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  مقدمه
 یکی آزار به و است یاجتماع عمده مشکل کی یخانگ خشونت

 باعـث  کـه  گـردد  یمـ  اطـالق  )زنـان  آزار اغلب( خانواده ياعضا از
ـ  ،یکـ یزیف شـکل  سه به معموالً و گردد يو درد ای و صدمه  و یروان
 يجـد  مسـائل  از یکـ ی یخانگ خشونت .)1( شود یم مشاهده یجنس

 آن از یمتفــاوت وعیشــ مختلــف يکشــورها در کــه اســت یبهداشــت
 یفرهنگ و یاجتماع يها نهیزم ریتاث لیدل به تواند یم هک شده گزارش
  .)2( باشد آن بر مختلف
 وعیشـ  از را یمتفاوت يآمارها جهان و رانیا در مختلف عاتمطال
 همطالع در ).3-8( دهند یم هیارا آن مختلف انواع و یخانگ خشونت
 زنان در فک و صورت يها یشکستگ درصد13 تهران در شده انجام
 خوزستان در يا مطالعه در ).7( بود داده رخ یخانگ خشونت علت به
 که يطور به .دیگرد نییتع رصدد2/20 یخانگ خشونت وعیش زانیم

 نـوع  هـر  و درصـد 9/10 یجنسـ  خشـونت  ،درصد41 یروان خشونت
 ).8( شد گزارش درصد3/47 خشونت

 بــاال زنــان هیـ عل یخــانگ خشــونت وعیشـ  زیــن کشــورها ریسـا  در
 و یکـ یزیف خشـونت  یاسـلون  در کـه  يطـور  بـه  .است شده گزارش
 شـونت خ زیـ ن هنـد  در ).3( اسـت  داشـته  يدرصد9/17 وعیش یروان
 ،درصـد 14 بیـ ترت بـه  زنان یجنس و دیشد یکیزیف ،یکیزیف ،یروان
 مطالعـه  در .)4( اسـت  شـده  گزارش درصد 8 و درصد10 ،درصد31
 صـورت  بـه  زنـان  در یخـانگ  خشـونت  وعیش ،هند شرق در يگرید
ــ ،یکــیزیف ــواع ریســا و یجنســ ،یروان ــترت بــه آن ان  ،درصــد16 بی

  ).5( ستا دهیگرد گزارش درصد56 و درصد25 ،درصد52
 اخـــتالالت  ،)6( اعتیـــاد  ،)4(فقـــر ریـــ نظ یمختلفـــ  عوامـــل
 مخـدر  مـواد  و الکـل  بـه  اعتیـاد  و )10( زن جنسیت ،)9(روانپزشکی

 یتمــام .اســت شــده دانســته مــوثر یخــانگ خشــونت بــروز در )11(
 ارتبـاط  در ياقتصاد تیوضع با یمال و یکیزیف ،یکالم يها خشونت
 اسـت  تر عیشا تر نییپا يصاداقت تیوضع با و کارگر طبقه در و است

 به توان یم یخانگ خشونت بروز در موثر عوامل گرید جمله از ).11(
 بـه  معتـاد  و کاریب همسر با یزندگ و يا اجاره منزل ن،ییپا التیتحص
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 جملـه  از پسر فرزند نداشتن و یینازا نیهمچن ).12( کرد اشاره الکل
 شـونت خ وعیشـ  ).13( نـد ا شـده  ذکـر  یخـانگ  خشـونت  علـل  گرید

  ).6( است )درصد8/61( باال اریبس زین رانیا در نازا زنان در یخانگ
 سرطان پستان، سرطان رینظ ییها ماريیب از شیب یخانگ خشونت

 ســاله 15-44 زنــان ســالمت رفــتن نیبــ از ســبب تصــادفات و رحــم
 کـه  یزنـان  در یخودکش و یافسردگ میعال زانیم ).15و14( شود یم

  ).17و16( است نیریسا از شیب هستند؛ یخانگ خشونت دچار
تعیین شیوع خشونت خـانگی علیـه زنـان در    ن مطالعه به منظور یا

  .انجام شدبندرعباس 
  بررسی روش

بـه   کننـده  مراجعـه  زن 500 يرو یمقطعـ  – یفیتوص مطالعه نیا
 یط بندرعباس يمحمد دیشه مارستانیب به ماریا همراه بیمار یعنوان ب
 مارسـتان یب .شد انجامآسان  يریگ به روش نمونه 1386-87 يها سال
 استان و بندرعباس در یآموزش مارستانیب نیتر بزرگ يدمحمدیشه

