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  چكيده

 .كند مي را به عنوان يك اولويت بهداشتي قلمداد تمامي كشورهاي جهان وجود دارد و سازمان بهداشت جهاني، آن        خشونت عليه زنان در   
هاي مـستقيم و     در مورد هزينه   ي مطالعات محدود  ولي  است،  در جهان انجام گرفته    اين موضوع وع و بروز    خصوص شي  مطالعات متعددي در  

ي در  رهـاي اقتـصادي مـستقيم همـسر آزا         طالعـه در نظـر دارد هزينـه       اين م  لذا. عمل آمده است  ه  غير مستقيم اقتصادي خشونت خانگي ب     
توجـه بـه    بـا . اين پژوهش از نوع پژوهش توصـيفي و مقطعـي اسـت    .تعيين نمايد در شهر تهران را    ي قانون يکزشپگانه  جنپمراجعين مراكز   

تعداد حجم نمونه معـادل      درصد، ٥زشكي قانوني شهر تهران و دقت       پگانه  جنپ درصدي همسر آزاري در مراجعين به مراكز         ١٨ميزان شيوع   
هـاي   حسب هزينـه تمـام شـده و هزينـه          محاسبه هزينه بر   شيوه   .آوري گرديد   اطالعات جمع  ،د و از طريق تكميل پرسشنامه     ر نفر برآو  ٢٢٥

قضايي و هزينـه رفـت و آمـد و سـاير      ـ  گرد قانوني هاي بخش پي هزينه  هاي خدمات درماني،  هزينه تمام شده شامل هزينه.استاي  حاشيه
 ٢٣٥٩٥معادل    ريال، خريد دارو   ٢٥١٥٦العه در مورد حق ويزيت معادل       ط نفر مورد م   ٢٢٥ميانه هزينه ارائه خدمات براي       .موارد بوده است  

   نفـر   ٩٠٥٠ توجـه بـه    ريـال بـوده اسـت كـه بـا     ٥٠٠٠٠ ريال و انجام آزمايـشات معـادل        ٣٣٤٨٣برداري و سونوگرافي معادل      ريال، عكس 
ي انتظـامي  روهـاي قـانوني نيـ    هزينه. گردد  ريال برآورد مي٤٠٧/١٣٣/٢٨٠درماني  ـ  استفاده كننده از خدمات در سال، كل هزينه پزشكي

 ريـال بـوده كـه هزينـه كـل           ٣٥٠/٠٧١/٣٢٠ها بـراي افـراد مـورد نظـر            ريال و ساير هزينه    ٩١٠/٧٣٦/٤٦٥/١ اًبراي استفاده كنندگان جمع   
عمل آمده تـا قبـل    ه  بار مراجعه و مربوط به اقدامات ب       هاي ناشي از يك    دست آمده هزينه   هبرآورد ب  . ريال برآورد شده است    ٦٦٧/٩٤١/٠٥٦/٢
هاي بعدي پس از صدور      گيري بار و همچنين هزينه پي     نانچه دفعات مراجعه بيش از يك     چ. استكز پزشكي قانوني    اجعه قربانيان به مر   از مرا 

در  .اسـت دولـت و مـردم    دست خواهد آمد و بيانگر هزينه باالي اقتصادي بر      ه تخمين درستي ب   ،حكم پزشكي قانوني نيز در نظر گرفته شود       
رسـد مقـادير     مـي   امـا بـه نظـر      ،هاي واقعي با توجه به فقدان اطالعات در اين زمينه بسيار دشوار است             برآورد هزينه  هر چند نهايت اين كه    

ثر و ؤگذاران بخش سالمت ايجاد كند تا نسبت بـه انجـام مـداخالت مـ     دست آمده بتواند انگيزه كافي را در برنامه ريزان و سياست   هتقريبي ب 
  .آزاري و عوارض ناشي از آن اقدام كنند ديده همسر كنترل پ وهدف كاهش قانوني با

  
  ي، هزينه همسر آزاري همسر آزارخشونت خانگي، :ها واژه كليد

  
                                                           

 تهران، خيابان اوين، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی: پاسخگو نويسنده ∗
  ۲۲۴۱۸۷۵۵: تلفن

E-mail: asf@hbi.ir 
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  ٢٠٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  مقدمه
خـشونت عليـه زنــان در تمـامي كــشورهاي جهـان وجــود دارد و     
مرزهاي فرهنگ، طبقه اجتماعي و اقتصادي، تحـصيالت، قوميـت و           

