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اکبر علیوردینیا ،استاد ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ،ايران

مرجان حبیبی ،كارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
نگرش ،عنصری مهم در تحلیل خشونت علیه زنان است .از آنجا كه نگرشها میتوانند رفتارها را هدايت كنند ،پس آگاهی از دانش مربوط به
نگرش افراد به ما اجازه میدهد رفتار را پیشبینی كنیم .چون در اين پژوهش ،خشونت مردان علیه زناان و ناه خشاونتپاذيری زناان ،ماورد
پژوهش بوده است ،لذا جمعیت پژوهش ،دانشجويان پسر بودهاند تا بتوان با بررسی نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان ،رفتاار و میانان
آمادگی برای رفتار را تبیین و پیشبینی نمود .به نظر میرسد تاكنون در ايران بر مبنای نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز ،پژوهشای در خصاو
تبیین نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان انجام نشده است .پژوهش حاضر میكوشد به توصیف و تبیین نگارش دانشاجويان
پسر نسبت به خشونت علیه زنان از ديدگاه نظريه ايکرز بپردازد .روش پژوهش پیمايشی است و اطالعات حاصال براسااس ابانار پرسشانامه
خوداظهاری گردآوری شده است .جمعیت پژوهش مورد مطالعه ،كلیه دانشجويان پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی  31 – 31بودند ،كه
تعداد 144نفر براساس نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم هر دانشکده مورد تحلیل قرار گرفتند .نتايج دادههای توصیفی ،گويای اين است كه
نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجويان در سطح میانه ارزيابی میشود .تحلیل رگرسیونی نشان مایدهاد كاه متریار تعااريف
خنثیكننده ،قویترين و بیشترين پیشبینیكننده نگرش نسبت به خشونت علیه زنان است و قابلیت بهكارگیری در تبیاین نگارش دانشاجويان
پسر دانشگاه مازندران نسبت به خشونت علیه زنان را دارد .دستاورد نظری اين پژوهش به آزمون نظريه ايکرز و قدرت تبیینای آن در بررسای
نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان مربوط میشود.
کلیدواژهها :نگرش نسبت به خشونت علیه زنان ،يادگیری اجتماعی ،تعاريف خنثیكننده ،تقلید
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مقدمه و بیان مسأله

امری مشروع تلقی میگاردد .مطالعاات نشاان داده اسات كاه

خشااونت علیااه زنااان ،يکاای از شاااي تاارين نااوع جاارايم

مردان در جوام مردساالر ،نگرش مثبتتری نسبت به استفاده

خشونتآمین ،در جهان محسوب میشود؛ هرچند دامناه دقیا

از خشااونت علیااه همساار و فرزناادان دارنااد تااا جواماا

خشونت علیه زنان در میان جوام شناخته شده نیست .زنان از

1

مساواتطلب (واالچ و همکاران .)1443 ،

هر سطح اجتماعی و اقتصادی ،حرفهای و پسزمینههای قومی

احمدی و زنگنه در سال  1919در پژوهش خاود اذعاان

و فرهنگاای كااه باشااند ،توساام مااردان مااورد خشااونت قاارار

داشتند در ايران ،زنان بر اثر فشارهای سنتی هنارساله كه دامنه

میگیرند .در دو دهه گذشته ،خشونت علیاه زناان باه عناوان

وسی دارد ،يااد گرفتاهاناد كاه بخاش عمادهای از وضاعیت

مسأله اجتماعی مطرح شده است؛ زيارا باا ارزشهاای شامار

خشونتبار زنادگی خاود را از ديگاران بپوشاانند .آنهاا باه

زيادی از مردم مرايرت داشته و برای ترییر وضاعیت موجاود،

خصو

 ،از مراجعاه باه مراكان قیاايی و خادماترساانی

نسبت به آن بايد اقدام عملی صاورت گیارد ،كاه باه مداخلاه

خودداری میكنند و هنگامی لب به سخن میگشايند و كماک

سیساتم عادالت كیفاری نیااز اسات (شاوهام .)1441 ،1ساازمان

میطلبند كاه تماامی امیادهای خاود را از دسات داده باشاند

بهداشت جهانی( ،(WHOتعريفی از خشونت ارائه كرده است:

(احمدی و زنگنه .)1919 ،همچنین ،قاضی طباطبايی و ديگاران در

«استفاده عمدی از زور فینيکای ياا قادرت ،تهدياد ،در برابار

سال  1911يکی از بنرگترين و مهمترين پژوهشهای خود را

خود ،شخص ديگر ،يا در برابر يک گروه يا جامعه اسات كاه

در حوزه خشونتهای خانگی علیه زنان كه ياک طارح ملای

نتايج آن احتمال دارد به جراحت ،مار ،،آسایب روانای و ياا

محسوب میشود ،در  11استان كشور انجام دادناد كاه شاامل

محرومیت منجر گردد ».اين تعريف جام  ،اشاره به استفاده از

انواع خشونتهای خانگی مثل خشونت زبانی ،كالمی ،روانی،

قدرت و زور به منظور تعريف يک عمل به عنوان خشونت و

فینيکی ،حقوقی ،جنسی ،اقتصادی و  ...بود .يافتههاای طارح

عامل قصد آن است .در سالهای اخیار ،عالقاه در خصاو

ملی نشان میدهاد كاه  11درصاد از زناان ايرانای از ابتادای

پژوهشهای مربوط به خشاونت ايجااد شاده اسات .يکای از

زناادگی مشتركشااان ،حااداقل يااکبااار مااورد خشااونت قاارار

داليل برای چناین عالقاهای ،اثرهاای اجتمااعی خشاونت در

گرفتهاند .با ايان حاال ،میانان و اناواع خشاونت خاانگی در

جامعه است (ساهین و همکاران.)1441 ،1

استانهای مختلف ايران از نظر تنوع و تفاوت ،معنیدار است.

در سراسر جهان ،مینان نگران كنندهای از خشاونت علیاه

اين مقدار برای زنان تهرانی  04/1درصد بوده است .همچنین،

زنان ،توسم مردان وجاود دارد كاه ايان آماار در كشاورهای

از میااان انااواع نااهگانااه خشااونت خااانگی ،بیشااتر تحاات

مختلف ،متفاوت است (بانوت و ی ساین .)1414 ،9آمارهاا نشاان

خشونتهای روانی و كالمی ( 11/0درصد) قرار دارناد .رتباه

میدهد بین  14-13درصد از زنان ،توسم شريک جنسی خود

بعاادی از آنِ خشااونت فینيکاای بااا  90/1درصااد اساات و

مورد خشونت ،آزار و اذيت قرار میگیرند .با توجه به افنايش

خشونتهای جنسی و ناموسی با 14/1درصد رتبه پاايینتاری

مینان خشونت در جهان ،سازمان بهداشت جهانی ،خشونت را

را به خود اختصا

داده است .همچنین ،زنان  13-11ساله با

مسألهای اساسای و تهديادی جادی علیاه ساالمت و امنیات

باالترين و زنان  11-14ساله پايینترين موارد خشاونت را در

اجتماااعی ماایدانااد (اسااتیکلی و همکاااران .)1441 ،1در برخاای از

زندگی مشترک تجربه كردهاند (قاضیطباطبايی و همکاران.)1911 ،

جوام  ،استفاده مردان از خشونت علیه همسرانشان باه عناوان

نگرش ،عنصری مهم در تحلیل خشونت علیه زنان است.

1

نگرش ،نقش مهمی در ارتکاب به اناواع خشاونتهاا ،پاساخ
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قربانیان و پاسخ جامعه به خشونت علیه زناان ،ايفاا مایكناد.

خشونت علیه زنان دارند كه ناشی از نفوذ گروههاای مختلاف

شواهد زيادی وجود دارد كه رابطه میان خشاونت باا باورهاا،

همسن و سال در دانشگاههاست ،در میان جوانترين گاروه از

ارزشها و نگرشها در سطح فرد و جامعه را تايیاد مایكناد؛

نظر سن ،مردان به طور خا

 ،افراد جاوان نگرشای بادتر از

برای مثال ،مردان بیشتر نگرش خصمانه و منفی جنسی نسبت

همتاياان قااديم خاود دارنااد .مجموعاهای از اسااناد مطالعااات

به زنان دارند كه با تصاوير سنتی مردانگی همراه است (فلاود و

بینالمللی حاكی از آن است كه پسران و مردان جاوان نسابت

پیس .)1443 ،1بسایاری از مطالعاات ،تأيیدكنناده آن اسات كاه

به افراد مسنتر ،بیشتر مرتکب تجاوز به عنف میشوند (فلاود

خشونت علیه زنان در خانواده را میتوان به نگرشهای مردان

وپیس.)1443 ،

به اين نوع خشونت نسبت داد .در اين مطالعات بیشتر به نقش

پژوهشگران عوامل متعددی را به خشونت خاانگی علیاه

نگرشها و ارزشهای فرهنگی در توسعه خشونت مردان علیه

زنان نسبت دادهاند .برخی از عوامل استناد شده شامل هنجارها

زنان پرداختهاند .پژوهشگران استدالل میكنند كه نگرشهاا و

و ارزشهای فرهنگی ،رفتار خشونت يادگیری شاده و فشاار

باورهايی كه در جهت تقويت پايگاه و قادرت مرداناه باشاد،

رسانهای هستند .برير معتقد است كه نگرش ،قویترين عامال

میتواند تاوجیهی بارای اساتفاده ازخشاونت علیاه زناان ،در

در مشخص ساختن احتمال خشونت خانگی است .هنجارهای

راسااتای حفااق موقعیاات برتاار در خااانوادههااا فااراهم آورد و

اخالقی و فرهنگی در قانون و فراينادهای فرهنگای گنجاناده

فرهنگ نین میتواند نگرشهايی را كه به تسلم مارد و انقیااد

میشوند و سپس در نگرشها و رفتار نفوذ میكنند؛ حتی اگار

زن مشروعیت میبخشد ،شکل دهد (آكین واوزدين.)1441 ،1

رابطه مستقیمی بین نگرش و رفتاار وجاود نداشاته باشاد .باا

جوامعی با میانان كمتار خشاونت علیاه زناان ،جاوامعی

وجود اين ،نگرش ،متریری مهم در تعیین رفتار فرد محساوب
9

هستند كه دارای نگرش مساوات طلبانهای هستند .فرهناگهاا

میشود (شورتنچارف  .)1441 ،فرهنگ نقاش مهمای در نگارش

در جوام گوناگون ،نگرش متفاوتی نسبت به خشونت دارند.

مردان نسبت به خشونت علیه زنان ايفا میكند و مایتواناد در
1

عوامل فاردی مثال تجرباه و ياا مشااهده خشاونت ،يکای از

باورهای مردان ،ترییراتی را ايجاد كند (كیم گاو و باائیلو .)1441 ،

مکانیسمهای اصلی شکلگیری نگرش در رابطاه باا خشاونت

در بروز خشونت علیه زنان ،عوامل فرهنگی منحصر به فاردی

علیه زنان و انتقال بین نسلی است .شاواهد قاوی وجاود دارد

وجااود دارد .بنااابراين ،تفاااوت در فرهنااگ ،چااه در منطقااه

كودكانی كه شاهد خشونت در دوران كودكی هساتند ،باعا

جررافیايی ،مرزهای ملی ،مذهب ياا خاساتگاه قاومی ،باعا

ايجاد نگرش مثبت نسبت به اين مساأله مایشاود و ايان امار

ايجاد نگرشهای متفاوت نسبت به مسأله خشونت علیه زناان

باع

تسهیل خشونت در آينده میشود و اين مینان در پسران

1

میشود (الوكو و همکاران .)1441 ،

بیشتر به چشم میآيد .نتايج آزماايش پاژوهش جنسای رفتاار

بسیاری از مطالعات اخیر ،درباره نگرش زنان میروب و

اجباری نشان میدهد كه تأثیر خشونت والدين و كودکآزاری

مردان خشن در میان دانشجويان رشته علوم رفتااری و علاوم

ايجاد نگرش جنسی خصمانه و تأكید بر فاتح

اجتماعی انجام شده است و آنها برخی از نگرشهای منفی و

و بیقیدی جنسی می شود .به نظر میرسد ،سن ،يکی ديگر از

كلیشهای را نشان دادند (ساهین و همکاران .)1441 ،در واق مردان

عوامل شکلگیری نگرش افراد نسبت به خشونت علیاه زناان

دارای نگرش توجیهی نسبت به خشاونت علیاه زناان هساتند

در پسران باع

است .انتظار میرود كه افراد جوانتر ،نگرش مثبت نسابت باه
3
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(ايکرز .)1311 ،1با توجه به آنچه گفتاه شاد ،مایتاوان دريافات

