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Comparing the Tendency to Addiction and Suicide in Physically 
and Sexually Abused Women Referred to Forensic Medicine with 
Non-Abused Women; Case study of Fars Province

[1] The association between peer victimization, PTSD, and dissociation in child victims of
sexual abuse [2] Servere and unusual domestic violence; a case report and review of
literature [3] Frequency of history of physical and sexual abuse among psychiatric inpatients 
[4] Factors affecting spouse abuse in women referred to the Shiraz legal medicine center in 
2013 [5] Predicting suicide attempts in depressed adolescents: Clarifying the role of
disinhibition and childhood sexual abuse [6] The independent effects of child sexual abuse
and impulsivity on lifetime suicide attempts among female patients [7] Investigating the
relationship between spousal abuse and violence among drug addicts [8] Violent traumatic 
events and drug abuse severity [9] Distress and symptoms of posttraumatic stress disorder 
in abused woman [10] The relationship between stress and addiction [11] Psychometric
properties of the persian version of adult attention-deficit/hyperactivity disorder self-
report scale [12] A Multi-Attitude Suicide Tendency Scale for adolescents [13] The effect of 
prisoners’ domestic violence and adolescent and youth addiction [14] Substance abuse:
Sexual abuse and family breakdown [15] Marital violence among alcoholics [16] Domestic 
violence and suicidal behavior: a survey of suicide attempts among women hospitalized in
the toxicology ward of Khorshid Hospital, Iran, in 2015 [17] Poverty partner abuse and
woman’s mental health: new knowledge for better practice [18] Evaluation of physical
violence by spouse against womens refering to forensic medicine center of Tehran in
autumn of 2000 [19] Youth suicidal ideation and its structural determinants in the family

Aims Victims of violence suffer from psychological problems such as depression, anxiety and 
inability to solve problems. The aim of this study was to compare the tendency to addiction and 
suicide in physically and sexually abused women referred to forensic medicine centers of Fars 
province with non-abused women. 
Instruments & Methods In this cross-sectional descriptive study, 105 women who were 
referred to forensic medicine centers in Fars province from October 2017 to June 2018 with 
complaints of physical (60 people) and sexual abuse (45 people) were selected by purposive 
sampling method. Also 60 women were selected in various gathering centers such as sports 
clubs and cultural centers in Shiraz by convenience sampling method. Data were collected 
through the Nazari’s Addiction and Drug Attitude Questionnaire and the Orbach’s Multi-
Attitude Suicide Tendency Scale for adolescents (MAST), and were analyzed by one-way 
analysis of variance, multivariate analysis of variance and univariate analysis of variance and 
Scheffe post hoc test.
Finding The mean scores of addiction tendency in women of the physically abused group 
was significantly higher than women of the normal group. There was a significant difference 
between the physically and sexually abused groups and the normal group in terms of life 
attraction, non-acceptance of life and death attraction. Also there was a significant difference 
in the component of non-acceptance of death between the physically abused group and the 
normal group (p<0.05).
Conclusion Physically and sexually abused women are more prone to suicide and addiction 
than non-abused women.
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 چکيده

اضطراب ، افسردگی جملهاز  شناختیروان مشکالت از خشونت قربانیان اهداف:

میزان  مقایسه با هدفمطالعه حاضر برند. مسایل رنج می حل توانایی و عدم

 شدهداده ارجاع جنسی و فیزیکی آزاردیده زنان در خودکشی و اعتیاد به گرایش

 .غیرآزاردیده انجام شد زنان با فارس استان مراکز پزشکی قانونی به

با از زنانی که نفر  ۱۰۵، مقطعیاز نوع  توصیفیاین پژوهش در  ها:ابزار و روش

قانونی  یپزشک مراکز بهنفر)  ۴۵(جنسی آزار و نفر)  ۶۰(شکایت آزار فیزیکی 

صورت بودند بهشده داده ارجاع  ۱۳۹۷تا خرداد  ۱۳۹۶ استان فارس از مهر

های ورزشی و نفر از زنان در مراکز تجمع مختلف مانند باشگاه ۶۰هدفمند و 

ها صورت در دسترس انتخاب شدند. دادهراهای سطح شهر شیراز بهسفرهنگ

مقیاس و  نظری نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدرپرسشتوسط 

آوری شد و توسط جمع (MAST) اورباخ چندنگرشی تمایل به خودکشی

طرفه، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل های تحلیل واریانس یكآزمون

