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 دهیچک

 یتوجه آثار شایانکه است شده  یساز مفهومت یبر جنس مبتنیاز آزار  یشکل یمزاحمت جنس
و مشکالت  ها استرسروزمره با  طور به، دهند یمل یت را تشکیاز جمع یمیدارد. زنان که ن یبر قربان

عوارض بسیاری از  مسئله موجبن یکه ا شوند یمرو  هروب یوجود آزار و مزاحمت جنس از یناش
حاضر در چرخشی موضوعی، سنجش مطالعة . هدف دشو یم یشناخت جامعهو  یشناخت روان
به روش  رو  شیپق یعنی پسران است. تحقیجاد مزاحمت یت عامالن ایاثرگذار بر وضع یها مؤلفه
سال  30تا  18افراد مذکر  تمام شامل یآمار ةجامعفته است. گرش انجام یمایک پیو با تکن کمی

انجام جامعه متناسب با حجم  یا هیسهم صورت بهپژوهش  یریگ نمونه. شود میساکن در سنندج 
کل،  ةنمونک از طبقات از یبراساس سن و سهم هر یدن طبقات فرعکر که بعد از مشخص گرفت

براساس  ،کلدر .شدندل یو تحل یبررس، ساخته محقق ةپرسشنامبه  ییق پاسخگویافراد منتخب از طر
 یکیزی، بصری، تعقیبی و فینوع مزاحمت کالمچهار که شامل  یاز مزاحمت جنس یفیج توصینتا

ل یج تحلینتا. اند نشده یمزاحمت گونه چیهمرتکب نفر  18 فقطنفر  380، از مجموع شود می
 ریل، سه متغیموجود در تحل ریان شش متغیاز م دهد میر( نشان یل مسیون و تحلی)رگرس چندمتغیره

رها بر ین متغیرگذارتریزان خشونت در خانواده، تأثیو م یزدگ تیجنسزان ی، مبودن یسنتزان یم
 هستند. یمزاحمت جنس

 . والدین تیوضع، یابانی، مزاحمت خیمزاحمت جنسمذکر،  خشونت، فرزند :یدیکلهای  واژه
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 بیان مسئله
کنند.  نیمی از اعضای جامعه، امروزه زندگی متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه می عنوان بهایرانی زنان 

تأثیر مستقیم های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  حوزه برو  شوند یمعمومی عرصة ها وارد  آن

ر آن یدرگ عمومی ةحوزکه زنان در است  یاجتماع لجمله مسائاز های جنسی  مزاحمتگذارند.  می

شود؛  مختلفی میشامل موارد  است که یض جنسیاز تبع یشکل یمزاحمت جنس ،درواقعهستند. 

موهن و  ی، اظهارنظرهاها پراندن ، متلکیا جنسی یلفظ ةطرف کیمکرر و  هایشنهادیپ برای مثال،

و است مخاطب آزاردهنده  یبرا از سوی دیگران که یجنس آمیز تبعیضاشارات و  یحاً جنسیتلو

شامل  ،نی. همچن(403 :1382 هام،) دشو میا رنج در او یاحساس خطر، حقارت، ارعاب موجب 

دکردن و تحت یراه، تهد سدکردن، آن و لمسبا بدن کردن مداوم، تماس  چرانی چشمل یاز قب یموارد

 ی(. مزاحمت جنس1982شود )بنسون و تامسون،  می جنسی ة رابط یبرقرار یفشار قراردادن برا

دارد )کوس و  یبر قربان توجهی شایان آثارکه  است شده سازی مفهومت یبر جنس یاز آزار مبتن یشکل

بر رشد ابعاد  ناپذیری جبرانمخرب و  آثارو است  یاجتماع یمعضل یمزاحمت جنس (.1993ک، یگوت

و  یکار های محیطزنان در  یبرا یجاد ناامنیا آثارن یا ترین ملموساز  یکی .درمختلف جامعه دا

ل یت را تشکیاز جمع یمیاست. زنان ن یکل سطوح مختلف اجتماعدرو  یک، اماکن عمومیآکادم

 رو روبه یوجود آزار و مزاحمت جنس از یو مشکالت ناش ها استرسروزمره با  طور بهو  دهند می

 یو امر یدر ظاهر معمول هرچندکه  شوند می یماتیر تعارضات و نامالیدرگ ها . آنشوند می

عوارض بسیاری از و  یر جنسیت، تحقیترس، دلهره، شرم از جنس ،آنان است یدر زندگ ناپذیر جدایی

های پیشگیری  در زمینة ارائة راه ،رانی. در اشود میده یآن د یدر ژرفا شناختی جامعهو  شناختی روان

خردبودن و ن جرم، یکه با توجه به کثرت وقوع ا حالی، درشود می یشتریببر روش کیفری تأکید 

 صرفه به مقرونده یفا -نهیدگاه هزیو از دندارد الزم را  یکارآمد یفریاثبات آن، برخورد ک یدشوار

 :شود میم یاز لحاظ مکان وقوع به چهار بخش تقس یجنسمزاحمت  ،کلدر(. 1392، نهاد پاکست )نی

 های مزاحمت (پ ،در خانه یجنس های مزاحمت (ب ،ارکط یدر مح یجنس های مزاحمت (الف

 (.1384، یقندهار) نقلیه وسایلو  ها خیاباندر  یجنس های مزاحمت (ت ،یعلم های محیطدر  یجنس

 یت اجتماعیبر امن یر عناصر اجتماعیتأث یبررس»با عنوان سحابی و همکاران  قیاز تحق یدر بخش

 99در سطح  داری معنی ةرابط یابانیت و مزاحمت خین جنسیب ه استنشان داده شد« در شهر سنندج

 یابانیخ های مزاحمت ها خانم( ییبا خاستگاه روستا نشینان حاشیهمناطق ) یوجود دارد و در برخ درصد

 (.1388و همکاران،  ی)سحاب اند دانستهخود  یت اجتماعید امنیعامل تهد ترین مهمرا 
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فرارونده و  یزیافراد و هم چ یاست که هم ذات یت اجتماعیواقع ةشد برساخته ةپدید «خانواده»
از خانواده  تر طبیعی چیز هیچاست.  ید نظم اجتماعیخانواده عامل بازتول .از افراد است یافته تعالی

 دهد میو عام قرار  یعیامر طبراستای دلخواه را در  یرا برساختن اجتماعیز ؛رسد نمینظر  به
و حفظ  ها بچه کردن اجتماعیخانواده را  یپارسونز دو کارکرد اصل (.490 :1386، یی)بخارا
با خانواده  یر زندگیر و مسیوند سیپ ی(. الگو74: 1384)برناردز،  دانست میت بزرگساالن یشخص
و تفاوت  یوع و گوناگوناز تن تری غنیم و به درک یستا از خانواده را رها کنیتصور ا دهد میاجازه 
ت یدر خانواده، جنس کار  تقسیمو  گیری تصمیمفرایندهایی مانند . (92: 1384)برناردز،  میابیدست 
 ذهنیک از دو طرف رابطه( و یمنابع دردسترس هر) عینی های زمینهو  کند مید ید و بازتولیرا تول

 یبرارا ط یشرا ،دارند یخیتار یکه ساختارر در رابطه( یدرگ یو باورها یشکنساختار)
از همسران  یکییعنی اینکه قدرت  نداشتن . تعادلکنند آماده می قدرت در خانواده نداشتن تعادل

از طرف مقابل  بیشترار یبس ی، قدرتیفرهنگ یباورها ةپشتوانا به یعلت تصاحب منابع ارزشمند  به
از نظر (. 1387، ی)گروسشود  میل یمردان متما یبه سو  سنگینکفة ن یخود داشته باشد و معموالً ا

د ینبا یدر مردان، مزاحمت جنس یل جنسیو م یاقتدار رسم آمیزی همبا  (1982) تامسونبنسون و 
از اقتدار و  ای مطالعهبلکه توجه به مزاحمت در هر  ،شودمحسوب  یجداگانه و منزوای  هپدید
از عوامل  یکیشک خانواده  یو معمول باشد. بروزمره  ید امریمردساالر با نهادهایت در یجنس
 رگذار است.یش تأثیت اعضایشخص گیری شکلبر است که نوع روابط درون آن  یمهم

نظر  به یار ضروریران ندارد، بسیدر ا یادیچندان ز ةسابقکه  یمزاحمت جنس ةزمینپژوهش در 
و  ی، قانونی، به مشکل مهم اجتماعیقربان یآن برا یمنف یامدهایوع باال و پیل شیدل را بهزی ؛رسد می