"يااادگیری اجتماااعی ايکاارز" بااه زمینااههااای شااکلگیااری

نگرشهايی كه خود زمینهساز رفتارهای خشونتآمیان ماردان

نگرشهايی در مردان كه باه گارايش هرچاه بیشاتر آناان باه

در خانوادهاند ،خود به عنوان مسألهای اجتماعی قابل بررسی و

رفتارهای خشونتآمین علیه زنان منجر میشود و بصیرتهايی

مطالعه اند .طب نظريه ياادگیری اجتمااعی ايکارز ،پساران در

كه اين تئوری درباب خصلت آموخته شدۀ نگرشهای مربوط

فرايند جامعهپذيری و در كنش متقابل با والدين و همساالن و

به خشونت دست میدهد ،به پرسشگری و ارائه پاسخ بپردازد:

در محیم مدرسه میآموزند كه نقش جنسیتی مردان با اعماال

با تأيید فرض يادگیری نگرشهای مربوط به خشونت ،منشااأ

خشونت نسبت به زنان همراه اسات و بار روی نگارشهاای

واقعی آن كجاست؟ خانواده ،چه نقشی دراين فرايند دارد و با

آنها نسبت به خشونت علیه زنان تأثیر مایگاذارد .همچناین،

چه مکانینم هايی اين اثربخشی را اعمال میكناد؟ دانشاجويان

اين آموزههای درونی شاده اسات كاه پرخاشاگری ماردان و

پسر دانشگاه مازندران چه نگرشی نسابت باه خشاونت علیاه

فرمانبرداری و سکوت زنان را مشروعیت میبخشد (گلادبر،

زنان دارند؟ و تا چه اندازه نظرياه ياادگیری اجتمااعی ايکارز

و همکاران .) 1414،1در حالی كه نگرش فرد میتواناد ترییار

میتواند نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زناان

كند ،بارای دساتیابی باه ترییارات گساترده در نگارش افاراد،

را تبیین نمايد؟

استدالل میكنند كه مؤثرترين راه برای ترییر "قلاب و ذهان"
برای ترییر رفتار ،با ترییر سیاستها ،شیوههای عمومی و ترییر

پیشینه پژوهش

هنجارهااای اجتماااعی همااراه اساات (بركاال و همکاااران.)1441 ،9

در زمینه نگرش نسبت به خشونت علیه زنان تحقیاات بسایار

بنااابراين ،اهمیاات و ضاارورت بررساای نگاارش مااردان و

كمی صورت گرفته است كه عمدتاً به حاوزه خشاونت علیاه

گرايشهايی كه خشونت زناشويی را سبب مایشاوند ،بسایار

زنان مربوط میشود .علیوردینیا و همکاران ( )1913پژوهشی

آشکار است و شناسايی نگرشها میتواناد ساهم بسانايی در

با عنوان "تبیین نگرش دانشجويان دختر نسابت باه خشاونت

كاهش يا افنايش خشونت علیه زنان داشته باشد .از آنجاا كاه

علیه زنان  :آزمون تجربی ديدگاه ياادگیری اجتمااعی" انجاام

دانشجويان نقش اساسی و مهم در جامعه ايفا میكنند ،سنجش

داده اساات .باار اساااس تحلیاال دادههااای پااژوهش ،تمااامی

نگرش آنها نسبت به خشونت علیه زنان میتواند بسیار مفیاد

فرضیههای نهگانه پژوهش تأيید شادند .از میاان پانج متریار؛

باشد.

متریر تجرباه خشاونت (10درصاد) قاویتارين و مهامتارين

در ايران در مورد نگارش دانشاجويان دختار نسابت باه

پیشبینیكننده (مستقیم) نگرش نسبت به خشونت علیاه زناان

خشونت علیه زنان از ديدگاه نظريه يادگیری اجتماعی باندورا،

اساات .بعااد از اياان ،بااه ترتیااب متریرهااای جامعااهپااذيری

پژوهش شده است؛ اما باه نظار مایرساد از ديادگاه نظرياه

(19درصد) ،مشاهده خشونت (11درصاد) ،الگاوی پااداش و

يادگیری اجتماعی ايکرز ،نگرش دانشجويان پسار نسابت باه

تنبیه (11درصد) و تقلید (11درصد) بیشترين تأثیر را بار روی

خشونت علیه زنان ،پژوهشی انجام نشده است .هدف از ايان

نگرش نسبت به خشونت علیه زناان داشاتهاناد (علیاوردینیاا و

پژوهش ،سنجش نگرش پسران دانشجو نسابت باه خشاونت

همکااران .)1913 ،برخی از مقاالت داخلی ،تبیینی جامعهشناختی

علیه زنان بر اساس متریرهای نظريه يادگیری اجتماعی ايکارز

از مساااله خشااونت علیااه زنااان ارائااه دادنااد و عواماال

است .از ايان رو ،ايان پاژوهش قصاد دارد براسااس نظرياه

جامعهشناختی مؤثر بار آن را تشاريح كاردهاناد (علیاوردینیاا و
همکاران1911 ،؛ حیدری چاروده1913 ،؛ عبااسزاده و همکااران1913 ،؛
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از بعد جامعهشناختی و هم از بعد ويژگیهای جمعیتشناختی

داخلی كمرنگ است .در واق  ،پاژوهشهاای انجاام شاده در

و روانشناختی برای تحلیل خشونت استفاده كردند (پورنقاش و

داخل كشور ،نوعاً به نقش ساختارها و ايدههاای مردسااالرانه

تاشاک1911 ،؛ شااعبانی و همکاااران1910 ،؛ عاااطف وحیااد و همکاااران،

در شکلگیری باورهای خشونت پرداختهاناد؛ درحاالیكاه در

1913؛ رزاقی و همکااران .)1913 ،در بیشتار مقااالت از نظرياات

نظريااه يااادگیری اجتماااعی تأكیااد باار مشاااهدات و تقلیااد و

تلفیقی يا تركیبی مثال نظرياات ياادگیری اجتمااعی ،منااب و

جامعه پذير شدن افتراقی در شکلگیاری نگارش جنسایتی ،از

پدرساالری برای تحلیل خشونت علیاه زناان اساتفاده كردناد

جمله خشونت علیه زنان نقش اساسی دارد.

(آزاده و دهقااانفاارد1911 ،؛ خااانی و همکاااران1913 ،؛ عباااسزاده و
همکااااران1913 ،؛ لهساااائیزاده و مااادنی1913 ،؛ علیاااوردینیاااا و

همکاران1934،؛ رئیسی و حسین چااری)1931 ،؛ ولای تعاداد بسایار
كمی از آنها مثل پژوهش علیاوردینیاا و همکااران در ساال
 1911صرفاً از يک نظرياه؛ يعنای نظرياه ياادگیری اجتمااعی
استفاده كردند.
به نظر مایرساد باا گذشات ساالهاا از بررسای پدياده
خشونت علیه زنان ،پژوهشهای انجام شده در ايران عمدتاً در
مرحله مفهومسازی ،ارائه تعريف و تعیین حدود و اناواع ايان
خشونت متمركن بوده است و بار عوامال ماؤثر بار خشاونت
شااوهر باار همساار تأكیااد دارنااد و كمتاار بااه حااوزه نگاارش
پرداختهاند .تحلیلهای مربوط به نوع نگارش زناان اياران باه
خشونت خانوادگی و اجتماعی علیه زنان در ادبیاات موجاود
چناادان جااايی ناادارد و در بهتاارين حالاات بعیاای از اياان
پااژوهشهااا ،نگاارش مااردان را بااه خشااونت تلويح ااً ،ذياال
تحلیل های اجتماعی و پدرساالرانه مدّ نظار قارار دادهاناد .در
مجااموع ،میتوان گفت پژوهشهايی كه به نگرشسانجی در
باب خشونت علیه زنان پرداختهاند ،در درجه اول باه نگارش
مردان و بعد به نگرش زنان پرداختهاند .همچناین ،نگارش باه
طور خا

در پژوهش ها پی گیری نشده؛ بلکه در كنار عوامل

ديگر و غالباً در سايه اين عوامل در نظار گرفتاه شاده اسات.
اگرچه نگرش مرتکباان خشاونت باه عناوان يکای از عوامال
همسرآزاری و زن آزاری در پژوهش های داخلی مهام اسات؛
زيرا ساختارهای ذهنی مسلم را توضیح میدهد و ريشاههاای
فرهنگاای آن را جسااتجو ماایكنااد .بااا وجااود اياان ،حیااور
تحلیلهای مبتنی بر نگرش مرتکبان خشونت در پژوهشهاای

حاج يحیی  )1449( 1پژوهشی با عنوان «نگرشها نسبت
به ضرب و شتم زنان در بین مردان فلساطین اشارالی» انجاام
داده اساات .يافتااههااای پااژوهش نشااان ماایدهااد  11درصااد
شركتكنندگان بیان كردند كه هیچ عذری برای ياک مارد باه
منظور ضرب و شتم همسرش وجود ندارد .با اين حال 11 ،تا
 11درصد از آنها ضرب و شتم همسرشان را در موقعیتهای
خا

 ،توجیه میكردند (برای مثال؛ زنا ،عدمتمکین از شوهر،

بیاحترامی نسبت به والدين و خويشاوندان همسر) .عالوه بار
آن ،شركتكنندگان تمايلی باه درک رفتاار ساو و خشاونت
همسرانشان به عنوان پاسخگويی بارای رفتارشاان داشاتند؛11
درصد بیان كردند ،فهم رفتار را به عنوان مهمترين عامال و در
چند موقعیات 19 ،تاا  19درصاد نیان حتای شاوهر را بارای
خشااونت در مقاباال همساارش ساارزنش ماایكردنااد .تحلیاال
رگرسیون چندگانه نشاان داد كاه ساطح تحصایالت و سابک
زندگی ،جنسیت و نقش مردانهشان  ،نگرشهای منفی و سنتی
نساابت بااه زن ،انتظااارات نقشاای نااابرابر بااین زن و شااوهر و
باورهای پدرساالرانه خانوادگی ،مهمترين پیشبینیكنندههاای
باورها نسابت باه ضارب و شاتم همساران بودناد .نايااک و
همکاران  )1449( 1پژوهشی با عنوان «نگارشهاا نسابت باه
خشونت علیه زنان» انجام دادند .مهمترين يافته پاژوهش ايان
بود كه اختالف در تفاوتهای جنسایتی باین كشاورها نشاان
میدهد كه در نگارش نسابت باه آزار جنسای زناان ،عوامال
فرهنگی و اجتماعی احتماالً اثر قویتری در تبیین آزار جنسی
علیه زنان دارند .همچنین ،يافتهها به اهمیت بررسی تفاوتهاا
Haj-Yahia
Nayak
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درون بافتهای اجتماعی

فرهنگی ،گستره سیاسی ،تاريخی،

مذهبی و اقتصادی در نگرش ها نسبت به نقش های جنسیتی و

1443؛ نااابورس و جاسااینک1443 ،1؛ يااوتمن و همکاااران1414 ،0؛ مااک
1

3

كری 1414،؛ جاتیلکه و همکاران  )1411 ،از اين جملهاند.

