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 1382 سال ،اصفهان در شهر رسي انواع خشونت خانوادگي نزد زنانبر

  2  دكتر زيبا فرج زادگان،2دكتر احمدرضا زماني، 2مرتضي مهدي زاده، 1 حسين ملك افضليدكتر
 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت 1
   اصفهاني، دانشگاه علوم پزشكگروه پزشكي اجتماعي  2

  چكيده
اينگونه خشونتها در همه كشورها  .شونت شوهران مسئله اي است كه حيات خانواده و جامعه را تهديد مي كندخ :سابقه و هدف

ابعاد مختلف خشونت و راهكارهاي عملي كاهش  كه در آن  بود1997گزارش شده و موضوع اصلي كنفرانس حقوق بشر وين در سال 
   . رواني، جنسي،  اقتصادي و فيزيكي شوهران بررسي شده است-كالميدراين مطالعه نيز موارد  مختلف خشونتهاي . آن بيان شد

 بوسـيله  ،در منطقه عملياتي انجمن تنظـيم خـانواده در اصـفهان   . مرحله اول اين مطالعه يك كار آزمايي در عرصه است:  روشها مواد و 
   .گرفتانجام  X2و آزمون  SPSS يآمارر نرم افزانتايج به كمك آناليز .  ساله مصاحبه شد15-49 زن شوهردار 815پرسشنامه با 

شونتهاي خ .بود)  درصد62 تا 34(رواني -كالميخشونت براساس نتايج حاصله بيشترين فراواني انواع خشونتها مربوط به  :ها يافته
  .) درصد5-53(فيزيكي در مراتب بعدي گزارش شده است  جنسي، اقتصادي و

بـه ايـن    . زيع فراواني انواع خشونتها متاثر از مرحله گذر فرهنگي اجتمـاعي جامعـه باشـد              به نظر مي رسد تو     :ها  گيري و توصيه    نتيجه
مي توان با ارتقاء موقعيت و ارزشهاي انساني زنان و مشاركت           . معني كه شكل خشونت از فيزيكي به ساير اشكال آن در حال تغيير است             

   .داشتآنان در آگاه سازي مردان گامي در جهت تحكيم مباني خانواده بر

  . خشونت فيزيكي، خشونت اقتصادي، خشونت جنسي، خشونت كالمي رواني،خشونت عليه زنان :واژگان كليدي
  

  مقدمه
غيرعادي بودن روابط بين زن و شـوهرها بـه لحـاظ ارزشـهاي              
فرهنگي و قوانين و مقررات موجود مسئله اي است كه حيـات            

 عينـي   يكـي از مـصاديق    . جامعه را تهديد مـي كنـد       خانواده و 
). 1(رابطه غيرعـادي و نامتعـارف، خـشونت در خـانواده اسـت             

  مردان براي پيشبرد اهـداف خـود دسـت بـه اعمـال خـشونت               
اما زنان نيز از ترس آبرو و يا وحـشت از خـشونت در              . مي زنند 

برابر خواسته هاي غيرمنطقي شوهران خود تسليم مـي شـوند           
ـ             دنبال دارد  كه اين خود آسيب رواني جدي را بـراي خـانواده ب

)2.(  
گزارشهاي جهاني در مورد خشونت و سالمتي مدل اكولوژيـك          
 را مطرح مي كند كه داراي ابعاد متفاوت بيولوژيكي، اجتماعي،         

). 3( فرهنگي، اقتصادي و سياسي اثرگذار بر خشونت مي باشد          

در اين رابطه گزارشات فراواني از نقـاط مختلـف جهـان وجـود              
در : بطور مثال  . داخلي اين كشورهاست   از منابع   دارد كه عمدتاً  

 درصـد و    20در كلمبيا       درصد، 35مريكا  آدر      درصد، 63شيلي  
جسمي شوهرانـشان قـرار     درصد زنان مورد آزار    62در گينه نو    

ز عامل فوت بيش ا   همين گزارش نشان مي دهد كه       . گرفته اند 
و بـنگالدش ناشـي از خـشونت     كانـادا  نيمي از مقتوالن زن در

منشي پارلماني دولـت آلمـان هـم        ). 4(ود بوده است    همسر خ 
 زن از خانه خـود     45000مدعي است كه در اين كشور ساليانه        

گريخته و به خانه هاي امن پناه مي برند زيرا از طرف همسران             
 مـسئله   .)5( گيرنـد  يمـ خود مورد ضرب و شتم و خشونت قرار       