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون تعقیبی شفهری و متغیواریانس تک

طور میانگین نمرات گرایش به اعتیاد در زنان گروه آزاردیده فیزیکی به ها:یافته

های آزاردیده فیزیکی و داری بیشتر از زنان گروه عادی بود. بین گروهمعنی

جنسی با گروه عادی از نظر جاذبه زندگی، عدم پذیرش زندگی و جاذبه مرگ 

بین گروه آزاردیده دار وجود داشت. در مولفه عدم پذیرش مرگ نیز تفاوت معنی

 ).>۰۵/۰pدار مشاهده شد (فیزیکی با گروه عادی تفاوت معنی

زنان آزاردیده فیزیکی و جنسی در مقایسه با زنان غیرآزاردیده،  گیری:نتیجه

 گرایش بیشتری به خودکشی و اعتیاد دارند.

 آزار جنسی، اعتیاد، خودکشی، آزار فیزیکی :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 به که گروهی یا فردی فعالیت، اقدام هر گونه عنوانبه را خشونت

 صدمه گروه یا فرد یک آزادی یا جسم روح، سالمت فرد، زندگی

 امنیت بر نامطلوب طوربه یا فرد شخصیت توسعه به یا کند وارد

 بهداشت سازمان گفته طبق. اندکرده تعریف بگذارد، تاثیر مالی

 یک در آمیزخشونت اعمال هر گونه شامل اذیت و آزار جهانی،

 احساسی فیزیکی، جسمی، آسیب موجب است که صمیمی رابطه

 به تهدید شامل همچنین. شودمی درگیر اشخاص به جنسی یا

 زندگی در چه آزادی از محرومیت حتی و اعمال چنین انجام

 اذیت و آزار مختلف اشکالاست.  نیز اجتماعی چه و شخصی

 یا جسمی مالی، یا اقتصادی عاطفی، یا روانی کالمی، صورتبه

 دوستان ،خانواده صمیمانه، روابط در است ممکن کهاست  جنسی

 . [1]دهد رخ عموم منطق و

 که فردی توسط جسمانی جراحت ایجاد از است عبارت آزار جسمی

 و جسمی شرایط واست  افراد از محافظت و نگهداری مسئول

) جسمی(آزار فیزیکی  .گیردمی قرار تهدید معرض در فرد روانی

 تعریف قهر فیزیکی یا فیزیکی، آسیب رنج واردآوردن عنوان تحت

 .[2]است خشونت اعمال حداقل شامل و شودمی
 زور وادارکردن یک شخص به یا اغواکردن مجبورکردن، آزار جنسی،

 کردنزایل دارو برای از استفاده یا رفتار جنسی هر گونه انجام به

 یا عقل زوال علتبه است که فردی با جنسی عمل انجام یا عقل

 .[3]نیست بد یا خوب تشخیص به قادر روانی بیماری

 مورد و برندمی رنج شناختیروان مشکالت از خشونت قربانیان

 و جنسی فیزیکی،روانی،  از نظر ترتیب به شدنواقع بدرفتاری

 و داشته دنبال به فرد روانی سالمت برای بیشتری خطر اقتصادی

، افسردگی از جمله قربانیان برای بیشتری شناختیروان مشکالت

 این که و غیره دارد استرس اجتماعی، عملکرد در اختالل اضطراب،

 پیروی ،گیریتصمیم قدرت شدنمختل به منجر خود نوبه به اثرات

 ای مواردپاره در و مسایل حل توانایی عدم شرایط، تحمیل از ترس،

 .[4]شودمی خودکشی

 عنوان هرو به افتدخشونت علیه زنان توسط شریک آنها اتفاق می

خشونت بر  شود.عدالتی توسط فرد انجام میگونه عمل یا بی

 ءقربانیان سو، همچنین گذاردسالمت روانی انسان تاثیر می

 .[5]گرایش دارند به خودکشی ،استفاده

رفتار غیرفیزیکی رابطه  ءسابقه خشونت فیزیکی و شدت سو

 همچنین آزار. ه استبا دفعات اقدام به خودکشی داشت دارمعنی

 به ابتال خطر جمله از منفی نتایج از بسیاری مسبب جنسی

 به اقدام و خودکشی افکار مانند حیات تهدیدکننده رفتارهای

  .[6]شودمی خودکشی

تواند علت خشونت مردان علیه زنان باشد. یکی عوامل مختلفی می

اعتیاد به مواد مخدر همسر از عوامل بروز از این علل اعتیاد است. 