از كـشورهاي جهـان     چـه در بـسياري       گـر . سن را در نورديده است    
خشونت عليه زنان منع گرديده و افـراد از ارتكـاب بـه آن بازداشـته                

  واقعيت آن است كه خشونت عليه زنان در پس شعائر،ولي ،شوند مي
گيرد  آداب فرهنگي، هنجارهاي اجتماعي و اعتقادات مذهبي پناه مي    

دليل وقوع همسر آزاري جسماني در محـيط         هب .]١[شود و پنهان مي  
جدي نگرفتن   ن از ضرب و شتم و     آوصي خانواده و عدم تفكيك      خص

توان به   ي و انتظامي كشورها، به سختي مي      يموضوع توسط نظام قضا   
 خـشونت  ].٢[معتبر و موثقي در اين زمينه دسـت يافـت          ،آمار دقيق 

خاطر جنسيت خود، مورد    ه  اي است كه در آن زن ب       عليه زنان پديده  
چنانچه . گردد ميواقع   جنس ديگر    اعمال زور و تضييع حق از سوي      

 از آن به    ،اين نوع رفتار در چارچوب خانواده و بين زن و شوهر باشد           
خشونت خانگي هر چنـد بخـوبي        .]٣[شود خشونت خانگي تعبير مي   

اجتماعي  طور قطع با عوارض جسمي، رواني و       ه ب ولي ،شناخته نشده 
  ،  ٢٠٠٠سـال    سـازمان بهداشـت جهـاني در      . استشماري همراه    بي

قلمـداد   يك اولويت بهداشـتي      عنوان   زنان را به   يه عل يخشونت خانگ 
  :سازد که يخاطر نشان م و نموده

بار در طول عمرشـان   حداقل يك   از زنان در جهان، درصد ٢٠حداقل   -
 .اند توسط يك مرد و يا مرداني مورد خشونت جسمي قرار گرفته

ملـه مـردان    صورت مكرر مورد خـشونت و ح      ه   زنان ب   از بسياري -
 .شوند واقع مي

سـت از آسـيب      ا ممكـن    عوارض بهداشتي خشونت عليـه زنـان،       -
در موارد شديد   . جزئي تا ناتواني مزمن و مشكالت رواني متغير باشد        

 و حتي خودكشي را بـه       HIVبه   تواند ابتال  اين عوارض مي    خشونت،
چند مطالعات زيادي در كشورهاي جهان       هر. ]٤[ته باشد شهمراه دا 

 ولــي ،خــصوص شــيوع و بــروز خــشونت خــانگي صــورت گرفتــه در
هاي انجام شده در مورد عوارض مـالي آن بـسيار محـدود و               پژوهش
هـاي   اين مدل مناسبي كه بتواند تمـام هزينـه         عالوه بر . استاندك  

از آنجا كه شيوع خشونت خـانگي       . ]٥[موضوع را بسنجد وجود ندارد    
و اكراه و بي ميلـي زنـان        در پس تعاريف محدود و نابسنده از سويي         

 اندازه و مقـدار     ،براي فاش كردن آن از سويي ديگر پنهان شده است         
جداي از مـشكالت جـسمي و       . هاي واقعي آن مشخص نيست     هزينه
 يهـا   هزينـه    از ي ناشـ  يبـار مـال   ،  مربـوط بـه آن    هاي درمـاني     هزينه

هـاي ديگـر     مشكالت رواني و هزينـه       نگهداري و سرپرستي كودكان،   

  ].٦[اسـت شدن افـراد نيـز مطـرح     يگرد قانوني و زندان  پي همربوط ب 
انجـام  در مركز پزشـكي راش        ،١٩٩٢اي توسط ماير در سال       مطالعه
 ١٦٣٣هاي درماني قربانيان خشونت در شيكاگو را          هزينه يو. گرفت
ز در يــ نگلــس. ]۷[بــرآورد نمــود فــرد در ســال ه  هــريبــه ازادالر 
 ١٠تـا    ٥زنـان در آمريكـا را       هاي خـشونت عليـه       ، هزينه ۱٩٩١سال

 مطالعــات در ايــران]. ۸[بيليـون دالر در ســال بــرآورد نمـوده اســت  
  شيوع پديده خشونت عليـه زنـان انجـام گرفتـه           نهيزممحدودي در   

هـاي   بـه هزينـه     در هيچ كدام از اين مطالعـات،       متأسفانه   يول است،
 ].۹[ي اشاره نشده اسـت    رآزا مستقيم تحميل شده به قربانيان همسر     

