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Background: Violence against women is an important public health problem that has  short-term and long-term 
mental and physical health outcomes for women and their families. The aim of this study was comparing the 
personality characteristics and the rate of spouse abuse in spouse abused, applicant in divorce and normal women.
Method: Sample included married women, 300 from spouse abused women and 200 from divorced applicant who 
referred to family court were selected and compared with the 154 normal women. For gathering data we used the 
NEO-FFI and ISA and a demographic questionnaire. Three groups were compared using analysis of covariance.
Results: Findings showed the characteristics of agreeableness and neuroticism in spouse-abused women were more 
and extroversion was less than the other groups. Also the openness to experience in applicant in divorce women 
was more than the normal group. Physical abuse in 3 groups was (p˃0.0001): normal women 13/04±3/8, applicant 
divorce 24/25±9/81 and spouse abused women 35/9±8/55. Findings were similar to psychological abuse.
Conclusion: It appears that spouse abused women because of their high rate of neuroticism showed more 
impulsive behaviours, hostile, anxiety and depression will lead to worse problems. However, they also showed more 
accompaniment and softened, and could not to solve their problems. Therefore, for future research recommended 
investigating effects of life skills training on changing the status of women abuse.
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مقاهل ژپوهشی

خشونت در مقابل زنان یک مسئله مهم سالمت عمومی  است که پیامدهای سالمت ذهنی و جسمی  کوتاه  مدت و بلند  مدتی برای زنان و  سابقه و هدف: 
خانواده هایشان دارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان همسر آزاری در زنان همسر آزاردیده، متقاضی طالق و عادی است. 

مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع مورد-شاهدی است. نمونه پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده است که 300 نفر برای گروه زنان همسر آزار 
 دیده، 200 نفر در گروه زنان متقاضی طالق انتخاب و با 154 نفر از زنان عادی مقایسه شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI و شاخص 

همسرآزاری ISA  و یک پرسشنامه اطالعات جمعیت  شناختی استفاده شد. سه گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های شخصیتی موافق بودن و روان آزردگی)نوروزگرایی( در گروه زنان همسر آزاردیده بیشتر و برونگرایی در آنها کمتر از دو 
گروه دیگر بود، همچنین تجربه  پذیری در افراد متقاضی طالق بیشتر از گروه عادی مشاهده شد. میزان همسر آزاردیدگی جسمی در زنان عادی 3/8 ± 13/04، 

طالق گرفته 9/81±14/25 و همسرآزاردیده p<0/001( 35/9±8/55( به دست آمد. نتایج در همسرآزاردیدگی روانی نیز به همین صورت بود.
افسردگی و آسیب  پذیری  تکانشی، خصومت، اضطراب،  رفتارهای  باالی خود،  آزرده خویی  به واسطه روان  زنان همسرآزاردیده  نظر می رسد  به  نتیجه گیری: 
بیشتری از خود نشان می دهند که منجر به تشدید مشکالت شان می شود. در عین حال همراهی و نرمش بیشتری نشان می دهند و به خاطر برونگرایی پایین قادر به 

حل مسئله خود نیستند. بنابراین توصیه می شود در تحقیق های آتی نقش آموزش مهارت  های زندگی در تغییر وضعیت آزاردیدگی زنان بررسی شود.

واژگان کلیدی:  ویژگی های شخصیتی، همسر آزاری ، زنان همسر آزاردیده، زنان متقاضی طالق
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مقدمه:
تغییر و تحول و  التیام،  اجتماعی است که کانون رشد و  خانواده، واحدی عاطفی 
همبستگی  عامل  خانواده  همچنین  آن هاست.  بین  روابط  و  اعضا  شناسی  آسیب 
نسلی  و  عصری  هر  در  که  است  جامعه  اصلی  رکن  و  اجتماعی  تعادل  شرط  و 
تجلی  اعضایش  تعامالتی  الگوهای  در  عملکرد  این  محصوالت  و  دارد  عملکرد 
این نیست که در آن فشار روانی، تعارض و  می کند ]1[.  مالک کارایی خانواده 
مشکلی وجود نداشته باشد، بلکه این است که خانواده تا چه اندازه در تحقق وظایف 