خشونت عليـه زنـان آنچنـان فراگيـر و بـدون مـرز اسـت كـه                  
سازمانهاي دفـاع از     دهاي جهاني نظير سازمان ملل متحد و      نها

حقوق بشر را واداشته است كه نسبت به ايـن موضـوع واكـش              
بطوريكه در قطعنامه كنفـرانس حقـوق بـشر كـه             نشان دهند، 
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                                                                       خشونت عليه زنان                      نشگاه آزاد اسالمي  پزشكي داعلوممجله  / 64  

 در وين برگزار شد با اشاره بـه اشـكال خـشونت             1997درسال  
كيـد  زنان در سراسر جهان به ايـن نكتـه تا         بر عليه   اعمال شده   

داده شود   ييرغبايد در نگرش مردان به زنان ت      ... "شده است كه  
و زنان به مردان ياري برسانند كه در برداشتهاي خود نسبت به            

  ).6("زنان تجديد نظر كنند
در اين مطالعه كه جهت رعايت حقوق زنان و تحكيم خانواده با          

ــي  ــشتيباني علم ــد   -پ ــل متح ــت مل ــندوق جمعي ــي ص اجرائ
(UNFPA)  تنظيم خانواده جمهـوري اسـالمي ايـران          و انجمن 

روانـي،  -مـوارد مختلـف خـشونتهاي كالمـي        انجام شده اسـت،   
فيزيكي و اقتـصادي شـوهران عليـه زنـان در منطقـه                جنسي،

عملياتي انجمن تنظيم خانواده در اصفهان مـورد بررسـي قـرار            
   .گرفته است

  
  مواد و روشها

 مي باشـد كـه      ين مطالعه مرحله اول يك كارآزمائي در عرصه       ا
كـل جمعيـت آن     . در دو منطقه شهر اصفهان انجام شده است       

  حــدود ده هــزار نفــر بــوده و جمعيــت مــورد مطالعــه را زنــان
 با استفاده   pilotطرح  .  ساله همسردار تشكيل داده اند     15–49
 خـانوار آمـادگي خـود را بـراي          34 خانوار انجام شد كـه       40از  

. ) مشاركت در مطالعه    درصد عدم  14(د  پاسخگوئي اعالم داشتن  
اساس تعريف عملـي ايـن مطالعـه         شيوع خشونت عليه زنان بر      

اساس اين مطالعه حجم نمونه       بر . درصد برآورد گرديد   10برابر  
به نحوي انتخاب شد كه با احتساب ضريب عدم پاسخ دهي در            

 درصد 95 درصد درخشونت بتوان با احتمال 50صورت كاهش  
% 5ير بودن مداخلـه را در سـطح         فرضيه بي تاث  ) قدرت آزمون (

گرچه نمونه محاسبه شده براي ارزيابي مداخله       . مردود شناخت 
كه بعداً انجام خواهد گرفت در نظر گرفته شده است ليكن بـه             

 درصد باشد ايـن حجـم نمونـه         10فرض اينكه درصد خشونت     
حجم نمونه   . درصد برآورد نمايد   2مي تواند خشونت را با دقت       

  .  نفر برآورد شد815 برابر تقريباً 
با سرشماري اوليه چارچوب نمونه گيري بدست آمـد و سـپس            
بروش سيستماتيك و به فاصله دو در ميان نمونـه هـا انتخـاب              

تعيين اولين خانوار نمونه نيز بروش تصادفي ساده انجام         . شدند
نمونه هائي مورد پرسش قرار گرفتند كه عالوه بـر تمايـل            . شد

 نيز رضايتنامه كتبي ورود بـه مطالعـه را          خود آنها، شوهرانشان  
مي كردند و در صورت اعالم عدم تمايل از سوي هر يـك                امضا

 درصـد از    6 تـا    1بـين   . از زوجين از مطالعه خارج مـي شـدند        
 خانوار نيز   5نمونه ها به برخي از سواالت پاسخ ندادند و تعداد           

. داز مطالعه خارج شدند كه از خانوارهاي بعدي جايگزين شـدن          
توان آنرا به عنوان      نيست ولي مي   شايعاين اتفاق گرچه چندان     

  .محدوديت در مطالعه به حساب آورد
مـصاحبه بـا       ابزار مطالعه پرسشنامه بود كه پس از مرور متون،        