کنند به افرادی که الکل مصرف می خشونت علیه زنان است.

 .[7]دهنداحتمال بیشتری شرکای خود را مورد آزار و اذیت قرار می

 %۷۲نشان داد که  [8]و همکاران الرککشده توسط مطالعه انجام

دچار  %۲۹، زا را تجربه کردندنوعی رخداد آسیببه آزاردیده زنان

افراد عالیم  %۱۶و شدند  (PTSD) اختالل استرس پس از سانحه

منجر به افزایش مصرف فوق  عالیم. دهندرا نشان می این اختالل

نشان  و همکاران کالرکشود. مطالعه دارو و شیوع افسردگی می

با مصرف بیش از حد دارو مانند  این اختاللداد که عالیم رایج 

 .[8]متادون مرتبط است

به بررسی اضطراب عاطفی و  در ایاالت متحدهو همکاران  ویتانزا

در میان قربانیان تجاوز جنسی  اختالل استرس پس از سانحه بروز

ه مورد مطالعه قرار عنوان نموناز زنان قربانی به نفر ۹۳. پرداختند
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زنان عالیم و  %۵۶نتیجه این مطالعه نشان داد که حدود  .گرفتند

 .[9]را نشان دادند PTSDهای نشانه

گذارد و منجر به تاثیر می سالمتی استرس با تغییر رفتار بر

شود که ریسک بیماری و استفاده از نیکوتین و دیگر مواد می

 .[10]دهدصدمه را افزایش می

به افزایش موارد آزارهای جنسی و فیزیکی و تحمیل اثرات  با توجه

 با هدفمطالعه حاضر  ،منفی این موضوع بر خانواده و جامعه

 و فیزیکی آزاردیده زنان در خودکشی و اعتیاد به گرایش مقایسه

 زنان با فارس استان مراکز پزشکی قانونی به شدهداده ارجاع جنسی

 .غیرآزاردیده انجام شد

 

 هاروش ابزار و

جامعه آماری  مقطعی است. -این پژوهش از نوع توصیفی

قانونی استان فارس  یپزشکمراکز شده به زنان ارجاع ،پژوهش

بودند. با توجه به مالک آزاردیدگی و همچنین رضایت به شرکت در 

جنسی آزار و نفر)  ۶۰(با شکایت آزار فیزیکی که نفر  ۱۰۵پژوهش، 

شرق و مرکز استان فارس  قانونی غرب، یپزشک مراکز بهنفر)  ۴۵(

صورت بودند بهشده داده ارجاع  ۱۳۹۷تا خرداد  ۱۳۹۶ از مهر

منظور مقایسه این زنان با زنان همچنین به هدفمند انتخاب شدند.