خشونت علیه زنان اشاره می كند .ازكاير و همکاران )1441( 1

وجود شرايم و بافتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسای و

در پژوهشی كه با عنوان «نگرش مردان ترک نسبت به ضارب

باالخص فرهنگی ،نقاش تعیاینكننادهای در نگارش افاراد در

و شتم زنان :بررسی بورسا ،تركیه» انجام دادند ،شیوع ضرب و

جوام ايفا میكند .ممکن اسات در فرهنگای خشاونت علیاه

شتم همسر را 13درصد گنارش كردند .حادود  19درصاد از

زنان يک امر عادی و بهنجار تلقی شود؛ اما در فرهنگی ديگار

مردان مطالعاه شاده ،خودشاان قرباانی خشاونت فینيکای در

نه .در برخی از پژوهشها (آلوی و همکاران1441 ،14؛ بانوت و سین،

دوران كودكی بودند .حدود 11درصد از شركت كنندگان فکار

1440؛ فلود و پیس1443 ،؛ واالچ و همکاران1443 ،؛ ساهین و همکااران،

ماایكردنااد اياان حاا را دارنااد كااه زنانشااان را بنننااد.
پیشبینیكنندههای معنیدار در اين پژوهش تحصایالت پاايین
زنان ،مورد ضرب و شتم قرار گرفتن مردان در دوران كاودكی
و مصرف الکل است .محققان چنین نتیجهگیری مایكنناد كاه
همسرآزاری در تركیه يک معیل است و برای ترییار نگارش
مااردان ،بايااد سااو مصاارف مااواد كنتاارل و از كااودک آزاری
جلوگیری شود.
در پژوهش های خارجی بسیار كم به حوزه نگرش مردان
نسبت به خشونت علیه زنان پرداخته شاده اسات و از طرفای
ديگر ،پژوهشهايی كه به سنجش نگرشها نسبت به خشونت
علیه زنان معطوف باشد نین انادک هساتند (حااج يحیای1449 ،؛
فريااال و همکاااران1441 ،1؛ آكااین و اوزدياان1441 ،؛ بااانوت و ی ساین،

 )1414به نقش و چشمانداز فرهنگی بسیار توجه شاده اسات.
پژوهش های انجام شده در حوزه نگرشها ،عمومااً در ساطح
توصاایف و تحلیاال باااقی مانااده و نوع ااً بااه ارائااه راهکااار و
داللتهای سیاستی مبتنی بار بیانش نظاری ماورد اساتفاده در
پااژوهششااان نپرداختااهانااد .همچنااین ،نقااش مااذهب در
پژوهشهای خارجی مربوط به نگرش نسبت به خشونت علیه
زنان ،بسیار مهم در نظر گرفته شده است؛ بهطوری كه محققان
معتقدند كه مذهب ،نقش اساسی را در شکلگیری و يا ترییار
نگرش ايفا مایكناد (نايااک و همکااران 1449 ،؛ بركال و همکااران،

1441؛ واردن و كارلسون .)1441 ،اكثر پژوهشهای انجام شاده در
خارج از كشور ،نشاندهنده افنايش روزافنون خشاونت علیاه
زنان از جانب مردان است و بسیار كم خشونت از طرف زنان

1440؛ ازكاير و همکاران .)1441 ،بعیی از پژوهشهای انجام شده

علیه مردان اتفاق میافتد ،كه اين امر ،مباین سالطه ماردان بار

در خارج از كشاور ،از ناوع مطالعاات كیفای باوده و توسام

زنان و تثبیت نگرش آنها نسبت باه ايان امار اسات (نايااک و

سازمانهای حمايتی زنان مثل پنشکان زناان و زايماان انجاام

همکاران1449 ،؛ فريال و همکاران1441 ،؛ آكین و اوزدين1441 ،؛ آلوی و

شده و از منظر سالمت و بهداشت عمومی به مسأله خشاونت
علیه زنان پرداختهاند (جونن و هاوران91441 ،؛ فونادس و انادولف،1

1441؛ واردن و كارلسون .)1441 ،1در پژوهشهای خارجی به نقش
جنسیت در تبیین پديده خشاونت علیاه زناان توجاه كارده و
خیلی كم بهطور جداگانه به نگرش مردان نسبت باه ايان امار
پرداخته اند (بركال و همکااران1441 ،؛ شاوهام1441 ،؛ فلاود و پایس،

همکاران1441 ،؛ باانوت و ساین1440 ،؛ حااج يحیای و شایف1440 ،11؛

الوكو .)1441 ،در مجموع ،پژوهشهای خارجی نشان مایدهاد
كااه نگاارشهااای خشااونتآمیاان يکاای از تعیااینكنناادههااا و
حمايتكنندههای اصلی خشونت علیه زنان در ماردان و زناان
است .تعهد باه ارزشهاای نقاش جنسای باه عناوان الگاوی
نگرشی در كنار ساير عوامال ،از مهامتارين عوامال ماؤثر بار
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ارتکاب رفتار خشونتآمین و همچنین ،تعیینكننده نوع واكنش

و مکانیسمها يا فرايندهای يادگیری اجتماعی میشوند .پیوناد

به خشونت علیه زنان محسوب میشود؛ آنچه كه مایتاوان آن

افتراقی با همنوايی و عدمهمنوايی با ديگران بهطور معمول باا

را پاسخهای تحملی و يا اعتراضآمین نامید.

افراد مرتکب عمل میكند .پیوند افتراقی بر پیوندهای میان فرد
با ديگران مهم (خانواده و دوستان) و تعاريف هنجاری كه فرد

چارچوب نظری پژوهش

از ديگران میآموزد ،متمركن میشود (ايکارز و گاری ..)1314 ،1او

نظريااه يااادگیری اجتماااعی1توساام رونالااد ايکاارز در حااوزه

معتقد است محیم خاانوادگی نقاش بسایار مهمای در جهات

جامعااهشناساای مطاارح شااده اساات (ايکاارز و همکاااران.)1440 ،1

سوق دادن فرزندان به ايجااد نگارش مثبات ياا منفای دارد و

يااادگیری اجتماااعی بااه نقااش متریرهااا در وقااوع جاارايم و

میتواند زمینهسااز نگارش فرزنادان باشاد .عاالوه بار نقاش

انحرافات توجه ويژه میكند .فرايند يادگیری اجتماعی پوياا و

خانواده ،به اهمیت گروههاای همسااالن و دوساتان در ايجااد

شامل تأثیرات متقابل و دوجانبه است .تقويت كردن محرک و

نگرش نین معتقد بوده است .در پیوند افتراقی عناصاری ،مثال:

پاسخی كه دريافت میشود ،به تکرار رفتاار منجار مایشاود.

مدت زمان ،شدت ارتباط ،الويت ،فرهنگ نقاش مهمای را در

افراد از طري تقويت به ادامه رفتار میپردازند .رفتار از طريا

ارتباط افراد با بنهکاران ايفا میكند .جوانان از طريا اجتمااع

پاداش (تقويت مثبت) و اجتناب از تنبیاه (تقويات منفای) باه

صمیمی با دوستان خود و برقراری رابطه دوستانه و چهره باه

شدت تقويت میشود و رفتار از طري محرک تیاعیف شاده

چهره ،جذب گروه بنهکار میشاوند .نگارشهاا ،ارزشهاا و

(تنبیه مثبت) يا افنايش تنبیه كاهش پیدا میكند .پس اساتمرار

اعتقادات در فرايند يادگیری در جامعهای از يک نسل به نسال

يا توقف يک رفتار به پاداش و تنبیه رفتار انحرافی در گذشاته

1

ديگر انتقال پیدا میكند (چاپل و پیکرو ،

.)1441

و حال و همچنین ،به پااداش و تنبیهای كاه بارای رفتارهاای

پاداشها و تنبیههای واقعی يا نتايج يک رفتاار در ايجااد

جايگنين وجود دارد ،بساتگی پیادا مایكناد .از نظار ايکارز،

انحراف مهم و اساسی است .پاداشهاا و تنبیاههاا مایتوانناد

تقويتكنندهها هم میتوانند اجتماعی و غیراجتماعی باشند؛ اما

اجتماعی و غیراجتماعی باشند .اين نظريه پیشنهاد میكناد كاه

تقويتكنندههای اجتماعی در بروز يک رفتار اهمیت بیشاتری

اغلب يادگیری رفتارهای مجرمانه و منحرفانه نتیجه مساتقیم و

دارند (ايکرز و گری.)1314 ،9

غیرمستقیم تعامالت اجتماعی در كلماات ،پاساخهاا و رفتاار

نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز شامل چهار عنصار مهام؛

ديگر اشخا

است كه مساتقیماً رفتاار را تقويات مایكنناد.

يعنی ،پیوند (همنشاینی) افتراقای ،تعااريف افتراقای ،تقويات

مفهوم تقويت اجتماعی (و تنبیه) تمام حوزههای پااداشهاای

افتراقی و تقلید (الگوهای) افتراقی است كه آنها را به عناوان

واقعی و پیشبینیشده ،محسوس و نامحسوس ،مادی و نمادی

عوامل يادگیری رفتارهای انحرافی ،مطرح كرده است .تعامل و

را كااه در جامعااه يااا زيرگااروههااا ارزشگااذاری شاادهانااد،

ارتباط با گروههای مختلف كه در ابتدا شکل میگیارد ،مبناای

دربرمی گیرد .خانوادهها ،اساسیترين گروههای اولیاه موجاود
1

رفتار و عمل افراد است .تعامل با ديگرانی كه در نوع خاصای

در فرايند تقويت افتراقی هستند (ايکارز و لای  .)1331 ،مشااهده

از رفتاريا بیان هنجارها ،ارزشها ،و نگرشهای حمايتی دارای

مستقیم يا غیرمستقیم رفتارهای مشابه توسم ديگران ،نوعی از

باورهای مشترک و همسو هستند .گروههايی كه فرد باا آنهاا

تقلید محساوب مایشاود .مادلهاای مشااهدهشاده مهام در

ايجاد زمینههای عمده اجتمااعی

گروههای اولیه و در رسانه بر هاردوی رفتارهاای منحرفاناه و

1

4

2

5

در پیوند افترقی است ،باع

Social Learning Theory
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3
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6
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اجتماعی تاأثیر خواهاد گذاشات (ايکارز و لای .)1331 ،1نظرياه

يا نشانههايی در مورد نتايج مورد انتظار از ديگر رفتارها تبديل

يادگیری اجتماعی بر اين فارض اساتوار اسات كاه انساانهاا

میشوند .ممکن است آنها باورهاای عماومی باشاند كاه در

رفتارشان را از طري مشاهده رفتار ديگران و الگاو قارار دادن

مورد گسترهای از رفتارها به كارگرفته مایشاوند ياا باه طاور

آنچه انجام میدهند ،ياد میگیرند و به آنان يااد مایدهاد كاه

مشخص بر شکل واحدی از رفتار متمركن میشاوند .آنهاايی

چگونه پرخاشجو باشند .فرايندهايی كه در كانون ايان نظرياه

كه بر تأيید رفتار خا

داللت دارند ،به روشنی در عمل خود

قرار دارد ،مدلبندی يا به اصطالح ديدن و عمل كردن نام دارد

مثبت هستند؛ يعنی بر اين مساله داللت میكنناد كاه رفتاار از

كااه در آن فاارد رفتارهااای شااناختی و اجتماااعی را از طري ا

نظر اخالقی درست است و مورد پاداش قرار میگیرد (تقويت

مشاهده و تقلید ياد میگیرد و اين يادگیری از طري مشااهده

مثبت) .ديگر تعاريف ،تعاريف خنثای هساتند و راهای را باه

پاداشها و مجازات اعمال شده ،تقويت میشود .ماردم غالاب

وجود میآورند كه بتاوان بادان وسایله از برخای ياا از هماه

نگرشها و رفتارهای اجتماعی را صرفاً با مشاهده نگرشها و

مجازاتهای مورد انتظار اجتناب كرد و رفتار را توجیاه نماود

رفتارهای ديگران میآموزند يا باه عباارتی از آنهاا سرمشا

يا برای آن پوزش طلبید (ويلیام و مک شین.)1911 ،

میگیرناد .خشاونت ناوعی صاورت آموختاه شاده از رفتاار

در وسای تارين مفهاوم ،منظاور از تعااريف ،هنجارهاا و

اجتماعی است .فراگیری خشونت معموال تحت تأثیر مساتقیم

ارزشهايی هستند كاه در جامعاه وجاود دارناد و افاراد يااد

(تنبیه و تشوي ) و مشاهدات فردی انجام میپذيرد و میتواند

میگیرند كه چگوناه در بساتر جامعاه از ايان تعااريف بارای

نتیجه تجارب شخصی يا فردی برگرفتاه از نتاايج مترتاب بار

پیشبرد اهداف خود و توجیاه اعماال انحرافای خاود اساتفاده

رفتار ديگران باشد .فرضیه بنیادی تئاوری ياادگیری اجتمااعی

كننااد .رفتارهااا و تعاااريف اجتماااعی هاایچ گاااه در خااأ رخ

اين اسات كاه رفتارهاا از طريا تجرباههاای فاردی كساب

نمیدهناد؛ بلکاه متقاابالً از هام تاأثیر مایپذيرناد .افاراد در

میشوند .ارتباط بین وضعیتها ،شرايم و رفتارها ،نگرشها و

محاایمهااای اجتماااعی متفاااوت ،تعاااريف مختلفاای را ارائااه

ارزشها بهتدريج از ابتدای زندگی جم میشوند .اين روابام

میدهند .تعاريف ممکن است عام يا خاا

باشاند .تعااريف

به واسطه پاداش ،تنبیه و تجربه خشونت مستحکم مایشاوند.

