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Abstract 

 

Background and purpose: Violence is one of the main aspects of gender inequality that is a 

major barrier to achieving the goals of global reproductive health. It is directly associated with women's 

access to health care and health outcomes. In a systematic review, we aimed to investigate the articles on 

the relationship between intimate partner violence and women's reproductive health. 

Materials and methods: Electronic databases including, Scopus, ProQuest, PubMed, and 

Google Scholar were searched for articles published in English between 2010 and 2017. 

Results: After evaluation, 31 articles were selected. The lowest and highest prevalence of 

violence was associated with physical violence (2.8%) and psychological violence (75.9%), respectively.  

Moreover, violence was found to be associated with six domains of reproductive health including, not 

using contraceptive methods, abortion, genital tract diseases, poor pregnancy outcomes, and not using 

reproductive health services. 

Conclusion: Systematic review of studies investigated, showed a strong relationship between 

domestic violence and major aspects of reproductive health. Therefore, it is necessary to prevent domestic 

violence in order to promote the health of whole community. 
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 کیستماتیدر زنان: مرور س یو ابعاد بهداشت بارور یخشونت خانگ
 
       1این یبیانور سادات نا

       2انیماهرخ دولت

       3یبتول حسن پور ازغد

       4یعباس عباد

 5اکبرزاده باغبان رضایعل
 

 چكیده
 یاز موان   مم ب ب را یک ی زن ا  هی اس ت. خش ونت  ل یجنس  ینابرابر یاصل یهااز نمود یکیخشونت  و هدف: سابقه

 جیو ن  ا یبمداش   یه ازن ا  ب ه مرات  ت یب ا دس رس  بیباشد، که به ط ور مس   یم یجمان یبه اهداف بمداشت بارور د یرس
زن ا   یو بمداشت ب ارور یجنس کین خشونت شریارت اط ب یبررس ،یمطالعه مرور نیمرت ط است. هدف از انجام ا ،یبمداش 

 باشد.یم
بر مطالعات انجام شده در جما ، ب ه م رور م  اچت   ا   کیس ماتیس یپژوهش حاضر به منظور مرور :هامواد و روش
، در ارت  اط ب ا خش ونت Google Scholarو  Scopus ،ProQuest ،PubMed یاطال  ات یه ادر پایگ اه یس یشده به زبا  انگل

  ه است.پرداخ 0202-0202 یهاسال نیدر زنا ، ب یو ابعاد بمداشت بارور یخانگ
در ت رار ررت ت.  یمطالعه م ورد بررس  10 ست،یم اچت با اس فاده از  ک ل یابیجس جو و ارز لیپس از تکم ها:یافته

 یدرص د  و خش ونت روان  8/0) یمربوط ب ه خش ونت جس م ب،یخشونت به ترت وعیش نیترشیو ب نیترمطالعات، کب نیا
س ط،  ،یاز باردار یریشگیپ یهااز روش دهاز جمله  دم اس فا ،یبمداشت بارور طهی  بوده است. خشونت با شش ح9/27)
ارت  اط را  نیت رشیب  یو  دم اس فاده از خدمات بمداش ت ب ارور یباردار فیضع یها امدیپ ،یدس گاه تناسل یها یماریب

 نشا  داده است.
ده د یرا نشا  م یبمداشت بارور ممب یهابا جن ه یمطالعات ارت اط تنگاتنگ خشونت خانگ نیا کیس ماتیمرور س استنتاج:

 باشد.یسالمت کل جامعه م یدر جمت ارت ا یاز خشونت خانگ یریشگیپ تیکننده اهم ا یکه ب
 

 کیس ماتیزنا ، مرور س ،یبمداشت بارور ،یخشونت خانگواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
خش  ونت  یس  ازما  بمداش  ت جم  ان فی  ط   ت تعر

ردد ک ه در ر یاط ال  م  ییه ا، به رت ار یجنس کیشر
 یو روان یجنس ،یمنجر به صدمه جسم یرابطه  ش  کی

بمداشت  ینگران کی یزندر کی. خشونت شر 0)رردد

اس  ر   طیش را کی در جما  است و به  نوا   ی موم
ت  رار  ریتح  ت ت  ا  ش   ریرا ب یب  ارور نیزا، زن  ا  س  ن

 هی ده د ک ه خش ونت  لی. رزارشات نشا  م 0)دهدیم
در  کیدمی ه ب ه ص ورت اپاست ک  یامر جمان کیزنا  

 
  :mhdolatian@gmail.com E-mail            یمعاونت پژوهش ی،بمش  دیشم ییو ماما یدانشکده پرس ار ی،رتسنجان یت اط  اتوبا  هاشم ،عصریول ابا یخ ،تمرا  -ماهرخ دولتیان مولف مسئول:

 را یتمرا ، ا ،یبمش  دیشم یدانشگاه  لوم پزشک یی،ماما یدانشکده پرس ارکمی ه تح ی ات دانشجویی،  ،یبمداشت بارور یتخصص یدک ر یدانشجو. 0

 را یتمرا ، ا ،یبمش  دیشم یدانشگاه  لوم پزشک ،ییماما یدانشکده پرس ار ،یو بمداشت بارور ییرروه ماما ،اریاس اد .0

 را یرا ، اتم را ،یا یدانشگاه  لوم پزشک ،ییماما یدانشکده پرس ار ،ییرروه ماما ،اریاس اد. 1

 را یا، تمرا ، اهلل ) ج  هیب  یدانشگاه  لوم پزشک ،یدانشکده پرس ار ،ی لوم رت ار  اتیمرکز تح  ،اس اد. 4

