
ISSN: 1027-1457; Scientific Journal of Forensic Medicine. 2020;26(1):39-44

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2020, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attri-
bution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and 
Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Prevalence and Types of Violence against Women Seeking 
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Aims The increase in divorce rate in Iranian society in recent years has created many social 
concerns. Identifying the factors affecting divorce can play an important role in preventing 
its occurrence due to the very negative consequences of social problems. Domestic violence 
against women seems to be one of the main reasons for divorce. Therefore, this study was 
conducted with the general purpose of investigating the prevalence and type of violence in 
women seeking divorce referred to Boyer-Ahmad forensic medicine Organization.
Instruments & Methods In this descriptive-analytical study 206 women seeking divorce 
referred to the forensic medicine organization of Boyer-Ahmad County in July 2017 to February 
2018 by convenience sampling method entered to the study. The research tools included 
questionnaires of domestic violence, interferation of others and demographic characteristics. 
The collected data were statistically analyzed using SPSS 19 software and Pearson correlation 
test.
Findings Domestic violence with the mean score of 3.19±6.30 was in the moderate level. The 
highest mean was the variable of psychological violence and the lowest mean was the variable 
of sexual violence. There was a significant correlation between the variables of learning of 
violence, suspicion and betrayal and interferation of others with domestic violence and its 
types.
Conclusion Domestic violence among women seeking divorce referred to the Boyer-Ahmad 
County Forensic Medicine Organization is moderate and their psychological violence is high.
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  چکيده
های های اخیر نگرانیافزایش نرخ طالق در جامعه ایران طی سال اهداف:

اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طالق با 
تواند نقش مهمی را در توجه به تبعات بسیار سوء مشکل اجتماعی، می

الق پدیده ی طرسد یکی از دالیل اصلپیشگیری از وقوع آن بازی کند. به نظر می
خشونت خانگی علیه زنان باشد. لذا این پژوهش با هدف کلی بررسی میزان و 

پزشکی قانونی سازمان کننده به نوع خشونت در زنان متقاضی طالق مراجعه
  صورت گرفت.  شهرستان بویراحمد

زن متقاضی طالق  ٢٠٦تحلیلی،  - مطالعه توصیفیدر این  ها:ابزار و روش
پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد از مرداد تا اسفند سازمان کننده به مراجعه

وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش  گیری در دسترسبه روش نمونه ١٣٩٦سال 
های خشونت خانگی، دخالت اطرافیان و مشخصات نامهشامل پرسش

و از  SPSS 19افزار شده با استفاده از نرمآوریاطالعات جمع دموگرافیک بود.
  زمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.طریق آ
در سطح متوسط بود. بیشترین  ١٩/٣±٣٠/٦خشونت خانگی با میانگین ها: یافته

میانگین به متغیر خشونت روانی و کمترین میانگین به متغیر خشونت جنسی 
بین متغیرهای یادگیری خشونت، شک و خیانت و دخالت اختصاص داشت. 

  داری وجود داشت.ن با خشونت خانگی و انواع آن همبستگی معنیدیگرا
سازمان کننده به خشونت خانگی در زنان متقاضی طالق مراجعه گیری:نتیجه

پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سطح متوسط و خشونت روانی در آنها در 
  سطح زیاد است. 

  قانونیطالق، زنان، خشونت خانگی، پزشکی  ها:کلیدواژه
  

  ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  yarinasab.f@gmail.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
خشونت در واقع نوعی آسیب اجتماعی پنهان است و در همه 

ساز بروز سایر شود. این معضل اجتماعی زمینهجوامع دیده می
 ]1[رودمی مشکالت بهداشتی و اجتماعی در قربانیان آن به شمار

های العملزا تا عکسطیفی از رفتارهای بسیار تند و آسیب که
. طبق تعریف ]2 ,3[توجهی را در بر داردتفاوتی و کممنفی چون بی

، خشونت عبارت است از (WHO)سازمان بهداشت جهانی 
"استفاده عمدی از قدرت بدنی، تهدید یا فعلی علیه خود، دیگری یا 

که هر کدام به احتمال قوی به آسیب، مرگ علیه گروه یا اجتماع 
. یکی از موضوعات مورد توجه در ]4[شود"و آسیب روانی منجر می

شناختی شناختی و جامعهزمینه سالمت روان زنان، اثرات روان
خشونت علیه زنان است. خشونت مردان علیه زنان ابعاد متعددی 