هاي اقتـصادي مـستقيم      تعيين هزينه  ذا اين مطالعه در نظر دارد با      ل
 در شـهر    ي قـانون  ين به مراکز پنجگانه پزشک    ي مراجع آزاري در  همسر
چه بيـشتر مـسئولين      ، گامي در راستاي شناخت و آگاهي هر       تهران

  .بردارد  موضوع و لزوم پيشگيري از آننسبت به
  

   كار مواد و روش
تمـامي  جامعه مورد مطالعه . استمقطعي  ـ  اين پژوهش توصيفي

توسط همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و         اند که     زناني بوده 
. نـد  بود براي نخستين بار به مراجع انتظامي و قضايي مراجعه كـرده          

  درمـاني، (هـاي مـستقيم     از هزينـه يبراي رسيدن بـه بـرآورد دقيقـ      
 قربانيـان همـسر آزاري   ابتدا الزم بـود تعـداد    ..)قضايي و  ـ  انتظامي

بـراي تعيـين    . دست آوريم  همراجعه كننده به مراكز را در يك سال ب        
مراجعه كنندگان به مراكز پزشكي     کل  سهم قربانيان همسر آزاري از      

 انجام پـيش آزمـون و تكميـل پرسـشنامه           ابتدا با قانوني شهر تهران    
و ، ســن و تحــصيالت آنهــا ين فهرســتي از تعــداد مــراجع،مقــدماتي

 منظـور    همينطـور بـه    .آمـد بـه دسـت     ه آنان   جعا دليل مر  ينطورهم
تعداد قربانيان همسر آزاري كـه در طـول سـال بـه             تر    دقيقتخمين  

آمار معاينات ضرب و جرح مراكز      کرده بودند،   مراكز ياد شده مراجعه     
 بـه تفكيـك     ۱۳۷۸-۱۳۸۰ هـاي  پزشكي قـانوني كـشور طـي سـال        

الملـل سـازمان     امور بـين   هاي كشور از طريق روابط عمومي و       استان
تعـداد معاينـات زنـان در مراكـز          .اخذ گرديـد  پزشكي قانوني كشور    

در و   معاينـه    ٥٢٩٢٥ به   ١٣٧٩پزشكي قانوني استان تهران در سال       
اگر ميانگين اين دو را .  معاينه بالغ شده است٤٧٦١٦ به ١٣٨٠سال  

ريم به  براي تعداد مراجعات ساالنه به مراكز استان تهران در نظر بگي          
  .  خواهيم رسيد٥٠٢٧٠رقم 

 ١٨اگر بتوان گفت كه سهم قربانيان همـسر آزاري از ايـن تعـداد               
 پس تعداد قربانيان همسر آزاري كه در طول سال          ،درصد بوده است  
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  ٢٠٣

     همكاران و آمنه ستاره فروزان                                                                                                                              ...       هاي مستقيم خشونت عليه زنانهزينه

 نفـر  ٩٠٥٠كنند بايد بـه حـدود      به مراكز پزشكي قانوني مراجعه مي     
دمات به منظور تعيـين سـهم قربانيـان اسـتفاده كننـده ازخـ              .برسد

سهم قربانيان استفاده كننـده از ايـن   ... قضايي و  ـ  درماني، انتظامي
ها نيز  هزينه. قبيل خدمات در جامعه نمونه مالك و معيار خواهد بود 

هاي اين پـژوهش تعيـين       هاي نقدي نمونه   براساس ميانگين پرداخت  
 پرسشنامه مقـدماتي  ٢٠مرحله پيش آزمون با تكميل    .گرديده است 
 ،هـاي مقـدماتي از نظـر اعتبـار صـوري            پرسـشنامه . تصورت پذيرف 

نوس بررسـي و مـورد      أاالت نامـ  ؤقابليت فهم پاسخگويان و حذف سـ      
 پس از بازبيني و اصـالح پرسـشنامه مقـدماتي،         . ندبازبيني قرارگرفت 

انجـام مـصاحبه    همـراه   و بـه     در مراكز پنجگانـه تكميـل        فرم نهايي 
نگي روند صدور گواهي    از آن جا كه چگو    .  گرديد يآور  اطالعات جمع 

طول درمان و نحوه ارائه آن به دادگاه مانع از دستيابي بـه اطالعـات               
گرديـد،   هـاي ناشـي از همـسر آزاري جـسمي مـي       آسـيب بهمربوط  

