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  چکیده

تنها فرد و خانواده را متأثر  کژکارکردي متعددي است که نه خشونت خانگی علیه مردان داراي پیامدهاي

تحقیق حاضر با هدف تبیین . دهد تحت تأثیر خود قرار میسازد بلکه سطوح میانی و کالن جامعه را نیز می

تبیینی بود که -این تحقیق از نوع توصیفی. شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان انجام شد جامعه

نفر به  394با حجم نمونه  1398سال شهر مشهد در سال  65تا  18ها از میان زنان متأهل بین  طی آن داده

افزارهاي  از نرمها نیز وتحلیل داده جهت تجزیه. اي گردآوري شد اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه

SpssوAmosاستفاده شد.  

 16/18به مقدار  100تا  0ر یک بازه نتایج نشان داد که میانگین کلی خشونت خانگی علیه مردان د

مورد  زین% 3/3متوسط و % 3/21قرار گرفته،  یمردان مورد خشونت کم% 4/75،طورکلی بهبدست آمد و

تعلق )09/21(ابعاد خشونت، بیشترین میزان به بعد روانی همچنین در بین .قرار گرفتند دیخشونت شد

عدالتی و رضایت از زندگی  مشاهده خشونت، احساس بیدر بین متغیرهاي مستقل، تجربه خشونت، . داشت

بنابراین طبق  .بود )50/0(وابسته داشتند که بیشترین تأثیر متعلق به تجربه خشونت اثر معناداري بر متغیر

هاي آموزشی  آمیز علیه مردان داشتند، که نیازمندي خشونتمتغیرهاي اجتماعی نقش مهمی در رفتارها، یافته

  .بخشد درسه، رسانه و خانواده ضرورت میرا از طریق م

خشونت خانگی علیه مردان، تجربه خشونت، مشاهده خشونت، احساس :هاي کلیدي واژه

  عدالتی، رضایت از زندگی بی
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  مقدمه و بیان مسئله

در . نظمی در خانواده، خشونت خانگی است یکی از پیامدهاي عدم تعادل ساختاري و بی

توافق، خشونت خانگی اشاره به الگویی از رفتارهاي تهاجمی، یک تعریف پرکاربرد و مورد

اجباري دارد که دربرگیرنده حمالت فیزیکی، جنسی، روانی، و نیز فشار و تهدید اقتصادي 

 ,Schecter & Ganley(برند، است  شان به کار می صمیمی) شریک(که افراد علیه جفت 

، تحقیقات عمومًا متمرکز 21بتدایی قرن قبل از دهه اتا). Barnett, 2017: 12؛  25 :1995

بر خشونت علیه زنان بود، اما در دهه اخیر تحقیقات پیرامون خشونت علیه مردان افزایش 

  .پیدا کرده است

مردان در  4,0درصد زنان و  8,2، گزارش داد که )2016(1اداره ملی آمار انگلستان

 ییجنا سیاداره پل هاي وتحلیل طبق تجزیه. انگلستان و ولز خشونت خانگی گزارش کردند

ها  آنمورد تجربه خشونت علیه مردان توسط شریک صمیمی 26362، )2018(فدرال آلمان 

اي در  همچنین در یک مطالعه). Kolbe & Büttner, 2020: 537(گزارش شده است 

خشونت % 1/4خشونت فیزیکی و % 8/31خشونت عاطفی، % 42آمریکا نشان داد که مردان 

).Afifi et al, 2009: 1410(ربه کردندجنسی تج

در ایران نیز غالب تحقیقات در خصوص خشونت علیه زنان صورت گرفته است 

؛ احمدي و 1396؛ بگر رضایی و همکاران، 1391مظلوم خراسانی و میرزایی مهر،(

؛ 1383همتی،؛1395؛ معینی و همکاران،1396؛ صادقی و همکاران، 1394همکاران، 

تنها در چند سال اخیر مردان نیز مورد ). 1396؛ سهراب زاده و منصوریان، 1382عارفی، 

اند و تعداد محدودي از تحقیقات تجربی به خشونت علیه مردان  توجه قرار گرفته

مردان اذعان داشتند که از خشونت روانی % 59,0اي در تهران،  در یک مطالعه. اند پرداخته

خشونت % 1/19خشونت فیزیکی و % 5/26همچنین برند،  شان رنج می توسط شریک زندگی

در پژوهشی دیگر در شهر ).215: 1396ی و همکاران، محمدخان(جنسی گزارش کردند
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زیاد اعالم % 1/3متوسط و % 7/17شان را  بابلسر مردان میزان خشونت توسط شریک جنسی

