
HIGHLIGHTS

1. In this study, the abused women com-
plained very much because of their hus-
bands' threats that if they did not allow any 
sexual act, they would have illicit relations 
with other women and girls.

2. There was a significant difference in the 
number of complaints of the studied women 
in the group of victims of violence against 
their husbands' addiction compared to the 
group of victims of violence.

3. The women subjected to violence in this 
study suffered from a lot of depression and 
anxiety, so it is recommended to carry out 
many interventions for counseling and nec-
essary training in this group.
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Introduction: Domestic violence is one of the most common problems in 
the world, which has negative physical and psychological consequences 
and can be effective in women's cancer screenings. The aim of this study is 
to investigate the relationship between the experience of domestic violence 
and women's cancer screening
Methods: The current case-control study was conducted on 404 women 
aged 18-45 referring to medical centers covered by the Social Security 
Organization of Isfahan city and using easy sampling method during six 
months. The rate of screening in two groups of women with violence and 
without violence was investigated. SPSS version 20 software and chi-
square, Fisher's exact, Mann-Whitney and logistic regression tests were 
used for data analysis.
Results: The statistical results in the present study show a significant 
difference in screenings in both case and control groups. 22.8% and 35.6% 
in the violent group and 25.7% and 37.1% in the non-violent group and 
incompletely performed in the violence group 2 77.83 and 83.6 percent, 
and in the group of never seen violence, it is 74.3 and 62.9 percent.
Conclusion: Considering the inverse relationship between domestic 
violence and conducting screenings, life skills training, counseling and 
presentation Suitable solutions for couples to prevent violence can improve 
the barriers to screening and the resulting outcome. 
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ویژه نکات 
زنان خش��ونت دیده به دلیل تهدیدهای همسرانشان درمورد اینکه    -1
اگ��ر اجازه هرگونه عمل جنس��ی را ندهند، روابط نامش��روع با زنان و 

دختران دیگر خواهند داشت، بسیار شاکی بودند.
میزان ش��کایات زنان م��ورد مطالعه در گروه خش��ونت دیده به اعتیاد    -2

همسرانشان نسبت به گروه خشونت ندیده تفاوت چشمگیری داشت.
زنان مورد خش��ونت قرار گرفته در این مطالعه از افسردگی و اضطراب    -3
زی��ادی رنج می بردن��د. انجام مداخالت ف��راوان به منظور مش��اوره و 

آموزش های الزم در این گروه توصیه می شود.

مقدمه: خش��ونت خانگی از مش��کالت شایع جهانی اس��ت که پیامدهای منفی جسمی و روانی در پی دارد 
و می تواند در انجام غربالگری های س��رطا ن های زنان اثرگذار باش��د. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

تجربه خشونت خانگی و غربالگری سرطا ن های زنان صورت پذیرفت.
روش بررس�ی: پژوهش حاضر از نوع مورد  ش��اهدی و بر روی 404 زن 18 تا 45 س��اله مراجعه کننده به 
مراکز درمانی تحت پوش��ش س��ازمان تأمین اجتماعی ش��هر اصفهان و به روش نمونه گیری آسان طی 6 ماه 
انجام ش��د. میزان انجام غربالگری ها در دو گروه زنان دارای خش��ونت و بدون خشونت بررسی و مقایسه شد. 
برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نس��خه 20 و آزمون های کای دو، دقیق فیش��ر، من ویتنی و رگرسیون 

لجستیک استفاده شد.
یافته ه�ا: نتایج آماری در مطالعه حاضر اختالف معناداری در انجام غربالگری ها در دو گروه مورد و ش��اهد 
نش��ان می دهد. انجام غربالگری های س��رطان پستان و س��رطان دهانه رحم به طور کامل به ترتیب در گروه 
دارای خشونت 22/8 و 35/6 درصد و در گروه بدون خشونت 25/7 و 37/1 درصد و انجام آنها به طور ناقص، 
به ترتیب در گروه دارای خشونت 77/2 و 83/6 درصد و در گروه بدون خشونت 74/3 و 62/9 درصد است.

نتیجه گیری: باتوجه به ارتباط معکوس خش��ونت خانگی و انجام غربالگری ها، آموزش مهارت های زندگی، 
مش��اوره و راهکارهای مناس��ب به زوجین برای پیش��گیری از خش��ونت، می تواند موانع انجام غربالگری ها و 

پیامدهای حاصل از آن را بهبود دهد.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
خان��واده یکی از مهم ترین واحد  های اجتماعی اس��ت که اثربخش��ی 
حمایتی و تربیتی به سزایی دارد. نیاز افراد به آرامش و امنیت منجر به ایجاد 
روابط صمیمی و عاطفی و در نهایت رضایت افراد خانواده می ش��ود ]1[. 
امروزه یکی از پدیده های خانوادگی که مورد توجه روانشناسان قرارگرفته، 
خشونت خانگی است. خشونت مردان علیه زنان یک معضل جهانی است 

و سالمت جسمی، جنسی و روانی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد ]2[.

سازمان بهداشت جهانی، خشونت خانگی را به عنوان طیفی از اعمال 
اجباری جنسی، روانی و فیزیکی علیه زنان توسط شرکای صمیمی فعلی 
یا س��ابق تعریف می کند ]3[. بر اس��اس گزارش بانک جهانی، خشونت 
خانگی در کشورهای صنعتی عامل 19 درصد از کل بیماری ها در زنان 
19 تا 44 ساله است ]4[. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، مسئله 
خش��ونت علیه زنان ش��یوع جهانی دارد و ح��دود 35 درصد از زنان در 

جهان یکی از انواع خشونت را تجربه کردند ]5[.
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در کش��ور ایران هم خشونت خانگی یک مشکل مهم اجتماعی 
اس��ت که نتایج بررسی های اخیر نش��ان می دهد 35/7 درصد زنان 
تحت انواع مختلف خشونت خانگی قرار دارند که 30 درصد خشونت 
جس��می، 29 درصد خش��ونت روانی و 10 درصد خشونت جنسی 
اس��ت ]6[. رهنوردی و همکاران، خش��ونت فیزیک��ی علیه زنان را 
44/13 درصد گزارش کرده است ]7[. نتایج مطالعات بیان می کنند 
که عوامل متعددی از جمله مصرف الکل و دخانیات، س��ن زوجین 