ــان ــت هرمزگ ــارانیب و اس ــاطق از آن م ــف من ــتان مختل ــاع اس  ارج
  .گردند یم

 با و ساخته محقق صورت به مطالعه نیا در استفاده مورد پرسشنامه
 از اسـتفاده  بـا  آن ییروا .دیگرد هیته )8و6( مشابه مطالعات به توجه
 بـه  آشـنا  نفـر  کیـ  و آمـار  متخصـص  کی و روانپزشک دو نظرات
 پرسشنامه ییایپا یبررس يبرا .گرفت قرار یبررس مورد قیتحق روش
  يرو کــه دیـ گرد اسـتفاده  هفتـه  دو از پـس  مجـدد  آزمـون  روش از

 نیـ ا نظـرات . حاصـل شـد   85/0 کرونبـاخ  يآلفا و شد انجام نفر 50
 نیـ ا .دیـ گرد اعمـال  زیـ ن ها پرسش یبرخ شدن تر واضح درباره افراد
  .شدندن یینها مطالعه وارد افراد

 يهـا  پرسـش  و کیـ دموگراف مشخصـات  شـامل  یینها پرسشنامه
 یجسـم  نـوع  دو بـه  یخانگ خشونت .بود یخانگ خشونت به مربوط

 د،یتهد( یرجسمیغ و )یجنس خشونت و یسوختگ خوردن، کتک(
ــاز ــگر و يمحدودس ــ )يپرخاش ــد میتقس ــ .ش ــا تیدودمح ــامل ه  ش
 يبرا .بود یمال تیمحدود و پوشاك و غذا آمد، و رفت تیمحدود
 اعتیـاد،  زنـان  علیـه  خشـونت  بـروز  در مختلـف  عوامـل  اثـر  ارزیابی

  .گرفتند قرار بررسی مورد مالی رضایت و تحصیالت
 شـد  داده نانیاطم آنان به و بود داوطلبانه قیتحق در افراد شرکت

و  مانــد خواهــد یبــاق محرمانــه امهمنــدرج در پرسشــن اطالعــات کـه 
  .ت آگاهانه از افراد شرکت کننده در مطالعه اخذ شدیرضا

افـزار   بـا اسـتفاده از نـرم    يبنـد  دسـته  و يآور جمع از پسها  داده
ــار ــار يهــا روشو  SPSS-13 يآم ــم شــامل یفیتوصــ يآم  ،نیانگی
 .شـد  یبررسـ اسکوئر  يو آزمون کا درصد و یفراوان ،اریمع انحراف
  .در نظر گرفته شد 05/0کمتر از  يدار ینسطح مع
  ها یافته

سال  26/37±53/9مردان  سال و 80/33±64/8میانگین سنی زنان 

ــدت ازدواج و  ــانگین م ــان می ــود 53/10±83/7 آن ــال ب ــیو .س  یژگ
ک یـ  جـدول  در آنـان  همسران و مطالعه مورد زنان یشناخت تیجمع
  .است آمده