و کارکردهایش توانایی دارد. بنابراین شکست خانواده در انجام وظایف و کارایی آن 
روابط اعضا را سست می کند و پدیده هایی مثل همسرآزاری یا طالق می تواند ثمره 

ناکامی اعضا در تحقق وظایف محول شده باشد]2[.
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی ]3[ خشونت خانوادگی و همسرآزاری عبارت 
است از خشونتی که بیشتر بین اعضای خانواده و همسران اتفاق می  افتد و  به طور 
معمول، نه منحصرا، در خانه رخ می  دهد. همسرآزاری یعنی هر رفتاری در طول یک 
رابطه صمیمی  که موجب صدمه جسمی ، جنسی یا روان شناختی شود ]4[. خشونت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               2 / 6

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1416-fa.html


در مقابل زنان یک مسئله مهم سالمت عمومی  است که پیامدهای سالمت ذهنی 
و جسمی  کوتاه مدت و بلند مدتی برای زنان و خانواده هایشان دارد ]5[. پژوهش  ها 
میزان همسرآزاری مشاهده شده در برخی کشورها را به این شرح گزارش کرده اند: 
مکزیک  21درصد،  شیلی  31درصد،  نیجریه  45درصد،  اتیوپی  34درصد،  مصر 
40درصد، کانادا 29درصد، سوئیس 21درصد و ترکیه 58درصد. همچنین پژوهش ها 
نشان می  دهد در آمریکا 30 تا 35 درصد زنان مورد آزار جسمی شوهران خود قرار 
می گیرند ]6[. سیف ربیعی و همکاران ]7[ میزان همسرآزاری در شهرتهران را 41/7 
درصد و شایع ترین انواع همسرآزاری را قهر و کم محلی، تحقیر و سرزنش و فحش 
و ناسزا گزارش کرده اند. همچنین میرزایی و همکاران ]8[ میزان همسرآزاری در 
نداشتن  آزار شامل  بیشترین موارد  را 24 درصد گزارش کرده اند که  شهراصفهان 
اجازه خروج به تنهایی از منزل، قهر هنگام ناراحتی و تحقیر و سرزنش بود که از 
گسترش شکل های روانی همسرآزاری در جامعه حکایت دارد ]9[. همچنین طالق 
و همسرآزاری پیامدهای منفی فراوانی برای فرد، فرزندان و به تبع آن برای جامعه 
دارد. تحقیق ها نشان داده است مشکالت زناشویی عامل مهمی در 50 درصد از 
پذیرش شدگان بیمارستان های روانی است. افراد مطلقه در معرض خطر روزافزون 
مقابل  در  آسیب پذیری  روانی،  بیمارستان های  در  پذیرش  خودکشی،  و  افسردگی 
بیماری های فیزیکی و اقدام به خشونت و قتل، افزایش تصادفات اتومبیل منجر به 
  Cheadle و  Amato.]11مرگ و عملکرد تحصیلی پایین در فرزندان هستند ]10 و
]12[ نشان دادند که تعارضات خانوادگی و طالق والدین، به مشکالت رفتاری و 
McFarlane و همکاران  بیولوژیکی در کودکان منجر می شود و در مطالعه  حتی 
]13[ کودکان سنین  6تا18سال از مادران آزاردیده مشکالت رفتاری بیشتري نسبت 
به بچه هایی از همان سن و جنس از مادران آزارندیده نشان مي دادند. در تحقیق 
بک و همکاران ]6[، 67/8 درصد از زنان متقاضی طالق سابقه آزاردیدگی جسمی 
منفی  عاطفه  دادند  نشان   ]14[ همکاران  و   Shortt کرده اند.  گزارش  را  روانی  و 
 Roberts .برون سازی شده با آزاردیدگی و رضایت زناشویی پایین در زنان رابطه دارد
و  کودکی  در  خانواده  در  خشونت  تجربه  بین  باال  بسیار  رابطه   ]15[ همکاران  و 
عوامل  تاثیر  بررسی  در   ]16[  Kong کردند.  مشاهده  بزرگسالی  در  همسرآزاری 
روانشناختی بر رضایت زناشویی و طالق زوجین، نشان داد، درونگرایی اجتماعی و 
افسردگی در زنان به طور معناداری با تمایل به طالق در آن ها رابطه دارد. نتایج 
باال در  داد که گرچه سطح تحصیالت  نشان  Lawoko و همکاران ]17[  مطالعه 
میان زنان خطر مواجهه با همسرآزاری را کاهش می دهد اما شاغل بودن و داشتن 
برابر همسرآزاری  از همسر، آسیب پذیری زنان در  باالتر  وضعیت شغلی /آموزشی 
همسرآزاری  پیامدهای  بررسی  در  همکاران]18[،  و   Zlotinc می دهد.  افزایش  را 
افسردگی  نشانه های  شدت  همسرآزاردیده،  زنان  که  کرده اند  گزارش  5سال  طی 
به  نسبت  پایین تری  زندگی  از  و رضایت  و حرمت خود  بیشتر  اختالل عملکرد  و 
زنان عادی نشان می دهند. مطابق پژوهش Parish و همکاران ]19[، عوامل خطر 
با همسرآزاری شامل حسادت جنسی، عقاید مردساالری، درآمد خانوادگی  مرتبط 
پایین، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین مرد و مصرف الکل بود. Vest و همکاران 
]20[، در بررسی عوامل مرتبط با همسرآزاری منجر به طالق و جدایی به عواملی 
مثل سن پایین هنگام ازدواج، درآمد پایین، فقدان بیمه درمانی، استعمال سیگار، 
داشتن فرزند در خانه، وضعیت سالمت ضعیف و آشفتگی  های روانی فراوان اشاره 
عنوان  به  شخصیتی  ویژگی  های  بررسی  در   ]11[ همکاران  و  شکرکن  کرده  اند. 
پیش بین  های موفقیت و شکست زندگی زناشویی دریافتند تفاوت زوجین متقاضی 
طالق در هر پنج ویژگی روان آزرده خویی، برونگرایی، تجربه پذیري، موافق بودن و 
با وجدان بودن به طور معناداری بیش از زوج های عادی است. شیرزاد و کاظمی  فر 
زوجین،  بودن سطح سواد  پایین  را  بررسی خود، شایع ترین علل طالق  در   ،]21[
هنگام  زوجین  سن  بودن  پایین  و  اقتصادی  فقر  و  بیکاری  بچه،  نداشتن  اعتیاد، 
رفتارهای  نیز،   ]22[ خدایی  فر  و  ظهیرالدین  مطالعه  در  کرده اند.  گزارش  ازدواج 
تکاملی، روابط مختل بین فردی، خلق بی ثبات، خودبیمارانگاری، بدگمانی، اختالل 
سازگاری، افسردگی، انزوا، تفکر غیر معمول، اضطراب، وسواس و هراس، به ترتیب 
بیشترین یافته ها در نیمرخ شخصیتی متقاضیان طالق گزارش شده است. همان طور 
که گفته شد در بررسی علل طالق و همسرآزاری بیشتر روی جنبه های اجتماعی- 

