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 چکیده
آزاری از  آزاری انجام شده است. حیوان ها و بسترهای محرک حیوان پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه

دلیل اهمیت فرهنگ و اخالق  یافته به های انحرافی در جامعه است. در کشورهای توسعه مصادیق بارز کنش
شود و برای آن مجازات در نظر گرفته  این رفتار جرم تلقی می ای سالم، گیری جامعه محیطی در شکل زیست

تواند فجایع  دیده می نشدن فرد آسیب نکردن و درمان ها در صورت پیگیری شود؛ زیرا، این نوع خشونت می
انسانی، گسترش خشونت، افزایش میزان جرائم و ناامنی در جامعه در پی داشته باشد.  باتوجه به اهمیت 

شناسی انحرافات استفاده  های حوزة جامعه آزاری از نظریه ن پژوهش برای تببین پدیدة حیوانموضوع، در ای
آزار و  آزاری، ابتدا پژوهشگران مطالعة حاضر دو گروه حیوان دلیل نبود آمار رسمی در حوزة حیوان شده است. به

ای علل محرک این پدیده  یسهمقا-آزار را شناسایی و تفکیک کردند. سپس با استفاده از روش علّی غیرحیوان
نشین نجف در  آموزان دبستان پسرانة بعثت واقع در منطقة حاشیه تبیین شد. جامعة آماری پژوهش، دانش

ها با  ساخته انجام شد. داده نامة محقق های پژوهش با استفاده از پرسش آوری داده شهر مشهد بودند.جمع
تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو  24نسخة  SPSSفزار ا آزمون ناپارامتری یو مان ویتنی از طریق نرم

قدرتی، احساس ناکامی، تبعیض  های تحصیالت والدین، حس بی آزار در شاخص آزار و غیرحیوان گروه حیوان
پذیری، نحوة  اجتماعی، خشونت خانگی، خطرپذیری، داغ ننگ، دلبستگی به والدین، طرد اجتماعی، مسئولیت

ت، محرومیت نسبی و همساالن نابهنجار، تفاوت معنادار وجود داشت و بین دو شاخص فراغ گذران اوقات 
قدرتی، احساس  توان حس بی خشونت در مدرسه و شغل والدین تفاوت معنادار مشاهده نشد؛ درنتیجه می

ناکامی، احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض اجتماعی، تجربة خشونت خانگی، همساالن نابهنجار، 
فراغت، تحصیالت والدین و طرد اجتماعی  پذیری، خطرپذیری، احساس داغ ننگ، نحوة گذران اوقات  مسئولیت
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 مقدمه و بیان مسئله

زیست  از بسیاری ابعاد اهمیت دارد؛ زیرا، از تأثیر محیطرابطة بین فرهنگ و محیط اطراف 

آید و فرهنگ  زیست ما در قالب فرهنگمان درمی کند. محیط است که فرهنگ ما بر ما اثر می

ای  زیست هر جامعه (. سالمت محیط1386آید )افالکی،  زیست ما درمی نیز در قالب محیط

اند و اگر یکی را  عه به یکدیگر وابستهزیست و جام ضامن سالمت کامل آن است؛ یعنی محیط

فرهنگ، عامل اصلی و به (. 1382زاده،  نادیده بگیریم، دیگری نیز از بین خواهد رفت )اسالم

زیست زمانی حاصل  زیست است. بهبود محیط معنای موتور توسعة پایدار و حفاظت از محیط

. الزمة تحقق چنین شود که محیط طبیعی و محیط فرهنگی انسان باهم مرتبط باشند می

محیطی در تمام اقشار یک جامعه در یک کشور است. اخالق  هدفی، وجود اخالق زیست

آل بشر در برخورد با محیط زندگی خود اعم از محیط طبیعی،  محیطی، رفتار ایده زیست

محیطی به رعایت  بخشی از اخالق زیست .(1382و فرهنگی است )اژدری، محیط اجتماعی 

های افراد جامعه در قبال موجودات  شود؛ یعنی کنش غیرانسانی مربوط می های حقوق گونه

البالغه بر  های اسالمی ازجمله در نهج در آموزه تواند سالمت یک جامعه را تعیین کند. می

مثابة موجوداتی  ها به محیطی نوع رفتار با دیگر موجودات و رعایت حقوق آن اخالق زیست

ت؛ زیرا، در تعامل صحیح همة موجودات با یکدیگر است دارای درک و حس تأکید شده اس

ترتیب، برای پیشروی  بدین(؛ 1389تری در هستی پدید خواهد آمد )رضایی،  که زیست سالم

محیطی  پذیری و وجود اخالق زیست ای سالم و پویا به حس مسئولیت سوی داشتن جامعه به

  در شهروندان یک جامعه نیاز است.

