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مقدمه :خشونت عليه زنان در جامعه ايرانی و در کل جهان بيش از  %51میباشد .با وجود اينکه ارتباط خشونت
خانگی با بيماريهاي مزمن و ناتوانکننده زنان مشخص شده است ،تاکنون مطالعه مروري براي شناسايی ارتباط
سرطان دهانه رحم با خشونت خانگی انجام نشده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خشونت عليه زنان با
ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس انجام شد.
روش کار :در اين مطالعه مروري ،با استفاده از کلمات کليدي سرطان سرويکس و خشونت خانگی ،در پايگاههاي
اطالعاتی  Iranmedex ،Magiran ،SID ،Google scholar ،Science direct ،Pubmedو Scopus
جستجو بين مقاالت فارسی و انگليسی موجود در بازه زمانی  1111تا سال  2115انجام شد .بعد از مرور مقاالت ،در
نهايت تعداد  11مقاله مرتبط نقد و بررسی شد.
يافته ها :احتمال ابتالء به ضايعات درجه باال و درجه پايين داخل اپی تليومی سنگ فرشی و سرطان سرويکس با
مدت زمانی که زنان تحت تأثير خشونت قرار داشتند ،ارتباط مستقيم داشت ( .)p>1/15زنان با تجربهي هر سه نوع
خشونت (فيزيکی ،جنسی و روانی) باالترين ميزان ابتالء به ضايعات دهانه رحم و سرطان سرويکس را داشتند و زنان
تحت خشونت تا سنين قبل از يائسگی ،جهت تست پاپ اسمير مراجعه نکرده بودند که خود منجر به تشخيص دير
هنگام ضايعات سرويکس شده بود.
نتيجه گيري :خشونت خانگی با خطر ابتالء به ضايعات داخل اپی تليومی سنگ فرشی و سرطان سرويکس و فراوانی
مراجعه جهت انجام تست پاپ اسمير ارتباط مثبت دارد .لذا میتوان با آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی و مسئولين
مربوطه از اين ارتباط ،گامی جهت برنامه ريزي و اقدام مناسب براي غربالگري و شناسايی زنان تحت خشونت خانگی
برداشت.
کلمات کليدي :خشونت خانگی ،ضايعات داخل اپیتليومی سنگفرشی ،نئوپالزي ،پاپ اسمير
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باال ارتباط دارد و منجر به عواقب خطيري در سالمت
جامعه میشود .مطالعات نشان دادهاند که شيوع
خشونت خانگی در زنان بيشتر از ساير مشکالت نظير
ديابت ،سرطان سينه و سرطان سرويکس میباشد (.)5
در کشور آمريکا ساالنه بيش از نيم ميليون نفر به دنبال
خشونت خانگی به اورژانس بيمارستانها مراجعه
میکنند و تعداد ويزيتهاي سرپايی به اين دليل يک
ميليون نفر عنوان شده است ( .)1هزينه متحمل شده
ناشی از اين مسئله در آمريکا ساالنه بيش از هشت
بيليون دالر میباشد (.)11
خشونت عليه زنان يک آسيب نهفته اجتماعی و نگران
کننده از نقطه نظر بهداشت و سالمت فيزيکی جنسی و
روانی است .مطالعات نشان دادهاند که در جوامع
مختلف طيفی از انواع خشونت عليه زنان وجود دارد و
زنان به عنوان گروهی خاص 5 ،برابر بيشتر از مردان
مورد خشونت توسط همسر قرار میگيرند .تخمين
جهانی خشونت عليه زنان ميزان آن را %27/5-32/2
نشان داده است (.)11
خشونت خانگی و تجاوز در کشورهاي در حال توسعه و
توسعهيافته به ترتيب  5و  %11از کل مشکالت سالمت
زنان  15-44ساله را به خود اختصاص داده است (.)5
در مطالعه ترکاشوند و همکاران ( )2113فراوانی انواع
خشونت عليه زنان  11-11ساله در ايران به طور کلی
 %51/1بود که در زمينه فراوانی انواع خشونت %23/1
خشونت فيزيکی %35/1 ،خشونت کالمی%21/3 ،
خشونت عاطفی و  %15/1خشونت جنسی را تجربه و
گزارش کرده بودند .معموالً خشونت همسران کمتر از
تعداد واقعی گزارش شده و يا تناقضهاي زيادي در
مطالعات مختلف وجود دارد که میتواند ناشی از تنوع
اقليمها و فرهنگها و تفاوت درک زنان از خشونت
خانگی باشد .به دليل خصوصی بودن اطالعات مربوط
بـه خشونت خانگی ،پنهان بودن از ديد ديگران و
اهميت حفظ خانواده در فرهنگ ايرانی ،آمار دقيقی از
شيوع خشونت خانگی وجود ندارد (.)12 ،3
در حال حاضر در ايران ،زنان به عنوان گروه آسيب پذير
و در معرض خطر انواع خشونت خانگی ،از اين نظر
غربالگري نمی شوند و غربالگري خشونت خانگی فقط
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خشونت عليه زنان عبارت است از هرگونه عمل خشونت
آميز مبتنی بر جنسيت که پيامد مستقيم يا
غيرمستقيم آن ،صدمات فيزيکی ،جنسی و روانی يا
تحمل رنج و درد توسط زنان باشد .رفتارهايی که چه
در زندگی اجتماعی و چه در زندگی خصوصی زنان،
تحميل کننده ترس و تهديد ،اجبار و محروميت از
آزادي براي زنان باشد ،مواردي از قبيل سوء استفاده
جنسی ،اقتصادي ،تهديدات لفظی و متارکه نيز در اين
تعريف میگنجد .خشونتهاي جنسی و خانگی به
عنوان يک مشکل مراقبت سالمتی جهانی مطرح می
شود که در انواع و درجات مختلف به صورت اپيدمی
وجود دارد ( .)3-1به طور کلی انواع خشونت در پی
رفتارهاي نامحترمانه شديد رخ میدهد که آثار سوء
روانی ،روحی و جسمی زيادي در پی دارد ( .)4خشونت
خانگی در چهار شکل روانی-کالمی ،اقتصادي ،جسمانی
و جنسی مشاهده میشود که نوع روانی-کالمی شامل:
استفاده از شيوههاي منزوي کننده فرد (مانند تضعيف
روابط زن با اطرافيان ،جلوگيري از تماس تلفنی يا
مالقات با خانواده و دوستان) ،القاء ترس (مانند تهديد
به صدمه جسمانی ،تهديد به دور کردن فرزندان يا
صدمه به آنان) يا دشنام و ناسزا گفتن ،تحقير ،قهر
کردن و صحبت نکردن با وي است .خشونت اقتصادي
در برگيرنده رفتارهايی مانند خودداري از پرداخت پول
و تأمين مالی ،دخل و تصرف در اموال زن يا آزار
رساندن در محيط کار است؛ به طوري که منجر به از
دست دادن منبع درآمد زن شود .خشونت جسمانی
شامل رفتارهاي تکرار شونده مبنی بر حمله فيزيکی به
اشکال مختلف (سيلی ،مشت و لگد و  )...يا جلوگيري از
دست يابی همسر به خدمات بهداشتی -درمانی و نيز
خشونت جنسی به هر نوع رابطه جنسی با همسر بدون
رضايت وي يا رابطهاي با توسل به زور و خشم و روش
هاي غيرطبيعی اطالق میشود ( .)7-5تروماهاي ناشی
از خشونتهاي خانگی با برخی از مسائل مزمن سالمتی
مانند اعتياد به مواد مخدر ،مصرف الکل ،بيماري هاي
منتقله جنسی مانند ايدز و محدود کردن توانايی زنان
در مديريت بيماريهاي مزمن مانند ديابت و فشار خون
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در زمان بارداري توصيه شده است .نظر به اينکه در
کشور ما ،درصد بااليی از زنان  15-11ساله در معرض
انواع خشونت خانگی قرار دارند و با وجود اينکه بسياري
از آنان به داليل غيرمرتبط با خشونت نظير مشاوره
تنظيم خانواده ،مشاوره پيش بارداري ،کنترل رشد
کودک ،واکسيناسيون ،مشاوره سالمندي و يا مالقات با
پزشک به مراکز بهداشتی مراجعه میکنند ،براي کشف
خشونت خانگی عليه زنان پرسش يا مشاوره خاصی
صورت نمیگيرد ( .)13علت اين مسئله تابو بودن
خشونت خانگی در بسياري از کشورها از جمله ايران
میباشد و ابراز اين مسئله براي پزشک يا ماما و نيز
براي مددجويان مشکل است .بنابراين بسياري از زنان
در معرض خشونت شناسايی نمیشوند ( .)14بدين
خاطر الزم است که تيم بهداشتی درمانی اعم از
پزشکان ،ماماها و پرستاران در مورد عالئم سوء
استفادههاي همسران و خشونتهاي آنان نسبت به زنان
آگاه باشند تا با مشاوره و عملکرد صحيح از تبعات سوء
آن بکاهند ( .)15مطالعات نشان داده اند که بسياري از
زنان عالقهمند به پيگيري موارد خشونت از سوي کادر
مراقبتی درمانی میباشند ،اما متأسفانه پزشکان و
پرستاران پرسشی در اين زمينه مطرح نمیکنند (.)11
خشونت عليه زنان با کاهش اعتماد به نفس آنها،
خودمراقبتی و مديريت بيماريهاي مزمن را در زنان
تضعيف کرده و امکان روي آوردن ،تشديد يا بروز
بسياري از عوامل خطر مانند مصرف سيگار ،الکل و
اعتياد به مواد مخدر يا رفتارهاي پرخطر جنسی را براي
فرار از استرس ناشی از خشونت و رسيدن به آرامشی
کاذب و موقتی ،به دنبال دارد ( .)15 ،17گاهی زنان
عمداً و با وجود اطالع از بيماري ،از پيگيري و انجام به
موقع آزمايشات و يا درمانهاي الزم خودداري می کنند
تا اعتراض خود را نسبت به شرايط نشان دهند و با
سوق دادن خود به سمت پيشرفت بيماري و مرگ ،از
همسر يا اطرافيان خود انتقام بگيرند ( .)21 ،11بنابراين
می توان خشونت خانگی را زمينه ساز بروز يا پيشرفت
بيماري مزمن و ناتوان کنندهاي مانند سرطان دهانه رحم
مرتبط با عوامل خطر ذکر شده دانست .سرطان
سرويکس ،دومين سرطان شايع زنان است که ساليانه

