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معنی داری دارد ( .)6مطالعدات متعدددی ارتبدا بدین
خشونت توسط همسر با مشکالت جسمی به صورت حاد

مقدمه
 نغمه رزاقي و همكاران

خشونت علیه زندان ،تهدیددی جددی بدرای سدالمتی و

و مزمن را نشان داده اند .آسیب ،ترس و استرس ناشی از
خشونت خانگی ،می تواند منجر به بروز عوارضی مانندد
جراحات ،نشانه های عصبی عود کننده مانندد میگدرن و
سردرد ،سندرم های درد (به خصوص گردن و کمر) ،درد
شکمی ،آرتریت ،بیماری های قلبی  -عروقی ،زخم معده
و دیگر اختال ت گوارشی شدود ( .)14 ،6 ،4بدر اسداس
نتایج مطالعات ،زنانی که مورد آزار فیزیکی یا جنسدی از
سوی همسرانشان قرار داشتند 60 ،درصد بیشتر از سایر
زنانی که مدورد خشدونت نبودندد ،دچدار بیمداری هدای
فیزیکی شدند ( )6و اکثر آنان ممکن است بده خددمات
مراقبتی ،اورژانسی و بیمارستانی بیشتری جهت درمدان
بیماری ها و پیامدهای ناشی از خشونت نیاز داشته باشند
(.)15
طیف گسترده ای از مشکالت ژنیکولوژی مانند بیمداری
های التهابی لگن ،مقاربت دردناك ،کاهش میل جنسى،
ایدز ،آزردگی جنسی ،خونریزى واژینال غیر قابل توضیح،
درد لگن و عفونت دستگاه ادراری از دیگر آثار ناخوشایند
خشونت خانگی می باشدند ( .)3ایدن مسدأله ،همچندین
عواقب جدی بر بهداشت باروری دارد کده شدامل :عددم
استفاده از روش های پیشگیری از بارداری ،بارداری های
ناخواسته و افزایش عفونت های منتقله از راه جنسی می
باشد ( .)16 ،1خشونت در دوران بارداری نیز اتفاق مدی
افتد که گاه منجر به سقط جنین مکرر ،شروع دیر هنگام
مراقبت های دوران بارداری ،تولد نوزاد کم وزن ،زایمان
زودرس و حتی مرگ نوزاد می شود (.)4
پیامددهای رواندی ،یکدی دیگدر از پیامددهای منفدی
خشونت در قربانیدان همسدرآزار اسدت ( .)6در مطالعده
کومددار و همکدداران ( )2005کدده بددر روی زنددان مندداطق
شهری و روسدتایی هندد انجدام شدد ،دلیدل اخدتالل در
سددالمت روان  40درصددد از زنددان ،همسددر آزاری بددود و
ایدن افدراد نیدداز بده مداخلدده درمدانی داشددتند ( .)10در
مطالعه تانگ ( ،)2003به سدندرم زندان کتدک خدورده
اشاره شده که مجموعده نشدانه هدای ایدن سدندرم شدامل
اخددتال ت افسددردگی ،اضددطراب ،عالئددم جسددمانی،
حساسدیت در روابدط بدین فدردی و عدزت نفد پدایین