عام مبتنی بر عقايد كلی هستند كه شامل مذهب ،اخالقیاات و

اين در حالی است كه كودكانی در معرض تداوم رفتار خشان

ياا

ساير ارزشها هساتند .تعااريف خاا

باه افاراد خاا

اشاره دارد .متنا نشاان داده اسات

هسااتند ،رشااد اخالقاایشااان احتماااالً ناااقص خواهااد مانااد

مجموعهای از اعمال خا

(شورتنچارف.)1441 ،

كه چگونه اعتقاد و عمل در ذهن عملكننده از طريا جرياان

تعاريف ،مجموعهای از قواعد تعمیميافتاه و مشاترک در

ساختن معنی به يکديگر مربوط میشاوند .ساايکن و متانا باه

اطراف يک ارزش مشترک است كه از آن تعبیر خاوب ياا باد

ترییرپذير بودن ارزشهاا و هنجارهاا در ذهان كجارو معتقاد

میتوان كرد .تعاريف ،يکی از چهاار مفهاوم نظرياه ياادگیری

هستند و از تکنیکهای خنثیكننده استفاده میكنند؛ يعنی افراد

ايکرز است كه از طري آن ،فارد كارهاای خاود را توجیاه و

كجرو اخالق متداول در جامعاه را رعايات نمایكنناد؛ بلکاه

ارزيابی میكند .ايکرز اين تعاريف را با عناوان رفتاار شافاهی

كجروها هنجارهای جامعه را خنثی و ضعیف كرده و به توجیه

میخواند و اشاره میكند كه آنها مانند هر رفتار ديگاری كاه

موقعیت خويش میپردازند و ابراز بیگناهی میكنند .آنهاا از

قابلیت يادگیری دارند ،ياد گرفته میشوند .با اين همه ،زماانی

زبانی استفاده میكنند كاه از آن طريا  ،كجرفتااری از طريا

كه تعاريف ياد گرفته میشوند ،به شکلی از انگینههای متمااين

ارزشهای اجتماعی قابل قبول ،خنثی و موجه جلوه مایكناد.
میتوان تصور كرد كه اين توجیهات هم مانعی برای سارزنش

Akers & Lee

1

بررسی نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده :آزمون تجربی نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز

خويش میشود و هم قبل از وقوع جرم شکل گرفتاه ،امکاان
رفتار را فاراهم مایساازند و افاراد باا آماوختن آن ،منحارف
میشوند .هدف كجروان از توسل جستن به فنون خنثیسازی،
رها شدن از فشارهای همنوايی است ،كاه ايان امار ناشای از
پایبندی به نظام ارزشی و هنجارهای جامعه است .باه عاالوه
مردم در تعامل با گروههای مرج در زندگیشان تعريافهاايی
(هنجارها ،نگرشها ،جهتگیریها) از رفتارهای خوب يا باد
را ارزيابی میكنند .تعاريف از طري تقلید و تقويت اجتمااعی
آموخته میشوند .اين تعاريف ،توسم اعیای گروههاايی كاه
افراد با آنها پیوستگی دارند ،ياد گرفته شده و سعی مایكنناد
به عنوان محرکهاای تبعییای از آن اساتفاده كنناد .ايان كاه
تعاااريف مطلااوب باشااند يااا نااامطلوب ،افااراد در تعاماال بااا
گروههای همساالن آن را انتخاب میكنند .خرده فرهناگهاای
مختلف در نظام ارزشی به ديگران اين اجاازه را مایدهاد تاا
فرصتی برای توجیه ،بهانه رفتارهای خود را داشاته باشاند .در
واق  ،از نظر آنان استفاده از تعااريف خنثایكنناده مطلاوب و
موجه انگاشته میشود (ولف و هیگینن.)1443 ،1
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 -1نگرش مساعد نسبت به خشونت علیاه زناان ،تاابعی
منفی از عکسالعمل تصوری به خشونت علیه زنان است.
 -1نگرش مساعد نسبت به خشاونت علیاه زناان تاابعی
منفی از بازدارندگی تصوری است.
روش پژوهش
روش پااژوهش ،جمعیاات پااژوهش ،حجاام نمونااه و روش
نمونهگیری :روش پژوهش در ايان تحقیا  ،پیمايشای اسات.
همچنین ،به اقتیای ماهیت پژوهش ،طرح اين پیمايش از نوع
مقطعی است؛ يعنی اطالعات در مقط زمانی معینای از نموناه
مورد مطالعه ،جم آوری شده است .بنابراين ،جمعیت پژوهش
در پژوهش حاضر ،دانشجويان پسر دانشگاه مازندران هساتند،
كه در سال  31-31مشرول به تحصیل بودهاند .بر اساس آماار
دانشگاه ،تعداد دانشجويان پسر 9111 ،نفر بوده و با توجه باه
برآورد دواس از حجم نمونه توسم پارهای از ويژگیهاا مثال
همگنی جمعیت و مینان خطای نمونهگیاری ( )4/14نموناهای
با حجم  144نفر برای جم آوری اطالعات منسوب تشخیص
داده شد (ولف و هیگینان ..)30: 1443 ،1شاايان ذكار اسات بارای
افنايش ضريب اطمینان و كیفیت بخشی به پژوهش ،نموناهای

فرضیههای پژوهش
 -1نگرش مساعد نسبت به خشونت علیه زنان ،تاابعی مثبات
از كیفیت هنجاری تصوری خانواده در ماورد خشاونت علیاه
زنان است.
 -1نگرش مساعد نسبت به خشاونت علیاه زناان ،تاابعی
مثبت از كیفیت هنجاری دوستان در مورد خشونت علیه زناان
است.
 -9نگرش مساعد نسبت به خشونت علیاه زناان ،تاابعی
مثبت از تعاريف خنثیكنناده در ماورد خشاونت علیاه زناان
است.
 -1نگرش مساعد نسبت به خشونت علیاه زناان ،تاابعی
مثبت از تقلید (مشاهده و تجربه) خشونت علیه زنان است.

Wolfe & Higgins

به حجم  114در نظر گرفته شد ،كاه نهايتااً باا كناار گذاشاتن
پرسشنامههای مخدوش ،تعاداد  144پرسشانامه تحلیال شاد.
مطاب با نمونه گیری طبقه ای متناسب ،ابتدا دانشگاه بر اسااس
دانشکده ها به طبقات ناهمپوش تقسیم شده اسات .ساپس باا
مشخص كردن سهم دانشجويان هر دانشکده ،از هار دانشاکده
بااه طااور تصااادفی چنااد كااالس انتخاااب و پرسشاانامههااا در
كالس های منتخب توزي شد :علوم رياضی ( 11نفار) ،علاوم
انسانی ( 11نفر) ،علوم اقتصادی و اداری ( 31نفر) ،علوم پاياه
( 93نفر) ،فنی -مهندسی ( 14نفار) ،تربیات بادنی ( 91نفار)،
الهیات ( 11نفر) ،شیمی (10نفر) ،حقوق و علوم سیاسای (11
نفر) و هنر و معماری ( 10نفر) .شايان ذكار اسات كاه چاون
دانشکده ،مالک طبقات نمونه گیاری باوده اسات ،لاذا مبناای

1

Wolfe & Higgins

2
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نمونهگیری در اين پژوهش بر اساس مقاط تحصیلی يا ديگار

و صمیمی هم اين سؤال مطارح شاد« :لطفاا نگارش دوساتان

مالکها نبوده و به همین دلیال در اينجاا نیان گانارش نشاده

ننديک و صمیمی خود را نسبت باه هار ياک از ماوارد زيار

است.

مشااخص كنیااد؟» كااه از گويااههااايی مثاال« :ماارد ح ا دارد
حرفهای تحقیرآمینی به زنش بنند و باه او ناسانا بگوياد»،

تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها

«در صورت نافرمانی ،مرد ح دارد زنش را از برخی امکانات

جدول  -1متغیرهای پژوهش به همراه ابعاد آنها
متغیرها

ردیف

مادی محروم نمايد» استفاده شده است .از پاسخگويان در اين

ابعاد

1

پیوند افتراقی

1

تعاريف

تعاريف خنثیكننده

9

تقلید

1

تقويت افتراقی

1

نگاارش نسااابت باااه
خشونت علیه زنان

مشاهده خشونت
تجربه خشونت
عکسالعمل تصوری خانواده
عکسالعمل تصوری دوستان
بازدارندگی تصوری غیررسمی
بازدارندگی تصوری رسمی
توجیه ضرب و شتم همسر
تسلم بر زنان
دادن كمک و راهنمايی

بخش خواسته شده است تا مینان موافقت خود را با گويههای

كیفیت هنجاری تصوری خانواده

فوق بر اساس )1( :كامال مواف  )1( ،مواف  )9( ،باینظار)1( ،

كیفیت هنجاری تصوری دوستان

مخالف )1( ،كامال مخالف ابراز نمايند .شايان ذكر است بارای
سنجش مفهوم پیوند افتراقی (بعد كیفیت هنجاری تصوری) از
پژوهش های ايکرز و آرويند1440 ،؛ لای و همکااران1441 ،؛
ايکرز و كوچران1311 ،؛ استفاده شده است.
تعاااريف 1 :منظااور از تعاااريف ،مجموعااهای از قواعااد
تعمیميافته و مشترک در اطراف يک ارزش مشترک اسات كاه
از آن تعبیر خوب يا بد میتاوان كارد .بارای سانجش مفهاوم
تعاريف ،از فنون خنثیسازی ماتنا استفاده شده اسات كاه باه

پیوند افتراقی :1به تعامل با ديگرانی كه در نوع خاصای از
رفتار يا بیان هنجارهاا ،ارزشهاا ،و نگارشهاای حماايتی از
چنین رفتارهايی درگیر هستند ،اطالق میشود .بارای سانجش
مفهوم پیوند افتراقی (بعد كیفیت هنجاری تصوری) دو مؤلفاه
نگرش خانواده و نگرش دوستان نندياک و صامیمی در نظار
گرفته شده است .در مجموع 11 ،گويه برای سانجش ايان دو
بعد منظور شد كه  1گويه برای سنجش نگارش خاانواده و 1
گويه ديگر برای سنجش نگرش دوساتان نندياک و صامیمی
انتخاب شد؛ برای مثال ،بارای سانجش نگارش خاانواده ايان
سؤال مطرح شد« :لطفا نگرش خانواده خود را نسابت باه هار
يک از موارد زير مشخص كنید؟» كه از گوياههاايی همچاون:
«مرد میتواناد همسارش را باا هال دادن و سایلی زدن تنبیاه
فینيکی بکند»« ،در صورت نافرمانی ،مرد میتواند همسرش را
شديداً كتک بنند» و «مرد ح دارد زنش را تهدياد باه طاالق
كند» استفاده شده است .برای سنجش نگرش دوستان نندياک
Diffferential Association

1

پنج بعد فن انکاار مساؤولیت ،فان انکاار آسایب ،فان انکاار
قربانی ،فن محکوم كردن محکوم كننادگان و فان توسال باه
وفاداریهای باالتر تقسیم میشود .پانج گوياه بارای سانجش
تعاريف در نظر گرفته شده است كه برای هر بعد ياک ساؤال
منظور شد .برای سنجش نگرش پاسخگويان ،اين سؤال مطرح
شد ":لطفا نگرش خود را نسابت باه هار ياک از ماوارد زيار
مشخص كنید؟" .بارای سانجش ايان مفهاوم؛ بارای مثاال از
گويههايی نظیر« :مردی كه همسرش را كتاک مایزناد ،واقعااً
مسؤول عمل خودش نیست؛ زيرا او تحت فشارهای مختلفای
است»« ،اگر مردی همسارش را بنناد ياا محادوديتهاايی را
ايجاد كند ،حتماً خود زن مسابب آن اسات»« ،اگار ماردی باه
همسرش اجازه كاركردن و يا ادامه تحصیل نمیدهد ،نباياد او
را سرزنش كرد؛ زيرا اين كار ح مرد اسات و صادمهای هام
به زن وارد نمیشود» استفاده شاده اسات .از پاساخگويان در
اين بخش خواسته شده است تا نوع نگرش خود را بر اساس:
( )1كامالً مواف  )1( ،موافا  )9( ،باینظار )1( ،مخاالف)1( ،
Definitions

2
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كامالً مخالف ابراز نمايند .شاايان ذكار اسات بارای سانجش

تقويت افتراقی  :1به پاداشها و تنبیههايی واقعی يا نتاايج

مفهوم تعااريف ،از پاژوهشهاای ايکارز و همکااران1303 ،؛

يک رفتار كه توسم ديگران تقويت میشاود ،اشااره مایكناد.

ايکرز و لی1331 ،؛ استفاده شده است.