روش کار
در اين مطالعه مروري در بازه زمانی  1111تا سال 2115
با استفاده از کليدواژههاي "violence domestic
+ Papanicolaou Test" ،" cervical cancer+
 "domestic violenceو " child abuse
در پايگاههاي اطالعاتی
"cervical cancer+
،Google scholar ،Sciencedirect ،Pubmed
 IranMedex ،Magiran ،SIDو  scopusتعداد
 755مقاله مرور شد .مدت زمان جستجو از  15بهمن
ماه  1313شروع و تا  11خرداد  1314به طول
انجاميد .در نهايت تعداد  21مقاله به طور کامل بررسی
شد و از اين ميان  11مقاله مرتبط وارد مطالعه شد و
مورد نقد و بررسی قرار گرفت (شکل  .)1جستجو در
بين مقاالت فارسی و انگليسی صورت گرفت.
معيار اصلی ورود مقاالت به مطالعه شامل مقاالتی بود
که جامعه پژوهش آن زنان مبتال به ضايعات پيش
بدخيم و بدخيم دهانه رحم و زنان تحت خشونت
خانگی بودند .همچنين مقاالتی که به بررسی ارتباط
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حدود  211هزار مورد جديد از اين سرطان گزارش می
شود و  251هزار مرگ در سال ،مربوط به اين بدخيمی
میباشد .اکثر اين موارد در کشورهاي فقير و در حال
توسعه مشاهده میشود ( .)22 ،21خشونت عليه زنان به
خصوص خشونت جنسی میتواند با افزايش بيماري هاي
منتقله جنسی با سرطان دهانه رحم ارتباط داشته باشد.
همچنين زنانی که در دوران کودکی تحت سوء استفاده
جنسی قرار گرفتهاند ،با احتمال بيشتري در دوران بلوغ و
بزرگسالی در معرض رفتارهاي پرخطر جنسی قرار دارند
( .)24 ،23در مطالعه حاضر با مروري بر متون ،ارتباط
خشونت خانگی با ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه
رحم مورد ارزيابی قرار گرفت تا در صورت وجود اين
ارتباط ،با آگاه نمودن پرسنل بهداشتی درمانی و
مسئولين مربوطه ،گامی جهت تدوين برنامه اي براي
غربالگري و شناسايی زنان تحت خشونت خانگی و
مشاوره و راهنمايی ايشان برداشته شود .لذا مطالعه
مروري حاضر با هدف ارتباط خشونت خانگی با ضايعات
پيش بدخيم و بدخيم دهانه رحم انجام شد.