حقوق انسانی به شمار می رود ( .)1خشونت علیه زندان
در خانواده ،رایج ترین شکل خشونت است کده غالبدا از
سوی شوهر به وقوع می پیونددد ( .)2در برنامده مدردم
سالم ( ،)2010خشونت خانگى به عندوان یدک اپیددمی
جهانى شناخته شدده و روش هداى سدازماندهى ای بدراى
غربالگرى ،درمان و پیشدگیرى از آن پیشدنهاد شدده اسدت
(.)3
مطالعات متعددی که در بسیاری از کشدورهای توسدعه
یافته و در حال توسعه انجام شده است ،بر شیوع بدا ی
خشونت نسبت به زن از طرف همسر اشاره کرده اند (،4
 .)5حداکثر یک سوم زنان در کل دنیدا ،مدورد خشدونت
قرار گرفته اند و هر ساله به میزان شیوع و مرگ و میدر
ناشی از آن افزوده می شود .مطالعات بین المللی اخیدر،
شیوع آن را بین  43-24درصد ذکدر کدرده اندد ( .)6در
بیانیه شماره  239سازمان جهانی بهداشت تحت عندوان
خشونت علیه زنان در سال  2001آمده اسدت :خشدونت
های خانگی در کشورهای صدنعتی تدا  20درصدد و در
کشورهای جهان سوم و آمریکدای تدین تدا  00درصدد
وجود دارد ( .)0مطالعات انجام شده در ایران نیز ،وجدود
این پدیده و عوارض ناشی از آن را تأیید می کنند .نتایج
طرح ملی نشان می دهد که  66درصد از زنان ایراندی از
ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان انجام پژوهش حداقل
یک بار مورد خشونت قرار گرفتده اندد و بیشدترین ندوع
خشونت ،از نوع روانی و کالمی ( )%52/0بوده است (.)1
شیوع قابل توجه خشونت خانگی در سراسر جهان ()9 ،6
باعث شده محققین بده بررسدی پیامددهای زیانبدار آن
بپردازند (.)11 ،10
پیامدهای خشونت نیز قابل توجه می باشدند .خشدونت
علیه زنان به واسطه پیامدهاى اساسى که بدر بهداشدت
بارورى ،سالمت جسمى و روانى زنان دارد ،به عنوان یک
مشکل بهداشت عمومى شناخته شدده اسدت ( )12کده
تأثیر منفی بر اولویت های بهداشتی مهم نظیر سالمت و
ایمنی مادران ،تنظیم خانواده و بهداشت روان دارد (.)13
مطالعات به وضوح نشان داده اند که خشونت علیه زنان
در خانواده ،با ناخوشی زنان و میزان مرگ و میر ارتبدا
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خشونت جسدمى و حالدت اضدطراب و افسدردگى ارتبدا
معنددى دارى یافتنددد ( ،)p>0/001بدده گوندده ای کدده
 %02از زندان خشدونت دیدده جسدمى در گدروه افسدرده
و مضددطرب قددرار داشددتند ( .)19پیکددو – آلفونسددو و
همکاران ( )2006نیز بدا مطالعده  3گدروه زندان خشدونت
ندیدده ،خشدونت دیدده جسدمى -عداطفى و خشدونت
دیده عاطفى دریافتندد کده بدین شددت عالئدم افسدردگى
و خشدونت در طدول عمدر ارتبدا معندى دارى وجدود
دارد ( .)20( )p=0/001کدداهش اعتمدداد بدده نفدد (،)4
اختالل اسدترس پد از آسدیب ،احسداس بدی ارزشدی
و اقدام به خودکشی به عندوان سدایر پیامددهای شدایع
بد رفتاری نسبت بده زندان مطدرح شدده اندد ( .)21در
زنان تحت خشدونت ،رفتارهدای پرخطدر مانندد سدیگار
کشیدن و اعتیاد افزایش می یابد (.)4
مطالعات نشان داده اند که تأثیرات سوء خشونت خانگی،
فقط دامن گیر زنان نبوده؛ بلکه کودکانی که در چندین
خانواده هایی رشد می کنند ،به احتمال بیشتری احساس
درماندگی ،خشم ،شرم و گناه دارند و آنهدا بده احتمدال
زیاد ،قربانی سوء استفاده می شوند و یا خودشان متجاوز
می شوند .در حقیقت جامعه هزینده زیدادی بدرای ایدن
مسأله پرداخت خواهد کرد (.)16
علی رغم وجدود مطالعدات متعددد در مدورد پیامددهای
خشونت علیه زنان ،هنوز جنبه هدای ناشدناخته زیدادی
وجود دارد ( .)22بسدیاری از مطالعدات انجدام شدده در
ایران ،به پیامدهای خشونت علیه زنان در دوران بارداری
پرداخته اند و مطالعات اندکی در رابطه با عواقب خشونت
وجود دارد که این مطالعات نیدز ،بیشدتر بدر پیامددهای
جسمی و روانی خشونت علیه زنان متمرکز شده اند .این
در حالی است که این پیامدها ،به مسائل جسمی و روانی
محدود نبوده و ابعاد گسترده تری را شامل می شود که
با انجام مطالعه کیفی ،می توان به صورت عمیق تری به
بررسی وجوه مختلف این مسأله پرداخت.
روش های کیفی ،روش هایی هستند که می توانند بدون
محدودیت های تحقیقات کمی ،به درك جامع پدیده ها
در شرایط و بافت خود کمک کنندد؛ بده عبدارت دیگدر،

