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 پاسخگويان تصور افراد نسبت به خشونت و ميزان شيوع آن از منظر
  

  2سهيال صادقي*  1كريم كشكولي

  چكيده 
سـعي دارد   ،كردههاي مورد نياز را جمع آوري  كمي داده استفاده از روش كيفي واين مقاله كه با 

در عـين حـال   . و ميزان شيوع آن را به روايت خودشان بازگو نمايد  تصور افراد نسبت به خشونت
آورد كه در فهـم   غني دربارة تجربة افراد از خشونت فراهم مي ياگرچه نتايج اين تحقيق اطالعات

بنابراين نتايج . موضوع بسيار مؤثر است؛ ولي از نمونة كوچكي به دست آمده و قابل تعميم نيست
از نظـر   :دهد ها نشان مي ترين يافته مهم. شود ميهايي براي تحقيقات بعدي ارائه  در قالب فرضيه

اگـر  . اي برخـوردار اسـت   قصد و نيت از اهميت ويـژه  ،يار رفتار خشنپاسخگويان براي تعيين مع
شود با قصد و نيت مورد قبول اكثريـت انجـام    كنشگر رفتاري را كه آسيبي نيز بر قرباني وارد مي

همچنين نظر . گيرد شود يا به سختي در قلمرو خشونت قرار مي آن رفتار خشونت تلقي نمي ،دهد
يوع خشونت نيز مرتبط با قصد و نيت افراد نسـبت بـه ايـن كـنش     پاسخگويان در مورد ميزان ش

رفتارهاي خشن هرچه با قصد و نيت احقـاق حقـوق فـردي و اجتمـاعي صـورت       رو از اين. است
  . تر است شايع ،گيرد
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 مقدمه

تقريباً در تمام جوامع و در همه اعصار رفتارهاي خشن در اشكال و سطوح متفـاوت وجـود   
عنـوان   خشـونت عمومـاً بـه   . زيرا امري جهاني و در عـين حـال همگـاني بـوده اسـت      ،داشته

ــاني، روانــي و جنســي در ســطوح فــردي،   مجموعــه اي از رفتارهــا در اشــكال جســماني، زب
هميشـه توجـه    رو از ايـن ها را مورد تهديـد قـرار داده و    گروهي، نهادي و ملي همواره انسان

  . انديشمندان و پژوهشگران را به خود معطوف داشته است
يكي از مسائل مهم مطالعاتي در اين حوزه نحوه تصور يا فهم افراد هر جامعه يا گـروه  

هـايي اسـت كـه آن را تجربـه      اعم از فرهنگي، طبقاتي و قومي نسبت به خشونت و موقعيـت 
ي ادراك و تصـور از خشـونت و ابعـاد آن    چگونگ. استكنند و روايت خودشان از آن  مي

در واقـع افـراد    .)1388صادقي، (شود  گيري نسبت به آن محسوب مي عامل مهمي در جهت
كننـد و در نتيجـه نسـبت بـه آن      هاي متفاوت تجربـه مـي   ها و در موقعيت خشونت را به شيوه

شـدن مطلـب    تـر  بـراي روشـن  . دهند واكنش نشان مي ،متناسب با نوع فهمي كه از آن دارند
نسبت به فرد ديگـري كـه ايـن     ،شود فردي كه مرتكب آزار جسمي مي ؛شود مثالي ارائه مي

تـوان   شايد از جهت باور و اعتقاد بر اينكه با اعمال زور و تهديد مي ،دهد عمل را انجام نمي
از آزار جسـمي تفـاوت   آنـان  امـا در فهـم    ،اراده خود را به ديگران تحميل كرد مشابه باشد

امـا   ،دانـد  اي مناسب براي رسيدن به اهداف مي اين عمل را وسيله ،فرد مرتكب. د داردوجو
كند و در نتيجه نسبت به آن  عنوان تخلف يا نقض قوانين تلقي مي فرد ديگر همين عمل را به

  . دهد گونه تحركي نشان نمي هيچ
گر از عنوان يك كنش آگاهانه و ارادي تابع چگـونگي فهـم كنشـ    در واقع خشونت به

تصميم نيز خود يك انتخاب اسـت كـه   . زيرا خشونت عمل مبتني بر تصميم است ،استآن 
بنـابراين جهـت شـناخت بهتـر     . اسـت نحوه ادراك و تفسير از محيط و موقعيـت   تأثيرتحت 

چرايي انتخاب خشونت در روابط اجتماعي، قبل از هر چيزي شناخت نوع فهم و ادراك از 
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تمركز بر نوع  ،مقاله كه حاصل پژوهش به شيوه كيفي است در اين. خشونت ضرورت دارد
پرسش اصلي معطوف به . استفهم و تصور از خشونت نزد پاسخگويان به روايت خودشان 

هـا از نظـر آنهـا     دانند؟ مصاديق و نمونه اين است كه پاسخگويان چه رفتارهايي را خشن مي
  اند؟  چگونه آن را تجربه كرده و كدام است

الزم به ذكر اسـت كـه   . شود هاي خشونت مرور مي به اختصار بخشي از نظريهدر ادامه 
علت ماهيت كيفي تحقيق، محقق با يـك رويكـرد نظـري خـاص و مشـخص بـه بررسـي         به

دنبـال كشـف    هـاي عميـق و كيفـي بـه     پديده مورد نظر نپرداخته، بلكه بـا تكيـه بـر مصـاحبه    
  . است  ها و درك تجربة افراد از اين موضوع بوده فرضيه

  ادبيات نظري خشونت . 1
شناسـي كـه اخيـراً توسـط      توان رويكردهاي نظري تبيين خشونت را بر مبنـاي مـدل بـوم    مي

اي  پژوهشگران سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد شده در چهـار سـطح تحليـل فـردي، رابطـه     
 ,Krug et al., 2002, WHO(اي مورد بررسي قـرار داد   ، اجتماعي و جامعه)خانواده و دوستان(

ها بر اساس سطح تحليلي كه آنها براي تبيين  بندي نظريه مبناي دسته ،به عبارت ديگر .)2004
در ادامـه در قالـب سـطوح تحليـل چهارگانـه بـه اختصـار        . شـود  اند تعيين مـي  انتخاب كرده

  . شود هاي موجود معرفي مي نظريه
اســاً ماهيــت هــا بــراي تبيــين خشــونت اس برخــي از نخســتين تــالش ،در ســطح فــردي

افـراد   هـاي   كانون اصـلي توجـه بـه ويژگـي     ها،  در اين نوع تبيين. شناختي داشته است زيست
شناسانه، ژنتيكي و ارثي  هاي زيست هايي از اين نوع به ويژگي در نظريه. معطوف بوده است

اي متفـاوت از ديگـران،    ناچـار در درون ايـن سـاختارها بـه گونـه      به كنند كه افراد اشاره مي
هــاي  هــا بـه عامـل   در بخشــي از ايـن نظريـه  . دهنـد  رفتارهـاي مجرمانـه را از خـود بــروز مـي    

ند هسـت   ، امـا محيطـي  نبـوده طور قطع به عوامل وراثتي يا ژنتيكي مربوط  شناسانه كه به زيست
رژيـم غـذايي و    مصـرف مـواد مخـدر و الكـل،      سـوء  :ها عبارتند از اين عامل. شود اشاره مي

   .)1380ولد و ديگران، (آسيب سر و عوارض مربوط به بارداري يا تولد  ها،  سم
هاي نظري ديگـر جهـت تبيـين خشـونت بـه كميـت و كيفيـت روابـط ميـان           در تالش

