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Abstract 

The study of sexual harassment of disabled women is one of the topics that have 

so far received little empirical attention. Therefore, the present study has been 

conducted to investigate the social factors bringing about disabled women’s 

sexual harassment in Mazandaran province. The theoretical framework of the 

research was based on the theory of routine activities and the theory of lifestyle. 

It was mainly aimed at investigating the causal relationship between disabled 

women's sexual harassment and the variables of suitable targets, the presence of 

a powerful protector, and lifestyle. The adopted research method was causal and 

a researcher-made questionnaire was used for data collection and the validity of 

the theoretical construct was used for determining the validity of the indicators. 

The research population consisted of all the women and girls with disabilities in 

Mazandaran province. According to the cultural differences and geographical 

location of Mazandaran, it was divided into four points namely Sari, Babol, 

Behshahr, and Noor and a simple cluster random sampling method was used to 

determine the sample size. A total of 9417 women with disabilities living in 

these cities were selected as the statistical population. The sample size according 
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to the sampling error at 95% confidence level included 369 people from the 

statistical population. Since there is always the possibility of some 

questionnaires having been distorted by the respondents, 400 questionnaires 

were distributed among the respondents, and after discarding the distorted ones, 

343 questionnaires were finally analyzed. On the basis of the research 

hypotheses, it seems that there is a relationship between disabled women’sverbal 

sexual harassment and the target vulnerability, the presence of a powerful 

protector, and their lifestyle. The results of inferential statistics indicated that the 

lifestyle with a beta value of 0.489 and a positive and direct influence had the 

greatest effect on the respondents’ verbal sexual harassment The second variable 

in terms of the influence was the suitable target variable with a beta value of 

0.170 and a positive and direct effect on the respondents’ verbal sexual 

harassment. However, the presence of a powerful protector with a beta value of 

0.101 and a significance level of 0.093 did not have a significant effect on the 

respondents’ verbal sexual harassment. The findings were consistent with the 

theoretical approaches to routine activities and lifestyle. 

Keywords: Verbal sexual harassment - uitable target- the presence of a 

powerful protector - lifestyle - disabled women in Mazandaran Province 
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 چکیده

 یاسو  هوه  لجوه   ربو     یزنان معلول  از جللوه ملعول ا     یآزار جنس یو بررس مطالعه

 ه اس .را به خلد اختصاص نداد یچندان

 زنوان معلول    یمولرر بور آزار جنسو    ی لامل اجتلا  یپژوهش حاعر به منظلر بررس لذا

 استان مازندران صلرت گرفته اس .

بلده  یسبک زندگ هیروزمره و نظر یها  یفعال هیبر نظر یپژوهش مبتن ینظر چهارچلب

 یرهوا یمعلولنن بوا مت    یهالمو  یآزارجنسو  انیم یرابطه  ل یاس . هدف پژوهش بررس

صولرت   بهباشد.روش پوژوهش   یم یاهداف مناسب، حضلر محافظ  لانلند و سبک زندگ

محقو  سواخته اسوتهاده شوده و بوه       سشونامه داده از پر آوری جلعبلده و به منظلر  ی لّ

پوژوهش    یو . جلعدیو اسوتهاده گرد  نظوری  سازه ا تبار از ها ا تبار شاخص نییمنظلر  ع

و  یفرهنگو  ی. با  لجه به  هاوت هاباشد یدران مزنان و دختران معلل  استان مازن ی لام

و  می قسو  -نولر ، بابل، بهشهر و یسار-استان مازندران به چهار نقطه  ییایج راف  یملقع

ساده استهاده شوده اسو .    ی صادف ای خلشه یرگی ح م نللنه از روش نللنه نیی ع یبرا

 یمزبولر، بوه  نولان جامعوه آموار      یشهرها  یمعللل ینهر از زنان دارا 9417در م للع 

 369درصد  95 نانیدر سطح اطل یرگی نللنه یانتخاب شدند. ح م نللنه برحسب خطا

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYیا  یام ملا اه دسترسای آزاد تجاز مجاوز      ا .1
licenses/by-nc-nd/4.0/ )اسز. 
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 سولی  از ها هه هللاره احتلا  مخدوش شدن پرسشنامه یینهر در نظر گرفته شد. از آن ا

دن شد و پس از هنار نها عیافراد  لز نیپرسشنامه در ب 400وجلد دارد،  عداد  انیپاسخگل

قرار گرف . براساس  لیو  حل فیپرسشنامه ملرد  لص 343 تاًیمخدوش نها های پرسشنامه

هودف،   یریپوذ  بیمعللنن با آس یهالم یآزار جنس نیب رسد یبه نظر م  ی حق اتیفرع

 یریحاصول از باوارگ   جیآنان رابطه وجلد دارد. نتوا  یحضلر محافظ  لانلند و سبک زندگ

و  489/0 یبوا مقودار بتوا    یسبک زندگ ریاس  هه مت  نیاز ا یحاه یاستنباط های آماره

 داشوته  انیپاسوخگل  یهالمو  یرا بر آزار جنس ری أر نیشتریب میمثب  و مستق یرگذاری أر

و  170/0 یاهداف مناسوب بوا مقودار بتوا     ریمت  یرگذاریبه لحاظ  أر ریمت  نیاس . دوم

حضولر محوافظ    ریو س . اما مت ا انیپاسخگل یهالم یبر آزار جنس میمثب  و مستق ری أر

 یبور آزار جنسو   یارور معنوادار   093/0 یو سوطح معنوادار   101/0 ی لانلند با مقدار بتا

روزمره و   یفعال ینظر یاردهایپژوهش با رو نیا جی. نتاس نداشته ا انیپاسخگل یهالم

 داشته اس . یهلخلان یسبک زندگ

سوبک  -محوافظ  لانلنود  حضولر  -اهوداف مناسوب  -یهالم یآزار جنس هایکلیدی:واژه

 معللنن -یزندگ

 14/12/٩٩تاریخپذیرش:17/11/٩٩تاریخبازبینی:05/10/٩٩تاریخدریافت:

154-125،صص13٩٩زمستان،37،شماره10سال،فرهنگی-اهبرداجتماعیفصلنامهر

 



 

 

مقدمه

اما بهه   است؛ داشته وجود تاریخی ها ی دوران همه در ها انسان علیه خشونت اعمال
)سهروریان    هسهتدد  پذیرتر آسیب خشونت برابر در دختران و زنان رسد که نظر می
  2008)نهوا,    آزار جدسی از مصادیق خشونت علیه زنان است .(301  ص. 1383
 بهه اشهلال   زنهان  علیهه  آزار و خشونت اعمال در دنیای امروز واقع . در(122ص. 

 کهه  است زنان آزار جدسی آن شدید توان گفت نوع می که است جریان در مختلف
 .  (2  ص. 1382)اسحاقی   باشد می گسترش حال نیز در شدت به

نمهاکردنن   تواند شامل همه انهواع رفتارهها از جملههن ان شهت     یمچدین رفتارهایی 
  2004)رزوارن   کهردن را دربرگیهرد   زنانن پیشدهاد جدسی و لمه    بدنتفسیرها درباره 

 شود. اعمال خانواده محیط یا کار محیط جامعهن در است مملن جدسی . آزار(5ص. 