خشونت خانگی و عوامل خطر ابتالء به سرطان دهانه
رحم پرداخته بودند.
ابتدا ليست عناوين مقاالت مورد نظر تهيه و چکيده
مقاالت به منظور بررسی هدف مقاله و جامعه مورد
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله اول تعداد
 731عنوان مقاله به دليل عدم ارتباط موضوعی با
مطالعه حاضر حذف شدند .سپس چکيده  24عنوان
مقاله مرتبط ،تهيه و به صورت مستقل مطالعه و بررسی
شد .پس از بررسی جامعه پژوهش و مطالعه نتايج
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گزارش شده ،مقاالتی که با سؤال پژوهش انطباق
نداشتند ،حذف و از مطالعه خارج شدند .براي اطمينان
از بررسی تمام منابع موجود ،جستجوي دستی در بين
منابع مقاالت انجام شد و دو عنوان مقاله مرتبط يافت
شد .در بررسی هاي بعدي  11مقاله به دليل عدم پاسخ
به سؤال پژوهش حاضر حذف و در نهايت  11مقاله
انتخاب شد .مقاالت مورد نظر داراي طرح هاي مورد -
شاهدي ،توصيفی تحليلی ،مقطعی و کوهورت بودند
(شکل .)1
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 24عنوان مقاله مرتبط يافت شد.