فیزیکی توان به خشونت شود که در این راستا میرا شامل می
رساندن به اعضای بدن با کتک، ضرب و جرح با یعنی آسیب

استفاده از دست یا ابزارهای دیگر، خشونت روانی (تهدید، تحقیر، 
سرزنش کالمی، فحاشی، کنترل رفتارهای زن، در انزوای اجتماعی 
قراردادن، ممنوعیت ارتباط با دیگران) و خشونت جنسی اشاره 

های بر آسیب مستقیم در اثر ضربه . اعمال خشونت عالوه]5[نمود
و  ]6[زندنفس زن لطمه میجسمی، بر بهداشت روانی و اعتمادبه

پذیری زنان را در ناخوشی و ناتوانی و حدود مشارکتشان در آسیب
زدن، توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه، افزایش داده و خطر آسیب
ش مرگ و مجموعه مسایل فیزیکی، عاطفی و اجتماعی را افزای

  . ]7[دهدمی
ویژه فیزیکی و جنسی بحث خشونت خانگی در ابعاد گوناگون آن به

ترین فاکتورهای افزایش سطح طالق در عنوان یکی از مهمبه
شود. اعمال خشونت در انواع گوناگون آن سطوح جامعه مطرح می

دهد. وقتی از جانب مردان، زنان را در مقام دفاع از خود قرار می
امنیت جانی و روانی در سطح خانواده برخوردار  زنان از حداقل

ها و ارایه نباشند، برای حفظ بقای خود مجبور به مراجعه به دادگاه
  .]8[شونددادخواست طالق می

خشونت و طالق دارای رابطه دوسویه است که تاثیراتی چون 
نفس زنان، رواج ترس و نگرانی دایمی در بین آنها کاهش اعتمادبه

رویارویی با مشکالت، افزایش میزان انحرافات در شهر،  در مقابله و
های ناشی از عدم نظارت تربیتی صحیح آمار کودکان طالق، آسیب

واسطه قرارداشتن در بحران رفتاری نسبت به از جانب والدین به
های خانواده و فرزندان خود، درگیری محاکم قضایی و دادگاه

ایت و دادخواهی زنان و دادگستری و پزشکی قانونی در نتیجه شک
شده در محاکم قضایی که های تشکیلاطاله و رسیدگی به پرونده

ای از های جدی دیگران را به همراه دارد، گوشهخود نیز آسیب
پیامدهای منفی طالق ناشی از خشونت مردان بر علیه زنان 

  .]9[است
خشونت خانگی مشکلی جهانی است که در اکثر کشورها و در تمام 

. ]10 ,11[شودجتماعی دیده میا -ر جامعه و طبقات اقتصادیاقشا
ی از زندگی خود تحت خشونت ازنان در مرحله %٤٠-٥٠حدود 

گیرند که این امر سالمت روحی و جسمی آنان را خانگی قرار می
. ]10[دهدتهدید کرده و گاهی آنان را به سمت خودکشی سوق می

 کشورهای جهان نیز شیوعهای موجود از دیگر براساس گزارش
و در  %٦٢، در گینه نو %٢٠، در کلمبیا %٦٣همسرآزاری در شیلی 

. در ایران نیز خشونت علیه همسران، ]12[است %٣٥ایاالت متحده 
عنوان نمونه در شود؛ بههای نخست ازدواج آنها آغاز میغالبًا از سال

پزشکی کننده به نفر زن آزاردیده مراجعه ١٩٩، از هر ١٣٧٥سال 
مورد پیش از پایان اولین سال ازدواجشان مورد  ٨١قانونی، 

 %١/٣١. در یاسوج ]13[خشونت شوهرانشان قرار گرفته بودند
 %٩/٧کننده به پزشک قانونی توسط همسر، های مراجعهنمونه

توسط پدر مورد ضرب  %٩/٠توسط برادر و  %١/٣توسط برادرشوهر، 
  . ]14[و جرح قرار گرفته بودند



 ۴۱ راحمدیشهرستان بو یقانون یمان پزشککننده به ساز طالق مراجعه یدر زنان متقاض یو نوع خشونت خانگ زانیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Scientific Journal of Forensic Medicine                                                                                                                                 Volume 26, Issue 1, Winter 2020 

له خشونت علیه زنان چنان فراگیر و بدون مرز است که مسا
های دفاع از نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان

حقوق بشر را واداشته است که در برابر این موضوع واکنش نشان 
طوری که در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر که در سال دهند، به
شده ل خشونت اعمالدر وین برگزار شد، با اشاره به اشکا ١٩٩٧

علیه زنان در سراسر جهان بر این نکته تاکید شده است که باید در 
  نگرش مردان به زنان تغییراتی داده شود و زنان به مردان 

های خود درباره زنان تجدید نظر یاری برسانند که در برداشت
  . ]15[کنند

تواند رخ دهد و خشونت خانگی در تمام دوران زندگی یک زن می
دادن واکنش در قبال آن امری ضروری است، اما برای این که نشان
ها موثر و متناسب باشند، تشخیص شیوع و علل بروز واکنش

  .]16[خشونت امری بسیار مهم است
با توجه به اثرات خشونت در خانواده و تسری آن به تمام 

های زندگی اجتماعی و با توجه به این که پزشکان قانونی جنبه
رو هستند و همچنین زه با تعداد زیادی از زنان مصدوم روبهروهمه

با درنظرگرفتن نقش محوری زنان در کلیه ابعاد زندگی، بررسی این 
منظور اتخاذ سیاست مبتنی بر پیشگیری پدیده و علل آن به

ناپذیر است. خشونت نسبت به زنان و کاهش آن به نظر اجتناب
حلیلی نیاز است که ابتدا صورت تهمچنین برای بررسی عوامل به

صورت توصیفی بررسی و عواملی که احتمال خشونت خانگی به
دخالت در میزان خشونت خانگی براساس اظهارات همسر را دارد 

صورت تحلیلی برای مشخص و براساس نتایج آن تحقیق دیگری به
شناخت عوامل موثر بر خشونت صورت گیرد؛ با توجه به این که 

ر این زمینه انجام نگرفته است، لذا این پژوهش تاکنون پژوهشی د
کننده با هدف کلی بررسی میزان و نوع خشونت در زنان مراجعه

  رفت. علت طالق به پزشکی قانونی صورت گبه
  

  هاابزار و روش
 تحلیلی است. -پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی

جامعه هدف پژوهش شامل تمام زنان متقاضی طالق 
پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد از سازمان کننده به جعهمرا

دیده زن خشونت ٢٠٦بود که در مجموع  ١٣٩٦مرداد تا اسفند سال 
وارد مطالعه شدند؛ بدین صورت گیری در دسترس به روش نمونه

ماه به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و  ٨زنانی که طی مدت 
کننده معرفی فرد مصاحبه شرایط ورود به تحقیق را داشتند به

شدند. فرد پرسشگر برای جلب اعتماد و رضایت شخصی این زنان 
برای همکاری، توضیحاتی در خصوص موضوع و هدف و اطمینان 

بودن نتایج به آنها ارایه داد که پس از کسب رضایت، از محرمانه
نامه مربوطه در اختیار آنان قرار گرفت. در صورت عدم سواد پرسش
بودن هر کدام از سئواالت برای این زنان، فرد یا نامفهومکافی 

داد. اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشگر مصاحبه را انجام می
  آوری شد. نامه جمعپرسش

  های زیر بود:نامهابزار پژوهش شامل پرسش

نامه که توسط دکتر این پرسش نامه خشونت خانگی:پرسش - ١
سئوال است و  ٢٦در ایران هنجاریابی شده حاوی  محسنی تبریزی

سئوال)،  ٤سئوال)، خشونت جنسی ( ٦ابعاد خشونت فیزیکی (
 ١١سئوال) و خشونت روانی و کالمی ( ٥خشونت اقتصادی (

های آن براساس طیف دهد و گزینهسئوال) را مورد سنجش قرار می
ب اوقات" ، "اغل)٤صورت "همیشه" (با نمره ای بهگزینهلیکرت پنج

) و "هیچ وقت" ١ندرت" (با نمره )، "به٢)، "گاهی" (با نمره ٣(با نمره 
و  محسنی تبریزیشوند. در مطالعه بندی می(با نمره صفر) درجه

دست ه ب ١٨٣/٠ نامهاین پرسش ضریب آلفای کرونباخ کلهمکاران 
  .]17[آمد
 ساخته کهنامه محققاین پرسش نامه دخالت اطرافیان:پرسش - ٢

ای است براساس دخالت اطرافیان طراحی گزینهسئوال پنج ٥حاوی 
) تا "کامًال موافق" ١گذاری از "کامًال مخالف" (با نمره شد. روش نمره