در بعد فردین موجب سهلب امدیهت فهردی زنهانن خدشهه بهه        ها مزاحمتاین 
دی نسبت به جهد  مخهالفن تخریهب روابهط     حیثیت و مدزلت انسانین احساس بدبی

 شهوند  یمه فردی و گروهی و از دست دادن توانهایی ارتبهام متعهادل بها دی هران       بین
شهدن در نوجهوانی بها     برای دخترانن قربانی آزار جدسی. (161  ص. 1383)آقاجانی  

ن احسهاس  نابهدجارهای غذایی  یمرژزدنن فلرکردن به خودکشین  خطر به خود آسیب
ناامدی در مدرسه و با احساس استرس و مشلالت جدسهی و ارتلهاخ خشهونت در    

 .(250  ص. 2009)چایدو و هملاران   ی بعدی مرتبط استها سال

کددده  زنان معلول نیز همچون دی ر اشخاص جامعه نسبت به مشلالت احاطه
و  ن تجهاوز آزارتهوان بهه    پذیرند.ازجملهه ایهن مشهلالت مهی     آسهیب  روابط جدسی

 .(93  ص. 1994)سابسی   اشاره کرد خشونت خان ی
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 بسهیار  مسهلله  معلولیت یکرسد سوءاستفاده جدسی از افراد دارای  نظر می  به
رسد که بسهیاری از مهوارد آزار یها     نظر می  معاصر است. هرچدد به جامعه در شایع

غیهر از قربهانی و مههاجم( بهاقی      شود و یا ناشداخته برای دی هران )بهه   گزارش نمی
حال میزان آزار جدسی کودکان دارای معلولیت و تجهاوز جدسهی     ماند اما با این می
 ارای معلولیت باالست.بزرگساالن دبه 

کدهد   معلولیهت ایجهاد مهی    کهه  ههایی  محدودیت دلیل بعضی از انواع آزارها به
 اعمهال . (418  ص. 2001)گلیسهون و دی هران     مدحصر بهه زنهان معلهول اسهت    

 رن دی همسر مختلف کالمین روانین فیزیلین تحقیر و توهینن اختیارکردن آزارهای
عالئهم   یهافتن  است موجب شدت مملن نزنان این نسبت به عالق ی و بی توجهی بی

 در آنهان  را بیمهاری  سهیر  و معلولیت شده دارای در زنان عالئم بروز حتی یا اختالل

و  خهانواده  طهر   از الزم ههای  حمایهت  فقهدان  توجه بهه  با طرفی کدد. از تر طوالنی
 اسهت   همهراه  ههای بیشهتری   بها دشهواری   جامعهه  به آنها بازگرداندن جامعهن املان
 .(20-21  ص. 1388)یسلیانی  

 کهه  هستدد مواجه فرد به مدحصر خطر عوامل از برخی با معلولیت دارای زنان
 ایهن  .شهود  مهی  جدسی و جسمی های پذیری بیشتر آنها در سوءاستفاده آسیب باعث
 اخهتالالت  دلیهل  بهه  آزار موقعیهت  یهک  ترک برای توانایی عدم شامل خطر عوامل
 ههای  محهدودیت  دلیهل  بهه  پذیری مراقب است و آسیب یک به وابست ی یا تحرک
. بها  (35  ص. 1997)یانه  و دی هران     یابهد  مهی  افزایش عاطفی و ذهدی جسمین

 ش حاضر شامل موارد زیر است:های پژوه عدایت به مطالب مذکور فرضیه
پذیری هد  و آزار جدسی کالمهی معلهوالن رابطهه     رسد بین آسیب به نظر می

 وجود دارد.
رسد بین حضور محهاف  توانمدهد و آزار جدسهی کالمهی معلهوالن       به نظر می

 رابطه وجود دارد.
 رسد بین سبک زندگی و آزار جدسی کالمی معلوالن رابطه وجود دارد. به نظر می

ههای بهه عمهل آمهده      توجه به این مقدماتن باید اشاره کرد که نتایج بررسی با
نشان از این امر دارد که موضوع آزار جدسی کالمی زنان دچار معلولیهت از حیهث   
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تهوجهی   تجربی دارای غدای چددانی نیسهت و مطالعهه ایهن مههم از اهمیهت قابهل      
آورد.  فهراهم  را بعهدی  مطالعهات  زمیده تواند برخوردار است که دستاوردهای آن می

 در نتیجه اهدا  پژوهشن بررسی موارد زیر خواهد بود:
 مطالعه رابطه علّی میان آزار جدسی کالمی و اهدا  مداسب؛

 مطالعه رابطه علّی میان آزار جدسی کالمی و حضور محاف  توانمدد؛
 مطالعه رابطه علّی میان آزار جدسی کالمی و سبک زندگی؛

بررسیپیشینه

ریسهک بهاالی مواجههه    »( در پژوهشی تحت عدهوان  2014و هملاران ) 1اوالفسون
بهه بررسهی شهیوع و    « های جسمی و حسی با خشونت زنان و مردان دارای ناتوانی

ریسک در معرض قرارگرفتن با خشونت جسمین خشهونت روانهی یها تهدیهد بهه      
که این نوع از خشونت در افرادی با معلولیت فیزیلی و حسی در مقایسه با افرادی 

شهده از پهژوهش سهالمت عمهومی      های یافتهه  ها را ندارندن پرداختدد. داده معلولیت
نامهه پاسهد دادنهد.     سال به پرسش 24تا  16مورد تحلیل قرار گرفت. زنان و مردان 

نتایج نشان داد که زنان با معلولیت ناشی از شدوایی عموماً نسهبت بهه زنهان بهدون     
شونت قرار گرفتددن این امر در حالی بود که مردان بها  معلولیت بیشتر در معرض خ

معلولیت فیزیلی نسبت به مردان سالم بیشتر در معهرض خشهونت قهرار گرفتدهد.     
های سدی هم در بین زنان و هم مهردان کهه دارای معلولیهت بیدهایی      برخی از گروه

بودندن نسبت به زنهان و مهردان سهالم دارای نهرال بهاالتری در حهوزه در معهرض        
شونت قرارگرفتن بودند. مطابق با نتایج؛ متغیر در معهرض خطهر قرارگهرفتن در    خ

زنان دچار معلولیت شدوایی با خشونت فیزیلی و روانی بیشتری همراه بهود. زنهان   
و مردان دارای معلولیت فیزیلی و حسی نسبت بهه زنهان و مهردان سهالم احتمهال      

نتایجن نمایان ر ایهن اسهت   بیشتری را برای در معرض خشونت قرار گرفتن داشتدد.
ههای الللهی    اقتصادین سی ارکشهیدن و اسهتفاده از نوشهیدنی   -که شرایط اجتماعی

 کدد. رابطه بین معلولیت و اعمال خشونت را تقویت می

                                                                                                                                 

1. Olofsson 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260514548585
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260514548585
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تجربهه  »ی کیفی خود تحهت عدهوان    ( در مطالعه2013) و هملاران 1لیوید ستون
 پیمایشهی  روش را بهه  نفهر  223« مورد آزار و اذیت خیابانی قرارگرفتن در نیویهورک 

. دادنهد  قهرار  مطالعه و بررسهی  نیویورک مورد شهر در 2008 الی 2005 های سال طی
 پهارکن  یها  خیابان در خیابانی مزاحمت که کردند گزارش درصد از افراد این نمونه55
 ماندههد عمههومی امههاکن سههایر در درصههد14 و نقلیههه عمههومی وسههایل در درصههد 16