ران ديگر و روابط فرد بـا دوسـتان صـميمي و همكـا    يكوالدين، روابط ساير افراد خانواده با 
ها در تبيين خشونت به چگونگي و نحـوه سـاختار    در واقع اين نظريه. دشو نزديك اشاره مي

اي از  عنوان يك واحد اجتماعي نسـبتاً مسـتقل و مجـزا و همچنـين شـبكه پيچيـده       خانواده به
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طـور مثـال در مطالعـه     به. روابط اجتماعي خودماني كه فرد را احاطه كرده است اشاره دارند
هاي منفـي   نان، نشان داده شده است كه در صورت مواجهه شدن آنها با فعاليتبر روي جوا

گونه رفتارها توسط دوسـتان صـميمي آنهـا نيـز مـورد       كه اين و ضد اجتماعي و در صورتي
همچنـين  . شود آميز آنها بيشتر مي احتمال بروز رفتارهاي خشونت ،تأييد و تشويق قرار گيرد

صورت بالقوه در شكل دهي رفتار خشن نقش مؤثري را  بهخانواده همگي  يهماالن و اعضا
   .)1390كشكولي، (بر عهده دارند 

هاي روابط اجتماعي كـه افـراد در    به شبكه ،هاي تبيين خشونت بخش ديگري از نظريه
هاي مرتبط با آن  لفهؤتوجه دارند و مهستند، يا همسايگان درگير آن  هايي مثل محله،  محيط

هـا بـه متغيرهـاي نظيـر وجـود تحـرك مكـاني،         در اين نظريه. دهند مي را مورد بررسي قرار
 شــود مــياشــاره  2اجتمــاع يتــراكم جمعيتــي بــاال انــزواي اجتمــاعي و  ، 1وجــود نــاهمگوني 

)Sampson, 1989, 1991, 2004 (ها عمدتاً معطوف به سطح اجتماعي است در واقع اين ويژگي .  
صـورت   فرهنـگ و سـاختار اجتمـاعي هـم بـه     ها به دو مقوله  تعدادي ديگري از تئوري

 ،كنـد  كننده خشونت را فراهم مـي  هاي مساعده جداگانه و هم در تعامل با يكديگر كه زمينه
هـا و هنجارهـايي كـه     ها در بعـد فرهنگـي، بـه نگـرش     طور مثال اين نظريه به. اند داشتهتوجه 

دهـد و همچنـين    مـي  حقوق والدين را نسبت به كودكان و سلطه مـردان را بـر زنـان الويـت    
 تأكيـد هاي برقراري نظم و امنيـت در جامعـه مـورد     استفاده بيش از حد زور را براي دستگاه

هاي ديگري در زمينه ساختار جامعه به تغييرات  همچنين تئوري. كنند دهد؛ اشاره مي قرار مي
ن قبيـل  ها و مـواردي از ايـ   شهرنشيني، مهاجرت، افزايش نابرابري سريع اجتماعي، جمعيتي، 

رفتارهـاي مجرمانـه و    يهـا  اين نظريه. ذار بر خشونت توجه دارندـگ تأثيرعنوان متغيرهاي  به
هـا،   آميز بر اين باورند كه برخي از نيروهاي ساختاري از جمله فقر يا فقدان فرصت خشونت

گـردد   كنند كـه در نهايـت منجـر بـه خشـونت يـا جـرم و جنايـت مـي          شرايطي را ايجاد مي
)Brookman, 2005(.   

  شناسي روش. 2
تحقيـق كيفـي منطـق خاصـي را     . تحقيق حاضر يك تحقيق كيفـي و همچنـين كمـي اسـت    

گزيند تا كيفيت، معنا، زمينه و يا تصور افراد را نسبت به موضوع خاصي چون خشونت  برمي
                                                                                                                                                       
1. Heterogeneity  
2. Community 
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در اين روش، تمركز بر روي فهم موضوع و تصوير چند وجهـي و پويـايي آن   . بررسي كند
هـايي كـه درصـدد بـه دسـت آوردن عقايـد افـراد نسـبت بـه           تحقيق حاضر، يافتـه در . است

همچنـين بـا اسـتفاده از    . با استفاده از روش كيفي به دست آمـده اسـت   ،است  بوده  خشونت
هـاي متفـاوت نيـز     تكنيك پرسشنامه بخش مربوط به ميزان شيوع انواع خشـونت در محيطـه  

  . جمع آوري شده است

  ها دادهنحوة گردآوري . 1-2

  مصاحبه .1-1-2

هـاي عميـق و گفتگـوي صـميمانه و همدالنـه       اطالعات الزم براي ايـن تحقيـق بـا مصـاحبه    
صورت نيمه سازمان يافته، با اين هدف صورت گرفته كـه   ها به مصاحبه. است  دست آمده به

رغم  در اين نوع مصاحبه علي. افراد ادراكات و تجربيات خود را از زبان خودشان بيان كنند
ــه     ــق برنام ــر تحقي ــورد نظ ــائل م ــون مس ــؤاالت پيرام ــي  اينكــه س ــزي م ــا داراي   ري ــود، ام ش

هـاي   با سؤاالت كلي در مورد احساسـات و نگـرش  ها  مصاحبه. استپذيري خاصي  انعطاف
  . افراد پيرامون خشونت مرتبط بوده است

جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش جهت مصاحبه افرادي هسـتند كـه در شـهر تهـران     
معموالً نمونة مورد مطالعه در . استسال  60تا  20كنند و محدودة سني آنها بين  زندگي مي

ــين تحقيقــات كيفــي كــامالً مشــخص  ــا ســطح  نبــوده شــده  و از پــيش تعي ــه ب و حجــم نمون
هـايي   هرحال افراد جامعه نمونه بـا توجـه بـه ويژگـي    ه ب. پذيري ارتباط تنگاتنگي دارد اشباع

. هسـتند نفـر   45تعداد افـراد نمونـه   . اند چون جنسيت، تأهل و سطح تحصيالت انتخاب شده
مكانات مالي و سطح دسترسي تعيـين  ها از جمله زمان، ا قطعاً اين تعداد بر اساس محدوديت

. انـد  هاي عمـومي انتخـاب شـده    صورت تصادفي در مكان همچنين افراد نمونه به. شده است
ضمناً . ها توسط سه دانشجوي رشته پژوهشگري علوم اجتماعي صورت گرفته است مصاحبه

  هـا بـه   هكليـه مصـاحب  . انـد  و مهارت الزم را در امر پرسشگري داشـته   اين افراد فوق آموزش
انـد تـا اگـر مطلبـي از قلـم       دقت يادداشت برداري شده و فوراً بعد از هر مصاحبه دوره شده

  . افتاده به آن اضافه شود
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  پرسشنامه .2-1-2

هـدف از  . هاي مورد نياز اين تحقيـق از طريـق پرسشـنامه نيـز جمـع آوري شـده اسـت        داده
هـاي گونـاگون    فتار خشن با نيتاجراي پرسشنامه، بررسي ميزان شيوع و گستردگي انواع ر

  : در طراحي پرسشنامه نكات زير مد نظر قرار گرفته است. در سطح جامعه بوده است
هايي كـه احتمـال وقـوع رفتـار خشـن در آن وجـود دارد        ها متناسب با محيط گويه . 1

