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 ترين و سردترين منطقه استان اصفهانميزان همسرآزاري در گرماي بررسي مقايسه
 (3192)سال 

 

 چکيده
باشدکه در دو منطقه سرد کوهستانی )فريدونشهر( می 3192تحلیلی در سال  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

عی های اجتماهمسرآزاری يکی از مهمترين آسیب .و گرم و بیابانی )خور( واقع در استان اصفهان صورت گرفته است
گیرد و از آنجا که آب و هوا در معضل بیشتر در رده اختلالات روانی قرار میاين  ،باشدمیها مطرح شده در بین خانواده

مطالعه با هدف تعیین ارتباط عوامل آب و هواشناسی با همسر آزاری انجام اين  باشندبروز اختلالات روانی تاثیرگذار می
ور مستقر ستگاه سینوپتیك وآب و هواشناسی کشايهایبرای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده ابتدا فراسنج .گرفته است

سپس با توجه به جمعیت دو شهر و با کمك مشاور آماری  ،لادی اخذ گرديدمی 2333تا  3993در استان اصفهان از سال 
نفر زن( در نظر  253نفرمرد و 253نفر از افراد متاهل به طور مساوی و به صورت کاملا تصادفی)  533از هر شهر تعداد 

P209Fپرسشنامه تاکتیك تعارض ،ابزار کار .گرفته شد

3
P  جنبه مورد بررسی قرار  9را از سوال و همسر آزاری  92بود که حاوی

اطلاعات گردآوری شده توسط  .آزار مالی( ،آزارجنسی ،آزار فیزيکی ،آزار جسمی ،پرخاشگری ،دهد: )آزار عاطفیمی
P210Fنرم افزار اس پی اس اس

2
P (23 )ها نشان داد که در تمام متغیرهای در نظر گرفته شده يافته .مورد تحلیل قرار گرفت

د: آزار باشمتغیرها اختلاف معنادار میاين  در تمام .باشدمسرآزاری در شهر خور بیشتر از فريدونشهر میمیانگین نمره ه
 ،(=p 33/3آزار مالی ) ،(=p 32/3آزار جسمی ) ،(=p 31/3آزار فیزيکی ) ،(=p 33/3پرخاشگری ) ،(=p 33/3عاطفی )

متغیر در نظر  9همچنین مشاهده شد که در  .(=p 317/3)به استثنای آزار جنسی که از اختلاف معناداری برخوردار نبود 
  .باشدگرفته شده آزار عاطفی دو شهر در اولويت اول و آنچه کمتر سبب آزار همسران شده است آزار جسمی می

 . فريدونشهر ،خور ،آب و هوا ،همسرآزاری كليدي: گانواژ

 مقدمه

خصوصی خانواده به وقوع پیوسته و در میان افرادی رخ ای از خشونت خانگی است که در محیط همسرآزاری جلوه
طبق تعريف سازمان بهداشت جهانی همسرآزاری  .انددهند که به سبب صمیمیت و ارتباط قانونی به هم پیوند خوردهمی

خشونت در خانواده و هر نوع خشونت علیه  ،ی نزديك و صمیمیشامل بدرفتاری علیه طرف مقابل در هر نوع رابطه
هايی بیش از بیماری ،طبق گزارش بانك جهانی ( و333 ،3175 ،حسن و همکاران ،شمس اسفندآباد)است همسر

، همکاران و جاه نوح) شودمیساله  44تا 35سبب از بین رفتن سلامت زنان  ،سرطان رحم و تصادفات ،نظیرسرطان پستان
و  امید ،ناورودی ستوده) مخدر مواد به به اعتیاد توانمی در ارتباطند همسرآزاری با که از عوامل مهمی .(287 ،3193

 و مبتلا به سوءرفتار و دارای خشن خانواده يك در يافتن پرورش ،پايین اجتماعی -اقتصادی وضعیت (2، 3193، همکاران

                                                      
1. cts-2 
2. SPSS 
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 شخصی قدرت کسب به افراد تمايل بالاخره و است قبول قابل مواردی در زنان علیه خشونت اعمالاينکه  به اعتقاد ،اعتیاد

