دوره پانزدهم ،شماره سی و دوم ،صفحه ،8-31 :هفته دوم دی 3133

IJOGI, Vol. 15, No. 32, pp. 8-13, January 2013

بررسي مورد شاهدي خشونت در دوران بارداري در
زنان متأهل شهر تبريز
دکتر مهستي علیزاده ،1دکتر بهرام صمدي راد ،2دکتر يلدا روانشاد،*3
5

دکتر ژيال خامنیان ،4دکتر آنوش آذرفر
.1
.2
.3
.4
.5

استاد گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
استادیار گروه پزشکی قانونی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
استادیار گروه نفرولوژی اطفال ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

خالصه

تاريخ پذيرش مقاله1331/11/3 :

تاريخ دريافت1331/5/3 :

مقدمه :خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و بنا به ویژگی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هر محل و مکان
متفاوت می باشد .بنا به برآورد سازمان جهانی بهداشت 45 ،درصد از زنان از خشونت خانگی رنج می برند .با توجه به
شیوع باال و اثرات نامطلوب جسمی ،روانی و اجتماعی این مشکل ،تعیین عوامل خطر و تشخیص زوردس آن اهمیت
دارد ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر خشونت خانگی و ارتباط آن با پیامدهای بارداری انجام شد.
روشکار :این مطالعه مورد شاهدی از مرداد ماه  1333تا مرداد ماه سال  1331بر روی زنان مراجعه كننده به مركز
پزشکی قانونی تبریز با شکایت خشونت خانگی انجام شد 253 .نفر از مراجعه كنندگان به عنوان گروه مورد و  414نفر
به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند كه  212نفر از این گروه ،شکایتی غیر از خشونت خانگی داشتند و  213نفر
از آنان شکایتی نداشتند و تنها جهت دریافت مراقبت های بهداشتی اولیه به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه كرده
بودند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود كه بر اساس بررسی متون و مطالعات مشابه تهیه و توسط افراد متبحر
از نظر روایی محتوای مورد تأیید قرار گرفت .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )13و آزمون كای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pكمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :افراد سه گروه از نظر سطح تحصیالت ،درآمد زن و شغل زن تفاوت آماری معنی داری داشتند ( )p>1/111و
افراد گروه مورد سطح تحصیالت پایین تری داشتند .فراوانی خشونت از جانب همسر در بارداری در گروه مورد بیشتر بود
( .)p>1/111عوارض ذكر شده توسط زنان تحت خشونت قرار گرفته در بارداری در گروه مورد به ترتیب خونریزی (23
مورد) ،پارگی زودرس كیسه آب ( 11مورد) ،زایمان زودرس ( 4مورد) و سقط ( 7مورد) بود .در این مطالعه 31 ،مورد
خشونت فیزیکی در دوران بارداری گزارش شد كه  11مورد آن منجر به خونریزی شد.
نتیجهگیري :تحصیالت ،داشتن شغل و درآمد مستقل در زنان متأهلل مهمتلرین عواملل محلافظتی در برابلر خشلونت
خانگی می باشند كه باید در برنامه ریزی آتی كشور و سیاست گذاری های كالن نیز مدنظر قرار گیرد.
کلمات کلیدي :خشونت ،زنان متأهل ،عوارض بارداری