هـا   ايـن محـيط  . طراحي شده و ميزان شيوع انواع رفتار خشن مورد پرسش قرار گرفته اسـت 
هاي شـغلي مثـل    محيط. 2 ؛...پارك و كوچه،  هاي عمومي مثل خيابان،  محيط. 1: تند ازعبار

   ؛...هـاي دوسـتانه و   هـاي دوسـتانه مثـل محافـل دوسـتانه، گـروه       محيط. 3 ؛...كارخانه، اداره،  
هاي آموزشي مثل محيط مدرسه، دبيرستان  محيط. 5و  مثل محيط منزل محيط خانوادگي . 4
   ....و

هاي خشن از شديد تا خفيف طراحي شده  ها متناسب با طيف وسيعي از كنش گويه .2
  . طور مثال از اقدام به كشتن تا سرزنش كردن به ؛است

هاي خشن است قصد و نيت عامل  ها عالوه بر اينكه معطوف به مصاديق كنش گويه .3
  . گيرد خشونت را نيز در بر مي

  جامعه مورد مطالعه وحجم نمونه -2-2

افـرادي هسـتند    ،مورد مطالعه در اين پژوهش جهت گردآوري داده با ابزار پرسشنامهجامعه 
افراد نمونـه  . استسال  60تا  20كنند و محدوده سني آنها بين  كه در شهر تهران زندگي مي

. انـد  هل، سن، سطح تحصيالت و نـوع شـغل انتخـاب شـده    أهاي جنسي، ت با توجه به ويژگي
هـا ايـن تعـداد تعيـين      با توجه به مالحظات و محـدوديت (است نفر  82تعداد افراد نمونه نيز 

هـاي   پرسشـگران بـا حضـور در محـيط    . انـد  صورت تصادفي انتخاب شـده  كه به) شده است
  . اند هاي مورد نياز را جمع آوري كرده  هداد ،گانه كه قبالً اشاره شد پنج

  ها  بيان داده. 3
  هاي حاصل از مصاحبه يافته. 1-3

انـد جـداول    هاي فردي پاسخگوياني كه مورد مصاحبه قـرار گرفتـه   آشنايي با ويژگيجهت 
  . دشو زير ارائه مي
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  فراواني متغير جنسيت. 1جدول 

 درصدفراوانيمتغير
 295/64مرد
 165/35زن
 45100جمع

را  درصد 64از پاسخگويان را زنان و  درصد 36حدود  ،شود كه مشاهده مي طور همان
  . دهد مردان تشكيل مي

 فراواني متغير گروه سني. 2جدول 

 درصدفراوانيمتغير
30-20115/22 
40-311432 
50-41105/22 
 105/22سال51باالي

 45100جمع

 2انـد و ايـن در جـدول شـماره      هاي سني انتخاب شـده  از تمام گروه اًپاسخگويان نسبت
  . نشان داده شده است

 فراواني سطح تحصيالت. 3جدول 

 درصدفراوانيمتغير
 162/40متوسطه
 145/19ديپلم
 151/23ليسانس

 84/13فوق ليسانس
 26/3دكتري
 82100جمع

از پاسخگويان افراد زير ديپلم و ديـپلم و مـابقي نيـز داراي مـدارك     درصد  60حدود 
  . هستندباالتر 

محورهاي عمده در اين مصـاحبه در قسـمت اول مشـتمل بـر تعريـف و ماهيـت رفتـار        
هاي افراد خشن متمركـز   و ويژگي) هايي از رفتارهاي خشن نمونه(خشن، مصاديق خشونت 
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صـورت جداگانـه در جـداول فراوانـي مـورد       نتايج بر اساس محورهاي مورد بحث به. است
  . گيرد تجزيه و تحليل قرار مي

پاسخ شوندگان خواسته شد كه به اين پرسش  از مصاحبه: معيار رفتار خشن تعريف و -
در واقع هدف اصلي پرسش اين بـود   .كه از نظر شما رفتار خشن چگونه رفتاري استدهند 

بـا توجـه بـه تنـوع      .كننـد  كه پاسخگويان رفتار خشن را بر اساس چـه معيـاري ارزيـابي مـي    
  . اي رفتار خشن ارائه شده استها، در جدول زير مصاديق و معياره پاسخ

  جدول فراواني معيارهاي رفتار خشن از نظر پاسخگويان. 4

فراواني به درصدمصاديقمعيار

 قواعد اجتماعي

 غير متعارف-
  خالف قانون -
  خالف عرف -
  مغاير با معيارها -
  غيرقابل قبول -
 خارج از معمول-

60٪ 

 هاي فردي ويژگي

 غير عقالني-
  رواني -

  بر هم زدن آرامش -
  خارج از تعادل -

 تند و سريع-

25٪ 

 قواعد اخالقي
 ادبانهبي-
 كالسبي-

15٪ 

دهـد كـه پاسـخگويان بـر اسـاس سـه معيـار قواعـد اجتمـاعي،           جدول فـوق نشـان مـي   
 طـور  همـان . دهنـد  هاي فردي و قواعد اخالقي رفتار خشن را مورد شناسايي قرار مي ويژگي

ايـن   ،اند بر مبناي مصداقي كه هريك از پاسخگويان به آن اشاره كرده ،شود كه مشاهده مي
رفتار خشن را بـا قواعـد    ،از پاسخگويان درصد 15در حدود . سه معيار به دست آمده است

ادبـي نسـبت بـه     و بـي  احترامـي   بـي  ،از نظـر آنهـا  . زننـد  اخالقي مثل ادب و احترام پيوند مـي 
بـه  . شـود  رفتاري خشن محسـوب مـي   و كار ديگرانكالسي، فضولي كردن در  ديگران، بي
عدم رعايت ادب و نزاكت و يا در مجموع رفتاري كه از اخالق معمـول دور   ،عبارت ديگر

هـاي   بـر مـالك   تأكيـد در واقع ايـن گـروه بـا    . شود از نظر آنها خشونت محسوب مي ،باشد
  . عنوان معيار رفتار خشن در نظر دارند اخالقي، نقض آنها را به
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. زننـد  هاي فردي افراد پيوند مـي  گروهي ديگر از پاسخگويان رفتار خشن را با ويژگي
تلقي آنها از خشونت و فرد خشن اين اسـت كـه اخـتالالت روانـي، عـدم تعـادل روحـي و        

بـه عبـارت ديگـر    . رواني، سركوب غرايز و مواردي از اين قبيـل بـا خشـونت مـرتبط اسـت     
 اختالالت رواني و شود كه تظاهر بيروني مشكالت و رفتاري از نظر اين عده خشن تلقي مي

كه بر حاالت رواني خود مسلط نباشد و از اين وضعيت در رنـج  فردي . شخصيتي فرد است
دهد كه جامعه از آن تحـت عنـوان خشـونت نـام      رفتارهايي از خود بروز مي ،و عذاب است

از . ي و روانـي وجـود دارد  از اين نظر پيوند عميقي ميان خشونت و عدم تعادل روح. برد مي
شود كه از نظـر روحـي و روانـي داراي     نظر اين گروه، خشونت نزد افرادي خاص ديده مي

عنـوان يـك واقعيـت     اين نگاه نسبت به خشونت بيشتر از آنكه خشونت را بـه . هستندمشكل 
را از پاسخگويان اين نظر  درصد 25حدود  ؛داند آن را كامالً فردي مي ،اجتماعي تلقي كند