و... در میزان بروز خشونت تأثیرگذار هستند ]8[.
طبق مراکز کنترل و پیش��گیری از بیماری، خش��ونت ش��ریک 
صمیمی ش��امل 4 نوع رفتار اس��ت: 1- آزار جسمی: صدمه زدن یا 
ت��الش برای صدمه زدن به ش��ریک زندگی ب��ا زور فیزیکی )ضربه 
زدن، لگ��د زدن، یا انواع دیگر نیروهای فیزیکی(. 2- آزار جنس��ی: 
مجب��ور کردن ش��ریک زندگی بدون رضایت برای ش��رکت در یک 
عمل جنس��ی. 3- سوءاستفاده عاطفی: تهدید کردن شریک زندگی 
یا بی ارزش کردن احساس عزت نفس او. 4- تهدید به آزار جسمی یا 
جنسی: استفاده از کلمات، حرکات، اسلحه یا وسایل دیگر برای نشان 
دادن قصد آسیب رساندن ]9[. زنانی که در معرض خشونت خانگی 
هستند، پیامدهای نامطلوبی از جمله حاملگی ناخواسته، درد شکم، 
اختالالت گوارش��ی، س��ندرم روده تحریک پذیر، درد مزمن، ناتوانی 
، اضطراب و اختالل اس��ترس پس از س��انحه، افسردگی، اختالالت 
روان تنی، فش��ار خون باال، انواع س��رطا ن ها، بیماری های مقاربتی و 

بیماری های قلبی-عروقی را تجربه می کنند ]10[. 
جدیدترین مطالعات درمورد خش��ونت خانگی 3 مسیر بالقوه را 
نش��ان می دهد که از طریق آنها خطر ابتال به سرطان دهانه رحم و 

سرطان پستان در فرد قربانی خشونت افزایش می یابد:
1- افزای��ش قرار گرفتن در معرض عوامل خطر س��رطان دهانه 
رحم و س��رطان پس��تان، 2- انگیزه ضعیف برای غربالگری سرطان 

دهانه رحم و سرطان پستان و 3- تأخیر یا قطع درمان ]11[.
سرطان پستان پس از سرطان ریه شایع ترین شکل بدخیمی ها 
و از مهم ترین ترین علل مرگ و میر ناش��ی از این بیماری اس��ت. در 
ایران نیز سرطان پستان در میان زنان به عنوان رایج ترین بدخیمی 
از شیوع باالیی برخوردار است. سن ابتال در جمعیت ایرانی 10 سال 
جوان تر از س��ایر کشورهاست و بیش از 30 درصد بیماران زیر 30 
سال هس��تند. خطر سرطان پستان با افزایش سن، درصورت وجود 

س��ابقه فردی یا خانوادگی س��رطان پس��تان و تماس با هورمون ها، 
افزایش می یابد ]12[.

روش های غربالگری شناس��ایی سرطان پس��تان، شامل معاینه 
بالینی پستان و تصویر برداری، مکمل هم هستند. تقریبا 10 تا 59 
درصد س��رطا ن هایی که در ماموگرافی کش��ف می شوند قابل لمس 
نیستند، در حالی که با معاینه فیزیکی 10 تا 20 درصد سرطا ن هایی 
که به صورت رادیوگرافیک دیده نمی شوند کشف می شوند. هدف از 
غربالگری، تش��خیص زودهنگام تومورها برای پرهیز از موربیدیته و 
مرگ و میر مرتبط با سرطان پستان است ]13[. مرگ و میر ناشی 
از سرطان به دلیل نابرابری های اجتماعی-اقتصادی که ممکن است 
منجر به دسترسی کمتر و شکاف در مراقبت های بهداشتی شود، بر 
بقای س��رطان پس��تان تأثیر می گذارد و احتمال انجام غربالگری ها 

کاهش می یابد ]14[. 
س��رطان تهاجمی س��رطان دهانه رح��م، نوعی بیم��اری قابل 
پیش��گیری در نظر گرفته می ش��ود، چون این س��رطان با وضعیت 
درازم��دت قب��ل از تهاج��م هم��راه اس��ت. برنامه ه��ای غربالگری 
س��یتولوژیک سرطان دهانه رحم در دس��ترس هستند و مؤثر واقع 
می ش��وند. شایع ترین س��ن تش��خیص ضایعات مهاجم سن 35 تا 
65 س��الگی است. آزمون پاپ اس��میر یکی از مؤثرترین و مهم ترین 
آزمون ها برای تش��خیص زودرس تغییرات سلولی دهانه رحم است. 
سرطان دهانه رحم معموالَ بدون عالمت بوده و با آزمایش پاپ اسمیر 
مشخص می شود. این آزمون به طور مؤثر شیوع کارسینوم سرویکس 
را و م��رگ و میر ناش��ی از آن را تا 90 درص��د کاهش می دهد. این 
سرطان سومین نئوپالس��م شایع ژنیکولوژیک بعد از سرطان جسم 
رحم و تخمدان به شمار می رود. در کشورهای در حال توسعه که در 
آنها منابع مراقبت های بهداشتی محدود است، کارسینوم سرویکس 
دومین علت ش��ایع مرگ و میر ناش��ی از سرطان در زنان محسوب 

می شود ]15،16[.
برخ��ی از عوام��ل خطر س��رطان دهان��ه رحم ش��امل عفونت 
مداوم ویروس پاپیلومای انس��انی، سرکوب سیستم ایمنی، استفاده 
طوالنی م��دت از داروهای ضد ب��ارداری خوراکی، تول��د 3 فرزند یا 
بیشتر، سابقه سیگار کشیدن، افزایش تعداد شرکای جنسی، مصرف 
مواد و رفتارهای مخاطره آمیز جنس��ی و عوامل اس��ترس زای روانی 
و اجتماع��ی متعدد مانند درگی��ری خانوادگی، موقعیت اجتماعی-

خشونت خانگی و غربالگری سرطان
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اقتصادی پایین و رعایت نکردن بهداش��ت هس��تند ]17[. با توجه 
به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر به منظور بررس��ی تجربه خشونت 
خانگی و انجام غربالگری های س��رطان زنان در مراکز اصفهان انجام 

شد.