 ایرا  تمرا ، بمش ی، شمید پزشکی  لوم دانشگاه توان خشی،  لوم دانشکده پروتئومیکس، تح ی ات مرکز . دانشیار،7
 : 4/2/0196تاریخ تصویب :               4/6/0196 خ ارجاع جمت اصالحات :تاری           9/1/0196 تاریخ دریاتت 
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ی ر خش ونت ه ای اخ. در سال 1)دهدیتمام جوام  رخ م

ترین مشکل اج م ا ی در هم ه  لیه زنا  به  نوا  جدی

ه  ا و جوام    م  ورد توج  ه وات    ش  ده اس  ت ب  ه رهن گت

و  یدرصد از زنا  در جما  خشونت جسم 17که یطور

 یجنس  ری غ کیش ر ای را از جان ب همس ر و  یس جن ای

  .4، 7)کنندیتجربه م

هم راه ب ا خش ونت،  یخ انوادر طیمح  کیدر  یزندر

 . 6، 2)زن ا  ب ه هم راه دارد یس الم  یبرا یخطرات جد

ح اد  یو بمداشت بارور یروان ،یکیزیت یهاامدیپ جادیا

ان د، که مورد سوء اس فاده وات  شده یزنان یو مزمن، برا

س وء  یه ارت ار نی .   الوه ب ر ا 0، 8)معمول است یامر

 یب ر آزاد بیتواند ب ه ط ور مس   یهمسر م زیاس فاده آم

ب ا  دهی . زن ا  خش ونت د 9)بگ اارد ریزن ا  ت ا  یبارور

 ری درر یبمداش ت ب ارور طهیاز مشکالت در ح یاریبس

، 0200و همک ارا  در س ال Sudha مطالع ه جیهس ند. ن ا

در  یمن  ل ه جنس  یه ا فونت زا ینشا  داده است که م

 ت  رشیب   یداریب  ه ط  ور معن   دهی  زن  ا  خش  ونت د

و همکارا  در س ال  Okenwa مطالعه جی. ن ا 02)باشدیم

ب ه  دهی دهد زن ا  خش ونت دینشا  م ه،یجریدر ن 0200

را تجرب  ه  یت  رشیب   یزن  ا  تع  داد ب  اردار رینس   ت س  ا

ر د زی ن 0228و همکارا  در سال Akyuz  . 00) کنندیم

ب ه  ل ت  دهیمطالعه خود نشا  دادند که زنا  خشونت د

-یمراجعه به مراک ز بمداش   یهمسرا  شا  برا مخالفت

زن ا  را انج ام  یه ایو غرب الگر ناتیتر معاکب ،یدرمان

در  م ا یزن ا ، زا نی مش کالت ا گ ری. از د 00)نددهیم

توس ط ت رد ب دو   م ا یزا ،یدرمان-یبمداش  ریمراکز غ

 دزی  و ا یمن  ل  ه جنس   یه  ایم  اریب شیمم  ارت و ات  زا

  .01)باشدیم

اس ت  یجنس  ینا برابر یاصل یهااز نمود یکی خشونت

زن  ا  ب  ه  یب  ا دس رس   بیارت   اط مس     لی  ک  ه ب  ه دل

 یب را یمان  ممم ،یبمداش  جیو ن ا یبمداش  یهامرات ت

 یاس ت. ب را یجم ان یبه اهداف بمداشت بارور د یرس

 کیخش  ونت ش  ر نیب   ارت   اء س  المت، دانس   ن ارت   اط

ه ا زنا  و تدرت آ  یهمسر، بمداشت بارور ایو  یجنس

مم  ب  یبمداش  ت ب  ارور یه  امرات   ت یجس   جو یب  را

  .02)است

مانند  یبر  وامل دیمطالعات مخ لف و تاک جیاسا  ن ا بر
و  یزن ا  ب ر بمداش ت  م وم هی خش ونت  ل یمنف  ریتا 

 یمش کالت شیات زا ،یمخ لف بمداشت ب ارور یهاجن ه

 ،یجنس   ی یناخواس   ه، نارض  ا ی   و  س   ط، ح  املگ
س وء  یهاام دیو پ یدس  گاه تناس ل ی ف ون یه ایماریب

مرت ط با خشونت  شکالتم یلزوم شناخت کات ،یباردار
بمداش ت  کرهیبه پ بیآ  و آس حیصح یررغربال یبرا

مم ب  یه ااز جن  ه یکیدر ابعاد مخ لف آ  که  یبارور

  است، نشا  دهن ده مشکالت مربوط به خشونت در زنا
س  المت ک  ل جامع  ه  یب  را یبمداش  ت ب  ارور تی  اهم
مطالعه حاضر م رور نظ ام من د،   .0، 2، 04، 07، 06)باشدیم
 یو ارت اط آ  با بمداش ت ب ارور یخشونت خانگ وعیش

ب  ر  کیس   ماتیس یدر زن  ا  اس  ت، ک  ه ب  ا ه  دف م  رور
و ابع اد  یم اچت انجام شده در ارت اط با خشونت خ انگ

 کی  ب  ه  د یدر زن  ا  جم  ت رس   یب  ارور بمداش  ت
 .پرداخ ه است نهیزم نیمنظب در ا یبندجم 
 یاطال  ات یهابا اس فاده از بانک ،یمطالعه مرور نیدر ا

(MEDLINE) Pubmed ،ProQuest ،Scopus و
Google Scholar ت  ا  0202 یه  اس  ال یدر ب  ازه زم  ان

 واژه و ب ا اس  فاده دیو کل دهی، براسا   نوا ،  ک0202
 یه ا ملگره ا و ت گ ش رت ه،یپ یجس  جو یاز اس راتژ