های همسر آزاری نیز از اختلالات از آنجايی که بسیاری از جنبه .(333 ،3179 ،میترا ،خاقانی ،زهره ،خسروی) اشاره کرد
روانی  ،اند که واکنشهای حسیروانشناسان عصر حاضر نشان داده .تاثیر از محیط نیستشوند به تبع بیروانی محسوب می

 کندیمعاطفی و نیز محیط زندگی او پیوندی منطقی و ناگسستنی برقرار  ،پرورش ذهنی ،و اخلاقی فرد با دوران طفولیت
ننده ک( قرآن نظر يه تاثیر محیط بر اخلاق را پذيرفته است صاحب نظران مکتب جبر به قاطعیت و تعیین77 ،3177 ،)نوحی

 ،لنگداند )رابطه علی می ،و رفتار را رابطه محیط ،بودن دخالت و تاثیر عوامل طبیعی اعتقاد راسخ دارند رويکرد جبری
رب شادابی و ط ،وی سبکسری .ابن خلدون درباره تاثیر آب و هوا در اخلاق بشری مطالبی بیان کرده است .(334 ،3171
بیند و علت آن را در حرارت هوا و فعل و انفعلات بر مزاج تکوينی انسان بیان اندازه را در سیاه پوستان و محیطشان میبی
هوای خشك دارای رفتار باشند و افراد آب وگرا میهوای مرطوب برونافراد در آب و .(358 ،3159 ،)ابن خلدون کندمی

های مختلف همسر آزاری و رابطه آن با آب و هوا مطالعاتی در در مورد جنبه .(31 ،3179 ،گرايی هستند) معمارياندرون
هايی از مطالعات مشابه را ذکر کنیم که تاثیر آب و هوا را نمونه که داخل کشور صورت نگرفته است ولی لازم دانستیم

های دما و ساعات تابش اند: خوشحال دستجردی و همکاران در بررسی ارتباط مولفههای روانی بررسی کردهبر بیماری
 ،یهفتگ ،روزانهی هاهای دارويی در شهر اصفهان متوجه شدند که تعداد خودکشیآفتاب و طول روز با میزان خودکشی

شترين مطالعه بیاين  در .و طول روز همبستگی مثبت دارد ،ساعات آفتابی ،دماهای و فصلی با متغیر ،ماهانه، پانزده روزه
به مقايسه پرخاشگری به  3171خوشحال دستجردی و سرور آرمان در سال  .میزان خودکشی به تیر ماه اختصاص دارد

مقاله خوشحال دستجردی و سرور آرمان اين  در .اندر دو شهر خور و فريدونشهر پرداختهعنوان يکی از اختلالات روانی د
نتیجه رسیدند که میزان آن در شهر فريدونشهر به عنوان نماينده آب و اين  با انجام پرسشنامه و تحلیل آب و هوايی به
و برای تحلیل آب و هوای  .استفاده شده استمقاله از تحلیل آماری اين  در .هوای سرد به مراتب بیش از خور بوده است

وع منطقه ن ،طبق مطالعات صورت گرفته توسط مجید غیاث و همکارن .جداول ماهانی بکار گرفته شده است ،دو منطقه نیز
میزان  ،طبق نتايج به دست آمده از روستاهای استان اصفهان .های خاص روانی تاثیر داردجغرافیايی بر میزان شیوع بیماری

و افسردگی در مناطق سردسیری و لکنت زبان در و ناخن جويدن در مناطق گرمسیری  ،مواردی همچون شب ادراری
دهد که اوج قابل توجهی در خودکشی )خشونت باشد موارو نشان میشیوع بیشتری داشته است و نیازمند توجه خاص می

و همچنین برای  شود.می اوايل پايیز( ديده) ماه سپتامبر )اوايل تا اواخر بهار( و افت شديدی درمی بار( در ماه مارس و
شهرهای  ،(2339 -3993) سال 53رانسون در طی مدت  شود.میخودکشی مسالمت آمیز اوج آشکاری در ماه مارس ديده 

ی را با ادرجه حرارت نقش بسیار قوی ،مدت زمانیاين  نتیجه رسیده که دراين  کالیفرنیا را مورد بررسی قرار داده و به
ای هتوان گفت که افزايش درجه حرارت باعث بالا رفتن شمار جرم و جنايتنجا میايدر .رفتارهای مجرمانه داشته است
P211Fآندرسون .خشن و غیر خشن شده است