جانبه و فردی تجدارب انسدان تأکیدد مدی کنندد و مدی
کوشند تا این ابعاد را از دیدگاه افرادی که آن را تجربده
کرده اند یا در حال کسب تجربه هستند ،در نظر بگیرند
(.)23
درك پیامدهای خشونت نیز ،نیازمند توجه بده تجدارب
افرادی است که مورد خشونت قرار گرفتده اندد ،و بدرای
دریافت این تجربیات ،جوی مبتنی بر ارتبدا متقابدل و
برابر و در نظر گرفتن زمینه ای که فرد در آن زندگی می
کند ،بسیار مهم است .استفاده از مطالعات عمیق و بالینی
در حوزه خشونت علیه زنان می تواند بده روشدن شددن
درون مایه ها و مضامین اصلی موجود در تجارب افرادی
که مورد بدرفتاری قرار گرفته اند ،مخصوصا زنان کتدک
خورده ،کمک کند ( .)24بدین ترتیب ،تجارب افدراد در
مورد خشونت خدانوادگی باعدث بده دسدت آوردن فهدم
ذهنی ،چشم اندازهای مختلف و دانش عمیق شخصی از
موارد خاص از جمله پیامدهای این پدیده می شود (.)25
از آنجایی کده مطالعده کیفدی ،آن چده را کده در پد
تجربیات زنان تحت خشونت قرار دارد ،بررسی می کند
( )26و با توجه به این که در ایران ،مطالعه کیفی که به
بررسی ابعاد مختلف پیامدهای خشونت پرداختده شدود،
انجام نشده است؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی تجدارب
زنان مورد خشونت قرار گرفته از پیامدهای خشونت علیه
زنان در خانواده می باشد.

روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا
است که به بررسی عمیق پیامدهای خشونت از دیدگاه
زنان خشونت دیده و مراجعه کننده به پزشکی قانونی
شهر مشهد در سال 1311-1319پرداخت .نمونه ها
شامل  24زن  16تا  43ساله بودند که به دلیل خشونت
جسمی ،به این مرکز مراجعه کرده بودند .نمونه گیری به
روش مبتنی بر هدف بود .بدین منظور با زنانی که به
شرکت در مطالعه تمایل داشته و خشونت را تجربه کرده
بودند به صورت فردی مصاحبه انجام شد و تا زمان اشباع
داده ها و عدم دستیابی به داده های جدید ادامه یافت.
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مدی باشددد .)11( .فیکددری و همکددار ( )1999بددا بررسددى
خشددونت جسددمى در زنددان پاکسددتانى ،بددین تجربدده

انسان را در متن محیط و با تمام پیچیدگی هایش مورد
توجه قرار می دهند و بدر جنبده هدای دینامیدک ،همده

 نغمه رزاقي و همكاران

قبل از مصاحبه ،با زنان در مورد اهداف مطالعه صحبت
شد و از آنان رضایت کتبی و آگاهانه جهت شرکت در

نظارت خارجی استفاده شد .بدین صورت که بخشی از
داده ها به محققی که ارتباطی با مطالعه نداشت و به

مطالعه گرفته شد .گردآوری داده ها با استفاده از پرسش
های نیمه ساختارمند مطرح شده توسط پژوهشگر انجام
شد .صحبت های افراد بر روی فایل صوتی ضبط و سپ
بر روی کاغذ پیاده شد .جهت تجزیه و تحلیل این مطالعه
از تحلیل محتوا استفاده شد .تحلیل داده ها از زمان
همان مصاحبه اول و به موازات انجام مصاحبه ها شروع
شد (تحلیل همزمان) .بدین صورت که یادداشت ها
چندین بار مطالعه شدند تا درك کلی از متن به دست
آید و سپ متن ،خط به خط خوانده می شد .ابتدا
کدگذاری سطح اول انجام می شد ،به این صورت که
جمالتی که پاسخ سؤا ت مطرح شده در مصاحبه بودند
مشخص می شد .سپ به مفاهیم اصلی در این جمالت،
یک مضمون داده می شد .با مقایسه مضامین با یکدیگر،
فهرستی از مضامین اصلی و زیر مضمون ها به دست آمد.
در کدگذاری سطح دوم ،مضامین اصلی و زیر مضمون ها
بازخوانی می شد و سپ مضامین اصلی با معنای مشابه
با یکدیگر دسته بندی می شدند و طبقات تشکیل می
شد .کدبندی و تعیین طبقات توسط محققین انجام شد
و سپ مضامین تعیین شده توسط محققین با یکدیگر
مقایسه شد .جهت اعتباربخشی به نتایج ،مصاحبه ها
مکرر خوانده می شد و از نظرات همکاران به طور مرتب
استفاده می شد .همچنین جهت افزایش پایایی آن از

منزله ناظر خارجی بود ،داده شد تا مشخص شود آیا او
نیز درك مشابهی از داده ها دارد یا خیر .محیط مصاحبه،
مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد بود .مصاحبه ها در
اتاقی خلوت ،به طوری که حریم افراد رعایت می شد،
صورت گرفت .طول هر مصاحبه بسته به شرایط شرکت
کنندگان از  30دقیقه تا  90دقیقه متغیر بود .از جمله
مالحظات اخالقی رعایت شده در این مطالعه ،اخذ
معرفی نامه از پزشکی قانونی ،گرفتن رضایت نامه کتبی
آگاهانه از زنان جهت شرکت در مطالعه ،دادن اطمینان
خاطر به زنان در مورد محرمانه ماندن صحبت های آنان
و حذف فایل های صوتی پ از پیاده شدن روی کاغذ
بود.