دادن شغل، کاهش  ، ازدستوری بهرهامدها شامل کاهش ین پیل شده است. ایتبد یسالمت ذهن
و  یمزاحمت جنس»با عنوان پژوهشی در  شود. ... میو یو جسمان یدرآمد، اختالل در رفاه روان

ص داده یزخم تشخ ک روانی عنوان به یا مزاحمت جنسی: آ1 پس از حادثه یاختالل استرس
 اند کردهر یزخم تفس ک روانیرا مانند  آن آثارو  ینسمزاحمت ج های شکل یبرخ« ؟شود می

ن و یشیپ های پژوهششتر در کشور، استفاده از یب های بررسی درنتیجه،(. 2002نا، یو و اوی)دونه
ن یهدف از ا است. ین معضل ضروریا یجیکاهش تدر یبرا ها تحقیقج ین کاربرد نتایهمچن

 یو فرهنگ ی، اجتماعیط اقتصادی)شامل شرا یت خانوادگیان وضعیم یوندیوجود پ یق بررسیتحق
 جنسیزان مزاحمت یو م (1390ان، ی؛ واصف1386و رنجگر،  ییرزای؛ م1391، ی)زمان خانواده(

 است: پرسشن یپاسخ به ا یدر پ رو  پیشپژوهش  ( فرزند پسر است.یابانیخ)

                                                                                                                        
1. Posttraumatic stress disorder (PTSD) 
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درآمد خانواده، ن، یالت والدیتحص چون یک خانواده که شامل مواردیدموگراف های ویژگیا یآ

؛ 2005ان، ی؛ دو1977، بنهم)شود  می ...و 1نیت تأهل والدی، وضعیت مذهبین، وضعیشغل والد

(، بر 1992؛ سوث و ترنت، 1978نبرگ و سکار، ی؛ و2014؛ معلوف و کامپلو، 1979ور و گلن، یو

 ؟گذارد میر یتأث جنسی  مزاحمتزان یم

 

 تحقیق ةنیشیپ
نگرفته انجام  ها آن ویژگیمزاحمت و عامالن  ةزمینهیچ تحقیقی در  ،کلدر داخلی: یها پژوهش

فاعالن  های ویژگیکه برخی از  شود میمتفاوت محسوب  ای مطالعهتحقیق حاضر نظر، از این  .است

و  ها ویژگی. 1 :شود میبه سه بخش تقسیم داخلی  های پژوهش ةپیشین .دکن میمزاحمت را بررسی 

؛ 2011 ،نژاد یوسفیو  زاده لهسایی ؛1394 ،ینوذر ینیو حس یکرد) شوندگان مزاحمت ةتجربنوع 

. واکنش 2 ؛(1384 ،یی؛ ذکا1389 چروده، یدریح ؛1389 ،الریجانی رجبو  فسائی صادقی

و  یاباذر ؛1390 ،الریجانی رجبو  فسائی صادقی؛ 1390 مان و همکاران،یا) شوندگان مزاحمت

. (1392 ،نهاد پاک؛ 1393 و گلستان، فر هاشمیان) جنسیمزاحمت  شناسی جرم. 3 ؛(1387 ،همکاران

اما این  ،زنان با هر ویژگی اجتماعی و اقتصادی در معرض آزار جنسی هستند دهد مینتایج نشان 

نوع پوشش، نوع آرایش و میزان پذیرش هنجارهای جنسیتی، بخش  .تجربه در زنان جوان بیشتر است

بصری بیشتر شیوع  های مزاحمتدر این زمینه، . کند میبسیار کوچکی از مزاحمت خیابانی را تبیین 

نقلیة  ةوسیلبین اماکن عمومی پرتردد، نوع  ،منفعالنه است. همچنین ها واکنشدرصد  70اند و  یافته

مربوط  های پژوهشوآمد قربانی و مزاحمت رابطه وجود دارد. در بخش  فترمورد استفاده و ساعت 

 های راهو  یشناس علتبه ، استتحلیلی  -مزاحمت نیز که جزء تحقیقات اسنادی شناسی جرمبه 

 .زن پرداخته شده است دربارةو نوع تفکر حاکم بر جامعه  یتیو به اصالح فرهنگ جنس یریشگیپ

در محل  یشتر مزاحمت جنسیکشورها بدیگر متعدد در  های پژوهش درخارجی:  های پژوهش

 یکه به مزاحمت جنساست  شده اشاره یبه مواردفقط  بررسی شده و کیط آکادمیکار و مح

ترکیبی و ابزار پرسشنامه و  های روشاز  ،در این تحقیقات است.مربوط ق یا به هدف تحقی یابانیخ

تحقیقی با عنوان  ،مثال ؛ برایبهره گرفته شده استتحلیل ثانویه و  مصاحبه، روش پیمایشی

« مردان ییفضا یتجل یو برتر ینپال: مزاحمت جنس یعموم ةنقلیل یه زنان در وسایخشونت عل»

وجود  جا همهعمومی در نقلیة آزار جنسی در وسایل  دهد مینشان ( 2014 ،لیند چسنینئوپان و )

                                                                                                                        
1. Marital status of parents 
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دارد و زنان جوان هدف اصلی سوءاستفاده هستند و با وجود شدت نارضایتی آنان، هیچ شکایت 

 رانهمکاو  نایپ ،همچنین. نشده است اتوبوسرانی گزارش داده های شرکتبه پلیس یا  ای رسمی

: مرتکب یات مربوط به مزاحمت جنسیاز ادب یکل یک نمای»با عنوان پژوهشی ( در 2009)

مرور  یمزاحمت جنس ةپدیددر زمینة  مهمی را های پژوهش، «ه و مسائل درمانیمزاحمت، نظر

. اند ای داشته توجه ویژه، به عوامل مربوط به آن یمزاحمت جنسمرتکبان درک  یو برا اند کرده

 یو رفتارها یمزاحمت جنس گرفتندجه ینتمرتبط مطالعة  120 مروراز  یبا برآورد آمار ها آن

ف یو بر ط است یمانند تجاوز جنس یکیزیخشونت ف های گر شکلیاز د تر متداولار یبس یاجبار

مزاحمت هر »با عنوان پژوهشی در  نیز (2008) رودمنلد و یرچای. فگذارد میر یاز مردم تأث یعیوس

زنان  یمکرر در زندگ ای هتجرب ،ها غریبه، نشان دادند مزاحمت «زنان یءانگاریو ش ها غریبه ةروز

 یمنف یامدهایپ یءانگاریش -که خودآنجادارد. از  ها آن یسالمت یبرا یمنف یامدهایجوان است و پ

ق یممکن است از طر ها غریبهمزاحمت  ،و اختالالت خوردن( یمثال، افسردگ برایزنان دارد ) یبرا

مانند  ؛دهد می زنان را کاهش یت زندگیفیم داشته باشد که کیرمستقیغ ی، عواقبیءانگاریوند با شیپ

پژوهشی ( در 2006)همکاران ش و یپار ،همچنین .یت در زندگیش ترس از تجاوز و محدودیافزا

حاصل از  های دادهبا استفاده از « نیچ یه زنان در مناطق شهریبر عل یمزاحمت جنس»با عنوان 

 2000در سال  را یمزاحمت جنس یسکیوع عوامل رین، شیو سالمت چ یخانوادگ یش زندگیمایپ

 یسازگار بود که اقتباس یجامع معمول های فعالیتکرد یشتر با رویج بی. نتااند کردهل یه و تحلیتجز

مزاحم را  ینه برایبه مزاحم و کاهش هز رسانی فایده، درک یتیفرصت وضعو است  شناسی جرماز 

 1دهی عالمتاز  یناش درک مجرم از سوددهندة  نشان ها داده ةجینتشایان ذکر است . کند مید ییتأ

 .است یقربان ةناخواست

با وجود  دهد مینشان موضوع پژوهش حاضر  ةدربار یو خارج یداخل های پژوهشمجموع 

 یبرا یمتعدد های مزاحمت(، باز هم یابانیخ) جنسیرامون مزاحمت یپ یاز مواد قانون یبرخوردار

 حقوق خود،با زنان  ییآشنانا. دکن میآنان دشوار  یکه مشارکت در اجتماع را برا دهد میزنان رخ 

مزاحمان از سوی  خطرناک آبروریزی و عواقب، ترس آنان از شکایت مراحلبودن  طوالنی

نبود اطمینان کافی به پلیس و برقراری امنیت از جانب این نهاد امنیتی به درصورت گزارش جرم، 