3
P  نتیجه رسید که امکان رخداد پرخاشگری جنسی و اين  به 3989در مطالعه سال
در مطالعه ديگری از اندرسون اثرات  .و هوای گرم بیشتر گزارش شده استتهاجم و پرخاشگری گروهی در تابستان 
تجاوز حمله به ديگران را  ،جنايی و غیر جنايی و رفتارهايی از جمله قتلهای درجه حرارت و گرمای هوا بر پرخاشگری

 او دريافت .سوب کردها را نیز جزء پرخاشگری غیر جنايی محجزء پرخاشگری جنايی و رفتارهايی از جمله انواع دزدی
های گرم و در يك چهارم گرم سال بیشتر است و تفاوت بین شهرها از نظر وقوع های جنايی در سالکه پرخاشگری

ارتباط بیشتر در مورد پرخاشگری شديد و اين  باشد کهها میوابسته به درجه حرارت آن شهر ،اعمال پرخاشگری شديد
رخ مللی البین توان به چند نمونه مطالعاتی که در سطحبحث اصلی غافل شد که می اما نبايد از .اعمال جنايی صادق است

212Fداده است اشاره کرد: در آمريکا توسط میشل و زومپه

اين  نتايج ،ريتم سالانه آزار و کتك زنان مطالعه شد ،(3971) 2
 ،کردحرارت در تابستان ارتباط معناداری پیدا میريتم با درجه اين  تحقیق حداکثر ريتم سالانه را در تابستان نشان داد که

                                                      
1. Anderson CA 
2. Michael RP. zumpeD 
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نتیجه رسیدند که در زمینه تهاجم اين  اند بهمیشل و زومپه در مطالعاتی که در زمینه پرخاشگری جنسی انجام داده
یامی مايالت  ای که دردرمطالعه .پرخاشگری جنسی امکان رخداد بیشتر آنها در تابستان و هوای گرم گزارش شده است

214Fريکا توسط کوهن و روتنآم

خانگی صورت گرفت مشاهده های فعالیت روزانه و تهاجم ،( در مورد درجه حرارت2333) 3
ها يافت شده است و در ساعات بعدظهر که معمولا گرمترين ساعت روز است شد که در دمای بالا افت آشکار در تهاجم

 . اندشکايت کمتری کرده

 ها و روش پژوهشداده

های ستگاهاييك دسته اطلاعات آب و هوايی است که از ،پژوهش شامل دو دسته استاين  مورد نیاز در اطلاعات
( از سازمان آب و هواشناسی استان 2333 -3993ساله ) 23روزانه و در يك دوره  به صورتشناسی  آب و هواو  همديد

باشد که توسط محققان از طريق توزيع ری میهای همسرآزادسته ديگر اطلاعات مربوط به ويژگی .اصفهان اخذ گرديد
های آب و هواشناسی به کمك نرم افزار برای انجام تحقیق ابتدا داده .پرسشنامه در محلهای تحقیق جمع آوری شده است

215Fاکسل

های آسايش انسانی در آنجا به شهرها مشخص گرديد و محدودهاين  های آب و هوايیو سپس ويژگی ،تحلیل 2
نامه مقیاس تاکتیك تعارض برای سنجش میزان در مرحله بعد پرسش .تکمیل جداول ماهانی مشخص شدکمك 

ترين ابزاری است که تا به حال در زمینه ارزيابی همسرآزاری مورد مقیاس گستردهاين  .همسرآزاری در نظر گرفته شد
 .بوده است %89 است و ضريب اعتبار آن برابر بااستفاده قرارگرفته و توسط استراس و همکاران بر پايه نظری ساخته شده 

تم است که برای سنجش خرده مقیاس عاطفی و سنجش خرده مقیاس شناختی مورد استفاده قرار اي9 مقیاس مذاکره شامل
باشد که جهت سنجش پرخاشگری ضعیف و پرخاشگری شديد تم میاي8 روانشناختی شامل –مقیاس پرخاشگری .میگیرد