يافته ها
 9نفر ( )%30/5از زنان شرکت کننده در مطالعه محدوده
سنی  20-30سال و  25درصد محددوده سدنی 30-40
سال داشتند .از نظر سطح تحصیالت 2 ،نفر ( )%51/3از
افراد بی سواد 1 ،نفر ( )%33/3دیپلم و تنها  2نفر ()%1/4
تحصیالت دانشگاهی داشتند (جدول .)1
از تجزیدده و تحلیددل مددتن دسددت نوشددته هددا پیرامددون
پیامدهای خشونت علیه زنان توسط همسر ،سه مضمون
استخراج شد (جدول .)2

جدول  -1ويژگي هاي جمعيت شناختي زنان مشارکت کننده
تعداد

درصد

سن

20د 10سال
29د 21سال
39د  30سال
44د  40سال

5
9
6
4

21/00
30/50
25/00
16/50

متغیر

تحصیالت

بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی

2
12
1
2

1/40
50/00
33/20
1/40

اشتغال

خانه دار
شاغل

11
6

05/00
25/00

24

100/00

جمع

11

مضمون
سالمت جسمی در معرض خطر
کاهش سالمت زنان

چالش جدی در سالمت روانی
اختالل در سالمت جنسی

سیستم خانواده :زنجیره های از هم گسسته

سرنوشت نامعلوم یا غم انگیز فرزندان
طالق :راه حل یا تشدید مشکل

ناکامی در نقش همسری

آخر و عاقبتم با این زندگی و یک بچه چی میشه"
(مشارکت کننده شماره .)6
زنان مورد خشونت ،حتی از صدای شوهرشان نیز می
ترسیدند چرا که آن را یک نوع تهدید و یادآور خاطرات
تلخ گذشته تلقی می کردند "کسی رو صدا میکنه ،ته
دلم می لرزه ،احساس ترس می کنم .هر کاری می کنم
تا این ترس رو دور بیاندازم نمیشه .حتی اگه با لحن
خوب بگه برای من چایی بیار ،صداش که بلند میشه می
ترسم" (مشارکت کننده شماره .)2
خشونت در تمام اشکال آن ،یکی از مهمترین دغدغه
های زندگی زنان خشونت دیده است و زندگی لحظه به
لحظه توأم با ترس و ناامنی را برای آنان به ارمغان می
آورد؛ به گونه ای که گاه حتی لذت یک خواب آرام را از
آن ها می گیرد .مشارکت کننده  21ساله از وحشت و
احساس عدم امنیت خود در خواب سخن می گوید
"علنا گفته که من خفه ات میکنم .هیچی هم برام مطرح
نیست .آن وقت احساس میکنی اگه بمیری چی میشه؟
همه اش در وحشت و نگرانی زندگی می کنم" (مشارکت
کننده شماره .)3
تنش های زندگی و تمرکز شدید بر خشونت باعث می
شد تا لذت های زندگی را از دست بدهند ،ناامیدی به
سراغشان بیاید و خود را در مبارزه اجباری با خشونت
ناتوان ببینند" :به بدبختی ،زندگی خودم رو جلو می برم.
چه جوری بگم ،نصف روز مرده ام و نصف روز زنده .از
این گرفتاری ها و مشکالتی که دارم" (مشارکت کننده
شماره .)10