یات حیوانات شهری در زندگی بشر و در جوامع پیشرفته موجب شده توجه روزافزون به ح

های طبیعی به نقش جانوران توجه کنند و محیط  پدیدهویژه در هنگام وقوع  ها به است که انسان

میالدی،  1990در سه ماهة آخر دهة ازپیش گسترش دهند.  ها را بیش مشترک بین خود و آن

زنان بود، برای حمایت از حقوق حیوانات شکل گرفتند. هایی که بیشتر آن به سرکردگی  جنبش

که  طوری ها بودند؛ به ها خواهان دفاع از حقوق حیوانات و جلوگیری از ازار و اذیت آن این جنبش

ها و همچنین اثرگذاری خشونت  با تأکید بر آثار مثبت این موجودات بر زندگی روزمرة انسان

ر، در زمینة حقوق حیوانات اقدامات مثبتی انجام شده علیه حیوانات بر خشونت علیه مردم دیگ

 (.2016، 1است )تراینی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Traïni 



 229 آزاری در ... شناختی در بروز پدیدة حیوان بررسی عوامل فرهنگی و جامعه 

 

 

تمام موجودات حق زندگی آزادانه روی کرة زمین را دارند و این موضوع مهم بر عهدة 

خصوص حیوانات حمایت کنند؛ زیرا، این موجودات قدرت  زیست و به هاست تا از محیط انسان

گرایی دوری کنند و  بر این، جوامع انسانی باید از گونه فزون گری حق خود را ندارند. ا مطالبه

ها در  رویة انسان دلیل دخالت بی بهگذاری یکسان موجودات را مدنظر خود قرار دهند.  ارج

ها در  ناپذیر آن ها به سایر موجودات کرة زمین و عطش سیری مهری آن اکوسیستم، بی

از ابعاد زیادی تغییر کرده و از نظم طبیعی خود یابی، زندگی حیوانات  خواهی و سلطه تمامیت

ها در بسیاری  شدن توسط انسان خارج شده است. در این میان، حیوانات شهری نیز پس از اهلی

بزرگ تبدیل شده است؛  ضلیبه معموضوع اند و امروزه این  ه از جوامع به حال خود رها شد

 روند. سان به شمار میناپذیر از زندگی ان هرچند این موجودات جزئی جدایی

شود.  شدن به فرد آموخته می رفتار با حیوانات جزو رفتارهایی است که در جریان اجتماعی

پرستی، عوامل فرهنگی و اقتصادی و نیز آداب و  افراد با اهداف متفاوتی ازجمله سرگرمی، خرافه

انات عقل ندارند، دهند. اینکه حیو رسوم، حیوانات را هدف خودخواهی و نیازهای خود قرار می

روح هستند و دارای درک و  ها موجوداتی ذی ممکن است تاحدودی صحیح باشد، اما آن

ها و پستانداران بسیار به هم  مرکزی انسان-ها، سیستم عصبی احساس هستند. براساس پژوهش

(. بسیاری از 1396، 1ها به درد باهم یکسان است )سینگر العمل آن شبیه است؛ بنابراین، عکس

دلیل نادانی اوست یا  آورد، یا به زیست و ساکنان طبیعی آن می بالهایی که انسان بر سر محیط

منظور کسب سود و منفعت مادی است، اما برخی از افراد نیز هستند که  دلیل ناچاری یا به به

آگاهانه و تنها برای تفریح، سرگرمی و خنده دست به آزار، شکنجه و نابودی حیوانات  کامالً

ستیزی ذکر شده است  های روانی و جامعه یکی از اختالل 2آزاری زنند؛ به همین دلیل، حیوان می

های  برد. این اختالل یکی از انواع بداخالقی که در آن، فرد از آزاررساندن به حیوانات لذت می

آزاری وجود دارد. در یک  اجتماعی و بزهکاری است. تعاریف متعددی برای پدیدة حیوان

دادن  صورت ظلم و ستم به حیوان در اثر انجام آزاری را به توان حیوان ی کلی میبند جمع

رفتارهایی تعریف کرد که سبب آسیب روانی، جسمی، درد غیرضروری، رنج، سوءاستفاده و 

 شود.  درنهایت مرگ حیوان می

رفتار انحرافی به رفتاری اشاره دارد که با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص 

دانند. درواقع، هر جامعه از  زگاری ندارد و دیگر اعضای جامعه آن را ناپسند یا نادرست میسا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای از افراد جامعه  ها و هنجارها تبعیت کند، اما همواره عده اعضای خود انتظار دارد از ارزش

گ و کنند. جامعه افرادی را که هماهن و هنجارها را رعایت نمیها  ای از این ارزش هستند که پاره

نامد و اشخاصی را که برخالف آن  می« همنوا»یا « سازگار»ها و هنجارها باشند،  همساز با ارزش

خواند؛ بنابراین، منظور از  می« ناهمنوا»یا « ناسازگار»کنند،  ها و هنجارها رفتار می ارزش

ی کردن هنجارهاست و منظور از ناسازگاری اجتماعی، نقض هنجارها همنوایی اجتماعی، رعایت