 .باشد که جهت حمله فیزيکی خفیف و حمله فیزيکی شديد استتم میاي33 مقیاس حمله فیزيکی شامل .رودبه کار می
مقیاس آسیب و  ،تم است جهت تهديد و اجبار جنسی خفیف و اجبارجنسی شديداي5 مقیاس تهديد و اجبار جنسی شامل

دمه جسمی شديد و در نهايت آزار باشدکه جهت آسیب و صدمه جسمی خفیف وآسیب و صتم میاي9 صدمه جسمی شامل
 امتیاز) يك مرتبه ،(3امتیاز)صورت است که گزينه هرگزاين  گذاری سوالات بهنمره .نمايدتم را بررسی میاي33مالی که 

تم اي5داد شامل ( 9 امتیاز)و بیش ازده مرتبه( 5 امتیاز)شش تا ده مرتبه  ،(4 امتیاز)سه تا پنج مرتبه ،(1 امتیاز)دو مرتبه ،(2
 ی مورد استفاده قرار گرفته است و روايی و پايايی آن برای کشورايران نامه توسط بسیاری از محققانپرسشاين  .باشدمی

پرسشنامه را در شهر اصفهان هنجاريابی کرد و اين  رضوان السادات جزايری که .مورد تايید قرار گرفته استايران 
معیت با توجه به میزان ج .ی برخوردار استايران هایی بسیار مطلوبی در نمونهمقیاس از ويژگی روان سنجاين  دريافت که

برابر پرسشنامه  1های هر شهر محاسبه شد و برای آنکه دقت مطالعات بسیار بالاتر از حد انتظار باشد دو شهر تعداد نمونه
ز جمع پس ا .موده تکمیل گرديدتهیه و در شهرهای مذکور به روش استاندارد توزيع مکانی توسط پرسشگران کار آز

211Fهای تعريف آنها استخراج و وارد نرم افزار اس پی اس اسداده ،ها و رفع نقصآوری پرسشنامه

اين  ( شد و توسط23)1
215Fدوهای آماری روی آنها انجام گرفت از جمله آزمون خینرم فزار تحلیل

213Fمن ويتنیيو  ،4

215Fمستقلتیو  5

و در نهايت نتايج  9
 . آنها ارتباط سنجی گرديد آب و هوايیهای های مربوط به همسرآزاری دو شهر با ويژگیحاصل از بررسی

                                                      
1. Rotton J, Cohn EG 
2. Exell 
3. SPSS 
4. Chi-square 
5. mann-whitney u test 
6. Independent t-tests 
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 هاي طبيعي و انساني شهرهاي محل تحقيقويژگي

 الف( خور

آب و هوای متر و دارای  753الیه شرق استان اصفهان قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دريا اين شهر از منتهی
 ،(14: 3187 ،مرتضی ،محبی ،بهروز ،نوئین) ،(345 ،3193 ،فرحناز و همکاران ،باشد)ابوالحسنیگرم و خشك بیابانی می

 .(33 ،3177 ،سمیه ،خورد) کريمیای در آن به چشم میبه صورت جلگه و دشت همواری است که عوارض پراکنده
در شرايط حرارتی ماهانه آن در  آب و هوايیپارامترهای  .بوده است( 31995برابر است با ) 3193جمعیت آن در سال 

طی هفت ماه سال از آوريل تا اکتبر گرم  ،جدول آسايش انسانی در روزهااين  شماره درج شده است بر اساس 3جدول 
ماه از سال  9آسايش در شبها در طی اين  .نوامبر و دسامبر مطلوب و ماه ژانويه سرد است ،مارس ،و در ماههای فوريه

  .جولای و آگوست مطلوب است ،فقط در ژوئنسرد و 

 فريدونشهر ب(

، )عظیمی متر است 2513باشد که ارتفاع آن از سطح دريا ترين شهرهای استان اصفهان میاين شهر يکی از غربی
 3193جمعیت آن بر اساس سرشماری ، شدباو دارای آب و هوای سرد و کوهستانی می. (535، 534، مژگان و همکاران

های پارمترهای آب و هوايی و ويژگی. (3175، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان) باشد( می39141برابر است با )
، می، شهر در روزهای آوريلاين  شرايط آسايش انسانی در. است 3ای آن مطابق جدول شمارهشرايط حرارتی ماهانه