)1کاهش سالمت زنان
الف) سالمت جسمي در معرض خطر
از آنجایی که ماهیت خشونت ،آزار دهنده است ،گاه
جسم را تحت تأثیر خود قرار داده و این احساس
ناخوشایند از خشونت با صدمات جسمی نیز همراه است.
عوارض این صدمات گاه تا سال ها همراه این زنان بوده و
خواهد بود.
"یکبار (شوهرم) همچین زد که پام به شدت زخمی شد،
بعد زخمش عفونی شده بود ،دیگه نزدیک بود پام رو
قطع کنند ولی خدا رو شکر با دارو و درمان خوب شد
البته چند ماهی درگیرش بودم ،گرچه جاش هنوز
مونده"( .مشارکت کننده شماره .)19
مشارکت کننده  20ساله دیگری عوارض جسمی
خشونت را این گونه به تصویر می کشد" :از ب زده توی
سرم ،حرفی که میخوام بزنم ،یادم میره" (مشارکت
کننده شماره .)14
ب) چالش هاي جدي در سالمت رواني
ترس ،وحشت و اضطراب ،واکنش مشخص زنان خشونت
دیده بود .تنش ،همیشه در آنان وجود داشت .تنش
روابط همسری از جنبه های مهم پیامد خشونت بوده و
بارها به جنبه های مختلف آن پرداخته شده است .در
همین رابطه خانمی  35ساله گفت "اینقدر اعصابم
خورده که قرص اعصاب میخورم تا کمی آروم شم وگرنه
یکسره گریه می کردم .فکر می کنم از من بدبخت تر
کسی نیست" (مشارکت کننده شماره .)12
آن ها در پریشانی و اندوه ناشی از سوء رفتار که از چند
ماه تا چند سال متفاوت بود ،مدام از خود می پرسیدند
"چرا" و آینده ای مبهم را در برابر دیدگان خود به تصویر
می کشیدند" .نمی دونم چرا این بال سرم اومده .نمیدونم

افکار خودکشی نیز نشان دهنده نهایت درماندگی و اوج
کاهش سالمت روان آنان است "یک روز که خونه پدر
شوهرم بودم ،از ب احساس حقارت و بدبختی کردم ،از
11
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جدول  -2مضمون هاي استخراج شده از بيانات مشارکت کنندگان

 نغمه رزاقي و همكاران

آنجا فرار کردم .گفتم خودم رو زیر ریل های قطار می
کنم که دیگه هیچ نشونی ازم نباشه" (مشارکت کننده

می زنند ،میگن پدر و مادرت هم زندگیشون همینطوری
بوده" (مشارکت کننده .)4

شماره .)23
گویی امید از زندگی برخی زنان رخت بسته بود و انتظار
مرگ را می کشیدند" .از خدا میخواهم زودتر مرگ من
رو برسونه ،خسته شدم" (مشارکت کننده شماره .)22

کودکان مادران مورد خشونت ،به سختی بر درس و
یادگیری تمرکز می کنند و تجربه مشکالت یادگیری و
افت تحصیلی را ذکر کردند" .بهش گفتم دخترم مثال
میخواد ریاضی حل کنه بهش کمک کن .بچه آمد
نشست کنار پدرش ،تا پدرش دید بچه نمیتونه مسأله رو
سریع حل کنه ،کوبید تو سرش که چرا نمیتونی سریع
حل کنی؟" (مشارکت کننده شماره .)10

ج) اختالل در سالمت جنسي
یکی دیگر از عواقب ناخوشایند ذکر شده توسط شرکت
کنندگان در مطالعه ،عوارض سوء خشونت بر بهداشت
باروری بود" .اینقدر من از دست شوهرم کتک خوردم که
یک بچه سقط کردم .به اندازه موهای سرم کتک

ب) طالق :راه حل يا تشديد مشكل
ترس از گسستن خانواده ،تنها به سرنوشت فرزندان

خوردم" (مشارکت کننده شماره .)13

محدود نمی شد .داده ها حاکی از آن بود که زنان مورد
خشونت همواره در ترس و هراس از طالق ،بی پناهی و
مشکالت مالی بعد از طالق هستند" .آخه من بخواهم
طالق بگیرم با این  3تا بچه چه کارکنم" (مشارکت
کننده شماره .)4
خانم  24ساله دیگری گفت" :بابام گفته اگر یک روزی
بخواهی طالق بگیری ،من نیستم ،مامانم هم همینطور.
یعنی یک وقت رو حمایت ما حساب نکنی" (مشارکت
کننده .)21
طالق ،گاه به عنوان هراس بدون حق و حقوق و فقط