ضایی چراتی، فیروزجاییان و ر(کردند که بیشترین میزان مرتبط با بعد روانی بوده است 

1393 :120.(

تواند  شود که می خشونت خانگی یک تهدید جدي علیه سالمت افراد محسوب می

مزمن شودهاي مخرب و منجر به خودکشی، سوءمصرف مواد مخدر و بسیاري از بیماري

)Moskovic, 2011: 18.(تواند اثراتی بر سالمت روانی افراد چون افسردگی،  همچنین می

عالوه بر صدمات ). 107: 1393فیروزجاییان و رضایی چراتی، (باشد اضطراب داشته 

جسمانی و روانی خشونت، در بعد اجتماعی نیز پیامدهاي کژکارکردي چون اعتیاد، طالق، 

Garratt :2014 ,(خواهد داشتهاي اجتماعی را در بر خودکشی، بزهکار و دیگر آسیب

16.(  

نت علیه مردان و پیامدهاي متعدد آن، ذهن توجه خشو هاي نسبتًا قابل توجه به میزان

ارتباط تحقیقات  شود که دراین محققین به سمت شرایط ناظر بر این پدیده هدایت می

مشکالت اقتصادي و معیشتی ریشه خشونت علیه مردان در . اندکی صورت گرفته است

ر برخی دیگ). 36: 1399ساز و جعفري،  سلیمی، چیت(برخی تحقیقات گزارش شده است

اشاره دارند ) عدم، همفکري، همگامی، همبختی و همدلی(نظمی در خانواده  به عامل بی

همچنین در یک مطالعه کیفی عوامل ). 105: 1394فیروزجاییان، رازقی و رضایی، (

هاي  مسائل بیولوژیک، اختالل شخصیت و ویژگی(خشونت علیه مردان را چهار بعد فردي 

، )قدرت در خانواده، تجربیات نامناسب خانوادگیارساخت(، عوامل خانوادگی )شخصیتی

فقدان عشق، (و عوامل زوجی ) عوامل اقتصادي، شغلی و فرهنگی(خانوادگی عوامل فرا

).35: 1397زاده و همکاران،  قاضی(دانستند ) زناشویی و اختالالت جنسی مردروابط فرا

زنان بوده و پدیده  طور که اشاره شد، تحقیقات در ایران بیشتر متمرکز بر همان

با. سال اخیر توجه مطالعات را به خود جلب کرده استخشونت علیه مردان تنها در چند

توجه به افزایش میزان این پدیده و پیامدهاي متنوع منفی آن، نیازمند افزایش مطالعات 

پدیده  دیگر، هنوز فقدان دانش در ارتباط با این عبارتی به. باشد تر در این حوزه می گسترده
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خصوص با رویکرد  در ادبیات تجربی موجود وجود دارد که نیازمند انجام تحقیقات به

بنابراین این تحقیق قصد دارد به سنجش خشونت خانگی علیه مردان از . تبیینی است-کمی

  .آنان با تأکید بر عوامل اجتماعی در بافت مذهبی شهر مشهد بپردازدطرف همسران

  

  پیشینۀ تجربی پژوهش

شده  خشونت خانگی علیه مردان انجاماین بخش مرور مطالعات تجربی با تمرکز بردر

مرد  یقربان 120اي به روش کمی و کیفی بر روي ، مطالعه)2017(و همکاران  1داودا. است

در کشور نیجریه انجام  ویاو التیدر ا بادانیشمال ا یمحل یاز منطقه دولت یخشونت خانگ

توسط زنان یزندگ کیاز شر سوءاستفادهکه باعث  ییهایژگیوه نتایج نشان داد ک. دادند

 و مواد سوءمصرفنفوذ همساالن، مصرف و  ،یکیزیاندازه ف ،يشامل استقالل اقتصاد شد

  .بوده استییجویبه تالف ازین

مردان،  هیعل یخشونت خانگ وعیش یابیبا هدف ارز اي دیگر در نیجریه در مطالعه 

مراقبت  طیمح کیمتحمل شده در  بیآس يو الگوانیقربان یشناخت تیجمع يهایژگیو

ساله بود که در آن تمام  5دوره  کیدر  نگر گذشتهمطالعه  کینیا. انجام شد هیاول

استخراج  ها آناز  یو اطالعات مربوط به خشونت خانگ یابیباز مارانیب یپزشک هاي پرونده

 یقربان) 100000در هر  22(نفر  48مشاهده شدند که  ماریب 220000درمجموع. شد

 یجوش و سوختگ ،يخراش، کبود شده مشاهدهجراحات همچنین . بودند یخشونت خانگ

  ) & 33GbeneolDauda :2009 ,(.بود

 372پژوهشی در هلند با عنوان قربانیان مرد خشونت خانگی به روش کمی بر روي 

صورت آنالین  عه که بههاي حاصل از این مطال داده. مرد قربانی خشونت خانگی انجام شد

، از نظر شوند میخشونت خانگییمردان قربان که شده بود نشان داد که هنگامی آوري جمع

زن  یجنس کیو شر گیرند میقرار  تیمورد آزار و اذ یاز نظر روان نیو همچن یجسم

                                               
1. Dauda
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يمردان برا لیترین دل مهمتوجه این است که  نکته قابل .هستند ها آناغلب مرتکب ) سابق(

Reijnders(دهد نمیانجام  یاقدام چیه سیاست که پل نیگزارش نکردن سوءاستفاده ا & 

Ceelen, 2013: 173 (Drijber,.  

 یخشونت خانگ زانیم سنجشهند که با هدفدر،)2016(1واستاوایسرنتایج تحقیق 

بنارس انجام  يساکن در منطقه شهر متأهلمرد  30يبر رو یفیتوصبه روش مردان  هیعل

را تجربه متوسط  وفیخف یخشونت خانگ مورد مطالعه نشان داد که اکثر مردان ،شد

 .اند و در بین ابعاد خشونت، بعد روانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بود کرده

و رفتار توجه  گرانه ، سلطهمردان، رفتار غالب علیهیعلل خشونت خانگ نیبارزتر همچنین

  .ودگزارش شده بطلبانه همسر 

نظمی در  شناختی در زمینه تأثیر بی ، تحلیلی جامعه)1394(فیروزجاییان و همکاران

جامعه آماري کلیه مردان متأهل . خانواده در خشونت خانگی زنان علیه مردان انجام دادند

. اي بدست آمده بود گیري خوشه نفر که با استفاده از نمونه 384شهر بابلسر و حجم نمونه 

زمان ازدواج، تعداد فرزندان و تعداد  د متغیرهایی چون سن، سن همسر، مدتنتایج نشان دا

متغیرهایی چون عدم همفکري، عدم . دار دارد ازدواج زن با خشونت علیه مردان رابطه معنی

  .همگامی، هدم همبختی و عدم همدلی نیز بر خشونت علیه مردان تأثیر مستقیم داشت

انجام شد، هدف یافتن  1397ران در سال زاده و همکا در تحقیق که توسط قاضی

ساز خشونت زناشویی زنان علیه مردان از دیدگاه خود مردان بود که با رویکرد  عوامل زمینه

مرد داراي تجربه خشونت و ساکن در شهر  17کیفی و به روش داده بنیاد با مطالعه بر روي 

ولوژیک و بیولوژیک، مسائل فیزی: شرایط علی مؤثر بر خشونت شامل. تهران انجام شد

اختالالت شخصیتی، افکار غیرمنطقی و تجربیات نامناسب خانوادگی و مقوله محوري، 

  .ازدواج نامناسب گزارش شد

خشونت خانگی علیه مردان عنوان پژوهشی است که در سال شناسایی عوامل مؤثر بر 

نظران جامعه آماري در بخش دلفی صاحب. توسط سلیمی و همکاران انجام شد 1399

                                               
1. Srivastava
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شده  گیري غیر تصادفی هدفمند انتخاب نفر به روش نمونه 25حوزه خانواده بوده که تعداد 

بوده  99کننده به مراکز مشاوره شهر زنجان در سال  مرد مراجعه 25و در مرحله مصاحبه نیز 