نفر از  ٥نامه توسط ) است. روایی محتوای این پرسش٥(با نمره 
شناسی تایید شد و همچنین شناسی و رواناساتید در حوزه جامعه

  به دست آمد. ٧٢/٠نامه این پرسشآلفای کرونباخ 
نامه در رابطه با سن، میزان تحصیالت و سایر سئواالت این پرسش

ای در سطح سنجش اسمی، صورت چندگزینهوضعیت اشتغال به
  ای تدوین شد.ترتیبی و فاصله
 تحلیل SPSS 19افزار شده با استفاده از نرمآوریاطالعات جمع

های مرکزی و پراکندگی و نیز اخصها از شبرای توصیف دادهشد و 
شد. استفاده معیار ، میانگین و انحرافاز جداول توزیع فراوانی

اسمیرنوف  -ها از طریق آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهنرمال
مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای بررسی همبستگی بین 
 متغیرهای پژوهش از آزمون استنباطی ضریب همبستگی پیرسون

  اده شد.استف
  

  هایافته
سال و با سطح  ٣٣تا  ٢٩اکثریت زنان مورد مطالعه در رده سنی 

سال و بیشتر از ازدواج آنها  ٦تحصیالت دیپلم بودند که 
دار و شغل خانه نفر) ١٦٣گذشت. بیشتر پاسخگویان (می

  ). ١نفر) آزاد بود (جدول  ٩٤همسرانشان (
متغیر خشونت خانگی در بین زنان مورد مطالعه دارای میانگین 
متوسط بود و بیشترین میانگین به متغیر خشونت روانی و 
کمترین میانگین به متغیر خشونت جنسی اختصاص داشت. 

اکثریت زنان مورد مطالعه خشونت خانگی، خشونت همچنین در 
، کالمی، خشونت اقتصادی و خشونت فیزیکی در سطح متوسط

خشونت روانی در سطح زیاد و خشونت جنسی در سطح کم بود 
  ).٢(جدول 

، شک و خیانت ٥٨/٢±٢٦/٦میانگین نمرات یادگیری خشونت 
به دست آمد. بین  ٧١/٢±٢٠/٥و دخالت دیگران  ٠٠/٣±١٩/٦

دخالت دیگران با  متغیرهای یادگیری خشونت، شک و خیانت و
داری وجود عنیخشونت خانگی و انواع آن همبستگی مثبت و م

   ).٣داشت (جدول 
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توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای دموگرافیک در زنان مورد ) ١جدول 
  نفر) ٢٠٦مطالعه (

  درصد  تعداد  متغیرها
  رده سنی
  ۷/۸  ۱۸  سال ۲۳-۱۷
  ۷/۲۷  ۵۷  سال ۲۸-۲۴
  ۶/۳۰  ۶۳  سال ۳۳-۲۹
  ۸/۲۲  ۴۷  سال ۳۸-۳۴
  ۲/۱۰  ۲۱  سال ۴۵-۳۹

  سطح تحصیالت
  ۹/۱  ۴  سوادبی

  ۹/۳  ۸  ابتدایی
  ۵/۱۵  ۳۲  راهنمایی
  ۳/۴۱  ۸۵  دیپلم

  ۶/۱۲  ۲۶  فوق دیپلم
  ۴/۲۰  ۴۲  لیسانس

  ۴/۴  ۹  فوق لیسانس
  سابقه طالق
  ۸/۷  ۱۶  پدر و مادر
  ۵/۱۵  ۳۲  خواهر
  ۳/۵  ۱۱  برادر

  ۵/۱۷  ۳۶  بستگان
  ۹/۵۳  ۱۱۱  هیچ کدام

  های ازدواجسال
  ۷/۱۱  ۲۴  کمتر از یک سال

  ۷/۲۶  ۵۵  سال ۳تا  ۱
  ۷/۸  ۱۸  سال ۵تا  ۴
  ۹/۵۲  ۱۰۹  سال و بیشتر ۶

  علت طالق
  ۸/۲۴  ۵۱  اعتیاد

  ۷/۱۰  ۲۲  ندادن مخارج
  ۰/۱۷  ۳۵  فساد اخالقی
  ۹/۳  ۸  ازدواج مجدد
  ۱/۱۲  ۲۵  دخالت خانواده
  ۴/۲  ۵  افتادن در زندان