اقتصادی آن کار شده و کمتر به نقش علل روان شناختی توجه شد است. از این رو 
به نظر می رسد بررسی علل و عوامل اجتماعی- اقتصادی، فردی و روان شناختی در 
پدیده همسر آزاری و طالق از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است. در نتیجه 
این پژوهش درصدد مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان همسر آزاری در زنان 

همسر آزاردیده، متقاضی طالق و عادی شهر قم است. 
روش:

این پژوهش از نوع مورد-شاهدی بوده و جامعه آماری آن را  تمامی زنان متاهل 
شهرقم تشکیل دادند. نمونه شامل 654 نفر زن با حداقل یک سال سابقه ازدواج 
بود که برای نمونه گیری دو گروه زنان همسرآزاردیده و متقاضی طالق، از بین زنان 
مراجعه کننده به دادگاه خانواده، 300 نفر با شکایت همسرآزاری و 200 نفر متقاضی 
طالق به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و نمونه گیری زنان عادی نیز از بین زنان 
متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر قم که سابقه مراجعه به دادگاه خانواده 
صورت  به  نفر   154 نداشتند،  طالق  دادخواست  یا  همسرآزاری  از  شکایت  برای 
آبان سال 92  تا  اردیبهشت   از  ماه  نمونه گیری طی 6  انتخاب شدند.  دردسترس 