شده شامل عدم رعایت حقوق زنان، مدیریت ضعیف مرد  کدهاي محوري استخراج. است

الت تربیتی قبل از ازدواج، مشکالت جسمی و روحی، مشکالت رفتاري در خانواده، مشک

  .زوجین و مشکالت معیشتی بوده است

دهد که تحقیقات در حوزه  مرور مطالعات تجربی در خارج از کشور نشان می 

هاي تبیینی نیز متمرکز بر  خشونت خانگی علیه مردان بیشتر بافت توصیفی داشته و پژوهش

که تحقیقات داخل کشور بیشتر تبیین محور  درحالی. ختی بوده استشنا متغیرهاي روان

شناسی به دلیل تازگی پدیده، متمرکز بر تحقیقات کیفی بوده  بودند، اما به لحاظ روش

در ادبیات موجود کامًال مشهود ) تبیینی-تحقیقات کمی(بنابراین این خأل معرفتی . است

به لحاظ روشی کمی، از جهت است که بنابراین، وجوه ممیزه تحقیق حاضر این. است

  .باشد شناسی می کارکرد تبیین محور و به لحاظ منظر علمی از نگاه جامعه

  

  چارچوب نظري پژوهش

چارچوب نظري در این بخش با تکیه بر نظرات یادگیري اجتماعی، پیوند افتراقی ساترلند، 

مطالعه با اتکا به این چهار شده که این  باال تشکیل- انتخاب عقالنی و نظریه اثرات پایین

که  :نظریه یادگیري اجتماعی.نظریه به تبیین خشونت خانگی علیه مردان پرداخته است

سازي و تقلید از رفتارها،  شده است، بر اهمیت مشاهده، مدل ارائه  1توسط آلبرت بندورا

ر هاي عاطفی دیگران تأکید دارد و بر یادگیري که از طریق بست ها و واکنش نگرش

نظریه یادگیري اجتماعی نحوه تعامل عوامل محیطی . کند شود توجه می اجتماعی حاصل می

بنابراین نظریه، هر . گیرد و شناختی را براي تأثیرگذاري بر یادگیري و رفتار انسان در نظر می

سازي روند یادگیري را  اي، تقلید و مدل فرد از دیگر افراد جامعه از طریق یادگیري مشاهده

                                               
1. Bandura
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هایی که مربوط  ها مثبت باشند یا شامل پاداش ویژه اگر تجربیات مشاهده آن کند؛ به یطی م

  .شده است به رفتار مشاهده

با مشاهده رفتار  توانند میمردم  -1:باشد میلیرا به شرح ذ هینظر نیا یاصول کل

در رفتار  رییبدون تغ تواند میيریادگی- 2.رندیبگ ادی، آن رفتارها را ها آنجیو نتا گرانید

شود،  انیدر رفتار نما یدائم رییبا تغ دیبا يریادگیکه  گویند میانیرفتارگرا. رخ دهد

 توانند میمردم تنها  نکهیا لیکه به دل گویند مییاجتماع يریادگیپردازان  که نظریه درحالی

. شود میننشان داده  ها آنعملکرد  رد ضرورتًاها آنيریادگی. رندیبگ ادیمشاهده  قیاز طر

 يریادگیدر  یشناخت نقش مهم -3.نباشد ایدر رفتار باشد  رییتغ لیدل تواند میيریادگی

طبق این نظریه، رفتار انحرافی و مجرمانه در تماس با سایر اشخاص و در جریان یک . دارد

.شود آموخته می) پذیري عنوان یادگیري اجتماعی در روند جامعه به(ارتباط

ویژه در  هاي انحرافی به اري را نتیجه یادگیري هنجارها و ارزشرفت این نظریه، کج

بر طبق  .)Bandura, 1977: 207(داند هاي همساالن می ها و گروه فرهنگ چارچوب خرده

زمانی که زنان در توان تبیین کرد که طور می این نظریه خشونت خانگی علیه مردان را این

شان  نوعی شاهد خشونت در خانواده یرند، بهآمیز قرار گ بستر تعامالت اجتماعی خشونت

کنند که خشونت  باشند یا در دوران کودکی مورد خشونت قرار گرفته باشند، احساس می

احتمال ،)Akers & Sellers, 2009: 291(باشد  قبول براي حل تعارضات می یک ابزار قابل

زیادتر است که خود منجر اینکه این نوع رفتار را مورد تقلید قرار دهند و الگوسازي کنند 

بنابراین خشونت خانگی علیه مردان . آمیز در آینده خواهد شد به بروز رفتارهاي خشونت

توسط زنان حاصل یادگیري اجتماعی است که در بستر تعامالت اجتماعی در طی فرایند 

  .گیرد پذیري شکل می جامعه

بر  يادیز تأثیرار باشند، که بزهک یو هماالن کانینزد:ساترلند یافتراق وندیپ هینظر

به  وندیپ. دهند میسوق  يبزهکار يدارند و فرد را به سو ينگرش بزهکار تیو تقو لیتشک

که  انجامد مییمطالب يریبه فراگ) یافتراق وندیپ(بزهکارانریبزهکاران با جدا شدن از غ

راد به است که اف یمدع یاجتماع لساترلند در سطح تعام. است نیموافق تخلف از قوان
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که  گیرند میادیهم  وهیکنند، به همان ش تیتبع نیاز قوان گیرند میادیکه  اي شیوههمان 

را در  يبزهکار یاجتماع يمحتوا هینظر نیا). 16:1383،یسروستان قیصد(شوندرفتار کج

دوستان و  انواده،با خ اش رابطهثیاز ح یاجتماع گاهینظر داشته و فرد بزهکار را در جا

علل  هیقضچند ارائهقیتا از طر کنند میکوشش  یو کرس ساترلند.گیرد میدر نظر  نکاینزد

  :کنند نییوقوع انحرافات و تداوم آن را تب

آموخته  گرانیدر ضمن کنش متقابل با د يکجرو. 2.است یآموختن کجروي. 1

ارتکاب  يها شیوهفنون و  يریادگی) رفتار بزهکارانه شامل الف يریادگیندیفرا. 3. شود می

فرد در . 4. شود میفرد بزهکار انجام  هاي گرایشبر اساس عالقه و  يریادگی) بزه و ب

وجود داشته  ادیز يبزهکار ،ياطراف و طیکه در مح شود میلیبه بزهکار تبد یصورت

 یکیزمان معاشرت و نزد زانیم هرچقدر. 5. داشته باشد يادیمعاشرت ز ها آنباشند و فرد با 

