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 يان بر حسب جنسبت و به تفكيك نقشپاسخگو( توزيع فراواني 1جدول )

 جمع مرد زن گويانپاسخ

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 9/15 21 4/11 15 5/4 6 اساتيد و مديران

 4/64 85 1/37 49 3/27 36 دانشجويان

 7/19 26 6/10 14 1/9 12 كاركنان

spss

tt
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 پژوهش يهايافته

 زنان يدر انحرافات جنس ييان در خصوص تأثير عوامل خانوادگپاسخگو. توزيع ميانگين نمرات 2جدول

عوامل خانوادگي و 

 انحرافات جنسي

X S Sing T 

689/3 477/0 000/0 57/16 

tt

H

 يموارد بررس
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 زنان. يدر انحرافات جنس يتأثير عوامل فرهنگة يان دربارگوپاسخ. توزيع ميانگين نمرات 3جدول 

عوامل فرهنگي و 

 انحرافات جنسي

X S Sing T 

262/3 750/0 000/0 01/4 

t

 H

 زنان يدر انحرافات جنس يگويان در خصوص تأثير عوامل اقتصاد. توزيع ميانگين نمرات پاسخ4لجدو

ي و اقتصادعوامل 

 انحرافات جنسي

X S Sing T 

178/3 782/0 10/0 319/2 
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t

 .زنان يدر انحرافات جنس يو فرهنگ ي، اقتصاديتأثير عوامل خانوادگة يان زن و مرد دربارگوپاسخديدگاه ة . مقايس5جدول 

عوامل مؤثر 

در انحرافات 

 جنسي

 مرد نز

T P 
X S X S 

 442/0 47/0 490/0 694/3 463/0 681/3 خانوادگي

 355/0 373/0 775/0 242/3 717/0 291/3 فرهنگي

 476/0 061/0 753/0 181/3 829/0 173/3 اقتصادي

t

P<0/01



 159/  شناسايي عوامل مؤثر در انحرافات جنسي زنان از ديدگاه مردان و زنان 

 

 نان.ز يجنس در انحرافات يو اقتصاد ي، فرهنگيتأثير عوامل خانوادگة مجرد و متأهل درباريان نظرّيات ة . مقايس6جدول

عوامل مؤثر در 

 انحرافات جنسي

 F P متأهل مجرد

   مرد زن مرد زن

   X S X S X S X S خانوادگي

 578/3 72/0 646/3 68/0 064/4 134/0 764/3 082/0 561/3 061/0 

 175/0 875/1 131/0 34/3 213/0 74/3 109/0 171/3 114/0 164/3 فرهنگي

 578/0 314/0 137/0 332/3 224/0 508/3 115/0 077/3 120/0 078/3 اقتصادي

F

 P<

 گيرينتيجه
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 بردهاهادها و راهپيشن
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