 )2سيستم خانواده :زنجيره هاي از هم گسسته
الف) سرنوشت نامعلوم يا غم انگيز فرزندان
فرزندان ،قربانیان معصوم اختالفات خانوادگی هستند که
مشکالت زیادی را در روند این تنش ها تجربه می کنند و
تاوان مضاعف پیامدهای این اختالفات را نیز می پردازند:
"بچه رو از اول کتک میزده ،حا مشکل روانی پیدا
کرده ،یکبار طوری زدش که فرداش مجبور شدم نگذارم
بره مدرسه .تمام صورتش کبود شده بود .گفتم جلو
دوستاش خورد میشه .همه اش می ترسم از مدرسه فرار
کنه" (مشارکت کننده .)11
به دنبال خشونت ،گاهی کودکان از حقوق اولیه و طبیعی
مانند تحصیل ،رفاه نسبی و ..نیز محروم می شوند.
ممانعت از تحصیل فرزندان از دیگر دغدغه های مادران
خانواده بود" .دخترم شاگرد ممتاز ناحیه بود .گفت حق
نداری درس بخونی و ادامه بدی .هر سالی که می رفتم
اسم بچه هام رو مدرسه می نوشتم کتک مفصل می
خوردم از این آقا که برای چی رفتی اسم بچه ها رو
نوشتی؟ دختر باید خونه بمونه" (مشارکت کننده .)11
احساس از هم گسستگی خانواده و فرزندان ،بر ترس و
پریشانی زنان دامن می زد؛ تا آن جایی که گمان می
کردند آنقدر این خشونت ها پیش می رود تا تأثیر سوء
خود را بر سرنوشت فرزندشان بگذارد .یکی از مشارکت
کنندگان ح غم انگیز مادری خود را این گونه به
تصویر می کشد" :دخترم ازدواج کرده با پسر عمه اش.
اون هم درگیره .شوهرش کتکش میزنه .آنقدر سرکوفتش

برای زنده ماندن عنوان شد" .آنقدر موهاشو کشیده که
کنده شده .ا ن قباله اش رو گذاشتیم اجرا .دست آخر
هم مجبورت می کنند بدون اینکه حق و حقوقت رو
بدهند ،طالق بگیری" (مشارکت کننده شماره .)4
 )3ناکامي در نقش همسري
دشواری های نقش همسری که تغییر همیشگی سبک
زندگی را طلب می کند ،بر تنش ،اضطراب و احساس از
دست دادن کنترل زندگی شدت می بخشد .آنان می
خواستند همانند سایر زنان ،احساس خوشبختی داشته
باشند .صفا و صمیمیت در زندگیشان حاکم باشد ،مورد
تکریم و احترام واقع شوند .اما از بین رفتن حریم ها،
احساس بدبختی به جای خوشبختی ،جایگزینی احساس
نفرت از همسر به جای صفا و صمیمیت و بی احترامی
های مکرر به شخصیت زن از جمله این دشواری هاست.
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شماره .)4
"دیگه مهر و محبت ها همه از بین میره .شما خودتون
فکر کنید ،با این همه دعوا و بی احترامی جایی برای مهر
و محبت تو زندگیت باقی می مونه؟ اصال نمی تونه باقی
بمونه" (مشارکت کننده شماره .)10
"ازدواج کردیم که به آرامش برسیم ولی (گریه)"...
(مشارکت کننده شماره .)3
حقوق ساده ای نظیر تفریح یا گفتگو با همسر ،تبدیل به
آرزو برای زنان شده بود 1" :سال زنش هستم .یک بار
نگفته بیا دست تو و  2تا بچه ات رو بگیرم ،ببرم تا همین
پارك سر کوچه" (مشارکت کننده شماره .)21
"هیچ وقت مثل بقیه زن و شوهر ها نیستیم .هیچ وقت
نشده با هم بنشینیم و صحبت کنیم ،درد دلی کنیم .من
باید درد دلم رو بیرون بگم .اون هم همینطور" (مشارکت
کننده شماره  ،19خانم  31ساله).

خانوادگی هستند ( .)29در مطالعه کوئلوپانا و همکاران
( )2001در مکزیک ،در  40درصد از زنانی که مورد
خشونت قرار گرفته بودند ،خشونت در طول بارداری نیز
افزایش یافته بود (.)30
در مطالعه حاضر ،مشارکت کنندگان از احساس تنش
مداوم ،ترس ،پریشانی ،اندوه ،کاهش اعتماد به نف و
ح غریب بی پناهی سخن می گفتند که آینده ای
مبهم را در برابر دیدگانشان به تصویر می کشید و در
مطالعات دیگر نیز به این نکته اشاره شده است (-16
 .)31در حقیقت پیامدهای روانی خشونت ،منجر به
افسردگی و اضطراب در زنان شده و سالمت روان آنان را
به صورت جدی تهدید کرده و نیاز به مداخله درمانی را
در آن ها افزایش می دهد ( .)32 ،10 ،6پژوهشگران
معتقدند که این احساسات ناخوشایند ،ریشه در نارضایتی
زناشویی دارد.
در مطالعه امین ا سالمی ( )2002که در زمینه خشونت
خانگی در زنان و قربانیان خشونت مراجعه کننده به
مراکز مشاوره خانواده انجام شد 15 ،درصد زنان بر این
باور بودند که بدترین و وحشتناك ترین جنبه کتک
خوردن از مرد ،تنها خشونت فیزیکی نیست ،بلکه
خشونت روانی ،حالت ترس و احساس سرخوردگی است
که آنان در حین کتک خوردن تجربه کرده اند ( .)33این
پیامدها در حالی است که سالمت روان زنان ،به دلیل
ایفای نقش های متعدد آنان در جامعه نیازمند توجه
است و تأمین امنیت جسمی ،عاطفی و روانی زنان در
خانواده از عوامل مهم در ثبات و پایداری خانواده و
جامعه محسوب می شود (.)34
خانواده ،یکی از مستحکمترین نهادهای اجتماعی است و
در صورتی که این نهاد ضربه ببیند ،آسیبهای جدی به
جامعه وارد می شود .بر اساس نظریه سیستمی خانواده،
اعضاء خانواده از هم اثر می پذیرند و بر هم اثر می
گذارند .لذا ،وجود هرگونه مسأله برای یک عضو ،باعث
بروز چالش و تغییر در نظام خانوادگی می شود .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که یکی از پیامدهای مهم
خشونت ،از هم گسیختگی خانواده و آسیب جدی به

بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،زنانی که مورد خشونت
قرار گرفته بودند ،از کاهش سالمت جسمی و روانی
شکایت داشتند ،همچنین بهداشت باروری آنان نیز تحت
تأثیر قرار گرفته بود .پیامدها و عواقب طبی و سالمتی
خشونت خانوادگی علیه زنان ،ب شگرف و ناتوان کننده
است .مطالعه مالکو و همکاران ( )2004در آمریکا نشان
داد که سالیانه بیش از نیم میلیون مراجعه به بخش
اورژان بیمارستان ها و یک میلیون ویزیت سرپایی به
دنبال همسرآزاری در آن کشور اتفاق می افتد و در
مطالعات متعدد ،ارتبا بین خشونت خانگی و پیامدهای
سالمت جسمی و روانی آن مانند ناتوانی های جسمی
مزمن ،اضطراب ،افسردگی ،خودکشی و اختالل اضطراب
به دنبال صدمه به زنان به اثبات رسیده است ( .)20بر
اساس گزارش بانک جهانی ،خشونت خانگی بیشتر از
بیماری هایی نظیر سرطان پستان و رحم و تصادفات،
باعث از بین رفتن سالمت زنان  15تا  44ساله می شود
( .)21بدرفتاری روانی مانند تهدید ،فحاشی و تحقیر زن،
در نهایت منجر به ترس ،عجز ،ناتوانی و از دست دادن
11
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"احساس میکنی دیگه هیچ حریمی نمونده .تمام قبح ها
ریخته .دیگه برات چیزی نمونده" (مشارکت کننده

اعتماد به نف او می شود .همچنین بیش از یک چهارم
زنانی که سعی در خودکشی دارند ،قربانیان خشونت

 نغمه رزاقي و همكاران

فرزندان است .به طوری که برخی کودکان ،تحت
خشونت پدر واقع شده بودند ،برخی دیگر دچار مشکالت

(ایمن و ناایمن) ،کمتر به یکدیگر اعتماد دارند ،کمتر به
ارضاء نیازهای اساسی یکدیگر از جمله آرامش ،مراقبت و

روانی شده و گاهی تأثیر آن حتی بعد از ازدواج ،دامنگیر
آنان بود .خشونت خانگی عالوه بر تنگ کردن عرصه
زندگی برای زن و شوهر ،تأثیرات گوناگون و قابل توجهی
بر کودکان و نوجوانان شاهد این خشونت دارد که نه تنها
زندگی حال و آینده آنها ،بلکه جامعه را نیز به مخاطره
می اندازد .جرمی ( )2003می نویسد :نوع مشکالت
عاطفی نوجوانان با تجربه عاطفی آنان از کش مکش های
زناشویی والدین ارتبا دارد ( .)35مطالعه وانگ و همکار
( )2003نشان داد که بین میزان افسردگی نوجوانان و
رضایت زناشویی والدین آنان ارتبا معنی داری وجود
دارد ( .)36( )p>0/05والدینی که دچار مشکالت و
اختالفات عاطفی و شخصیتی هستند ،با مشاجرات خود
باعث آسیب و ضربه روانی به کودك میشوند .از آنجایی
که یکی از حقوق کودك ،داشتن محیطی امن و آرام در
خانه است ،مشاجره والدین با یکدیگر به نوعی کودك
آزاری ناآگاهانه محسوب می شود .پدر و مادر کودك،
همانگونه که حق تنبیه بدنی او را ندارند ،نباید او را به
لحاظ روحی و روانی مورد آزار قرار دهند (.)30
پژوهشگران با مطالعه بر روی تأثیر رابطه خشونت آمیز
میان پدر و مادر بر سالمت روانی کودکان ،به این نتیجه
رسیدند که رفتارهای پرتنش و خشونت آمیز والدین
باعث می شود تا این کودکان در بزرگسالی با مشکالت
روانی جدی رو به رو شوند (.)31
هنگامی که از نهاد خانواده صحبت می شود ،بالفاصله در
ذهن ،صمیمیت ،عشق و عالقه تداعی می شود .وجود
ثبات ،استحکام و برقراری نظم در این نهاد ،منو به
داشتن روابط گرم اعضاء خانواده با یکدیگر است .ولی
تضاد ،کشمکش و درگیری باعث از بین برندن این فضا
شده و تصویر آرام خانه و امنیت آن را در هم می شکند.
مطالعات نشان داده اند که عوامل تنش زا در روابط
همسری ،باعث احساس درماندگی و در نهایت بحران
های زناشویی می شود .شکر کن در این رابطه اظهار می
دارد که زوجین با سبک دلبستگی ایمن ،از وابستگی،
اعتماد ،تعهد و رضایت زناشویی بیشتری برخوردارند.
زوجینی که دارای سبک دلبستگی مخالف هم هستند