و آنان که این همنوایی را « بهنجار»رو، کسانی که با جامعه همنوا هستند،  اجتماعی است؛ ازاین

گیری شخصیت فرد  (. در مراحل رشد و شکل1375گیرند )ستوده،  نام می« نابهنجار»ندارند، 

تواند از شخص، یک انسان همنوا با  ها در کنار هم می عوامل بسیاری دخیل هستند که وجود آن

های ناهمنوایی و بدعت را  جتماع یا برعکس، انسان ضداجتماعی بسازد؛ البته تمامی شکلا

هایی را باید محکوم کرد که به  توان محکوم کرد؛ بلکه آن دسته از ناهمنوایی نمی

شوند. در این پژوهش نیز پدیدة   دارشدن وجدان جمعی و آسیب به جامعه منجر می جریحه

، 1شناس معروف، آلبرت شوایتزر باشد. انسان شی انحرافی مدنظر میعنوان کن به آزاری  حیوان

دادن و کشتن حیوانات لذت  درصد از جنایتکاران در کودکی از شکنجه 90اظهار کرده است که 

اند؛ به همین  ای تأیید کرده های زنجیره  های قتل  بردند. کارشناسان این موضوع را در پرونده می

شود و برای آن مجازات در  آزاری جرم تلقی می افته پدیدة حیوانی دلیل در کشورهای توسعه

نشدن افرادی که  نکردن و درمان ها در صورت پیگیری شود؛ زیرا این نوع خشونت نظر گرفته می

توانند فجایع انسانی، گسترش خشونت، افزایش میزان  دهند، می ها را انجام می این نوع خشونت

 ه همراه داشته باشد. جرایم و ناامنی در جامعه را ب

گیرد و سؤال اصلی  آزاری کنشی انحرافی مدنظر قرار می باتوجه به مطالب ذکرشده، حیوان

آزار دارند و عوامل  آزار چه تفاوتی با افراد غیرحیوان در این پژوهش این است که افراد حیوان

 آزاری چیست؟ مؤثر در حیوان

 پیشینة تجربی

های علمی متنوعی به آن توجه شده است. پژوهش  در رشتهای است که  آزاری پدیده حیوان

آزاری است.  شدن کنش حیوان دنبال چرایی انجام شناختی دارد که به حاضر دغدغة جامعه

شده، تاکنون هیچ پژوهشی مشابه در این زمینه انجام نشده است و هیچ  براساس آثار مطالعه

دهد که تاکنون در هیچ پژوهش  پژوهش دردسترسی یافت نشد. ادبیات پژوهش نشان می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آزاری بررسی نشده است؛ بنابراین، به بررسی  شناختی پدیدة حیوان داخلی از دیدگاه جامعه

شود. همچنین در حوزة فرهنگ و  های خارجی در این زمینه پرداخته می اجمالی پژوهش

ها  ة آنآزاری انجام شده است که دربار داخلی دربارة حیوان  محیطی پژوهشی اخالق زیست

 شود.   توضیح داده می

آزاری و خشونت متقابل در بین جوانان  ( پژوهشی با هدف بررسی حیوان2003) 1بالدری

سال مناطق متفاوت ایتالیا انجام داد. او به این  17تا  9ایتالیا از طریق مصاحبه با محصالن 

شونت به کودکان شود که این خ خشونت متقابل اعضای خانواده سبب می نتیجه دست یافت که

آزاری و در بزرگسالی به  صورت حیوان ها تخلیة خشم خود را در کودکی به نیز منتقل شود و آن

  دیگر افراد جامعه نشان دهند.

فردی از طریق مصاحبه با  آزاری تا خشونت بین منظور حیوان ( پژوهشی به2004) 2برین

داد. او به این نتیجه دست یافت که زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بودند، انجام 

آزاری یکی از نمودهای  آزاری یا قتل حیوان داشتند و حیوان همسر این افراد سابقة حیوان

 ها بود. خشونت خانگی آن

آزاری، خشونت و نگرش به درمان  ( پژوهشی در زمینة ارتباط بین حیوان2004) 3هنری 

ها نشان داد دانشجویانی که  نجام داد. یافتهحیوانات از طریق مصاحبه با دانشجویان کالج ا

آزاری مشارکت داشتند،  آزاری بودند، نسبت به افرادی که در حیوان کنندة حیوان  مشاهده

های جامعه از خود نشان دادند. افرادی که  خشونت کمتری در بزرگسالی و به دیگر انسان

کننندگان در این امر به رعایت  کتآزاری بودند در مقایسه با مشار کنندة پدیدة حیوان مشاهده

حقوق حیوانات توجه بیشتری نشان دادند و درنهایت، احتمال ایجاد رفتارهای ضداجتماعی 

 آزار بیشتر بود. دیگر در افراد حیوان

آزاری در کودکی  کشف ارتباط بین حیوان» ( پژوهشی با عنوان2004) 4 تالیشت و هانسلی

ها از طریق مصاحبه با  انجام دادند. آن« در بزرگسالی و نوجوانی و جرایم ناشی از خشونت

