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 فرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتیدومین کن

Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 متاهلخشونت خانوادگی با سالمت روان زنان 

 غالمعباس کوچکی راوندی، دانشگاه ازاد واحد یاسوج، گروه روانشناسی

 

 چکیده
پژوهش  هدف  گردد تلقی خانواده یعلیه سالمت اعضا تواند تهدیدیمی خانوادگیخشونتمعتقدندپژوهشگران

 باشد.می همبستگی از نوع حاضر پژوهش .بود متاهلرابطه خشونت خانوادگی با سالمت روان زنان بررسی

 دو زنجانمنطقه  بهداریبه  09سال  دوم در نیمهن متاهل که مراجعین ز کلیهاین پژوهش جامعه آماری 

و  پرسشنامه خشونت خانوادگی انتخاب و گیری در دسترسنمونه بانفر  099که تعداد کردند مراجعه

، خشونت جسمانینشان داد که بین خشونت روانی، نتایج  پر نمودند.را عمومی گلدبرگ  سالمتی نامهپرسش

توان می نتایجطبق وجود دارد.مستقیمرابطه ت جنسی با سالمت روان زنان متاهلخشونت اقتصادی و خشون

روان زنان تواند در افزایش سالمتهای خانگی میخشونت کاهشه منظوربنمودن عوامل حمایتیگفت فراهم

ث باال های مقابله با آن بتواند باعراهتبعات آن و  خانوادگی ودرباره خشونت هاانوادهآموزش خبنظرشد. باموثر

 .گردد جامعهو رفتن سالمت روان در خانواده 

 ، امنیتجسمانی خشونت ؛خشونت جنسی ؛سالمت روان ؛خشونت خانوادگیکلمات کلیدی: 

Domestic violence and mental health of women 

Background & Aim: Domestic violence is one of the topics that is interested to researchers, 

sociologists and psychologists. Domestic violence could be a threat to the health of family 

members, moral and social. The purpose of this study was to investigate the relationship between 

domestic violence and mental health of women in the Zanjani city. 

Material & Methods: It was a descriptive – correlational study. The sample includes 100 women 

referred to clinic on area 2 Zanjan city who were chosen by available sampling method and filled 

Domestic Violence Questionnaire and General Health Questionnaire (GHQ-28). Data analyzed by 

SPSS and Pearson correlation. 

Results: Psychological, physical, economic and sexual violence were significantly related to 

mental health.  

Conclusion Provision of support, information and education about domestic violence, its 

consequences and how to deal with it can lead to mental health of the family and consequently 

lead to higher levels of social morality and society security. 

Key words: Domestic Violence, Mental health, Women 
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 مقدمه

نهاد خانواده به عنوان پایه اساسی یک جامعه می باشدد و در راس آن زن خدانواده قدرار دارد. درنتیجده، وجدود      

تواندد تداثیر بسدزایی در     خانواده های سالم منوط به وجود مادران و زنان با سالمت روان خوب می باشد که می

 خطرندا   و جددی  اجتمداعی  آسیب یک خشونت خانوادگی، اجتماعی پدیدةروان جامعه داشته باشد. سالمت 

بررسی های انجام شده در کشورهای گوناگون نشان  .است ساخته مبتال را جامعه مختلف اقشار امروزه که است

 ز بدر اسداس اعدالم   درصد زنان مورد بدرفتاری همسران خود قرار گرفته اندد در ایدران نید    09-09می دهند که 

درصد زنان  5 ،0101طی جدیدترین  تحقیق انجام شده در سال  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

درصد زنان در زندگی خود دچدار   50وجود قهر و آشتی و خشونت را عادی تلقی کرده و قصد جدایی نداشتند. 

درصدد در معدرخ    03ر گرفتندد،  درصدد در معدرخ خشدونت فیزیکدی قدرا      13خشونت روانی و کالمی شدند، 

درصدد   37درصد نیز دچار خشونت جنسدی شددند.    09های ممانعت از رشد فکری و اجتماعی بودند و خشونت

میدزان مدرگ ناشدی از خشدونت در      ها نشان می دهدآمار اند.زنان گفتند که هرگز قربانی خشونت جنسی نبوده

 مدورد  در (.0101)اسدفنانی،  اشدی از سدرطان برابدر اسدت    سال با میزان مدرگ ن  44تا  05زنان  و در بین ایران

 بده  نسدبت  خشدونت  بدروز  در اقتصادی و اجتماعی فرهنگی عوامل دارند اعتقاد پژوهشگران زنان علیه خشونت

 اعمدال  تواند می حتی جوامع از بعضی در فرهنگی، عوامل به خصوص عوامل این از برخی .هستند دخیل زنان