نفر از زنان در مراکز  ۶۰صورت در دسترس تعداد غیرآزاردیده، به

های سطح سراهای ورزشی و فرهنگتجمع مختلفی مانند باشگاه

شهر شیراز پس از ابراز تمایل به همکاری با پژوهشگر، 

 های مربوطه را تکمیل کردند.نامهپرسش

 های زیر بود:نامهابزار پژوهش شامل پرسش

 ابزار این در: نامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدرپرسش -۱

است،  شده ساخته ۱۳۸۰در سال  نظری که توسط دهیخودگزارش

 یا مساعد هایماده در مورد گذاری لیکرتسیستم نمرهبا یک 

 موافقم، کامالً " هایپاسخ از یک هر به اعتیاد به مثبت نگرش

های نمره ترتیب به" مخالفم مخالفم و کامالً  ندارم، نظری موافقم،

 نگرش یا نامساعد هایماده مورد در و شودمی داده ۱و  ۲، ۳، ۴، ۵

. شودمی انجام معکوس به ترتیب گذارینمره اعتیاد، به منفی

در  ۱۶۰ تا ۳۲ بین نامهپرسش این در فرد نمرات دامنه بنابراین

 و مساعد نگرش نشانگر باالتر نمره کسب و بود خواهد نوسان

 صوری اعتبار. است مخدر مواد مصرف و اعتیاد به نسبت مطلوب

مقیاس توسط  این موازی فرم پایایی همچنین و محتوایی و

 .[11]است شده گزارش ۸۹/۰و آلفای کرونباخ آن  مطلوب نظری

 مقیاس: (MAST) مقیاس چندنگرشی تمایل به خودکشی -۲

 در [12]و همکاران اورباخ توسط خودکشی به تمایل چندنگرشی

 مقیاسخرده ۴ و گویه ۳۰ این ابزار از .است شده ساخته ۱۹۹۱سال 

 مرگ پذیرش عدم و مرگ جاذبه زندگی، پذیرش عدم زندگی، جاذبه

 لیکرت طیف صورتبه نامهپرسش گذارینمره .است شده تشکیل

 موافق مخالفم، "شدیداً  یهاگزینه برای کهاست ای نقطهپنج

 و موافقم مخالفم، اوقات گاهی موافقم اوقات گاهی نیستم،

 گرفته نظر در ۵ و ۴ ،۳ ،۲ ،۱ امتیازات ترتیب به موافقم" شدیداً 

در این  بود. خواهد ۱۵۰ حداکثر و ۳۰ ممکن امتیاز حداقل .شودمی

خودکشی، نمرات  تمایل پایین به ۶۰ تا ۳۰ بین نامه نمراتپرسش

 ۹۰ از باالتر و نمرات خودکشی تمایل متوسط به ۹۰ تا ۶۰ بین

 دهد.را نشان می خودکشی باال به تمایل

 که آلفای کرونباخ ضریب با ابزار این و همکاران اورباخ پژوهش در

 تا) مرگ جاذبه و زندگی پذیرش عدم برای( ۷۶/۰ ای بیندامنه

 همسانی از دارد،) مرگ پذیرش عدم و زندگی جاذبه برای( ۸۳/۰

 بین دارمعنی همبستگی با ابزار این. است برخوردار خوبی درونی

 جاذبه و زندگی پذیرش عدم و) منفی( زندگی جاذبه یهامقیاس
 خوبی روایی از خودکشی، خطر احتمال شاخص و) مثبت( مرگ

 داریمعنی یهاتفاوت دلیلبه ابزار این همچنین. است برخوردار

 دارد، روانی بیماران و خودکشی به متمایل سالم، گروه سه بین که

 شدهشناخته یهاگروه با مقایسه طریق از هم خوبی نسبتاً  روایی

 .[12]دارد

مورد تجزیه  SPSS 21افزار آماری شده توسط نرمهای گردآوریداده

و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی تفاوت بین سه گروه از نظر 

طرفه استفاده شد. گرایش به اعتیاد از آزمون تحلیل واریانس یك

برای بررسی تفاوت بین سه گروه از نظر گرایش به خودکشی نیز 

آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مورد استفاده قرار گرفت که 

ها بود؛ بنابراین از مستلزم رعایت برخی مفروضه اجرای این آزمون

و از آزمون  های كواریانسید همگنی ماتریسیتابرای  باكسآزمون 

ها استفاده شد. همچنین لوین برای بررسی همگنی واریانس

منظور بررسی اثر گروه بر هر یک از متغیرها از آزمون تحلیل به

ها نیز دوی گروه. بررسی دوبهمتغیری استفاده شدواریانس تک

 توسط آزمون تعقیبی شفه صورت گرفت.

 