 .شود میمنجر قربانیان بیشتر سکوت 

 

                                                                                                                        
1. Signaling 
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 یمزاحمت جنس ینظر یمبان

در ، پردازد میاو  های واکنشو  یقربان های ویژگیکه به  شناسی قربانیت یبا محور هایی تحقیق برخالف

و  فردن یمربوط به والد های ویژگی ،قتیدرحق. شود میا مرتکب مزاحمت توجه یبه مجرم این پژوهش 

( 2009) همکاراننا و یکه پطور همان. دشو می یزان ارتکاب مزاحمت او بررسیبر م ها ویژگین یر ایتأث

و علت بروز آن  یمربوط به مزاحمت جنس های نظریه یبرا یکل چارچوب مشخصدر، اند داشتهاشاره 

اشاره  ها آنب به یترت بهرفته شده است که یپذزمینه ن یدر انظریه گسترده پنج  طور بهوجود ندارد، اما 

با توجه به  توان می ،اند شدهدر محل کار مطرح  یمزاحمت جنس یبر مبنا ها نظریهن یهرچند ا. شود می

 ز بسط داد.ین یابانیمزاحمت خ را به ها آنت عمل، یماه

که است  یفرهنگ -یاجتماع ةنظری، یتک عامل های نظریه از یکی :یفرهنگ -یاجتماع ةنظری

استفاده  تری وسیع یاسیو س یاجتماع ةزمینخود از  گیری جهتدر  ها فمینیست یادیتا حد ز

( 1997) 3نگریتزیو ک 2توماس( و 1985) 1. کوتگافتد میاتفاق  یکه در آن مزاحمت جنس کنند می

که است  یض جنسیو تبع یاز نابرابر یمنطق ةنتیج ی، مزاحمت جنسها نظریهن یمعتقدند براساس ا

( و 2000) 4، مچن و دسوزایستینیدگاه فمیقبل در جامعه وجود داشته است. براساس داز 

 ةمردگرایان یدئولوژیاز شکل آن، به ا نظر صرف ی( اعتقاد دارند مزاحمت جنس1993) 5لیاستاکد

ت فرودست زنان در یموقع ،(1979) 6نونیمکناز نظر مرد در جامعه مرتبط است.  یتسلط و برتر

مزاحمت  ،درواقعاست.  یل مزاحمت جنسیک دلیجه بلکه ینت تنها نهکل درمحل کار و جامعه 

ن به یو همچن داند میکه زنان را فرودست ایجاد شده است  هایی دیدگاهل وجود یدل به یجنس

 نا ویپ) کند میکمک  یتظارات نقش جنسدادن به ان تیاهم از طریق یجنس بندی طبقهماندن  یباق

از اقتدار و  یبیهراس دارند، ترک یعموم ةحوزکه از ورود به  یمرد در چشم زنان (.2009، همکاران

از  اند گذاشتهرا پشت سر  یسنت یکه مرزها یزنان یاست حت شایان ذکراست.  یشهوان یروین

ر یکمتر از سا ای مالحظه قابلزان و نوع هراس آنان تا حد یممکن است م. ستندیهراس در امان ن

و  یاباذر) رسد نمیبه صفر  ها آندرمورد  یو ناامن یباشد، اما باز هم احساس نگران ها آن جنسان هم

 (.1387 همکاران،

                                                                                                                        
1. Gutek 
2. Thomas 
3. Kitzinger 
4. Matchen & DeSouza 
5. Stockdale 
6. MacKinnon 
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که براساس آن، مزاحمت  است یسازمان ةنظری ،یعامل تک های نظریهگر یاز د: یسازمان ةنظری

قدرت و  ؛ مانندشود میح داده یتوض یگسترده از مسائل مرتبط سازمان یفیطاز طریق  یجنس

، . درنتیجهدهد میش یرا افزا یدادن مزاحمت جنس رخت نابرابر درون سازمان که احتمال یموقع
تفاوت قدرت در محل  دارد میاذعان  یاجتماع -یحات فرهنگیمشابه با توض طور بهنظریة سازمانی 

دگاه یدبراساس (. 2009، همکاراننا و ی)پ گذارد میر یتأث یکار بر احتمال وقوع مزاحمت جنس
این  یمعموالً مرد -کند میرا سرزنش  یکه اغلب قربان -یطرفداران حقوق زنان برعکس تفکر سنت

ل طرفداران حقوق زنان بر یتحل ،نیت قدرت قرار دارد. همچنیکه در موقعد کن میآغاز کار را 

چه در موقعیت شغلی  -یمردان اغلب در مقام باالتر. از آنجاکه د داردیمباحث قدرت و کنترل تأک

 (.1389د، یها یبلیش) شود میمطرح  یاحتمال مزاحمت جنسقرار دارند،  -و چه در آموزش

تکامل  ةنظری یعیگسترش طب ،یمزاحمت جنس کند میدگاه ثابت ین دیا :یستیز -یعیطب ةینظر

در را  یعیک عنصر طبیو  یجنس ةجاذبک عبارت ی ی، مزاحمت جنسیعبارت بهانتخاب جفت است. 

ل یه، مردان مین نظریپژوهشگران ا های گفته. براساس دهد میهمسر( نشان ) جفت یجوو جست
 ةگفتبه درنتیجه، دا کنند. یک جفت پیباشند و  یتهاجم یدارند تا از لحاظ جنس تری قوی یدرون

باالتر در  یست. محرک جنسیمزاحمت ن یمعن به یجنس ین رفتارهای( ا1995) همکارانباراک و 
 یتهاجم یبه رفتارها درنتیجهو  کند میجاد یمردان و زنان ا یالت جنسین تمایبرا مردان، عدم تطابق 

دگاه ین موارد از قدرت و طبق دیدر ا یابزار صورت بهن، مردان یبنابرا؛ شود میمنجر در محل کار 
 (.2009، همکارانو  نایپ) کنند میوه رفتار ین شیبه ا یجنس ةرابطآوردن  دست به ی، برایتکامل

 -یح اجتماعیک توضیویژه  طور به یات مزاحمت جنسیادب: یشناخت -یاجتماع ةنظری

 یتجرب های حمایتاز  یق برخیات تحقیاتخاذ نکرده است، اما ادب یمزاحمت جنس یبرا یشناخت

مهم . اصول دهد مینشان  یح مزاحمت جنسیتوض یه براین نظریل ایتعدراستای در را  یاساس
 ی، محتوا و الگوضداجتماعی یرفتارها در رین است که مردان درگیا یشناخت -یاجتماع ةنظری

آنان در  یپردازش اطالعات اجتماعبر که  دارند میبلندمدت نگه  ةحافظاز رفتار را در  ینیباور مع

، خود خودبه صورت به یشناخت -یاجتماع ةنظری ،درواقع. دگذار میر یتأث ضداجتماعی ةشیوک ی

 (.2009، همکارانو  نایپ) دهد نمینشان  یزاحمت جنسمدربارة جامع  یدرک

 و یچندعامل ةنظریک ی، یمزاحمت جنس یچهار عامل ةنظری :یمزاحمت جنس عاملی چهار ةنظری

( در 1998) 1ویر و اُدونوهین. اُهیشیپ یعامل تک های نظریهاز  یاریبس یدیکل یاست از اجزا یبیترک

                                                                                                                        
1. O'Hare & O'Donohue 
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آزار  عاملی چهار ةنظریاز  هایی جنبهو سپس  یمزاحمت جنس یعامل تک های نظریهخود،  پژوهش

کردند.  یبررس یمزاحمت جنس یچندعامل ةنظریتنها  ةتوسع منظور بهرا  1نکل هوریکودکان ف یجنس

انگیزه، غلبه وجود داشته باشد:  ید چهار شرط اساسیبا یمزاحمت جنس ایجاد یفرض کردند برا ها آن
 (.2009، همکارانو  نای)پ بر موانع درونی و بیرونی و غلبه بر مقاومت قربانی

وضعیت  نظر( از یابانیخ) یجنسمزاحمت  مرتکبان ،ن پژوهشیدر ا: چارچوب نظری تحقیق

 یاقتصاد -یگاه اجتماعیچون پا یشامل موارد یت خانوادگی. وضعندشو یم یبررسخانوادگی 

زان خشونت در یو م یزان مصرف فرهنگین، میوالد یو مذهب یسنت یخانواده، اعتقادات و رفتارها

( از یابانیخ) یجنسو مزاحمت  یخانوادگت ین وضعیافتن رابطه بی یبرا ،کلدرخانواده است. 