 سدو   تهدیددات،  جسدمی،  حملده  از ستا عبارت خانوادگی خشونت دهد. جلوه جهمو را به زنان نسبت خشونت

 از نقل به 0000 بورگس، و  کرول) قبلی یا کنونی همسر تحقیرکردن کردن، اذیت کالمی، خشونت روانی، رفتار

 زندان  علیه خشونت درخصوص که هایی پژوهش و ها نظریه به توجه با کلی طور به .(0109 همکاران، و پناغی

 رسداندن  آسدیب  هددفش  کده  خشونتی هرنوع :فیزیکی خشونت  انواع به را خشونت توان می است شده انجام

 رفتاری نوع هر  جنسی: خشونت .غیره و قتل شکنجه، کردن، خفه کاری، کتک مانند باشد؛ جسمانی وصدمات

 شود؛ زن به جنسی هصدم نشد وارد موجب یا و شود منجر او میل برخالف زن با جنسی رابطه برقراری به که

 زمدان  مددت  در جنسدی  ارتباط و نامطلوب جنسی ارتباط به اجبار فحشا، حضوری، و تلفنی تهای مزاحم مانند

که موجدب تحدت فشدار قدرار دادن، آزار و     خشونت آمیزی  رفتار نوع هر مالی: خشونت .ماهانه عادت و بارداری

خشونت روانی: بده هدر    داه، فروش وسایل و اثاثیه منزل.تبعیض  مالی شود؛ مانند عدم تامین نیازهای مالی خانو

نوع رفتار و گفتار خشنی اطالق میش ود که سالمت روانی افراد دیگر را با خطر مواجه سازد که از آن جمله می 

 می اعمال زنان علیه بر که خشونت ها توان به انتقاد ناروا، فحاشی، اهانت، تحقیر، تهدید به طالق نام برد. غالب

بسیاری از زنان از پیامد های روانی طوالنی مدت ناشی از خشونت خدانوادگی    .است روانی خشونت نوع از ود،ش

رنج می برند مطالعات متعدددی ارتبداط بدین خشدونت خدانوادگی و سدالمت رواندی را نشدان داده اندد)وارما و          

 (.0993همکاران، 

 انعطاف پذیری خوشایند، و هماهنگ مؤثر، کارکردن برای روان، استعداد را روانی سالمت بزرگ الروس، فرهنگ

 (. 0101می کند)خدابخشی و همکاران،  تعریف خود تعادل حفظ توانایی دشوار و موقعیت های در

و ارتباط آن بدا سدالمت    ثر بر خشونت خانگیؤتحقیقی به منظور بررسی برخی عوامل م( در 0170عباس زاده )

سید که بین خشونت خانوادگی و سالمت روان رابطده وجدود دارد. همیندین    ، به این نتیجه رروانی زنان متاهل

(، 0997(، برنداردا و همکداران )  0993(، ساندرا و همکاران )0909(، واچهر و شارما )0109دولتیان و همکاران )

 (0101) ( ، خدابخشی و همکاران0901(، کومار و همکاران)0990( ، کیم و همکاران )0993فیشر و همکاران )

های خانوادگی و تدثثیر آن بدر سدالمت روان زندان و امنیدت جامعده را مدورد        ( خشونت0905و زونر و همکاران)

بررسی قرار داده اند که این تحقیقات همگی بر کاهش سالمت جسدمی و رواندی در زندان بدا افدزایش خشدونت       
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لی نقش خشدونت خدانگی بدر    خانوادگی تثکید داشتند. گرچه سالمت روانی تابعی از خشونت خانگی می باشد و

 تفداوت هدای   بده  توجده  بدا  سوال و بررسی می باشد. همینین حیطه های مختلف سالمت روان همینان مورد

 شدت و وسعت از یافتن آگاهی شهرهای مختلف، بین در کشورها و حتی سایر با ما کشور و اجتماعی فرهنگی

 و نمدود  اتخداذ  بدا آن  مناسدب  برخدورد  و شگیریجهت پی مناسب راهکارهای بتوان نماید تا می الزامی موضوع

مقاله حاضدر،  کاربردی تحقیق در این زمینه  لذا  توجه به اهمیت بخشید. ارتقا  را زنان روانی و جسمی سالمت

 بررسی هب

 می پردازد.متاهل رابطه خشونت خانوادگی با سالمت روان زنان 

 روش

 در کلیه زنان متاهل شهرستان زنجان بود که ی شاملجامعه ی آمارپژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. 