رفتارهـايي كـه ناشــي از   : كنـد  در همـين زمينــه يكـي از پاسـخگويان اظهـار مــي    . انـد  داشـته 
اخــتالالت روانــي و عــدم ارضــاي احساســات وتمــايالت عــاطفي باشــد و از لحــاظ روانــي 

   .شود در نهايت منجر به خشونت مي ،مشكالتي فراهم آورد
ان، ارتباط رفتار خشـن بـا   ترين تفاسير نسبت به خشونت نزد پاسخگوي اما يكي از شايع

بدين معنا كه خشونت يـك رفتـار نابهنجـار يـا خـالف عـرف        ؛مفهوم عرف و هنجار است
در واقع رفتار خشن، رفتاري است كه خـارج از عـرف معمـول جامعـه     . معمول جامعه است

معيار قضاوت در ايـن وضـعيت تلقـي افـراد     . نيستگيرد و از نظر مردم مورد قبول  انجام مي
از پاسـخگويان در   درصـد  60حـدود  . استويژه هنجارها و قوانين  و معيارهاي آن بهجامعه 

در همـين زمينـه يكـي از پاسـخگويان اظهـار      . اند تعيين رفتار خشن به اين معيار توجه داشته
خشونت رفتاري است نابهنجار كه از حالت طبيعـي و آرامـش و مـوزون خـود     : داشته است
ن فرد و نـه از نظـر مـذهبي    أكه نه عرف جامعه و نه در ش همچنين رفتاري است ،خارج شده

   .مورد قبول است
چيسـتي و  پرسـش دربـاره   گان در پاسـخ بـه   شوند مصاحبهاكثريت : ماهيت خشونت -

اند كه خشونت عملـي غيـر اخالقـي، نابهنجـار، غيـر عرفـي يـا         ماهيت خشونت اظهار داشته
. نباشـد كه مورد تأييد افراد جامعه است خشونت رفتاري  ،از نظر اين گروه. غيرمنطقي است

صورت غير مستقيم عدم تمايـل خـود    ، بهياظهار نظرچنين رسد اين گروه افراد با  نظر مي هب
هسـتند،  تعداد ديگـري كـه نسـبت بـه گـروه اول كمتـر       . اند را نسبت به خشونت ابراز داشته
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رفتـار خشـن، رفتـاري     :نداين گروه اعتقاد دار. دانند مي  ماهيت خشونت را رفتاري تهاجمي
منظور دستيابي بـه اهـداف مـورد نظـر خـود، آن را مـورد        است كه فرد يا افرادي به  هجومي

تعـداد ديگـري كـه نسـبت بـه گـروه دوم كمتـر         ،در مقابل اين گروه. دهند استفاده قرار مي
، ماهيت رفتار خشن را يك رفتار تدافعي در مقابـل افـرادي كـه قصـد زورگـويي يـا       هستند

تعداد اندكي نيز ماهيت خشـونت را، رفتـاري   . دهند سيب رساندن را دارند مد نظر قرار ميآ
دهـد، افـرادي كـه     در مجموع نتيجه به دسـت آمـده نشـان مـي    . دانند شرايطي يا موقعيتي مي

صورت غير مستقيم ماهيت آن را عملـي   به ،دانند خشونت را تهاجمي، تدافعي و شرايطي مي
داننـد كـه ايـن شـروط تـا       زيرا بروز آن را منوط بـه شـروطي مـي    ،نندك مورد قبول تلقي مي

تـوان   پس مجموع نظرات را به دو دسته كلـي مـي  . استحدودي از نظر عموم پذيرفته شده 
دانند و دسته دوم خشونت را تحـت   دسته اول خشونت را عملي نابهنجار مي :بندي كرد طبقه

  . كنند شرايطي تأييد مي
از نظـر آنهـا چـه    «گان در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه      شوند مصاحبه :انواع رفتار خشن -

 5جـدول   در. كننـد  به سه نوع عمده رفتار خشن اشاره مـي » شود؟ رفتارهايي خشن تلقي مي
  . شود همراه مصاديق آنها نشان داده ميه اين سه نوع رفتار ب

 فراواني انواع رفتار خشن از نظر پاسخگويان. 5جدول 

 فراواني به درصد مصاديقموضوع

 خشونت كالمي

 لحن تند داشتن-
  كاربردن الفاظ زشت هب -

  بلند صحبت كردن -
  داد زدن -
  اخم كردن -

  فحاشي كردن -
  تهمت زدن -
 تندخو بودن-

55٪ 

اشيا خشونت نسبت به
 شكستن وسايل-

  هم زدنه قاشق و چنگال ب -
 پرتاب كردن وسايل-

25٪ 

 خشونت جسمي

 هجوم آوردن-
  درگير شدن -

  حركت دادن دست -
  زد و خورد كردن -

 چاقوكشي-

20٪ 
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داد زدن، عربـده كشـيدن،   . دارند بر رفتارهاي خشن كالمي تأكيداكثريت پاسخگويان 
ركيك صحبت كـردن از جملـه    وفحاشي كردن، ترساندن زباني يا تهديد، نق زدن، توهين 

عالوه بـر ايـن، بـه رفتارهـاي ايمـايي و      . استترين رفتارهاي خشن از نظر پاسخگويان  شايع
مثالً اخم، دست بلنـد كـردن، سـكوت يـا     . عنوان رفتار خشن اشاره شده است اي نيز به اشاره

از خود نشان دادن، خيره نگاه كردن و يا از روي غضب نگاه كـردن،    قهر، حاالت تهاجمي
تصور  ،عبارت ديگر به. گيرد از جمله رفتارهايي است كه در دسته خشونت كالمي قرار مي

گونـه   ايـن  ،احتماالً از نظـر آنهـا  . رفتار خشن نزد اكثريت پاسخگويان خشونت كالمي است
  . به آنها بيشتر اشاره شده است رو از اين ،تر است رفتارهاي خشن نسبت به انواع ديگر شايع

خشـونت نسـبت بـه اشـيا      ،دارنـد  تأكيدنوع ديگري از خشونت كه پاسخگويان بر آن 
قاشـق و   و هم ريختن اشـيا ه شكستن اشيا، ب. گويند كه در اصطالح به آن ونداليسم مياست 

هم زدن از مصاديق آن است كه عمدتاً نيـز در محـيط منـزل بـين زن و شـوهر يـا       ه چنگال ب
از پاسـخگويان بـه ايـن نـوع رفتـار       درصد 25در حدود . شود والدين با فرزندان مشاهده مي

  . اند خشن اشاره كرده
درگير شدن، ضـرب و شـتم،   . است ماني خشونت، رفتارهاي خشن جس ديگري از نوع
، كتك كاري و چاقوكشي از جمله مصاديقي است كه پاسخگويان به آن اشـاره  زد وخورد

  . اند از پاسخگويان به مصاديق اين نوع خشونت اشاره داشته درصد 20فقط حدود . اند كرده
معمـوالً افـراد   «گان در پاسخ به اين سؤال كـه  شوند مصاحبه: هاي افراد خشن ويژگي -

 6هـايي زيـر كـه در جـدول      بـه ويژگـي  » ؟هسـتند ها و خصوصياتي  خشن داراي چه ويژگي
  . اند مشخص شده اشاره كرده
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  فراواني خصوصيات افراد خشن از نظر پاسخگويان. 6جدول 