بوده مراكز در اين زمينه بسيار سودمند       مستقر در   همكاري پزشكان   
 و ۱۳۸۱ بهمـن و اسـفند سـال         يهـا    در مـاه   ي عمليات ميـدان   .است

 ي قـانون  ي به طور همزمان در پنج مرکز پزشـک        ۱۳۸۲ سال   فروردين
  . آغاز گرديد) واحد شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(

 ١٨ در    عليـه زنـان    ي خـانگ  يهـا    شيوع اعمال خشونت    به با توجه 
تعداد نمونه برآورد     درصد، ٥الذكر و دقت     درصد مراجعين مراكز فوق   

ـ    ٢٢٥شده    سـهم اعمـال    از آنجـا کـه   ياز طرفـ  . دسـت آمـد    ه نفـر ب
 از کل مراجعين در مراکز مختلف متفاوت بـوده          ي خانگ يها  خشونت

است، از روش انتساب متناسب جهـت تکميـل پرسـشنامه اسـتفاده             
 که سهم زنـان کتـک خـورده از          ي که در مراکز   يبه اين معن  . گرديد

 پرسـشنامه تکميـل     يکل مراجعه کنندگان کمتر بوده، تعداد کمتر      
 ٦٦ پرسـشنامه، واحـد جنـوب        ٢١ل   در واحـد شـما     شده است کـه   

 و   پرسـشنامه  ٦٧واحد غـرب      ،   پرسشنامه ٣٣پرسشنامه، واحد شرق    
هـاي مـستقيم     ه بـرآورد هزينـ    . تكميـل گرديـد     پرسشنامه ۴۵مرکز  

هـاي   هاي معاينه بخش   تعرفه    از طريق پاسخگويان،    نيز ر آزاري مسه
الزحمـه كاركنـان     مراكز سازمان پزشكي قانوني كشور و تخمين حق       

  .ادگاه و نيروي انتظامي صورت گرفتد
  

  يمالحظات اخالق
 . اطلالعات، رضايت افراد پاسخگو اخذ گرديدي در جمع آور-
 شده کامالً محرمانـه بـوده و تنهـا در جهـت             ي اطالعات جمع آور   -

 .گيرد ياهداف تحقيق مورد استفاده قرار م
  .گيرد ي نتايج تحقيق مورد استفاده قرار م-

ربط   يها و مؤسسات ذ      به سازمان  يت بهره بردار   نتايج تحقيق جه   -
هاي همسر آزاري جسمي يـادآوري       در تخمين هزينه   .شود  يارجاع م 

واحد تحليل اين مطالعـه تمـامي       ) الف :چند نكته حائز اهميت است    
زنان قرباني همسر آزاري جسمي مراجعه كـرده بـه مراكـز پنجگانـه              

رتيـب مـا بـه دفعـات        بـه ايـن ت    . انـد  پزشكي قانوني شهر تهران بوده    
رويكــرد (ايــم   تــوجهي نداشــته١٣٨١-١٣٨٢مراجعــه آنهــا در ســال

هاي انجام شـده، تنهـا بـه         از سوي ديگر هنگام تعيين هزينه     ). شيوع
ايم كه در يك بار      ها و استفاده از خدماتي پرداخته      آن دسته از هزينه   
در ) ب .قضايي صورت گرفته است ـ  هاي انتظامي مراجعه به دستگاه

ــرداري،   ت درمــاني، آزمــايش،اهــاي خــدم يــين هزينــهتع عكــس ب
مالك و معيار     آنچه كه از سوي قرباني پرداخت شده،      ... سونوگرافي و 

به اين ترتيب اگر قرباني مشمول خـدمات بيمـه          . محاسبه بوده است  
 اًايم كه قربـاني شخـص      هايي توجه داشته   ما به آن هزينه      درماني بود، 

اي   هدف از اين كار محاسبه هزينه حاشيه       .آن را پرداخت كرده است    
بـه طـور     .اسـت درمان ناشي از اعمال خشونت خـانگي عليـه زنـان            

هـاي خـدماتي كـه توسـط قربانيـان اعمـال خـشونت               معمول هزينه 
گرفـت از طريـق تعيـين سـهم ايـن            خانگي مورد استفاده قـرار مـي      

  .خدمات محاسبه شد
TC

dv
 =Pi Ci  

TC
dv

  هاي مستقيم خشونت خانگي عليه زنان  تمامي هزينه = 
=Pi كنند و يا افراد  سهم كساني كه از اين خدمات استفاده مي