 شهده {گهزارش  ههای  مزاحمهت  انواع. است افتاده اتفاق آنها برای نها یا بارها فروش اه
 فیزیلهین  لمه  و تمهاس   درصد 29 کالمین درصد مزاحمت 57 توسط نمونه شامل

ها و رفتارههای   مزاحمت درصد 4 و آن انجام قصد یا بدن کردن مالی دست درصد 12
پاسهد عهاطفی    غیرکالمی بوده است. تعداد زیادی از آنها مزاحمت خیابانی را با یهک 

درصهد   14درصد احساس عصبانیتن  20اندن به طوری که  به این تجربه گزارش داده
درصهد   2درصد احسهاس خجالهت و   3درصد احساس غافل یرین  7احساس ترسن 

 31احساس درماندگی را تجربه کرده بودنهد. فهرد تماشهاچی مزاحمهت خیابهانی در      
قعی که فردی دی ر تماشاچی صهحده  درصد مواردن حادثه را گزارش داده بود. در موا

درصهد مواقهع در کمهک بهه قربهانین تهثثیر مثبهت داشهتن در          26بودن این فهرد در  
 درصد مواقع تثثیری نداشت. 19درصد مواقع تثثیر مدفی و در 22

 آزارههای  از زنهان  ادراک بهر  ای زمیدهه  تهثثیر » تحقیق پیمایشی( 2010) 2فاریچایلد
 قهرار  مورد پیمهایش  پاسخ و 1698 نخست بخش در. دادانجام  را در دو بخش «بی انه
 .داشهتدد  قهرار  سهال  71 تا 15 سدی گروه در و بوده زن نفر1277 که از این میان گرفتدد

جذابیت و سن فرد مزاحمن زمان ارتلاخ مزاحمت و تدها یا همراه با دی ران بودن فهرد  
و لذت انتخاخ شهدند.  قربانین برخی از متغیرهایی است که تثثیرشان بر احساس ترس 

هد هام   دهد که وقتی که افراد تدها هستددن شهب  نتایج بخش نخست این تحقیق نشان می
تر و با ظهاهر نازیباسهتن افهراد احسهاس تهرس       است و فرد ایجادکددده مزاحمت مسن

انجهام گرفهت )    پاسخ و 818 که بر روی تحقیق این دوم نتایج بخش کددد. بیشتری می
زدنن صهدای   سهوت »ی  دهد کهه تجربهه   سال( نشان می 65تا  14ن نفر زنن سن بی 464
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درصد از افراد نمونهه در   24توسط « توجه ناخوشایدد جدسی»و« کردن جیغ یا خیره ن اه
زدنن صدای جیغ یا خیهره   سوت»درصد تجربه  27هر ماه گزارش شده است. همچدین 

اند. ایهن تحقیهق    بیان کردهتوسط افراد غریبه را کم و بیش به صورت روزانه « کردن ن اه
تهر و   دهد که پیشدهاد مزاحمت و مزاحمهت جدسهی بهه وسهیله مهردان جهوان       نشان می
 باشد. ترن برای زنان کمتر آزاردهدده می جذاخ

 مدهاطق  در زنهان  جدسهی  مزاحمهت » ( در پهژوهش 2006و هملهاران )  1پاریش
کشهور آسهیایی   های جدسی در  کردن انواع و اشلال مزاحمت به بررسی «چین شهری

ها از پیمایش سالمت و زندگی خانواده  چین پرداختدد. در این پژوهش پیمایشی داده
 64تها   20نفر از جمعیت چیدی  3821گرفته شد که در آن  1999-2000چیدیان سال 

مصاحبه چههره بهه چههره     در آن از طبق نتایج این تحقیق که بر .ساله شرکت داشتدد
درصهد از زنهان سهاکن شههر میزانهی از      1 15کل زنان و درصد از  5 12استفاده شدن 

بهودن زنهان از    بودن و شهاغل  مزاحمت در سال گذشته را بیان نمودند. همچدین جوان
 شود. های جدسی نسبت به آنان می جمله عواملی است که باعث افزایش مزاحمت

( در تحقیقی دریافتدد که زنان معلول نسبت به زنهان  2003و هملاران ) 2نوسک
تهری دارنهد و از    نفه  پهایین   غیرمعلول به طور معداداری خودشداسی کمتهر و عهزت  

دهد که تالش در جهت بهبهود   تر هستدد. این تحقیق نشان می لحاظ اجتماعی مدزوی
 شداختی معلوالن در توانبخشی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. وضعیت روان
ابتدای این پیوستار اشهاره   گونه که در های پیشین همان بددی پژوهش در جمع

تهوجهی   شدن مساله آزار جدسی معلوالن در ایران به لحهاظ تجربهی از غدهای قابهل    
های تدوین این پهژوهش   برخوردار نبوده و لذا اهمیت مطالعه این مهم از ضرورت

است. در خصوص نتایج مطالعاتی که در سطور پیشین بدان اشاره شدن باید به ایهن  
ها تدها به توصیف فراوانهی آزار جدسهی معلهوالن     اغلب پژوهش نلته اشاره کرد که

اند یا توجه کمتری بدان مبذول  پرداخته و از بررسی چرایی وقوع آن چشم پوشیده
 سازد.   اند که همین امرن اهمیت مطالعه حاضر را دوچددان می داشته
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چارچوبنظری

 و همچدهین  1«روزمهره  ههای  فعالیهت  نظریه »بر مبتدی پژوهش حاضرن نظری چارچوخ
و  پرکهاربردترین  از یلهی  روزمهره  ههای  فعالیهت  نظریهه . اسهت 2«زنهدگی  سبک نظریه»

علهوم   در تهر  طورگسهترده  بهه  و شداسهی  زمیده جرم در نظری ساختارهای تثثیرگذارترین
 عوامهل  و مجرمانهه  شخصهیت  بر که جدایتن و جرم های نظریه خال  بر .جدایی است

 فعالیهت  محهور  تمرکهز داردن  مجرمانهه  ی عمهل  ان یهزه  اجتمهاعی  یا بیولوژیلی روانین
و  ملهان  با آن رابطه سازی برجسته و است رویداد یک عدوان به جدایات مطالعه روزمره
 1979 فلسهونن  و کهوهن ) .آن پیامدهای مرتبط با و اکولوژیلی ماهیت بر تثکید و زمان

 .((2  ص. 2014)میرو  به نقل از 
کوهن و فلسون معتقدند که جرمن باید به عدوان یک رویداد در نظر گرفته شهود  

دهد و افراد یها اشهیای خهاص را درگیهر      که در یک موقعیت و زمان خاص روی می
 کهه  محیطهی  ههای  فرصهت  وجهود  بدون ک  . هیچ(279  ص. 2009)میلر   سازد می

میهل   اگهر  حتی. نیست بزهلاری به قادر سازدن می میسر را مجرمانه عمل انجام املان
شهرم الزم و  « فرصهت » باشهد. بهه همهین دلیهل     داشته وجود وی در بزه ارتلاخ به

 .(4. ص  1388  کالرک و فلسون) باشد می جرایم بروز عامل و ضروری
متخلفان باان یزه قبل از ایدله مرتلب جرم شوندن باید این فرصهت  با این حالن 