کامرواسازی جنسی توجه دارند ،وسواس و مشغولیت
ذهنی بیشتری در مورد شریک خود دارند ،خصمانه ترند
و کمتر به صحبت با یکدیگر می پردازند و در نتیجه
احساس تعهد کمتری نسبت به یکدیگر دارند .بنابراین
احتمال اینکه در جهت قطع این پیوند و در نهایت طالق
گام بردارند ،بیشتر است ( .)39مطالعه استیلز ()2004
نیز نشان داد که ناسازگاری زوجین پیش بینی کننده
روابط صمیمی کمتر در همسران بوده و باعث ناخشنودی
در روابط زناشویی می شود .از این رو احتمال از هم
پاشیدگی و جدایی آنها بسیار زیاد است .این فرد در
روابط زناشویی احساس می کند انسانی بی ارزش و
ناقص است و از نظر همسرش ،فردی منفور و ناخواستنی
به شمار می رود و احساس می کند که نیاز او به حمایت
عاطفی از سوی همسرش ،به اندازه کافی برآورده نمی
شود .در این افراد سه گونه محرومیت از نظر محبت،
همدلی و حمایت مشاهده می شود (.)40
از جمله محدودیت های این مطالعه ،قابل تعمیم نبودن و
وابسته بودن نتایج پژوهش به شرایط (به ویژه مکان) بود،
که این خود میتواند از دیدگاهی دیگر با لحاظ کردن
متغیرهای شرایط محیطی و فرهنگی در مطالعه،
توانمندی و یا دست کم یک ویژگی محسوب شود.
با در نظر گرفتن این حقیقت که خشونت علیه زنان،
تهدیدی جدی برای سالمتی و حقوق انسانی محسوب
می شود و با نظر به این که نیمی از جمعیت هر جامعه
ای را زنان تشکیل می دهند و در عین حال ،پرورش
دهنده همه افراد جامعه هستند ،داشتن نگاهی جامع،
گسترده و دید باز برای درك و حل مسائل زنان در زمینه
خشونت زم است ( .)41داشتن قوانین کارا ،همراه با
برنامه ها و راهکارهای مفید ،می تواند نقش مهمی را در
جهت کاهش انواع خشونتهای خانوادگی بازی کند .در
این زمینه نقش روشنفکران ،علمای دینی ،رسانه ها و
نهادهای مدنی ،برای تأثیرگذاری بر قوانین و نظارت بر
تطبیق آن ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از
نکات مهم برای رفع خشونت ،احترام به موازین حقوق
بشر و تعمیم فرهنگ حقوق بشر است ،امّا باید به خاطر
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 بدون پشتوانه های،داشت که داشتن فرهنگ حقوق بشر
اجتماعی و حمایت های اقتصادی و حقوقی به صورت

تشكر و قدرداني
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی سازمان پزشکی

، بدون تبعیض جنسیتی،یکسان برای تمام افراد جامعه
. غیر ممکن به نظر می رسد،نژادی و زبانی

قانونی کشور که حمایت مالی این طرح را بر عهده
داشتند و همچنین از همکاران محترم مراکز پزشکی
قانونی مشهد و تمام شرکت کنندگانی که صبورانه به
 تشکر و قدردانی می،بازگویی تجارب خویش پرداختند
.شود

نتيجه گيري
 فقط دامنگیر،تأثیرات سوء خشونت علیه زن در خانواده
زنان نبوده بلکه صدمات جدی بر کل سیستم خانواده و
.حتی پیکره اجتماع وارد می کند
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