م ورد جس  جو ت رار ررت ن د.  ی لم گاهیم ناسب با هر پا
، domestic یدی م اچت از کلمات کل یجمت جس جو

violence ،reproductivehealth ،Sexual ،Health ،
Sexual Health ،Reproductive  ها در مش و معادل آ

  . 0ه )جدول شمار دیاس فاده ررد

 
  PubMedجس جو در پاب مد ) یاس راتژ :1جدول شماره 

#1domestic violence in mesh 
#2 Violence, Domestic, Family Violence, Violence, Family 
#3 Combination #1 and #2: (“domestic violence” OR (Violence 
AND Domestic) OR “Family Violence” OR (Violence AND 
Family)) 
#4 Reproductive Health in mesh 
#5 Health, Reproductive, Sexual Health, Health, Sexual 
#6 Combination #4 and #5: (“Reproductive Health” OR (Health 
AND Reproductive) OR “Sexual Health” (Health AND Sexual)) 
#7 Combination #3 and #6: (“domestic violence” OR (Violence 
AND Domestic) OR “Family Violence” OR (Violence AND 
Family)) AND (“Reproductive Health” OR (Health AND 
Reproductive) OR “Sexual Health” (Health AND Sexual)) AND 
2010:2017[dp] 
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اب   دا تم  ام مطالع  ات و م   اچت م  رت ط ب  ا خش  ونت و 

و پ  س از اتم  ام  دی  ررد یآورجم    یبمداش  ت ب  ارور

ش  د. پ  س از  هی  م   اچت تم دهی  از  ک یس   یجس   جو، ل

کرد  مشخصات م اچت ش امل ن ام مجل ه و ن ام  یمخف

ه ا ت رار مروررر اری مؤلف، م  ن کام ل م  اچت در اخ 

و خ رو  در  دروو یه ااریررتت. مطالعات بر اسا  مع

م اله  10تعداد  تیو در نما دیررد یرردو مرحله غربال

 .وارد مطالعه شد

 

 یک ه ب ر رو یورود به مطالعه شامل: مطالع ات یها اریمع

 زیآن ال یبرا و یزنا  انجام ررت ه است، اس فاده از رررس

 کیک ه خش ونت ش ر یزبا  و .مطالعات یسیها، انگلداده

خ رو   یارهایباشد. معیکرده است، م یرا بررس یجنس

ب ا موض وع م ورد  یک ه ارت  اط یاز مطالعه شامل: م اچت

ت، ن ایج در سایر م اچ یرزارش تکرار ش ند،ندا یبررس

م  اچت  یه او داده یاانجام مطالعه به ص ورت مداخل ه

ها چت، پوس  رخالصه م ا ،یمورد یهارزارش ،یمرور

 یابی اب زار ارز باش د. ب ا اس  فاده ازیم  ر،یو نامه به سردب

 تی فیک ،یمطالع ات کم  یابی ارز یبرا اس روب تیفیک

مرورر  ر ب  ه ص  ورت مس    ل  ف  رمطالع  ات توس  ط دو ن

ها با روش اجماع آ  ا یو اخ الف نظر م دیررد یابیارز

ه ا، ت رم اس  خرا  داده نیحل و تصل شد. بع د از ت دو

اطال ات توسط دو نفر به طور مس  ل از ه ب، اس  خرا  

م اچت شامل نوع مطالع ه، مح ل  یال ات کل. اطدیررد

درص  د  لآ ، ش ام جیانج ام مطالع ه، حج  ب نمون ه و ن   ا

 .باشدی، مOR و وعیش

م ال  ه  0798 یاطال   ات یه  ابان  ک یجس   جو براس  ا 

-یل   یمطالع   ه تحل 10 تی  و در نما دی   اس   خرا  ررد

 یو م طع  یش اهد-از نوع کوهورت، م ورد یامشاهده

 یه ااریش و منط  ت ب ر معاه داف پ ژوه یکه در راس ا

 ر را یب 0. شکل شماره دیورود بودند، وارد مطالعه ررد

 باشد.یم همراحل مخ لف انجام مطالع اررامید

 

                           :
 :      (1598) scopus    Google Scholar    Pubmed    ProQuest

              845                

               :753

                              129        
        

                                   :716

         116                

         13                     

30                                         
     

                                          :86

31                                         
     

1                                       

 
 بر مطالعات جس جو شده و ان خاب م اچت یمرور :1شکل شماره 

 

مطالع  ه وارد ش  ده  م  ار مطالع  ه در هن  د، ش  ش  10از 

ب نگالدش، دو م ح ده، س ه مطالع ه در  ال تیمطالعه در ا

 ،یوپی ات را ،ی در کان ادا، مص ر، ا هی مطالعه در نروژ و ب 

 ا،ی  الیا ،یش رت م وریت ا،ی تانزان ،یویبول ه،یجرین ا،یاس رال

انج  ام ش  ده  یو اس   ون لن  دیکنگ  و، تا  ن  ام،یپاکس   ا ، و

زن ا   یمطالعه بر رو 06 . 0، 4، 7، 2، 9، 00، 04، 02، 19)بود

زنا  حامله انجام ش ده  یوو پنج مطالعه بر ر یسن بارور

 10در  . 0، 4، 2، 9، 00، 02، 09، 04، 08، 12، 10، 14، 19)ب   ود 

مطالع ه از  00خش ونت،  یبررس  یمطالعه انجام شده برا

ت  رم اص  اله ش  ده آ  ب  ه ص  ورت  ای  و  اب  زار تع  ار 

پرسشنامه، س ه مطالع ه از پرسش نامه خش ونت  ای اح همص

مطالع ات از  گریو در د یسازما  بمداشت جمان ی یجنس

 10، 16، 12، 19)مح ت ساخ ه اس فاده کردند یهاپرسشنامه

مرب  وط ب  ه  وعیش   نیت  رک  ب  .0، 02، 00، 02، 09، 00، 06،

و  Escribàدرص  د   در مطالع  ه  8/0) یخش  ونت جس  م
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 یمربوط ب ه خش ونت روان  وعیش نیترشیهمکارا ، و ب