 فراواني به درصدهاويژگيبندينوع

 ) كالمي(رفتاري 

 لهجه بودنصريح-
  فرياد زدن مداوم -
  تند سخن گفتن -

 گزنده صحبت كردن-

30٪ 

 روانيـ  روحي
 گير، سرخوردهگوشه-

  عدم تعادل روحي -
 ناآراموناراضي، دل آزده-

35٪ 

) غيركالمي(رفتاري 
 كم صبر و حوصله-

  كم تحمل -
  عدم توانمندي در ارتباط -

  خود رأي -
 روحخشك و بي-

25٪ 

 مواردساير 
 پولبي-

  كم عاطفه -
 بيكار-

10٪ 

. كنند گروهي از پاسخگويان افراد خشن را با خصوصيات روحي و رواني توصيف مي
ردي از ايـن قبيـل   اگيري، عـدم تعـادل روحـي، نـاآرامي و مـو      اين گروه معتقدند كه گوشه

 هرچنـد ايـن نـوع صـفات درونـي هسـتند و در      . شود ويژگي اصلي افراد خشن محسوب مي
هـا   شوندگان اين ويژگي نسبت به ساير ويژگـي  از نظر پرسش ،دهند ظاهر خود را نشان نمي

از پاسـخگويان ايـن خصوصـيت را     درصـد  35حـدود  . از اهميت بيشتري برخـوردار اسـت  
ابراز چنين در همين زمينه يكي از پاسخگويان نظر خود را . دانند ويژگي بارز افراد خشن مي

كسـاني كـه مغـز متحجـر      ؛كالمي برآنهـا وارد نيسـت   ،نفوذ نيستند افرادي كه قابل: كند مي
  . كنند ي بودن خود محيط اطراف را مسموم ميأدارند و به يك ر

صـورت آشـكار قابـل مشـاهده اسـت و در       هاي مهم افراد خشن كه بـه  يكي از ويژگي
از . اسـت  خصوصيات كالمي ،دهد خود را نشان مي) اعم از گفتاري و ايمايي(رفتار كالمي 

در محاورات روزمـره داد و   و مصاديق مهم آن، بيان تند و گزنده داشتن، صريح لهجه بودن
در همـين  . انـد  از پاسخگويان به آنهـا اشـاره داشـته    درصد 30كه در حدود است فرياد زدن 

همراه  افرادي كه رفتارهايي: كند توصيف ميچنين زمينه يكي از پاسخگويان افراد خشن را 
  . دهند ريز از خشم از خود بروز ميبا دادو فرياد و لب
مثل صبر و تحمـل   هاي رفتاري غير كالمي  از پاسخگويان ويژگي درصد 25در حدود 
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وجـود   و پايين، عدم كنترل بر رفتار، عدم توانـايي مناسـب در برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران      
در همـين زمينـه يكـي از    . داننـد  مـي  آستانه تحمل پايين را از خصوصيات عمده افراد خشن

صورت عادي با ديگران ارتباط معقول برقرار  توانند به افرادي كه نمي: گويد سخگويان مياپ
   .شوند ميلشان نباشد تندخو و عصباني مي قترين عملي كه مطاب كنند و با كوچك

ونـه  با توجه به اهميت اين بحث، در يكي ديگر از محورهاي مصاحبه اين مطلب بـه گ 
. كنـد  ديگري مورد پرسش قرار گرفته است كه تا حدود زيادي سه ويژگي باال را تأييد مـي 

ايـن پاسـخگويان   . اند عالوه بر اين، تعدادي به وجود فقر آشكار در افراد خشن اشاره داشته
نسـبت بـه    ،دهنـد كـه فقيرترنـد    افرادي كه ظاهر نامناسب دارند و نشـان مـي   :كنند اظهار مي

تر و وضعيت مالي بهتري برخوردارند، تمايل بيشـتري بـه انجـام     از ظاهر مناسبتافرادي كه 
  . رفتارهاي خشن دارند

پيرامون  ،هاي متقابل اجتماعي رفتار خشن همانند بسياري از كنش: موضوع خشونت -
كـه  است گان سؤال شده شوند مصاحبهدر همين زمينه از . گيرد موضوعات خاصي شكل مي

شـوندگان ضـمن بيـان     پرسـش  .گيـرد؟  سـر چـه موضـوعاتي شـكل مـي     رفتارهاي خشن بـر  
  . دارند كه در جدول زير مشخص شده است تأكيدموضوعات متنوع به سه محور مهم 

  فراواني موضوع خشونت از نظر پاسخگويان. 7جدول 

فراواني به درصدمصاديقموضوع

 منافع مالي و اقتصادي
  مشكالت مالي-

  تضاد منافع -
 يا فقرپوليبي-

45% 

 جنسيـ  مسائل ناموسي

  روابط دختر و پسر-
  نوع پوشش زنان -
  هاي جنسي عقده -

  تجاوز به عنف -
 مسائل ناموسي-

25% 

 قلدري و قدرت نمايي

 توقع نابجا-
  طلبي قدرت -
  گيري انتقام -

 حرف زور زدن-

25% 

 احتراميبي- مسائل متفرقه
 %5 لجبازي كردن-
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گيـرد،   موضـوعاتي كـه معمـوالً خشـونت بـه واسـطه آن شـكل مـي        ترين  يكي از مهم
ــد كــه معمــوالً  . اختالفــات مــالي و اقتصــادي اســت  هرچنــد اكثريــت پاســخگويان معتقدن

شــود و بــه  هــاي خشـونت بــار، معمـوالً از مســائل و موضــوعات جزئـي آغــاز مـي     درگيـري 
ر موضوعات از اهميت اما اختالفات مالي نسبت به ساي ،يابد رفتارهاي بسيار خشن خاتمه مي

كه خشونت بـر سـر منـافع    داشت به اين نكته توجه  دبا اين حال باي. بيشتري برخوردار است
امكـان بـروز    ،اقتصادي، در شرايطي كه افراد سابقه آشنايي قبلـي بـا يگـديگر داشـته باشـند     

مـادي   افراد غريبه نيز امكان درگيري بر سر مسائلميان اين در حالي است كه . دارد يبيشتر
از  درصــد 45در مجمــوع حــدود  . امــا نســبت بــه آشــنايان كمتــر اســت      ،وجــود دارد

در همـين زمينـه يكـي از پاسـخگويان     . دارنـد  تأكيـد اهميت اين مـورد  بر شوندگان  پرسش
در بسياري موارد كمبود مالي سبب خورد شدن و زير پـا لـه شـدن غـرور انسـان      «: گويد مي

ايـن افـراد بـراي تخليـه روحـي خـود        ،همـين دليـل  ه شده كـه بسـيار ناخوشـايند اسـت و بـ     
   .كنند پرخاشگري مي

از جمله موضوعات ديگـري كـه از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت و در جامعـه مـا         
در . اسـت گيرد، مسائل ناموسي و موضـوعات جنسـي    رفتارهاي خشن پيرامون آن شكل مي

واردي از اين قبيل نـوعي  متلك گفتن، نگاه غير متعارف به زنان و م ،جامعه فرهنگ عمومي
شود و غيرت مردانه تحمل اين رفتارها را نـدارد   تجاوز به حريم خصوصي ديگران تلقي مي

رسـد بخشـي از    بـه نظـر مـي   . دهـد  و به سرعت نسبت به آنها واكنش تند و خشن نشـان مـي  
هـاي عمـومي، محـالت و محافـل دوسـتانه روي       رفتارهاي خشن توسط مردان كه در مكان