* نويسنده مسئول مكاتبات :دكتر یلدا روانشاد؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن1511-3415374 :؛ پست الكترونیك:
yalda.ravanshad@yahoo.com
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مقدمه
وسعت خشونت علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است.
خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و با توجه به
ویژگی های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هر محل و
مکان متفاوت می باشد .خشونت و تهاجم علیه زنان،
طبقه ،نژاد ،ملیت ،كهولت سن ،مذهب و نوع باورهای
ایدئولوژیک نمی شناسد .خشونت اساساً فرهنگ ،مذهب،
منطقه زیستی و مرزهای اقتصادی را در می نوردد و به
شکل های مختلف اعمال می شود (.)1
بررسی در مورد خشونت با مشکالتی همراه است .در این
مطالعات ،محقق وارد حوزه خصوصی و صمیمی خانواده
می شود و در خصوص رفتاری حساس از افراد سؤال می
كند .وجود خشونت در خانواده از طرف فرد مورد
خشونت قرار گرفته به علل مختلف پنهان نگه داشته می
شود و یا در بیان آن اغراق می شود .نبود آمار در خصوص
افراد در معرض خشونت ،مشکل دیگری در راه دستیابی به
نمونه معرف است .مشکل دیگری كه در بررسی های
خشونت مشاهده می شود ،تبیین نظری موجود است.
بسیاری از دیدگاه های نظری موجود ،عوامل مؤثر در بروز
خشونت را در سطح ویژگی های فردی و یا در سطح
خانوادگی در نظر می گیرند در حالی كه عوامل اجتماعی
نیز در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد .كلیه این
عوامل در شناخت صحیح از پدیده تأثیر دارد (.)2
با توجه به برآورد سازمان جهانی بهداشت 45 ،درصد از
زنان از خشونت خانگی رنج می برند .خشونت علیه زنان
امری جهانی است؛  31تا  %35زنان آمریکایی مورد آزار
جسمی شوهران خود قرار می گیرند .متأسفانه  15تا
 %25زنان آمریکایی حتی به هنگام بارداری نیز مورد
ضرب و شتم قرار می گیرند ( .)3در مطالعه تقوی و
همکاران ( )2113در تبریز ،خشونت علیه زنان  %42و در
زمان بارداری  %13گزارش شد (.)4
خشونت علیه زنان یک مشکل اجتماعی ،قانونی و
بهداشتی است كه در بارداری ،تهدیدی اضافی برای مادر و
جنین محسوب می شود .بارداری به تنهایی فشارهای
جسمی و روانی زیادی بر فرد تحمیل می كند و همراه
شدن آن با عوامل استرس زای دیگر مانند خشونت ،می
تواند اثرات سویی بر جنین و مادر داشته باشد و این

روش کار
این مطالعه مورد شاهدی از مرداد ماه  1333تا مرداد ماه
سال  1331بر روی  231زن مراجعه كننده به مركز
پزشکی قانونی تبریز با شکایت خشونت خانگی انجام شد.
حجم نمونه با توجه به شیوع  %13همسر آزاری در
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 خشونت در دوران بارداري در زنان متأهل

عوارض باعث افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان می
شود (.)5
بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای نامطلوب
بارداری به دنبال خشونت در این دوران ،خشونت در طول
بارداری ممکن است مستقیماً از ترومای جنسی یا فیزیکی
یا به طور غیر مستقیم از طریق استرس ( ،)3 ،7منجر به
سقط ( ،)3زایمان زودرس ( ،)11 ،7-5تولد كودكان با
وزن پایین زمان تولد ( ،)11 ،7-5جدایی زودرس جفت،
عفونت پرده جفت ( ،)4آپگار پایین نوزاد ( )11و زایمان
سزارین شود .در مطالعه بداغ آبادی در سبزوار (،)2111
 %14/5از زنان باردار ،در معرض خشونت جسمی بودند،
با این حال تفاوت آماری معنی داری از لحاظ سن
بارداری جنین ،میزان دیالتاسیون و افاسمان زمان
پذیرش ،آپگار دقیقه  1و  5و طول مدت مرحله اول و
دوم زایمان بین زنان تحت خشونت و سایر زنان مشاهده
نشد ( .)5ولی در مطالعه خداكرمی و همکاران ( )2113در
خرم آباد ،بین میانگین اضافه وزن مادر در طول بارداری،
تعداد مراقبت های دوران بارداری ،وزن هنگام تولد و
پارگی زودرس پرده های جنینی و زایمان سخت بین دو
گروه تحت خشونت و بدون خشونت ارتباط معنی داری
وجود داشت و پیشنهاد شد كه با توجه به بافت فرهنگی
خاص منطقه جهت اظهار نظر قطعی تر ،مطالعات دیگری
در سایر مناطق كشور انجام و عوارض انواع سوء رفتار بر
سرانجام بارداری نیز مورد مطالعه قرار گیرد ( .)4با توجه
به تأثیر عوامل مختلف نظیر فرهنگ منطقه و نژاد افراد بر
انواع ،عوامل خطر و پیامد خشونت و با توجه به اینکه
تاكنون مطالعه ای در این زمینه در منطقه انجام نشده،
مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر و ارتباط
خشونت فیزیکی با پیامدهای بارداری در سه گروه از افراد
تحت خشونت فیزیکی مراجعه كننده به مركز پزشکی
قانونی و مراجعین عادی پزشکی قانونی و زنان مراجعه
كننده به مراكز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام شد.

گرفت .میزان  pكمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته
شد.