  
  و همسر آنهاهاي جمعیت شناختی زنان  ویژگی:  1جدول 
  )درصد(تعداد     

 )8/77( 389  خانه دار  شغل زن
 )2/21( 111  شاغل

 )6/52( 263  کارمند  شغل شوهر
 )2/47( 237  شغل آزاد

رضایت از وضعیت 
  مالی

 )8/52( 264  ناراضی
 )2/47( 236  راضی

 )6/15( 78  اعتیاد در شوهر  وضعیت اعتیاد
 )8/2( 14  اعتیاد در زن

  وضعیت تاهل
  )93( 465  تاهلم

 )6/4( 23 مطلقه
 )4/2( 12 شوهرفوت 

  تحصیالت زن
 )6/42( 213  دیپلم
 )2/22(111  راهنمایی

  )20( 100  فوق دیپلم و باالتر
 )2/15( 76  بیسواد و ابتدایی

  تحصیالت شوهر
  )44( 220  فوق دیپلم
 )4/34( 172  دیپلم
 )8/14( 74  راهنمایی

  )8/6( 72  بیسواد و ابتدایی
سابقه خشونت 

  خانگی
  )8/52( 264  کتک از پدر در کودکی
 )6/53( 69  شاهد کتک خوردن مادر

 )2/92( 461  خواسته  وضعیت ازدواج
 )8/7( 39  ناخواسته

  
مورد خشونت خـانگی قـرار گرفتـه     زنان از) درصد 92(نفر  460
 هـاي  صـورت  از یکـی  بـه  حـداقل زنـان   علیـه  مردان خشونت. بودند
 هـاي  محـدودیت  و تهدیـد  ،جنسی فیزیکی، جسمی، کالمی، روانی،
از زنان مورد مطالعـه  ) درصد 8( نفر 40 تنها. اعمال شده بود مختلف
  .کردندن ذکر را یخشونتاعمال  هیچگونه
بـه طـوري کـه    . بـود ) درصد 54(از نوع روانی  خشونت بیشترین
 4/10درصـد در تنهـایی و    8/47( تحقیـر  مـورد  شـوهر خـود   توسط

 بیشـترین  ).2جـدول  (بودنـد   گرفتـه  قرار) در حضور سایریندرصد 
 و بـود  )درصـد 8/21( روانی تهدید صورت به مردان سوي از تهدید
 بـه  نسـبت  تهدید ،)درصد6/20( جسمیهاي بعدي به صورت تهدید
 نسـبت  تهدید ،)درصد8/17( مرگ به تهدید ،)درصد2/18( دیگران

 )درصـد 6/16( اییجـد  بـه  تهدید و )درصد8/16( خانواده اعضاي به
  ).2جدول ( داشت قرار بعدي مراحل در

، خشونت جسمی و خشونت جنسی به ترتیب بـا  کالمی خشونت
هاي بعدي قرار  درصد در رتبه 8/6درصد و  8/24درصد،  31مقادیر 
  ).2جدول (داشتند 
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  وضعیت انواع خشونت علیه زنان:  2دول ج
  )درصد(تعداد     

نوع 
  خشونت

 )54( 270 خشونت روانی
 )31( 155 خشونت کالمی
 )8/24( 124 خشونت فیزیکی
  )8/6( 34  خشونت جنسی

  محدودیت
  )13/46( 161  رفت وآمد
  )38/43( 120  پول

  )65/19( 86  غذا و پوشاك

صدمات 
  جسمی

  )9/27( 84  کبودي و خونریزي
 )72/8( 51 شکستگی سر
 )67/19( 43 دست
 )15/21( 37 بدن
 )68/16( 29 پا

  )23/5( 9  از هوش رفتن
خشونت 
  جسمی

 )62/71( 412 کتک خوردن
 )19/9( 61 سوختگی

 )54/19( 43 خشونت جنسی

خشونت 
  غیرجسمی

 )30( 102 تهدید
 )85/20( 70 پرخاشگري
 )1/19( 13 محدودسازي

  سوختگی
  )14/32( 9  سیگار
  )14/32( 9  ذغال

  )57/28( 8  آب جوش
 )14/7( 2 اتو

  
بودنـد   گرفتـه  قرار تهدید مورد بیشتر دیگران به نسبت معتاد زنان

)027/0P<( بـود  شـده  عملـی  بقیـه  از بـیش  گروه این در تهدیدها و 
)047/0P<(.  

 طـور  بـه  معتـاد  زنـان  در شـوهر  توسـط  گاریس با یسوختگ سابقه
 زن بودن معتاد نیب ).>023/0P( بود رمعتادیغ زنان از شیب يدار یمعن
 .نشـد  افتی يدار یمعن يآمار رابطه اتو ای ذغال با یسوختگ سابقه و
ـ   و میمســتق ارتبـاط  گاریســ بـا  یســوختگ سـابقه  و شــوهر ادیـ اعت نیب
 بـر  یجنسـ  ارتبـاط  دفعـات  تعـداد  ).>006/0P( شد افتی يدار یمعن

 بـا  امـا  ؛نداشـت  يا رابطـه  زن ادیـ اعت با گذشته ماه 6 یط لیم خالف
 ).>001/0P(نشـان داد   يردا یمعنـ  يآمار رابطه شوهران بودن معتاد
 بـر بـا همسـر    یجنسـ  ارتبـاط  به دیگران از بیش معتاد شوهر با یزنان

 گـروه  ایـن  در همچنـین  ).>001/0P(مجبور شده بودند  میل خالف
ــاط ــ ارتب ــا یجنس ــونت اعمــال ب ــدید خش ــیش ش ــران از ب ــود دیگ  ب

)026/0P<.(  اهانـت  و یفحاشـ  مورد بقیه از بیش معتاد شوهر بازنان 
 دیگـران  حضـور  در بقیـه  از بـیش و ) >048/0P( بودنـد  فتـه گر قرار