. (78  ص. 2007)سهی ل    دفهاع مداسهبن داشهته باشهدد     را برای پیداکردن اهدا  بی
 پیهدا  بهازخورد  شهوندن نهوعی   مشهور می (1)«خیز های جرم کانون»همین که مداطقی به 

عهدم   نتیجههن  در. روند می مداطق چدین به خاص های زمان در کمتری افراد و شود می
 قربانیهان  عدهوان  به افراد حاضر در آن مدطقه ران مجرمانن و شده بیشتر ن هبان حضور
-245  ص. 1386)ویلیامز و مهک شهین     گیرند. خود در نظز می عمل جهت مداسب
شود احتمال قربانی شدن در افرادی که الف( در مدهاطق   بر آنن گفته می. عالوه (244
رونهد (( اشهیای ارزشهمددی     کدددن خ( در اواخر شب بیرون می خیز زندگی می جرم

کددد. د( رفتارهای خطرناکی ماندهد نوشهیدن    قیمتن با خود حمل می مثل ساعت گران
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که مراقب آنها باشدد یها آنهها    ای ه( بدون دوستان و خانوادهدهدد و  مشروخ انجام می
 .(79  ص. 2007)سی ل   را ن اه کدددن هستددن بیشتر است

 بهه  مدهتج  کهه  تغییراتی کوهن و فلسون مساله تغییرات در جامعهن به خصوص
  شهین  مهک  و ویلیهامز ) دادنهد  قرار لحاظ مورد را نیز گردد می اجتماعی نابسامانی

های مداربسهته   ی وسایل اللترونیلی از قبیل دوربین . مثالً توسعه(244. ص  1386
انهد. بهه عدهوان     های مجرمانه شهده  کددده و کاهش رخداد موجب اقدامات پیش یری

ی در  دانشه اه  در پارکیده   کدترل سهه  جهت مداربسته های دوربین که مثالن زمانی
ههای مهورد    پارکیده   در تدهها  نهه  بزهلاری گرفتن قرار ور سوریه مورد استفادهکش

شهدندن نیهز    ی دوربهین کدتهرل نمهی    ها که به وسیله بررسین بلله در سایر پارکید 
ی دانشه اه   ههای موجهود در کتابخانهه    کاهش یافت. همچدینن وقتی کهه بهه کتهاخ   

شد کهه بها خهرو( بهدون     های اللترونیلی زده  ویسلانسین ایاالت متحده برچسب
هان بللهه دزدی   تدها سرقت کتاخ آمدن نه ها زن  هشدار به صدا درمی ی کتاخ اجازه

های دی ری که این برچسهب را   های ویدئویی و کاال سایر وسایل موجود ماندد نوار
 .(70-71  ص. 1388)فلسون و کالرک   نداشتدد نیز کاهش یافت

نظریهسبکزندگی

 بدیان هذاران  عدهوان  ن بهه 3و جیمهز گاروفهالو   2ن مایلل گاتفردسون1مایلل هیددالن 
 ههای  سبک آن در که مدلی از استفاده با را سازی قربانی( 1978) زندگی شیوه نظریه

( کددهده  قربانی یا) زا جرم های محیط معرض در گرفتن قرار به مدجر زندگی مختلف
)اید ستورم   دادند توضیح دهدن می رال بیشتر شدن قربانی احتمال آنها در متمایز که

 پرخطر رفتارهای در شرکت که کددد می ادعا آنها مثالن عدوان به .(901  ص. 2018
 قربهانی  فهرد  کهه  کدد نمی تضمین لزوماً -مواد مخدر یا... سرقت و مصر  ماندد -

 دی هرن  طر  از .برد می باال را آن وقوع احتمال رفتاری چدین در مشارکت اما شودن
 و کوهن توانان ن هبانان نبود و مداسب اهدا  ان یزهن با مجرمین هم رایی مورد در
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 انجهام  از جلهوگیری  بهرای  عداصهر  ایهن  از هریهک  فقدان»که  کددد می ادعا فلسون
 بهه  مربهوم  مفههوم  این در نتیجه« است. مستقیم کافی تماس جدایتی با آمیز موفقیت
 شدن قربانی واقعه خود توصیف در عوض بلله نیستن شخص شدن قربانی احتمال
 .(336  ص. 2016)پرات و تورانویک   است

1درمعرضقرارگرفتن

ههد    ن یک2کددد که مواجهه بین یک مجرم باان یزه ( ادعا می1969کوهن و فلسون )
 شهود.  شهدن مهی   موجب افزایش خطر قربهانی  4توانمدد حضور محاف  و عدم 3مداسب

مطابق با این نظریه کالنن هد امی که سهاختارهای اجتمهاعی در معهرض قرارگهرفتن     
شهدن بیشهتر    دهددن خطهر قربهانی   اهدا  مداسب برای مجرمان با ان یزه را افزایش می

تغییههرات در ال وهههای روزمههره در شههود. افههزایش در معههرض قرارگههرفتن بههه   مههی
ایهن   .شهود  های اوقات فراغت نسبت داده می ن مدرسه و فعالیتهایی ماندد کار عرصه

ی دور از خانه یا حضهور ن هبانهان    شده ال وهای معمول مملن است در زمان صر 
توانا تثثیر ب ذارد و بدابراین مملن است در معرض مجرمهان قرارگهرفتن را افهزایش    

ن این خصوصیات شخصهی )یعدهی سهنن نهژادن جهد       .(10  ص. 2018)گان   .دهد
و بهه اثبهات     گهذارد  پذیری سبک زنهدگی تهثثیر مهی    وضعیت تثهل و غیره( در شلل

رسیده است که ال وهای سبک زندگی بهر احتمهال در معهرض مجرمهان قرارگهرفتن      
تواندهد   در مقابهلن مهردم مهی   . (336  ص. 2016)پهرات و تورانویهک     گذارد تثثیر می

شدن خود را با اتخاذ شیوه زندگی که در معرض خطر قرارگرفتن آنهها   احتمال قربانی
ملهان بهه شههری     داشتن فرزنهد و نقهل   نکددن کاهش دهدد ماندد ازدوا( را محدود می

 .(77  ص. 2007)سی ل   کوچک
 بهاان یزه  مجرمهان  معهرض  در کددد می زندگی نشده محافظت مداطق در که افرادی

گذارد زیرا نزدیلی فرد با مجرمانن زمهان   سبک زندگی بر فرصت جرم تثثیر می هستدد.
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شهدن   قرارگرفتن در معرض مجرمانن جذابیت به عدوان یک هد  و توانایی محافظهت 
تواندهد   عوامل محیطین ماندد ساختار فیزیلهی و سهبک فرهد هین مهی     کدد. می را کدترل

 .(79  ص. 2007)سی ل   فرصت جدایی را تسهیل یا محدود کددد.