برای سنجش مفهاوم تقويات افتراقای دو بعاد عکاسالعمال

تقلید  :1به مشاهده مستقیم يا غیرمستقیم رفتارهای مشابه

تصوری و بازدارندگی تصوری انتخاب شدند .بارای سانجش

توسم ديگران ،اطالق میشود .مدل های مشاهده شده مهم در

بعد عکسالعمل دو مؤلفه عکسالعمل خانواده و عکسالعمال

گروههای اولیه و در رسانه بار هار دو رفتارهاای منحرفاناه و

دوستان انتخاب شدند .برای سنجش عکسالعمال خاانواده 1

اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت .برای سنجش مفهوم تقلید ،دو

گويه و برای سنجش عکسالعمل دوستان هم  1گويه در نظار

بعد مشاهده خشونت و تجربه خشونت انتخاب شادند .بارای

گرفته شده است .برای سنجش عکسالعمل خانواده و دوستان

بعد مشاهده خشونت  0گويه و برای بعد تجرباه خشاونت 1

اين سؤال مطرح شاد" :فکار مایكنیاد اگار متأهال بودياد و

گويه در نظر گرفته شده اسات .بارای سانجش بعاد مشااهده

رفتارهااای زياار را انجااام ماایداديااد ،خااانواده پاادریتااان يااا

خشونت اين سؤال مطرح شد ":در دوران كودكی و نوجوانی،

دوستانتان چه عکسالعملی نشاان مایدادناد ؟" بارای مثاال،

شاهد وقوع كدام يک از اتفاقات زير در خانوادهتان بودهايد؟"

گويههاايی همانناد« :هال دادن ،سایلی زدن و تنبیاه فینيکای

برای مثال ،گويههاايی مثال «پایش آماده باود پادرم ،بعاد از

همسر»« ،كتک زدن شديد همسر به طوری كه به زخمی شدن

مشاجره با مادرم او را كتک بنند»« ،پیش آماده باود پادرم در

وی منجر شود»« ،دخل و تصرف در اموال شخصی زن (طاال،

اموال شخصی مادرم دخل و تصرف كناد»« ،پایش آماده باود

ارثیه و پسانداز)» استفاده شده است .از پاساخگويان در ايان

پدرم ،مادرم را تهديد به مر ،كند» استفاده شده اسات .بارای

بخش تقاضا شده است تا نوع نگرش خانواده و دوستانشان را

سنجش تجربه خشونت اين سؤال مطرح شد ":كادام ياک از

بر اساس )1( :رفتارم را تأيید میكردند )1( ،برايشاان اهمیات

موارد زير در دوران كودكی و نوجاوانی برايتاان اتفااق افتااده

نداشت )9( ،سرزنش و اوقات تلخی میكردند )1( ،روابطشان

است؟" برای مثال،گويههايی همانند «پیش آمده بود از پدرم و

را با من كاهش میدادند )1( ،قطا ارتبااط مایكردناد ،اباراز

مادرم كتک بخورم»« ،والدينم مارا در جما دوساتان و اقاوام

نمايند .برای سنجش بعاد بازدارنادگی دو مؤلفاه بازدارنادگی

تحقیر میكردند»« ،والدينم به هنگام عصبانیت به مان تاوهین

غیررسمی و بازدارندگی رسمی انتخاب شدند .بارای سانجش

میكردند و ناسنا میگفتند» استفاده شده است  .از پاسخگويان

بعد بازدارندگی غیر رسمی  1گويه و بارای بعاد بازدارنادگی

در اين بخش تقاضا شده اسات تاا ناوع نگارش خاود را بار

رسمی هم  1گويه در نظر گرفته شاده اسات .بارای سانجش

اساس )1( :هیچ وقت )1( ،كم )9( ،گاهی اوقاات )1( ،زيااد،

بازدارندگی غیررسمی و رسمی اين سؤال مطارح شاد" :فکار

( )1خیلی زياد ابراز نمايند  .شايان ذكر اسات بارای سانجش

میكنید اگر متأهل بوديد و رفتارهای زير را انجاام مایدادياد،

مفهوم تقلید از پژوهش های علیاوردینیاا و همکااران1934،؛

چقدر احتمال میدهید توسم خانواده ،دوستان و آشنايان و ياا

فوشاای و همکاااران1333 ،؛ شااورتنچارف1441 ،؛ ناياااک و

دادگاه و پلیس دچار دردسر شويد؟" .برای مثال ،گوياههاايی

همکاااران1449 ،؛ سااون يااالوک1441 ،؛ فريااال و همکاااران،

نظیر «تهديد به طالق»« ،محروم كردن زن از بعیای امکاناات

1441؛ بانوت و سین1440 ،؛ ساهین و همکاران1414 ،؛ نظار

مادی در صورت نافرمانی وی»« ،تحقیر كردن و ناسانا گفاتن

و كااوز كنعااانی1440 ،؛ اسااتیکلی و همکاااران1441 ،؛ كاایم و

به همسر» استفاده شده اسات .از پاساخگويان در ايان بخاش

بائیلو1441 ،؛ آلوی و همکاران1441 ،؛ استفاده شده است.

تقاضا شده است تا نوع نگارش خاانواده و دوستانشاان را بار

Imitation

1

Differential Reinforcement

2
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اساس )1( :اصالً )1( ،خیلی كم )9( ،تاحدودی )1( ،زياد)1( ،

یافتههای پژوهش

خیلی زياد ،ابراز نمايند .شايان ذكر است برای سنجش مفهوم

ویژگیهای جمعیتی و موقعیت اجتماعی پاسخگویان

تقويت افتراقی از پژوهشهای اسالوواک و همکااران1440 ،؛

در متریرهای زمینهای پژوهش ،برخی نتايج توصایفی درخاور

ايکاارز و همکاااران1414 ،؛ شاارر و شاارر1414 ،؛ گوپینااگ و

توجه بودهاند 11/1 :درصد از پاساخگويان در سانین كمتار از

همکاران1414 ،؛ واالچ و همکاران1414 ،؛ سون و همکااران،

 11سال قرار داشتند؛  31درصد از پاسخگويان را افراد مجارد

1411؛ استفاده شده است.
1

نگرش نسبت به خشونت علیه زنان  :ابعاد نگرش نسبت
به خشونت علیه زنان در سه سطح قابال بررسای اسات :اول
موجه دانستن يا توجیه ضرب و شتم توسم همسر ،دوم تسلم
بر زنان از طريا ضارب و شاتم و در نهايات ،دادن كماک و
راهنمايی به آنان است .برای هرياک از ابعااد متناساب باا آن
گويههايی در نظر گرفته شده است كه ناوع نگارش ماردان را
مورد سنجش قارار مایدهاد .از پاساخگويان در ايان بخاش
خواسته شده است تا نوع نگرش خود را بر اساس گنينههای:
( )1كامالً مواف  )1( ،موافا  )9( ،باینظار )1( ،مخاالف)1( ،
كامالً مخالف ابراز نمايند .برای سنجش مفهوم نگرش نسابت
به خشونت علیه زنان از مقیاس تعديلشده ساندرز و همکاران
( )1310در  11گويه استفاده شده است.
اعتبار و پايايی ابنار گاردآوری دادههاا  :سانجش اعتباار
مقیاسهای اين پژوهش بر اساس اعتبار محتاوا باوده و بارای
سنجش پايايی از آلفای كرونباخ استفاده شده است.

ردیف
1
1
9
1
1
1
0

كیفیت هنجاری تصوری خانواده
كیفیااات هنجااااری تصاااوری
دوستان
تعاريف خنثیكننده
تقلید
عکسالعمل تصوری
بازدارندگی تصوری
نگرش نسبت به خشونت علیاه
زنان

تحصیلی كارشناسی مشارول باه تحصایل بودناد .بار اسااس
نمونه گیری ،كاه باه صاورت طبقاه ای متناساب باوده اسات،
بیشترين تعداد دانشاجويان مرباوط باه دانشاکده هاای علاوم
اقتصادی و انسانی است .معدل بیشتر پاسخگويان باین -11/1
 11قرار داشت كه نشاندهنده اين است كه وضعیت تحصایلی
قابل قبولی دارند 10/1 .درصد از دانشجويان ،محل سکونتشان
در بدو تولد شهر بوده است .در خصو

تحصیالت والدين،

اين طور به چشم میخورد كاه  11/1درصاد از پادران دارای
تحصیالت ديپلم و  11/1درصاد از ماادران دارای تحصایالت
در مقط ديپلم هستند كه نشاندهنده همساطح باودن ساطوح
تحصیلی مادران و پدران است .مننلت شرلی والدين حکايات
از اياان دارد كااه  11درصااد از پاادران و 34درصااد از مااادران
دارای مننلت شرلی پايین هساتند و در نهايات ،حادود 09/1
درصد از والدين دانشجويان دارای پايگاه اقتصاادی اجتمااعی
پايین هستند .در مورد جداول تقااطعی مایتاوان باه ماواردی
اشاره كرد؛ برای نمونه ،افراد دارای پايگاه اجتمااعی اقتصاادی

جدول  - 3نتایج تحلیل پایایی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر

تشااکیل ماایدادنااد و  00/1درصااد از دانشااجويان در مقط ا

تعداد

ضریب

گویه

پایایی

1
1

. / 11
. /31

1
11
11
11
11

. /00
. /13
. /19
. /01
. /19

Attitude toward Violence against Women

باالتر دارای نگرش منفیتری نسبت باه خشاونت علیاه زناان
بودهاند .همچنین ،پاسخگويانی كه در شهر زندگی میكنند ياا
افراد متأهل هم دارای نگرش مثبتتاری نسابت باه خشاونت
علیه زنان بودهاند.
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توزیع فراوانی و درصدی گویههای نوع نگرش نسبت به خشونت علیه زنان
جدول  -4توزیع فراوانی گویههای نوع نگرش نسبت به خشونت علیه زنان
ردیف
1
1
9

گویهها
حتی اگر زن به قول و قرارهايش با همسرش پايبند نبوده باشد ،مرد ح كتک زدن او را ندارد.
حتی اگر زنی ،مردانگی شوهرش را به چالش بکشد ،مرد ح كتک زدن او را ندارد.
حتی اگر زنی نقاط ضعف شوهرش را به او يادآوری كند ،مرد ح كتک زدن او را ندارد.

مخالف
91
94/1
19/1

بی ظر
11/1
10
19/1

موافق
11/1
11/1
09

میانگین*
1/11
1/10
1/49

1
1
1
0
1
3
14
11
11

حتی اگر زنی به شوهرش دروغ بگويد ،مرد ح ندارد همسرش را كتک بنند.
اگر زنی به شوهرش خیانت جنسی كند ،مرد ح كتک زدن او را دارد.
گاهی اوقات خشونت مرد نسبت به زنش موجب حفق ازدواج میشود.
برای مرد هیچ بهانهای نسبت به ضرب و شتم همسرش وجود ندارد.
اگر زنی از رابطه جنسی با شوهرش امتناع كند ،مرد ح ضرب و شتم او را دارد.
بخشی از ضرب و شتم مرد نسبت به زن ،به مقصر بودن زن بر میگردد.
زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،نسبت به اتفاقاتی كه می افتد ،مسؤول هستند.
زنان میروب،از ضرب و شتم به عنوان راهی برای جلب توجه همسر خود استفاده میكنند.
زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،به علات رفتارهاايی اسات كاه در هفتاههاای قبال
داشتهاند.
زنان برای دريافت حس همدردی از ديگران مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.
اگر مردی همسرش را كتک بنند و مورد آزار و اذيت قرار دهد ،بهتر است دخالت نکنیم.
اگر مردی همسرش را كتک بنند ،بايد به پلیس خبر داد.
سازمانهای دولتی بايد اولويت بیشتری نسبت به ضارب و شاتم زناان باه عناوان ياک مشاکل
اجتماعی بدهند.
سازمانهای اجتماعی برای كمک به زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،بايد بیشتر فعال
باشند.
قانون بايد از زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،حمايت كند.

91
91/1
11/1
91
11
11/9
10/1
90/1
99/1

11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
11/1
91
11
93

11/1
13/1
11/9
93/1
91/1
19
91/1
11/9
10/9

1/91
9/94
9/19
1/11
1/11
9/90
9/41
1/01
1/11

14/1
14/1
11/0
11/1

13/1
94/1
94
11/1

14/9
13
19/9
11/1

1/19
1/10
1/00
1/19

14

14/1

13/1

1/41

0/ 1

11/1

01/1

1/31

19
11
11
11
10
11


دامنه طیف لیکرت بین  1تا 1است.