)001/0P<( فرزندانشان و )042/0P<( نیهمچنـ  .بودنـد  شـده  تحقیر 
 و )>042/0P( یجسـم  يپرخاشـگر  مـورد  دیگران از بیش افراد این
 نسبت تهدید ،یجدای به تهدید .بودند گرفته قرار )>027/0P( یروح
 يتهدیـدها  کودکـان،  یا ادهخانو ياعضا به نسبت تهدید دیگران، به

 و غـذا  آمـد،  و رفـت  نظر از محدودیت همچنین و یروح و یجسم
 بـود  بقیـه  از بـیش  معتـاد  شـوهر زنان بـا   در یمال لحاظ از و پوشاك

)05/0<P( یعملـ  را خـود  يتهدیـدها  بقیـه  از بیش معتاد شوهران و 
ــد کــرده ــان  ).>001/0P( بودن ــازن ــاد شــوهر ب ــیش معت  دیگــران از ب

  ).P>05/0( بودند داده طالق درخواست
ـ  ،ییابتـدا  التیتحصـ  سـطح  با زنان  معـرض  در نیریسـا  از شیب
 نظـر  از تیمحدود ،یروح دیتهد مرگ، به دیتهد ،یجسم خشونت
 ارتبـاط  ).P>05/0( داشـتند  قـرار  یمـال  تیمحدود و پوشاك و غذا
 بـا  زنـان  و پلمید التیتحص با زنان در لیم خالف بر شوهر با یجنس
ـ  ؛داشـتند  ییابتدا سطح در التیتحص که یهمسران  نیریسـا  از شیب
ـ  ،ییابتـدا  التیتحصـ  يدارا همسران با زنان ).P>05/0( بود  از شیب
ـ  و بودنـد  گرفتـه  قـرار  دیـ تهد مورد نیریسا  و یجسـم  خشـونت  نیب

 يآمـار  دار یمعن و میمستق رابطه پوشاك و غذا نظر از شدن محدود
 طـالق  رخواسـت د و همسـر  تحصـیالت  بـین  ).P>05/0( افت شـد ی

 کمتـر  التیتحصـ  بـا  زنـان  و داشـت  وجود يدار یمعن يآمار رابطه
  ).P>05/0( بودند داده طالق درخواست شتریب

 یجنس ارتباط ؛بودند یناراض خود یمال وضعیت از که يافراد در
ـ  ).>009/0P( بـود  بیشتر شدید خشونت اعمال با  از زن تیرضـا  نیب

 اتـو  و زغـال  جـوش،  آب گار،یس با یسوختگ سابقه و یمال تیوضع
  .نبود دار یمعن يآمار رابطه
 طـالق  درخواست )درصد4/6( نفر 32 مطالعه، مورد زنان انیم از
 خشـونت  اعمـال  شـوهر  هیـ عل بـر  )درصد4/10( نفر 52 و بودند داده
 چوجـه یه بـه  کـه  داشـتند  اظهـار  )درصـد 50( نفر 250 و بودند کرده

 )درصـد 6/26( نفـر  133 .کننـد  ینمـ  تحمـل  را شوهرانشـان  خشونت
 تحمل، آن را شوهر خشونت سخت بودن رغم یعل که داشتند اظهار
 شوهر خشونت تحمل که داشتند اظهار )درصد8/7( نفر 39 .کنند یم
 )درصـد 8/6( نفـر  32 .ر تحمل ندارندیبه غ يگرید چاره و ندارند را

 نفـر  28 .انـد  کـرده  عـادت  شـوهر  يهـا  خشـونت  به که داشتند اظهار
 نسبتکه  دارد حق يحد تا شوهرشان اد داشتند کهاعتق )درصد6/5(
 شوهرشـان  خشونت )درصد4/3( نفر 17 .باشد داشته خشونت آنها به
 کند یم يکار داشت اظهار )درصد2/0( نفر کی و داشتند دوست را
  .بزند کتک را او شوهرش که

  بحث
درصـد   92زنان  ياعمال شده رو ین مطالعه خشونت خانگیدر ا
 در زانیـ م نیـ ا .اسـت  یجهـان  يآمارهـا  از باالتر رایبسن شد که ییتع
در  و) 19(درصـد   28 ایاسـترال ، در )18(درصد  8-22 متحده االتیا
  .است شده گزارش) 20( درصد43 نیچ