و همک  ارا  ر  زارش  Zakarدرص  د  در مطالع  ه 9/27)

ع  ه س  ه مطال یخش  ونت ب  را وعیش   . 04، 16)تش  ده اس  

  .0رزارش نشده است )جدول شماره 

در مطالع ات، ش امل  یشده بمداشت ب ارور یابعاد بررس

 یه ایم اریس  ط، ب ،یخانواده، ات دام ب ه ب اردار بیتنظ

و  یب اردار یهاام دیپ ،یس المت جنس  ،یدس گاه تناسل

 جیبوده است که ن ا یاس فاده از خدمات بمداشت بارور

 .باشدیشره م نیها بدآ 

ب ه ارت  اط  یکه به ن و  یمطالعات ا یخانواده: از م بیتنظ

 یخ  انواده و خش  ونت خ  انگ بیمخ ل  ف تنظ   یه  اجن   ه

   اط خش  ونت ب  ا    دم اس   فاده از پرداخ   ه بودن  د، ارت

م در هش ت کان دو ایخانواده و  بیمخ لف تنظ یهاروش

 بیتنظ  یس ن  ای ن امع  ر و  یه امطالعه، اس  فاده از روش

همس ر و  یکارش کن ایمخالفت و  العه،خانواده در دو مط

خ انواده  بیتنظ یهااس فاده از روش یبرا یخانواده و ای

 2، 04، 02، 01، 07، 11، 17، 16)دار ب ودیدر سه مطالعه، معن 

 بیتنظ   یه  اا روشب   ی. ارت   اط خش  ونت خ  انگ 0، 7،

 نشا  داده شده است. 1خانواده در جدول شماره 

ارت  اط  ی: از پ نج مطالع ه ک ه ب ه بررس یاتدام به باردار

ناخواس   ه و خش  ونت پرداخ   ه ب  ود. در  م  ار  یح  املگ

.  7، 00، 04، 16)دی دار ر زارش رردیمطالعه ارت  اط معن 

 دم تواتت با شوهر و  تر،شیخشونت با، تعداد ترزندا  ب

 ،یز  به باردار لیدر باردار شد  و  دم تما یخانواده و

. ارت    اط  9، 00، 04، 07، 10، 18)ب   وده اس   ت ت    اطردر ا

نش ا   1در ج دول ش ماره  یخشونت و اتدام ب ه ب اردار

 .داده شده است

ش ده در ن ه مطالع ه ارت  اط  یمطالع ه بررس  10: از س ط

، 0)س  ط وج ود دارد  شیخشونت و اتزا نیب یداریمعن

 شی .ارت   اط خش  ونت وات  زا 14، 11، 12، 09، 04، 04، 00، 2

 نشا  داده شده است. 4در جدول شماره  س ط

 ی: ش ش مطالع ه ارت  اط معن یدس گاه تناسل یهایماریب

 یمن  ل ه جنس  یها فونت شیخشونت و اتزا نیب یدار

و  Dossa در مطالع  ه  . 11، 09، 08، 02، 2، 0)ان  د داش   ه

خشونت،  نیب یداری، ارت اط معن0204همکارا  در سال 

 . 18)نش ا  داده ش د یلگنو درد مزمن  س ولیرزارش ت

 یه  ایم  اریارت   اط خش  ونت ب  ا ب 4 هدر ج  دول ش  مار

 .نشا  داده شده است یدس گاه تناسل

 یمطالع  ه دو مطالع  ه ب  ه بررس   10: از یجنس   س  المت

 پرداخ  ه ب  ود. در مطالع  ه یاز س المت جنس   ییه  اجن  ه

 Dossa  یدار ی، ارت  اط معن 0204و همکارا  در س ال 

 ا ی ب یبه داش  ن رابط ه جنس  لیاخشونت با  دم تم نیب

و همک  ارا  در س  ال  Laanpere . در مطالع  ه 18)ش  د

دار ر زارش یمعن  ی، ارت اط خشونت با درد جنس 0200

با خش ونت در ج دول  یارت اط سالمت جنس  .2)دیررد

 .نشا  داده شد 4شماره 

 ی ی: از شش مطالعه که ارت اط مرده زایباردار یهاامدیپ

ده ب ود در پ نج مطالع ه ارت  اط و خشونت را رزارش کر

پنج مطالعه ارت اط   . 19، 12، 04، 00، 0)دار بوده استیمعن

وز  کب هنگام تولد و خشونت، در  مار  نیب یداریمعن

زودر  و خش ونت و  ما یزا نیدار بیمطالعه ارت اط معن

  وار   نیدار ب یدر شش مطالعه ارت  اط معن  نی نهب

بوده  یشد  در دورا  باردار یو بس ر ما یو زا یباردار

ارت      اط   . 12، 10، 12، 08، 02، 00، 09، 02، 04، 0)اس     ت

آم ده  7در ج دول ش ماره  یبارور یهاامدیخشونت با پ

 است.
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 خشونت وعیمشخصات مطالعات و ش :2جدول شماره 