  قرباني خشونت خانگي 
 = Ci قربانيان(هزينه دادن اين خدمات به افراد(   

هـاي در دسـترس    داده تواند متناسب بـا اطالعـات و     البته فرمول مي  
د هزينه سرانه مراقبـت      برآور ،براي مثال اگر يك محقق    . تعديل شود 

دهـد، هزينـه كـل مراقبـت از          هزينه كل ترجيح مي    از كودكان را بر   
 تواند از حاصل ضـرب هزينـه سـرانه مراقبـت در تعـداد              كودكان مي 

 كـه بـه چنـين خـدماتي نيازمنـد         (كودكان قرباني خشونت خـانگي      
   .به دست آيد )هستند

وجـود دارد   هاي مستقيم    له براي محاسبه هزينه   أدر اين جا دو مس    
ه خـدماتي شـامل تخمـين        چ نخست. كه بايد به بحث گذاشته شود     

هـا خواهـد شـد؟ و دوم سـهم مناسـب اسـتفاده كننـدگان از                  هزينه
 مـا بايـد بـه       ،ال نخست ؤبراي پاسخ به س    ؟خدمات به چه معنا است    

اي آن را    هزينه هر خدمتي توجه كنيم وهزينه تمام و هزينه حاشـيه          
  .مشخص نماييم
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  ٢٠٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

  ها يافته
ان يـ  از قربانين مطالعه نـشان داد کـه سـهم قابـل تـوجه        يج ا ينتا

 ي مراجعه کرده بودند در دامنه سن      ي که به پزشک قانون    يهمسر آزار 
نـان شـاغل    آ از  درصد ٢٨قرار داشته و     ) درصد ٩/٨٠( سال   ٢٠-٣٩
و سـال   ٦/٣٠ان ي پاسـخگو ين سن يانگيم ).١جدول شماره   . (اند بوده

الت يزان تحـص يـ از نظـر م  .بوده استال س ٩/٨ز يار آن ن يانحراف مع 
 ٦/٣ و فقـط     يالت دانشگاه ي تحص يان دارا ي درصد قربان  ٨/٢٩حدود  
ـ    .)٢جدول شـماره    ( اند سواد بوده  يدرصد ب  دسـت آمـده از      ه نتـايج ب
  : استبودهصورت زير ه سر آزاري بمهاي مستقيم ه هزينه
هـاي   شـامل حـق ويزيـت پزشـكان، مراقبـت      ( هزينـه درمـاني      -الف
بستري شدن در بيمارستان، مراجعه به درمانگاه يـا مطـب             انس،اورژ

  ...) هاي پزشكي و  پزشك، مراقبت
 شامل وقت پليس و دادگـاه، (قضايي  ـ  گرد قانوني هاي پي  هزينه-ب

  ...) مشاوره به خانواده و   هاي زندان و بازداشت، هزينه 
 واسـت، هاي رفت و آمد، تنظيم دادخ     شامل هزينه (ها    ساير هزينه  -ج

  ..)آمبوالنس و   باطل كردن تمبر، 
  هاي درماني  هزينه) الف
   حق ويزيت پزشك -١

تمامي قربانيان همـسر آزاري جـسمي مراجعـه كـرده بـه مراكـز               
 حداقل با يك پزشك ديـدار داشـته و توسـط آنـان معاينـه                هپنجگان
 درصـد آنهـا     ٧/٢٢  يك بـار،  ) نفر١٧٣( درصد قربانيان    ٩/٧٦. اند شده

سـه بـار تحـت معاينـه          ) نفـر  ١( درصد آنـان     ٤/٠بار و    دو  ) نفر ٥١(
 از پزشـك    ويزيـت هزينه كـل    . اند پزشكان مراكز ياد شده قرار گرفته     

 تيـ زيوسـرانه هزينـه       ريال تمام شده اسـت و      ٠٠٠/٦٦٠/٥قربانيان  
  . ريال بوده است٦٦٥٠  نيز ريال و انحراف معيار آن٢٥١٥٦پزشك 

   خريد دارو -٢
هـاي   هزينـه   هاي مستقيم همسر آزاري جـسمي،      ينهيكي ديگر از هز   

 ٤/٨٩( نفـر    ١٩ قرباني تحت بررسـي      ٢٢٥از ميان   . استخريد دارو   
هزينـه كـل    . اند براي درمان خويش ناچار به خريد دارو شده       ) درصد