21
مقاله
در بررسی ثانويه ،چکيده
مقاالت مطالعه شد.

 2مورد
جستجوي دستی
مقاالت

مقاالت وارد
شده 11 :عنوان

مقاالت خارج
شده 11 :عنوان

شکل  -1تعداد مقاالت مرور شده پس از بررسي در پايگاه هاي اطالعاتي مختلف

4

Pubmed

11

يافته ها
نتايج اين مرور در سه بخش تنظيم شدند )1 :مطالعاتی
که مستقيماً به ارتباط خشونت خانگی و ضايعات پيش
بدخيم و بدخيم دهانه رحم پرداخته اند )2 ،مطالعاتی
که ارتباط خشونت خانگی و غربالگري دهانه رحم را
مورد بررسی قرار داده اند و  )3مقاالت که به ارتباط
خشونت خانگی و عوامل خطر ضايعات دهانه رحم
(سيگار ،رفتار پرخطر جنسی و استرس) اختصاص
داشته است.
 )1ارتباط خشونت خانگي و ضايعات پيش بدخيم و
بدخيم دهانه رحم
مطالعات محدودي به بررسی ارتباط خشونت خانگی و
ضايعات بدخيم دهانه رحم پرداختهاند .مطالعه مقطعی
کوکر و همکاران ( )2111که با هدف بررسی ارتباط
خشونت خانگی و ضايعات دهانه رحم انجام شد ،نشان
داد که خطر ابتالء به ضايعات مهاجم و بدخيم
سرويکس در زنانی که در معرض خشونت قرار دارند
افزايش میيابد (نسبت خطر معادل  4/25در زنان
قربانی در مقايسه با  1/14در اشخاص عادي) و ابتالء به
ضايعات پيش بدخيم سرويکس نيز افزايش می يابد
(نسبت خطر  1/47در مقايسه با  .)5( )1/11کوکر و