 )سال  نویسنده
 

 محل

 

 نمونه حجب

 )درصد  خشونت شیوع
 )سال  نویسنده

 

 محل

 

 نمونه حجب

 )درصد  خشونت عشیو

  اطفی جنسی جسمی  اطفی جنسی جسمی

Sudha(02  (0200  07 7/16 0/9  9619 هند Zakar(16  (0200   9/27 6/14 9/10 121 پاکس ا 

Dossa(18  (0204  76/16 - 102 کنگو - Pearson(07  (0206  8/07 472 بنگالدش - - 

Ahmad(02  (0206  12 4001 هند - - Laanpere(2   (0200  4/08 0966 اس ونیا - - 

Hoang(12  (0206  4/17 0026 وی نام - - Kamal(04  (0200  9/42 0201 بنگالدش - - 

Rahman(06  (0200  8/40 0220 بنگالدش - - Taft(0   (0207  14 0979 شرتی تیمور - - 

Okenwa(00  (0200  11187 نیجریه  - - - Lockart (11 (0202  2/7  6201 لیااس را - - 

Aguirre(17  (0202  02792 بولیوی  - - - Msuya(4  (0204  01 16  4420 تانزانیا - 

Katz(00  (0207  1/10  001 نیویورک - - Levesque(09  (0206  0/16  0800 کانادا - - 

Nair(9  (0201  002 هند  - - - Escriba(04   (0200  8/0-00 881 ای الیا - - 

Cha(02  (0207  0/6 091102 م حده ایالت - - Tanimu(14  (0206  6/46 9/00 09 1912 نیجریه 

Panchana(01  (0202  1/7 - 004 نیویورک - Shabnam(08  (0202  9/0 4/02  هند - 

Cha(7  (0202  1/01 0797 م حده ایالت - - Alhusen(09  (0204  019 م حده ایالت - - - 

Falb(19  (0204  4/07 112 تایلند - - Ibrahim(12  (0207  6/10 02 9/07 0872 مصر 

Cha(00  (0204  4/6 020168 م حده ایالت - - Hassan(10  (0204   8/20 0122 ایرا - - 

Henriksen(02 (0204  4/08 - 26822 نروژ - Henriksen(08 (0201  00 - 28662 نروژ - 

Bedru(10  (0202  1/01 6/12 6/08 002 اتیوپی       

 

 یخانواده و اتدام به باردار بیتنظ یبا روش ها یارت اط خشونت خانگ :3جدول شماره 
 

 )سال  نویسنده
 نمونه حجب محل

 OR(CI%)  یبه باردار اتدام OR(CI%)خانواده  یبتنظ روش های

 ناخواس ه حاملگی شد  باردار در زوجین تواتت  دم بارداری به تمایل  دم بیش ر زندا تر همسر  مخالفت نامع  ر  روش های مع  ر و کاندوم  یاس فاده از روش ها  دم

Laanpere(2  (0200  20/0* 0966 اس ونیا 

(80/0-44/0  

*74/0 

(24/0-06/0  

     

Lockart(11  

(0202  

 62/2*  6201 اس رالیا

(94/2-48/2  

      

Taft(0   

(0207  

 17/0*  0979 شرتی تیمور

(06/7-27/0  

    04/0 

(70/0-86/2  

Zakar(16   

(0200  

 29/0* 121 پاکس ا 

(22/1-27/0  

 *10/1 

(68/7-91/0  

   *09/0 

(26/1-19/0  

Escriba(04   

(0200  

 04/6*  سس 881 ای الیا

(67/01-67/0  

  *97/2 

 

(44/10-20/0  

 

 

Pearson(07   

(0206  

 80/0* 472 بنگالدش

(29/1-27/0  

 *40/4 

(98/1-64/0  

  *98/0 

(24/0-44/0  

 

Kamal(04   

(0200  

 17/0*       0201 بنگالدش

(10/4-08/0  

Cha(7  

(0202  

 60/2 0797 م حده ایالت

(40/0-06/2  

     *07/0 

(64/1-02/0  

Niar(9   

(0201  

 2/0*     002 هند

(0/1-0/0  

   

Dossa(18   

(0204  

 7/1*     102 کنگو

(8/2-6/0  

  

Ahmad(02   

(0206  

 92/2 4001 هند

(02/0-29/2  

      

Levesque(09  (0206  12/0  0800 کانادا 

(22/0-99/2  

      

Okenwa00)ا   

(0200  

 80/2*     11187 نیجریه

(90/2-24/2  

   

Aguirre(17  (0202  62/2*  02792 بولیوی 

(81/2-70/2  

      

Katz(00   

(0207  

99/2  001 نیویورک  

(27/0-91/2  

      

M suya(4   

(0204  

20/0  4420 تانزانیا  

(01/0-87/2  

      

Cha(02  

(0207  

20/2* 091102 م حده ایالت  

(89/2-78/2  

      

Pancha(01  

(0202  

19/0* 004 نیویورک  

(27/7-01/0  

      

Hassan(10  

(0204  

07/0*    0122 ایرا   

(0/9-0/2  

   

Cha(00  

(0204  

 4/0*       020168 م حده ایالت

(2/0-0/0  
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 مروری

 یس ط و سالمت جنس ،یتناسل یها یماریارت اط خشونت با ب :4جدول شماره 

 نمونه حجب محل   )سال نویسنده
  یتناسل بیماری های

OR(%CI) 
  س ط

OR(%CI) 
  یجنس سالمت

OR(%CI) 
 جنسی درد جنسی تمایل کاهش س ط مزمن لگن  درد  تیسچول جنسی من  له  فونت های