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع مورد-ش��اهدی بود ک��ه برروی 404 زن 
18 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز درمانی تأمین اجتماعی شهر 
اصفهان در بازه زمانی 6 ماهه انجام شد. حجم نمونه براساس فرمول 
=n، 404  نفر محاسبه شد که در هر یک 

z1- p)1-p(
d2

محاسبه شده   
از گروه های دارای خش��ونت )مورد( و بدون خشونت )شاهد( 202 
نفر قرار گرفتند. نمونه گی��ری واحد های مورد پژوهش به صورت در 
دس��ترس انجام شد. افراد واجد شرایط ورود براساس چک لیست و 
تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل 
ملیت ایرانی، حداقل سواد دوره ابتدایی، گذشت حداقل یک سال از 
ازدواج، محدوده س��نی 18 تا 45 سال، مبتال نبودن به بیماری های 
روان براس��اس پرونده بیمار و خوداظهاری فرد، مصرف نکردن مواد 
روانگردان و نداشتن بحران هایی غیر از خشونت خانگی در یک سال 
اخیر بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز پرسشنامه ای که به صورت 
ناقص تکمیل شده بود و یا پرسشنامه ای که به همه سواالت یکسان 

پاسخ داده شده بود. 
پژوهش��گر پس از دریافت معرفی نامه از دانش��گاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی وکس��ب اجازه از معاونت درمان برای نمونه گیری به 
مراکز درمانی که از قبل انتخاب ش��ده بودند، مراجعه  کرد و ضمن 
کس��ب رضایت از مراکز تحت پوشش تأمین اجتماعی و نمونه های 
مورد مطالعه و همچنین بیان اهداف پژوهش و با اس��تفاده از فنون 
مش��اوره و جل��ب اعتماد و با رعایت موازی��ن اخالقی در پژوهش از 
جمله کس��ب رضایت آگاهانه از آزمودنی ها و بیان اهداف پژوهش و 
اطمینان دادن به محرمانه بودن اطالعات اقدام به نمونه گیری کرد. 
تمام پرسشنامه های سنجش خشونت و غربالگری سرطان سرویکس 
و س��رطان پستان کدگذاری ش��ده و به مراجعه کنندگان داده شد. 
ابزار های پژوهش شامل فرم اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه 
استاندارد ش��ده مطالعه خشونت خانگی سازمان جهانی بهداشت و 
پرسش��نامه مربوط به ارزیابی میزان معاینات دوره ای محقق ساخته 

غربالگری س��رطا ن های زنان )سرطان پس��تان و دهانه رحم( بودند. 
فرم اطالعات دموگرافیک و مامایی ش��امل س��ن، سن ازدواج، طول 
مدت ازدواج، س��ابقه ازدواج قبلی در هر یک از زوج ها، سن همسر، 
می��زان تحصیالت، ش��غل، میزان درآمد ماهیان��ه خانواده، وضعیت 
مس��کن، سطح زیربنای منزل مس��کونی و تعداد افراد خانواده مورد 
بررس��ی قرار گرفت. پرسشنامه غربالگری های زنان توسط پرسشگر 
تکمیل شده و پرسشنامه خشونت خانگی توسط آزمودنی ها تکمیل 
شد. باتوجه به پاس��خ آزمودنی ها به پرسشنامه خشونت، زنان فاقد 
خش��ونت خانگی در گروه بدون خش��ونت قرار گرفته و زنان دارای 
خش��ونت در گروه خش��ونت دیده قرار گرفتند. پس از تکمیل 380 
پرسش��نامه، تعداد پرسشنامه های گروه خشونت دیده بیشتر بود. به 
همین دلیل نمونه گیری تا تکمیل 430 پرسش��نامه ادامه یافت و از 
بین آنها 202 پرسش��نامه در هر گروه انتخاب شد. سپس با بررسی 
غربالگری های دهانه رحم و پس��تان، ارتباط آنها با خشونت خانگی 

مقایسه شد.
پرسشنامه خش��ونت خانگی )پرسشنامه استاندارد شده مطالعه 
خش��ونت خانگی سازمان جهانی بهداشت(: این پرسشنامه خشونت 
علیه زن توسط همسر/ شریک جنسی را طی یک سال اخیر و در 3 
بعد جس��می، جنسی و روانی بررسی می کند. بعد خشونت جسمی 
)9 گویه(، جنسی )5 گویه( و روانی-عاطفی )11 گویه( برای بررسی 
نوع و ش��دت خشونت علیه همسر و نیز بررس��ی راهکارهای اتخاذ 
ش��ده برای مقابله/مبارزه با خش��ونت )9 گویه( استفاده شد. زنانی 
که هیچ گونه خش��ونتی را از جانب همسر گزارش نکردند، به عنوان 
افرادی فاقد خشونت در نظر گرفته شدند. درصورتی که حداقل یکی 
از انواع خشونت در هر یک از حیطه ها )جسمی، روانی، جنسی( طی 
یک س��ال اخیر از زمان مطالعه توسط شرکت کننده ای تجربه شده 
بود، بسته به نوع خشونت مورد نظر، وارد مطالعه شدند. چنانچه هر 
یک از انواع خشونت حداقل بین یک الی 2 بار توسط زن تجربه شده 
باشد به عنوان »سابقه خشونت خفیف«، فردی که 3 الی 5 بار یک 
رفتار خشونت آمیز در هر حیطه را طی یک سال اخیر گزارش کرده 
باشد »در معرض خشونت متوسط« در آن حیطه و کسانی که بیش 
از 5 بار یک رفتار خشونت آمیز را طی یک سال اخیر از زمان مطالعه 
تجربه کرده باشند »در معرض خشونت شدید« در حیطه مورد نظر 
طبقه بندی شدند. مطالعه حاجیان و همکاران شاخص روایی محتوا 
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برای کل ابزار CVI=0/74 محاس��به شد که به ترتیب برای خشونت 
جسمی، جنس��ی و روانی 0/092، 0/81، 0/89 و راهکارهای اتخاذ 
ش��ده برای مقابله/کنارآمدن با خشونت همس��ر 0/88 به دست آمد 