آسايش در شبها در تمامی . اين جولای و آگوست گرم و در بقیه ماهها سرد است، و در ماههای ژوئنسپتامبر و اکتبر 
 . سرد است، باشدماهها بجز جولای که مطلوب می

  
 شهرستان خور و فریدونشهر در استان اصفهانموقعیت جغرافیایی  -0شکل 

ترين و سال بوده است. پايین 49/15و  41/17برابر با میانگین سنی مردان و زنان پاسخگو در شهر خور به ترتیب 
سال بود، بیشتر افراد در  57و  21و در بین زنان برابر با  98و  23بالاترين سن حاضر در بین مردان به ترتیب برابر با 

ر بین مردان برابر و د 92/15سال قرار داشتند. در میان شهر فريدونشهر میانگین سنی زنان برابر بود با  15 -13فاصله سنی 
سال  93سال کمترين میزان فراوانی و در بین مردان فاصله سنی بیشتر از  21 -37. در بین زنان گروه سنی 35/18بود با 

کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده است، که با توجه به آزمون يومن ويتنی تفاوت معناداری بین دو شهر از اين 
. از لحاظ سطح تحصیلات در شهر خور افراد با سطح تحصیلات ديپلم بیشترين فراوانی را با (=p 29/3) لحاظ وجود نداشت

درصد در میان مردان  2درصد در میان زنان و تحصیلات تکمیلی کمترين فراوانی را با  9/45درصد در میان مردان و  9/41
، میان مردان و زنان ر نیز به مانند خور دردرصد در میان زنان را به خود اختصاص داده است. در شهر فريدونشه2/3و 

نجا نیز اختلاف ايدر. درصد در میان زنان 9/43در میان مردان و  7/47سطح تحصیلات ديپلم دارای بیشترين فراوانی است با 
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ه در در بین زنان و مردان شرکت کنند. (=39/3p) معناداری بین دو شهر وجود ندارد و میزان معناداری آن برابر است با
( 384هايی وجود دارد: در میان مردان خور شغل آزاد دارای بیشترين فراوانی )آزمون از لحاظ شغل و منبع درآمد تفاوت

مقايسه میزان . درصد تمام پاسخگويان در رتبه نخست قرار دارد 9/99( و در میان زنان شغل خانه داری با 4/83و درصد )
تا يك  533هزار تومان بیشترين و در بین مردان درآمد بین  253رآمد کمتر از درآمد نیز نشان داد که در بین زنان د

ی زنان فريدونشهری نیز بیشتر به خانه داری مشغول هستند با فراوان. میلیون بیشترين فراوانی را به خود اختصاص داده بود
 ،ت که در میان مردان حاضر در پژوهشصوراين  باشند بهمردان نیز بیشتر به شغل آزد مشغول می. درصد 9/99نفر و  384

آزمون خی دو نشان داد که اختلاف بین شغل مردان . نفر دارای شغل آزاد هستند 327تعداد ، شرکت کننده 253از بین 
( =537/3p. )باشدولی در میان زنان اختلاف بین شغل زنان دو شهر معنادار نمی( =33/3p. )باشددو شهر دارای معناداری می

و  393هزار تومان با فراوانی  253بیشترين میزان درآمد زنان را کمتر از ، ظ میزان درآمد پاسخگويان شهر خوراز لحا
ان اما در بین مرداند. نفر نبوده باشد و در مقابل هیچ کدام از زنان شهر دارای درآمد بالاتر از يك میلیونمی درصد 9/43

در شهر فريدونشهر در میان . درصد( 9/55نفر و  319راوانی بوده است )میلیون دارای بیشترين ف 3تا  533درآمد بین 
. درصد در میان زنان 9/43در میان مردان و  7/47سطح تحصیلات ديپلم دارای بیشترين فراوانی است با ، مردان و زنان

های زندگی مشترک سال. (=99/3p. )نظر نیز اختلاف معناداری ديده نشده استاين  آزمون يومن ويتنی نشان داد که از
ه سالهای ب شودمیمدت مربوط اين  اند و در بین زنان خورنیز يکی از سوالاتی بوده است که پاسخگويان به آن جواب داده

