic (financial) status, number of
pregnancies and children, marriage duration and spouse’s addiction (drug/substance abuse) were
significantly related to the types of domestic violence (P<0.05).
Conclusion: According to project results about high domestic violence, it is recommended
screening violence in the all health and therapy centers.
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