شـوندگان بـه    از پرسـش  درصـد  25حدود . گيرد بر حول اين موضوعات شكل مي ،دهد مي
  . اند اين مورد اشاره داشته

گيرد، اعمال قدرت و قدرت نمايي  موضوع ديگري كه در درجه سوم اهميت قرار مي
جويي  برتري. هاي خياباني است كه موضوع درگيرياست قلدري  ،آن يا در اصطالح علمي

به رخ كشـيدن قـدرت خـود بـه      و تمايل به فرمانبري ديگران، ابراز قدرتم با خشونت، أتو
ديگران، از جمله موضوعاتي است كه با قدرت مرتبط است و در روابط متقابل ميـان افـراد   

ويژه در شرايطي كه افراد كمتـر   به ،ها اين نوع درگيري. جامعه، محور درگيري و نزاع است
 25حـدود  . نا با هم باشند، احتمال وقوع آنهـا بيشـتر اسـت   سابقه آشنايي داشته باشند يا ناآش

  . اند به اين مورد اشاره داشته درصد
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شود كه  عنوان موضوع خشونت تلقي مي موارد ديگري هم به ،شوندگان از نظر پرسش
، عـدم  تـوان بـه لجبـازي    مله اين موارد مياز ج. فراواني آن نسبت به ساير موارد كمتر است

احترامـي، توقعـات نابجـا و     ي، عدم رعايت حقوق فردي و اجتماعي، بـي وجود تفاهم اخالق
  . مسائل متفرقه ديگر مثل تهمت زدن و سخن نابجا اشاره كرد

با توجه با اينكه هر نوع كنش متقابلي كه توسط افراد شكل هدف از انجام خشونت؛  -
عنوان ابزاري براي  بهاقدام به خشونت نيز از است، داراي اهداف آشكار يا پنهاني  ،گيرد مي

بـراي پـي بـردن بـردن بـه اهـداف       . گيـرد  رسيدن به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار مي
رفتارهاي خشن جهـت رسـيدن بـه چـه اهـدافي شـكل       «خشونت از نظر پاسخگويان، سؤال 

آميـز   دنبـال اعمـال خشـونت    هترين اهدافي كـه بـ   عمده. مورد پرسش قرار گرفت» گيرد؟ مي
  . ده استشمشخص  8در جدول  ،گيرد جامعه از نظر پاسخگويان صورت مي توسط افراد

  فراواني اهداف خشونت از نظر پاسخگويان. 8جدول 

 فراواني به درصدمصاديقاهداف

 كسب قدرت
  اثبات برتري بر ديگران-

  ضربه زدن به ديگران -
 ابراز وجود-

45٪ 

 ٪35احقاق حق-اجتماعي-احقاق حقوق فردي

 رواني -روحي ارضاي

 عقده گشايي-
  خودخواهي  -

  هاي رواني  تخليه عقده -
  رسيدن به آرامش  -

 جبران شكست-

20٪ 

رفتارهاي خشن عمدتاً سه هدف  ،دهد كه از نظر پاسخگويان هاي جدول نشان مي داده
اجتمـاعي و  ـ   كسب قدرت، احقـاق حقـوق فـردي   : اين اهداف عبارتند از. كند را دنبال مي

  . روانيـ  روحيارضاي 
افزايش قدرت، كسب قدرت از دست رفته و حفظ قـدرت موجـود از جملـه اهـدافي     

عنـوان يـك    به...) و محيط خانواده، محيط كار(است كه در هر شرايط و موقعيت اجتماعي 
اقدام به خشونت ابـزاري مناسـبي    ،از نظر پاسخگويان. شود هدف توسط كنشگران دنبال مي

از پاسـخگويان معتقدنـد كـه كـاربرد      درصـد  45حـدود  . استداف جهت رسيدن به اين اه
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در همـين زمينـه يكـي از    . شـود  خشونت وسيله مناسـبي بـراي كسـب قـدرت محسـوب مـي      
دسـت يـافتن بـه قـدرت و اثبـات      : كنـد  پاسخگويان هدف از خشونت را چنين توصيف مي

   .برتري خود به ديگران
كنند كـه   اي از مردم تصور مي دهبخش عم :شوندگان معتقدند گروه ديگري از پرسش

هـا،   افـراد، گـروه  (آنها توسط ديگران ) اعم حقوق مادي و معنوي(اجتماعي ـ   حقوق فردي
به اشكال مختلف مورد تعرض قرار گرفته يا توسـط ديگـران ناديـده انگاشـته     ...) ها، سازمان

ـ   وق فـردي توان در مقابل كساني كه عامل تعرض به حقـ  پس با انجام خشونت مي. شود مي
از پاسخگويان معتقدند كـه خشـونت بـا     درصد 35حدود . ايستادگي كردهستند، اجتماعي 

  . گيرد اين هدف صورت مي
ـ   هـاي خـاص روحـي    ويژگـي بـه  هـدف از خشـونت را    ،عده معدودي از پاسخگويان

منظـور ارضـاي نيازهـاي     بـه  ،آميـز  دهند و معتقدند كه انجام اعمال خشونت رواني نسبت مي
افـراد خشـن داراي نـوعي خـود خـواهي، حـس        ،در واقع. گيرد رواني صورت ميـ   روحي
گيري و عقدهاي دروني هستند كه با انجام خشـونت بـه نيازهـاي درونـي خـود پاسـخ        انتقام
   .عقده بازي است ،هدف از خشونت: گويد يكي از پاسخگويان در اين زمينه مي. دهند مي

دنبـال دسـتيابي بـه اهـداف ديگـري مثـل حفـظ         هعالوه بر اهداف مذكور، خشـونت بـ  
كه بـه آنهـا اشـاره شـده منتهـي      هست ها، رسيدن به اهداف متعالي و تعليم تربيت نيز  ارزش

  . نسبت به اهداف قبلي از اهميت كمتري برخوردار است
تجربه مستقيم افـراد در خصـوص خشـونت متناسـب بـا      : تجربه خشونت پاسخگويان -

كننـد،   قه اجتماعي و نوع محيط اجتماعي كه در آن زندگي ميسن، جنسيت، نوع شغل، طب
اوالً . دهـد  خـوبي نشـان مـي    هگان اين امر را بـ شوند مصاحبههاي  متفاوت است كه نوع پاسخ

ديگـر    از پاسخگويان تجربه خود از خشونت را در رابطه با افراد غريبـه و نيمـي    حدود نيمي
شوندگان تجربـه خـود از    از پرسش  نيمي ،ارت ديگربه عب. اند در مورد افراد آشنا بيان كرده

ديگـر آن را    هاي خانوادگي، دوستانه و شغلي و نيمي را در محيط) عامل يا قرباني(خشونت 
تـرين   مهـم  ،از نظر پاسـخگويان . اند ابراز كرده مثل خيابان، پارك يا محله   در اماكن عمومي

عمومـاً مسـائل جزئـي و اصـطالحاً      ؛ردگي موضوعاتي كه خشونت در رابطه با آنها شكل مي
يا زد و خـورد مختصـر     نوع خشونت تجربه شده نيز در حد كالمي. پيش پا افتاده بوده است

ابـراز   همچنين اين افراد از خشونت تجربه شـده احسـاس ناخوشـايندي داشـته و     .بوده است
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  . اند پشيماني كرده
به خشونت تجربه شده خود نداشته و  از پاسخگويان اشاره مستقيمي   عالوه بر اين نيمي