در مطالعـه شمسـی و بیـانی در     يوع خشونت در دوره بـاردار یش
و همکـاران در تهـران    يو در مطالعه قهـار ) 21( درصد 5/34 اراك

 شیوع و همکاران طاهرخانی مطالعه در .ن شدییتع) 22( درصد 4/85
 خشـونت  ،درصد3/87 یروان خشونتدرصد، 3/88خانگی  خشونت
ه درصـد گـزارش شـد   1/39 یجنسـ  خشـونت  درصد و4/25 یجسم
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  ).23( است
 سپس و یروان خشونت حاضر مطالعه در خشونت نوع نیتر عیشا
) 25و24(گر مطالعـات  یکه همسو با د بود یکیزیف و یکالم خشونت
 در یروان خشونت لیاردب در انیآقامحمد و یمانینر مطالعه در. است

 خشـونت  دوم مرحلـه  در و شـد  مشـاهده  هـا  خـانواده  از درصد7/55
 مطالعـه،  مـورد  افراد از درصد32 که يطور به .داشت قرار یاجتماع

 در درصد5/28 با یکیزیف خشونت .نمودند ذکر را خشونت نوع نیا
) درصـد 5/12( یجنسـ  خشـونت  آخـر  در و داشت قرار يبعد مرحله
 يبـدرفتار  و همکاران در تهران يدر مطالعه قهار ).24( شد گزارش
 دیدرصد گزارش گرد 4/30 یجنس يبدرفتار و درصد 5/31 یجسم

ــه رد). 22( ــک مطالع ــل مل ــاران و یافض ــفهان در همک ــ در اص  نیب
 يهـا  خشـونت  بـه  مربـوط  یفراوانـ  نیشتریب شده اعالم يها خشونت
 مراحـل  در ياقتصـاد  و یجنسـ  يهـا  خشونت و بود یروان و یکالم
 يهـا  خشـونت  مورد در یفراوان نیکمتر نیهمچن .داشتند قرار يبعد
 نیا کنار در دیبا را باال يآمارها نیا ).25( بود شده گزارش یکیزیف
 مربـوط  اطالعات بودن یخصوص لیدلبه  که گرفت نظر در قتیحق
 در یحتـ  .نـدارد  وجـود  آن وعیش از یقیدق آمار یخانگ خشونت به

 ییشناســا زیــن اورژانــس در شـاغل  پزشــکان توســط مــوارد ياریبسـ 
 و کننـد  یمـ  تحمـل  را یمشـکالت  نیچنـ  هـا  سال زنان ).26( شود ینم

 یواقع زانیم رسد یم نظر به لذا .کنند ینم صحبت یکس با آن درباره
 از مثل یعوامل .ماند یم پنهان موارد از ياریبس در ه زنانیعل خشونت
 لیـ دال نیتـر  عیشااز  یآگاه عدم و آبرو از ترس فرزند، دادن دست
  .)27( است خشونت يافشا عدم
 شوهر ادیاعت نیهمچن و نیطرف التیتحص سطح حاضر مطالعه در
 یبـود کـه بـا مطالعـات     یخـانگ  خشـونت  در موثر عوامل نیتر مهم از

  ).28-30و19(دارد  یهمخوان
است  زنان آزار مهم عامل کی مردان در ادیاعت مطالعات اکثر در

بـا   زنـانی  در آزاردهنـده  يرفتارهـا  انـواع  زین حاضر مطالعه در .)31(
  .شد دیده معتاد همسر
 اکثـر  در .باشـد  یحفـاظت  مهـم  عامـل  کیـ  توانـد  یم التیتحص
 ؛داشـتند  يبـاالتر  التیتحصـ  که یآنان در زنان آزار زانیم مطالعات
 و یافضـل  ملـک  مطالعـه  در .بـود  نییپـا  التیتحصـ  بـا  زنان از کمتر

 سطح که ییها خانواده نیب در خشونت نیشتریب اصفهان در همکاران
 که شد داده نشان و شد گزارش ؛داشتند ییابتدا و نهضت التیتحص
 مطالعـه  در ).25(ابـد  ی یهش مکا آن زانیم مرد و زن سواد شیافزا با

 سـنندج  در نسـب  یهاشـم  و )24( لیاردب در انیآقامحمد و یمانینر
 کاهش زنان التیتحص زانیم باالرفتن با یخانگ خشونت زانیم) 31(
 سـطح  نشـانگر  توانـد  یمـ  تنهـا  نه التیتحص سطح .افتی يدار یمعن