 دکتر مهستي علیزاده و همكاران

مطالعات قبلی و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ،%35
 253نفر محاسبه شد كه به عنوان گروه مورد وارد
مطالعه شدند .گروه شاهد شامل  414نفر بود كه 212
نفر آن ها از زنان مراجعه كننده به مركز پزشکی قانونی
با شکایتی غیر از خشونت خانگی و  213نفر از آنان
شکایتی نداشتند و تنها جهت دریافت مراقبت های
بهداشتی اولیه به مراكز بهداشتی درمانی مراجعه كرده
بودند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود كه بر
اساس بررسی متون و مطالعات مشابه ،تهیه و توسط
افراد متبحر از نظر روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت.
پایایی سؤاالت پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای
كرونباخ كه  %75بود ،به دست آمد .پرسشنامه با روش
مصاحبه تکمیل شد .قبل از انجام مصاحبه ،رضایت نامه
كتبی از افراد گرفته شد و افراد مصاحبه كننده شامل
یک پزشک عمومی و  4نفر مامای تعلیم دیده بودند.
پرسش ها شامل :اطالعات كلی و زمینه ای ،فراوانی انواع
خشونت ها در قالب سؤاالت مستقیم و غیرمستقیم و
عوارض و مشکالت ناشی از خشونت خانگی بود .داده ها
پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
(نسخه  )13و آزمون كای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار

يافته ها
عوامل مؤثر بر خشونت خانگی در سه گروه مورد ،شاهد 1
و شاهد  2مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به تفکیک
متغیرهای كمی و كیفی در جدول  1و  2ارائه شده است.
با توجه به جدول  ،1اكثر زنان در سه گروه ،شهری بودند.
سطح تحصیالت زن و شغل زن در سه گروه مورد مطالعه،
با هم متفاوت بود و در گروه تحت خشونت قرار گرفته به
طور معنی داری پایین تر از دو گروه دیگر بود .به طوری
كه این گروه ،سطح تحصیالت پایین تری داشتند.
همچنین زنان گروه تحت خشونت قرار گرفته ،میزان
درآمد كمتری داشتند .عوامل كمی مؤثر بر خشونت شامل
سن ،مدت ازدواج ،سن فرزندان در سه گروه مورد ،شاهد
 1و شاهد  2مورد بررسی قرار گرفت .در جدول 2
متغیرهای كمی با توزیع طبیعی ارائه شده است كه برای
هر متغیر ،میانگین و انحراف معیار ذكر شد و سپس برای
مقایسه دو به دوی آنها از آزمون توكی استفاده شد.

جدول  -1متغیرهاي کیفي مؤثر بر خشونت خانگي در مراجعین به پزشكي قانوني و مراکز بهداشتي درماني شهرستان تبريز
گروه مورد

نوع متغیر
محل تولد زن

سطح
تحصیالت زن

شغل زن

درآمد زن
چندمین
ازدواج زن

گروه شاهد 1

گروه شاهد 2

درصد

253

درصد

212

درصد

213

شهر

31/5

223

31/4

133

33/7

132

روستا

3/5

24

3/4

13

11/3

21

بی سواد

5/5

14

3/5

7

3/4

13

زیر دیپلم

35/4

31

32/3

45

23/2

47

دیپلم

33/3

111

31/2

43

25/4

52

فوق دیپلم

7/5

13

12/3

24

11/3

22

لیسانس و باالتر

11/5

23

21/3

41

31

43

خانه دار

73/4

211

73/2

153

53/1

113

كارمند

11/7

27

13/4

27

24/4

41

كادر پزشکی

3

2

2/5

5

3/3

21

سایر

3/1

23

5/3

12

2/5

5

زیر  411هزار

32/1

233

31/3

113

23/3

133

311-411

7/1

13

15/2

21

27/25

55

باالی 311

1/3

2

2/3

4

2/5

3

اول

31/3

223

34/1

131

34/5

135

دوم و بیشتر

3/2

23

5/3

12

3/5

7

01

سطح معنی
داری

آزمون كای
دو

1/333

1/123

1/111

1/111

1/111

1/115

43/75

44/77

42/55

7/43

مراکز بهداشتي درماني
نوع متغیر

مورد

شاهد 2

شاهد 1

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

سطح معنی
*
داری

3/34
7/33
3/34
3/15
3/4
11/2

31/15
33/3
35
3/77
12/77
15/52

3/31
3/24
3/4
3/13
3/15
3/5

23/34
3/44
34/4
3/43
12/4
13/24

12/74
14/14
13/1
13/34
14/2
13/51

37/15
15/43
41/2
15/47
13/43
23/3

1/111
1/111
1/111
1/111
1/113
1/112

سن زن
مدت ازدواج زن
سن همسر
سن اولین فرزند
سن دومین فرزند
سن سومین فرزند
*آزمون آنووا