مدت زمان بالاترين اين  است که در بین مردان نیزاين  درصد( نکته قابل توجه 4/11نفر و  73با فراوانی ) سال 5تا  3بین 
در فريدونشهر نیز بیشترين میزان طول مدت ازدواج . درصد( 9/45نفر با  334به خود اختصاص داده است ) میزان پاسخ را

در میان زنان و مردان به ترتیب کند، میامر هم در میان زنان و هم در میان مردان صدق اين  باشدسال می 5تا  3افراد بین 
 . باشنددرصد می 2/11و  7/17دارای 

 آب و هوایی در فریدونشهرهای فراسنج وضعیت -0جدول 

 شرايط حرارتی بارش رطوبت نسبی دما 
 شب روز

 سرد سرد 97/83 7/54 -2/2 ژانويه
 سرد سرد 89/74 7/52 -98/3 فوريه
 سرد سرد 44/92 1/53 89/4 مارس
 سرد مطلوب 4/92 5/49 4/7 آوريل
 سرد مطلوب 92/17 32/44 15/34 می
 سرد گرم 59/2 9/13 15/38 ژوئن
 مطلوب گرم 27/4 24 9/22 جولای
 سرد گرم 59/1 13 4/23 آگوست
 سرد مطلوب 38/32 2/19 95/38 سپتامبر
 سرد مطلوب 92/59 5/41 84/32 اکتبر
 سرد سرد 94/72 51 8/4 نوامبر
 سرد سرد 54/24 5/52 -4/3 دسامبر
   88/517  23/33 سال

 

 

 فرياادونشهر
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 آب و هوایی در شهر خورهای فراسنجوضعیت  -7جدول 

 
 بارش رطوبت نسبی دما

 شرایط حرارتی
 شب روز

 سرد سرد 17/31 0/55 6 ژانویه
 سرد مطلوب 25/1 8/50 65/1 فوریه
 سرد مطلوب 76/2 35/31 31 مارس
 سرد گرم 3/2 7/13 11/31 آوریل
 سرد گرم 2 33/33 75/05 می

 مطلوب گرم 2 1/06 57/32 ژوئن
 مطلوب گرم 32/2 33/06 8/33 جولای
 مطلوب گرم 06/0 36/06 01/32 آگوست

 سرد گرم 13/33 8/01 38/05 سپتامبر
 سرد گرم 05/03 0/31 16/02 اکتبر
 سرد مطلوب 05/01 8/18 13/33 نوامبر
 سرد مطلوب 28/38 0/53 23/8 دسامبر

   1/322  61/31 سال
 

 مختلف همسر آزاری در دو شهر خور و فریدونشهرهای میانگین نمره حیطه-9دول ج

 ماکزيمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیرها مجموع متغیرها
 آزار عاطفی

 خور
 فريدونشهر

 
533 
533 

 
33/17 
5/28 

 
33/33 
29/9 

 
39 
33 

 
97 
83 

 پرخاشگری
 خور

 فريدونشهر

 
533 
533 

 
85/24 
77/39 

 
33/9 
57/9 

 
34 
34 

 
92 
42 

 فیزيکیآزار 
 خور

 فريدونشهر

 
533 
533 

 
21/13 
53/28 

 
33/9 
57/9 

 
22 
22 

 
91 
94 

 آزار جسمی
 خور

 فريدونشهر

 
533 
533 

 
43/39 
39/34 

 
45/9 
22/1 

 
32 
32 

 
57 
57 

 اجبار جنسی
 خور

 فريدونشهر

 
533 
499 

 
98/23 
41/23 

 
71/9 
71/9 

 
33 
33 

 
45 
49 

 آزار مالی
 خور

 فريدونشهر

 
533 
533 

 
38/14 
13/29 

 
99/33 
28/8 

 
37 
22 

 
99 
98 
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 بحث 

میانگین نمره متغیرهای . (999/3لحاظ اختلاف معناداری بین آنها ديده نشده است)اين  دو نشان داد که ازآزمون خی
 آزار فیزيکی، (85/24پرخاشگری )، (33/17صتورت استت: آزار عاطفی )اين  گانه مورد بررستی در شتهر خور به 9
مقادير در فريدونشهر برابر بود با آزار اين  .(38/14) آزار مالی، (98/23اجبار جنسی )، (4/39) جستمیآزار ، (21/13)