آزاری در سنین کودکی و ارتکاب جرم در  زندانیان مرد به این نتایج دست یافتند که بین حیوان

آزاری در سنین کم سبب گسترش جرایم  بزرگسالی رابطة معناداری وجود دارد. همچنین حیوان

 شود.  غیرخشونت می صورت صورت خشونت و چه به در جامعه چه به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Baldry 

2. Berine 

3. Henry 

4. Tallichet & Hensley 
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آزاری بودن و  کشف ارتباط بین شاهد حیوان ( پژوهشی با هدف2006) 1 تامپسون و گالون

ها  انجام دادند. براساس یافته 18تا  12نوجوان  281نوع رفتار با حیوانات در بزرگسالی در بین 

مل در بزرگسالی از دادن این ع آزاری بودن و انجام میزان ارتباط بین شاهد حیوانها،  پژوهش آن

ها بودند،  آزاری توسط غریبه افرادی که شاهد حیوان -1گونه است:  کمترین به بیشترین بدین

آزاری توسط اعضای  افرادی که شاهد حیوان -3آزاری نبودند و  افرادی که شاهد حیوان -2

 خانواده، دوستان و نزدیکان خود بودند.

های دوران کودکی و نوجوانی  گزارشة ( پژوهشی در زمین2007تالیشت و هانسلی )

ها نشان داد از  زندانی انجام دادند. یافته 261آزاری از طریق مصاحبه با  زندانیان از تجربة حیوان

آزاری )خشم، سرگرمی، نداشتن عالقه به حیوان و تقلید از  رفتار  های حیوان میان انگیزه

دلیل سرگرمی به  ها به سوم از آن و بیش از یکدلیل خشم  نیمی از افراد به تقریباًآزاری(  حیوان

شناسان،  تالیشت و هانسلی بیان کردند که جامعهورزیدند.  آزاری مبادرت می کنش حیوان

عنوان یک نشانة جدی بروز خشونت و جرایم  آزاری به گذاران باید به حیوان شناسان و قانون روان

 ناشی از خشونت در بزرگسالی، توجه کنند.

انجام « مردم و حیوانات، عطوفت و آزار»( پژوهشی با عنوان 2009) 3شاپیرو و 2اسیون

های خشونت  آزاری و ارتباط آن با دیگر شکل ها به این نتیجه دست یافتند که حیوان دادند. آن

های جدی برای جلوگیری از این  ی گذار به کودکان، شریک زندگی و افراد جامعه نیاز به سیاست

تواند  کند. راهکارهایی همچون آموزش و دسترسی به افراد درمعرض خطر می  می کنش را تبیین

 ها باشد. گذاری ازجملة این سیاست

حیوانات خانگی درمعرض خطر: بررسی ارتباط بین »( پژوهشی با عنوان 2016) 4نیوبری

 های های اخالقی پژوهش برای غلبه بر محدودیتانجام داد. وی « آزاری خشونت خانگی و حیوان

های آنالینی استفاده کرد  کنندگان در پژوهش، از انجمن نشدن هویت مشارکت گذشته در فاش

تجربه،  74گذاشتند و با تحلیل  صورت دلخواه تجربیات خود را در آن به اشتراک می که افراد به

 آزاری تأیید شد. فرضیة ارتباط بین خشونت خانگی و حیوان

زیست بر بهبود  بررسی تأثیر آموزش محیطدف ( پژوهشی با ه1395سرباز و همکاران )

ها به این نتیجه دست یافتند  آموزان ابتدایی دربارة حقوق حیوانات انجام دادند. آن نگرش دانش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thompson & Gullone 

2 Ascione 

3 Shapiro 

4 Newberry 
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ها خأل آموزشی در مدارس و  توجهی به حیوانات و حقوق آن ترین دالیل بی که یکی از مهم

یان آموزشی و پرورشی است تا از سنین سطح جامعه است؛ بنابراین، این امر مهم بر عهدة مرب

دار باشند. براساس نتایج پژوهش  زیست را عهده کودکی آموزش و اهمیت حقوق و اخالق محیط

توان آموزش به کودکان در  های آموزشی، داستان، نمایش، شعر و ... می ها، با استفاده از فیلم آن

 این حوزه را آغاز کرد.

مت پیشینة تحقیق، با درنظرداشتن این فرضیه که بین های خارجی ذکرشده در قس پژوهش

آزاری ارتباط معنادار وجود  خشونت در بین اعضای خانواده و در سطح جامعه با سابقة حیوان

ها این فرضیه تأیید شده است که افراد دارای سابقة  اند. در غالب این پژوهش دارد، انجام شده

گرفته از خشونت در سطح  های نشئت دادن کنش آزاری در سنین بزرگسالی به انجام حیوان

هایی  آورند. در تحقیقات گذشته با نگاهی دقیق و تحلیلی از نظریه خانواده و جامعه روی می

ها شامل تضاد، یادگیری اجتماعی، فمنیسم،  مشابه و یکسان استفاده شده است که این نظریه

شود. از رهیافت این  اجتماعی میشدن، کنش متقابل نمادین، منابع و نیز کنترل  اجتماعی

اند خشونت  افراد در ابتدا به حیوانات، سپس به افراد  ها عوامل متعدد اجتماعی سبب شده نظریه

 خانواده و بعد از آن به جامعه سرایت پیدا کند.