 بنابراين سرانه هزينـه      و  ريال است  ٣٠٠/٤٤٨ي اين افراد    روخريد دا 
  . ريال خواهد شد١٩٩٢خريد دارو 

  قضايي  ـ گرد قانوني هاي پي نه هزي)ب
  گــرد  هــاي پــي هــايي كــه بــراي تعيــين هزينــه رغــم تــالش علــي
هـا   طـور رسـمي هزينـه    سفانه بهأمت  انتظامي صورت گرفت، ـ  قانوني

از اين رو براي هر جلسه دادگاه يك قاضي، يك منشي  . اعالم نگرديد 
د  ريـال بـرآور    ٥٠٠/١٢٢الزحمه سـاعتي     دادگاه و يك كارمند با حق     

ها براي كاركنان نيروي انتظامي نصف مبلـغ فـوق           اين هزينه . گرديد
 نفر از قربانيـان     ١٣٢ از سوي ديگر     .) ريال ٦١٢٥٠(تخمين زده شد    

وقت كاركنان آن را به       ساعت از  ۵/۱۷۵به نيروي انتظامي مراجعه و      
 نفر بـه    ١٥٣اند و از ميان قربانيان همسر آزاري،         خود اختصاص داده  

ساير افـراد مـرتبط بـا       وقت قاضي و      ساعت از  ٢٠٧ه و   دادگاه مراجع 
ــود  ــه ب ــابراين .ايــن موضــوع اختــصاص يافت ــاني ٦١٥٤ بن ــر قرب    نف

 بـه   همسر آزاري در هر سال قبل از مراجعه به مراكز پزشكي قانوني           
 ريال ناشي   ١٩٠/٩٣٣/٠١٩/١اي معادل     و هزينه  نودهدادگاه مراجعه   

  .گردد صرف مياز ارائه خدمات قضايي 
  رفت و آمد، عريضه نويسي، باطل كردن تمبر، (ها  ساير هزينه)ج

   ...)آمبوالنس و 
هاي مستقيم   هزينه،به قربانيان همسر آزاري جسمي تحت بررسي  

هـاي   توان آنهـا را در هزينـه       ديگري نيز تحميل گرديده است كه مي      
دسـته بنـدي    ... باطل كردن تمبـر و        رفت و آمد تنظيم دادخواست،    

ــرد ــ. ك ــهمجم ــن   وع هزين ــداماتي از اي ــاي اق ــله ــه قبي ــك ب  نزدي
هـاي مـستقيم يـاد شـده          سرانه هزينه  . ريال بوده است   ٥٠٠/٩٥٧/٧

هاي ياد    با مشخص كردن مقدار هزينه     .شود  يبرآورد م  ريال   ٣٥٣٦٧
هـاي مـستقيم همـسر آزاري را          تنها بخشي از هزينه    قادريمشده ما   

صدور يا عدم صدور گـواهي      ها تا هنگام     برآورد كنيم، زيرا اين هزينه    
طول درمان مراكز پنجگانه سازمان پزشكي قانوني پرداخت گرديـده          

ـ  بعـدي قربانيـان تحـت بررسـي          اتصورتي كـه مراجعـ     در. است ه ب
ــتگاه ــضايي  دسـ ــاي قـ ــي    هـ ــدمات آتـ ــت خـ ــامي، دريافـ   انتظـ

هـاي وارد شـده    هاي ناشي از آسـيب  دارويي و ديگر هزينه ـ  درماني
ـ    يك مطالع   در ستباي يم ، ۳جـدول شـماره     . دسـت آيـد    هه طـولي ب

هـاي مـستقيم همـسر آزادي در جامعـه مـورد             برآورد توزيع هزينـه   
   .دهد مطالعه را نشان مي
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  ٢٠٥

     همكاران و آمنه ستاره فروزان                                                                                                                              ...       هاي مستقيم خشونت عليه زنانهزينه

   تهراني قانوني مراجعه کننده به مرکز پزشکي همسر آزاري توزيع سن زنان قربان-۱جدول شماره 
 درصد تراكمي درصد تعداد 
  ۴  ۴  ۹  ساله و كمتر۱۹
  ۵/۳۲  ۹/۲۸  ۶۵  ساله۲۴-۲۰
  ۵/۴۸  ۶/۱۵  ۳۵  ساله۲۹-۲۵
  ۵/۶۸  ۲۰  ۴۵  ساله۳۴-۳۰
  ۹/۸۴  ۴/۱۶  ۳۷  ساله۳۹-۳۵
  ۴/۹۲  ۵/۷  ۱۷  ساله۴۴-۴۰
  ۳/۹۷  ۹/۴  ۱۱  ساله۴۹-۴۵
  ۱۰۰  ۷/۲  ۶  ساله و بيشتر۵۰