ه بـ . انـد  به اين سؤال پاسخ داده ؛اند حال مشاهده كردهه فقط با تشريح اتفاقات خشني كه تا ب
  . استميلي آنها از صحبت و گفتگو در مورد خشونت  دهنده بي اين امر نشان ،رسد نظر مي

  پرسشنامههاي حاصل از  يافته. 2-3

آميـز را در   هـاي خشـونت   ويژه خشونت بين فردي طيف وسيعي از كـنش  مفهوم خشونت به
گيـرد، همچنـين ميـزان شـيوع و گسـتردگي آن نيـز در سـطح         هاي مختلف در بر مـي  محيط

و در اين قسمت از طريق پرسشنامه مسئله مـورد بررسـي قـرار گرفـت     . جامعه متفاوت است
  . شود پاسخگويان در جداول فراواني نشان داده مي هاي كلي ويژگي. نتايج زير به دست آمد

  فراواني متغير جنسيت. 9جدول 

 درصدفراوانيمتغير
 %5060مرد
 %3240زن
 82100جمع

وضعيت گروه سني در جدول . هستندمجرد  درصد 33هل وأمت درصد 67،از اين تعداد
  . شود زير نشان داده مي

  فراواني متغير گروه سني. 10جدول 

 درصدفراوانيمتغير
 254/30سال30زير

35-31267/31 
40-36177/20 
 1417سال41باالي

 82100جمع

هاي سـني   سال سن دارند و مابقي نيز در گروه 35از پاسخگويان زير  درصد 61حدود 
  . هستندباالتر 
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  فراواني سطح تحصيالت. 11جدول 

 درصدفراوانيمتغير
 332/40ديپلم

 165/19فوق ديپلم
 191/23ليسانس

 114/13فوق ليسانس
 36/3دكتري
 82100جمع

از پاسـخگويان   درصـد  83دهـد كـه حـدود     جدول فراواني سطح تحصيالت نشان مي
  . و مابقي نيز مدارك باالتر دارندبوده تر ازآن  داراي مدرك ليسانس و پايين

دهـد كـه پاسـخگويان ميـزان شـيوع       نشـان مـي  هاي جسـماني نتـايج    در مورد خشونت
هـاي   رفتارهايي مثل اقدام به كشـتن، زخمـي يـا مجـروح كـردن و سـيلي زدن را در محـيط       

اند كه  اظهار داشته درصد 60حدود براي مثال، . كنند گانه در سطح متفاوتي مشاهده مي پنج
هاي عمومي در سطح زياد و خيلي زياد  زخمي كردن به قصد دفاع از حق ديگران در محيط

هاي ديگر كمتر از اين  در صورتي كه همين رفتار در محيط ،شود ديده مي درصد 40حدود 
اند كه اين رفتـار در محـيط    در مورد شيوع سيلي زدن؛ پاسخگويان اظهار داشته. استميزان 

هـاي   در صـورتي كـه در محـيط    ،است درصد 30خانواده به ميزان زياد و خيلي زياد حدود 
ها  ميزان شيوع خشونت جسماني عالوه بر اينكه در محيط. ديگر ميزان شيوع آن كمتر است

قصـد و نيـت عامـل خشـونت نيـز ميـزان آن        تـأثير متفاوت است، از نظر پاسخگويان تحـت  
زدن به ديگران وقتي با قصد و نيت دفـاع از خـود و احقـاق    سيلي براي مثال، . استمتفاوت 

در صـورتي   ،شـود  ديده مـي  درصد 60شود در سطح كم و خيلي كم به ميزان حق اعمال مي
در سـطح كـم و خيلـي كـم مشـاهده       درصد 90هاي ديگر در حدود  كه همين كنش با نيت

سخگويان سيلي زدن بـه  اين تفاوت، بدين علت است كه از نظر پا ،به عبارت ديگر. شود مي
اينكـه  بنابراين از نظـر پاسـخگويان،   . تر است قصد احقاق حق و حقوق و دفاع از خود شايع

گـذار   تـأثير رفتار خشن با چه نيتي انجام شود، در نوع نگاه و تفسـير پاسـخگو از ايـن عمـل     
  . است

ن گيـرد و از آ  صورت زبـاني انجـام مـي    هاي خشن كه عمدتاً به بخش ديگري از كنش
در اشكال متفاوتي مثل تهديد، توهين، زخـم زبـان    ،شود ميياد تحت عنوان خشونت زباني 



  175تصور افراد نسبت به خشونت و ميزان شيوع آن از منظر پاسخگويان   

910615 

تهديد كـردن زبـاني بـه قصـد كنتـرل بـر       . شود مي سرزنش كردن ظاهر زدن، متك گفتن و
هـاي متفـاوت بـه ميـزان يكسـان       ادب كـردن، در محـيط   قدرت نمايي، ترسـاندن،   ديگران، 

اند كـه ميـزان شـيوع تهديـد بـه       اين خصوص اظهار داشته پاسخگويان در. شود مشاهده نمي
همين رفتار در محيط خانواده بـه  ، اما قصد قدرت نمايي در محيط خانواده بسيار پايين است

از  درصــد 40حــدود  ،هــاي عمــومي در محــيط. شــود قصــد ادب كــردن بيشــتر ديــده مــي 
ميزان زياد و خيلـي زيـاد   پاسخگويان معتقدند كه تهديد به قصد قدرت نمايي و ترساندن به 

ها تهديد زباني به قصد قـدرت   گونه محيط بنابراين از نظر پاسخگويان در اين. شود ديده مي
از پاسخگويان معتقدند كه  درصد 60هاي آموزشي حدود  در محيط. نمايي نسبتاً شايع است

د كـه  شـو  تهديد زباني به قصـد اجـراي بهتـر امـور بـه ميـزان زيـاد و خيلـي زيـاد ديـده مـي           
  . استعنوان ابزار اعمال مديريت  دهنده ميزان شيوع اين رفتار در بين مديران به نشان

آميــز كالمــي اســت كــه منجــر بــه  تــوهين و ناســزا يكــي ديگــر از رفتارهــاي خشــونت
هـاي   تواند با نيـت  اين رفتار مانند ساير رفتارها مي. شودهاي روحي و رواني در افراد  آسيب

از پاسـخگويان معتقدنـد كـه ايـن رفتـار در محـيط        درصـد  25حـدود  . متفاوتي انجام شـود 
معتقدند كه اين  درصد 65در مقابل حدود . شود خانواده به ميزان زياد و خيلي زياد واقع مي
دهـد كـه عمـده     بنـابراين، نتـايج نشـان مـي    . شـود  رفتار به ميزان كم و خيلي كـم ديـده مـي   

هـا ديـده    آميز در خـانواده  فتار غالب خشونتعنوان يك ر اين كنش به :پاسخگويان معتقدند
از پاسـخگويان معتقدنـد كـه ايـن رفتـار       درصـد  50در محيط آموزشي نيز حدود . شود نمي

شـود كـه نشـان     آموزان به ميزان زياد و خيلي زيـاد ديـده مـي    برحسب عادت در ميان دانش
 درصـد  55ود هـاي عمـومي، حـد    در محـيط . ها شايع است اين رفتار در اين محيط :دهد مي

توهين و ناسزا گفتن از روي عصبانيت به ميزان زياد يا خيلي زياد بـين   :پاسخگويان معتقدند
گونـه رفتارهـا در ميـان افـرادي كـه سـابقه        متأسـفانه ايـن   ،دهد مردم شايع است كه نشان مي