مد نظر  یمزاحمت جنس یفرهنگ -یاجتماع ةینظر؛ برای مثال، ابتدا شود یمه استفاده یچند نظر

که زنان  گذارد یم ییها دگاهیدرا بر وجود  یاساس مزاحمت جنس درواقعه ین نظریا. گیرد قرار می

 ی، مصرف فرهنگیزدگ تیجنسبودن،  سنتی ةرابط توان یمه ین نظری. براساس ادانند یمرا فرودست 

 زمینةدر  ،نید. همچنیسنج یزان مزاحمت جنسیخانواده را بر م یاقتصاد -یگاه اجتماعیو پا

مربوط به  یرفتارهافرد اشاره کرد که  یریپذ جامعه ةینظربه  توان یمن یفرزند از والد یریرپذیتأث

 یستینیفم یها هینظر ،نی. همچنآموزد میدر طول زمان  انگریدن رفتار دیبا د یاز کودکرا ت یجنس

 یکه برا کند یمرشد  ین نکته اشاره دارند که کودک مذکر از همان آغاز در فرهنگیبه ا

فرزند پسر درنتیجه، . دهند یم یکم یبها یو به زنانگ شوند یمقائل  یارزش مثبت اش یمردانگ

ر یتأثمیزان  توان یمز یه نین نظریبراساس ا. کند یما مادرش جدا ی ت خود را از زنانیهو

؛ زیرا دیسنج یزان مزاحمت جنسیرا بر م ها آنبودن  مذهبیبودن و  سنتین، یوالد یزدگ تیجنس

 ةینظر یجنس یستمگر ةینظرز یننهایت فرزندان خود هستند. در یالگو ین در دوران کودکیوالد

که در  یتیموقع؛ کند یمت زنان اشاره یموقعه به ینظر نیا شود. محسوب میق یمرتبط با موضوع تحق

 یها ستینیفم. هستنداد و ستم مردان یآن زنان مورد سوءاستفاده، تحت نظارت، انق چارچوب

گر ید یها انسانچگونه  رندیگ یماد ی یق مشارکت در پدرساالریکال اعتقاد دارند مردان از طریراد

زان یبر مرا زان خشونت در خانواده یر میتأثتوان  براساس این نظریه میر نگاه کنند. یرا با تحق

از  کیهرکه  دهد یمق را نشان یطرح تحق یالگو 1شکل . بررسی کرد یارتکاب مزاحمت جنس

 .دشو یمموارد در رابطه با والدین بررسی 

                                                                                                                        
1. Finkelhor 
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 قیطرح تحق یالگو. 1شکل 

 

 تحقیق های گویهدر  کاررفته به های مزاحمت. 1جدول 

 شکل مزاحمت مزاحمتنوع 

 مزاحمت کالمی

 ها یپران متلک

 کیاظ رکالف یریکارگ به

 یجنس دهای شنهایپ

 درمورد ظاهر و پوشش فرد اظهارنظر

 یجنس یطنزهاان یا بی یجنس یها یشوخ

 مزاحمت بصری
 یچران چشم

 زدن چشمک

 مزاحمت تعقیبی
 یر جنسیا تصاویادداشت یدادن شماره، 

 ب فرد در اماکن خلوتیتعق

 لیدر اتومب شدناصرار به سوار

 مزاحمت فیزیکی

 بدن یلمس اعضا

 راه شخص و ممانعت از عبور سدکردن

 به زور یبرخورد جنس

 نمایی عورت
 

 ها اهیم و شاخصتعریف مف

یک رفتار  جنسی مزاحمت 1براساس تعریف کمیسیون فرصت شغلی برابر، مزاحمت جنسی:

                                                                                                                        
1  . EEOC 

پایگاه   
اقتصادی-اجتماعي   

 سنتي بودن

 جنسيت زدگي

 خشونت

 مذهبي بودن

مصرف 
 فرهنگي

 مزاحمت جنسی



 1395پایيز  ،3 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    422

گیرد.  رفتارها را دربرمی از شود و بسیاری تعریف میاست که رفتاری نامطلوب با ماهیت جنسی 

، مزاحمت جنسی نونیک مکاست. از نظر کاترین  مشاهده قابل 1 در جدولبرخی از این رفتارها 

ی از زنان از سوی مردان است. همچنین، بسیاری از نویسندگان فمینیست ءسازیشة ویشمظهر 

 20این پژوهش از  در (.403: 1382)هام،  کنند یممزاحمت جنسی را خشونت جنسی توصیف 

 گویه برای سنجش انواع مختلف مزاحمت استفاده شده است.

 ها آنک از یاست که درادامه هر شدهم یبخش تقسچهار به  یش رو عوامل فرهنگیق پیدر تحق

 .شود یمپژوهش مطرح  یها هیفرضمربوط به  یها هیگوسنجش و  ةنحو شود و توضیح داده می

از شود  میم یبه شش دسته تقس یکل یران در نگاهیدر ا ینداریمطالعات د بودن: مذهبیزان یم

ان یم یهمبستگ ةرابط ی، بررسینداریعوامل مؤثر بر د ی، بررسینداریزان دیجمله: سنجش م

ن، یاز د یافراد و سنجش تلق ینداری، نوع دینداریانواع د یشناس گونهگر، ید یها دهیپدو  یندارید

ق ی(. در تحق1393، زند یشجاع) ینید ةو خودپندار ینیمات دی، تعلینین، قرائت دید انتظار از

آن استفاده  یها هیگوو  ینداریزان دیبودن خانواده از سنجش م مذهبیزان یسنجش م یبرا ،حاضر

: یدوران کودک ةشد درک یمذهب و وابستگ»با عنوان  پژوهشی( در 1998) ستیگرنکوشده است. 

در ها  آن که فرزندان ین به شکلیبودن والد مذهبیزان یسنجش م ی، برا«ا تشابهی یبر پرسش تالف

هر والد استفاده کرد که شامل  یبرا یا مادههشت  یاسیتجربه کرده بودند از مق یدوران کودک

کردن  مطرحسا و ی، شرکت در کلیمذهب یها کتابن، خواندن یزان عبادت والدیم ةدربار یعبارات

درمورد موضوعات مذهبی با  ندرت بهمثال، من  برایبود )ان یپاسخگوبرای  یمذهبهای  پرسش

شامل ن، یبرا عالوه(. کنم ینمبا مادرم بحث  یا هرگز درمورد موضوعات مذهبیکنم  مادرم بحث می

روزمره، قضاوت  یزندگ ین اعتقاد برایت این، اهمیک از والدیهر یمذهب یباورها دربارةاظهارات 

مثال،  یبرا) اجتماعی شدن فرزندان مبتنی بر باورهای مذهبی می شودمذهب و سطح  ةدربار یذهن

ن یبودن والد مذهبیزان یمربوط به م یها هیگودرنتیجه،  بود(. پدرم مهم ةروزمردر زندگی مذهب 

که  را بسنجدن( یبودن والد مذهبیزان یممستقل )ر ین متغیا که میزانباشد  یموارد ةرندیدربرگد یبا

 از: اند عبارت ها هیگودر 

 (.کند یما عبادت یخواند ) یمپدرم نماز  -

 .خواند یمآیینی  یها کتابپدرم قرآن یا  -

 (.کند یما عبادت یخواند ) یممادرم نماز  -

 .خواند یمآیینی  یها کتابمادرم قرآن یا  -
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 ت دارد.ین من اهمیوالد ی...( براود قربان ید فطر و عیمانند ع) ینیدمراسم  -

 :دشو یم یابیبودن براساس سه بخش ارز سنتیزان یم ،پژوهشاین در  :بودن سنتیزان یم

ن یدر برا ن بخش نوع ساختار قدرت ین زن و شوهر: ایدرمورد روابط ب ییها نگرشالف( 

 یا نهیزمعوامل  ةمطالع»با عنوان  یقی( در تحق1391) همکاران. موحد و کند بررسی مین یوالد

ع قدرت در خانواده را به سه بخش ی، ساختار توز«قدرت در خانوادهع یمرتبط با ساختار توز

. در روابط اند کردهم یاعمال قدرت تقس ةویش، ساخت روابط قدرت و یریگ میتصم یها حوزه

معموالً وجه  .دیآ یماعضا به چشم  ینیع یرفتارهااست که در  یقدرت مفهوم یخانوادگ

اعمال  یچه کس» پرسشِ. اند بردهاز مفهوم قدرت در خانواده به کار  یندگیرا به نما یریگ میتصم