 يکجرو يریادگی. 6. شود میشتریدر افراد ب يباشد، احتمال بروز کجرو ادتریزبا بزهکاران 

فرد کجرو  يازهانیوها ارزشینوع يگرچه در کجرو. 7.متفاوت است يکجرو دیبا تقل

جامعه  ياعضا تیاکثر موردقبولتوانند نمیازهانیوها ارزشنیا گاه هیچنهفته است اما 

  .باشد

کند و  یباال باشد زندگ يکه بزهکار اي منطقهفرد در  کیگر ساترلند اعتقاد دارد ا

مناسب باشد،  طیدر شرا یو از نظر جسمان یفرد فعال اجتماع کیفرد،  نیا که درصورتی

پذیري دارند و در  به اجتماع و جامعه ازیافراد ن رایز. شود میدهیکش يبه بزهکار سادگی به

را مشاهده  یفراوان يو در اطراف خود بزهکار شوند مییاجتماع طیمح واردکه وقتیجهینت

بنابراین ). 42: 1381ممتاز،(شوند  میدهیکش يبه سمت کجرو سادگی بهجهیدر نت ،نمایند می

را یک رفتار انحرافی در نظر بگیریم، زنان این رفتار را طبق این نظریه اگر خشونت خانگی

ستین چون خانواده و دوستان یاد هاي نخ در بستر تعامالت اجتماعی و معموًال در گروه

ها بیشتر باشد، احتمال اینکه  آمیز در این گروه گیرند و هرچقدر شیوع رفتارهاي خشونت می

خصوص در زندگی زناشویی این رفتار را علیه همسران  آینده بهها را فراگرفته و در زنان آن

  .باشد خود انجام دهند بیشتر می
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نظریات مهم و برجسته در جامعه، نظریه انتخاب یکی از :1نظریه انتخاب عقالنی

اي از افراد است که کنش عقالنی  بر اساس این نظریه، جامعه مجموعه. باشد عقالنی می

منظور از کنش عقالنی، کنش عقالنی معطوف به هدف در تعریف وبر و یا کنش . دارند

در هر شرایطی به دنبال  اینکه افراد آگاه، مختار و هدفمند. مبتنی بر عقالنیت ابزاري است

کار فاعالنی عاقالنه است که در چارچوب «دیگر  بیان به. باشند بیشینه کردن سود خود می

اعتقاداتشان، نسبت به شقوق ممکنه و عواقب مختار شقوق، شقی را برگزینند که براي 

).69:1373لیتل،(»رسیدن به غایاتشان بهترین راه باشد

ها موجوداتی هدفمند بوده و سمت هدف  انسان. 1: ظریههاي این ن فرض بر اساس پیش 

حال افراد داراي ترجیحات و یا منافعی هستند که در سلسله  درعین. 2باشند؛  در حرکت می

هاي رفتاري، بر اساس این موارد دست به  افراد در گزینش روش. 3. مراتبی قرار گرفته است

مراتب  رفتاري با توجه به سلسله فایده روش جایگزین) الف: زنند گزینش عقالنی می

هاي  پدیده. 4. بینی هاي هر گزینش جایگزین، بر پایه سود پیش هزینه) ها، ب خواسته

هاي عقالنی افرادي است که به دنبال بیشینه  اجتماعی نوپدید، سرانجام حاصل گزینش

ایی را هاي اجتماعی نوپدید، خود پارامتره کردن سود خود هستند و در نهایت این پدیده

بنابراین خشونت خانگی ). 622:1393ترنر، (آورند  هاي بعدي افراد پدید می براي گزینش

عنوان کنشگران آگاه و  تواند حاصل گزینش عقالنی زنان باشد؛ یعنی زنان به علیه مردان می

دار، زمانی که تشخیص دهند اعمال خشونت علیه همسرانشان در یک محاسبه عقالنی  هدف

دیگر داراي کارکرد باشد، عبارتی آورد، به مندي بیشتري براي آنان فراهم می سود و فایده

  .شود احتمال اینکه به چنین کنشی بپردازند زیاد می

 تیرضا ی حاصلاز زندگ تیبه باال، رضا نییپا هیدر نظر :باال -نییاثرات پا هینظر

 اريیبس درتیتجربه رضا که کند میانیب هینظر نیا. باشد هاي گوناگون زندگی می جنبهدر 

. افتد میاتفاقو دوستان، رشد فردي و سالمت یکار، روابط خانوادگ: مانند یاز ابعاد زندگ

                                               
1. Rational choice theory
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دهد میلیتشکرا یاز زندگ تیرضا گر،یکدیبا  بیابعاد مختلف در ترک نیاز ا تیرضا

)Headey et al, 2005: 405.(دگی در واقع زمانی که زنان در زندگی زناشویی و خانوا

دچار انواع مشکالتی چون عدم رفع نیازهاي اقتصادي، عاطفی، جنسی باشند، درواقع در 

تواند به  زندگی خود احساس رضایت و خشنودي کمتري خواهند داشت که این امر می

  .آمیز باشد خشونتبروز نارضایتی از زندگی و ابراز آن در اشکال گوناگون ازجمله رفتار

  

  قمدل نظري تحقی -1شکل

  

  :فرضیات تحقیق

  .تجربه خشونت بر خشونت خانگی علیه مردان تأثیر مثبت و معناداري دارد. 1

  .مشاهده خشونت بر خشونت خانگی علیه مردان تأثیر مثبت و معناداري دارد. 2

  .کارکرد خشونت بر خشونت خانگی علیه مردان تأثیر مثبت و معناداري دارد. 3

  .انگی علیه مردان تأثیر منفی و معناداري داردرضایت از زندگی بر خشونت خ. 4

  .عدالتی بر خشونت خانگی علیه مردان تأثیر مثبت و معناداري دارد احساس بی. 5
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  روش پژوهش