 ارتباط خشونت خانگي عليه زنان با ضايعات پيش بدخيم و بدخيم سرويکس

همکاران در مطالعهاي مقطعی ( )2111با حجم نمونه
 4732زن گزارش کردند که خشونت عليه زنان خطر
ابتالء به سرطان هاي مهاجم دهانه رحم را  2/1افزايش
میدهد .مواجهه با خشونت در دوران کودکی خطر را
 2/4برابر افزايش میدهد .زنان مبتال به هر سه نوع
خشونت  1/4برابر در معرض خطر قرار داشتند (.)25
کوکر و همکاران ( )2112در مطالعه اي که بر روي
 553زن انجام دادند ،بيان کردند شيوع ابتالء به
سرطان سرويکس در زنان تحت خشونت خانگی
( )%11/3نسبت به زنانی که هرگز تحت خشونت
نبودهاند ( )%3/2بيشتر است %21 .از زنانی که مبتال به
سرطان سرويکس بودند ،تاريخچهاي از خشونت جنسی
را در دوران کودکی ذکر کردند ( .)21مطالعه مورد
شاهدي مادسيت و همکاران ( )2111نشان داد که
تشخيص سرطان در زنان در معرض خشونت در 2/5
برابر در مراحل باالتري نسبت به سايرين صورت
میگيرد که به دليل تأخير در مراجعه جهت پيگيري و
درمان است .همچنين در بين  111زن 14 ،مورد ابتالء
به سرطان سرويکس در زنان قربانی خشونت در برابر
 11مورد ابتالء در زنان بدون خشونت گزارش شد ()27
(جدول .)1

جدول -1ارتباط خشونت خانگي و ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه رحم
نويسنده /سال

طرح پژوهش /حجم نمونه

کوکر و همکاران
()2111

مقطعی  1152 /نفر

مادسيت و همکاران
()2111

کوهورت 111 /نفر

کوکر و همکاران
()2111

مقطعی 4732 /نفر

کوکر و همکاران
()2112

مقطعی 553 /نفر

عنوان

نتايج

Intimate partner violence and cervical
& neoplasia. Journal of women's health
gender-based medicine
Adverse impact of a history of violence
for women with breast, cervical,
endometrial or ovarian cancer.
Obstetrics & Gynecology

نسبت خطر ابتالء در زنان قربانی خشونت  4/25برابر
زنان عادي بود.

Violence against women raises risk of
cervical cancer. Journal of Women's
Health
Association of intimate partner violence
and childhood sexual abuse with
cancer-related well-being in women.
"Journal of Women's Health

از  25زن مبتال به سرطان سرويکس 14 ،زن در
معرض خشونت قرار داشتند و  11زن بدون خشونت.
 2/1برابر افزايش خطر ابتالء در زنان تحت يک نوع
خشونت 1/4 ،برابر خطر ابتالء در زنان تحت هر سه
نوع خشونت.
شيوع ابتالء به سرطان دهانه رحم در زنان تحت
خشونت  ،%11/3در زنان فاقد تجربه خشونت %3/2

هدف از اين تست ،شناسايی زود هنگام ضايعات دهانه
رحم می باشد .مطالعات مختلفی در زمينه ارتباط
خشونت خانگی و مراجعه منظم جهت غربالگري دهانه
رحم انجام شده است .در مطالعه مقطعی محمدي و

 )2ارتباط خشونت خانگي و غربالگري دهانه رحم
تست پاپ اسمير سال هاست که به عنوان غربالگري
سرطان دهانه رحم در زنان توصيه میشود و مراکز
بهداشتی در سطح وسيعی اين عمل را انجام میدهند.
5

 مصطفي راد و همکاران

ازدواج و مالقاتهاي پزشک عمومی ،مهمترين عامل
بيماريهاي مزمن و افسردگی و خشونت خانگی توسط
همسر ،علت عدم مراجعه براي غربالگري به وسيله پاپ
اسمير بود ( .)31در مطالعه مورد شاهدي فارلی و
همکاران ( )2112که با حجم نمونه  4211نفر انجام شد،
زنانی که قبل از سن  15سالگی تحت تجاوز جنسی قرار
گرفته بودند ( %31در برابر  )%51و زنان زير  15سالی که
تحت يورشهاي ديگر قرار گرفته بودند ( %35در برابر
 ،)%51کمتر جهت انجام غربالگري دهانه رحم مراجعه
کرده بودند ( .)31در مطالعه توصيفی  -تحليلی کادمن و
همکاران ( )2112با حجم نمونه  135نفر %35 ،از زنانی
که تحت خشونت بودند علی رغم واجد شرايط بودن،
هرگز براي غربالگري دهانه رحم مراجعه نکرده بودند
(( )32جدول .)2