 بـر  آن ریتـاث  انگریب تواند یم بلکه ؛باشد خانواده یاجتماع و یفرهنگ
  .باشد زین ياقتصاد تیوضع

 ثرمـو  زنان هیعل خشونت بروز در یمال تیرضا عدم در مطالعه ما
 شیافـزا  سبب خانواده نییپا درآمد زانیمز ین اتمطالعگر ید در. بود

 باعـث  ياقتصاد مشکالت). 33و32(شده است  خانواده در خشونت
 در مـزمن  فشـار  .شـود  یمـ  آن از یناشـ  يهـا  تنش و استرس شیافزا
 افـراد  در يپرخاشـگر  و تحمـل  سـطح  کـاهش  باعث مدت یطوالن
  ).34و32(گردد  یم

مناسـب   همکـاري  عـدم توان به  ین مطالعه میا يها تیاز محدود
اشـاره  ل شده؛ یتکم پرسشنامه افشاي از ترسخجالت و  دلیل بهزنان 
ک یـ از  يریـ گ مطالعـه حاضـر نمونـه    يها تیگر محدودیاز د .نمود
 يهـا  مارسـتان یموانـع انجـام مطالعـه در ب    علـت  بـه مارستان بود که یب
 .ه استیه قابل توجمارستان مورد مطالعیب مرجع بودنو  یرآموزشیغ

ه یتوصـ زنـان   گـر ید ينـه رو ین زمیـ ا در تـر  گسـترده  مطالعات انجام
  .گردد یم

ر یـ نظ ازدواج از قبـل  هـاي  سـال  از زنـدگی  هـاي  مهارت آموزش
 یتواند از خشونت خانگ یم لهأمس حل و مناسب ارتباط خشم، کنترل
 انـواع  مـورد  در اجتمـاع  آگـاهی  افـزایش . دینما یشگیريه زنان پیعل
 تواند می کودکان و خانواده سالمت بر آن اثرات و خانگی ونتخش
 در آموزشـی  اقـدامات  .باشد گذاراثر خشونت دیگر انواع کاهش بر

 اقـدامات  از بهداشـتی  مراکـز  بـه  مراجعـات  در ازدواج مشاوره زمان
ــب ــر مناس ــن در دیگ ــه ای ــت زمین ــدود .اس ــت ایاز مح ــه ی ن مطالع
ج را بـه کـل   یتـوان نتـا   ینمـ است کـه   مارستانیک بیاز  يریگ نمونه

  .م دادیجامعه تعم
  گیري نتیجه
ـ خشـونت  ر بنـدرعباس  ن مطالعـه نشـان داد کـه د   یـ ج اینتا  یروان
اد یـ الت و اعتیسطح تحص و با بوده ین نوع خشونت خانگیتر فراوان

  .ارتباط داشت
  قدردانی و تشکر
اخـذ   يبـرا  يسـاحل کشـاورز  خـانم  نامـه   انین مقاله حاصل پایا

دانشگاه  یاز دانشکده پزشک یدر رشته پزشک یعموم يدرجه دکتر
  .بودهرمزگان  یعلوم پزشک
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Abstract 
Background and Objective: Domestic violence is the most common against women with negative effect 
on mother’s health, family, children and society. This study was performed to determine the prevalence of 
domestic violence against women in Bandar Abbas, Iran. 

Methods: This descriptive cross - sectional study was conducted on 500 women referred to Shahid 
Mohammadi hospital in Bandar Abbas, Southern Iran. Violence and physical injuries were recorded for 
each woman using a questionnaire. 

Results: Domestic violence was reported in 460 (92 %) women. The mean age of women was 33.80±8.64 
years. The mean years of marriage were 10.53±7.83 years. 389 (77.8%), 102 (20.4%) and 9 (1.8%) of 
women were housewive, employee and self employee, respectively. 14 (2.8%) women had addiction 
background. The most common type of violence against women was psychological (54%), followed by 
verbal (31%), physical (24.8%) and sexual (6.8%). Level of education and addiction in the families were 
the main factors in domestic violence. 

Conclusion: Psychological violence is the most common type of  domestic violence and it is related to 
the level of education and addiction in the families. 

Keywords: Domestic violence, Women, Prevalence, Age, Employee 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  
* Corresponding Author: Mahboobi HR (M.D), E-mail: hamidrezamahboobi@yahoo.com 
 
 Received 16 December 2012 Revised 10 September 2013 Accepted 9 November 2013 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