ازمتشکلآماريجامعه. پذیرفتصوتتبیینی- توصیفینوعازکمیرویکردباتحقیقاین

چونورودمعیارهايازکهبود1398سالدرمشهدشهردرسال65تا18بینزنانکلیه

زماندرحضورنیزوتحقیقدرشرکتبهتمایل،)حیاتقیددرهمسر(بودنمتأهل

روشبهنفر394کوکرانفرمولبرتکیهبانمونهحجم. بودندبرخوردارها دادهگردآوري

ازابتداکهبودصورت بدینگیري نمونهشیوه. شدانتخابمرحلهچنداي خوشهگیري نمونه

باال،اقتصاديطبقاتنمایندگانعنوان به3و1،8منطقهسهمشهد،شهرگانه13مناطقبین

مرحلهدروانتخابتصادف بهمحلهتعداديمنطقههردرسپسشد،انتخابپایینومتوسط

ها پرسشنامهبلوكهرخانوارهايبهتصادفیمراجعهبادرنهایتوگزینشها بلوكبعدي

ازجملهروشچندازنیزاخالقیمالحظاتتأمینجهت. شدتکمیلحضوريشکلبه

ازپاسخگویاندرخاطراطمینانایجادتحقیق،درمشارکتجهتپاسخگوکاملرضایت

  .شدگرفتهبهرههویتیهاي پرسشعدمآنان واطالعاتحفظدروفاداريجهت

بخشچندازکهبودختسامحققپرسشنامهبرمبتنیاطالعاتگردآوريابزار

زوجین،شغلوتحصیالتسن،(اي زمینهمشخصاتبرمبتنیابتداییبخش. 1: شدتشکیل

خشونت(وابستهمتغیربامرتبطسؤاالتشاملدومبخش. 2. بود) ازدواجمدتطول

وتهاجمیرفتارالگويازاستعبارت: خانگیخشونت. بود) مردانعلیهخانگی

کهاستاقتصاديفشارهايهمچنینوروانیجنسی،جسمی،حمالتشاملسرکوبگرانه

ووامقی(برند میکاربهخودجنسییاعاطفیشریکعلیهنوجوانیابزرگسالافراد

سهبرمبتنیسؤالی13اي پرسشنامهازخانگیخشونتسنجشجهت). 39: 1392همکاران،

ازکهشداستفاده) سؤال5جسمیبعدوسؤال6روانیبعدسؤال،3جنسیبعد(مؤلفه

به) 1کد: هرگزو5کد: همیشه(اي درجه5لیکرتطیفقالبدرشدخواستهپاسخگویان

  .دهندپاسخسؤاالت

گوناگونهاي شیوهبهکهاستشوهرعلیهبدرفتاريانواعشامل: جسمیخشونت

). 118: 1393اتی،چررضاییوفیروزجاییان(دهد میآزاررامردجسموشود میانجام
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به شوهر، پرتاب اشیاء، استفاده از چون حمله فیزیکیهایی سنجهازبعداینسنجشبراي

ازکهغیراجتماعیرفتارهرگونه: جنسیخشونت. شداستفادهعلیه شریک زندگیزور

نظیرهایی گویه). 20: 1394همکاران،وگودرزي(گیرد برمیدرراتجاوزتاکردنلمس

خشونت. شدپرسیدهپاسخگویانازمین نیازهاي جنسی، رابطه جنسی بدون رضایتعدم تأ

دار خدشهرافردآبرويونفس اعتمادبهشرافت،کهاستآمیزي خشونترفتار: روانی

یابرساندآسیبروانیسالمتوکرامتبهکهرفتاريهرگونهدیگر عبارت بهوکند؛ می

جهت). 7: 2006مارمیون،والندبرگ(شودفسن عزتکاهشیاوعاطفیآسیبباعث

استفادهتوهین، تحقیر، استفاده از کلمات رکیک و قهرنظیرهایی سنجهازبعداینسنجش

  .شد

عدالتی بیاحساسآنطیکهبودتحقیقمستقلمتغیرهايدربرگیرندهسومبخش. 3

شایسته است، احساس مورد  هایی نظیر نرسیدن به آنچه که فرد استفاده از سنجه(سؤال 3با

ازجمله رضایت از (سؤال 6زندگی باازرضایت،)ظلم قرار گرفتن و ضایع شدن حق

سؤال 11خشونت بامشاهده،)ها گیري تصمیموضعیت مالی همسر و نحوه مشارکت در

بین کاري، مشاجرات، قهر، توهین، تحقیر هایی نظیر مشاهده کتک استفاده از سنجه(

خوردن، تنبیه،  هایی چون تجربه کتک ازجمله سنجه(سؤال 13خشونت باربهتج،)والدین

سؤال 7باخشونتکارکردو)ها کالسی قهر، توهین، تحقیر توسط والدین، معلمان و هم

یکاساسبر)توجهی، نامهربانی، تنبیه و تحقیر شوهر ازجمله برداشت نتیجه مثبت از بی(

نمایشدریکدستیوسهولتجهتهمچنین. دشسنجیدهلیکرتاي درجه5مقیاس

  .شدگزارش100تا0دامنهاساسبرها مقیاستمامها، داده

جهت تأمین اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوري مبتنی بر نظرات اساتید مطلع 

نفري انجام شد که طی آن برخی  40آزمونی با حجم نمونه  گرفته شد و نیز پیشبهره

ها از  همچنین جهت سنجش سازگاري درونی بین گویه. سب حذف شدندسؤاالت نامنا

خشونت علیه (روش مرسوم آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار پایایی براي متغیر وابسته 

، تجربه 75/0، رضایت از زندگی 82/0عدالتی  احساس بی(و متغیرهاي مستقل  93/0) مردان
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بدست آمد که نمایانگر)77/0خشونت  و کارکرد 88/0، مشاهده خشونت 90/0خشونت 

و Spssافزار  ها از نرم وتحلیل داده در نهایت جهت تجزیه. باشد پایا بودن ابزار سنجش می

Amos استفاده شد 26با ورژن.  