همکاران ( %52/2 ،)2111از زنان تحت خشونت ،علی
رغم واجد شرايط بودن و دسترسی به مراکز بهداشتی،
هرگز پاپ اسمير انجام نداده بودند ( .)25مطالعه گاندهی
و همکاران ( )2111نشان داد که زنان در معرض
خشونت فيزيکی و جنسی در سنين  41-74سال در
مقايسه با زنانی که در معرض خشونت روانی قرار
داشتند %57 ،کمتر جهت انجام غربالگري دهانه رحم
مراجعه کرده بودند .در سنين زير  41سال بين قربانيان
و اشخاص عادي تفاوتی وجود نداشت ( .)21در مطالعه
مقطعی لوکستون و همکاران ( )2111که بر روي 7312
زن انجام شد ،زنانی که تجربه خشونت خانگی را حداقل
 5سال جلوتر داشتند ،نسبت به زنانی که اين تجربه را
نداشتند 1/42 ،برابر کمتر براي غربالگري سرطان دهانه
رحم مراجعه کردند .بعد از در نظر گرفتن ساير موانع
غربالگري در دو گروه مانند آموزش ،درآمد ،وضعيت

جدول  -2ارتباط خشونت خانگي و غربالگري دهانه رحم
نويسنده /سال

طرح پژوهش /حجم نمونه

عنوان

نتايج

فارلی و همکاران
()2112

مورد -شاهدي
4211

" Is a history of trauma associated with
a reduced likelihood of cervical cancer
" ?screening

زنان تحت خشونت جنسی قبل از 15
سال  %14در مقايسه با ساير خشونتها،
کمتر پاپ اسمير انجام میدادند.

گاندهی و همکاران
()2111

مقطعی
352

"Intimate partner violence and cancer
screening among urban minority
"women

زنان در معرض خشونت فيزيک و جنسی
در سن  41-74سال  %57کمتر از زنان
در معرض خشونت روانی براي انجام پاپ
اسمير مراجعه میکنند

لوکستون و
همکاران
()2111

مقطعی
7312

"Inadequate cervical cancer screening
among mid-aged Australian women
who have experienced partner violence
"

زنانی که مدت بيشتري تحت خشونت
بودند؛  1/42برابر کمتر پاپ اسمير انجام
میدادند.

کادمن و همکاران
()2112

توصيفی -تحليلی 135

" Barriers to cervical screening in
women who have experienced sexual
" abuse: an exploratory study

 %35از زنان تحت خشونت علی رغم
واجد شرايط بودن پاپ اسمير انجام
نمیدهند.

محمدي و همکاران
()1351

توصيفی -مقطعی
75

"بررسی وضعيت بهداشت باروري در زنان خشونت
ديده مراجعه کننده به مراکز آسيب تهران "1351

 %52از زنان تحت خشونت هرگز پاپ
اسمير انجام نداده بودند.

نتايج مطالعه اکرسون و همکاران ( )2117نشان داد که
مصرف سيگار در زنانی که در حال حاضر يا از يک سال
قبل تحت خشونت قرار گرفتهاند  %21/5و زنانی که
هرگز خشونت خانگی را تجربه نکردهاند  %2/5می باشد
(( )34جدول .)3

 )3ارتباط خشونت خانگي و عوامل خطر ضايعات
پيش بدخيم و بد خيم دهانه رحم
سيگار و خشونت خانگي:
يوشيهاما ( )2111گزارش کرد آغاز مصرف الکل و
سيگار در زنان تحت خشونت  15تا  41ساله 2 ،برابر
بيش از زنانی است که خشونت را تجربه نکردهاند (.)33
6

رفتار پر خطر جنسي و خشونت خانگي:
شوراتزن دروبر و همکاران ( )2111در مطالعهاي با
هدف بررسی ارتباط خشونت و رفتارهاي پر خطر
جنسی بيان کردند که زنانی که طی  1 -12ماه اخير
تحت خشونت توسط شريک جنسی خود قرار گرفته
بودند؛ در معرض رفتارهاي پرخطري مانند تعدد
شرکاي جنسی ،مصرف الکل و رابطه جنسی بدون
کاندوم بوده اند (( )35جدول .)3
استرس درک شده و خشونت خانگي:
عوامل استرسور همواره به عنوان يکی از بزرگترين
عوامل خطر ابتال به سرطان مطرح شده اند .استرس
طوالنی مدت ،استرس پس از واقعه و اختالالت
اضطرابی و از جمله مشکالت شايع بهداشتی در زنان در
معرض خشونت خانگی میباشد .احمدي و همکاران
( )1353در مطالعه اي بر  1151زن متاهل  15سال به