Laanpere(2   
(0200  

 27/0* 0966 اس ونیا
(68/0-76/0  

  *20/0 
(12/0-04/0  

 *04/0 
(22/0-67/0  

Lockart(11   
(0202  

 78/0*  6201 اس رالیا
(19/0-27/0  

  *92/0 
(11/1-28/0  

  

Taft(0    
(0207  

 46/4* 0979 شرتی تیمور
(2/6-02/1  

  *40/0 
(96/0-21/0  

  

Escriba(04   

(0200  

 16/2*    881 ای الیا
(60/02-90/0  

  

Kamal(04   
(0200  

 40/0*    0201 بنگالدش
(02/0-97/2  

  

Nair(9   
(0201  

 6/2     002 هند
(7/0-1/2  

  

Sudha(02   
(0200  

 16/0*  9619 هند
(78/0-02/0  

     

Dossa(18   
(0204  

 0/00*  102 کنگو
(1/19-0/1  

*0/7 
(9/02-4/0  

 *7/1 
(9/6-2/0  

 

Levesque(09   
(0206  

 61/0*  0800 کانادا
(42/0-00/0  

  *20/0 
(10/1-01/0  

  

Okenwa(00   
(0200  

 68/2*    11187 نیجریه
(10/0-28/2  

  

Tanimu(14  
(0206  

 28/0*    191 نیجریه
(06/0-79/0  

  

Shabnam(08  
(0202  

      02/1*  هند

Ibrahim(12  
(0207  

 4/7*    0872 مصر
(1/00-4/0  

  

 
 یباردار یها امدیو پ یارت اط خشونت با اس فاده از خدمات بمداشت بارور :5جدول شماره 

 

 نمونه حجب محل )سال  نویسنده
 OR(%CI)  یباردار پیامد های OR(CI%)  یاز خدمات بمداشت بارور اس فاده

 شد  بس ری و  وار  زودر  زایما  تولد کب وز  زایی مرده دیده آموزش دهنده مرات ت به مراجعه  دم زایما  از بعد مرات ت دریاتت تیناکا بارداری مرات ت

Ahmad(02   
(0206  

21/0 4001  هند  
(09/0-9/2  

226/0  
(02/0-81/2  

     

Taft(0   (0207  26/0* 0979 شرتی تیمور 
(77/0-00/0  

  *12/0 
(62/0-27/0  

*28/0 
(64/0-64/0  

  

Escriba(04  (0200  24/6*    881 ای الیا 
(2/18-96/2  

  *80/7 
(81/02-60/0  

Rahman(06  
(0200  

 69/2* 0220 بنگالدش
(89/2-71/2  

 *74/2 
(28/2-12/2  

    

Houng(12  (0206  2/7*     0026 وی نام 
(9/04-0/0  

*7/7 
(0/04-0/0  

 

Nair(9   

(0201  
 9/2     002 هند

(1/0-4/2  

   

Sudha20/2*  9619 هند  0200)  02)ا 
(99/2-71/2  

      

Ahmad(02  (0206  24/0*       4001 هند 
(22/0-71/0  

Aguirre(17  
(0202  

 61/2* 02792 بولیوی
(29/2-48/2  

      

Okenwa(00   

(0200  
 84/2*    11187 نیجریه

(90/2-22/2  

   

Zakar(16  
(0200  

 00/0*  121 پاکس ا 
(69/1-01/0  

      

Msuya(4  
(0204  

98/2 4420 تانزانیا  
(08/0-80/2  

 20/0  
(06/0-81/2  

    

Alhusen(09  
(0204  

 02/4*     019 م حده ایالت
(02/00-46/0  

  

Falb(19  
(0204  

 8/0*    112 تایلند
(6/0-0/0  

  *9/0 
(0/6-4/0  

Ibrahim(12  
(0207  

 4/4*    0872 مصر
(1/00-9/2  

*0/0 
(8/0-6/0  

*6/2 
(7/0-0/2  

 

Cha(00  
(0204  

4/0* 020168 م حده ایالت  
(6/0-1/0  

     *9/0 
(0/0-2/0  

Hassan(10  
(0204  

 74/0*      0122 ایرا 
(21/0-06/0  

*14/6 
(70/02-80/1  

Henriksen(02  
(0204  

 22/0*     26822 نروژ
(14/0-87/2  

*07/0 
(12/0-92/2  

 

Henriksen(08  
(0201  

 9/0*       28662 نروژ
(7/0-4/0  

Bedru(10  
(0202  

48/2* 002 اتیوپی  
(20/2-002  

 *10/2  
(98/2-00/2  
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: از نه مطالعه، هف ت یاس فاده از خدمات بمداشت بارور

خش   ونت و تع   داد  نیب    یداریمطالع   ه ارت    اط معن   

، 02، 0)نش ا  دادن د یر در دورا  باردارتکب یهامرات ت

ارت  اط  ی. از سه مطالعه ک ه ب ه بررس   16، 17، 10، 06، 00

در  دهی خشونت و مراجعه به مرات  ت دهن ده آم وزش د

پرداخ  ه بودن د در دو مطالع ه  ما ،یو زا یدورا  باردار

 7در ج دول ش ماره   .06، 10)دار بوده است یارت اط معن

 یارت اط خشونت با اس فاده از خ دمات بمداش ت ب ارور

 آمده است.