يافتههای جدول ،1توزي فراوانی گويههای نگرش نسبت

از ديگران مورد ضرب و شتم قارار مایگیرناد .در بعاد دادن

به خشونت علیاه زناان در میاان پاساخگويان پسار را نشاان

كمک و راهنمايی 01/1 ،درصد از پاسخگويان مواف بودند كه

میدهد .برای نمونه ،در بعد توجیه ضرب و شاتم همسار09 ،

قانون بايد از زنانی كه مورد ضارب و شاتم قارار مایگیرناد،

درصد از دانشجويان دارای نگرش مواف اين امار بودناد كاه

حمايت كند و تنها  13درصد مواف اين امار بودناد كاه اگار

حتی اگر زن نقاط ضعف همسرش را باازگو كناد ،مارد حا

مردی همسرش را كتک بنند و مورد آزار و اذيت قارار دهاد،

كتااک زدن زن را ناادارد و تنهااا  11/1درصااد از پاسااخگويان

بهتر است دخالات نکنایم .دو نکتاه قابال تأمال و جالاب در

مواف اين امر بودند كه اگر زنی باه همسارش دروغ بگوياد،

جدول وجود دارد  :يکی اين كه  11/1درصاد از دانشاجويان

مرد ح كتکزدن زن را دارد .در بعد تسلم بر زنان از طريا

مواف اين امر بودناد كاه ساازمانهاای دولتای باياد اولويات

ضرب و شتم 11/1 ،درصاد از پاساخگويان موافا ايان امار

بیشتری نسبت به ضرب و شتم زنان باه عناوان ياک مشاکل

بودند كه زنانی كه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،نسبت به

اجتماااعی بدهنااد و دوم اينکااه  13/1درصااد معتقااد بودنااد،

اتفاقاتی كه میافتد مسؤول هستند؛ يعنی خود زنان در بهوجود

سازمانهای اجتماعی برای كمک به زنانی كه ماورد ضارب و

آماادن خشااونت دخالاات دارنااد و تنهااا  14/9درصااد از

شتم قرار میگیرند ،بايد بیشتر فعال باشند.

پاسخگويان معتقد بودند كه زنان برای دريافت حس همدردی
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توزیع فراوانی و درصدی نگرش نسبت به خشوونت علیوه

جاادول  1نشاااندهنااده توزياا فراواناای و درصاادی
پاسخگويان بر حسب متریرهای مستقل است00 .درصد (941

زنان
جدول  -5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به

نفر) از پاسخگويان ،دارای پیوند افتراقی ضعیف 10/1 ،درصد

خشونت علیه زنان

( 04نفاار) در حااد متوساام و  1/1درصااد(11نفاار) نیاان قااوی

نگرش نسبت به
خشونت علیه زنان
منفی
میانه
مثبت
كل

تعداد
94
991
91
144

درصد

درصد تجمعی

0/ 1
19/1
1/ 1
144

0/ 1
31/1
144
-

جدول  1با لحاظ كردن جهات مثبت و منفی هر گويه در
تركیب نهايی ،نشاندهنده توزي فراوانی پاسخگويان بر حسب
گويههای مربوط به نگرش نسبت به خشونت علیه زنان است.
با توجاه باه دادههاای جادول فاوق ،مشااهده مایشاود كاه
0/1درصد ( 94نفر) دارای نگرش منفی نسابت باه خشاونت،

هستند .بدينسان ،جدول فوق گويای ايان امار اسات كاه در
مجموع ،پیوند افتراقی دانشجويان پسار ،نسابت باه خشاونت
علیه زنان ضعیف ارزيابی میشود 14/1 .درصد ( 119نفار) از
پاسخگويان درحد ضعیف 91/1 ،درصاد ( 119نفار) در حاد
متوسم و  19/1درصد (31نفر) در حد شديد است .مایتاوان
گفت در مجموع ،نوع نگرش پاسخگويان نسبت باه تعااريف
خنثیساز در مورد خشونت علیه زنان ضعیف ارزيابی میشود.
 11/1درصد ( 911نفر) از پاسخگويان ،مینان تقلیدشاان را در
حد اصالً -كم گنارش كردهاند .اين در حالی است كاه میانان

 19/1درصد ( 991نفر) دارای نگرش میانه نسبت به خشاونت

تقلید  10/1درصد ( 01نفر) از پاسخگويان در حاد متوسام و

و تنها  1/1درصد ( 91نفار) دارای نگارش مثبات نسابت باه

تنها 4/1درصد (9نفر) از پاسخگويان مینان تقلیدشاان در حاد

خشونت هستند و آن را گنارش كاردهاناد .در مجماوع ،اكثار

زياد است .بررسیها مبین ايان نکتاه اسات كاه میانان تقلیاد

پاسخگويان دارای نگرش میانه نسبت به خشونت علیاه زناان

دانشجويان در مورد خشونت علیه زناان در حاد اصاالً -كام

هستند.

است31 .درصد (901نفر) از پاسخگويان ،تقويت افتراقیشاان
جدول  -6توزیع فراوانی و درصدی متغیرهای مستقل

متغیر
پیوند افتراقی

تعاريف

تقلید

تقويت افتراقی

گزینه
ضعیف
متوسم
قوی
كل
ضعیف
متوسم
شديد
كل
اصال  -كم
متوسم
زياد
كل
ضعیف
متوسم
قوی
كل

فراوانی
941
04
11
144
119
119
31
144
911
01
9
144
1
19
901
144

درصد
00
10/1
1/ 1
144
14/1
91/1
19/1
144
11/1
10/1
4/ 1
144
4/ 1
1/ 1
31
144

در حد قاوی 1/1 ،درصاد ( 19نفار) از پاساخگويان ،در حاد
متوسم و تنها  4/1درصد (1نفر) در حد ضاعیف اسات .ايان
جدول مبین اين است كاه تقويات افتراقای دانشاجويان پسار
نسبت به خشونت علیه زنان قوی است.
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تحلیل رگرسیونی چند متغیره نگرش نسبت به خشونت علیه زنان
جدول  -7ضرایب تأثیر نگرش نسبت به خشونت علیه زنان
B

متغیرها

بتا

t

sig

همبستگی
مرتبه صفر

آمار همخطی
نیمه

تورم

ضریب

تفکیکی

تفکیکی

واریانس

حداقل
تحمل

تعاريف خنثی كننده

1/31

4/101

3/30

4/444

4/131

4/113

4/913

4/ 1

1/13

كیفیت هنجاری

1/94

4/111

1/11

4/444

4/119

4/111

-4/141

4/ 1

1/11

تصوری (خانواده)
تقلید
بازدارندگی تصوری
كیفیت هنجاری

-4/111

-4/141

-1/94

4/194

4/191

-4/111

-4/434

4/ 0

1/11

4/111

4/413

1/11

4/491

4/111

4/141

4/411

4/ 3

1/14

-4/991

-4/411

-1/91

4/111

-4/413

-4/410

-4/411

4/ 3

1/41

تصوری (دوستان)
عکسالعمل تصوری

-4/110

سطح معنیداری

F

4/444

11/11

-4/494

-4/113

4/131

ضريب تعديل شده
4/931

يافتههای جدول  0نتايج تحلیل رگرسیونی چندگانه برای

4/141
ضريب تعیین
4/149

-4/491

-4/410

4/ 1

1/11

ضريب همبستگی چندگانه
4/191

متریرهااای كیفیاات هنجاااری تصااوری (خااانواده) ،تعاااريف

تبیین نگرش نسبت به خشونت علیه زنان را بار اسااس روش

خنثی كننده و بازدارندگی تصوری توضیح داده میشود و4/14

جبری نشان میدهاد .بار اسااس جادول ماذكور ،همبساتگی

باقیمانده متعل به عوامال ديگاری اسات كاه خاارج از ايان

چندگانه ،معادل  4/19محاسبه شده و بیانگر اين مطلب اسات

بررساای هسااتند .نساابت  Fمشاااهده شااده مبناای باار آزمااون

كه شش متریر كیفیت هنجااری تصاوری (خاانواده) ،كیفیات

معنیداری ضريب تعديل ،معادل  11/11محاسبه شده است كه

هنجاری تصاوری (دوساتان) ،تعااريف خنثایكنناده ،تقلیاد،

در سطوح بسیار بااالی آمااری ،معنایدار اسات (.)P=4/444

عکسالعمل و بازدارندگی به طاور همنماان  4/19باا نگارش

ضرايب استاندارد موجود در جادول  0گوياای آن اسات كاه

نسبت به خشونت علیه زنان ارتباط و همبستگی دارد .ضريب

متریر تعاريف خنثیكننده با ضريب تأثیر استاندارد رگرسایونی

تعیین معادل 4/14است؛ يعنی حدودا  4/14از ترییرات نگرش

(=4/101بتا) دارای قدرت پیشبینیكننده بیشتری برای نگرش

نسبت به خشونت علیاه زناان در میاان دانشاجويان از طريا

نسبت به خشونت علیه زنان است.
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تحلیل رگرسیونی چندمتغیره نگرش نسبت به خشونت علیه زنان به همراه ابعاد سهگانه
جدول  -8ضرایب تأثیر نگرش نسبت به خشونت علیه زنان با ابعاد سهگانه
تسلط بر زنان

توجیه ضرب و شتم

دادن کمک و راهنمایی

متغیرها

نگرش نسبت به
خشونت علیه زنان

بتا

sig

بتا

sig

بتا

sig

بتا

sig

كیفیت هنجاری تصوری (خانواده)

4/113

4/444

4/433

4/414

4/111

4/444

4/111

4/444

كیفیت هنجاری تصوری (دوستان)

-4/401

4/411

4/414

4/113

-4/419

4/101

-4/411

4/111

تعاريف خنثیكننده

4/111

4/444

4/903

4/444

4/110

4/444

4/101

4/444

تقلید

-4/111

4/111

4/414

4/141

-4/111

4/411

-4/141

4/194

عکسالعمل تصوری

-4/411

4/911

4/441

4/100

-4/491

4/141

-4/494

4/131

بازدارندگی تصوری

4/413

4/111

4/411

4/119

4/111

4/411

4/413

4/491

سطح معنیداری
ضريب تعیین

4/444
4/911

4/444
4 /111

جدول رگرسیونی  1مربوط به متریار نگارش نسابت باه
خشونت علیه زنان و ابعاد سهگانه آن را با متریرهاای مساتقل

4/444
4/101

4/444
4/149

تبیینكنندگی در همه ابعاد سهگانه نگرش نسبت باه خشاونت
علیه زنان عنوان شده است.

نشان میدهد .ضريب تعیاین عناوان شاده بارای بعاد توجیاه
ضرب و شتم همسر  ،4/91برای بعد تسلم بر زناان از طريا

بحث و نتیجه

ضرب و شتم  4/11و برای بعد دادن كمک و راهنماايی 4/10

نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز شامل چهار عنصر مهام پیوناد

محاسبه شده است .در اين سه بعد ،بیشاترين ضاريب تعیاین

(همنشینی) افتراقی ،تعاريف افتراقی ،تقويت افتراقای و تقلیاد

مربوط به توجیه ضرب و شتم است .بر اين اساس ،حدود 91

(الگوهای) افتراقی است كه آنها را به عنوان عوامل ياادگیری

درصد از ترییرات در بعد توجیاه ضارب و شاتم همساران از

رفتارهای انحرافی ،مطرح كرده است .هادف اصالی از انجاام

طري متریرهای مستقل ذكرشده تبیاین مایشاود .در نگارش

اين پاژوهش ،سانجش نگارش دانشاجويان پسار نسابت باه

نسبت به خشونت علیه زنان ،متریر كیفیت هنجااری تصاوری

خشونت علیاه زناان بار اسااس متریرهاای نظرياه ياادگیری

(خانواده) و تعاريف خنثیكننده معنیدار بودهاند .نکتاه حاائن

اجتماعی بوده اسات و ايان پاژوهش ساعی داشات باه ايان

اهمیت و جالب توجه اين است كه ضارايب تاأثیر اساتاندارد

سؤاالت پاسخ دهد  :دانشجويان پسر دانشاگاه مازنادران چاه

موجود در جدول نشان میدهد كه متریر تعاريف خنثایكنناده

نگرشی نسبت به خشونت علیه زناان دارناد و تاا چاه انادازه

با ضريب تأثیر اساتاندارد رگرسایونی ( = 4/111بتاا) در بعاد

نظريه يادگیری اجتماعی مایتواناد نگارش دانشاجويان پسار

توجیه ضرب و شتم = 4/903( ،بتا) در بعد تسلم بار زناان از

نسبت به خشونت علیه زنان را تبیین نمايد.