انجام  شده است. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI: این پرسشنامه شامل 60 سوال است که بر اساس 
تحلیل عاملي نمر ه های NEO-PI  که در سال 1986 اجرا شده بود، به دست آمده 
است. در  باره اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر 
و   Costa مثال  عنوان  به  دارند.  خوبی  درونی  همسانی   ،NEO-FFI مقیاس های 
McCrae )1992( ضریب آلفای کرونباخ بین 0/68 )برای موافق بودن( تا 0/86 
 Nezlek و Mooradian برای روان آزرده گرایی( را گزارش کرده اند. نتایج مطالعه(
برون گرایی،  روان  آزرده  خویی،  کرونباخ  آلفای  که  است  آن  از  حاکی  نیز   )1995(
تجربه پذیري، موافق  بودن و با وجدان  بودن به ترتیب عبارت است از 0/84، 0/75، 
 )1377( گروسی  توسط  ایران  در   NEO-FFI پرسشنامه   .0/83 و   0/75  ،0/74
هنجاریابی شده است. اعتبار با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد در مورد 208 
نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه به ترتیب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79، و 0/79 
برای عواملN)نوروزگرایی یا روان آزرده  خویی(، E)برونگرایی(، O)تجربه  پذیری یا 
گشودگی به تجربه(، A)موافق بودن(، C)باوجدان(، به دست آمده است. در زمینه 
روایی همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریکز، پرسشنامه 
چندجنبه ای شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه تجدیدنظرشده کالیفرنیا، بررسی مزاج 
گیلفورد و زاکرمن، فهرست رگه ها و مقیاس رگه بین فردی رابطه باالیی گزارش 

شده است ]23[.
شاخص همسرآزاری،  از سوی Hadsun  و Mckintash )1981( برای اندازه گیری 
شدت یا میزان آزار جسمی  و غیرجسمی  که یک زن از طرف همسرش متحمل 
گویه   30 دارای  خودگزارش دهی  مقیاس  یک    ISA است.  شده  ساخته  می شود، 
آزاردیدگی  به  مربوط  گویه   19 و  جسمی   آزاردیدگی  به  مربوط  گویه   11 است. 
روانی می شود که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت درجه بندی می کند. نمره برش 
پیشنهادی برای آزاردیدگی جسمی  نمره بیشتر از 10 و برای آزاردیدگی روانی نمره 

بیشتر از 25  است]24[.
این مقیاس و  از 0/89 تا 0/98 برای  تحقیق های مختلف همسانی درونی خوبی 
دو مؤلفه آن گزارش کرده اند ]24، 25 و 26[. مطالعه های مربوط به روایی محتوا، 
این پرسشنامه هستند]24 و25[. در  همزمانی، مالک و سازه  نشان دهنده روایی 
ایران نیز فاکر و همکاران )زیرچاپ( در بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس 
گزارش کرده اند که همه گویه ها دارای همبستگی معنا دار (p<0/01)  با نمره کل 
بودند و دامنه این همبستگی ها از 0/39 در گویه 3  تا 0/85 در گویه 27 متغیر بود. 
همچنین در بررسی اعتبار مقیاس، همسانی درونی بسیار خوب از 0/91 تا 0/96 

مشاهده شد.
جدول،  فراوانی،   ، توصیفی  آمار  شاخص های  از  توصیفی  داده های  تحلیل  برای 
میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل استنباطی از تحلیل کوواریانس  یرای 

مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد.
یافته ها:

در پژوهش حاضر ویژگی های شخصیتی و میزان همسرآزاری جسمی و روانی در 
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زنان همسرآزاردیده، متقاضی طالق و عادی مقایسه شد. نمونه شامل 654 نفر بود 
که 300 نفر زنان همسرآزاردیده با میانگین سنی 28/85 و انحراف معیار 8/55، 
و  معیار 7/31  انحراف  و  میانگین سنی 26/08  با  متقاضی طالق  زنان  نفر   200
154 نفر زنان عادی با میانگین سنی 25/88 و انحراف معیار 4/76 بودند. همچنین 
میانگین و انحراف معیار مدت ازدواج در گروه زنان همسرآزاردیده 7/36 و 5/96، 
در زنان متقاضی طالق 6/10 و 6/63 و در زنان عادی 6/96 و 4/86 بود. در جدول 

1 نیز وضعیت تحصیلی زوجین در 3 گروه ارائه شده است.