.]18[
پرسش�نامه محقق ساخته: پرسش��نامه مربوط به ارزیابی میزان 
معاینات دوره ای با اس��تفاده از پرسش��نامه محقق ساخته بود. برای 
اعتبار پرسشنامه مربوط به ارزیابی میزان معاینات دوره ای غربالگری 
سرطان دهانه رحم و س��رطان سینه از روش اعتبار محتوا استفاده 
ش��د. طی آن، پژوهش��گر بر اس��اس مطالعات کتابخانه ای و منابع 
علمی، آخری��ن مطالب و مقاالت علمی و نتایج تحقیقات دیگران و 
پرسشنامه های مرتبط و اظهار نظر اساتید راهنما و مشاور در اختیار 
12 نفر از اس��اتید محترم هیئت علمی مامایی و بهداش��ت باروری، 
5 نف��ر متخصص زنان و مامایی و 3 نفر متخصص پزش��کی قانونی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اصفهان قرار می داد. پس از 
بررس��ی نظرات و روایی آن، تغییرات الزم در پرسشنامه فرم نهایی 

اعمال می شد.
داده های جمع آوری ش��ده توس��ط پرسش��نامه ها با استفاده از 
نرم افزار SPSS نس��خه 20 م��ورد تحلیل آماری ق��رار گرفت. برای 
توصیف اطالعات به دست آمده از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها 
از آمار اس��تنباطی اس��تفاده شد. برای مقایس��ه متغّیرهای کّمی از 
آزمون t مستقل، برای متغّیرهای کیفی-اسمی از آزمون کای اسکور 
و درصورت نداشتن شرایط الزم از آزمون دقیق فیشر و برای مقایسه 
متغّیره��ای کیفی-رتبه ای از آزمون م��ن ویتنی با ضریب اطمینان 
95 درصد و س��طح معناداری 0/05 اس��تفاده شد. با توجه به اینکه 
بعضی متغّیرهای زمینه ای در دو گروه خشونت دیده و بدون خشونت 
دارای توزیع یکسانی نبودند، برای تعدیل اثر آنها و مقایسه دو گروه 
بدون تأثیر متغّیرهای مخدوش کننده، از مدل رگرسیون لجستیک 

استفاده شد. 

یافته ها
اکثری��ت زنان در گ��روه مورد )30/2 درصد( و در گروه ش��اهد 
)29/7 درصد( در رده س��نی 35-31 سال بودند. میانگین سنی در 
گروه مورد 32/33 و گروه ش��اهد 32/53 بود. برای بررس��ی تفاوت 

میانگین دو گروه از آزمون t اس��تفاده ش��د که نشان داد که تفاوت 
معناداری از نظر سن در دو گروه وجود نداشت. اغلب زنان در گروه 
مورد )35/1 درصد(، 6 الی 10 سال و در گروه شاهد )29/2 درصد(، 
یک الی 5 س��ال از زمان ازدواجش��ان گذشته بود. این آزمون نشان 
داد ک��ه تفاوت معناداری در میانگین دو گروه مورد و ش��اهد وجود 
نداش��ت )P=0/64(. میانگین سن ازدواج در گروه مورد 21/22 سال 
 t و گروه ش��اهد 21/96 س��ال بود. برای تفاوت دو گ��روه از آزمون
مستقل استفاده شد و مشاهده شد اختالف معنی داری بین میانگین 
سن ازدواج در دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل وجود نداشت 

.)P=0/06(
براس��اس یافته های جدول 1، بیش��ترین علت مربوط به فقدان 
تفاهم، مش��کالت اقتصادی-اجتماعی، دخال��ت خانواده ها و تربیت 

نادرست همسر گزارش شد.
نتای��ج آم��اری در این مطالعه نش��ان می دهد اکث��ر زنان مورد 
مطالع��ه در گروه مورد )39/1 درصد( و گروه ش��اهد )46/5 درصد( 
دارای تحصیالت دانش��گاهی بودند و اختالف معناداری بین میزان 
تحصیالت در دو گروه با استفاده از آزمون من ویتنی وجود نداشت 

)P=0/22( )جدول 2(. 

▼جدول1. توزیع فراوانی واحد های مورد پژوهش بر حسب علت خشونت توسط همسر
درصدتعدادبیشترین علت خشونت فیزیکی

1516مشکالت اقتصادی – اجتماعی

910اعتیاد همسر

1314دخالت خانواده همسر

1011شکاکی یا بدبینی

1718نبود تفاهم

11ازدواج مجدد

1314دخالت خانواده خودم

66بیماری های روحی-روانی

1314تربیت نادرست همسر

00وجود فرزندان از ازدواج قبلی

00درگیری های خیابانی

60نمی دانم

90100جمع
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اکثریت همس��ران در گروه مورد دارای تحصیالت دیپلم )33/2 
درصد( و در گروه شاهد دارای تحصیالت دانشگاهی )57/4 درصد( 
بودند. از نظر آماری و با استفاده از آزمون من ویتنی، دو گروه از نظر 
.)P>0/001( سطح تحصیالت همسر با هم تفاوت معناداری داشتند

جدول 3 نش��ان می دهد هل دادن و سیلی زدن جزو شایع ترین 
اشکال خشونت فیزیکی است و سوزاندن یا داغ کردن اصال گزارش 

نشده است.
جدول 4 نشان می دهد درخواست مقاربت جنسی بدون رضایت 
▼جدول2. توزیع فراوان واحدهای پژوهش برحس�ب می�زان تحصیالت در دو 