  

  هاي پژوهش یافته

% 45سال،  31تا  18در گروه سنی % 41کننده در این تحقیق،  زن متأهل شرکت 394در بین 

تحصیالت . قرار داشتندسال و بیشتر 45درصد در گروه سنی % 14ال و س 44تا  32بین 

درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند، در مقابل % 12دیپلم و % 19زیر دیپلم، % 69همسر 

به لحاظ . تحصیالت دانشگاهی داشتند% 17دیپلم و % 30زنان زیر دیپلم، % 53تحصیالت 

% 6/1شغل دولتی و % 2/23ل آزاد، شغ% 6/73کار،  شوهران بی% 6/1وضعیت فعالیت، 

% 1شغل دولتی و % 11درصد شغل آزاد، % 28دار،  زنان خانه% 60بازنشسته بودند، در مقابل 

 6بین % 20سال و کمتر،  5درصد زوجین % 21همچنین طول مدت ازدواج . بازنشسته بودند

  .سال و باالتر بود 16درصد % 41سال و  15تا  11بین % 18سال،  10تا 

بدست آمد که بیشترین مقدار متعلق بعد ) 1/18(انگین خشونت خانگی علیه مردان می

در بین متغیرهاي . اختصاص داشت) 7/13(و کمترین میزان به بعد جسمانی ) 0/21(روانی 

، تجربه و مشاهده )9/45(عدالتی  ، احساس بی)8/61(مستقل نیز میزان رضایت از زندگی 

  .بدست آمد 2/38در نهایت میانگین کارکرد خشونت  و 8/23و  4/18خشونت به ترتیب 

  

  )100تا  0بازه (هاي تحقیق ها و خرده مقیاس میانگین مقیاس -1جدول

  میانگین  مقیاس

  78/13  خشونت جسمی

  05/20  خشونت جنسی

  09/21  خشونت روانی

  16/18  خشونت علیه مردان
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  25/38  کارکرد خشونت

  40/18  تجربه خشونت

  83/23  مشاهده خشونت

  95/45  عدالتی احساس بی

  83/61  رضایت از زندگی

  

نیز % 3/3متوسط و % 3/21مردان مورد خشونت کمی قرار گرفته،  %4/75طورکلی،  به

  .مورد خشونت شدید قرار گرفتند

  

  1درصد توزیع فروانی خشونت علیه مردان -2جدول

  درصد  فروانی  مقیاس

  2964/75  کم

  6/21  85  متوسط

  3/3  13  زیاد

  

خشونت جنسی (جز سه رابطه  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق نشان داد که به

، )عدالتی با کارکرد خشونت و خشونت جسمی با رضایت از زندگی و احساس بی

در این بین خشونت روانی با تجربه . همبستگی معناداري بین سایر متغیرها وجود داشت

همچنین . همبستگی مثبت و قوي وجود داشت )57/0(و مشاهده خشونت  )64/0(خشونت 

چنین همبستگی  )50/0(و مشاهده خشونت  )54/0(بین خشونت جسمی با تجربه خشونت 

  .برقرار بود

                                               
منظور نمایش توزیع فراوانی خشونت خانگی علیه مردان، ابتدا شاخص اولیه ساخته شد،  الزم به ذکر است به - 1

تا  0(طبقه  قرار گرفت و در نهایت مقیاس نهایی به سه 100سپس بر اساس فرمول زیر بر روي یک مقیاس صفر تا 

  .تقسیم شد) زیاد 100تا  7/66متوسط و  6/66تا  4/33کم،  3/33
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  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق -3جدول

  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

خشونت . 1

  جنسی
 -  **58/0  **44/0  **41/0  **40/0 -  **39/0 -  **30/0  01/0  

  23/0**  57/0**  64/0**  - 41/0**  44/0**  68/0**  -     خشونت روانی .2

خشونت . 3

  جسمی
     -  **25/0  06/0-  **54/0  **50/0  **18/0  

احساس . 4

  عدالتی بی
       -  **35/0 -  **18/0  **19/0  02/0  

رضایت از . 5

  زندگی
         -  **32/0 -  **24/0 -  **19/0 -  

  21/0**  55/0**  -             تجربه خشونت. 6

اهده مش. 7

  خشونت
             -  **25/0  

کارکرد . 8

  خشونت
               -  

**p <.01 *p <.05

  

  آزمون مدل نظري و فرضیات تحقیق

اي از تحلیل و نیز دقت را در اختیار  استفاده از مدل معادالت ساختاري سطح پیشرفته

اد تر و تعداد متغیرهاي دخیل زی ها پیچیده دهد، خصوصاً زمانی که مدل محققین قرار می

 5گیري از  در این تحقیق به جهت چندبعدي بودن متغیر خشونت علیه مردان و بهره. باشد می

تري از رابط بین متغیرها ارائه  بین، استفاده از مدل معادالت ساختاري نمایش دقیق متغیر پیش

خوبی از مدل تحقیق حمایت  ها به دهد که داده هاي برازش مدل نشان می آماره. کند می

دهد که  ضریب تعیین نیز نشان می. مدل از برازش مناسبی برخوردار است کرده و

درصد تغییرات متغیر خشونت علیه مردان توسط متغیرهاي مستقل تحقیق  48طورکلی  به

.توضیح و پوشش استقابل



  

  1400تابستان، 28، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |216  

  

  

  

مدل تجربی تحقیق -2شکل

  

فرضیه  5اساس مدل معادالت ساختاري نشان داد که از نتایج آزمون فرضیات بر

فرضیه اول مورد تأیید قرار : تر طور اختصاصی به. فرضیه مورد تأیید قرار گرفت 4تحقیق،

: سطح معناداري/ 501/0: بتا(گرفت به دلیل اینکه تجربه خشونت تأثیر مثبت و معناداري 

: بتا(مشاهده خشونت نیز داراي اثر مثبت و معناداري . بر خشونت علیه مردان داشت) 000/0

نتایج فرضیه سوم را .باشد بر خشونت علیه مردان می) 000/0: سطح معناداري/ 196/0

موردحمایت قرار نداد به این دلیل که ارتباط بین کارکرد خشونت و خشونت علیه مردان 

همچنین رضایت از زندگی اثر معکوس ). 062/0: سطح معناداري/ 088/0: بتا(معنادار نبود

بر خشونت علیه مردان داشت، بنابراین ) 003/0: سطح معناداري /-134/0: بتا(و معناداري 

1:هاي برازش مدل آماره

χ2 = 200.67, df = 72, χ2 / df = 2.79; CFI = 0.90; IFI = 0.91; RMSEA = 0.089;

SRMR = 0.069, R2=0.489
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ها نشان داد که احساس  فرضیه چهارم نیز موردحمایت قرار گرفت و در نهایت داده