 پیشینة تجربی پژوهش .1جدول 

نوع 

 اثر
 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

 مقاله
در بین آزاری و خشونت متقابل  حیوان

 (2003جوانان ایتالیا )بالدری، 

شود این خشونت  خشونت متقابل اعضای خانواده سبب می

ها تخلیة خشم خود را در  به کودکان نیز منتقل شود و آن

آزاری و در بزرگسالی به دیگر افراد  صورت حیوان کودکی به

 جامعه نشان دهند.

 مقاله
آزاری، خشونت و  ارتباط بین حیوان

 (2004رمان حیوانات )هنری، نگرش به د

اند نسبت به  آزاری بوده کنندة حیوان افرادی که مشاهده

کننندگان در این امر به رعایت حقوق حیوانات  مشارکت

دهند و درنهایت، احتمال ایجاد  توجه بیشتری نشان می

 آزار بیشتر است. رفتارهای ضداجتماعی دیگر در افراد حیوان

 مقاله

آزاری در کودکی  انکشف ارتباط بین حیو

و نوجوانی و جرایم ناشی از خشونت در 

 (2004بزرگسالی )تالیشت و هانسلی، 

آزاری در سنین کودکی و ارتکاب جرم در  ارتباط بین حیوان

 بزرگسالی تأیید شد.

 مقاله
پژوهشی در حوزة کشف ارتباط بین 

بودن و نوع رفتار با  آزاری شاهد حیوان

آزاری توسط نزدیکان و  افرادی که شاهد کنش حیوان

دوستان خود هستند، احتمال بیشتری است که در 
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نوع 

 اثر
 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

پسون و گالون، حیوانات در بزرگسالی )تام

2006) 

 آزاری انجام دهند. بزرگسالی حیوان

 مقاله

های دوران کودکی و نوجوانی  گزارش

آزاری )هنسلی و  زندانیان از تجربة حیوان

 (2007تالیشت، 

گذاران باید به پدیدة  ان و قانونشناس شناسان، روان جامعه

عنوان یک نشانة جدی بروز خشونت و جرایم  آزاری به حیوان

 ناشی از خشونت در بزرگسالی،  توجه کنند.

 مقاله
مردم و حیوانات، عطوفت و آزار )اسیون و 

 (2009شاپیرو، 

های خشونت  آزاری و ارتباط مستقیم آن با دیگر شکل حیوان

ی و افراد جامعه نیاز به به کودکان، شریک زندگ

شدن این  های جدی برای جلوگیری از انجام گذاری سیاست

 کند. امر را تبیین می

 مقاله

حیوانات خانگی درمعرض خطر: بررسی 

ارتباط بین  خشونت خانگی و 

 (2016آزاری )نیوبری،  حیوان

آزاری و خشونت خانگی علیه دیگر اعضای  بین حیوان

 معناداری وجود دارد.خانواده رابطة مستقیم و 

 مقاله
فردی  آزاری تا خشونت بین از حیوان

 (2004)برین، 

اند، سابقة  همسر افرادی که مورد خشونت خانگی واقع شده

آزاری یا قتل حیوان را دارا بوده اند و حیوان آزاری  حیوان

 باشد. می یکی از نمودهای خشونت خانگی

 مقاله

زیست بر  بررسی تأثیر آموزش محیط

آموزان ابتدایی نسبت  هبود نگرش دانشب

به حقوق حیوانات )سرباز و همکاران، 

1395) 

آموزان ابتدایی به حقوق  تأثیر آموزش بر بهبود نگرش دانش

توجهی به  ترین دالیل بی حیوانات تأیید شد. یکی از مهم

ها وجود خأل آموزشی در مدارس و  حیوانات و حقوق آن

ن موضوع مهم برعهدة مربیان سطح جامعه است؛ بنابراین، ای

آموزشی و پرورشی است تا از سنین کودکی آموزش و 

 دار باشند. زیست را عهده اهمیت حقوق و اخالق محیط

 مبانی نظری 

شناختی انجام نشده  آزاری از رهیافت جامعه تاکنون پژوهشی در زمینة علل بروز پدیدة حیوان

ترین و  ، در پژوهش حاضر سعی بر این است که مهماست؛ بنابراین، برای تبیین دقیق این پدیده

کار برده شود . در ادامه   های حوزة انحراف اجتماعی در مدل پژوهش به ترین نظریه کاربردی