طري ضرب و شاتم و ( = 4/110بتاا) در بعاد دادن كماک و

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،متریر نگرش نسبت

راهنمايی نسبت به پانج متریار ديگار دارای بیشاترين قادرت

به خشونت علیه زنان باه عناوان متریار وابساته در رابطاه باا
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متریرهای مستقل (متریرهای نظريه ياادگیری اجتمااعی) قارار

فرزناادان باشااد .وی عااالوه باار نقااش خااانواده ،بااه اهمیاات

گرفت .همچنین ،از روش رگرسایون چندگاناه جباری بارای

گروههای همساالن و دوستان در ايجاد نگرش نین معتقد باوده

تبیین ارتباط متریرها با يکديگر و ساهم هار متریار در تعیاین

است (كادوس و چاپل .)1441 ،1در پیوند افتراقای عناصاری مثال

متریر وابسته استفاده شده است .نتايج تجنيه و تحلیل دادههاا

مدت زمان ،شدت ارتباط ،اولويت ،فرهنگ نقش مهمای را در

در قالب روشهای آماری ارائه شده است .فرضیهای كه رابطه

ارتباط افراد با بنهکاران ايفا میكند .جوانان از طريا اجتمااع

مستقیم و معنیداری را بین كیفیت هنجاری تصوری (خانواده)

صمیمی با دوستان خود و برقراری رابطه دوستانه و چهره باه

و نگرش نسبت به خشونت علیه زنان را مطرح نماوده ،تأيیاد

چهره ،جذب گروه بنهکار میشاوند .نگارشهاا ،ارزشهاا و

شده است؛ بدين معنی كه با افنايش كیفیت هنجاری تصاوری

اعتقادات در فرايند يادگیری در جامعهای از يک نسل به نسال

(خانواده) ،نگرش مثبت آنها هم نسبت به خشونت علیه زنان

ديگر انتقال پیدا میكند .سااترلند در ساطح تعامال اجتمااعی

نین افنايش میيابد؛ يعنی هرچه خانوادهها دارای نگرش مثبت

مدعی میشود كه افراد به همان شیوهای كه يااد مایگیرناد از

به خشونت علیه زنان باشند ،فرزندان هم در جريان زندگی از

قوانین تبعیت كنند ،باه هماان شایوه هام يااد مایگیرناد كاه

آنها میآموزند و آنها هم نگرش مثبت نسبت به اين امر پیدا

كج رفتار شوند .افراد مساتعد كجاروی در همنشاینی و پیوناد

میكنند .ايان يافتاه مطااب باا نتاايج پاژوهشهاای ايکارز و

خود با افراد جامعه ،تعريفهايی را فرامیگیرند كه گاه موافا

كوچران1311 ،؛ لای و همکااران ،1441 ،باوده اسات .پیوناد

و گاه مخالف با رفتارهاای كجرواناه اسات .باه نظار او ،اگار

افتراقی به تعامل و هويت با گروههاای مختلاف كاه در ابتادا

تعريفهايی كه كنش بنهکارانه را قابل قباول ماینماياناد ،باا

شکل میگیرد ،اشاره دارد .اين گروهها ،محیمهای اجتماعی را

پشتوانهای قویتر از تعريفهايی مخالف با رفتار كجروانه باه

تولید و عرضه میكنند .نظريه يادگیری اجتماعی ايکارز نشاان

فرد القا بشود و فرد در دفعات بیشتری با اين تعاريف مواجاه

میدهد ،وقتی افراد با كسانی كه مرتکب رفتار مجرمانه شدهاند

گردد ،احتمال اينکه دچار كجرو بشود يا نگرشای در ذهان او

يا حامی چنین معانی در ذهن هستند ،ارتباط برقرار مایكنناد،

شکل بگیرد ،بیشتر است.

نسبتا بیشتر در معرض ارتکاب مدلهاای جرمای ياا انحرافای

همچنین ،فرضیهای كه مبنی بر وجاود رابطاه معنایدار و

قرار میگیرند و احتمال اينکه شخص گرفتار رفتار مجرمانه يا

مستقیم میان تعاريف خنثیكننده و نگرش نسبت به خشاونت

انحرافی شود افنايش يافته و احتمال همنوايی آنها با هنجارها

علیه زنان را مطرح نموده ،تأيید شده است؛ بدين معنی كه هر

كاهش میيابد .فرايند ياادگیری در زمیناه سااختار اجتمااعی،

چقدر مینان استفاده از تعاريف خنثیكننده افنايش پیدا كناد،

تعامل ،موقعیت يا وضعیت ،هم موجب انطباق و هام موجاب

نگرش مثبت دانشجويان پسر دانشگاه مازندران نین نسابت باه

رفتار مجرمانه میشاود (روهان و همکااران  .)1311 ،1مطااب باا

خشونت علیه زنان افنايش میيابد؛ يعنی افراد با توجیه كاردن

نظريه يادگیری اجتماعی ،افراد نگرش و رفتارهای انحرافای را

اعمال خود موجب شکلگیاری نگارش مثباتتار نسابت باه

از تعامل ،ارتباط و پیوند با ديگران فرا میگیرند ايکارز معتقاد

خشونت میشوند .از نظر شناختی ،تعاريف مطلوبِ انحاراف،

است كاه افاراد در پیوناد و تعامال باا گاروههاای انحرافای،

مجموعه ای از ذهنیات را میسازد كه باع

تمايال بیشاتر باه

رفتارهااای انحرافاای را ماایآموزنااد .او معتقااد اساات محاایم

ارتکاب به ياک عمال ،زماانی كاه فرصات آن ايجااد شاود،

خانوادگی نقش بسیار مهمی در جهت سوق دادن فرزندان باه

می گردد .تعاريف منفی ،رفتار غیرقانونی را نامطلوب ،غیرقابل

ايجاد نگرش مثبت يا منفی دارد و میتواند زمینهسااز نگارش

پذيرش ،غیرمجاز و اشتباه میدانناد و تعااريف خنثای كنناده،

1
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رفتار غیرقاانونی را بخشاودنی ،قابال توجیاه و قابال تحمال

چگونه اعتقاد و عمل در ذهان عمالكنناده از طريا جرياان

مایداننااد (ايکارز و سالرز .)1441 ،ايان يافتااه مطااب بااا نتااايج

ساختن معنی به يکديگر مربوط میشاوند .ساايکن و متانا باه

پژوهش های ايکرز و همکااران1303 ،؛ ايکارز و لای1331 ،؛

ترییرپذير بودن ارزشهاا و هنجارهاا در ذهان كجارو معتقاد

بوده است .منظور از تعاريف ،مجموعهای از قواعد تعمیم يافته

هستند و از تکنیکهای خنثیكننده استفاده میكنند؛ يعنی افراد

و مشترک در اطراف يک ارزش مشترک است كه از آن تعبیار

كجرو اخالق متداول در جامعاه را رعايات نمایكنناد؛ بلکاه

خوب يا بد میتوان كرد .تعاريف ،يکی از چهار مفهوم نظرياه

كجروها هنجارهای جامعه را خنثی و ضعیف كرده و به توجیه

يادگیری ايکرز است كه از طريا آن ،فارد كارهاای خاود را

موقعیت خويش میپردازند و ابراز بیگناهی میكنند .آنهاا از

توجیه و ارزيابی میكند .ايکرز اين تعاريف را با عنوان رفتاار

زبانی استفاده میكنند كاه از آن طريا  ،كجرفتااری از طريا

شفاهی میخواند و اشاره میكناد كاه آنهاا مانناد هار رفتاار

ارزشهای اجتماعی قابل قبول ،خنثی و موجه جلوه مایكناد.

ديگری كه قابلیت يادگیری دارند ،يادگرفته میشاوند .باا ايان

میتوان تصور كرد كه اين توجیهات هم مانعی برای سارزنش

همه ،زمانی كه تعاريف يااد گرفتاه مایشاوند ،باه شاکلی از

خويش میشود و هم قبل از وقوع جرم شکل گرفته و امکاان

انگینههای متماين يا نشانههايی در مورد نتايج ماورد انتظاار از

رفتار را فاراهم مایساازند و افاراد باا آماوختن آن ،منحارف

ديگر رفتارها تبديل میشاوند .ممکان اسات آنهاا باورهاای

میشوند .هدف كجروان از توسل جستن به فنون خنثیسازی،

عمومی باشند كه در مورد گسترهای از رفتارهاا باه كارگرفتاه

رها شدن از فشارهای همنوايی است ،كاه ايان امار ناشای از

میشوند يا به طور مشخص بر شکل واحدی از رفتار متمركان

پایبندی به نظام ارزشی و هنجارهای جامعه است .به عاالوه،

داللات دارناد ،باه

مردم در تعامل با گروههای مرج در زندگیشان تعريافهاايی

روشنی در عمل خود مثبت هستند؛ يعنی بر اين مسأله داللات

(هنجارها ،نگرشها ،جهتگیریها) از رفتارهای خوب يا باد

میكنند كه رفتار از نظر اخالقی درست است و ماورد پااداش

را ارزيابی میكنند .تعاريف از طري تقلید و تقويت اجتمااعی

قرار میگیرد (تقويت مثبت) .ديگر تعااريف ،تعااريف خنثای

آموخته میشوند .اين تعاريف ،توسم اعیای گروههاايی كاه

هستند و راهی را به وجود میآورند كه بدان وسیله میتوان از

افراد با آنها پیوستگی دارند ،ياد گرفته میشوند و آنها ساعی

برخی يا از همه مجازاتهای مورد انتظار اجتناب كرد و رفتار

می كنند به عنوان محرکهای تبعییی از آن استفاده كنند .اين

را توجیه نمود يا برای آن پوزش طلبید .در وسی ترين مفهوم،

كه تعاريف مطلوب باشاند ياا ناامطلوب ،افاراد در تعامال باا

منظور از تعاريف هنجارها و ارزشهايی هستند كه در جامعاه

گروههای همساالن آن را انتخاب میكنند .خرده فرهناگهاای

وجود دارند و افراد ياد میگیرند كه چگونه در بستر جامعه از

مختلف در نظام ارزشی به ديگران اين اجاازه را مایدهاد تاا

اين تعاريف برای پیشبرد اهداف خود و توجیه اعمال انحرافی

فرصتی برای توجیه بهاناه رفتارهاای خاود داشاته باشاند .در

از آن استفاده كنند .رفتارها و تعاريف اجتمااعی هایچ گااه در

واق  ،از نظر آنان استفاده از تعااريف خنثایكنناده مطلاوب و

خأ رخ نمیدهند؛ بلکه متقابالً از هم تأثیر میپذيرند .افراد در

موجه انگاشته میشاود .ايکارز معتقاد اسات هرچاه افاراد از

محاایمهااای اجتماااعی متفاااوت ،تعاااريف مختلفاای را ارائااه

تعاريف خنثیكننده بیشتری استفاده كنند ،ناوع نگارش مثبات

باشاد .تعااريف

نسبت به خشونت علیه زنان افنايش میيابد .اين دو برآنند كه

عام مبتنی بر عقايد كلی است كه شامل ماذهب ،اخالقیاات و

وجود ارزشها ،پیشفرضهای فرهنگی را ايجاد مایكناد كاه

يااا

میگويد« :همه در زندگی خود به ناوعی بادی مایكنناد» ،ياا

اشااره دارد .متانا نشاان داده كاه

اينکه « به ندرت فردی را میتوان ديد كه «كامالً خوب باشد».

می شوند .آنهايی كه بر تأيید رفتار خا

میدهند .تعاريف ممکن است عام يا خاا
ساااير ارزشهاساات.تعاااريف خااا
مجموعهای از اعمال خا

بااه افااراد خااا

بررسی نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده :آزمون تجربی نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز
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اين پیشفرضها با اصل اخالقی ديگری جما مایشاود كاه

جنسیتی برتر مرد بنرگسال همراه با پاذيرش فرودساتی زناان

نمیپذيرد «فردی كامالً بد باشد» .آنگاه اين تركیب ،اين امکان

نسبت به مردان و وابستگی به آنهاست .در عاین حاال ،آناان

را برای كجروان فراهم مایآورد كاه خاود را همانناد افارادی

میآموزند كه در مقام مرد ،برای دفاع از خود امکانات زياادی

بدانند كه جامعه آنان را همنوا میشمرد (به بیان دقی تر ،اينکه

دارند .البته ،در ضامن ايان فرايناد و بار اسااس ارزشهاايی

همنوايان را مثل خود بدانند) .سرانجام هنگاامی كاه كجاروان

تساویگرايانه ،نگرشها و واكنشهای اعتراضی و ياا انفعاالی

همنوا شده و كجروی مایكنناد؛ اماا رفتارشاان موجاه جلاوه

در دانشجويان دختر در رويارويی باا خشاونت شاکل گرفتاه

میكند ،به خود ح میدهناد و تاوجیهی بارای رفتاار خاود

است .دانشجويانی كه بیشتر به نقشهای جنسیتی و كلیشههای

دارند .اما چرا افراد مرتکب رفتارهايی میشوند كه غیرقاانونی

فرهنگی مرد ساالرانه معتقد بودهاند ،نگرش مثبتای نسابت باه

و ضد ارزش است و تواف جمعی نسبت به رعايت آن هنجار

خشونت علیه زنان دارند.

وجود دارد؟ يکی از داليلی كه ذكر مایشاود ،ايان اسات كاه

فرضیه ديگر پژوهش مبنی بار ايان كاه نگارش مسااعد

رعايت هنجارها و ارزش ها مطل نبوده و در شرايم زمانی و

نسبت باه خشاونت علیاه زناان تاابعی منفای از بازدارنادگی

مکانی و فردی قابل ترییر و دخل و تصرف هساتند .جامعاه و

تصوری است ،تأيید شده است .بادين ترتیاب ،هرچاه میانان

سیاستگذاران اجتماعی بايد تالش كنند تاا بتواناد باهوسایله

بازدارندگی تصوری (رسامی و غیررسامی) بیشاتر باشاد ،در

ابنارهای خنثیسازی؛ بهويژه از راه اقنااع ،راه را بارای كجارو

نتیجه نگرش مساعد نسبت باه خشاونت علیاه زناان كااهش

شدن افراد ببندند.