مربوط به  یها هیگواز  یبرخترتیب،  این بهخانواده نظر دارد.  یها یریگ میتصم، بر «کند یمقدرت 

 از: اند عبارت( والدین بودن یزان سنتیممستقل )ر یسنجش متغ

 .دپرس ینمنظر مادرم را  شود یمکه در خانه گرفته  یماتیمعموالً پدرم در تصم -

نگرش  ینوع ،زن خوبهای  ویژگی دربارةمرتبط با ازدواج و خانواده: نگرش  یها نگرشب( 

، زن یزن مذهب ةدستزن خوب به سه های  ویژگی. ردیگ یمن بخش قرار یدر او است  یتیجنس

؛ یمذهبزن ی ها شاخص ینیلت دیحجاب و فض یها هیگوکه  شود میم یو زن مدرن تقس یسنت

رون ی، کارکردن بیاستقالل رأ ؛یزن سنتی ها شاخص ت از خانوادهیخوب و حما یهمسرو  مادر

ن یمربوط به ا یها   هیگو از ی. برخکنند یمد یزن مدرن را تول یها شاخصالت یاز خانه و تحص

 از: اند عبارتبخش 

 .ندارد یم مشکلیاگر ازدواج هم نکن یمن حت یپدرم با داشتن دوست دختر برا -

 ندارد. یم مشکلیاگر ازدواج هم نکن یمن حت یمادرم با داشتن دوست دختر برا -

بودن  سنتیزان یکه م ییها بخشگر یاز د :ترها بزرگرحم و احترام به  ةصلج( نگرش مربوط به 

. بحث بر است جامعهدر  شده آموخته  گذاشتن احتراموجود تعارفات و  ،سنجد یمن را یفرد و والد

 ؛شود یما مدرن بودن استفاده ی یسنت یبرا یسنجش عنوان بهست، بلکه ین ها ا بد بودن آنیسر خوب 

 ر اشاره کرد:یز یها هیگوبه  توان یم ،مثال برای

 .دانند یمواجب  یطیرا در هر شرا ترها بزرگنم احترام به یوالد -

ار یبسدربارة جنسیت و دین ون یفرامادنگرش  دهد یمنگلهارت نشان یا: یزدگ جنسیت

مربوط به  یها نگرشپژوهش خود فقط ( در 1386کمان ) نیرنگاست. ون یاز ماد نگرتر هحمسام

ز مانند یران نیدر ااست ابتدا نشان داده  یواست. ده کر یران را بررسیت و خانواده در ایجنس



 1395پایيز  ،3 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    424

دارند.  یمتفاوت یتیجنس یها نگرشون یون نسبت به مادینگلهارت فرامادیا ةمطالعمورد  یکشورها

که خود  کند یمرا مطرح  یزیچ یخانوادگ یت و زندگیکردن جنس ن خلقیوند بیمورگان درمورد پ

ت را پنهان ی، خانواده جنسسازد یمت را یخانواده جنس» :دیگو یم. او نامد یمساده  ییآن را الگو

خانواده را  تی، جنسسازد یمت خانواده را ی؛ جنسکند یمل یت را جرح و تعدی، خانواده جنسکند یم

ت و خانواده ین است که جنسینکته ا «.کند یمل یت خانواده را جرح و تعدی، جنسکند یمپنهان 

ن دو، بدون داشتن یاز ا یکیفکرکردن به  یاغلب ما حت یو برا اند خوردهوند یگر پیر با همدیناگز

، یتیجنس یها نگرش ی(. بعد اساس70 :1390 برناردز،است )، دشوار یگرید ةدربار یمفروضات

 یها هیگواز  یبرخ ،نیبنابرا ؛استآن دو  یاعتقاد به تفاوت زن و مرد دربرابر اعتقاد به تساو

 از: استحاکم بر خانواده( عبارت  یتینگرش جنسمستقل )ر ین متغیمربوط به ا

کار مادر و  یآشپز ،لامثبرای است )ف شده یما تعر ةخانوادمردانه و زنانه در  یکارها -

 پدر است(. رات کاریتعم

 کردن(. یا آشپزی کردن هیگردهم )کارها را انجام  ید بعضیچون پسر هستم نبا ندیگو یمنم یوالد  -

اجازه دارم  روقتیدتا  ،لامثبرای ند )ا قائل یشتریب یم آزادینم برایمن چون پسر هستم والد  -

 رون باشم(.یب

ک ی یاقتصاد -یو اجتماع یفرهنگ یها یژگیوبا  شدت به یمصرف فرهنگ: یمصرف فرهنگ

دارد که از نیاز  یبه منابع فرهنگ یمصرف فرهنگ؛ زیرا استمرتبط  اش یخانوادگفرد و خاستگاه 

وسته یپ ها خانوادهافراد و  تک تک(. 1392، همکارانو  یکالنترشود ) یمگر منتقل یدنسل به  ینسل

ه یسرما گونة ویژةا یک نوع یکه در آن  -لیباز تبد یکردن راهبردها دنبال از طریقتا  اند تالشدر 

ا یکنند حفظ  یاجتماع یش را در فضایگاه خویجا -دشو یمل یا به آن تبدیمبادله  یگرید ةگونبا 

از  یناش یرش محصوالت فرهنگیپذ یی(. شناختن و توانا339: 1392 بهبود بخشند )استونز،

 یفرهنگ ةیسرمادر بحث  یاساس ةنکتدارد.  یت فراوانیو، اهمیحه است که نزد بوردیتفاوت در قر

و در  یضمن طور به، بلکه رسد ینم( به ارث ینیع یفرهنگ ةیسرما یاستثنا بهه )ین است که سرمایا

که  ینیوالد :ردیگ یمن فرض در ذهن شکل یا ،اساس نی. براکند یمدا یانتقال پ یریپذ جامعهند یافر

. کنند مید یرا در خانه تول یتر نییپاسطح  یفرهنگ یدارند، فضاها یتر نییپا یفرهنگ یها هیسرما

را ، احتمال داشتن فرزندان ناسالم دارند یا ناسالمیبد  یفرهنگ یکه فضاها ییها خانواده ،نیچنهم

فرهنگی به میزان مصرف فرهنگی  ةیسرمابخشی از البته (. 1393، یگیرزابیمند )ده یمافزایش 

  یمادارزش  دلیل ارزشمند را نه به یانواع کاالها و نمادها ،یمصرف فرهنگهنگام افراد . گردد یبرم
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ش در ذهن یمطلوب از خو یریجاد تصاویا منظور بهو  ها آن یل ارزش فرهنگیدل بهبلکه  ها آن

ن پژوهش از یآن، در ا یو گستردگ ی. با توجه به مفهوم مصرف فرهنگکنند یمگران مصرف ید

 :شود یمبرده  بهره والدین یفرهنگزان مصرف یسنجش م یر برایز یها هیگو

 و...( است. یاجتماع -یاسیس -یهنرروز ) یر خبرهایگیپ ها رسانهاز طریق پدرم  -

 و...( است. یاجتماع -یاسیس -یهنرروز ) یر خبرهایگیپ ها رسانهاز طریق مادرم  -

 .کند ی( مینیردیغ یها کتاب)پدرم مطالعه  -

 .کند یم (ینیردیغ یها کتابمطالعه )مادرم  -

ر ی(، متغ1393ندرپور )و  یآباد شاهپژوهش  یاستنباط های یافتهبراساس  :خشونت در خانواده

 ةرابطمثبت و  یه زنان همبستگیعل یمرد با خشونت خانگ یخشونت در دوران کودک ةتجرب

 باا یگر یهمد بان یشاهد خشونت والد شتریب یهرچه مرد در دوران کودک ،یعبارت دارد. به یمعنادار

ز ین ی. اما مزاحمت جنسکند یمتکرار علیه همسر خود را  ها خشونتن یا یالخود باشد، در بزرگس

تا چه حد به خشونت در خانواده در دوران  شود یممحسوب  یخشونت و آزار جنس یکه نوع

ه در پرسشنامه استفاده یگوچهار زان خشونت در خانواده از یسنجش م یمرتبط است؟ برا یکودک

 از: اند عبارته شده است ک

 .کرد یمر یپدرم، مادرم را تحق -

 .زد یممادرم را کتک  ،پدرم -

 .زد یمل مختلف مرا کتک یمادرم به دال یدر دوران کودک -

 .زد یمل مختلف مرا کتک یپدرم به دال یدر دوران کودک -
 

 تحقیق شناسی روش
از نظر وسعت، و  کاربردیاز نظر هدف، و  پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی است