  . آشنايي با هم ندارند نيز نسبتاً شايع است
آميـز زبـاني تلقـي     ديق كـنش خشـونت  نگاه غضب آلود به ديگران يكي ديگر از مصا

از پاسخگويان معتقدند كه نگاه غضب آلود  درصد 45هاي شغلي حدود  در محيط. شود مي
يا چپ نگاه كردن به قصد فهماندن يا از روي عصبانيت به ميزان زياد و خيلـي زيـاد وجـود    

  . رسد مي درصد 55هاي عمومي اين ميزان به حدود  در محيط. دارد
طـور در   همـان  :دهـد  در اين بخش، نتايج نشـان مـي  آمده هاي به دست  دادهبا توجه به 
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و اسـت  كننده كـنش خشـن    قصد و نيت از عناصر تعيين ،شود مي تأكيدتعريف خشونت نيز 
بـه  . گيـرد مـؤثر باشـد    تواند در ميزان انجام عمل و در نوع تفسيري كه از آن صورت مي مي

شود و از  اي كنش خشن تلقي مي نگاه عده يك عمل خشن با نيت خاصي از ،عبارت ديگر
عنوان  سيلي زدن بهبراي مثال . شود اي ديگر تفسير مي اي ديگر همين عمل به گونه نگاه عده

از  ،يك كنش خشن جسماني در صورتي كه با نيت دفاع از خود و يا احقاق حق انجام شود
زيرا  ،گيرد ري صورت ميتر از حالتي است كه همين عمل با نيت ديگ نظر پاسخگويان شايع

  . آيد در اين وضعيت عموماً يك عمل نامشروع به حساب مي
تواند در طـرز تلقـي نسـبت بـه عمـل خشـن        هاي گوناگون نيز مي محيط ،عالوه بر اين

هـاي مختلـف    تفاوت نسبتًا زيادي در كـاربرد تهديـد در محـيط   براي مثال، . گذار باشد تأثير
تـر امـور    اي براي اجراي بهتر و مناسـب  تهديد وسيله ،آموزشيهاي  در محيط. شود ديده مي

عالوه بر اينكه  ها توان حدس زد كه در اين محيط ميو  در نتيجه كاربرد بيشتري دارد ،است
  . كنند آميز آن توجه مي كمتر به وجه خشونت ،دانند را مشروع مي آن

  گيري بندي و نتيجه جمع. 4
توصيفات غني نسبت به ابعاد خشـونت   ،هاي عميق مصاحبهبر اساس نتايج به دست آمده از  

تواند مورد  ها مي هاي مفهومي و خلق فرضيه چارچوببه دست آمد كه در ساخت و توسعه 
بنابراين تحليل نتايج اين بخش از مقاله بر اساس اين توصيفات يا در . برداري قرار گيرد بهره
هايي جهت مطالعات آينـده پيشـنهاد    فرضيههايي كه مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت  زمينه
  . شود مي

اي  از نظر پاسخگويان براي تعيين معيار رفتار خشن قصد و نيت نيز از اهميت ويژه .1
: شـود  بنابراين بر مبناي نتايج به دست آمده فرضيه زير پيشنهاد مي. استبرخوردار 

. د نيـت اسـت  گيرد قص معيار مهمي كه در تحليل رفتار خشن مورد توجه قرار مي«
شود با قصـد و نيـت مـورد     اگر كنشگر رفتاري را كه آسيبي نيز بر قرباني وارد مي

شود يا به سـختي در قلمـرو    نمي آن رفتار خشونت تلقي ،قبول اكثريت انجام دهد
   .»گيرد خشونت قرار مي

بـر   ،كنند اكثريت پاسخگويان رفتار خشن را بر اساس قواعد اجتماعي ارزيابي مي .2
رفتار خشن، رفتاري اسـت كـه خـارج از    «:  دشو اين اساس فرضيه زير پيشنهاد مي

   .»نيستشود و از نظر مردم مورد قبول  عرف معمول جامعه انجام مي
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بـه سـه نـوع رفتـار      ،شـود  پاسخگويان در مورد اينكه چه رفتارهايي خشن تلقي مي .3
  رفتارهاي خشن كالمـي «: شود بر اين اساس فرضيه زير پيشنهاد مي. كنند اشاره مي

مثل داد زدن، عربده كشيدن، فحاشي كردن، ترساندن زباني يا تهديد كـردن، نـق   
تـرين رفتارهـاي خشـن     ركيك صحبت كردن از جمله شايع و زدن، توهين كردن

   .»شود محسوب مي
ها و خصوصيات افراد خشن به چهار ويژگـي اشـاره    پاسخگويان در مورد ويژگي .4

تـرين   مهـم «: شـود  اساس فرضيه زير در اين خصوص پيشـنهاد مـي   بر اين. اند كرده
 ويژگي افراد خشن، خصوصيات كالمـي از قبيـل، بيـان تنـد و گزنـده داشـتن، در      

گيـري   صريح لحجه و خصوصيات روحي و رواني مثـل گوشـه   محاورات روزمره
   .»است

يـن  در ا. انـد  پاسخگويان در مورد موضوع رفتار خشن به چند محـور اشـاره كـرده    .5
 ،ديگر دارنـد كدر ميان افرادي كه سابقه آشنايي با ي«: زمينه فرضيه زير پيشنهاد شد

گيـرد،   ترين موضوعاتي كه معموالً خشونت به واسـطه آن شـكل مـي    يكي از مهم
   .»اختالفات مالي و اقتصادي است

. گيرد از نظر پاسخگويان رفتارهاي خشن جهت رسيدن به چندين هدف شكل مي .6
ترين هدف از اقدام به خشونت نـزد   مهم«: شود فرضيه زير پيشنهاد ميدر اين مورد 

   .»استكسب قدرت از دست رفته و يا حفظ قدرت  ،افراد
از نظر پاسخگويان ميزان شيوع خشونت مرتبط با قصد و نيت افراد نسـبت بـه ايـن     .7

رفتارهاي خشن هرچـه  «: شود در اين خصوص فرضيه زير پيشنهاد مي .كنش است
   .»تر است شايع ،نيت احقاق حقوق فردي و اجتماعي صورت گيرد با قصد و

در ايـن  . اسـت از نظر پاسخگويان ميزان شيوع انواع خشونت با نوع محيط مـرتبط   .8
هـاي عمـومي    ميزان شـيوع خشـونت در محـيط   «: شود مورد فرضيه زير پيشنهاد مي

   .»هاي خصوصي بيشتر است نسبت به محيط
دهد كـه در مـورد خشـونت     هاي پيشنهادي، نتايج نشان مي فرضيهدر مجموع عالوه بر 

جسماني يا بدني هرچند از جهت نظري ترديدي نسبت بـه آن وجـود نـدارد؛ امـا تمايـل بـه       
. داننـد  طور طبيعـي افـراد آن را نامشـروع مـي     زيرا به ،بحث و گفتگو در باره آن كمتر است

سـخگويان در حـالي كـه بـه خشـونت      كـه اشـاره شـد، پا    طـور  همچنين در اين تحقيق همان
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بنـابراين  . هاي كالمي و رواني است بيشتر آنها بر خشونت تأكيدولي  ،كنند جسمي اشاره مي
هـا حـاكي از نـوع تصـور آنهـا از       بيشتر بر اين نوع خشـونت  تأكيدتوان نتيجه گرفت كه  مي

  . استهاي رايج  خشونت
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