میيابد .لذا هر چاه فارد از مجاازات شادن بعاد از ارتکااب

در فرايند جامعه پذيری ،دانشجويان با انتظارات جنسایتی

خشونت علیه زنان ،اطمینان بیشتری داشته باشد و يقین بدارد

جامعااه منطبا شاادهانااد .در خااانواده بااهعنااوان اولااین نهاااد

كه رفتارش مورد مجازات از سوی دوستان و نهادهای رسامی

اجتماعی كردن ،رفتارها و نگرشهاای والادين در زمیناههاای

قرار میگیرد ،احتمال اينکه مرتکب خشونت علیه زنان شاود،

مختلف خنثی نبوده و بر شکل گیری نگرشهاای دانشاجويان

كمتر است .افرادی كه تصور مایكنناد انجاام خشاونت علیاه

مؤثر بوده است  .پسران با مشاهده بسایاری از زناان ،ماردان،

زنان ،احساس مطلوبی برای آنان به همراه دارد ،بیشتر مرتکب

دختران و پسران و با توجه به فراوانی رفتااری كاه بیشاتر در

اين تخلفات میشوند .ايکرز مدعی است كه تقويت كنندههای

مردان مشاهده میشود ،میآموزند اقدام به خشاونت از ساوی

مثبت (مانند تأيید و تشوي دوستان يا خانواده ياا معلماان) و

مردان مجاز است و تحمل و كوچک شاماری خشاونت و در

تقويتكنندههای منفی (مانند اجتناب از تجربیات ناخوشايند و

مرحلۀ بعد پنهان كردن خشونت با نقشهای مورد تأيید زناان

حذف پیامدها و واكنشهای منفی) احتمال وقاوع ياک رفتاار

در جامعه مناسب اسات .دانشاجويان پسار از طريا عوامال

خا

را افنايش میدهد .تقويت مثبت زمانی اتفاق میافتد كه

جامعه پذيری به الگاويی از آنچاه مناساب دانساته مایشاود،

رفتارها و اعمال از طري واكانشهاا و نتاايج مثبات ،پااداش

میرسند و نهايتاً تالش مایكنناد از الگوهاای راياج فرهنگای

دريافت كنند .از طرف ديگار ،تنبیاه مثبات مانناد سارزنش و

پیروی كنند .دانشجويان از طري كانشهاای متقاابلی كاه باا

توبیخ يا واكنش تنبیهی به يک رفتار و تنبیه منفی مانند نادادن

والدين و همسااالن و محایم مدرساه داشاتهاناد ،باه تادريج

پاداش ،تحسین نکردن يا سلب محبات ،احتماال وقاوع ياک

نقشهای جنسیتی را فراگرفتهاند .باا قباول تعارضااتی كاه در

رفتار خا

را كاهش میدهد .تقويت زماانی احتماال تکارار

قبول اين نقش وجود دارد ،معموالً پسران از همان كودكی و با

يک رفتار و وقوع آن را زياد میكند كاه ارزش زياادی داشاته

واسطۀ عوامل پیش گفتۀ جامعهپذيری ،فراگرفتهاناد كاه نقاش

باشد ،به عنوان پیامدهای يک رفتار ،قطعااً و بعاد از آن رفتاار
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رخ بدهااد و شاادت زيااادی داشااته باشااد .افاراد در صااورتی

خنثیكننده و بازدازندگی تصوری از بقیه مهامتار باودهاناد و

مرتکب اعمال مجرمانه يا بنهکارانه میشوند كاه بااور داشاته

قابلیت بهكارگیری در تبیین نگرش دانشجويان پسار دانشاگاه

پاذيرش ياا تأيیاد توسام دوساتان و

مازندران نسبت به خشاونت علیاه زناان را دارد .نقطاه قاوت

باشند عمل آنها باع
ديگرانِ مهم گردد.

نظريه يادگیری اجتماعی اين است كه اصول ياا مکاانینمهاای

كانون خانواده مهمترين كانون در جامعاه اسات و اولاین

مركنی آن در ادبیات معاصر در حوزههای ديگر جامعهشناسی

نهاد جامعهپذيری افراد در بدو تولد است و همان طور كاه از

هم مطارح شاده اسات .ساازمانهاای فعاال در محایمهاای

نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز اين امر متباادر مایشاود و باا

توسعهای با ويژگیهاای مشاابه از طريا تقلیاد ،باه توساعه

عنوان همنشینی يا پیوند افتراقی از آن نام برده میشاود ،افاراد

چهارچوب هنجاری مشترک و اجباار (بارای مثاال ،مقاررات

میتوانند نگرشهای زيادی؛ از جملاه مقولاه خشاونت را در

دولت) ،در نظمدهی به امورات خويش پرداختاهاناد .اهمیات

محیم خانه بیاموزند و فرا بگیرند .هماانطاور كاه در تحلیال

مکانیسمهای يادگیری به طور كلای در ساطح كاالن درخاور

اشاره شد ،نتايج نشان داد كه هرچه كیفیت هنجاری تصاوری

توجه دانشمندان علاوم سیاسای نیان باوده اسات و باه طاور

خانوادهها نسبت به خشونت بیشتر باشد ،نگرش مساعد آنهاا

فنايندهای با عنوان"يادگیری سازمانی و اجتماعی" در روابم و

هم نسبت به خشونت علیه زنان افنايش میيابد و عاملی برای

درگیریهای بینالمللی شاناخته شاده اسات .همچناین ،ايان

تقويت افتراقی محسوب میشود .وقتی در محیم خانواده ،پدر

نظريه میتواند نقش ارزشها ،هنجارها و اعتقادات را در تبیین

و مادر و ساير اطرافیان دارای ذهنیت مثبت نسبت به خشونت

جرم توضیح دهد و يکی از پركاربردترين نظريههاا در حاوزه

باشد ،به تدريج فرزندان ياد مایگیرناد خشاونتورزی كنناد.

جامعه شناسی انحرافات است.

هرگاه در جامعهای استفاده از تعاريف خنثیكنناده نسابت باه

از سوی مجاام جهاانی و كنوانسایونهاای باینالمللای

خشونت علیه زنان افنايش پیادا كناد ،نگارش مسااعد افاراد

اقدامات و توصیههايی در مورد مقابله با خشونت علیاه زناان

نسبت به خشونت علیه زنان هم افنايش میيابد .در مجماوع،

ارائه شده است كه بیشتر جنبۀ حمايتی (تأسیس مراكن خا

،

نتايج پژوهش حاكی از آن است كه رابطه معنادار و مساتقیمی

پناهگاهها ،حمايتهای ماالی ،خادمات اورناناس اجتمااعی)،

بین يادگیری اجتماعی و نگرش نسبت به خشونت علیه زناان

قانونی -حقوقی و آموزشی -مشاورهای دارد .نکتۀ قابل تأمال

وجود دارد .اين يافته در راستای بیشتر پژوهشهاای صاورت

آن است كاه او ًال راهکارهاای مقابلاه باا خشاونت مطااب باا
(غرب) اسات و ثانیااً علای رغام تاالش هاا و

گرفته در خارج از كشور است؛ به اين دلیل كه در اين جواما

فرهنگ خا

مینان خشونت باالست و يادگیری نقاش بسانايی در نگارش

اقدامات انجام شده ،در اين كشورها مینان خشونت علیه زنان

افراد ايفا میكند .عالوه بر آن ،از جملاه دساتاوردهای نظاری

كاهش پیدا نکرده است .به نظر مایرساد پایش از هار چیان،

اين مطالعه ،اين بود كه نظرياه ياادگیری اجتمااعی ايکارز در

طرحهای پیشنهادی به منظور كااهش خشاونت علیاه زناان و

تبیین نگرش نسبت به خشاونت علیاه زناان در اياران ،بارای

خطرهای ناشی از آن بايد بومی شوند؛ به اين معنا كاه مطااب

اولین بار مورد سنجش و آزمون قرار گرفت .دساتاورد نظاری

با شرايم فرهنگی و اجتماعی و مینانهای حقوقی مرباوط باه

اين پژوهش به آزمون نظريه ايکارز در بررسای ناوع نگارش

يک جامعۀ خا

ارائه شوند كه در ايان صاورت ،راهکارهاا

دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان مربوط میشود و

واقعیتر و در نتیجه عملیتر خواهند بود و شايد بتوان امیدوار

از شش متریر مورد بررسی در اين پاژوهش ،تنهاا ساه متریار

بود بخش مهمی از مسائل زنان با اين ناوع نگااه باومی شاده

پیوند افتراقی بعد كیفیت هنجاری تصوری خاانواده ،تعااريف

كاهش يابد؛ چارا كاه هار جامعاهای در علاتهاای وجاودی

بررسی نگرش دانشجويان پسر نسبت به خشونت علیه زنان در بستر خانواده :آزمون تجربی نظريه يادگیری اجتماعی ايکرز

خشونت ،نوع غالب خشاونت (معماوالً در برخای از جواما
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يکی از انواع خشونت برجسته است؛ درحالی كه در برخای از

آزاده ،م .و دهقاانفارد ،ر« .)1911( .خشااونت علیاه زنااان در

جوام انواع ديگر و يا همۀ آنهاا راياج هساتند) ،روشهاای

تهران :نقاش جامعاهپاذيری جنسایتی ،منااب در

پذيرفته شدۀ فرهنگای در مقابلاه باا خشاونت و ..متفاوتناد و

دسترس زنان و روابم خانوادگی» ،پژوهش زنان،

ناديده گرفتن اين قبیل تفااوتهاا در عادم تقلیال خطرهاا و

دوره  ،1ش 1و،1

.101-113

تسکین درد روزافنون اين بیماری اجتماعی ،بیتاأثیر نیسات.

پورنقاش تهرانی ،س .و تاشک ،آ« .)1911( .بررسی و مقايسه

كاااهش ناارخ خشااونت مسااتلنم حركااتهااای فرهنگاای و

انااواع خشااونت خااانوادگی در زنااان و مااردان

طوالنیمدت است كه مبدأ آغازين آن در نهاد خاانواده اسات.

تهرانی» ،فصالنامه مطالعاات روانشاناختی ،دوره

نگرش مردان آينده نسبت به زن ،توسم والادين اماروز قابال

سوم ،ش ،9

.19-0

ترییر است ،تا بدين وسیله نسل آيناده از خطرهاای خشاونت

حیدری چروده ،م« .)1913( .تحلیل جامعهشناختی تأثیر رفتار

علیه زنان نجات يابد .جامعۀ ايران ،جامعهای اسات كاه هناوز

قربانیاااان خشاااونت و ارتبااااط آن باااا رفتاااار

اصول سنتی خود را حفق كرده است .نگارش مردسااالری در

خشونتآمین علیه زناان» ،مجلاه بررسای مساايل

اين جامعه مايههای خود را حفق كارده اسات .بارای از باین

اجتماعی ايران ،سال اول ،ش ،1

. 03-11

بردن نگرشهای مثبت به خشونت علیه زنان به عنوان يکی از

خانی ،س.؛ ادهمی ،ج.؛ حاتمی ،ع .و بنیعامريان ،ج.)1913( .

زمینههای پايايی خشونت علیه زنان ،الزم است در درجاه اول

«بررسی خشونت خانوادگی در شهر دهگالن؛ باا

آگاهیهای زنان و مردان را باال برد؛ چرا كه آگاهی با خشونت

تأكید بر خشونت علیاه زناان» ،مجلاه تخصصای

رابطااۀ معکااوس دارد .مطاااب بااا مالحظااات اصاالی تئااوری

جامعهشناسی ،سال اول ،ش ،9

يادگیری اجتماعی ،اگر ريشه نگرش مثبت نسبت به خشاونت
علیه زنان در خانواده نهفته است ،به همین شایوه مایتاوان از

. 34-11

دواس ،د .)1901( .پیمايش در تحقیقاات اجتمااعی ،ترجماه:
هوشنگ نايبی ،تهران :نشر نی.

طري ايجاد كیفیتهای هنجاری ادراكی مثبت نسبت به زناان

رزاقااای ،ن.؛ تااادينفااار ،م .و اكاااابری ،آ« .)1913( .شااایوع

در خانواده ،نگرشهای رايج و نامطلوب را به نگرش مطلوب

همساارآزاری و عواماال ماارتبم بااا آن در زنااان

ترییر داد.

مراجعه كننده به مراكن خدمات بهداشتی درماانی

سبنوار» ،مجله دانشگاه علوم پنشاکی وخادمات
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