تعقیبی استفاده شد كه سن ازدواج در گروه تحت
خشونت پزشکی قانونی از دو گروه دیگر پایین تر بود.
در این مطالعه  173نفر ( )%71/4از گروه مورد 113 ،نفر
( )%54/4در گروه شاهد  1و  171نفر ( )%34/7در گروه
شاهد  ،2دارای فرزند بودند .در مورد خشونت در دوران
بارداری از سه گروه سؤال شد كه نتایج آن در جدول 3
ارائه شده است (جدول .)3

بر اساس آزمون توكی ،سن زنان ،مدت زمان ازدواج آنان،
سن همسر و سن اولین فرزند در گروه مورد و شاهد 1
اختالف معنی داری نداشت ،ولی گروه مورد از این نظر با
گروه شاهد  2اختالف معنی داری داشت (.)p>1/15
در مورد عوامل مؤثر بر خشونت در متغیرهای كمی غیر
نرمال از آزمون كروسکال والیس استفاده شد كه در مورد
سن ازدواج زن ،آزمون كروسکال والیس معنی دار بود
( .)p=1/111جهت مقایسه دو به دوی گروه ها از آزمون

جدول  -3بررسي خشونت در بارداري و عوارض آ ن در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشكي قانوني و مراکز بهداشتي درماني
متغیر
خشونت از جانب همسر در بارداری
خونریزی
پارگی زودرس كیسه آب
زایمان زودرس
سقط

كنترل 1

گروه مورد

كنترل 2

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

سطح معنی
داری

73
71/7
73/3
41
53/3

123
23
11
4
7

13/5
24/4
24/7
31
41/7

31
11
4
3
5

2/5
4/3
1
11
1

4
2
1
1
1

1/1111
1/1111
1/113
1/245
1/144

تحصیل و داشتن شغل و درآمد در زنان به ویژه در
جوامع سنتی را نشان می دهد.
در مطالعه ای كه در سال  2114در تبریز انجام شد،
خشونت خانگی علیه زنان باردار مراجعه كننده به
بیمارستان در بخش مراقبت های مامایی مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس این مطالعه ،شیوع خشونت خانگی در
طول زندگی %42 ،بود كه  %13/3آن در دوران بارداری
بود و هیچ ارتباطی بین شرایط اقتصادی -اجتماعی ،سطح
تحصیالت ،شغل زن و سن ازدواج مشاهده نشد و بین
بیکاری ،اعتیاد و مصرف الکل در شوهر با خشونت خانگی

همانطور كه مالحظه می شود ،فراوانی خشونت از جانب
همسر در بارداری در گروه مورد به شدت از شاهد  1و
شاهد  2باالتر بود.

بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،سطح تحصیالت ،شغل و
درآمد زنان در گروه تحت خشونت خانگی پایین تر از دو
گروه شاهد بود .در مطالعه وكیلی و همکاران ( )2111كه
در كازرون انجام شد ،بین خشونت خانگی و درآمد
خانواده ،سطح تحصیالت و اعتقاد دینی زوجین ارتباط
معنی داری مشاهده شد ( )12كه لزوم توجه به امر
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جدول  -2بررسي متغیرهاي کمي (با توزيع طبیعي) مؤثر بر خشونت خانگي در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشكي قانوني و