گروه دارای خشونت )مورد( و بدون خشونت )شاهد(

گروه ها
میزان

 تحصیالت

بدون خشونت دارای خشونت 
نتیجه و نوع آزمون

درصدتعداددرصدتعداد

105188/9ابتدایی

0/22
)z=-1(

3416/82311/4راهنمایی
178/4105دبیرستان

6230/75728/2دیپلم متوسطه
7939/19446/5دانشگاهی

202100202100جمع

▼جدول3. فراوانی بیشترین علت خشونت فیزیکی اعمال شده از سوی همسر در گروه خشونت

نوع خشونت فیزیکی
جمعبیش از 5 بار3 الی 5 بار2 بار1 بارهرگز

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1447134161255273202100هل دادن

1537525121365262202100سیلی زدن

17084178624152202100پرتاب اشیا

17787104734141202100مشت زدن

1929552201020202100کشیدن مو

1999820001000202100زدن با شالق

20210000000000202100سوزاندن یا داغ کردن

1839094413131202100کشیدن بازو

1989820101000202100تهدید با چاقو

1839083521052202100لگد زدن

2019900000010202100سایر موارد

از جمله ش��ایع ترین اشکال خش��ونت جنسی و پرهیز از مقاربت به 
قصد تنبیه و خشونت فیزیکی در حین مقاربت از جمله خشونت های 

جنسی است که کمتر گزارش شده است.
جدول 5 نش��ان می دهد در خش��ونت روانی فریاد یا فحاشی و 
تحقیر کردن از بیشترین اشکال خشونت روانی، و حبس کردن در 

منزل و شک به وفاداری از کمترین اشکال خشونت روانی بود.
جدول 6 نش��ان می ده��د اغلب زنان در ه��ر دو گروه معاینات 
دوره ای را ی��ا اصال انجام ندادند و یا به طور ناقص انجام دادند. برای 
بررس��ی تفاوت دو گروه از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد 
و مش��اهده شد دو گروه هم در بعد انجام معاینات دوره ای پستان و 
هم در بعد انجام پاپ اس��میر تفاوت معناداری داشتند و گروه دارای 
خش��ونت )مورد( به میزان کمتر معاین��ات دوره ای را به طور کامل 
انج��ام دادند. اکثر زنان در ه��ر دو گروه، معاینات دوره ای را یا اصال 
انجام ندادند و یا به طور ناقص انجام دادند. برای بررس��ی تفاوت دو 
گروه از آزمون رگرس��یون لجس��تیک استفاده شد. مشاهده شد دو 
گروه هم در انجام معاینات دوره ای پستان و هم در انجام پاپ اسمیر 
تفاوت معناداری داش��تند و گروه مورد کمتر معاینات دوره ای را به 

.)P>0/001( طور کامل انجام دادند
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بحث 
در اين پژوهش به بررسی میزان انجام غربالگری سرطان سینه 
و س��رطان دهانه رحم در زنان قربانی خشونت خانگی پرداخته شد. 
نظارت و پیگیری بر انجام غربالگری های دوره ای معاینات دهانه رحم 
و پس��تان، یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در دستیابی به سالمت و 

توسعه انسانی برای زنان است. 
نتایج به دس��ت آمده از این مطالعه نشان می دهد که اکثر زنان، 
معاینات دوره ای غربالگری پس��تان و پاپ اس��میر را به شکل ناقص 
انجام دادند. تفاوت معناداری در انجام معاینات دوره ای بین دو گروه 
دیده ش��د. به این صورت که انجام معاینات دوره ای به طور کامل در 

▼جدول4.  فراوانی بیشترین علت خشونت جنسی اعمال شده از سوی همسر در گروه خشونت

دفعات
خشونت روانی

جمعبیش از 5 بار3 الی 5 بار2 بار1 بارهرگز

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1608/51271272184/5174100پرهیز از مقاربت به قصد تنبیه

1267/522715957452174100ابراز نارضایتی از مقاربت

8750372119111062112174100درخواست مقاربت بدون رضایت

1408/5169855352/5174100استفاده از زور و اجبار برای مقاربت

1056/52917211274126/5174100درخواست رابطه جنسی غیرمعمول

15589127320021174100خشونت فیزیکی در حین مقاربت

▼جدول5. فراوانی بیشترین علت خشونت روانی اعمال شده از سوی همسر در گروه خشونت

دفعات
خشونت روانی

جمعبیش از 5 بار3 الی 5 بار2 بار1 بارهرگز

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

47233115412045223718202100فریاد یا فحاشی

914540193517178188202100تحقیر کردن

1437128138383146202100محدود کردن ارتباط با دیگران

1859252314141202100تخریب یا فروش وسایل منزل

164811994131115202100ممانعت از کار بیرون یا ادامه تحصیل بدون توافق قبلی

17185157941052202100تحت نظر داشتن تماسهای تلفنی ارتباطات روزانه

1919541210041202100حبس کردن در منزل

1889373001052202100شک به وفاداری یا تهمت مربوط به مسائل ناموسی

17788943110115202100تهدید به طالق

▼جدول6. توزیع فراوانی انجام غربالگری های س�رطان پستان و پاپ اسمیر در 
دو گروه دارای خشونت )مورد( و بدون خشونت )شاهد(

دفعات
خشونت روانی

دارای خشونت
بدون خشونت)مورد(

سطح معناداری*
درصدتعداددرصدتعداد

انجام معاینات 
دوره ای پستان

4622/85225/70/001بلی به طورکامل
رگرسیون لجستیک 

11/16=
df=1

15677/215074/3خیر و یا به طورناقص

202100202100جمع

انجام
پاپ اسمیر

7235/67537/10/001به طور کامل
رگرسیون لجستیک 

10/23=
df=1

13083/512762/9خیر و یا به طور ناقص

202100202100جمع

* بر اساس آزمون رگرسیون لجستیک
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گروه مورد نسبت به گروه شاهد کمتر بوده و بر عکس انجام ندادن 
معاینات و یا انجام معاینات به طور ناقص در گروه مورد نس��بت به 
گروه شاهد بیشتر دیده شد. این یافته ها همسو با مطالعه صوفی زاده 
و همکاران اس��ت ک��ه بیان کرد بیش از نیمی از زنان گروه ش��اهد 
پاپ اس��میر انجام ندادند. ماتیو و هم��کاران نیز بیان کردند بیش از 
نیمی از زنانی که تحت خش��ونت خانگی هس��تند، کمتر معاینات 