 ها یافته

میانگین سنی زنان مورد مطالعه در گروه زنان آزاردیده فیزیکی 

 ۸۲/۲۹±۴۹/۶سال، در گروه زنان آزاردیده جنسی  ۷۸/۵±۵۵/۲۹

سال بود. در هر سه گروه،  ۷۷/۴۶±۰۴/۶سال و در گروه زنان عادی 

اکثریت افراد متاهل بودند. سطح تحصیالت اکثر افراد در دو گروه 

آزاردیده فیزیکی و جنسی زیر دیپلم و در گروه عادی دیپلم بود 

 ).۱(جدول 

با توجه به میانگین نمرات، زنان گروه آزاردیده فیزیکی گرایش 

ندگی و عدم های جاذبه ز بیشتری به اعتیاد داشتند. در مولفه

پذیرش مرگ گروه عادی دارای میانگین باالتری نسبت به دو گروه 

های عدم پذیرش زندگی و جاذبه مرگ گروه آزاردیده، و در مولفه

آزار دیده جنسی دارای میانگین بیشتری نسبت به دو گروه دیگر 

 ).۲بودند (جدول 

بین میانگین نمرات گرایش به اعتیاد در سه گروه تفاوت 

دوی ) که در بررسی دوبهp=۰۱/۰؛ F=۷۵/۴داری مشاهده شد (معنی

داری ها، گروه آزاردیده فیزیکی با گروه عادی تفاوت معنیگروه

 ).>۰۵/۰pداشت (

ها تفاوت های گرایش به خودکشی، بین گروهدر مورد تمام مولفه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ییعصا مایش ۸۲

  ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۲۶دوره                                                                                                                                                                                          یپزشكی قانونعلمی مجله 

 ).۳دار وجود داشت (جدول معنی

های در تمام مولفه در بررسی اثر گروه بر هر یک از متغیرها نیز

)، عدم پذیرش F=۷۳/۱۰گرایش به خودکشی شامل جاذبه زندگی (

) و عدم پذیرش مرگ F=۰۰/۱۷)، جاذبه مرگ (F=۵۸/۲۳زندگی (

)۷۴/۷=F) ۰۰۱/۰) بین سه گروه تفاوت مشاهده شد=p.( 

های آزاردیده فیزیکی و ها، بین گروهدوی گروهدر بررسی دوبه

جاذبه زندگی، عدم پذیرش زندگی و  جنسی با گروه عادی از نظر

دار وجود داشت. در مولفه عدم پذیرش جاذبه مرگ تفاوت معنی

زندگی گروه آزاردیده فیزیکی و آزاردیده جنسی نیز با هم تفاوت 

دار داشتند. در مولفه عدم پذیرش مرگ بین گروه آزاردیده معنی

 ). >۰۵/۰pدار مشاهده شد (فیزیکی با گروه عادی تفاوت معنی

 
توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای وضعیت تاهل و سطح ) ١جدول 

های زنان آزاردیده فیزیکی، آزاردیده جنسی و زنان عادی تحصیالت در گروه

 (اعداد داخل پرانتز، درصد هستند)