بر خشونت علیه ) 000/0: سطح معناداري/ 351/0: بتا(داري  عدالتی اثر مثبت و معنی بی

  .موردحمایت و تأیید قرار گرفتها  نیز توسط داده 5بنابراین فرضیه . مردان دارد

نتایج آزمون فرضیات تحقیق -4جدول

نتیجه  Beta  P  مسیر فرضیه  شماره

  فرضیه دییتأ  000/0  501/0  خشونت علیه مردانخشونت تجربه  1

  فرضیه دییتأ  000/0  196/0  خشونت علیه مردانمشاهده خشونت  2

  فرضیه رد  062/0  088/0  خشونت علیه مردانخشونت کارکرد  3

  فرضیه دییتأ  003/0  -134/0  خشونت علیه مردانرضایت از زندگی  4

  تأیید فرضیه  000/0  351/0  خشونت علیه مردانعدالتی احساس بی  5

  

  گیري بحث و نتیجه

خشونت خانگی علیه مردان پیامدهاي منفی متعددي در سطوح مختلف دارد که هم فرد را 

لندمدت بر سطوح میانی و کالن جامعه نیز تأثیرگذار سازد، هم خانواده و در ب متأثر می

منظور سنجش میزان خشونت خانگی علیه مردان و بررسی  بنابراین این تحقیق به. باشد می

میزان کلی خشونت علیه . نقش متغیرهاي اجتماعی در بروز این پدیده اجتماعی انجام شد

خوان با نتایج برخی تحقیقات نوعی هم مردان در این تحقیق در حد کمی بوده است که به

، در شهر )120: 1393(در مطالعه فیروزجاییان و چراتی . در داخل و خارج از کشور است

در معرض خشونت % 1/3مردان مورد خشونت کمی قرار گرفته بودند و تنها % 8/68بابلسر 

,Srivastava(نتایج مطالعه.شدید قرار داشتند ه اکثریت ، در هند نشان داد ک)1193 :2016

همچنین در بین ابعاد خشونت، بعد . مردان میزان خشونت معتدل و کمی گزارش کردند

روانی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده بود که همگرا با دیگر نتایج تحقیقات در این 

  ).120: 1393؛ فیروزجاییان و رضایی،215: 1396محمدخانی و همکاران، (حوزه بود 
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طور  به. دار بود متغیر بر خشونت علیه مردان معنی 4مستقل تحقیق، اثر  متغیر 5در بین 

. عهده داشتتر، تجربه خشونت مؤثرترین نقش را در بروز خشونت علیه مردان بر خاص

شان مورد  افرادي که در طول زندگی، )Stets)1990نتایج مطالعه تجربی عطف توجه به

آمیز  مرتکب رفتارهاي خشونترد که در آیندهگیرند، احتمال بیشتري دا خشونت قرار می

مشاهده و تجربه خشونت در دوران . شان در مقایسه با دیگر افراد شوند علیه شریک عاطفی

آمیز در دوران  طور مثبت و معناداري با بروز رفتارهاي خشونت نوجوانی و جوانی به

  ). & 24SugarmanHotaling :1986 ,(سالی ارتباط دارد  بزرگ

، در یک مطالعه سیستماتیک بر روي کودکان نشان داد، کودکان )2001(١پینگلی    

ها در وضعیت  هایی که بیشتر در معرض مشاهده خشونت هستند، آن یافته در خانوادهرشد

عنوان ابزار کارکردي جهت حل مشکالت  گیرند تا از خشونت به ریسک باالتر قرار می

توان به نظریه یادگیري  مشاهده و تجربه خشونت نیز می در تبیین نظري اثر.خود بهره گیرند

، از رفتارها دیو تقل سازي مدل،مشاهده تیبر اهم اشاره کرد که ،)1997(2بندورااجتماعی

تأکید دارد و بر یادگیري که از طریق بستر  گرانید یعاطف هاي واکنشو  ها نگرش

ر فرد از دیگر افراد جامعه از طریق طبق این نظریه، ه. کند توجه میشود اجتماعی حاصل می

  .کند سازي روند یادگیري را طی می اي، تقلید و مدل یادگیري مشاهده

زنانی که در . رضایت از زندگی اثر منفی و معناداري بر خشونت علیه مردان دارد

زندگی خود احساس رضایت داشته، احتمال کمتري دارد که علیه شریک زندگی خود 

، در یک مطالعه تجربی در فلسطین نشان دادند، )2017(3ورونسا. اعمال خشونت کنند

کند که احساسات منفی خود را کاهش داده و  رضایت از زندگی به زوجین کمک می

سازد تا عالئم خشونت خود را  عنوان یکی از عناصر بهزیستی ذهنی، زوجین را قادر می به

ایت از زندگی یکی از عوامل مؤثر بر تحلیل در ایران، رضدر یک مطالعه فرا.کنترل کنند

                                               
1. Pingley
2. Bandura
3. Veronesea



  

  

  

  

219  |  ، حسینی و همکاران... تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی

خشونت خانگی بود؛ در واقع زوجینی که از زندگی زناشویی خود راضی نیستند، شانس 

بگررضایی و همکاران، (بیشتري بر اعمال خشونت علیه شریک خود نسبت به سایرین دارند 

ندگی زناشویی و ، در واقع زمانی که زنان در زباال –نییاثرات پابر طبق نظریه ). 75: 1396

خانوادگی دچار انواع مشکالتی چون عدم رفع نیازهاي اقتصادي، عاطفی، جنسی باشند، 

درواقع در زندگی خود احساس رضایت و خشنودي کمتري خواهند داشت که این امر 

تواند به بروز نارضایتی از زندگی و ابراز آن در اشکال گوناگون ازجمله رفتار می

  .آمیز باشد خشونت

زنانی که هم در . عدالتی دیگر متغیر تأثیرگذار بر خشونت علیه مردان بود حساس بیا 

ها ممکن است خشونت  کنند، آن عدالتی می زندگی شخصی و نیز اجتماعی احساس بی

در واقع . هاي مختلف و تضادآمیز اعمال کنند بیشتري علیه شریک زندگی خود در موقعیت

هاي مختلف زندگی اجتماعی،  اس با مردان در جنبهدر ایران، زنان حقوق کمتري در قی

تواند منجر شود که آنان احساس  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي دارند، بنابراین این امر می

آمیز را  تواند زمینه رفتارهاي خشونت محرومیت بیشتري در زندگی خود داشته که خود می

 ,Tjaden & Thoennes(ورد هاي خانوادگی ازجمله علیه همسران به همراه آ در موقعیت

  ).Izmirlia et al, 2014: 92؛175 :2000

دادها و  طبق نظریه عدالت آدامز، عدم احساس برابري نتیجه عدم همخوانی بین درون

در واقع چنانچه زنان در زندگی زناشویی احساس کنند که . باشد دادها می برون

برآورده (دادها  بیشتر از برون..) ووقت، انرژي، ازخودگذشتگی، عشق (ها  دادهاي آن درون

کنند و بنابراین  عدالتی می است، احساس بی...) شدن نیازهاي عاطفی، اقتصادي، احترامی و

هاي عاطفی بیشتري از  هاي تنش آمیز واکنش احتمال بیشتري وجود دارد که در موقعیت

Adams &(آمیز علیه شریک زندگی خود شوند  خود نشان داده و مرتکب رفتار خشونت

, 1976: 62Freedman(.