افراد و ذينفعان جامعه با استفاده از سواالت بـاز طيـف حـاالت     
يدي  پس از تنظيم سواالت كل     ممكن جوابها را بدست آورديم و     

بـار ظـاهري و   تاع. به تبديل آن به پرسشنامه اقدام شـد       نسبت  
گـروه  ،   نظر كارشناسان ذيـربط بهداشـتي      محتوي پرسشنامه با  

پزشــكي اجتمــاعي و كمتيــه اخــالق دانــشگاه علــوم پزشــكي 
، pilotاصــفهان تاييــد شــد و تغييــرات اوليــه انجــام و بعــد از  

شنامه  پرســReliabilityپرســشنامه آن نهــائي گــشت و بــراي 
 pilot استفاده كرديم كه به فاصله يك ماه بعـد از            test-retestاز
سـواالت براسـاس   .  بدست آمدr=0/83 نمونه انجام شد و      40با  
.  بــود) هيچوقــت بنــدرت و  اغلــب، گــاهي،  هميــشه،( حالــت 5
ــاي   غمت ــامل فاكتوره ــه ش ــن مطالع ــر در اي ــورد نظ ــاي م يره

اقتصادي     جنسي، رواني،-كالمي: دموگرافيك و خشونتها شامل   
  .و فيزيكي مي باشد

و  روش گردآوري داده ها مصاحبه بـا تكميـل پرسـشنامه بـود            
پرسشگران نيز از كاردانها و كارشناسـان بهداشـتي بودنـد كـه             

بمنظـور اطمينـان از صـحت       . بمدت سـه روز آمـوزش ديدنـد       
 برخــي از ســواالت پرســشنامه يتــصادفبــصورت   پرســشگري،

  جهـت آنـاليز داده هـا  از         . ار گرفـت  مورد پرسشگري قر    مجدداً
آمارهاي توصيفي اسـتفاده    .  استفاده شد  SPSS يآمارنرم افزار   
  α=0.05. بهـره گـرفتيم  X2موارد مقايـسه از آزمـون    شد و در

  .براي سطح معني دار بودن در نظر گرفته شد
  

  ها يافته
 سـاله شـركت     15-45 نفر خانم همسردار     815در اين مطالعه    
 درصـد ايـن     10.  سـال بـود    34گين سني آنهـا     كردند كه ميان  

 درصــد 4 درصــد ديپلمــه، 32خانمهــا تحــصيالت دانــشگاهي،
  .بيسواد و بقيه آنها داراي تحصيالت زير ديپلم بودند

 درصد از خانمها شاغل در خارج از منـزل و  بقيـه خانـه دار                 7
بــين .  درصــد آنهــا اولــين ازدواج خــود را داشــتند96. بودنــد

 درصـد   37 درصـد فرزنـدي نداشـتند،        32خانمهاي پاسـخگو    
 .داراي يك فرزند و بقيه آنها دو يا بـيش از دو فرزنـد داشـتند               

 درصد از نمونه ها كمتر از يك ميليون ريـال     41درآمد ماهيانه   
 درصد آنها درآمد باالي سه ميليون ريـال در مـاه            4بود و تنها    

  .داشتند
 اول  :يافته هاي اين بررسي شـامل دو قـسمت جداگانـه اسـت            

بـدون در نظـر گـرفتن       ( اينكه از ديدگاه خانمها چـه مـواردي         
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 65 / حسين ملك افضلي و همكاراندكتر                                                                                 83 زمستان  •2 شماره •14سال 

جـدول  . ( شـود  خـشونت تلقـي مـي   ) وقوع، و يا عدم وقـوع آن    
و دوم اينكه چه مواردي از اين خشونتها در خـانواده           ) 1شماره  

  .)2جدول شماره ( آنها واقع شده است 
  

ه زنان از ين اشكال خشونت عليع فراواني بدتريتوز -1جدول 
  1382 ، سال اصفهان، زن مطالعه شونده815دگاه يد

  درصد  تعداد  نوع خشونت
  81  660  د درصورت مخالفتيعكس العمل شد

-كالمي  76  619  سكوت آزار دهنده  
  58  473  محول كردن كار فرزندان به خانم  رواني

  86  701   ارضاء درهرزمانيتوقع از زن برا
  جنسي  82  668   زنيزي غريازهايعدم درك ن

  75  611   مرديرها كردن زن بعداز ارضا

  78  636  گرانيخرج كردن براي د
  اقتصادي  77  628  ري از مشاركت اقتصادي يجلوگ
  73  598  ري از استقالل مالي زنيجلوگ