 شود.  ها توضیح داده می دربارة این نظریه

گیری و  طبق این نظریه، تأثیرات متقابل بین رفتار و محیط در شکل یادگیری اجتماعی:

شده با پاسخ  وهای رفتاری مؤثر است. به این صورت که ابتدا افراد رفتار مواجهپرورش الگ

گاه  کنند و آن آورده است، جدا می مطلوب یا پاداش را از رفتاری که نتایج نامطلوبی را به بار 

گذارد. آلبرت  کنند و دیگر الگوهای رفتاری را کنار می الگوی توأم با موفقیت را انتخاب می
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عنوان حامی اصلی این نظریه معتقد است که غالب رفتارهای انسان از طریق  ( به1986)1باندورا

شود. به باور وی، فرایند الگوسازی پرخاشگری  مشاهده و در خالل فرایند الگوسازی فراگرفته می

  ها و الگوهای نمادین به فرهنگ در سه گونة موقعیت اجتماعی آثار محیط خانواده، آثار خرده

پیوندد. براساس این نظریه، فرد در صورت داشتن تجربة خشونت در خانواده و مدرسه،  وقوع می

های دیگر چنین  آمیز و پرخاشگرانه را بیاموزد و در موقعیت تواند الگوهای رفتاری خشونت می

 های انحرافی از خود نشان دهد. هایی را در قالب کنش کنش

ر انحرافی از طریق معاشرت با دیگرانی طبق این نظریه، رفتا الگوی همنشینی افتراقی:

شوند و با  عنوان افراد نابهنجار، مجرم، هنجارشکن و منحرف اجتماعی شناخته می که به

شود. درواقع، اساس این  ها آموخته می معاشرت با دوستان ناباب و برقراری روابط اجتماعی با آن

در کتاب معروف  2اعی است. ساترلندپذیری در خالل روابط اجتم بر فرایند جامعه دیدگاه مبتنی

های  کند که انحرافات و جرم و رقابت درگروه ، اثبات میشناسی اصول جرمخود با عنوان 

(.  1378پور،  شود )رفیع های دوستان و همساالن و خانواده آموخته می همانند گروه نخستین

های فرد  اثرگذاری بر کنش دلیل تواند به براساس این نظریه، همنشینی با همساالن نابهنجار می

 موجب بروز رفتارهای انحرافی و نابهنجار در افراد شود. 

بر پرسش اساسی و بنیادینی است مبنی بر  این دیدگاه مبتنی  الگوی کنترل اجتماعی:

به تعبیری دیگر، « شوند؟ چرا بیشتر مردم در جامعه مرتکب جرم یا رفتار انحرافی نمی»اینکه 

شناسی، از علل ارتکاب جرم  شناسی اجتماعی و جرم های آسیب سایر نظریه این دیدگاه برخالف

کند؛ بر همین اساس،   روی سؤال می بلکه از علل فقدان ارتکاب جرم و کج پرسد؛  روی نمی و کج

ای جامع در زمینة کنترل اجتماعی  ( نظریه1381، به نقل از ممتاز، 1969هیرشی )هیرشی، 

های اجتماعی مانند  کند افرادی که در جامعه به گروه وی اشاره میمطرح کرد. در این نظریه، 

شدت وابستگی دارند، احتمال کمتری وجود دارد که مرتکب  خانواده، مدرسه و همساالن، به

شکنی و اعمال انحرافی شوند. طبق این دیدگاه، دلبستگی به نهادهای اصلی و  قانون

های انحرافی و جلوگیری از بروز چنین  روز کنشتواند در ب کننده ازجمله خانواده می تعیین

 هایی مؤثر واقع شود. کنش

ای عام دربارة  صورت نظریه از نابسامانی را به 1، تلقی دورکیم3مرتن سازمانی اجتماعی: بی

که بین اهداف فرهنگی )مانند موقعیت   رفتار منحرف بسط داده است. به عقیدة مرتن، هنگامی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Albert bandura 

2 Sutherland 

3. Merton 



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 236
 

 

منظور دستیابی به این اهداف )مانند تحصیالت، دوستان متنفذ و  تی بهو ثروت( و وسائل تشکیال

...( تناسب وجود نداشته باشد، در آن صورت افرادی که در یک ساختار اجتماعی تحت فشار 

گیرند، احتماالً بیشتر از دیگران رفتار انحرافی خواهند داشت. مرتن رفتارهای مدنظر  قرار می

 (.1378، 2رت زیر تنظیم کرده است )گیدنزخود را در یک ماتریس به صو

 
 رسیدن به هدف ابزار و راه اهداف فرهنگ انواع تطبیق رفتار

 + + شکلی هم

 - + نوآوری

 + - کردن رعایت

 - - تفاوتی و عزلت بی

 ( _)+ ( _)+ شورش

های قانونی دستیابی  خاطر دراختیارنداشتن شیوه دهد که احساس ناکامی به می وی توضیح

تأثیر   کردن و شورش منجر شود. این نتایج تحت های نوآوری، رعایت تواند به شکل ه هدف میب