  ۱/۲۹  ۶۰  سایر*
 و غیره نیاز زوج یکیدارنشدن، مهاجرت به خارج از کشور شامل عدم تفاهم، بچه*
  

های میانگین آماری و میانه نمرات متغیر خشونت خانگی و شاخص) ٢جدول 
آن و توزیع فراوانی مطلق و نسبی شدت خشونت در هر یک (اعداد داخل پرانتز، 

  درصد هستند)

 متغیرهای وابسته
میانگین 
  نمرات

  میانه
  خشونت 

  زیاد  متوسط  کم
  ۱۵) ۳/۷( ۱۱۲) ۴/۵۴(  ۷۹) ۳/۳۸(  ۰۰/۳ ۱۹/۳±۳۰/۶  خشونت خانگی
  ۲۸) ۶/۱۳(  ۱۰۱) ۰/۴۹(  ۷۷) ۴/۳۷(  ۵۰/۲ ۸۶/۲±۸۲/۴  خشونت کالمی
 ۱۷۳) ۰/۸۴(  ۲۲) ۷/۱۰(  ۱۱) ۳/۵(  ۸۴/۴۰۰/۲±۸۳/۷  خشونت روانی

  ۵۶) ۲/۲۷(  ۱۲۷) ۶/۶۱(  ۲۳) ۲/۱۱(  ۰۰/۳ ۱۶/۳±۰۲/۶  خشونت اقتصادی
 ۷۱) ۵/۳۴( ۱۲۰) ۲/۵۸(  ۱۵) ۳/۷(  ۰۰/۳ ۳۹/۳±۲۹/۸  خشونت فیزیکی
  ۲۵) ۱/۱۲(  ۴۵) ۸/۲۱(  ۱۳۶) ۰/۶۶(  ۰۰/۲ ۷۲/۱±۲۵/۴  خشونت جنسی

  

  خشونت انواعو  متغیرهای مستقل بینضرایب همبستگی ) ٣جدول 

  متغیرها
  خشونت 

  جنسی  فیزیکی اقتصادی  روانی  کالمی  خانگی

  ۴۰۹/۰***  ۴۶۹/۰***  ۳۹۱/۰***  ۴۳/۰*** ۴۱۳/۰*** ۵۱۰/۰*** یادگیری خشونت

 ۳۰۵/۰***  ۲۳۶/۰***  ۳۱۸/۰***  ۳۷/۰*** ۲۵۴/۰*** ۳۵۳/۰***  خیانتشک و 

  ۲۶۱/۰***  ۲۰۹/۰***  ۲۶۵/۰***  ۲۵/۰***  ۱۷/۰**  ۲۷/۰***  دخالت دیگران

*٠٥/٠p<۰۱/۰** ؛p<*** ۰۰۱/۰؛p< 

  بحث
سازمان کننده به زن متقاضی طالق مراجعه ٢٠٦در این مطالعه 

قرار گرفتند. نتایج پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مورد بررسی 
در اکثریت زنان مورد مطالعه خشونت خانگی،  نشان داد که

خشونت کالمی، خشونت اقتصادی و خشونت فیزیکی در سطح 
متوسط، خشونت روانی در سطح زیاد و خشونت جنسی در سطح 

  کم بوده است.
متغیر خشونت خانگی دارای میانگین متوسط بود و در مجموع 

) و کمترین ٨٤/٤وط به خشونت روانی (بیشترین میانگین مرب
) بود. این امر نشانه ٧٢/١میانگین مربوط به خشونت جنسی (

نوعی تغییر در های جسمی مستقیم و بهکاهش در آسیب
ها در راستای تحقیقات ین یافتهافرهنگ خشونت است. خرده
، ]21[میرزایی، ]20[آبادیشاهو  ندرپور ،]18 ,19[و همکاران شایان
  است. ]23[و همکاران سرکالآلو  ]22[و همکاران دیمقصو

بین سطح تحصیالت زن با نتایج تحلیلی تحقیق نشان داد 
خشونت جنسی و فیزیکی و بین سطح تحصیالت همسر با 

به  داری وجود دارد.خشونت جنسی و اقتصادی همبستگی معنی
رسد دلیل این رابطه بین تحصیالت و میزان خشونت، نظر می
کارگیری کرده در بههای تحصیلتوانمندی بیشتر همسر آگاهی و
های زندگی، مانند کنترل خشم و مهارت حل مساله است. مهارت