   ۱۰۰  ۲۲۵ جمع
  
  

   تهراني قانونيمرکز پزشک مراجعه کننده به ي همسر آزاري توزيع ميزان سواد زنان قربان-۲جدول شماره 
 درصد تراكمي درصد تعداد 
  ۶/۳  ۶/۳  ۸  سواد يب

  ۱۳  ۳/۹  ۲۱  ابتدايي
  ۱/۲۵  ۰/۱۲  ۲۷  راهنمايي
  ۳/۳۲  ۱/۷  ۱۶  يدبيرستان

  ۷۴  ۳/۴۱  ۹۳  ديپلم
  ۴/۸۳  ۳/۹  ۲۱  فوق ديپلم
  ۳/۹۷  ۸/۱۳  ۳۱  ليسانس

  ۶/۹۹  ۲/۲  ۵  فوق ليسانس
  ۱۰۰  ۴/۰  ۱  دکترا

  -  ۹/۰  ۲  بدون پاسخ
    ۱۰۰  ۲۲۵  عجم

  
  

  در مراجعه كنندگان مراكز پنجگانه پزشكي قانوني شهر تهران آزاري هاي مستقيم همسر  توزيع هزينه-۳جدول شماره 

 
درصد قربانيان 

 كننده از خدمات استفاده
كننده  تعداد قربانيان استفاده

 )Pi) (در سال(
  ميانه هزينه ارايه خدمات 

)Ci( 
هزينه ساالنه 

خدمات استفاده 
 )Pici(ده ش

 ٨٠٠/٦٧٧/٢٢٧ ٢٥١٥٦ ٩٠٥٠ ١٠٠ حق ويزيت پزشك
 ٥٨٠/٠٢٦/١٨ ٢٣٥٩٥ ٧٦٤ ٤٤/٨ خريد دارو
ــس ــرداري،  عكـ بـ

 ...سونوگرافي و 
٠٢٧/٤٤٥/٣٢ ٣٣٤٨٣ ٩٦٩ ٧/١٠ 

 ٠٠٠/٠٠٠/٢ ٥٠٠٠٠ ٤٠ ٤٤/۰ انجام آزمايش

 پزشكي ـ درماني

 ٤٠٧/١٣٣/٢٨٠ - - - جمع
 ٧٢٠/٥٨٢/٤٣٢ *٨١٤٣٥ ٥٣١٢ ٧/٥٨  وقت پليس
 ١٩٠/٩٣٣/٠١٩/١ *١٦٥٧٣٥ ٦١٥٤ ٠/٦٨  وقت دادگاه

 ٠٠٠/٢٢١/٤  ٠٠٠/٢١ ٢٠١ ٢٢/٢  مشاوره

 قضايي ـ انتظامي

 ٩١٠/٧٣٦/٤٦٥/١     جمع
 ٣٥٠/٠٧١/٣٢٠ ٣٥٣٦٧ ٩٠٥٠ ١٠٠ جمع ساير

 ٧٦٦/٩٤١/٠٥٦/٢ - ـ ـ  - هزينه كل
  آزاري در هر دست آمده در تكرار دفعات همسر  چنانچه هزينه به.ي براي هر قرباني در سال استآزار هاي فوق مربوط به يك بار وقوع همسر شايان ذكر است هزينه *

  .دست آمده بيشتر خواهد بود هسال نيز ضرب شود نتايج ب
  

   گيري  و نتيجه بحث
هـاي   يابيم كه بررسي متغير    هاي پژوهش در مي    با مروري بر يافته   

بـه دليـل   .. تغال و  اي مانند سن، وضعيت تحصيل، وضعيت اش       زمينه
هاي اجتماعي در پديده همسر آزاري نيـز حـائز           گذاري بر نقش   ثيرأت

  در اين مطالعه مشاهده شد بيشترين سهم قربانيان . هستنداهميت 

  
 لذا به نظر    قرار دارند،  ساله   ٢٠ - ٣٩ مراجعه كننده در گروه سني    

تـرين و مفيـدترين سـنين درگيـر خـشونت خـانگي         رسـد فعـال    مي
ديهي است آسيب ديدن اين گـروه سـني فعـال           ب .شوند  محسوب مي 