 متغیرها
گروه آزاردیده 

 فیزیکی

گروه آزاردیده 

 جنسی
 گروه عادی

 وضعیت تاهل

 ۱۶) ۷/۲۶( ۱۴ )۱/۳۱( ۹) ۰/۱۵( مجرد

 ۳۰) ۰/۵۰( ۲۲) ۹/۴۸( ۴۷) ۳/۷۸( متاهل

 ۱۴) ۳/۲۳( ۹) ۰/۲۰( ۴) ۷/۶( مطلقه

 سطح تحصیالت

 ۱۳) ۷/۲۱( ۱۲) ۶/۲۶( ۲۰) ۳/۳۳( زیر دیپلم

 ۲۸) ۶/۴۶( ۹) ۰/۲۰( ۱۸) ۰/۳۰( دیپلم

 ۱۰) ۷/۱۶( ۱۱) ۴/۲۴( ۵) ۳/۸( فوق دیپلم

 ۹) ۰/۱۵( ۷) ۷/۱۵( ۱۲) ۰/۲۰( لیسانس

 ۰ ۶) ۳/۱۳( ۵) ۴/۸( لیسانسفوق 

 ۶۰) ۱۰۰( ۴۵) ۱۰۰( ۶۰) ۱۰۰( مجموع 

 
های گرایش به میانگین آماری نمرات گرایش به اعتیاد و مولفه )۲ جدول

 خودکشی در سه گروه مورد مطالعه

 متغیرها
آزاردیده گروه 

 فیزیکی

آزاردیده گروه 

 جنسی
 عادیگروه 

 ۸۳/۵۱±۳۲/۶ ۴۴/۵۴±۲۲/۱۲ ۶۲/۵۶±۲۶/۹ گرایش به اعتیاد

 ۰۰/۲۵±۶۷/۴ ۲۰/۲۱±۰۹/۴ ۶۳/۲۲±۹۸/۳ جاذبه زندگی

 ۹۲/۹±۳۵/۳ ۲۲/۱۵±۶۵/۳ ۲۲/۱۲±۵۸/۴ عدم پذیرش زندگی

 ۱۷/۱۵±۸۹/۲ ۶۲/۱۹±۷۲/۳ ۱۷/۱۹±۰۰/۶ جاذبه مرگ

 ۰۸/۲۳±۵۷/۴ ۰۹/۲۱±۷۸/۴ ۰۸/۱۹±۸۶/۶ عدم پذیرش مرگ

 
میانگین نمرات نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه ) ٣جدول 

 های گرایش به خودکشی در سه گروهمولفه

سطح  Fمقدار  ارزش آماره

 دارییمعن

توان 

 آماری

مجذور 

 اتا نسبی

 ۲۳/۰ ۱ ۰۰۱/۰ ۳۱/۱۲ ۴۷/۰ اثر پیالیی

 ۲۵/۰ ۱ ۰۰۱/۰ ۱۳/۱۳ ۵۶/۰ المبدای ویلكز

 ۲۶/۰ ۱ ۰۰۱/۰ ۹۶/۱۳ ۷۱/۰ هاتلینگ اثر

ترین ریشه بزرگ

 روی
۶۰/۰ ۰۷/۲۴ ۰۰۱/۰ ۱ ۳۸/۰ 

  بحث

 در خودکشی و اعتیاد به گرایش مقایسه با هدفمطالعه حاضر 

مراکز پزشکی  به شدهداده ارجاع جنسی و فیزیکی آزاردیده زنان

 .غیرآزاردیده انجام شد زنان با فارس استان قانونی

آمده، بین گرایش به اعتیاد در سه گروه تفاوت دستطبق نتایج به

داشت. نتایج آزمون پیگیری شفه نیز نشان داد که دار وجود معنی

گروه آزاردیده فیزیکی با گروه عادی تفاوت دارد. همچنین با توجه 

ها گروه آزاردیده فیزیکی، گرایش بیشتری به اعتیاد به میانگین

. است همسو [13]میرعرب پژوهش با حاضر پژوهش داشتند. نتایج

 اعتیاد به گرایش با تخشون بین مثبت رابطه بیانگر پژوهش این

 جنسی، خشونت افزایش با که گرفت نتیجه توانمی واست 

 جنسی آزار. یابدمی افزایش نیز اعتیاد به گرایش فیزیکی عاطفی و

 شکایتاست.  زیادی منفی پیامدهای دارای که است مواردی از

 اختالالت شامل رفتاری مسایل منفی، خودتصویری جسمانی،

 مشکالت و مسایل باالخره و مواد مصرف سوء پرخاشگری، سلوک،

 آزار مدتطوالنی آثار از شدهریزیبرون و ریزیدرون رفتاری

 .[13]است
و  کریمی و [14]نجفی و حسینی پژوهش با حاضر پژوهش

 اعتیاد که است داده نشان پژوهش این همسو است. [7]شالچی

 که شودمی سبب و شده زندگی در همسران دلسردی موجب شوهر

 را خود عاطفی و جنسی روابط باشند، داشته کمتری محبت ابراز

 خود روابط در محدودی ارتباطی یهامهارت از و رسانده حداقل به

 و شودمی تشدید زوج ناسازگاری آن دنبالبه که کنند، استفاده

 گرایش پژوهش این. شودمی زوجین بین درگیری و خشونت باعث

 که دهدمی نشان و داندمی خشونت عامل را شوهران اعتیاد به

 .[14]ندارند مواد مصرف به گرایشی اندگرفته قرار آزار مورد که زنانی

 مخدر مواد به اعتیاد که داد نشان [7]شالچیو  کریمی تحقیقات

 تدابیر اتخاذ لزوماست.  زنان علیه خشونت بروز عوامل از همسر

 مهم راهکارهای از زوجین اعتیاد از پیشگیری راستای در الزم

 زنان علیه خشونت. بود خواهد زنان علیه خشونت از پیشگیری

 در هم و) جامعه( عمومی محدوده در هم که است موضوعی