عنوان عامل محافظتی در برابر خشونت تحصیالت زن و همسر به
علت شناخت شوند. تحصیالت باالتر همسر، بهدر نظر گرفته می

تر با فتار مناسببیشتر وظایف اجتماعی و خانوادگی و داشتن ر 
زن، موجب کاهش اعمال خشونت خواهد شد. سطح تحصیالت 
زن، در سطح فردی، ارتباط قوی با خشونت دارد که تا حدودی 

علت استانداردهای زندگی خانگی است. با این وجود در سطح به
دلیل میزان پذیرش بدرفتاری نسبت به زن در جامعه اجتماعی، به

ها این یافته شود.تحصیالت کاسته می تا حدودی از اثر محافظتی
و  باهری، ]10[صدر خانلوو  رنجیدر راستای نتایج تحقیق 

 ،]25[و همکاران معافی، ]16[و همکاران حسن، ]24[همکاران
  است. ]27[و همکاران مانزولی و ]26[و همکاران استیوارد

بین شغل همسر و خشونت جنسی، اقتصادی، فیزیکی و خشونت 
مردان بیکار خشونت داری وجود داشت. خانگی همبستگی معنی

تواند موجب استرس شده بیشتری علیه زنان دارند. بیکاری مرد می
علت ناشویی بههای ز دلیل حضور بیشتر در منزل، کشمکشو به

موجب اعمال خشونت مشکالت مالی و اثرات روانی حاصل از آن، 
هایی با وضعیت علیه زن شود. بنابراین خشونت در خانواده

ها تر، بیشتر است. این یافتهاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایین
  .]10 ,24 ,26 ,28[با مطالعات پیشین همسو است
علت فساد اخالقی همسرانشان براساس نتایج، کسانی که به

اند خشونت خانگی بیشتری را تجربه کرده متقاضی طالق بوده
بودند و در افرادی که شک و خیانت بیشتری وجود داشت خشونت 

یک رابطه پنهانی است که در خیانت زناشویی خانگی بیشتر بود. 
و عرفًا همسر قانونی او آن یک فرد متاهل با فرد دیگری که شرعًا 
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این یافته با توجه  کند.نیست، رابطه احساسی یا جنسی برقرار می
بار روحی و به ماهیت رابطه پنهانی مرد با زن دیگر که آثار زیان

گاه روانی برای زنان دارد، دور از انتظار نبود. چون زن هیچ
 كند. تواند مساله ارتباط شوهرش با زن دیگر را بپذیرد و دركنمی

و  ]29[عرفانیانو  خدیوزاده این یافته در راستای نتایج تحقیق
  .است ]30[نژادشاکری

خشونت خشونت با دخالت اطرافیان مرتبط است. براساس نتایج، 
روانی، کالمی، اقتصادی، فیزیکی، جنسی و خشونت خانگی در 

این یافته در راستای افرادی که دخالت زیادی دارند بیشتر است. 
و  شایان ،]30[نژادشاکری، ]16[و همکاران حسننتایج تحقیق 

جای دخالت بی .است ]31[و همکاران ایلیاسوو  ]18[همکاران
دیگران، میزان تاثیرگذاری منفی اشخاص مختلف (دیگران مهم) در 
زندگی زن و شوهر است، به نحوی که روند سالم و ثابت زندگی 

اختالل و بحران نموده و احتمال خشونت یا  زوجین را دچار
دهد. هرچه دخالت اطرافیان در اختالف و جدایی آنها را افزایش می
تر و بیشتر باشد، امکان بروز زندگی زناشویی زوجین متراکم

اختالفات خانوادگی و میزان خشونت نیز بیشتر خواهد بود. 
است كه  ایها به گونهوضعیت فرهنگی اجتماعی برخی خانواده

های تابعه وابستگی زیادی وجود دارد، بین خانواده اصلی و خانواده
شود. جای آنها باعث مشكالت خانوادگی میهای بیكه گاه دخالت

بسیاری از مشاوران پس از ترسیم چرخه خشونت متوجه شدند كه 
  گیرد.خشونت بعد از بازگشت شوهر از خانه خویشان صورت می

ادگیری خشونت با خشونت خانگی همبستگی نتایج نشان داد که ی
داری دارد. خشونت روانی، کالمی، اقتصادی، فیزیکی، جنسی معنی

و خشونت خانگی در افرادی که یادگیری خشونت زیادی دارند 
، ]16[و همکاران تبریزی محسنیبیشتر است. این یافته با مطالعه 