با توجه به . (13/29) آزار مالی، (41/23آزار جنستتی )، (39/34) آزار جستتمی، (53/28) آزار فیزيکی، (5/28) عاطفی
215Fنتايج آزمون تی مستتقل

باشد به جز آزار جنسی که دارای اختلاف اف معنادار میاختل، در تمام متغیرهای همسرآزاری، 3
 پرخاشتتگری(، =33/3p) درجه معناداری برابر بود با: آزار عاطفی، در ستتاير متغیرها(. =31/3p) باشتتدمعناداری نمی

(33/3p=) ، (31/3آزار فیزيکیp= ،) (32/3آزار جسمیp= ،)آزار مالی (33/3p= .)در میان متغیرهای مورد بررسی در 
به آزار عاطفی و بعد از آن آزار مالی قرار دارد و بر  شودمیباشد مربوط می شهر خور آنچه دارای میانگین نمره بیشتری

در میان متغیرهای همسرآزاری در فريدونشهر آزار مالی در اولويت . عکس آزار جسمی در رتبه آخر جای گرفته است
 . (1)جدول . ر رده آخر قرار گرفته است آزار جسمی استقرار دارد و بعد از آن آزار عاطفی و آنچه د

 نتیجه آزمون تی مستقل برای مقایسه همسر آزاری در دو شهر -4جدول 

 معناداری f تعداد P220F2درجه آزادی متغیر

 333/3 395/8 497 آزارعاطفی
 332/3 723/4 497 پرخاشگری
 312/3 931/4 497 آزار فیزيکی
 333/3 829/8 497 آزار جسمی
 448/3 587/3 497 اجبار جنسی
 329/3 873/4 497 آزار مالی

 گيرينتيجه
های تحقیق نشان داد که در تمام متغیرهای مورد بررسی در زمینه همسر آزاری شهر خور به عنوان نماينده آب يافته

 مامیتوان گفت که در تمی و هوای گرم و بیابانی دارای میانگین نمرات بیشتری است و با توجه به آزمون تی مستقل
آزار  ،31/3آزار فیزيکی:  ،33/3پرخاشگری:  ،33/3آزار عاطفی: ) شودمیمتغیرها اختلاف معناداری بین دو شهر ديده اين 

 .(=317/3pباشد )( و تنها استثنای آن آزار جنسی است که دارای اختلاف معناداری نمی33/3آزار مالی:  ،32/3جسمی: 
ق طب .و مدت ازدوج ،سن ،درآمد ،هر جمله سطح تحصیلات همسر آزاری متغیرهای بسیاری دخیل هستنددر زمینه معضل 

 ،های ذکر شده ديده شد که درمیان ويژگیهای توصیفی دو شهر جز در زمینه شغل مردان تفاوت معناداری ديده نشديافته
مردان  در شهر خور ،مهم و البته قابل ذکر استباشد که البته يك وضعیت وضعیت میاين  تنها گزينه دخیل دراين  و

خود يك ين ا بیشتر به شغل آزاد مشغول بودند و میزان شغل دولتی در فريدونشهر با اختلاف معناداری بیشتر از خور بود و
ل و غش ،وضعیت استخدامی ،جاه و همکارانش همخوانی دارندعامل تاثیر گذار در همسرآزاری است که با نتايج مقاله نوح

بودن  در واقع شاغل کندمیدرآمد از جمله عواملی است که وضعیت اقتصادی و پايگاه اجتماعی و فرهنگی فرد را تعیین 
عیت بدتر وضاين  هرچه .اقتصادی و اجتماعی افراد است ،فرهنگی ،يا بیکار بودن از مهمترين پیش بینی وضعیت روانی
های بسیاری بر نقش وضعیت پژوهش .(3998 ،مگس) اری خواهد شدباشد محدوديت گسترش يافته و منجر به همسر آز

 .وضعیت استخدامی که بر رضايت شغلی نیز تاثیرگذار است .انداجتماعی و آزارگر تاکید داشته -شغلی و سطح اقتصادی
د بته در مورال .رضايت شغلی از جمله مسائل قابل توجه در امور شغلی است هم برای مديران و هم برای کارگران روزمزد