 عمومی محدوده در. افتدمی اتفاق) خانواده(خصوصی  محدوده

 و شفاهی فرهنگ رسوم، و آداب نظیر ییهاعرصه در خشونت

 گیردمی صورت اجتماعی موسسات و دین از سنتی تفاسیر کتبی،

 اتفاق شوهر خانه در هم و پدر خانه در هم خصوصی محدوده در و

 . افتدمی

 بیشتری خطر با گردانروان مواد دیگر از استفاده و الکل مصرف

 دریافتند که اوفارل و مورفی مثال برای. است همراه خشونت برای

 خانگی خشونت دارای دارند الکل به اعتیاد که مردانی %۵۰ از بیش

 به کنندمی مصرف الکل که افرادی و هستند خود شریک به نسبت

. [15]دهندمی قرار اذیت و آزار مورد را خود شرکای بیشتری احتمال

 به نسبت فرهنگی دالیل به و خانه محیط حفظ برای زنان بنابراین

 الکل و داروها. دارند الکل و مواد مصرف به کمتری گرایش مردان

 سازییکپارچه درک، برای را کنندهمصرف فرد توانایی است ممکن



 ۸۳ ...شده بهارجاع داده یو جنس یکیزیف دهیدر زنان آزارد یو خودکش ادیبه اعت شیگرا سهیمقا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 در را خشونت به ارتکاب خطر و داده کاهش اطالعات پردازش و

 و آشفتگی به تواند منجرمی مواد مصرف. دهد افزایش افراد این

 تعبیر سوء احتمال عوامل، سایر با ارتباط در و شده تفکر اختالل

، خودسرانه رفتاری عنوانبه را فرد توسط زوجه یا زوج رفتار

 مرتکب که افرادی. دهد افزایش شدید و طردکننده پرخاشگرانه،

) آزاردیده زنان(غیرمرتکب  افراد به نسبت) مردان(شوند می خشونت

 .[7]دارند بیشتری مصرف سوء

 یهاالعملعکس غیرفیزیکی و فیزیکی برخوردهای مقابل در زنان

 خودکشی آنها از یکی که دهندمی نشان خود از مختلفی روانی

هر  شدنفرسایشی و غیرفیزیکی برخوردهای گرفتنشدت با. است

 بیشتر نیز زنان پذیریآسیب ،)فیزیکی جنسی،(سوء رفتار  نوع

 نظام تنهانه خودکشی به اقدام با هر بار که طوریبه شود،می

 خانواده اجتماعی پایگاه بلکه شود،می مخدوش قربانی فرد فکری

 ضرب قانونی پزشکی و طبی لحاظ از. گیردمی قرار تهدید مورد نیز

 برای گذارقانون و شودمی محسوب جرم یک عنوانبه زنان شتم و

 در آنچه اما است، نموده بینیپیش شدیدی مجازات خاطی فرد

 که است غیرفیزیکی رفتار و استرس شده توجه آن به بیشتر قانون

 و خانوادگی گسیختگیازهم و خودکشی تشدیدکننده عوامل از

 .[16]است اجتماعی

 زنان مثال برایاست.  درازمدت و جدی جنسی مشکالت عواقب

 خود همنوعان به نسبت بیشتری احتمال به جنسی تجاوز قربانی

 آینده زندگی در خودکشی معرض در اندنگرفته قرار تجاوز مورد که

 .[17]گیرندمی قرار

های گرایش به پژوهش حاضر، در تمام مولفههای براساس یافته

دار وجود داشت و با توجه به خودکشی در سه گروه تفاوت معنی

های جاذبه زندگی و عدم پذیرش مرگ گروه در مولفه هامیانگین

عادی دارای میانگین باالتری نسبت به دو گروه آزاردیده بودند. اما 

گروه آزاردیده  های عدم پذیرش زندگی و جاذبه مرگدر مولفه

جنسی دارای میانگین بیشتری نسبت به دو گروه دیگر بود. نتایج 

آزمون شفه نیز نشان داد جاذبه زندگی، عدم پذیرش زندگی و 

جاذبه مرگ افراد آزاردیده فیزیکی و جنسی با افراد عادی تفاوت 

دارد. در مولفه عدم پذیرش زندگی بین گروه آزاردیده فیزیکی و 

دار وجود داشت. در مولفه ه جنسی نیز تفاوت معنیگروه آزاردید

عدم پذیرش مرگ گروه آزاردیده فیزیکی با گروه عادی تفاوت 

 . دار داشتمعنی

 ،[16]و همکاران قاسمی پژوهش یهایافته با نتایج این اول بخش

 همسو [19]همکاران و تبریزی محسنی و [18]همکاران و آقاخانی

 سابقه رفتار، سوء مدت طول رفتار، سوء با مرتبط متغیرهایاست. 