بندی ذکرشده، در پی  های خاص فرد و سابقة فرهنگی او قرار دارد. براساس دسته شخصیت

احساس تبعیض اجتماعی که احساس محرومیت نسبی و احساس ناکامی را نیز با خود به همراه 

های انحرافی روی خواهد آورد. در این پژوهش منظور از کنش انحرافی،  کنش آورد، فرد به می

شده در ماتریس  باال،  بندی ارائه رسد با توجه به دسته آزاری است که به نظر می حیوان

 کند. آزاری به صورت نوع دوم رفتار یعنی نوآوری، در فرد بروز پیدا می حیوان

روی را به پایگاه اجتماعی و تفاوت طبقات  کج 3آلبرت کوهن الگوی نوجوانان بزهکار:

ناپذیربودن اهداف مورد قبول جامعه  گونه رفتارها را در دسترس دهد. او منشأ این  اجتماعی نسبت می

خواند که در مرحلة  جوید و درنهایت آن را اعتراض ناشی از نومیدی طبقات اجتماعی محروم می می

شود. نیاز نوجوانان به پذیرش و تأیید دیگران  گر می جلوه عمل، در شکل ویرانگری، تخریب و انکار

حل انتخابی خویش را در قالب رفتارهای گروهی دنبال کنند؛  شود تا بکوشند راه می موجب

های کجرو، هویت اجتماعی خود را  فرهنگ ها و خرده رفتارهایی که درنهایت در قالب دار و دسته

جمعی به فشارهای ساختاری موجود در  نوعی پاسخ دسته فرهنگ کجرو گیری خرده یابند و شکل می

                                                                                                                                        
1 Durkheim 

2 Giddens 

3 Albert Cohen 
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توان طرد اجتماعی را عاملی مؤثر در  (. براساس این نظریه می1381درون جامعه است )ممتاز، 

که در سطح فردی مطرودشدگان کسانی در نظر گرفته  صورت مسئولیت پذیری در نظر گرفت؛ بدین

های مورد انتظار  یی الزم را برای مشارکت در فعالیتشوند که در محرومیت قرار دارند یا توانا می

جامعه ندارند و در سطح اجتماعی، بازتاب پیوستگی و انسجام ناکافی جامعه است. براساس این 

نژادی و جنسیتی وجود داشته باشد یا معیشت مردم دچار تبعیض یا  دیدگاه، اگر در جامعه تبعیض

سمت انحراف سوق داده شود.  اعی است و ممکن است بهاختالل باشد، این جامعه مستعد طرد اجتم

دهد و  پس از طی این مسیر، فرد احساس تعلق، اعتماد و تعهد خود را به جامعة بزرگتر از دست می

کند و  گیری وی تغییر می های جدید، نحوة نگرش و تصمیم گیری عادتواره دلیل شکل درنهایت، به

 یابد.  طلبانه است، بسیار کاهش میاش که اقدامی داو حس مسئولیت اجتماعی

ها و خصایص زیستی و روانی  ها برخی از افراد را از ویژگی این نظریه های صفات نهفته: نظریه

بر تأکید بر  داند. این دیدگاه عالوه های کجروانه برخوردار می تأثیرگذار بر تمایالت و آمادگی

آمدن اثرهای این  شود که جمع مدعی میها در طول دوران زندگی فرد،  ماندن این ویژگی ثابت

ها و نیروهای اجتماعی، افراد برخوردار از آن را با شدت بیشتری  آفرینی فرصت متغیرها در کنار نقش

مرتبط است، نظریة  ها که با حوزة پژوهش حاضر دهد. یکی از این نظریه درمعرض کجروی قرار می

اند. فرض اساسی نظریه این  ریه را ارائه کردهاین نظ 3و هیرشی 2است.  گاتفریدسون 1عمومی جرم

گزیند و درحقیقت، افراد فاقد ویژگی  برمی داری ارتکاب جرم را  است که فرد در اثر ضعف خویشتن

های کجروانه هستند. براساس این نظریه، کودکانی که  وجوی یافتن فرصت داری در جست خویشتن

شوند. ازآنجاکه  رنهایت به بزرگساالن مجرم تبدیل میمشکالت رفتاری دارند به بزهکاران نوجوان و د

شود که سطح   شود، این عقیده مطرح می مسیر جرم یا دورشدن از آن از اوایل زندگی شروع می

های افراد دارای خودکنترلی  خودکنترلی به کیفیت تربیت توسط والد بستگی دارد. یکی از ویژگی

ها را به  تکانش است که ممکن است این ویژگی آنپذیری و میل به تحریک، هیجان و  کم، خطر

 (.1389سوی رفتارهای انحرافی سوق دهد )ولش، 

ای از هویت اجتماعی ارائه  بندی تازه طبقه 4در این رویکرد، گافمن زنی: نظریة برچسب

 1تواند باشد و در هویت اجتماعی بالفعل یعنی آنچه یک فرد می 5داد. هویت اجتماعی بالقوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 General theory of rim 