                                                      
1. Independent t-tests 
2. Df 
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های ا و فعالیتهعلت که کارگزان بر برنامهاين  شايد به .تر استرضايت شغلی نسبت به کارمندان اداری ضعیف ،کارگران
 .(3175 ،ترجمه سید محمدی ،؛ به نقل از برک3997 ،شغلی خود کنترل کمتری دارند) فوتیناتوس و نتوراتوس و کوپر

آزاری به تفکیك جنسیت بررسی شد و زنان دو شهر و همچنین مردان دو شهر با هم همچنین برای بررسی بیشتر همسر 
مقايسه شدند که نتايج نشان داد که در میان مردان دو شهر نیز شهر خور پیشتاز بوده است و در تمامی جوانب مورد 

که  رد و جز در زمینه آزار جنسیاختلافات معناداری نیز بین آنها وجود دا .بررسی دارای میانگین نمره بیشتری بوده است
آزار عاطفی و مالی  .(4در ساير متغیرها اختلافات معناداری وجود دارد )جدول شماره ( =44/3pباشد )اختلاف معنادار نمی

دو شهر در نظر گرفته شده دارای میانگین نمره بیشتری بوده است و در مقابل آزار جسمی اين  آن چیزی بود که در
جه نتیجه بسیار جالب تواين  شرايط در هر دو شهر دارای شرايط يکسان بوده واين  .میانگین بوده استدارای کمترين 

  .دست به آزار فیزيکی بزننداينکه  باشد که همسر آزاری افراد از طريق آزار عاطفی بوده است تامی

 تحقيق با ديگرانهاي مقايسه يافته
ای هباشند همچنین در مطالعکه زنان فريدونشهر پرخاشگرتر از مردان میشد اين  با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه

که قبلا توسط خوشحال دستجردی و سرور آرمان انجام شده است مشخص شد که میزان خشونت زنان بیشتر از مردان 
وام مان اخمو تسیمای طبیعی ناهموار و در هم پیچیده کوهستانی شهر فريدونشهر به همراه سرمای شديد و آس .بوده است

دهد و همین دلتنگی در دوره سرد سال به افراد اجازه خروج از ساختمان را جز در موارد ضروری نمی ،با برف و بوران آن
بیشتر بودن پرخاشگری در بین زنان نسبت به مردان احتمالا به علت بیشتر ماندن آنها در  .سازدبیشتر آنها را فراهم می

آرام و نه چندان سرد زمستان و هوای مطبوع فصول بهار و  ،شهر خور زنان در هوای صاف و اما در .فضای بسته است
زان پرخاشگری و می کند.می پايیز و به خصوص شبهای مطبوع و دلکش تابستانی شهر خور خروج را از فضای بسته را فراهم

P221Fزومپ همانطور که میشل و ،به خاطر افزايش دمای هوا باشدتواند می مردان خور نیز

3
P نتیجه رسیدند میزان آزار اين  نیز به

زان تحقیق نیز میاين  و کتك زنان دارای حداکثر ريتم سالانه در تابستان بوده است با نتايج ما سازگار است و در
P222Fاندرسون ،پرخاشگری شهر خور بیشتر از فريدونشهر است

2
P  نیز معتقد است که در فصل گرم سال میزان پرخاشگری

اين  به 3171نیز با نتايج ما همخوانی دارد و با نتايج خوشحال دستجردی هماهنگی ندارد زيرا در سال اين  بیشتری دارد و
ه جامعه آماری دلیل باشد کاين  خود شايد بهاين  و .باشدنتیجه رسید که میزان پرخاشگری در فريدونشهر بیشتر از خور می

گرفت ساله را در بر می 91تا  34بودند و در پژوهش ذکر شده تقريبا تمام افراد از  ما را زنان و مردان متاهل دربرگرفته
ين ا در زمینه پرخاشگری جنسی میشل و زومپ نیز به .مسئله بیان کرداين  توان دردو پژوهش را میاين  و تناقض بودن
  .نیز همخوانی پیدا کرده است اند که امکان رخداد بیشتری در تابستان داشته است و با نتايج مانتیجه رسیده

 و مآخذ منابع
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