همان طور که مشاهده می شود میزان تحصیالت باالتر زوجین در گروه زنان عادی 
بیشتر از دو گروه دیگر است.

متقاضی  همسرآزاردیده،  زنان  شخصیتی  ویژگی های  بین  تفاوت  بررسی  برای   

 2 جدول  در  نتایج  که  شد  استفاده  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  عادی  و  طالق 
متغیرهای شخصیتی  بین  می شود  مشاهده  باال  جدول  در  که  استهمان طور  آمده 
زنان  گروه  در  سه  بودن  موافق  و  تجربه پذیری  برونگرایی،   خویی،  آزرده  روان 

همسر آزاردیده، متقاضی طالق و عادی تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد روان 
آزرده خویی در گروه همسر آزاردیده بیشتر از دوگروه دیگر و موافق بودن در همسر 
آزاردیده ها بیشتر از زنان متقاضی طالق است. همچنین میزان برونگرایی در همسر 
زنان متقاضی طالق  زنان متقاضی طالق کمتر و تجربه پذیری در  از  آزاردیده ها 

بیشتر از افراد عادی  است.
برای بررسی تفاوت میزان آزاردیدگی جسمی و روانی در  سه گروه از آزمون تحلیل 

کوواریانس استفاده شد که نتایج در جدول 3 آمده است.
طبق جدول 3، تفاوت میانگین های  سه گروه در هر دو عامل آزاردیدگی جسمی 
انتظار  که  داد همان طور  نشان  نتایج  )p>0/01(. همچنین  است  معنادار  روانی  و 

زنان  از  بیشتر  زنان همسرآزاردیده  روانی در  آزاردیدگی جسمی و  می رفت میزان 
متقاضی طالق و عادی و در زنان متقاضی طالق بیشتر از زنان عادی است.

زنان  جمعیت شناختی  ویژگی های  بین  تفاوت  بررسی  برای  نهایت   در  و 
همسرآزاردیده، متقاضی طالق و عادی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که 

نتایج  در جدول 4 آمده است. 
همان طور که مشاهده می شود سن زن و مرد، درآمد زن و مرد، مدت عقد و تعداد 
تفاوت  عادی  و  متقاضی طالق  آزاردیده،  زنان همسر  گروه  در هر  سه  فرزندان 
معنادار دارد. همچنین در متغیر تعداد فرزندان نتایج نشان داد تفاوت بین گروه زنان 
متقاضی طالق با دو گروه دیگر معنادار است. یعنی زنان متقاضی طالق به طور 

معناداری فرزندان کمتری نسبت به زنان همسرآزاردیده و عادی دارند.
بحث و نتیجه گیری:

یافته های این پژوهش نشان داد روان آزرده خویی در گروه همسر آزاردیده بیشتر 
از دوگروه دیگر و موافق بودن در همسر آزاردیده ها بیشتر از زنان متقاضی طالق 
است. همچنین میزان برونگرایی در همسر آزاردیده ها از زنان متقاضی طالق کمتر 
و تجربه پذیری در زنان متقاضی طالق بیشتر از افراد عادی  است. در راستای این 
یافته   تحقیق های پیشین مثل Sommer و همکاران ]27[، Kong و همکاران ]16[ 
افسردگی در  اجتماعی و  و شکرکن و همکاران ]11[ نشان دادند که درونگرایی 
زنان متقاضی طالق با روان آزردگی رابطه دارد. به نظر می رسد وجود رگ ه ای مثل 
رفتار تکانشی در روان آزرده خویی که در همسرآزاردیده ها بیش از دو گروه دیگر 
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جدول 1: وضعیت تحصیالت زوجین در 3 گروه

جدول 2: آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی ویژگی های 
شخصیتی در 3 گروه

میزان  بررسی  برای  یکراهه   واریانس  تحلیل  آزمون   :3 جدول 
آزاردیدگی در 3 گروه