دوره ای پستان را انجام دادند ]19[. 
ب��راون و هم��کاران در مطالع��ه خود بیان ک��رد زنانی که مورد 
سوءرفتار همسر قرار گرفتند، بیشتر رفتارهای بهداشتی پیشگیرانه 
را انج��ام داده بودن��د، اما عفونت های جنس��ی )مقاربت��ی( و نتایج 
غیرطبیعی تس��ت پاپ اسمیر در آنها بیشتر بود. اگرچه زنانی که در 
معرض خش��ونت قرار می گیرند به دلیل نیازهای جس��می و روانی 
بیش��تر به خدمات بهداش��تی دسترس��ی دارند، اما این دسترس��ی 
معموالً به معنای دریافت خدمات پیشگیرانه و انجام غربالگری های 
توصیه شده نیست. به نظر می رسد این تفاوت به دلیل پایین بودن 
س��طح آگاهی و بی توجه��ی ویژه به ارائه خدمات مناس��ب به گروه 
خشونت دیده در کشور ماست و برنامه های غربالگری را باید بر اساس 
نی��از جامعه و از طری��ق ارتقای بینش حمایتی و مش��اوره صحیح، 

مهارت ها و رفتارهای بهداشتی در این افراد تقویت کرد ]20[.
مطالعه گودس و همکاران نش��ان می دهد که انجام ندادن تس��ت 
پاپ اسمیر، در بین زنان با سطح تحصیالت پایین تر و فرزندان بیشتر، 
شایع تر اس��ت. افزایش سطح تحصیالت که افزایش استقالل و کسب 
درآمد زن را در پی دارد، عموماً باعث کاهش میزان خش��ونت می شود 
]21[. نتایج مطالعه دیگر، رابطه بین خشونت خانگی و انجام معاینات 
دوره ای را ثابت کرده اس��ت. این مطالعه بیان می کند زنانی که قربانی 
خشونت شریک صمیمی و آزار جنسی بودند، در مقایسه با غیرقربانیان، 
بیش��تر در معرض ابتال به سرطان هس��تند. قربانیان خشونت شریک 
جنسی و زنانی که از آزار فیزیکی رنج می بردند، احتمال بیشتری دارد 

که نتایج غیرطبیعی تست پاپ اسمیر داشته باشند ]22[.
مطالعه کیلی و همکاران بیان کرد قرار گرفتن در معرض خشونت 
در سطح فردی و اجتماعی با سالمت سرطان دهانه رحم و دسترسی 
به غربالگری ارتباط متفاوتی داشت. آزار جسمی و خشونت شریک 
صمیمی با گزارش زنان از س��ابقه پاپ اس��میر غیرطبیعی و تأخیر 
در انج��ام غربالگری ها مرتبط بود. یافته های مطالعات درمورد درک 

خش��ونت در سطح جامعه و ارتباط با غربالگری سرطان دهانه رحم 
کمک جدیدی به تحقیقات بهداش��ت عمومی کرده است. این یافته 
با حجم وس��یع تر درمورد آس��یب ها و نابرابری های بهداشتی برای 
عفونت های مقاربتی، چاقی، آسم، انجام ندادن غربالگری پیشگیرانه 

و استفاده از مراقبت های بهداشتی مطابقت دارد ]23[.
قرار گرفتن در معرض خش��ونت خانگی خطر ابتال به س��رطان 
دهانه رحم را احتماالً به دلیل تأثیر آن بر عوامل خطر مانند استرس 
و س��یگار کش��یدن افزایش می دهد. یافته های مطالعات جانس��ون 
و همکاران نش��ان می دهد که زنان قربانی خش��ونت خانگی، به ویژه 
سوءاستفاده فیزیکی و یا جنسی، با تأخیر در غربالگری سرطان سینه 
و دهانه رحم همراه هستند ]24[. همچنین مطالعه دیگری گزارش 
کرده که بین زنان قربانیان خش��ونت خانگی و غیرقربانیان که مبتال 
به سرطان سینه، دهانه رحم، آندومتر یا تخمدان هستند، در میزان 

معاینات دوره ای پاپ اسمیر و ماموگرافی تفاوتی وجود ندارند ]25[.
در مطالعه لیتی و همکاران مشخص شد خشونت خانگی عالوه 
بر خطر آسیب جسمی و آسیب به سالمت روان، باعث می شود زنان 
موقعیت هایی از روابط جنسی را که اغلب اجباری و محافظت نشده 
هستند، تجربه کنند. این امر زنان قربانی خشونت را بیشتر مستعد 
ابتال ب��ه عفونت های مقاربت��ی ازجمله ویروس پاپیلومای انس��انی 

می کند که با خطر باالتر نئوپالزی دهانه رحم مرتبط است ]26[.
مطالعه بورجس و همکاران نشان داد که خطر ابتال به بیماری های 
مزمن در قربانیان خشونت خانگی افزایش می یابد. این یافته ها نشان 
می دهد خش��ونت خانگی ب��ا افزایش خطر مص��رف تنباکو و الکل 
که می تواند باعث سرطان و س��ایر بیماری های مزمن شود، مرتبط 
است. به نظر می رسد وضعیت سالمتی هم با خشونت خانگی و هم 
غربالگری س��رطان مرتبط باشد. این شاخص های وضعیت نامناسب 
سالمت روانی و جس��می ممکن است قابل مداخله در مراقبت های 
بهداشتی و سالمت روان باشند. دسترسی به مراقبت های بهداشتی 

نیز یک تفاوت مهم بین قربانیان و غیرقربانیان بود ]27[.
همچنی��ن مطالع��ه دیگر نش��ان داد که توانمندس��ازی زنان با 
آموزش مهارت های ارتباطی می تواند میزان مواجهه آنها با خشونت 
شریک جنس��ی را کاهش دهد. آموزش مهارت های زندگی به زنان 
نی��ز باعث افزایش توانایی آنها در اجتناب از نش��ان دادن رفتارهای 
منفی در خانه می شود، به نوبه خود احتمال بدرفتاری توسط همسر 

ربانی  و همکاران
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در خانواده هایشان را کاهش می دهد و منجر به پیشگیری از تأخیر 
در انجام معاینات دوره ای و غربالگری ها می شود ]28[.