 –پـرت كـردن     - تكان دادن    –هل دادن     فيزيكي
  98  799  ...لي زدن ويس

  
عليه زنان   شده توزيع فراواني شايعترين خشونتهاي اعمال-2جدول 

  *1382 ، سالدرمنطقه عملياتي انجمن تنظيم خانواده اصفهان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -از ديدگاه مطالعه شوندگان بدترين اشـكال خـشونت كالمـي          
عكـس العمـل شـديد در صـورت      : اين مـوارد بـود    رواني شامل   

و محول ) %76(، سكوت جهت آزار دادن   )%81(مخالفت همسر   
بـدترين اشـكال خـشونت      ). %58(انم  كردن كار فرزندان به خـ     

گاه پاسـخ دهنـدگان، توقـع از زن بـراي ارضـاي             دجنسي از دي  

عدم درك نيازهـاي غريـزي زن در         ،)%86(مردان در هر زمان     
و رها كردن همـسر بعـد از ارضـاي مـرد            ) %82(رابطه جنسي   

 بـدترين    آنهـا  گاهدهمچنين از اين ديـ    . بيان شده است  ) 75%(
ولخرجـي كـردن    : عبارت بودند از  تيب  خشونتهاي اقتصادي بتر  

، جلوگيري كردن مردان از مشاركت زنان       )%78(خارج از منزل    
و ممانعـت از اسـتقالل      ) %77(در تصميم گيريهـاي اقتـصادي       

  ). %73(مالي زنان 
 از زنان هر نوع برخـورد        درصد 98مورد خشونتهاي فيزيكي     در

را ) ...هـل دادن، تكـان دادن، پـرت كـردن، سـيلي و            (فيزيكي  
  .خشونت عليه زنان تلقي مي كردند

شايع ترين خشونتهاي اعمال شده عيله زنان كه هميشه، اغلب          
 -و يا گاهي از طريق همسر آنها واقـع شـده، خـشونت كالمـي              

خشونتهاي جنسي، اقتصادي و فيزيكي به ترتيـب        . رواني است 
  .در مراتب بعدي گزارش شده است

رواني در خـانواده هـا      -شايع ترين اشكال وقوع خشونت كالمي     
، عكس العمل شـديد     )%52( محول كردن كار فرزندان به خانم     

) %34(و تصميم گيري بدون مشورت      ) %40(در موقع مخالفت    
از نظر آمـاري ارتبـاطي بـين سـطح درآمـد خـانوار،              . مي باشد 

روانـي  -اشتغال زنان و تعداد فرزندان با وقوع خـشونت كالمـي          
رواني و سطوح مختلف    -كالمياما وقوع خشونت    . مشاهده نشد 

تحصيالت زنان و مردان اختالف معنـي داري داشـت بـه ايـن              
  . معني كه وقوع خشونت در تحصيالت پائين تر بيشتر است

شايع ترين اشكال خشونت جنسي در خانواده هـا توقـع از زن             
، ميـل مفـرط جنـسي       )%53(جهت ارضاي مردان در هر زمان       

. بود) %26( د از ارضاي مرد   و رها كردن همسر بع    ) %44(مردان  
اگر چـه خـشونت جنـسي در مـردان بـا تحـصيالت نهـضت و                 
حوزوي و در خانواده هـاي بـا هزينـه ماهيانـه بـاالتر از چهـار                 
ميليون ريال بيشتر از بقيه موارد بود ولي اختالف معنـي داري            

  . از نظر آماري نداشت
شــايعترين اشــكال وقــوع خــشونت اقتــصادي در خــانواده هــا  

يري مردان از مشاركت خانم درتصميم گيـري اقتـصادي          جلوگ
و ممانعـت آنهـا از دسـتيابي خـانم بـه اسـتقالل مـالي        ) 25%(
هر . و خرج كردن درآمد خانواده براي ديگران مي باشد        ) 19%(

هـاي بـا هزينـه       چند فراوانـي خـشونت اقتـصادي در خـانواده         
 ماهيانه كمتر از يك ميليون ريال و با سطح تحـصيالت پـائين            

  بيشتر از بقيه موارد اسـت، ولـي ايـن اخـتالف از نظـر آمـاري                 
  . معني دار نيست

 لگد  ،)%6(هل دادن و پرت كردن      : وقوع خشونت فيزيكي شامل   
گزارش ) %5(و پيچاندن دست و كشيدن مو       ) %5(و مشت زدن    