 30تا  18مردان شامل تمام پژوهش  آماری ةجامعو از نظر زمانی نوعی بررسی مقطعی است.  گرنپهنا
دست آمد که برای  بهنفر  380کوکران،  گیری نمونه. تعداد نمونه براساس فرمول شود می سال سنندج

. شدامه به دالیل مختلف ابطال پرسشن 70که حدود  شدپرسشنامه تکمیل  450افزایش دقت مطالعه 
است.  1394سال دوم  ةماه واحد تحلیل پژوهش افراد و قلمرو زمانی تحقیق شش ،اساس براین

درصد  75ی باالی متعدد پژوهش براساس آلفای کرونباخ با روای های گویهمیزان روایی  ،همچنین
ق از روش یتحقپرسشنامة سنجش اعتبار  یبرا. دهد میدست آمد که حد مطلوبی از روایی را نشان  به

قرار گرفت  شناسی جامعهاستادان از نفر ار چند یپرسشنامه در اخت ،ترتیب این به. استفاده شد یاعتبار صور
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 صورت بهپژوهش  گیری نمونه شد. یطراح یینهاپرسشنامة و شد انتخاب و  دییتأها  پرسشان یکه در پا
ن ییافراد مربوط به آن تعتمام سهم هر سن متناسب با حجم و گرفت متناسب با حجم انجام  ای سهمیه

محل ، ها کافه، ها پارکساله به  30تا  18برای دسترسی به مردان  گیری نمونه. با توجه به نوع شده است
ناشناس  ها مکانرا در این زی ؛ه استو... مراجعه شد ها خیابانورزشی،  های سالنعبور دانشجویان، 

 .شد میبیشتر  دهی پاسخو احتمال صداقت در  ماندند می
 

 تحقیق های یافته
 توصیفی یها افتهی

 ةدستدر  ین فراوانیشتریب یمشخص شد درمورد مزاحمت کالم ها دادهف یج توصیبراساس نتا
 گونه چیهمرتکب نفر  47فقط نفر  380نفر( و از  200) زان کم قرار گرفته استیمزاحمت به م
درمورد . م شدیتقس یبیو تعق یدو گروه بصر ز بهین یرکالمیغ. مزاحمت اند نشده یمزاحمت کالم
که آمار  اند نشدهن نوع مزاحمت ینفر مرتکب ا 380نفر از  29 فقط نشان دادج ینتا یمزاحمت بصر

نفر هرگز  97ق یتحق ةنموننفر  380از مجموع  ،یبیاست. درمورد مزاحمت تعق توجهی شایانار یبس
زان کم قرار یبه م یبیمزاحمت تعق ةدستز در ینفر ن 179و  اند ندادهن نوع مزاحمت را انجام یا

 یها دادهن انواع مزاحمت است، براساس یدتریکه از شد یکیزیف یها مزاحمتزمینة . در اند گرفته
ن اف مزاحمیز در ردینفر ن 115و  اند نشدهن نوع مزاحمت ینفر هرگز مرتکب ا 219ان یپاسخگو

( یابانیخ) یجنسمزاحمت  ةدربار ،کلدراست.  توجهی شایانزان یکه م اند گرفتهزان کم قرار یر مد
 گونه چیهمرتکب نفر  18 فقطنفر  380، از مجموع شود یادشده مینوع مزاحمت  چهارکه شامل 

 .شود می، مقادیر مربوط به هر نوع مزاحمت نشان داده 2جدول  در .اند نشده یمزاحمت
 

 (یابانی)خ یزان مزاحمت جنسیم برحسبان یپاسخگو یع فراوانیتوز. 2جدول 

 یتجمع یدرصد فراوان درصد یفراوان 

 

 2/1 2/1 8 ادیار زیبس

 12/1 10/0 38 ادیز

 36/8 24/7 94 متوسط

 95/3 58/4 222 کم

 100/0 4/7 18 مزاحمت دمع

  100.0 380 جمع
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کل سطح در دهد یمن نشان یالت والدیدرمورد سطح تحص ها داده، متغیرهای مستقل زمینةدر 

 ان مدرکپدرنفر از  17 فقطو ند سواد یب انپدرنفر از  54است.  کمترالت مادران از پدران یتحص

نفر  102 ،یعبارت بهدو برابر پدران است.  باًیتقر سواد یب. تعداد مادران دارندو باالتر  سانسیل فوق

ت اشتغال از یا باالتر دارند. وضعی سانسیل فوقالت یمادران تحصاز نفر  4 فقطو ند سواد یبمادر 

مادر  331پدر و  55ن پژوهش یاست که در ا یاقتصاد -یگاه اجتماعیگر موارد مربوط به پاید

ه زنان است. شغل یض علیگر موارد تبعیاز د درصد( 1/87) مادران یکاریب یند. آمار باالا رشاغلیغ

ل کارمندبودن یدل درصد( به 2/54ها ) سطح شغل بیشتر آنن قرار دارد و ییپاپدر در سطح  84

ن یوالداز  درصد 8/86، کلدرسطح باال دارند.  ینفر شغل 19فقط  ،انین میدر ا است.متوسط 

ن و یین درآمد پایاز والددرصد  80حدود  ،نین دارند. همچنییا پاین ییار پایبا سطح بس یشغل

 توان یمالت، شغل، درآمد و محل سکونت یمربوط به تحص یها دادهبه  با توجهن دارند. ییار پایبس

ن است ییار پایا بسین ییاز افراد در حد پادرصد  71ن حدود یوالد یاقتصاد -یگاه اجتماعیگفت پا

 دارند. ییباال یاقتصاد -یگاه اجتماعیپاها  درصد آن 3/6فقط و 

 56 والدین دارند و یکامالً مذهب ینیوالد درصد( 4/43) نفر 165 ،نیوالدبودن  یزان مذهبیمدرمورد 

 ینیوالد درصد( 5/0) نفر 2 فقط ،نیبودن والد یستند. درمورد سنتین یاصالً مذهبدرصد(  7/14)نفر 

از والدین  یزدگ تیجنس است. یآمار ةجامعبودن  یاد سنتیزان زیم ةدهند نشانن یکامالً مدرن دارند و ا

و حدود  زده تیجنسا نسبتاً یکامالً از والدین درصد  57مستقل پژوهش است. حدود  یرهایگر متغید

متعلق به  ین فراوانیشتری، بوالدین یهستند. درمورد مصرف فرهنگ نزده تیجنسا نسبتاً یکامالً درصد  43

ا ین ییپا ین مصرف فرهنگیوالداز  درصد 6/47، یعبارت . بهاستن ییار پاین و بسییپا یمصرف فرهنگ

ه بهره گرفته شده است یگوچهار از فقط ز یزان خشونت در خانواده نیسنجش م ین دارند. براییار پایبس

 درصد 4/66 ،اند کردهد را تجربه یار شدید و بسیخشونت شدها  از آن درصد 8/10 دهد یمکه آمار نشان 

مربوط  یها هیگواز  کی چیهز ین درصد 9/22 و اند داشتهز خشونت در حد متوسط و کم را در خانواده ین

 .اند نکردهبه خشونت را در خانواده تجربه 

 

 آمار استنباطی پژوهش
 یهمبستگ آزمونحاصل از  یب همبستگیمقدار ضراز شود،  مشاهده می 3جدول که در  طور همان

ن یب یدار یمعن ةرابطجه گرفت ینت توان یمتحصیالت پدر و مزاحمت جنسی ر ین دو متغیرمن بیاسپ

زان یالت مادر و میتحصو این درمورد  وجود ندارد یزان مزاحمت جنسیالت پدر و میتحص
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سطح  دهد یمنشان  طرفه کیانس یز واریج آزمون آنالینتا ،همچنین .کند یمصدق  یمزاحمت جنس

رد و در مقابل  ها گروهن یانگیفرض تفاوت م ،نیبنابرا؛ است 05/0 از تر بزرگ Fآزمون  یدار یمعن

 ین و مزاحمت جنسیت تأهل والدین وضعیب ،جهیدرنت. شود یمد ییتأ ها آن یآمار یکسانیفرض 

ر ین متغیب فیضع یمقدار همبستگ زمینةدر . شود یمه نیز رد ین فرضیوجود ندارد و ا یا رابطه