نتیجه گیری 
خش��ونت خانگی مش��کلی بس��یار جدی و البته ت��ا حدی قابل 
پیش��گیری اس��ت. در زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند، 
خش��ونت همسر می تواند مانعی برای معاینات دوره ای و غربالگری ها 
باش��د. تأخیر در غربالگری س��رطان ممکن است منجر به تشخیص 
س��رطان در مراحل پیش��رفته تر ش��ود. همچنین اجتناب از معاینه 
واژینال ممکن است منجر به نرخ باالتر بیماری های مقاربتی تشخیص 
داده نش��ده، مانند ویروس پاپیلومای انس��انی شود که ممکن است 
منجر به بروز بیشتر سرطان دهانه رحم شود. برای اطمینان از اینکه 
قربانیان سوءاس��تفاده فیزیکی و یا جنسی از نظر سرطان غربالگری 
می ش��وند، مطالعات بیشتری الزم است تا راهکارهایی برای افز ایش 
آگاهی و انگیزه زنان خش��ونت دیده برای غربالگری سرطان برای این 
گروه آس��یب پذیر ارائه شود. توانمندس��ازی زنان با آگاهی بخشی به 
آنان می تواند س��طح مواجهه با خش��ونت شریک صمیمی را کاهش 
دهد، اما برای کنترل کامل خشونت خانگی الزم است مراکز حمایتی 
و توانمندس��ازی زنان در جامعه  ایجاد شوند و قوانین کارآمدی وضع 
شود تا این خشونت ها علیه زنان در خانواده کنترل شود. این موضوع 
از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا پیامدهای منفی خشونت شریک 
جنسی، منجر به افزایش شیوع خشونت در جامعه و تأخیر در انجام 

غربالگری های سرطان پستان و سرطان سرویکس می شود.

تش�کر و قدردانی: بدین وسیله نویسندگان این مقاله از معاونت درمان سازمان تأمین 
اجتماعی اصفهان که در این پژوهش حمایت و همکاری شایسته ای داشتند، سپاسگزاری 

می کنند.
تأییدیه  اخالقی: مطالعه حاضر با شماره 154/94/2804 در تاریخ 1394/02/02 مورد 
تأیید معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان قرار گرفت. همچنین پژوهشگر از 
کلی��ه زنان مورد مطالعه رضایت آگاهانه اخذ کرد و اطالعات آنان به صورت محرمانه نزد 

پژوهشگر باقی ماند.
تعارض منافع : نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نداشته اند.

س�هم نویس�ندگان: نفیس��ه ربانی: اجرای طرح و نگارش مقاله )30 درصد(؛ محبوبه 
احمدی: ایده طرح و بازبینی مقاله )20 درصد(؛ علیرضا اکبرزاده: امور مشاوره ای و آماری 
)10 درصد(؛ مهرزاد کیانی: بررس��ی متون و مش��اوره قانونی طرح )10 درصد(؛ اش��رف 
کاظم��ی: ایده طرح و بازنگری مقاله )20 درصد(؛ حدیث��ه مؤید: جمع آوری اطالعات و 

نگارش مقاله )10 درصد(.
منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.

References
1.  Jafari H, Zareei Mahmoodabadi H, Naderi Nobandegani Z. 

A Study of Domestic Violence Against Married Women in 
Afghanistan: Grounded Theory. Journal of Social Behavior 
and Community Health. 2022;6(1):810-8.

2.  Bosch J, Weaver TL, Arnold LD, Clark EM. The impact of in-
timate partner violence on women’s physical health: Find-
ings from the Missouri behavioral risk factor surveillance 
system. J Interpers Violence. 2017;32(22):3402-19. doi: 
10.1177/0886260515599162.

3.  García-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts C. 
WHO multi-country study on women’s health and domestic 
violence against women. World Health Organization; 2005. 
doi: 10.2307/41441026.

4.  Calvillo M, Irimia A. Neuroimaging and psychometric as-
sessment of mild cognitive impairment after traumatic 
brain injury. Front Psychol. 2020;11:1423. doi: 10.3389/
fpsyg.2020.01423

5.  Das BN, Mohandas A, Killi B. Prevalence and associ-
ated factors of domestic violence among married wom-
en in an urban slum in South India. J Family Med Prim 
Care. 2022;11(3):1006-11. https://doi.org/10.4103/jfmpc.
jfmpc_1133_215.

6. Raja S, Hasnain M, Hoersch M, Gove-Yin S, Rajagopa-
lan C. Trauma informed care in medicine. Fam Com-
munity Health. 2015;38(3):216-26. doi: 10.1097/
FCH.0000000000000071.

7.  Rahnavardi M, Shayan A, Babaei M, Khalesi ZB, Hava-
sian MR, Ahmadi M. Investigating types and causes of 
domestic violence against women and identifying strate-
gies to deal with it from the perspective of victims. Res J 
Pharm Technol. 2017;10(10):3637-42. doi: 10.5958/0974-
360X.2017.00660.6.

8.  Campbell JC, Anderson JC, McFadgion A, Gill J, Zink E, 
Patch M, Callwood G, Campbell D. The effects of inti-
mate partner violence and probable traumatic brain injury 
on central nervous system symptoms. J Womens Health. 
2018;27(6):761-7. doi: 10.1089/jwh.2016.6311.