1پرخطرهایزندگیسبک

نوشیدن الللن مصر  موادمخدرن ارتلاخ  -افرادی که سبک زندگی پرخطر دارند 
ههایی کهه زنهدگی بسهیار      گهروه  شدن بسیار زیادی دارنهد.  احتمال قربانی -جرایم 

کددهدن در معهرض    پرخطری دارندن ماندد جوانان فراری که در خیابهان زنهدگی مهی   
هرچه زمهان بیشهتری در معهرض    چدین افرادی  شدن قرار دارند. خطر باالی قربانی

شهود.   شان بیشهتر مهی   زندگی خیابانی قرار گیرندن خطر تبدیل به قربانی جرم شدن
ای هسههتدد کههه عمومههاً در  هههای شخصههیتی بایههد گفههتن قربانیههان دارای ویژگههی 

 احتیام( و خودکدترلی پایین. احتیاطی )عدم کدددگان قانون وجود دارد یعدی بی نقض
 .(78  ص. 2007)سی ل  

شناسیتحقیقروش

نیههز بههر پایههه    داده آوری جمع و ستا گرفته رتصوعلّههی  روش به هشوپژ ینا
نامهه از تحقیقهات    ها و سواالت پرسهش  گویه ست.ا دهبومحقق ساختهن  نامه پرسش

یدللهر و  )فو  (1394)علیمردانهی    و (2018)گهان   جملهه   موجود در این زمیده من
 اخذ شده است. (1996آسدیجیان  

گیریوحجمنمونهری،شیوهنمونهجامعهآما

 جمعیت شهرهای موردمطالعه )منبع: بهزیستی استان مازندران( .1جدول 

 جمعیز معلوال  ز  جمعیز معلوال  جمعیز زنا  جمعیز کل شهر
 3452 8824 177034 348358 ساری
 4192 10363 153828 307420 بابل
 615 1653 27018 54281 نور

 1158 2848 83450 168769 بهشهر
 9417 23688 441330 878828 جمع

 جمع کل معلوال  استا 
55552 

 جمع کل معلوال  ز  استا 
21575 
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 بها  کهه  اسهت  مازنهدران  استان معلول دختران و زنان تمامی حاضر جمعیت پژوهش
 - نقطهه  چههار  به مازندرانن استان جغرافیایی موقعیت و فرهد ی های تفاوت به توجه
 گیهری  نمونهه  روش از نمونهه  حجم تعیین برای و تقسیم -نور و بهشهر بابلن سارین
 دارای زنهان  از نفهر  9417 مجمهوع  در. اسهت  شهده  اسهتفاده  ساده تصادفی ای خوشه

 بهر  نمونهه  حجهم . شهدند  انتخهاخ  آمهاری  جامعه عدوان به مزبورن شهرهای معلولیت
 از. شهد  درنظرگرفتهه  نفهر  369 درصد 95 اطمیدان سطح در گیری نمونه خطای حسب
 وجهود  پاسهخ ویان  سهوی  از ها نامه پرسش شدن مخدوش احتمال همواره که آنجایی
 کدارنهههادن از پهه  و شههد توزیههع افههراد بههین در نامههه پرسههش 400 تعههداد داردن

 .گرفت قرار تحلیل و توصیف مورد نامه پرسش 343 نهایتاً مخدوش های نامه پرسش

متغیرهایپژوهش

آزارجنسیکالمی

 زنهدگی  رابطه با در هایی سوال پرسیدن جدسین طدزهای و ها شوخی هان داستان گفتن
 در جدسهی  اظههارنظر  گفتهار؛  در کهالم و  جدسی های کدایه فرد؛ جدسی و یا شخصی
 جههت  پیشهدهاد  ناخواسهته؛  جدسی پیشدهاد ارائه زنن ظاهر و لباسن زیبایی خصوص

در تحقیهق  . (116  ص. 1389)صهادقی و رجهب     کهار  محهیط  از خار( ارتبام ادامه
 میتقسه  یجدس دیو تهد شدهادیپ-2ن یپران متلک-1آزارهای کالمی به دو دسته  حاضر
 آزارکه از پاسخ ویان خواسته شده تا بها توجهه بهه انهواع      صورت. به این  است شده

گذشهتهن از هرگهز    سهال  یهک  ر طهی هان میزان برخورد با آنها را د در گویه عدوان شده
 الیاوقات(ن هشت    یهشت بار )گاه الیندرت(ن چهار  )به  بار سه الی کی(ن گاه چی)ه

 ( مشخص کددد.شهی)هم بار پانزده از شیاوقات( و ب اغلبپانزده بار )

اهدافمناسب

ههای   بودن ههد  را بهه مدظهور گدجانهدن ویژگهی      مداسب (1996و آسدیجیان ) فیدللر
در این بازآفریدین هد  مداسهب را بهه سهه     .مدحصر به فرد برای افراد بازآفریدی کردند

پهذیری ههد ن قابلیهت دسترسهی بهه       کهه شهامل: آسهیب    دسهته مجهزا تقسهیم کردنهد    
هد )مطلوبیت هد ( و خصومت با هد  است. در تحقیهق حاضهر و بها توجهه بهه      
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)فیشههر و  و (1996)فیدللههر و آسههدیجیان   (2007)سههی ل   (2018)گههان   پههژوهش
پذیری هد ن قابلیت دسترسهی بهه    ن اهدا  مداسب با سه بُعد )آسیب(2012هملاران  
های مربوم به بُعد  خصومت نسبت به هد ( موردسدجش قرار گرفت. مُعّر  هد  و
موفقیهت تحصهیلیش شهغلین اسهتفاده از عالیهم بهارز        پذیری هد  شهامل )عهدم   آسیب

های مربوم به بُعد قابلیت دسترسی بهه ههد  دربرگیرنهده سهه      معلولیت( است. معّر 
بُعد خصهومت نسهبت    وزن( است. بودن جثه و اضافه معّر  )ضعف جسمانین کوچک
های مربوم به متغیهر اههدا  مداسهب بها      گیرد. گویه به هد  نیز )وابست ی( را دربرمی

)فیدللهر  و  (2013)بونز   ن(2018)گان   استفاده از تحقیقات پیشین گردآوری شده است
 بددی شده است. ها از )کامالً موافق تا کامالً مخالف دسته و پاسد (1996یجیان  و آسد

حضورمحافظتوانمند

مدظور از محاف  هر شخص یا شیء یا حیوانی است که حضهور مهوثر آن موجهب    
صهورت عهدم    باشدن ایهن اسهت کهه در    مهم می بازدارندگی از جرم شود. آنچه که

   قهرار   مجرمانهه  رخهداد  خطهر  معهرض  خهاص در  طور  به هدفی محاف ن هر وجود
. در پژوهش حاضرن با توجهه بهه پهژوهش    (297  ص. 1386)محمدنسل   گیرد می

( متغیرنبهودن ن هبهان توانمدهد دارای دو بعهد فیزیلهی و      2010مارکوم و هملاران)
دارن آیفهونن   ایی همچون )درخ قفهل ه اجتماعی است. بعد فیزیلی با داشتن مُعرّ 

حیوان خان ین گشت پلی  و محیط مداسب( موردسدجش قرار خواهد گرفهت. در  
ها شامل شرایط زندگی )زنهدگی تدهها یها زنهدگی بها       رابطه با بعد اجتماعین معر 

والدینش مراقب(ن افرادی که با آنها احساس نزدیلی و راحتی دارد)کیفیت رابطه( و 
قهرار   مهورد اسهتفاده   گویهه  15 متغیرن این سدجش است. به مدظور  نظارت خانواده

اساس طیف لیلرت در پدج سطح از کهامالً   بر متغیر این های سوال به پاسد گرفت؛
هها نیهز برگرفتهه از تحقیقهات      بددی شده است. مُعهرّ   موافق تا کامالً مخالف دسته