 

 بحث
ب  ر ارت   اط خش  ونت  یه  دف از مطالع  ه حاض  ر، م  رور

اس ت. ب ا  یمخ لف بمداش ت ب ارور یهاو جن ه یخانگ

ش ده، در  یحاصل از مطالع ات بررس  یهاات هیتوجه به 

ترم اصاله ش ده آ   ایاکثر مطالعات، از ابزار تعار  و 

خشونت اس فاده شده است. پرسشنامه ت و   یررسب یبرا

اب  زار س  نجش  نیت  راس   فادهو پ  ر  نیت  راز مع  ر یک  ی

و  یجنس  ،یخشونت است که س ه ن وع خش ونت جس م

ر زارش  وعیش نیترشیکند. بیم یریررا اندازه ی اطف

درص د مرب وط ب ه خش ونت  9/27خش ونت،  یشده ب را

در  0200و همک ارا  در س ال  Zakar در مطالعه ی اطف

س نجش خش ونت  یپاکس ا  بود که از ابزار تعار  برا

مربوط به خشونت  وعیش نیتر. کب 16)بود هاس فاده کرد

 8/0 زا ی  ب  ا م م  ا یدر زن  ا ، دورا  بع  د از زا یجس  م

 یه اک اهش خش ونت انگری توان د بیدرصد بود ک ه م 

ک ه  گ ریدر مطالع ات د  .04)دورا  باشد نیدر ا یخانگ

در  یخشونت جسم وعیله پرداخ ه بود شحام ریبه زنا  غ

درص  د در  9/42ت  ا  ایدرص  د در اس   رال 2/7مح  دوده 

مطالع ه  00 نیدرصد در ب 09  ایت ر نیانگیبنگالدش، با م

 یم ن  یبا آمار سازما  بمداشت جمان یبود که تا حدود

 04، 11)تطابت دارد یخشونت خانگ یدرصد 17 وعیبر ش

،7.  
 یات ارت اط خش ونت خ انگاز مطالع ی ه در تعداد ارر

دار یمعن  یاز ب اردار یریش گیپ یه او اس فاده از روش

 بیتنظ  یه اروش یکه به بررس یاکثر مطالعات ین ود، ول

ب ا  یارت اط خش ونت خ انگ یایاند، روخانواده پرداخ ه

 یبرا یخانواده و ایشوهر و  یکارشکن ای دم اس فاده و 

اده از جمل  ه خ انو بیمخ ل  ف تنظ  یه ااس  فاده از روش

م رور  جیباش ند. در ن  ایمدر  و کان دوم، م  یهاروش

بر مطالعات  ا   0222در سال  Coker که یکیس ماتیس

 یسال انجام داد، ارت اط خشونت خانگ 42شده در طول 

ب ا   دم اس  فاده از کان دوم در اکث ر مطالع ات ر زارش 

، ب  ا م   ا 0207 س  الو همک  ارا  در Maxwell   .42)ش  د

  دم  نیب  یداریهف ت مطالع ه ارت  اط معن  جیان  زیآنال

خانواده، کان دوم و خش ونت  بیتنظ یهااس فاده از روش

ج  ا ک  ه اس   فاده . از آ  40)ر  زارش کردن  د یخ  انگ

ناخواس  ه  یخانواده، باردار بیتنظ یهانادرست از روش

و   دم تناس ب در تع  داد ترزن دا  را ب  ه هم راه خواه  د 

ناخواس  ه و  یب اردارب ا  یارت اط خشونت خ انگ داشت

از مطالع ات نش ا   یک ه در برخ  ت رشیتعداد ترزندا  ب

رس د. در مطالع ه یداده شده است تابل ت  ول ب ه نظ ر م 

ناخواس  ه  یارت اط ح املگ زین Coker کیس ماتیمرور س

  .42)شده، نشا  داده شد یبا اکثر مطالعات بررس

ارت   اط خش  ونت ب  ا  یک  ه ب  ه بررس   یامطالع  ه هش  ت

 Nair مخ لف س ط پرداخ ه بودند، تنما مطالعه یاهجن ه

دار ن  وده اس ت ی، معن0200و همکارا  در هند در سال 

در   .9)ه ا نس  ت دادآ  نییتوا  به حجب نمونه پایکه م

ارت  اط  یک ه ب ه بررس  یامطالع ه 06، از Coker مطالعه

مطالع ه  01پرداخ  ه بودن د، در  یس ط و خشونت خانگ

. در مطالع  ه م   ا  42)دار ر  زارش ش  دیارت   اط معن   نی  ا

و همکارا  انجام  Hall توسط 0204که در سال  یزیآنال

و خش ونت  یخ  ب ب اردار نیب  یداریشد، ارت  اط معن 

  .40)شد دایپ یخانگ

 یبمداشت بارور نهیممب در زم یهایاز نگران یکی س ط

 8 لت  ،یاست که بر اسا  آمار سازما  بمداشت جمان

 نی باش د و ایدر کل جما  م یمادر ریدرصد مرگ و م

ب  ا س   ط  یارت   اط خش  ونت خ  انگ تی  اهم یای  رو

در  یداریدر مطالع  ه حاض  ر ارت   اط معن    .04)باش  دیم  
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 مروری