ارتبـاط معنـي داري بـين وضـعيت هزينـه خـانوار،             . شده است 
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 مشاهده  يبا خشونت فيزيك  تحصيالت زن و مرد و اشتغال زنان        
  . نشد

  
  بحث

خــشونت عليــه زنــان پديــده اي اســت كــه در آن زن بخــاطر 
مورد اعمـال زور و تـضيع       ) صرفاً بعلت زن بودن   ( جنسيت خود 

چنانچـه ايـن    . گيـرد  قرار مـي  ) مرد(حق از سوي جنس ديگر      
   از آن بـه خـشونت خـانگي تعبيـر           ،رفتار بين زن و شوهر باشد     

  .)7(مي شود 
 اجتماعي تاثيرگـذار    -توجه به عوامل فرهنگي     بررسي با  در اين 

در خشونتهاي شوهران نسبت به زنان خـود، روي خـشونتهائي           
تكيه شده است كه جامعه مورد نظر آنـرا خـشونت تلقـي مـي               

 اعــالم شــده بيــشترين فراوانــي را هايدر بــين خــشونت. كنــد
رواني تشكيل داده اند و خشونتهاي جنسي       -خشونتهاي كالمي 

 همچنـين كمتـرين     .قتصادي در رده هاي بعدي قرار دارنـد       او  
ايـن  . ش شده اسـت   ارفراواني متعلق به خشونتهاي فيزيكي گز     

هرچنـد مـسئله    ). 3(روند با بررسـيهاي قبلـي همخـواني دارد          
 عليه زنان ابعاد گسترده اي در كليه كشورهاي جهـان           تخشون

آمـار  دارد، اما به دليل عدم اعالم، عدم ثبـت يـا كـم شـماري،                
 خود زنان نيز در اين مشكل       .)1(دقيقي از آن در دست نداريم       

آماري دخيل هستند چرا كه حاضرند سالها چنـين مـشكلي را            
بدوش بكشند ولي بخود جرات نمي دهند درباره آن، بـا كـسي     

رسـد ميـزان واقعـي خـشونتها          لذا بنظر مـي    .)5(گفتگو كنند   
در بـين   . شـد بيشتر از ارقـام گـزارش شـده در ايـن بررسـي با             

خانواده هائي كه در سطح تحصيالت نهضت و ابتدائي هـستند           
رش شده است و با افـزايش سـواد زن و           ابيشترين خشونتها گز  

 همچنين شـاغل بـودن زن و        .مرد از ميزان آن كاسته مي شود      
ايـن  . افزايش درآمد خانوار نيز در كاهش خشونتها مـوثر اسـت          

يد چمران اهواز انجام    وضعيت در مطالعه اي كه در دانشگاه شه       
 در اين بررسي عكس العمل شديد       .)8( بيان شده است     ،گرديد

مردان در مواقع مخالفت، تصميم گيري بدون مشورت و محول          
كردن مسئوليت و كـار فرزنـدان بـه خـانم بعنـوان شـايعترين               

رواني گزارش شـده اسـت كـه در مجمـوع           - كالمي هايخشونت
ي است كه در مطالعات قبلي ميزان آن نزديك به دو برابر نتايج   

 درصـد   5 از طرف ديگر اندكي بـيش از         .)3(بدست آمده است    
زنان خشونتهاي فيزيكي شوهرانشان را گزارش كـرده انـد كـه            

در صورتيكه در مطالعـات  . كمتر از نصف گزارشات جهاني است   
مختلف خشونتهاي فيزيكي را بعنوان بـارزترين نـوع خـشونت           

   ايــن وضــعيت .)3-5(رده انــد عليــه زنــان در دنيــا مطــرح كــ

 كه در ذيل به آنها اشـاره         داليل متفاوتي داشته باشد    دتوان مي
  . خواهد شد

اول اينكه خشونتهاي فيزيكي نمود ظاهري بيشتري در محاكم         
و مراكز مشاوره دارد و مطالعات مختلف روي آن متمركز شـده            

دوم اينكـه اصـوال زنـان مـا كمتـر از خـشونت فيزيكـي                . است
 خـشونت  هسـوم اينكـه واقعـا مـردان جامعـ         . ندن مي ك  صحبت

 ليكن ساير   ،فيزيكي عليه همسر خود را كاري ناپسند مي دانند        
جنبه هاي خشونت بداليل فرهنگي اجتماعي برايشان مشخص        