گروه
فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلم

فراوانی)درصد(فراوانی)درصد(فراوانی)درصد(فراوانی)درصد(فراوانی)درصد(

شوهر

14)4/8(29)9/9(16)5/4(58)19/7(177)60/2(همسرآزاردیده

4)2(14)7/1(8)4/1(50)25/5(120)61/2(متقاضی طالق

15)9/8(18)11/8(9)5/9(32)20/9(79)51/6(عادی

زن
7)2/3(24)8/1(13)4/4(97)32/7(156)52/5(همسرآزاردیده

3)1/5(21)10/7(14)7/1(74)37/6(85)43/1(متقاضی طالق
4)2/6(13)8/4(6)3/9(63)40/9(68)44/2(عادی

سطح میانگین± انحراف معیارگروه هامتغیر
معناداری

روان آزرده خویی

7/47 ±26/57همسرآزاری
0/0001 7/24±23/71طالق

6/32±21/87عادی

برونگرایی
6/61±28/04همسرآزاری

0/02 6/62±29/68طالق
5/82±28/59عادی

تجربه پذیری
4/11±25/93همسرآزاری

0/04 4/21±26/39طالق
3/72±25/26عادی

موافق بودن
5/62±34/05همسرآزاری

0/0001 5/85±31/89طالق
4/18±33/20عادی

با وجدان بودن
6/92±36/84همسرآزاری

0/12 6/37±36/42طالق
4/47±35/54عادی

سطح معناداریمیانگین± انحراف معیارگروه هامتغیر

آزاردیدگی جسمی
8/55±35/90همسرآزاری

0/0001 9/81±24/25طالق
3/80±13/04عادی

آزاردیدگی روانی
14/84±65/55همسرآزاری

0/0001 16/24±52/99طالق
11/40±28/83عادی
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مشاهده شده، می تواند باعث شود این افراد خشم طرف مقابل را تحریک کنند و 
ناتوانی  برابر استرسورها احساس  این ها باعث می شود در  ویژگی آسیب پذیری در 
کرده و این به  نوبه خود  به عدم کنترل خود در موقعیت های مختلف منجر شده 
از طرف دیگر وجود رگه هایی مثل اضطراب،  و موقعیت مشکل را مضاعف کند. 
خصومت و افسردگی در عامل روان آزرده خویی آن ها را مستعد می کند که در برابر 
آزار، آسیب پذیر شوند و یک چرخه معیوب تشکیل شود. با توجه به رگه آسیب پذیری 
در روان آزرده خویی ممکن است وابستگی افراد آزرده خو مانع از تقاضای طالق 

در این ها شود. در همین زمینه، پایین بودن برون گرایی در همسرآزاردیده ها نشان 
می دهد که آن ها از درجه معاشرتی بودن، ابراز وجود و فعالیت کمتری برخوردارند. 
این پدیده تبیین باال را تایید و نشان می دهد که همسرآزاردیده ها از توانایی کمتری 
برای حل مسئله خود برخوردارند اما متقاضیان طالق به هرحال به یک راه حل فکر 

کرده اند و این خود می تواند نشان دهنده نوعی امید در این افراد باشد. 
با توجه به باال بودن عامل موافق بودن در همسرآزاردیده ها، به نظر می رسد این 
برابر  از همراهی و تواضع بیشتری برخوردارند و در  افراد در عین تحمل سختی، 
به  از خود نشان می دهند، در حالی که متقاضیان طالق   بیشتری  دیگران نرمش 
احتمال از سرسختی و خودشیفتگی بیشتری برخوردارند. همچنین با توجه به باال 
بودن عامل تجربه پذیری در متقاضیان طالق، ویژگی های این عامل بیانگر تنوع 
طلبی فرد و کنجکاوی فعاالنه آن هاست و چه بسا که این رگه ها زمینه را برای 
و  تخیل  رگه های  می کند.  فراهم  مشترک  زندگی  از  متقاضی طالق  افراد  خروج 
افراد  در  را  تنوع خواهی  و  هیجان طلبی  زمینه های  عامل  این  در  زیبایی شناسی 