9. Wygant CR, Bruera E, Hui D. Intimate partner violence 
in an outpatient palliative care setting. J Pain Symptom 
Manage. 2014;47(4):806-13. doi: 10.1016/j.jpainsym-
man.2013.05.018.

10. Babcock JC, Snead AL, Bennett VE, Armenti NA. Distin-
guishing subtypes of mutual violence in the context of self-
defense: Classifying types of partner violent couples using a 
modified conflict tactics scale. J Fam Violence. 2019;34:687-
96. doi: 10.1007/s10896-018-0012-2.

خشونت خانگی و غربالگری سرطان



213
| دوره 28، شماره 4، زمستان 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

11. Berhanie E, Gebregziabher D, Berihu H, Gerezgiher A, Ki-
dane G. Intimate partner violence during pregnancy and ad-
verse birth outcomes: a case-control study. Reprod Health. 
2019;16(1):1-9. doi: 10.1186/s12978-019-0670-4.

12.  Dionigi F, Martinelli V, Trotti E, Ferrari A, Garcia-Etienne CA, 
Valle AD, Grasso D, Ferraris E, Rizzo G, Praticò V, Sgarella 
A. “My Husband Affects Me More Than My Cancer”: Reflec-
tions on Simultaneous Intimate Partner Violence and Breast 
Cancer Experience in a 48-Year-Old Woman. J Cancer Educ. 
2020;35:1041-5. doi: 10.1007/s13187-019-01661-9.

13. zci F, İlgün AS, Fındıklı E, Özmen V. Psychiatric Symptoms 
and Psychosocial Problems in Patients with Breast Cancer. J 
Breast Health. 2016;12(3). doi: 10.5152/tjbh.2016.3041.

14. McFarland DC, Andreotti C, Harris K, Mandeli J, Tiersten 
A, Holland J. Early childhood adversity and its associations 
with anxiety, depression, and distress in women with breast 
cancer. Psychosomatics. 2016;57(2):174-84. https://doi.
org/10.1016/j.psym.2015.11.008

15. Shorey RC, Cohen JR, Kolp H, Fite PJ, Stuart GL, Temple 
JR. Predicting sexual behaviors from mid-adolescence to 
emerging adulthood: the roles of dating violence victimiza-
tion and substance use. Prev Med. 2019;129:105844. doi: 
10.1016/j.ypmed.2019.105844.

16. Ralli M, Urbano S, Gobbi E, Shkodina N, Mariani S, Mor-
rone A, Arcangeli A, Ercoli L. Health and social inequali-
ties in women living in disadvantaged conditions: a focus 
on gynecologic and obstetric health and intimate partner 
violence. Health Equity. 2021;5(1):408-13. doi: 10.1089/
heq.2020.0133.

17. Bagwell-Gray ME, Ramaswamy M. Cervical cancer screen-
ing and prevention among survivors of intimate partner vio-
lence. Health Soc Work. 2022;47(2):102-12. doi: 10.1093/
hsw/hlac009.

18. Hajian S, Vakilian K, Najm-abadi KM, Hajian P, Jalalian M. 
Violence against women by their intimate partners in Shah-
roud in northeastern region of Iran. Global journal of health 
science. 2014;6(3):117. doi: 10.5539/gjhs.v6n3p117.

19. Mohamadi S, Shahoei R, Soofizadeh N. Relationship of do-
mestic violence from husband and preeclampsia in postpar-
tum women referred to Sanandaj medical education center 

in 2017. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology 
and Infertility. 2021;24(2):71-9. [Persian] doi: 10.22038/
ijogi.2021.18174.

20. Brown MJ, Weitzen S, Lapane KL. Association between in-
timate partner violence and preventive screening among 
women. J Womens Health. 2013;22(11):947-52. doi: 
10.1089/jwh.2012.4222.

21. Guedes TG, Pordeus AM, Diógenes MA. Análise epide-
miológica do câncer de colo de útero em serviço de at-
endimento terciário no Ceará-Brasil. Revista Brasileira em 
Promoção da Saúde. 2005;18(4):205-10. doi: 10.11606/
S1518-8787.2018052000496.

22. Reingle Gonzalez JM, Jetelina KK, Olague S, Wondrack JG. 
Violence against women increases cancer diagnoses: Re-
sults from a meta-analytic review. Prev Med. 2018;114:168-
79. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.07.008.

23. Kelly PJ, Allison M, Ramaswamy M. Cervical can-
cer screening among incarcerated women. PloS One. 
2018;13(6):e0199220. doi: 10.1371/journal.pone.0199220.

24. Gandhi S, Rovi S, Vega M, Johnson MS, Ferrante J, Chen PH. 
Intimate partner violence and cancer screening among urban 
minority women. J Am Board Fam Med. 2010;23(3):343-53. 
doi: 10.3122/jabfm.2010.03.090124.

25.  Chen PH, Rovi S, Vega M, Jacobs A, Johnson MS. Relation of 
domestic violence to health status among Hispanic women. 
J Health Care Poor Underserved. 2009;20(2):569-82. doi: 
10.1353/hpu.0.0145.

26.  Leite FM, Amorim MH, Gigante DP. Implication of violence 
against women on not performing the cytopathologic test. 
Rev Saude Publica. 2018;52:89. doi: 10.11606/S1518-
8787.2018052000496.

27.  Borges MF, Dotto LM, Koifman RJ, Cunha MD, Muniz PT. 
Prevalência do exame preventivo de câncer do colo do úte-
ro em Rio Branco, Acre, Brasil, e fatores associados à não-
realização do exame. Cad Saude Publica. 2012;28:1156-
66. doi: 10.1590/S0102-311X2012000600014.

28.  Fouladi N, Feizi I, Pourfarzi F, Yousefi S, Alimohammadi 
S, Mehrara E, Rostamnejad M. Factors affecting behaviors 
of women with breast cancer facing intimate partner vio-
lence based on PRECEDE-PROCEED model. J Caring Sci. 
2021;10(2):89. doi: 10.34172/jcs.2021.017.