دنبال خواهـد     هتماعي را ب  جا   و بيشترين صدمات اقتصادي، فرهنگي   
 قربانيــان داراي  درصــد٧٤در ايــن مطالعــه مــشاهده شــد . داشــت
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  ٢٠٦

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي      

   ٢٢٥ مطالعــه نــشان داد از . تحــصيالت ديــپلم و كمتــر بودنــد   
 اجعـه بـه ايـن     مراجعه كننده به سازمان پزشكي قانوني تـا زمـان مر          

مـشاهده شـد کـه      . مراجعه کرده بودند  ها    به دادگاه   درصد ٦٨ ،مركز
 ي قـانون  ي از کل مراجعين به مراکز پزشک      يآزار   سهم قربانيان همسر  

کننـدگان    با توجه به ميانگين مراجعـه     .  درصد است  ۱۸تهران حدود   
 تهران انتظـار    ي قانون ي به مراکز پزشک   ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ يها   سال يط
 ،به مراكز پزشكي قانوني تهـران     ين   نفر از كل مراجع    ٥٠٢٧٠رود    يم

 ٧/٥٨ از اين جمعيت مورد انتظـار        باشند و آزاري    زنان قرباني همسر  
 بنابراين انتظار   .درصد از خدمات نيروي انتظامي استفاده كرده بودند       

آزاري قبـل از مراجعـه بـه           نفر قربـاني همـسر     ٥٣١٢رود ساالنه    مي
در شـهر تهـران از خـدمات نيـروي انتظـامي            مراكز پزشكي قـانوني     

ناشـي از ارائـه ايـن خـدمات معـادل          باشـند و هزينـه     استفاده كرده 
  ٦٨شـود    بينـي مـي    همچنـين پـيش   . باشد  ريال مي  ٧٢٠/٥٨٢/٤٣٢
آزاري در شـهر تهـران بـه          جمعيت مورد انتظار قرباني همـسر      درصد

يـابيم    ير مـ   پـژوهش د   يها  افتهي بر   ي با مرور  .دادگاه مراجعه نمايند  
 هـر چنـد کـه     .  قابل توجه هـستند    يآزار   همسر ي اقتصاد يها  هزينه

هاي واقعي با توجه به فقدان اطالعـات در ايـن زمينـه              برآورد هزينه 
دسـت آمـده     هرسد مقادير تقريبي ب    مي  اما به نظر   ،بسيار دشوار است  

گذاران بخش سالمت    ريزان و سياست   بتواند انگيزه كافي را در برنامه     
 هدف كاهش  ثر و قانوني با   ؤد كند تا نسبت به انجام مداخالت م       ايجا

نتايج . آزاري و عوارض ناشي از آن اقدام كنند          كنترل پديده همسر   و
 ،دهـد بيـشترين هزينـه اقتـصادي مـستقيم          دست آمده نشان مي    هب

خصوص قضايي است که ه و بقضايي  ـ  هاي انتظامي مربوط به هزينه
 يـک دوره يـک سـاله        ي کل کشور در طـ     يها برا   چنانچه اين هزينه  

 .دسـت خواهـد آمـد       هـا بـه      از هزينـه   يتـر    ابعاد دقيق  ،محاسبه شود 
بار مراجعه و مربـوط بـه اقـدامات تـا            هاي مذكور ناشي از يك     هزينه

بـديهي اسـت چنانچـه      . استقبل از مراجعه به مركز پزشكي قانوني        
اي هـ  گيـري  بـار و همچنـين هزينـه پـي       ش از يك  بيدفعات مراجعه   

بعدي پس از صدور حكم پزشكي قـانوني نيـز در نظـر گرفتـه شـود            
كه تنهـا    نكته قابل توجه اين   . دست خواهد آمد   ه ب يتر  دقيقتخمين  

 بـه    و  درصد از قربانيان از خدمات مشاوره استفاده كرده بودند         ٢٢/٢
هاي قضايي   رسد اشاعه ترويج استفاده از اين خدمات دستگاه        نظر مي 

تخمـين  رغم    يعلگردد   در خاتمه يادآور مي   . باشدو انتظامي ضروري    
 فقـدان   روش کـار و   آزاري ناشـي از       هزينه اقتصادي همـسر    وردآو بر 

ـ  رسد يافته به نظر مي،  اطالعات دقيق  توانـد   دسـت آمـده مـي    ههاي ب
  .هاي آتي گردد انجام پژوهش جهت ياطالعاتمبناي 
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