 به اقدام دفعات با غیرفیزیکی رفتار سوء شدت و فیزیکی خشونت

 مدت طول به بسته همسرآزاری. دارند داریمعنی رابطه خودکشی

 از یکی. دهدمی افزایش را خودکشی به اقدام شانس آن، شدت و

، است خودکشی جسمی و جنسی خشونت ناپذیرجبران تبعات

 اخیر، دهه دو طی خودکشی اجتماعی علت ترینشایع طوری کهبه

 زناشویی مشکالت و خانوادگی یهادرگیری قرارگرفتن، تجاوز مورد

 رفتار و همسرآزاری بین مستقیمی رابطه همواره. است شده بیان

 به اقدام احتمال ای کهگونه به است، شده مشاهده زنان خودکشی

 به نسبت اند،گرفته قرار رفتار سوء مورد که زنانی در خودکشی

 با خشونت تکراراست.  بیشتر اند،ای نداشتهتجربه چنین که زنانی

 شدت با رفتار سوء و دارد مستقیمی رابطه خودکشی تکرار دفعات

 طوریبه آورد،می وجود به را تریخطرناک خودکشی افکار بیشتر

 سوء رفتار معرض در که زنانی بین در خودکشی به اقدام شانس که

 بینیای پیشتجربه چنین بدون خود همتایان دوبرابر گیرندمی قرار

 و روانی تبعات به متعددی مطالعات در هر چند. است شده

 در پژوهشی کمتر اما شده، اشاره تجاوز و همسرآزاری فیزیکی

 رفتار و تجاوز و همسرآزاری پدیده دو رابطه اختصاصی طوربه ایران

 نظر از مطالعه یهایافته. است داده قرار بررسی مورد را خودکشی

 . است اهمیت حایز اجتماعی اقدامات و بالینی

 به توجه با که هایی بود؛ از جمله ایندارای محدودیت مطالعه این

 و دارد وجود آزاردیدگی مورد در که اجتماعی و فرهنگی مالحظات

 پزشکی به که است بوده افرادی به محدود آماری نمونه این که

 شناختیروش هایمحدودیت همین طور و اندکرده مراجعه قانونی

در  سوگیری با تواندمی که نامهپرسش از صرف استفاده نظیر دیگر

همین  و گیرینتیجه هر گونه در بایدمی باشد، همراه دهیپاسخ

 . بود محتاط نتایج تعمیم طور

 هایروش از استفاده آتی هایپژوهش انجام در شودمی پیشنهاد

 و عینی نتایج کسب منظوربه مشاهده و مصاحبه انجام و کیفی

 هایآسیب سایر بررسی همین طور. باشد نظر مد تردقیق

 طولی صورتبه خصوصبه آزاردیدگی از ناشی شناختیروان

 به توجه با. نماید روشن را پدیده این از دیگری ابعاد تواندمی

و  ازدواج از قبل هایمشاوره بر بیشتر تاکید تحقیق این نتایج

 زوجین، در بالقوه یا موجود هایشناسیآسیب تشخیص خصوصبه

 و خود قانونی و شناختیروان حقوق شناخت برای زنان آموزش

 دفاع هایآموزش حتی و آنها به رسانکمک نهادهای معرفی

 محسوب کاربردی پیشنهادات جمله از تواندمی آنان به شخصی

 .شود

 

 گیرینتیجه

زنان آزاردیده فیزیکی و جنسی در مقایسه با زنان غیرآزاردیده، 

 گرایش بیشتری به خودکشی و اعتیاد دارند. 

 
 این اجرای که قانونی پزشکی کارشناسان و مسئوالن از تشکر و قدردانی:

 .داریم را سپاسگزاری کمال نبود، میسر ایشان همکاری بدون پژوهش

 حاصل اطالعات که شد داده اطمینان کنندگانشرکت به تاییدیه اخالقی:

 استفاده پژوهشی اهداف منظوربه و گروهی صورتبه صرفاً  نامهپرسش از

 در آنها خانوادگی و نام نام ذکر به نیازی همچنین و شودمی

 عدم یا شرکت برای کامل آزادی از کنندگانشرکت. نیست هانامهپرسش

 بودند. برخوردار پژوهش در شرکت

 موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:
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