جدول  -3ارتباط خشونت خانگي و عوامل خطر ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه رحم
نتايج

نويسنده /سال

طرح پژوهش /حجم نمونه

اکرسون و همکاران
()2117

توصيفی – تحليلی
255111

يوشيهاما و
همکاران ()2111

مقطعی
2411

شوارتزن و
همکاران
()2111

آينده نگر
153

عنوان
"Exposure to domestic violence
associated with adult smoking in
"India: a population based study
"Intimate partner violence and
initiation of smoking and drinking:
A population-based study of
" women in Yokohama, Japan
"Sexually transmitted infections,
sexual risk behavior, and intimate
partner violence among African
American adolescent females with a
male sex partner recently released
"from incarceration

احمدي و همکاران
( )1353

مقطعی
1151

" تاثير خشونت خانگی بر سالمت روان زنان
شهر تهران"

زنان تحت خشونت خانگی 3/5برابر
بيشتر از زنان عادي به اختالل اضطراب
واسترس دچار هستند.

رشتی و گل شکوه
()1351

همبستگی
414

"رابطهي خشونت جسمی ،روانی و جنسی با
اختالل استر پس از آسيب در زنان متاهل "

بين خشونت خانگی جسمی -روانی و
جنسی و اختالل استرس ارتباط معنی
داري  P<0.05وجود دارد.

ادوارد و همکاران
()2111

توصيفی -مقطعی 1335

"Physical and sexual intimate
partner violence and reported
serious psychological distress in the
"2007 BRFSS

خشونت جسمی و جنسی با ابتال به
ديسترس روانی ارتباط دارد.

مصرف سيگار در زنان تحت خشونت
 %27بيشتر از زنان عادي می باشد.
زنان تحت خشونت دو برابر بيشتر
مصرف سيگار و الکل را آغاز میکنند.
رفتار پرخطر جنسی مانند تعدد شرکاي
جنسی در زنان تحت خشونت اخير،
بيشتر است.

خشونت خانگی بر ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه
رحم در زنان  15 - 11ساله پرداخته اند .نتايج اين
مطالعات حاکی از توافق اکثر آنان در ارتباط مثبت بين

بحث
مطالعات گوناگون با طرح ها و معيارهاي غربالگري
متنوعی به بررسی ارتباط يا اثر مستقيم و غير مستقيم
7
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باال گزارش کردند که از لحاظ وضعيت سالمت روان،
 %34/1نمونهها مشکوک به اختالل روانی (اضطراب،
استرس و افسردگی) بودهاند .اين ميزان در افرادي که
تحت خشونت خانگی قرارداشتهاند  3/5برابر افرادي
است که تحت خشونت خانگی نبودهاند ( .)31رشتی و
گل شکوه ( )1351در مطالعهاي با حجم نمونه 414
نفر زن متاهل در دزفول بيان کردند که خشونت
جسمی -روانی و خشونت جنسی ارتباط معناداري با
اختالل استرس پس از آسيب دارند ( .)37ادوارد و
همکاران ( )2111ريسک ابتال به اختالالت استرسی را
در زنان تحت خشونت  3/1در برابر زنان عادي 1/1
گزارش کردند که زنانی که از تمام انواع خشونت رنج
میبردند نسبت به کسانی که فقط تحت خشونت
جنسی قرار داشتند ،بيشتر در معرض اختالالت
استرسی قرار داشتند (( )35جدول .)3

 مصطفي راد و همکاران

اثرات مستقيم خود را در آغاز روند بيماري يا پيشرفت
آن ،اعمال نمايد (.)42 ,1
از اين محدوديت مطالعه می توان به احتمال عدم
دسترسی به مقاالت انتشار نيافته اشاره نمود .هرچند با
جستجوي دستی سعی شد تا حد امکان به اين
محدوديت غلبه شود .عدم بررسی کيفيت مقاالت وارد
شده و کم بودن تعداد مقاالت مرتبط با هدف اين
مطالعه ،محدوديتی ديگر بود .از نقاط قوت اين مطالعه
بررسی و جمع بندي اثرات غير مستقيم خشونت
خانگی بر بروز سرطان دهانه رحم بود.