افزایش داده و  به احتمال گرایش فرد به نوع دیگر زندگی را تهییج می  کند.      
زنان  در  روانی  و  آزاردیدگی جسمی  میزان  که  داد  نشان  تحقیق  دیگر  یافته های 
همسرآزاردیده بیشتر از زنان متقاضی طالق و عادی است. این یافته در راستای 
پژوهش های شمس آباد و همکاران ]9[، سومر و همکاران ]27[، پرالتا و همکاران 
]28[، کوکر و همکاران ]29[، بک و همکاران ]6[ و سیف ربیعی ]7[ قرار دارد. 
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین سن زن و مرد موقع ازدواج، درآمد زن و 
مرد، مدت زمان عقد و تعداد فرزندان در  سه گروه همسر آزاردیده، متقاضی طالق 
افراد عادی تفاوت وجود دارد به طوری که سن شوهران زنان همسر آزار دیده در  و 
همسرآزاردیده  زنان  درآمد  است.  بیشتر  عادی  و  طالق  متقاضی  زنان  با  مقایسه 
بود. مدت زمان عقد در گروه زنان  بیشتر  از درآمد زنان عادی  و متقاضی طالق 
همسرآزاردیده و افراد عادی بیشتر از افراد متقاضی طالق  است. این یافته همراستا 
اسفندآباد و  پاریش و همکاران ]19[، وست و همکاران ]20[، شمس  با پژوهش 
همکاران ]9[ و شیرزاد و کاظمی فر ]21[  و مخالف با رودریگز و همکاران ]30[  
است. آنها نشان دادند که سن پایین هنگام ازدواج، درآمد پایین، پایین بودن سطح 
سواد، بیکاری و نداشتن فرزند به طالق منجر شده و وضعیت اقتصادی- اجتماعی 
پایین مرد و درآمد پایین، افزایش سن زوجین و مدت زمان دوران عقد همسرآزاری 
را افزایش می دهد. به احتمال داشتن درآمد توسط زنان و یک پشتوانه مالی می تواند 
تحمل اختالف و ناراحتی را در آن ها کاهش داده و باعث شود تا حاضر نباشند در 
هر شرایطی به زندگی مشترک ادامه دهند، ازطرف دیگر به نظر می رسد داشتن 
فرزند به تحمل مشکالت و اختالف ها به خاطر آینده فرزندان منجر شده و باعث 

می شود  افراد به زندگی زناشویی ادامه دهند. 
که  است  قم  شهر  زنان  از  تنها  نمونه گیری  تحقیق،  این  محدودیت های  از  یکی 
تعمیم یافته ها را با محدودیت مواجه می کند. همچنین نمونه گیری زنان آزاردیده 
تنها از مراکز پزشکی قانونی  انجام شده درحالی که بسیاری از زنان ممکن است 
به جایی مراجعه نکنند. در همین   اما  آزارهای جسمی و روانی قرار بگیرند  تحت 
زمینه پیشنهاد می  شود در تحقیق های آتی نمونه گیری از شهرهای مختلف و مراکز 
متنوعی  انجام شود تا به تصویر کامل تری از وضعیت زنان جامعه ایران دست یابیم.

تشکر و قدردانی:
این طرح با حمایت سازمان پزشکی قانونی استان قم  انجام شده است. بدینوسیله 

از تمام همکاری ها در به ثمر رسیدن این طرح تشکر می  کنیم.

   دور 40، شماره 3، 1395، صفحات 155 ات 160

سطح معناداریمیانگین± انحراف معیارگروه هامتغیر

سن زن

8/55±28/85همسرآزاری

0/0001 7/31±26/08طالق

4/76±25/88عادی

سن مرد

9/36±33/33همسرآزاری

0/0001 7/49±30/71طالق

4/95±30/68عادی

درآمد زن
178/14±68/49همسرآزاری

0/003 182/89±60/41طالق
77/81±15/03عادی

درآمد مرد
542/20±442/10همسرآزاری

0/004 628/30±531/28طالق
493/61±328/90عادی

مدت عقد

11/50±11/40همسرآزاری

0/001 14/40±16/03طالق

13/25±12/73عادی

مدت ازدواج

5/96±7/36همسرآزاری

0/30 6/63±6/10طالق

4/86±6/96عادی

تعداد 
فرزندان

1/58±1/40همسرآزاری

0/0001 1/03±0/62طالق

1/03±1/29عادی

جدول4: آزمون تحلیل واریانس یکراهه  برای بررسی ویژگی های 
جمعیت شناختی در 3 گروه
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