 .(1996)فیدللر و آسدیجیان   و (2018)گان   است

سبکزندگی

به ال وهای فعالیتی ماندد رفتن به محل کارن حضور در مدرسه و درگیهر  « سبک زندگی»
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. در پهژوهش حاضهر   (7  ص. 2018)گان   های اوقات فراغت بودنن اشاره دارد فعالیت
ن سبک زندگی با دو بُعهد مواجههه   (2007)سی ل  ن (2018)گان  و با توجه به پژوهش 

ههای مربهوم بهه     بودن و انجام رفتار پرخطر موردسدجش قرار گرفت. مُعر  در معرض
شودن زنهدگی در   که خار( از خانه سپری می  بُعد مواجهه شامل )اشتغال و مدت زمانی

ههای مربهوم بهه بُعهد      است. معّهر  های بزهلار(  خیز و عضویت در گروه مداطق جرم
الللی یها مهواد مخهدرن     انجام رفتار پرخطر دربرگیرنده چهار معّر  )مصر  مشروبات 

یهر بها   های مربوم به ایهن متغ  فرار از خانهن ارتلاخ جرم و انحرا  جدسی( است. گویه
و  (2018)گهان    (1394)علیمردانهی    استفاده از تحقیقات پیشین گردآوری شده اسهت 

 ها از کامال موافق تا کامالً مخالف تدظیم شده است. پاسد

اعتباروپایایی

اعتبهار سهازه نظهری اسهتفاده     ها از  در تحقیق حاضر به مدظور تعیین اعتبار شاخص
است. همچدین برای سدجش پایایی ابزار پژوهش از ضهریب آلفهای کرونبهاال      شده

های پژوهش در جدول ذیهل نشهان    استفاده شده است. نتایج سدجش پایایی مقیاس
 داده شده است.

 ضریب پایایی متغیرهای پژوهش .2 جدول

 ضریب پایایی تعداد گویه ها متغیرها

 76/0 14 اهداف مناسب

 86/0 15 حضور مجافظ توانمند

 78/0 30 سبم زندگی

 90/0 12 آزار جنسی کالمی

هاارائهیافته

 پاسهخ ویان  اغلهب . بودنهد  سهاله 14 درصهد  41 و نفر 164 معادل پاسخ ویان اغلب
درصد نیز گزیدهه سهایر    10ش8درصد متاهل بودند.  40ش2درصد مجرد و  48ش1 معادل

های این پژوهش را  آزمودنی درصد44 که معادل پاسخ ویان اغلبرا انتخاخ کردند. 
تشلیل دادندن دارای مدرک تحصیلی کارشداسی بودند. پ  از آنن اغلب پاسخ ویان 

درصد از کل پاسخ ویان را تشلیل دادنهدن دارای مهدرک تحصهیلی     22ش7که برابر با 
 ویان را افرادی تشهلیل  ارشد و باالتر بودند. در مقابل کمترین تعداد پاسخ کارشداسی
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 (.0ش9سواد را انتخاخ کردند ) دادند که در پاسد به متغیر تحصیالتن گزیده بی
ا ههای ایهن پهژوهش ر    آزمهودنی  درصهد  39ش65 که معهادل  پاسخ ویان اغلب

درصهد   11ش37در مقابل افراد ساکن شهر نوشههر  تشلیل دادندن ساکن شهر سارین 
 کمترین میزان فراوانی را در بین پاسخ ویان از کل پاسخ ویان را تشلیل دادند که
 این پژوهش به خود اختصاص دادند.

های این پهژوهش را تشهلیل    آزمودنی درصد 23ش3 که معادل پاسخ ویان اغلب
حرکتی بودند.پ  از آنن اغلب پاسخ ویان کهه برابهر    -دادندن دچار معلولیت جسمی

چهار معلولیهت شهدوایی بودنهد.     درصد از کل پاسخ ویان را تشلیل دادندن د 22ش7با 
سومین گروه از پاسخ ویان به لحاظ فراوانی در نوع معلولیهتن پاسهخ ویانی بودنهد    

درصهد(. په  از آنن افهراد دچهار معلولیهت       17ش8که دچار اختالل در گفتار بودند )
درصد از کل پاسخ ویان را تشهلیل دادنهد و پاسهخ ویان دچهار سهایر       13ش4بیدایی 

درصد را به خود اختصاص دادند. در مقابل افهراد دچهار معلولیهت     12ش5ها  معلولیت
 کهه معهادل   پاسخ ویان درصد از کل پاسخ ویان را تشلیل دادند. اغلب 10ش2ذهدی 

های این پژوهش را تشلیل دادندن دچار معلولیت شدید بودنهد.   آزمودنی درصد 31ش8
اسهخ ویان را تشهلیل   درصد از کهل پ  26ش8پ  از آنن اغلب پاسخ ویان که برابر با 

دادندن دچار معلولیت متوسط بودند. سومین گروه از پاسخ ویان به لحاظ فراوانی در 
 19ش8شهدید بودنهد)   شدت معلولیتن پاسخ ویانی بودند کهه دچهار معلولیهت خیلهی    

درصهد از کهل پاسهخ ویان را     15ش2درصد(. پ  از آنن افراد دچار معلولیت خفیف 
درصهد از کهل    6ش4خفیهف   اد دچهار معلولیهت خیلهی   تشهلیل دادنهد. در مقابهل افهر    

پاسخ ویان را تشلیل دادند که شدت معلولیت مذکور کمترین میهزان فراوانهی را در   
 بین پاسخ ویان این پژوهش به خود اختصاص داد.

های این پژوهش را تشلیل  آزمودنی درصد 63ش8 که معادل پاسخ ویان اغلب
ت از بهدو  ها دچار معلولی ند و مابقی آزمودنیدادندن دچار معلولیت پ  از تولد بود

 درصد(. 36ش2تولد بودند)
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 اهداف مناسب و ابعاد آن های توصیفی متغیر شاخص .3جدول 

 متغیرها/ابعاد
 آماره های توصیفی

 انجراف معیار میانگی 

 07/8 11/38 اهداف مناسب

 3/78 28/18 پذیری هدف آسیب

 23/3 20/11 قابلیز دسترسی به هدف
 47/3 62/8 خصومز نسبز به هدف

 گانه آن است.   مداسب و ابعاد سههای توصیفی متغیر اهدا جدول فوق حاکی از آماره

 حضور محافظ توانمند و ابعاد آن شاخص های توصیفی متغیر .4جدول 

 متغیرها/ابعاد
 آماره های توصیفی

 انجراف معیار میانگی 

 92/8 27/33 حضور مجافظ توانمند

 29/4 31/12 فیزیکی

 34/6 95/20 اجتمایی

های توصیفی متغیر حضور محهاف  توانمدهد و ابعهاد دو     جدول فوق حاکی از آماره
 باشد. گانه آن می

 سبک زندگی و ابعاد آن های توصیفی متغیر شاخص .5جدول 

 متغیرها/ابعاد
 های توصیفی آماره

 انجراف معیار میانگی 

 92/11 69/81 سبم زندگی

 63/6 76/51 مواجهه با خطر

 12/9 92/29 انجام رفتار پرخطر

بک زندگی و ابعاد دوگانهه  های توصیفی متغیر حضور س جدول فوق حاکی از آماره
 آن است.