به درمانگاه بهداشت منطقه دو این شهر برای دریافت خدمات بهداشتی مراجعه کرده اند.  0109نیمه دوم سال 

نفر از جامعه تحقیق بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه   099نمونه تحقیق شامل

 سال بودند.59تا  09سنی انتخاب شده در رده 

 ابزار

عامل  4ماده و  10(: این پرسشنامه، شامل 0000پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت علیه زنان حاج یحیی)

است خشونت روانی را می سنجد، عامل دوم که شامل ماده های  0-00است؛ عامل اول که شامل ماده های 

است، خشونت جنسی  07-19سوم که شامل ماده های می باشد، خشونت فیزیکی را می سنجد، عامل  03-03

(. رحیمی 0171می باشد خشونت اقتصادی را می سنجد )خسروی، 10-10و عامل چهارم که شامل ماده های 

را با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار داده و به ترتیب ضرایب « خشونت خانوادگی»نامه اعتبار پرسش

، 39/9جسمانی ، خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی عبارت از اعتبار برای مقیاس های خشونت 

 (.0173را به دست آمده است)رحیمی،  00و برای کل ازمون  70،  09/9، 01/9

ترین ابزار غربدالگری در تعیدین   این پرسشنامه شناخته شده (:GHQ-28نامه سالمت عمومی گلدبرگ )پرسش

نامده سدرندی بدوده و    در حوزه سالمت روان کاربرد دارد. ایدن پرسدش  سالمت عمومی و سالمت روانی است که 

 از: نشدانگان  عبارتندد  فرعدی کده   مقیداس  چهدار   دارای مدذکور  دهی است. پرسشنامهمبتنی بر خود د گزارش

افسدردگی اسدت.    و نشدانگان  اجتمداعی  در کدارکرد  بیخدوابی، نشدانگان اخدتالل    و اضطرابی نشانگان جسمانی،

 فراتحلیل بررسی های با گلدبرگ و ویلیامز .کرده اند تثیید را پرسشنامه این باالی اعتبار شده انجام بررسیهای

 را پرسشنامه این اعتبار ضریب (0134یعقوبی )  .است 79/9پرسشنامه  این اعتبار که گرفتند نتیجه شده انجام

 نیدز  (،0100همکداران)  و جبدی گزارش کرده است ر 70/9تا  59/9و ضرایب اعتبار زیر مقیاس ها را بین  77/9

تدا   07/9هدا را بدین   و ضرایب اعتبدار زیدر مقیداس    70/9را به روش آلفای کرونباخ  پرسشنامه این اعتبار ضریب

بدا سده روش دوبداره سدنجی، تنصدیفی و آلفدای       « سالمت عمومی»نامه اعتبار پرسش  گزارش کرده اند. 00/9

 علدوی را به دست آورده اسدت.   09/9 و 01/9، 39/9یب اعتبار کرونباخ مورد بررسی قرار داده و به ترتیب ضرا

)فتحدی   درصد گزارش کدرده اسدت   00درصد و اعتبار بازآزمایی آن را  01را  نامه پرسش آلفای این ضریب

 ( .0170آشتیانی، 

 
 یافته ها

 همبستگی ضرایب انحراف معیار و  ،میانگین : 0جدول 

 متغیر SD M سالمت روان
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 سالمت روان زنان 30/04 91/01    0

40. /  خشونت خانوادگی نسبت به زنان 04/09 00/05 ** 

55/9  خشونت روانی نسبت به زنان 00/05 39/1 **

05/9  خشونت جسمانی نسبت به زنان 09/03 00/0 **

10 /9  خشونت اقتصادی نسبت به زنان 44/03 00/5 **

00 /9  خشونت جنسی نسبت به زنان 09/00 75/4 *

95/9>*p 90/9> ** p 

و  p<90/9)رابطه منفی سالمت روان  و خشونت خانوادگینمره کل مشاهده می شود بین  0جدول  چنانیه در

40 /9- =r)  و  خشونت اقتصادی ،، خشونت جسمانیبین خشونت روانی رابطهمیزان . همینین، وجود دارد

 P<95/9بود، که همه در سطح  9/ 00و   9/ 10، 05/9، 55/9با سالمت روان به ترتیب  خشونت جنسی

 معنادار می باشد.