خشونت خانگی و ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه
رحم میباشد و در مطالعات محدودي معنی دار بودن
اين نتايج تاييد نشده است .نتايج اين مرور نشان داد که
خشونت خانگی میتواند در جوامع متفاوت و طی
زمانهاي گوناگون ،سالمت زنان را با خطر مواجه سازد.
از آنجا که زنان به عنوان هسته اصلی خانواده در تربيت
و بالندگی نسل آينده ،نقش مهمی ايفا میکنند؛ گامی
هر چند کوتاه می تواند خطرات تهديده کننده سالمت
زنان را بهبود ببخشد .نتايج مطالعات مختلف ،حاکی از
اين مطلب می باشد که خشونت خانگی به طرق
گوناگون زنان و به تبع آن جامعه را به کام بيماري و
ناتوانی میکشد ( .)31 ,31 ,15 ,3مصرف الکل ،تنباکو
و مواد مخدر در تمام جوامع اعتياد محسوب میشود و
به تمامی کشورها آسيبهاي جانی و اقتصادي فراوانی
را وارد میسازد .زنانی که از خشونت خانگی رنج
میبرند سطوح باالي اضطراب و استرس و افسردگی را
درک میکنند ( .)31دستيابی به آرامش موقتی و فرار
از اين استرس تحميل شده ،زنان قربانی را به سمت
سوء مصرف مواد ،سيگار و الکل ،میبرد (.)33
کرين و همکاران در مطالعهاي مروري گزارش کردند
که آغاز مصرف سيگار و تعداد نخهاي مصرفی و مصرف
الکل در زنان با خشونت خانگی ارتباط معناداري دارد
( .)41در اين راستا جنسن در مطالعه خود با هدف
بررسی ارتباط سيگار و الکل با ضايعات دهانه رحم
گزارش کرد که زنانی که به مدت طوالنیتري سيگار و
الکل مصرف کرده اند بيش از سايرين در معرض ابتال
به سرطان دهانه رحم و ضايعات پيش بدخيم میباشند
( .)41زنانی که در معرض خشونت هستند دفعات
کمتري جهت انجام آزمايش غربالگري دهانه رحم
مراجعه مینمايند که اين امر باعث میشود سرطان
دهانه رحم در مراحل پيشرفتهتري کشف شوند ( .)5در
حالی که ريسک رفتار پرخطر جنسی و ابتال به
عفونتهاي منتقله جنسی در اين زنان بيشتر از سايرين
میباشد (.)31
استرس و اضطراب درک شده توسط زنان تحت
خشونت خانگی ،نيز سبب افزايش سطوح کورتيزول و
تضعيف سيستم ايمنی بدن نيز می شود و می تواند

نتيجه گيري
به طور کلی نتايج مطالعه نشان داد که خشونت خانگی
به صورت مستقيم و غير مستقيم بر بروز و پيشرفت
ضايعات دهانه رحم اثر دارد .تضعيف سيستم ايمنی بدن،
عدم مراجعه منظم جهت غربالگري سرطان سرويکس،
روي آوردن به مصرف سيگار و الکل ،گرايش به رفتار پر
خطر جنسی و افزايش ابتال به عفونتهايی مانند ايدز و
پاپيلوما ويروس اثرات سوء ناشی از خشونت خانگی عليه
زنان می باشد که هريک ارتباط پرقدرتی با ابتال به
ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانهي رحم دارد .لذا
پيشنهاد میشود با آگاهی و آموزش به پرسنل بهداشتی
درمانی ،گامی جهت برنامهريزي و اقدام مناسب براي
غربالگري و شناسايی زنان تحت خشونت خانگی برداشته
شود .با نگاه کلی تر و با اتکا به نتايج اين مطالعه ،می
توان آموزش درباره مقابله و اطالع رسانی به موقع
خشونت خانگی در زنان ،دختران نوجوان و جوان را مد
نظر قرار داد .با گسترش مراکز حمايت حقوقی از زنان در
معرض خشونت میتوان به کاهش ميزان خشونت خانگی
و پيامدها ناشی از آن کمک نمود .در ادامه پيشنهاد
میشود تحقيقات وسيعتري در زمينه ارتباط خشونت
خانگی و بيماريهاي مزمن زنان ،صورت گيرد.

تشکر و قدرداني
بدين وسيله از کليه نويسندگان مقاالت مرتبط با
موضوع که از متون آنها براي نگارش اين مقاله استفاده
شد ،تشکر و قدردانی میشود.
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