 آزار جنسی کالمی و ابعاد آن های توصیفی متغیر شاخص .6 جدول

 متغیر/ابعاد
 های توصیفی آماره

 انجراف معیار میانگی 

 99/7 32/27 کالمیآزار جنسی 

 25/4 39/12 پرانی متلم
 38/4 93/14 پیشنهاد تهدید جنسی

سی کالمهی و ابعهاد دوگانهه    های توصیفی متغیر آزار جد جدول فوق حاکی از آماره
 آن است.
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هایاستنباطییافته

 آزمون همبستگی متغیر آزار جنسی کالمی و اهداف مناسب. 7جدول 

 متغیر مستلل متغیر  ابسته تعداد (Sig)سطح معناداری  ضریب همبستگی
 اهداف مناسب آزار جنسی کالمی 343 000/0 187/0

درصهد   99( در سهطح اطمیدهان   0ش000براساس سطح معداداری بهه دسهت آمهده )   
پیرسهون بهه دسهت آمهده      Rشود. همچدهین؛ براسهاس اعهداد     فرضیه اول تثیید می

و مثبت میان دو متغیر اههدا   این ارتبام مستقیم  ( در سطح سدجش فاصله0ش187)
 سی کالمی معلوالن تثیید شده است.مداسب و آزار جد

 آزمون همبستگی متغیر آزار جنسی کالمی و حضور محافظ توانمند .8جدول 

 متغیر مستلل متغیر  ابسته تعداد (Sigسطح معناداری ) ضریب همبستگی
 حضور مجافظ توانمند آزار جنسی کالمی 343 051/0 105/0

( فرضهیه دوم مهورد تثییهد قهرار     0ش051بر اساس سطح معداداری به دسهت آمهده )  
( در سهطح  0ش105پیرسهون بهه دسهت آمهده )     Rن رفت. همچدین؛ بر اساس اعداد 

( ارتبهام  0ش05شده )بیشهتر از   ای و همچدین سطح معداداری مشاهده سدجش فاصله
 تثیید قرار ن رفت.دسی کالمی موردبین دو متغیر حضور محاف  توانمدد و آزار ج

 آزمون همبستگی متغیر آزار جنسی کالمی و سبک زندگی .9جدول 

 متغیر مستلل متغیر  ابسته تعداد (Sigسطح معناداری ) ضریب همبستگی
 سبم زندگی آزار جنسی کالمی 343 000/0 504/0

درصهد   99( در سهطح اطمیدهان   0ش000بر اساس سطح معداداری به دسهت آمهده )  
پیرسهون بهه دسهت آمهده      Rشود. همچدین؛ براسهاس اعهداد    تثیید میفرضیه سوم 

این ارتبههام مسههتقیم و مثبههت میههان دو متغیههر  ( در سههطح سههدجش فاصههله0ش504)
 ی کالمی معلوالن تثیید شده است.زندگی و آزار جدس سبک

 کننده آزار جنسی کالمی  تبیینی رگرسیونآزمون  .10جدول 

سطح 
 معناداری

 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد
 متغیر مستلل متغیر  ابسته تعداد

B Beta 
000/0 169/0 170/0 343 

آزار جنسی 
 کالمی

 اهداف مناسب

 حضور مجافظ توانمند 343 101/0 099/0 093/0
 سبم زندگی 343 489/0 328/0 000/0

در جدول باال نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی چددمتغیره جهت تبیهین متغیهر وابسهته    
مدهدر( در جهدول    داری معدهی  سهطو, با توجه بهه  آزار جدسی کالمی بیان شده است. 
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و تثثیرگهذاری مثبهت    0ش489سبک زندگی با مقدار بتای  متغیر توان نتیجه گرفت که می
و مستقیمن بیشترین تثثیر را بر آزار جدسی کالمی پاسخ ویان داشته است. دومین متغیهر  

و تثثیر مثبهت و مسهتقیم    0ش170به لحاظ تثثیرگذاری متغیر اهدا  مداسب با مقدار بتای 
ا مشاهده اعداد واقع در جهدولن  بر آزار جدسی کالمی پاسخ ویان است. اما در مقابلن ب

و سهطح معدهاداری    0ش101یابیم که متغیر حضور محاف  توانمدد بها مقهدار بتهای     درمی
 دسی کالمی پاسخ ویان نداشته است.اثر معداداری بر آزار ج 0ش093

گیریخالصهونتیجه

هد  از انجام پژوهش حاضر مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر آزار جدسی کالمی زنهان  
ههای   معلول استان مازندران بوده است. چارچوخ نظری پژوهش مبتدی بر نظریه فعالیت
ههای   روزمره و نظریه سبک زندگی بوده اسهت. نتهایج حاصهل از بهه کهارگیری آمهاره      

توصیفی و استدباطی حاکی از این است که فرضهیه اول پهژوهش مبدهی بهر ایدلهه آزار      
(. 0ش170ن مورد تثیید قهرار گرفت)بتها:   جدسی کالمی معلولین تابع اهدا  مداسب است

 بزهلهاران  برای ای ویژه جذابیت اهدا  یا افراد از برخی نخستینن شداسی دیده بزه نظر از

 .شهود  مهی  یهاد  بهالقوه  دیدگان بزه عدوان با آنان از شداسی جرم در مباحث که کددد می ایجاد
 یهافتن  فعلیهت  در ای کددهده  تعیهین   نقهش  جهرمن  ههای  آمها(  عدوان به آنان اینن بر افزون

 و افراد اجتماعی جای اه زیستین به عالوه خصوصبات .کددد ایفاءمی مجرمانه های اندیشه
 و جهوان ) است تثثیرگذار بزهلاران توسط شان انتخاخ در دارندن بزهلاران با که ای رابطه

 آنهان  هان افرادن اموال و یا ملان در ها ویژگی شماری از . وجود(43. ص  1393  شاهیده
 بهه  را آنهها  دید واقع شدن بزه املان و خواهد کرد تبدیل جرم ی بالقوه های هد   به را

 مختلهفن  جهرایم  خصهوص  در هها  ویژگهی  و شرایط این. برد باالتر می سایرینن نسبت
 مداسهب  اهدا  از مدظور . به عبارت دی ر(296   ص.1386)محمدنسل   است متفاوت

مملن اسهت   که باشد داشته وجود ارزشمددی چیز باید بالقوه مجرم برای که است این
آمیز از جملهه   های احساسی رضایت ای جهت انجام فعالیت یا روزنه جذاخ اموال شامل

 هها باشهد   ر مؤلفهه های جدسی و سای بیان خشم و نفرتن پی یری هیجان یا انجام فعالیت
 .  (173  ص. 2010)براون و هملاران  

مداسههب بههودن هههد  را بههه مدظههور گدجانههدن   (1996فیدللههر و آسههیجیان)
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در این بازآفریدین محققهین   .های مدحصر به فرد برای افراد بازآفریدی کردند ویژگی
ن 1پهذیری ههد    آسهیب که شهامل:   کردندهد  مداسب را به سه دسته مجزا تقسیم 
 است.3و خصومت نسبت به هد  2قابلیت دسترسی به هد )مطلوبیت هد (

شهود کهه بهه دلیهل      های فردی مشخص مهی  پذیری هد  با ویژگی آسیب -1
هها شهامل    این ویژگی .دهد اش در جلوگیری از جرمن خطر را افزایش می توانایی عدم