چهارم اينكه قوانين قضائي در مورد خشونتهاي فيزيكي        . نيست
ل شايد همه موارد فوق و همچنين دالي      . صراحت بيشتري دارد  

ديگري خـشونتهاي عليـه زنـان را از نـوع فيزيكـي بـه سـمت                 
  . رواني سوق داده است-كالمي

شايعترين خشونت اقتصادي شامل جلوگيري از مشاركت زنـان         
در تصميم گيري اقتصادي، عدم استقالل مالي و هزينه كـردن           

 %25 كـه نزديـك بـه        مـي باشـد   مد خانواده براي ديگـران      آدر
 WHOالبتــه در گــزارش  .اشــتندخــانواده هــا از آن شــكايت د

مشاركت بدون مزد زنان در توليد خدمات خانگي و بهداشتي و           
را نيـز در ايـن   ... مراقبتهاي مربوط به كودكـان و سـالمندان و     

متون اسالمي نيز براي همه موارد فوق . خشونتها ذكر مي كنند
لذا دو مطلب حائز اهميت . حقوقي را براي زنان قائل شده است    

ل اينكه خشونتهاي اقتصادي واقعي در منطقه عملياتي        او. است
 دوم اينكه بـراي نظـام       ،انجمن بيش از ارقام گزارش شده است      

  . حقوقي زنان در جامعه بايستي تالش مضاعفي صورت پذيرد
شايعترين خشونت جنسي گزارش شده در اين مطالعه توقع از          

 زن   رها كردن  ،زن براي آمادگي جهت ارضا مردان در هر زمان        
بعــد از ارضــا مــرد و عــدم درك مقابــل احــساسات و نيازهــاي 

از طرف ديگر در متون اسـالمي بـراي مـسائل           . بودغريزي زن   
جنسي وظايفي براي زن و مرد مطرح شده اسـت ماننـد درك             
متقابل نيازها و احـساسات غريـزي، توجـه بـه ارضـا طـرفين،               

ال اگـر   ح.... آراستگي و نظافت، رعايت شرايط زماني و مكاني و        
  يكي از طرفين، بـه وظـايف و تعهـدات خـود عمـل نكـرد آيـا                  
مي تواند مجوزي باشد كه طرف مقابل هـم بـه تعهـدات خـود               
عمل نكند؟ جواب اين پرسش در حيطه متخصـصين مربوطـه           
است اما آنچه مسلم است در كنار مسئله تمكين زن بايـد روي             

  در مجمـوع بنظـر     . وظايف مـرد نيـز تاكيـدي شايـسته بـشود          
خصوص زنانيكه جزء   به  مي رسد وجود هر خشونتي عليه زنان        
 منجر به ظهـور ابعـاد       ،گروههاي آسيب پذير جامعه مي باشند     

ديگري از خشونتها شده و كانون خانواده را دچار مشكل جدي           
 لذا همچنانكه در قطعنامـه كنفـرانس حقـوق     .)9،10(مي كند   

نسبت بـه  بايد نگرش مردان ":  وين آمده است 1997بشر سال   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 5

http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-246-fa.html


 67 / حسين ملك افضلي و همكاراندكتر                                                                                 83 زمستان  •2 شماره •14سال 

زنان تغيير داده شود و زنان هم بـه مـردان يـاري رسـانند كـه                 
  . "نظر كنند نسبت به زنان تجديدرا برداشتهاي خود 

  :  ذيل به نظر مفيد مي رسدپيشنهاداتدر اين راستا 
  فرهنگ سازي براي تقويت جايگاه و ارزشهاي انساني •
 ارتقاء موقعيت اجتماعي زنان •
 باروري در جامعهارتقاء سطح بهداشت و حقوق  •
آگاه سازي مردان نسبت به ابعاد مختلف خشونت وتاثير          •

 منفي آن بر وضعيت فعلي و آينده خانواده
 گسترش فرهنگ و تسهيالت مشاوره خانواده •

استفاده از بستر ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي جهت          •
 درك و كاهش خشونت در خانواده 

  

  قدرداني
سئولين و كارشناسان محترم    اجرائي م -هاي علمي  از پشتيباني 

صندوق جمعيت ملل متحد و انجمن تنظيم خانواده جمهـوري          
اســالمي ايــران، كميتــه اخــالق و معاونــت محتــرم بهداشــتي  
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مدير بهداشت خـانواده اسـتان           

  .در مراحل مختلف طرح، صميمانه قدرداني مي شود
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