د گفت هرچه یبا یبا توجه به عالمت منف ،مزاحمت جنسیو  نیوالد یاقتصاد -یگاه اجتماعیپا

فرضیة و  کند یمدا یکاهش پ یزان مزاحمت جنسیم ،ابدی یمش یافزااقتصادی  -پایگاه اجتماعی

آزمون از رسون حاصل یپ یهمبستگب یبا توجه به مقدار ضرهمچنین،  .شود یم دییتأ مورد نظر

 درو  شود یممورد نظر رد بودن والدین و مزاحمت جنسی، فرضیه  مذهبی رین دو متغیب یهمبستگ

آزمون  فرزندان وجود ندارد. ین و مزاحمت جنسیوالد بودن مذهبیزان ین میب یا رابطهواقع 

زان ین مینشان داد ب ین و مزاحمت جنسیبودن والد سنتی زانیم یرهاین متغیرسون بیب پیضر

 هن رابطیمقدار اهمچنین، رابطه وجود دارد. فرد  یزان مزاحمت جنسین و میبودن والد سنتی

با  یعنی؛ معکوس است ها آن ةرابط دهد یمآن نشان  یاست و عالمت منف یفینسبتاً ضع یهمبستگ

زان ین میب ،همچنین. ابدی یمکاهش  یزان مزاحمت جنسین، میبودن والد یزان سنتیم افزایش

هر  یعنی ؛وجود داردم یمستق یا رابطهفرزند پسر  یزان مزاحمت جنسین و میوالد یزدگ تیجنس

ش یافزا نیز فرزندشان یزان مزاحمت جنسیابد، میش ین افزایوالد یزدگ تیجنسزان یچقدر م

است ف ین رابطه ضعیا یمقدار همبستگ متغیر مستقل مصرف فرهنگی باید گفت مورددر. ابدی یم

زان یهر چقدر م ،یعبارت به .ر معکوس استین دو متغیا ةرابط دهد یمآن نشان  یو عالمت منف

و  شود یمکاسته  انفرزند یزان مزاحمت جنسیابد، از میش ین افزایوالد یمصرف فرهنگ

 مزاحمتزان یزان خشونت در خانواده و مین میب ،همچنین .دشو یمتحقیق تأیید ترتیب فرضیة  این به

و عالمت مثبت آن است  (147/0) فیضع رابطهن یا یرابطه وجود دارد. مقدار همبستگ یجنس

زان خشونت در خانواده یهر چقدر م ،یعبارت به .استم یر مستقین دو متغیا ةرابط دهد یمنشان 

 .یابد میز کاهش ین یزان مزاحمت جنسیباشد، م کمتر

ان شاخص یاست، ارتباط معناداری با شدت متوسط م 3که در جدول طور همان این،بر عالوه

کاهش ه به یسرما یها مؤلفهاز  یمند بهرهوجود و  ؛ یعنیه و مزاحمت جنسی وجود داردیکلی سرما

 کند.میابانی کمک یمزاحمت جنسی خ
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 ها آن امرتبط ب یها آزمونو  ها هیفرض .3جدول 

 نوع آزمون ها فرضیه
مقدار 
 ضریب

سطح 
 معناداری

 053/0 -099/0 اسپیرمن رابطه وجود دارد. یزان مزاحمت جنسیالت پدر و مین تحصیب
 194/0 -067/0 اسپیرمن رابطه وجود دارد. یزان مزاحمت جنسیالت مادر و مین تحصیب
تحلیل واریانس  رابطه وجود دارد. یزان مزاحمت جنسین و میت تأهل والدین وضعیب

 طرفه کی

089/0 471/0 

 008/0 -136/0 اسپیرمن رابطه وجود دارد. یخانواده و مزاحمت جنس یاقتصاد -یگاه اجتماعین پایب
 148/0 -074/0 پیرسون رابطه وجود دارد. ین و مزاحمت جنسیبودن والد مذهبیزان ین میب
 000/0 -246/0 پیرسون رابطه وجود دارد. ین و مزاحمت جنسیبودن والد سنتیزان ین میب
 000/0 197/0 پیرسون رابطه وجود دارد. ین و مزاحمت جنسیوالد زدگی یتجنسزان ین میب
 029/0 -110/0 پیرسون رابطه وجود دارد. ین و مزاحمت جنسیوالد یزان مصرف فرهنگین میب
 004/0 147/0 پیرسون رابطه وجود دارد. یزان خشونت در خانواده و مزاحمت جنسین میب
 000/0 -278/0 رسونیپ .کلی( و مزاحمت جنسی رابطه وجود دارد صورت بهه )ین شاخص سرمایب

 

نشان  4جدول در  ر(یل مسیون و تحلیرگرس) متغیرهل چندیج تحلینتا ره:یل چندمتغیج تحلینتا

و  یزدگ تیجنسزان ی، مبودن یسنتزان یم ریل، سه متغیر موجود در تحلیان شش متغیاز م دهد می

 ،درواقعهستند.  یرها بر مزاحمت جنسین متغیرگذارترین و تأثیزان خشونت در خانواده بهتریم

بودن دار یمعن دهندة است و نشان دار یمعندرصد  99در هر سه مدل در سطح  آمده دست به Fزان یم

 F. مقدار استر وابسته یرات متغییتغ ینیب شیپمستقل در  یرهایبودن متغ مناسبون و یرگرس

 سه دهد یماست، نشان  دار یمعن 01/0 از تر کوچک یکه در سطح خطا (011/16) آمده دست به

، مدل گرید عبارت بهح دهند. یر وابسته را توضیانس متغیرات و وارییزان تغیر مستقل قادرند میمتغ

سه ر وابسته را براساس یرات متغییتغتوان  میاست و به کمک آن  یق مدل خوبیتحق یونیرگرس

ر یبه سه متغ راتییتغاز  درصد 6/10 دهد یمج  نشان ینتا ،کلدر .کردن ییر مستقل مورد نظر تبیمتغ

 یرهایبه متغرات ییتغ ةیبقاست و مربوط زان خشونت یو م یزدگ جنسیتزان یبودن، م سنتیزان یم

 .مربوط استخارج از مدل 
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1(گام به گامروش ) ونیرگرس. 4جدول 
 

  dمدل  ةخالص

2چندگانه یب همبستگیضر مدل
3نییب تعیضر 

 
ن ییب تعیضر

4شده لیتعد
 

استاندارد  یخطا
5برآورد

 

dimension0 

1 246/0a
 060/0 058/0 74832/13 

2 311/0b
 097/0 092/0 49787/13 

3 337/0c 113/0 106/0 39120/13 
 a نیوالدبودن  سنتیزان ی، م6: )مقدار ثابت(ینیب شیپ. 

b. نیوالد یزدگ جنسیتزان ین، میبودن والد سنتیزان ی: )مقدار ثابت(، مینیب شیپ 

c. زان خشونت در خانوادهین، میوالد یزدگ جنسیتزان ین، میبودن والد سنتیزان ی: )مقدار ثابت(، مینیب شیپ 

 d یجنسزان مزاحمت یر وابسته: می. متغ

 

روی متغیر  هریک از متغیرهای مستقل ةاستانداردشدضریب رگرسیونی  ةدهند نشان 7بتا ةآمار

جدول مقادیر بتای مربوط به هر متغیر در  .(500 :1388 و صفری، پور بیحبتحقیق است )وابستة 

ر مستقل در مدل را نشان یحضور هر متغ یت نسبیاهم t ةآمار ،همچنین. شود میمشاهده  5

زان خشونت در یو م یزدگ تیزان جنسیبودن، م یزان سنتیر میمتغسه در  آمده دست به t. دهد یم

 شده است. دار یمعن 01/0 از تر کوچک یدرصد و سطح خطا 99سطح 
 

 متغیر مزاحمت جنسی ةاستانداردشدضرایب استانداردنشده و . 5جدول 

 مدل سوم
ب یضر

 ونیرگرس

 یخطا
 استاندارد

 سطح معناداری T بتا

 000/0 636/17  581/4 786/80 مقدار ثابت

 000/0 -161/5 -252/0 304/0 -568/1 نیبودن والد سنتیزان یم

 001/0 -535/3 173/0 340/0 201/1 نیوالد یزدگ جنسیتزان یم

 008/0 651/2 130/0 203/0 538/0 زان خشونت در خانوادهیم

 

 فقط است که یریمتغر را دارد و تنها یتأث نیشتریبن یبودن والد سنتیزان یر میمتغ ،انین میدر ا