از جمل ه  یس وء ب اردار یهاامدیاکثر مطالعات با پ جین ا

 دهی زودر  د ما یوز  کب هنگام تولد و زا ،ییمرده زا

 توس  ط 0202ک  ه در س  ال  یکیس   ماتیش  د. در م  رور س

 Shah یه اامدیو پ یخشونت خانگ یو همکارا  بر رو 

خش ونت  نیب  یارت  اط ت و زی انجام شده بود، ن یباردار

  زودر  و وز  کب هنگ ام تول د نش ا ما یو زا یخانگ

 0221که در س ال  یکیس ماتیمرور س جین ا  .41)داده شد

ارت  اط  ا ی ب ه ب زی و همک ارا  انج ام ش د ن Boy توسط

و  ی یا وز  کب هنگ ام تول د، م رده زاب یخشونت خانگ

. ارت   اط خش  ونت  44)زودر  پرداخ   ه اس  ت م  ا یزا

توان د ب ه دن  ال یم  یس وء ب اردار یهاام دیب ا پ یخانگ

 ،یاس    فاده نامناس   ب از خ   دمات بمداش   ت ب   ارور

ناتال و کم ود مرات ت دهن ده  ینامطلوب پر یهامرات ت

 دهیبه زنا  خشونت د یخدمت رسان یبرا دهیآموزش د

در مطالعات مخ ل ف ب ا خش ونت  یداریکه به طور معن

 .در ارت اط بودند، باشد یخانگ
 یتنم ا ت رد یو راه نیاغلب اول یدهنده بمداش  مرات ت

کن د. یمراجعه م یبه و یخشونت خانگ یاست که تربان
در کم ک  یتواند ن ش ممم یم یمرات ت دهنده بمداش 
از  یاریآ  که بس لیکند. به دل فایا دهیبه زنا  خشونت د

اط الع  یخش ونت ب  گ اهیه ا   و  از جامرات ت دهنده
از   .06)دهندیزنا  را از دست م ههس ند ترصت کمک ب

اطال  ات  یبمداش   یهامرات ت دهنده ترشیجا که بآ 

و ارج اع  تیریم د ص،یتش خ یب را یکم یهاو ممارت
رس د یان د، ب ه نظ ر م کرده اتتیدر دهیزنا  خشونت د

از جمل ه مرات  ت  یبمداش   یه اش مرات ت دهندهآموز
 مرات  تنات ال ک ه اغل ب تنم ا  یمراک ز پ ر یه ادهن ده
ه ا در ب ا آ  دهی باشند که ز  خش ونت دیم ییهادهنده

زن ا ، ب وان د  نیکمک به ا ی گونگ یارت اط است، برا
 یریش گیپ یت ا ح دود ین امطلوب ب اردار یه اامدیاز پ
  .4)کند

و  یمن  ل ه جنس  یه ایم اریبا ب یخشونت خانگ ارت اط
دار ب ود. در مطالع ه یدر غالب مطالعات، معن  یدرد لگن
 نیب  یداریارت  اط معن  زی و همک ارا  ن Coker یمرور

ر زارش  یمن  ل ه جنس  یه ایم اریو ب یخشونت خانگ
 تیتواند در ارت اط با  دم حساس یارت اط م نی. ا 42)شد

 ،یمن  ل ه جنس  یه ایماریبه ب نس ت دهیزنا  خشونت د
 یو   دم جس  جو یها به مراکز بمداش   دم مراجعه آ 

 .باشد یو خدمات بمداشت بارور یبمداش  یهامرات ت
و محدود  یتو یمطالعه، جس جو نیجمله ن اط توت ا از

 و یرررس  یاست ک ه از روش آم ار یبه مطالعات یساز
مطالع  ه حاض  ر  یه  اتیان  د. از مح  دوداس   فاده ک  رده

 یس ی، در نظ ر ر رت ن ص رف مطالع ات انگلتوا  ب هیم
 یه ام  اچت و ر زارش یب ه تم ام یابیزبا ،  دم دس  

مطالع ات  جین  ا لیسه و تحلیدر م ا یمن شر نشده، ناتوان
 یتوان د م واردیه ا م تیمح دود نی اشاره کرد.  ل ل ا

و تاب ل اس  فاده  تی فیب ا ک ح،یمانند:  دم رزارش ص ح

نمون ه حج ب  ،یریرم اچت، روش مخ لف نمونه یبرخ
م فاوت باشد. با توج ه ب ه  یهام فاوت و اس فاده از ابزار

ه ا، تیدودمح  نی رت  ا یتوا  برایمطالب ارائه شده م
تم  ام مطالع  ات م  رت ط  یک  ه ب  ه بررس   یانج  ام مطالع  ات

 یب را زیپرداخ ه است و انجام م  ا آن ال یو خارج یداخل
را مطالع ات  ریتفس  یب را یکل جهین  کیبدست آورد  

 .کرد شنمادیپ
مخ ل ف  یه ااکث ر جن  ه یمطالعه حاضر، ارت اط تو در

نش ا  داده ش د. ب ا  یبا خشونت خ انگ یبمداشت بارور
 یه ادر تم ام دوره یبمداش ت ب ارور تی توجه ب ه اهم
ک ه بم  ود  نی ز ، و ب ا توج ه ب ه ا کی یمخ لف زندر
ه ا س المت زن ا  و کودک ا  آ  یب را یبمداشت بارور

ه زاره ب ه ش مار  توسعهاست، و از اهداف  یاتیممب و ح
 یدریو رس یاز خشونت خانگ یریشگیپ تیاهم د،یآیم

مم ب س المت ک ل جامع ه محس وب  یه ابه آ  از جن ه
 .شودیم
 

 سپاسگزاری
 یتخصص   یم ال  ه ب  ر ررت   ه از رس  اله دک   ر نی  ا

 یبمش   دیش م یدانش گاه  ل وم پزش ک یبمداشت بارور
 نیو مس ا دت مس ئول یاز همک ار لهیوس نیباشد. بدیم

دانش  گاه  ل  وم  وتریدانش  کده، ک ابخان  ه و واح  د ک  ام 
 یدر جس   جو یجم ت همک ار ،یبمش   دیش م یپزش ک

 شود.یم یم اچت تشکر و تدردان
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