 گیری نتیجهبحث و 

و  مثبدت رابطده  بین سالمت روان زنان و خشونت خانوادگی علیه زندان   به دست آمده در تحقیق براساس نتایج 

معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه خشونت خانگی علیه زنان بیشدتر باشدد میدزان سدالمت روان آن هدا      

بین خرده مقیاس های خشونت خانوادگی نسبت به زنان بدا سدالمت    ، نتایج نشان دادهمینینمی یابد. کاهش 

 همکداران و  ، احمددی (0170) بداس زاده ع ،زنان رابطه معناداری وجود دارد. این یافته هدا بدا نتدایج تحقیقدات    

 سداندرا و همکداران  (، 0909واچهدر و شدارما )   (،0173) (، پناغی و همکاران0173) (، معزی و همکاران0175)

 کیم و همکداران  (،0109دولتیان و همکاران ) ، (0993) فیشر و همکاران، (0997) ، برناردا و همکاران(0993)

. همسو می باشد ،(0905و زونر و همکاران) (0901کومار و همکاران)( 0101) ، خدابخشی و همکاران (0990)

 زندان  روانی سالمت بر نامطلوبی روانی اثرات ودگی علیه زنان خشونت خان که ن یافته ها می توان گفتدر تبیی

 ایدن  کده  دارد ... و اسدترس  جسدمانی،  هدای  نشانه اجتماعی، عملکرد در اختالل اضطراب، افسردگی، جملهاز 

 حدل  تواندایی  عدم شرایط، تحمیل ترس، از پیروی گیری، تصمیم قدرت شدن فلج به منجر خود نوبه به اثرات،

 کامدل  مشارکت نتوانند زنان شود می باعث نیز خشونت از ترس گردد، می خودکشی موارد ای ارهپ در و مسائل

همینین در نتدایج بده دسدت آمدده بداالترین       .و فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند

تاثیر مسدتقیم  ا توجه میزان رابطه بین خشونت روانی و سالمت روان می باشد که در تبیین آن می توان گفت ب

روان سالم بر جسم و همینین قابل تحمل تر بودن خشونت های دیگر مثل جنسی و مالی و جسمی نسبت بده  

خشونت روانی به خاطر فشار و بار روانی بر انسان و موجب از بین رفتن آرامش روحی، استرس دائدم، اضدطراب   

تیجه باعث افت عملکرد روزانه و کاهش عزت نفدس  باال نشخوار فکری باعث خستگی ذهنی و فرسودگی  و در ن

با توجه به اینکده در هدر صدورت پیشدگیری     و اختالل در تمرکز برای انجام وظایف و تربیت فرزندان می گردد. 

تر کردن مراکز مشاوره و مراکز تربیتی و آشنا کردن خانواده ها بدا   شود با فعالبهتر از درمان است؛ پیشنهاد می

های جمعی ، به منظور رفع اختالفات و دریافت آموزش هدای الزم از وقدوع   طریق شبکه ها و رسانهاین مراکز از 

هدای   روش ا و اشنا کردن آنهدا بدا  پیشنهاد می گردد با باال بردن آگاهی خانواده هلذا، این اتفاق پیشگیری شود. 

ها برای جامعده دارد جلدوگیری    و حل تعارضات خانوادگی از تبعاتی که این ناآگاهی کنترل استرس، حل مساله

 ،هزینه ای که برای کنترل جرائم و بی نظمی در جامعه و باال بردن سطح امنیت جامعه صرف مدی شدود   تاشود 

 یابد.کاهش 
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Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 منابع

آخرین آمار خشونت علیه زنان در ایران از زبدان سدخنگوی کمیسدیون    (. 0101اسفنانی، محمد علی) 0

: از منبدددددددع 4/0/0101، بازیدددددددابی شدددددددده در   حقدددددددوقی و قضدددددددایی مجلدددددددس  

http://mehrkhane.com/fa/news/13712. 

(. بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشدی  0171روی، زهره و میترا خاقانی فرد )خس -0

د    00، صد   0، شدماره  0و آسیب رسانی به همسر درزنان شهر تهران، فصلنامه مطالعات زندان، سدال   

004.  

 و یمعندو  هوش بین رابطه (. شناسایی0101) امین؛ جعفری، حسن کیا، رحیمی شراره؛ خدابخشی،-1

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی  علمی لرستان. فصلنامه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روانی سالمت

 . 0101بهار شانزدهم، دوره ،57یافته/ لرستان، 

(. نقش عوامل دموگرافیکی و شخصیتی در خشونت خانگی علیه زنان در 0173رحیمی، محمد .)-4

 د، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارش

شهبازی راد افسانه، میردریکوند فضل اله. رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سالمت روان و  -5

ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی دانشگاه علوم 

 -0( :4) 00 ;0101پزشکی ایالم. 

(. آزمونهای روان شناختی ارزشیابی شخصیت و سالمت روان. تهران: 0170فتحی آشتیانی، علی )-0

 موسسه انتشارات بعثت.
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