، کنش اجتماعی )99: 1385(اساس نظریه ابرتابع رفتار چلبی تر بر در یک تحلیل منظم

که  درواقع هنگامی. افراد همواره تابع چهار سازه فرصت، انتظار، نیاز و معنا قابل تبیین است
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هاي  ها، فرصت یتدر خانواده و اجتماع زنان فرصت کافی براي نمایش خود، شکوفایی ظرف

هاي شغلی و آزادي عمل الزم را نداشته باشند، احتمال  کسب مهارت و تجربه، فرصت

آمیز افزایش پیدا  تبع آن آنتروپی شخصیتی و بروز رفتارهاي خشونت افزایش نارضایتی و به

به امنیت که نیازهاي زنان در خانواده ازجمله نیازهاي جنسی، نیاز همچنین مادامی. کند می

برطرف نشود و بین انتظارات زنان و ... اقتصادي و روانی، نیازهاي عاطفی و معاشرتی و

آمیز از طرف زنان افزایش پیدا  واقعیت موجود شکاف ایجاد شود، احتمال واکنش خشونت

  .کند می

در نهایت نوع نگاه فرهنگی و معنایی جامعه نیز بسیار مؤثر است، در واقع 

داشته باشد و در ارزشی جامعه نگاه انفعالی به زنان وجود که در ایستارهاي درصورتی

هاي مختلف ازجمله خانواده، محیط کار و اجتماع مراتب منزلتی و ارزشی در محیط سلسله

آمیز زنان در خانواده  اهمیت درجه دومی براي زنان قائل باشند، احتمال رفتارهاي خشونت

  .کند میافزایش پیدا

از این مطالعه نشانگر میزان کم خشونت خانگی علیه مردان طورکلی نتایج حاصل  به

توان نادیده گرفت؛  بود، اما این بدین معنی نیست که اعمال خشونت وجود ندارد یا می

همچنین در بین . که بخشی از مردان خشونت زیاد و متوسطی را تجربه کرده بودند طوري به

مشاهده خشونت، رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی مؤثر نیز نقش چهار عامل تجربه و 

بدیل و مهم متغیرهاي اجتماعی در  عدالتی معنادار بود که نمایانگر نقش بی احساس بی

  .باشد گیري و تقویت این پدیده می شکل

ترین محدودیت این تحقیق بررسی خشونت خانگی علیه مردان با مراجعه به زنان  مهم

امعه ایران و شهر مشهد، مراجعه به مردان و پرسش هرچند به دلیل ساخت نسبتاً سنتی ج. بود

هایی دارد، اما پیشنهاد  در خصوص مورد خشونت قرار گرفتن از طرف همسران دشواري

شود تحقیقات آینده جامعه آماري خود را جهت افزایش اعتبار نتایج بر مردان متمرکز می

تر از آنچه  حتی متفاوت تواند واقعیت را که ادراك مردان از خشونت می طوري به.کنند

  .تر نشان دهد کنند، نشان دهد و میزان شیوع این پدیده را واقعی زنان ابراز می
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دیگر محدودیت این تحقیق و سایر تحقیقات کمی عدم امکان ساخت ترکیب متغیرها 

هاي کمی آماري تنها اجازه آزمون  باشد، در واقع تحلیل جهت رخداد پدیده خشونت می

شود تحقیقات آینده در کنار  بنابراین پیشنهاد می. دهند و مکانیزمی را میهاي خطی  مدل

. هاي تحلیل تطبیقی کیفی مبتنی بر تحلیل فازي استفاده کنند هاي کمی از روش روش

هاي این تحقیق و سایر تحقیقات این حوزه عدم انجام  همچنین ازجمله محدودیت

اساس حدوده جغرافیایی مشخص برهایی در سطح کالن کشوري و تمرکز بر م پیمایش

صورت ملی  شود تحقیقات آینده در صورت امکان به پیشنهاد می. دسترسی محقق بوده است

هاي مهم تصمیمات استراتژیک را  گونه مطالعات زمینه انجام شود که نتایج حاصل ازاین

  .آورد فراهم می

  

  ها پیشنهاد

خشونت علیه مردان، لزوم به اهمیت نقش تجربه و مشاهده خشونت در  توجهبا-

خله و اپیش از ازدواج و حین ازدواج با مد هاي مشاورهزندگی،  هاي مهارتهاي کالس

در واقع به والدین باید آموزش . رسد میمیانجیگري مددکاران اجتماعی ضروري به نظر 

علیه فرزندان و نیز علیه یکدیگر در  آمیز خشونتداده شود که از هرگونه اعمال رفتار 

نقش مهمی در انتقال  تواند میهمچنین مدرسه و رسانه نیز . کنندپرهیزضور فرزندان باید ح

.زندگی به کودکان که همان زوجین آینده هستند ایفا کنند هاي مهارت

 همچنین زندگی زناشوییتحقیق همچنین حاکی از اثر رضایت از زندگی  ها یافته-

هرچقدر  رسد میدر این خصوص به نظر . بر خشونت علیه مردان بود عدالتی بیو احساس 

و به  باشندداشتهمردان و زنان از حقوق و تکالیف خود در زندگی زناشویی اطالع بیشتري 

کاهش و رضایت از زندگی افزایش یابد  تواند میعدالتی بیآن احترام بگذارند، احساس 

در مشاوره چون مدرسه، رسانه و که در این خصوص نیز نقش نهادهاي اجتماعی شدن

  .رسد میبسیار مهم به نظر  انتقال دانش اجتماعی بهنجار
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