 دکتر مهستي علیزاده و همكاران

كشیده (دیستوشی) ،پارگی زودرس پرده جنینی و
میانگین وزن پایین زمان زایمان نوزاد وجود داشت و
محققین معتقد بودند كه باید در مراقبت های پری ناتال
در سطح جامعه ،مراقبت های زنان از نظر خشونت خانگی
را مدنظر قرار داد (.)14
در مطالعه حاضر عوارض ذكر شده توسط زنان تحت
خشونت قرار گرفته در بارداری به ترتیب ،خونریزی (23
مورد) ،پارگی زودرس كیسه آب ( 11مورد) ،زایمان
زودرس ( 4مورد) و سقط ( 7مورد) بود.
در مطالعه حاضر 31 ،مورد خشونت فیزیکی در دوران
بارداری گزارش شد كه  11مورد آن منجر به خونریزی
شد .بارداری به تنهایی فشارهای جسمی و روانی زیادی
بر مادران تحمیل می كند و طبعاً همراه شدن آن با
عوامل استرس زای دیگری مانند خشونت می تواند باعث
اثرات سویی بر جنین و مادر شود .با توجه به نتایج
مطالعه حاضر می توان با اجرای برنامه آموزشی در
خصوص عوامل خطر و اثرات سوء خشونت فیزیکی بر
سطح سالمت مادران و نوزادان و مشاركت همسران در
این برنامه ها در مراكز بهداشتی درمانی تا حدود زیادی
گام مؤثری در جهت كاهش اثر این پدیده شوم از روی
سالمت مادران برداشت.
از نقاط ضعف مطالعه حاضر می توان به این مورد اشاره
كرد كه با توجه به موضوع مورد مطالعه ،امکان تصادفی
سازی موارد مورد مطالعه وجود نداشت و بر اساس
موافقت و رضایت افراد ،برای آنها پرسشنامه تکمیل شد.
انجام مطالعات آینده نگر در این زمینه پیشنهاد می شود.
از نقاط قوت مطالعه حاضر این بود كه از دو گروه شاهد
استفاده شد و باعث افزایش قدرت مطالعه شد.

ارتباط معناداری مشاهده شد ( )13كه نتایج آن كمی
متفاوت با مطالعه حاضر بود.
در مطالعه حاضر ،سن زنان ،مدت زمان ازدواج آنان ،سن
همسر ،سن اولین فرزند و سن ازدواج زنان در دو گروه
مراجعه كننده به مركز پزشکی قانونی با هم تفاوت معنی
داری نداشت ،ولی هر دو گروه در این زمینه با مراجعه
كنندگان به مراكز بهداشتی درمانی (شاهد  )2متفاوت
بودند كه لزوم توجه به سن مناسب ازدواج در زنان را
نشان می دهد .با توجه به جدول  123 ،3نفر از زنان
گروه مورد ،خشونت در دوران بارداری را تجربه كردند كه
در گروه شاهد  31 ،1مورد و در گروه شاهد  4 ،2مورد
بود .در مطالعه احمد و همکار ( )2115كه در مورد
خشونت خانگی در بین زنانی كه به یک مركز پزشکی در
سودان مراجعه كرده بودند ،انجام شد ،شیوع خشونت در
بارداری ( )%14ذكر شد (.)14
در مطالعه صالحی و همکار ( )2114به بررسی شیوع و
نوع خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه كننده به
مراكز بهداشتی درمانی شهركرد پرداخت كه در آن،
 1411زن باردار مراجعه كننده به این مراكز مورد مطالعه
قرار گرفتند .شیوع همسر آزاری در كل افراد %47/5 ،و
شامل همسر آزاری جسمی ( ،)%34/5روحی و روانی
( )%51/7و جنسی ( )%13/3بود .همچنین آسیب های
شدید ناشی از همسر آزاری در بعد جسمی  ،%17/44در
بعد روحی روانی  %12/54و در بعد جنسی  %/4بود .بین
خشونت خانگی با محل زندگی (شهر یا روستا) ،سطح
تحصیالت و سن ازدواج ارتباط آماری معنی داری وجود
نداشت ،اما سطح خشونت در افرادی كه طول مدت
ازدواج آنان كمتر از  5سال بود ،نخست باردار بودند،
سطح اقتصادی پایین داشته و شوهران بیکار یا معتاد
داشتند ،از نظر آماری معنی دار بود (.)15
در مطالعه خداكرمی و همکاران ( )2113كه در خرم آباد
در مورد پیامدهای خشونت خانگی بر روی  313زن
باردار مورد خشونت قرار گرفته و  141زن بارداری كه
مورد خشونت قرار نگرفته بودند ،انجام شد ،بین خشونت
خانگی با میانگین افزایش وزن در بارداری ارتباط آماری
معنی داری وجود داشت و همچنین ارتباط معناداری
بین میانگین تعداد مراقبت های پره ناتال و زایمان طول

نتیجه گیري
تحصیالت ،داشتن شغل و درآمد مستقل در زنان متأهل
مهمترین عوامل محافظتی در برابر خشونت خانگی می
باشند كه باید در برنامه ریزی آتی كشور و سیاست
گذاری های كالن نیز مدنظر قرار گیرد.

تشكر و قدرداني
این مقاله منتج از پایان نامه و طرح تحقیقاتی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سازمان پزشکی قانونی
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،پرسنل مركز پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
.تشکر و قدردانی می شود

 بدینوسیله از كلیه كسانی كه ما را در.تبریز می باشد
انجام این مطالعه یاری رساندند به ویژه سرپرست و
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