طبق نظریه همخوانی دارد.  ]33[پهلو  ]32[و همکاران بردسیریشیخ
یادگیری اجتماعی، تجربه خشونت یا یادگیری خشونت از طریق 

. طبق این دیدگاه، ]34[گیردمشاهده و تقلید در خانواده صورت می
رفتار افراد هم از طریق تقلید رفتار اعضای خانواده یا دیگران و هم 

شود. بنابراین اگر مرد در های مستقیم فرا گرفته میاز طریق تجربه
کودکی در یک خانواده پرهرج و مرج زندگی کرده باشد و  دوران

والدینش مدام ناهماهنگی داشته باشند، میل به توهین و 
  یابد.خشونت علیه زوج در وی افزایش می

های نتایج تحقیق نشان داد خشونت فیزیکی در افرادی که سال
سال است، خشونت اقتصادی در افرادی که  ٣تا  ١ازدواجشان 

سال به باالست، خشونت جنسی در افرادی  ٦زدواجشان های اسال
گذرد و خشونت کالمی در که کمتر از یک سال از ازدواجشان می

با افزایش مدت سابقه ازدواج دارند، بیشتر است.  ٥تا  ٤افرادی که 
دلیل باالرفتن تجربه و آگاهی در های ازدواج، احتماًال بهسال

و اختالفات بروز خشونت  برقراری ارتباط و نحوه حل تعارضات
های ازدواج کمتر کمتر شده است. به عبارتی هرچه مدت سال

  باشد، خشونت بیشتر است. 
 یمحدود به زنان متقاض نمونه ،های این مطالعهاز محدودیت

 شنهادیپ یمطالعات آت یبود که برا یقانون یبه پزشک یطالق ارجاع
  .ردیاز زنان انجام گ یتر عیمطالعات در گروه وس نیشود امی

های شغلی شود فرصتدر راستای نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می
بیشتر برای زنان در بیرون منزل فراهم شود تا به اموری مانند 
استقالل مالی زن از همسر خود، همکاری مرد در کارهای خانه و 
مراقبت از فرزندان و بهترشدن سطح زندگی و رفاه خانواده منجر 

های زندگی، افزایش سطح همچنین آموزش مهارتشود. 
های اجتماعی مناسب های ارتباطی زوجین و ارایه حمایتمهارت
تواند در ی، از جمله راهکارهایی است که میویژه در اوایل زندگبه

  کاهش خشونت در خانواده موثر باشند. 
دادن به نتایج مطالعات مختلف، تر و با اهمیتدر ابعاد کلی

قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، بهبود تصویب 
وضعیت اقتصادی زنان جامعه، تالش برای افزایش آگاهی عمومی 

های الزم به نوجوانان و جوانان درباره خشونت خانگی، ارایه آموزش
در مدارس و مراکز آموزش عالی، گسترش مراکز حمایت از زنان و 

خدمات حقوقی، پزشکی و کردن هایی نظیر فراهمارایه برنامه
تواند در کاهش میزان دیده میشناختی برای زنان خشونتروان

  خشونت خانگی موثر باشد.
  

  گیرینتیجه
سازمان کننده به خشونت خانگی در زنان متقاضی طالق مراجعه

پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در سطح متوسط و خشونت 
و داشتن شغل و  روانی در آنها در سطح زیاد است. تحصیالت

  ش خشونت خانگی موثر باشد. تواند در کاهاستقالل مالی زنان می
  

نویسندگان این پژوهش از پزشکی قانونی استان تشکر و قدردانی: 
کهگیلویه و بویراحمد که در انجام این پژوهش به طرق مختلف نهایت 

  کنند.حمایت و همکاری را داشتند سپاسگزاری می
این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات  تاییدیه اخالقی:

های سازمان پزشکی قانونی کشور و مصوب کمیته اخالق پژوهش
  است. IR.LMO.REC.1396,1پزشکی با شناسه زیست

  بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.تعارض منافع: 
  ده مقدمه/(نویسنده اول)، نگارن نسبفاطمه یاریسهم نویسندگان: 

 کامروز امینی)؛ %٦٠پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (
  )%٤٠شناس/پژوهشگر اصلی ((نویسنده دوم)، روش

این پژوهش مورد حمایت مالی مرکز تحقیقات سازمان  منابع مالی:
	پزشکی قانونی کشور بوده است.
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