 شود. می های جسمی مشلالت روانی و محدودیت

 که فهرد دارد ها یا اشیایی است  هان مهارت ؛ ویژگیقابلیت دسترسی به ههد   -2
 متخلفان مملن است آن را مطلوخ بداندد.و 

سومین ویژگی اشاره به خصوصیاتی دارد که احساسات مدفی ماندد عصهبانیت   -3
)فیدللهر و   های مخرخ شهوند  تواندد مدجر به ان یزه می کددد و و حسادت را تحریک می

. بهه عدهوان مثهالن سهد یدی مسهلولیت مراقبهت از معلهولین        (6  ص. 1996آسدیجیان  
 دههد  تواند مدجر به استرس شود که احتمال حمله والدین یا مراقبهان را افهزایش مهی    می

ها نشان داد که عوامهل متجهان  ههد      آزمون تجربی این ایده .(12  ص. 2018)گان  
داری بهر انهواع مختلهف     پذیری هد ن مطلوبیت و خصومت( تثثیر معدهی  )یعدی آسیب

  ص. 1996)فیدللهر و آسهدیجیان     حمله )یعدی غیرخانوادگین جدسی و والدین( دارند
مشلالت روانی و همچدین افراد دارای شرایط محدود )یعدهی  . به ویژهن افراد دارای (12

پهذیری ههد ن نتهایج     شدن دارند آزمهون بیشهتر آسهیب    معلولیت( بیشتر احتمال قربانی
ههای   پهذیری شهامل: موفقیهت    های آسهیب  مشابهی را به همراه داشته است. این ویژگی

ی بها یلهی از   تحصیلین تعداد دوستان و شرایط زندگی )یعدهی زنهدگی تدهها یها زنهدگ     
تجزیه و تحلیل این متغیرها نشان داد که داشتن نهاتوانی ذهدهین    .والدین ش مراقب( است

دستیابی به تحصیالت پایینن داشتن تعهداد کهم دوسهتان و زنهدگی در خهار( از خانهه       
 .(36  ص. 2012)فیشر و هملاران   شدن را افزایش داده است احتمال قربانی

در رابطه با موفقیت تحصیلی باید گفت به طور معمولن افراد دارای معلولیتن 
تری از سطح تحصیالت را نسبت به همتایان غیرمعلول خود بهه دسهت    سطح پایین

                                                                                                                                 

1. Target Vulnerability 

2. Target Gratifiability 

3. Target Antagonism 
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)گهان    شهدن همهراه اسهت    سطح پایین تحصیالت با افزایش خطر قربانی آورند. می
 .(26  ص. 2018

پهذیری )یعدهی داشهتن نهاتوانی و      ههای آسهیب   ( رابطه بین ویژگی2013بونز )
شهدن در بزرگسهاالن را بررسهی کهرد. او بها ترکیهب        جدسیت( و قربانی خشهونت 

های روزمره و رویلهرد سهبک زنهدگین معلولیهت و ایدلهه آیها فهرد دارای         فعالیت
ان یهک شهرم محدودکددهده در    است یا خیر را به عدو« مالحظه ناتوانی عالیم قابل»

بهری ن عصهان   »ها شهامل: اسهتفاده از    های روزمره ارزیابی کرد. این عالمت فعالیت
است. تجزیه و تحلیل متغیرهای این تحقیهق  « ویلچر یا وسیله دی ر به دلیل ناتوانی

 .رویت ناتوانی نسهبت داد  توان به عالیم قابل شدن را می نشان داد که افزایش قربانی
کدد که احتمهال بیشهتری وجهود دارد     به دست آمده از این ایده پشتیبانی میشواهد 

 . داندد پذیر می که مجرمان باان یزه افرادی را انتخاخ کددد که آنها را آسیب

ها نشان داد که عوامل سطح فردی و محیطی مملهن اسهت    همچدین تجزیه و تحلیل

ن به ویژهن عدم پیشرفت تحصیلی .در کاهش یا افزایش خطر احتمالی نقش داشته باشدد
ههای   ههای فعالیهت   رضایت از تعداد دوستان در شبله همسهاالن خهود و دشهواری   

 .گذارد روزمره زندگین بر خطر قربانی شدن تثثیر می
ههای روزمهره زنهدگی در     وابست ی: وابست ی به دی ران برای انجهام فعالیهت  

پرسیده شهد کهه آیها     جهت سدجش این متغیر .تجزیه و تحلیل گدجانده شده است
کدددگان در کارهایی ماندد تهیه و خهوردن غهذان پوشهیدن لبهاس یها انجهام        شرکت

 کارههای  برای که آنجا از موارد این شستشوی روزمره دچار مشلل هستدد یا خیر.
 سهاده  کارههای  در کهه  افرادی یعدی. گرفت قرار مورداستفاده استن حیاتی روزمره
 را خاصهی  وابسهت ی  میهزان  دارنهدن  کمک به نیاز غذاخوردن و پوشیدن لباس ماندد
 .(4  ص. 2018)گان   دهدد می نشان

فرضیه دوم پژوهش مبدی بر ایدله آزار جدسی کالمهی معلهولین تهابع حضهور     
( و فرضیه سهوم پهژوهش   0ش101محاف  توانمدد استن موردتثیید قرار ن رفت )بتا: 

بر ایدله آزار جدسی کالمی معلولین تابعی از سبک زندگی آنهاست بها مقهدار    مبدی
ای  موردتثیید قرار گرفته است. مطابق این رویلردن برخی افراد به شیوه 0ش489بتای 
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یابهد. بدهابراین در ایهن حالهتن      دیدگی برای آنها افزایش مهی  کددد که بزه زندگی می
شهدن   کددد و احتمال قربهانی  ایجاد میهای جرم را  های زندگی فرصت برخی سبک

. مایلههل هیدههدالن ن مایلههل (373  ص. 1998)بددههت   دهدههد را نیههز افههزایش مههی
( 1978) زنهدگی  شهیوه  نظریهه  بدیان هذاران  عدوان گاتفردسون و جیمز گاروفالون به

 بهه  مدجهر  زنهدگی  مختلهف  های سبک آن در که مدلی از استفاده با را سازی قربانی
 آنهها  در متمهایز کهه   (ی کددهده  قربهانی  یها ) زا جرم های محیط معرض در قرارگرفتن
 دادند. توضیح دهدن می رال بیشتر شدن قربانی احتمال

زندگی با خطهر  بهودن    مختلف های سبک که کدد می استدالل این نظریه چدین
خهاص و تعامهل بها انهواع     های خاصن تحت شرایط  های خاصن در زمان در ملان

 تثثیرگذاری چ ون ی بر زندگی سبک نظریه خاصی از افرادن مرتبط است. بدابراینن
  2018)اید سهتورم    کدهدن  مهی  تثکیهد  شهدن  قربانی احتمال یا خطر بر زندگی سبک
یادشهده در  تهوان چدهین نتیجهه گرفهت کهه مفروضهات نظهری         . لذا می(901ص. 

 پژوهش حاضر موردتثیید واقع شده است.
تهر و بهتهر در مهورد نتهایج      اظهارنظر قاطعانهه شود جهت  در پایان پیشدهاد می

های دی هر   های دی ری در همین زمیده و در محیط حاصل از این پژوهشن پژوهش
 داد. افزایش را نتایج تعمیم قدرت مقایسهن املان سازی فراهمد تا بتوان با شوانجام 
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