ب یل ضریدل ر مذکور بهیاست متغ ذکر شایان ر گذاشته است. یتأث یم بر مزاحمت جنسیمستق صورت به

                                                                                                                        
1. Stepwise 
2. R 
3. R Square 
4. Adjusted R Square 
5. Std. Error of the Estimate 
6. Constant 
7. Beta 
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زان ی، موالدین بودن یزان سنتیک انحراف استاندارد در میش یبا افزا یعنی؛ داردر کاهنده ی، تأثیمنف

ن و ین دومیوالد یزدگ تیجنسزان یر میمتغ ،نی. همچنیابد میانحراف استاندارد کاهش  257/0مزاحمت، 

ن دو یا. گذارد یمم یر مستقیر وابسته تأثیاست که بر متغ یرین متغیر خشونت در خانواده سومیمتغ

دلیل  به. اند گذاشتهر یر وابسته تأثیم بر متغیرمستقیغ صورت بهم، یر مستقیبر تأث عالوههستند که  ییرهایمتغ

گاه ین و پایوالد یزان مصرف فرهنگین، میبودن والد مذهبیزان یم یرهایمتغسطح خطای  نکهیا

ر مزاحمت یبر متغ یدار یمعن یر آماریتأثاین متغیرها است،  05/0شتر از ین بیوالد یاقتصاد -یاجتماع

مشاهده  6جدول که مقدار این تأثیرات در  دارند یراتیتأث میرمستقیغ طور به کیهراما ، ندارند یجنس

 .آمده است 2 در شکلرها در قالب نمودار یتمام تأث .شود یم
 

 یزان مزاحمت جنسیمستقل بر م یرهایمتغ میرمستقیغم و یر مستقیزان تأثیم. 6جدول 

 رهایمتغ
 ریانواع تأث

 کل میرمستقیغ میمستق

 -257/0 - -257/0 نیبودن والد سنتیزان یم
 174/0 016/0 158/0 نیوالد یزدگ جنسیتزان یم
 136/0 003/0 133/0 زان خشونت در خانوادهیم
 -058/0 -058/0 - نیبودن والد مذهبیزان یم

 031/0 031/0 - نیوالد یاقتصاد -یگاه اجتماعیپا
 -017/0 -017/0 - نیوالد یزان مصرف فرهنگیم

 

 
 

 . مدل تجربی عوامل مستقیم و غیرمستقیم )والدین( مؤثر بر میزان مزاحمت جنسی2شکل 

 مزاحمت جنسي

 زدگيجنسيت

 بودنسنتي

 خشونت درخانواده

158/0 

257/0- 

133/0 

 مذهبي بودن

پايگاه 
-اجتماعي
 اقتصادي

224/0 

154/0- 

مصرف 
 فرهنگي

300/0 

175/0- 

504/0 

110/0- 

232/0- 

131/0 
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 گیری نتیجهبحث و 
از  تر نییپازنان  یاقتصاد –یگاه اجتماعیسطح پاداد   نشان سنندج() یآمار ةجامعاین پژوهش در 

از مادران درصد  27الت مادران از پدران کمتر است، حدود یسطح تحص ،درواقع. مردان است

مدرک درصد  1فقط که  یدرحال فقط توانایی نوشتن و خواندن دارند،ز یندرصد  23ند و سواد یب

روز  الت زنان روزبهیسطح تحص گرفته قات انجامیو باالتر دارند. هرچند براساس تحق سانسیل فوق

و  آمارها نتیجة شوند تابررسی دتر هم ینده پسران مادران نسل جدید در آیش است و بایدرحال افزا

 یکاریکه البته ب هستند دار خانهرشاغل و یمادران غ درصد 4/87، نی. همچنمشخص شود ها لیتحل

 شدت بهت درمورد زنان ین وضعیکرده است. ا نینش خانهگسترده همچنان ادامه دارد و اغلب زنان را 

ن در سطح یاز والددرصد  71 یاقتصاد -یگاه اجتماعی. پاگذارد یمر یبودن جامعه تأث زده تیجنسبر 

 .است یآمار ةجامعرانگر یت ویوضع ةدهند نشانن آمار ین است و ایین و پاییار پایبس

و  اند ندادهانجام  یجنسمزاحمت  گونه چیه درصد( 7/4) نفر 18فقط پاسخگو  380از مجموع 

 ،انین میاختصاص دارد. در ا درصد( 4/58) در حد کم یز به مزاحمت جنسین ین فراوانیشتریب

 2/8) نفر 31 فقط گر،ید عبارت . بهشود یمنوع مزاحمت محسوب  نیشتریب ره نگاه کردنیخ

، یبودن مزاحمت جنس عادیزان یر مین آمار چشمگی. ااند نکردهنگاه خیره به زنان هرگز  درصد(

ج ینتا یدر آمار استنباط. دهد یمدر جامعه نشان را ن نگاه یا یریگ همهبه زنان و  ید ابزارید

بودن و  سنتیزان یم برای مثال، ؛ق بودیتحق ینظر چارچوبمنطبق بر دست آمد که  به یتأمل قابل

 یزان مزاحمت جنسیمعکوس با م صورت بهن یوالد یاقتصاد -یگاه اجتماعیو پا یمصرف فرهنگ

 ةینظرن با یو ا ابدی یمزان مزاحمت کاهش ی، مهرکدامش در یبا افزا یعنی؛ فرزند مذکر رابطه دارند

ن و یوالد یزدگ تیجنسزان یمهرچقدر سازگار است.  یریپذ جامعه ةینظرو  یفرهنگ -یاجتماع

 ةینظرن یو ا ابدی یمش یفرزند مذکر افزا یمزاحمت جنس ،شود یمشتر یخشونت در خانواده ب

 یمردانگ یاست که برا یفرهنگ ةدهند نشاناین موضوع  ،درواقع. کند یمد ییرا تأ یجنس یستمگر

 زمینةرا در  ییشنهادهایپپژوهش . نگرد یمر یتحق ةدیدزنان به به قائل است و  یتر مثبتارزش 

 از: اند عبارتکه  دده یمموضوع ارائه 

شوندگان )زنان( و  مزاحمتبه  یقات درمورد مزاحمت جنسیشتر تحقیب نکهیابا توجه به  .1

قات یعامالن مزاحمت تحق ةدربار دشو یمشنهاد یپرداخته است، پ ها آنواکنش  یچگونگ

کاهش آن  راستایو در  یین معضل را شناسایا یاصل یها شهیرد تا بتوان یرانجام گ یشتریب

 حرکت کرد.
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 .است گرفتهانجام  یار کمیقات بسیتحق یدر کودک یجنس یخشونت و آزارها ةنیزمدر  .2

ابان، محل کار و یدر خ یبر مزاحمت جنس آن هایریو تأث  نهیزمن یدر ا شود یمشنهاد یپ

 رد.یانجام گ یعیقات متعدد و وسیک تحقیآکادم یها طیمح

 یان مزاحمت جنسیقربان یبرا تر یعلمو  تر شفاف یو حقوق یتین امنیقوانشود  پیشنهاد می .3

مجازات  راستای( در یان جنسیقربان ةژیو) سیپل ةمصرانو  یعلم یریگیو پتصویب شود 

 .صورت گیرد انیت قربانیامن یمجرمان و برقرار

 ین آموزش برابریو همچن ها رسانهدر  یح مزاحمت جنسیتقب ،یتیجنس یبرابر یساز فرهنگ .4

 .است رسان یاری یاجتماع یاریهش راستایدر  ها دانشگاهحقوق زن و مرد در مدارس و 
 

 منابع
 در تجربه زنانه از  یاحساس ناامن» ،(1387) سهی، نفیدیحمو ال ی، سهییفسا یصادق، وسفی، یاباذر

 .103 -75 :1 شمارة، 6دوره  ،، پژوهش زنان«روزمره یزندگ

 مرکز مهرداد میردامادی، تهران: نشر ةترجم ،یشناس جامعهمتفکران بزرگ  ،(1392) استونز، راب. 

 یواکنش: بررسمزاحمت و »زنان،  ،(1390) یمرتض ،زاده نیحس و الهام ،یوسفی، یمحمدتق ،مانیا 

شمارة  ،رانیا یشناس جامعهمجلة ، «و واکنش به آن یابانیخ یها مزاحمتتجربه دختران دانشجو از 

12 :63- 93. 

 انتشارات سمت.رضا فاضل، تهران:  ةترجم، یق در علوم اجتماعیتحق یها روش ،(1388، ارل )یبب 
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