2 Gottfredson 

3 Hirschi 

4. Goffman 

5. virtual social identity 
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اش خورده  کند که داغی بر پیشانی شود و آن شخص احساس می اغ ننگ ظاهر میاشخاص، د

(. گافمن معتقد است که همواره بین این 318: 1386شود )ریتزر،  است و دچار سرخوردگی می

شود.  دو تصویر فاصله وجود دارد و درواقع، هویت اجتماعی بالقوه آرمان شخص محسوب می

ی است، اما اگر این فاصله بسیار باشد، فرد احساس آرامش در فاصلة این دو تصویر امری طبیع

ای دوسویه  نامد. داغ ننگ پدیده می« داغ ننگ»جامعه ندارد. گافمن گرفتارشدن در این برزخ را 

زننده منافعی دارد و از سوی دیگر، تبعاتی برای  یا دووجهی است که از یک سو برای داغ

هایی  خورده به نشانة دفاع نسبت به موقعیت خویش واکنش خورده دارد؛ بنابراین، فرد داغ داغ

ای تولید  ترتیب داغ ننگ یک فرد منحرف خودپنداره دهد؛ بدین متفاوت از خود نشان می

خوردن دچار احساس انزوا و  کند که مشوق انحرافات بعدی وی است. فرد پس از برچسب می

پذیرد. این امر وی را به  شخصیت خود میعنوان هویت و بخشی از  شود و انحراف را به  طرد می

کند و درنهایت،  دهد و از جامعة اصلی دور می سوی افراد دارای داغ ننگ مشابه سوق می 

 تر و بیشتری به وقوع خواهد پیوست.  انحرافات گسترده

بر ارائة تعریفی مفهومی از بیگانگی، انواع  تالش کرده است عالوه 2سیمن نظریة بیگانگی:

ترین صور  گونه را در پنج نوع تمیزدادنی نشان دهد که به نظر وی از متداول رفتار بیگانه تظاهرات

شناسی است. یکی از این پنج نوع، احساس  شناسی و روان کاربرد مفهومی واژه در ادبیات جامعه

تأثیری  است که عبارت است از احتمال یا انتظار تصورشده از سوی فرد در قبال بی 3قدرتی بی

خویش یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نیست و وی را  عمل

کند. در چنین وضعیتی، فرد  به هدفی که براساس آن کنش او مجهز شده است، هدایت نمی

نوعی احساس انزجار از  فرصت الزم را برای خلق و تولید محصولی که او را راضی کند، ندارد و به 

4وبر آثار از را مفهوم این وی (.1959بط اجتماعی تولید گرفتار است )سیمن، روا
 اقتباس کرده 

 نبود دیگر، و ازسوی سوازیک  اجتماعی و نسبی محرومیت و اقتصادی توانایی نبود معنای به است و

 چنین در فرد تر، ساده عبارت به اوست؛ به مربوط هایحیطه در آزادی عمل و فردی خالقیت

 و عمل که دارد را این تصور یا نیست اثرگذار اجتماعی های موقعیت در که کندمی احساس یتیوضع

را به همراه داشته باشد؛ بنابراین، این  او انتظار نتایج مورد تواندنمی و است تأثیربی او ورزیکنش

 های انحرافی سوق دهد. دادن کنش سوی انجام تواند فرد را به موضوع می

                                                                                                                                        
1 actual social identity 

2 Seeman 

3 feeling of powerlessness 

4 Weber 
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فراغت  شناسی اوقات  به عقیدة دومازیه، جامعه فراغت(:  )اوقات 1یهنظریة دوماز

منظور  پردازد؛ خواه به ها می هاست که فرد با کمال میل به آن ای از مشغله دربرگیرندة مجموعه

استراحت، خواه برای ایجاد تنوع، خواه با هدف گسترش اطالعات و آموزش خویشتن یا برای 

ای، خانوادگی و اجتماعی )جاللی فراهانی،  ز فراغت از الزامات حرفهمشارکت اجتماعی آزاد بعد ا

های فراغتی قائل است: استراحت که نقش آن  (. دومازیه سه کارکرد مهم برای فعالیت1387

دادن  های مداوم کار و انجام رفع خستگی، جبران فشارهای روحی و جسمی ناشی از هیجان

رهانیدن انسان از کسالت ناشی از یکنواختی وظایف گوناگون است؛ تفریح که نقش آن 

دادن وظایف در محل کار و خانه است؛ رشد شخصیت که از طریق افزایش معلومات و  انجام

شود؛ بنابراین، فراغت فرصت پرورش  اطالعات و افزایش مشارکت اجتماعی افراد حاصل می

(. باتوجه به این نظریه، 1386کند )ترکاشوند،  استعدادهای بدنی و ذهنی را برای فرد فراهم می

فراغت، تفریح است؛ بنابراین، وجود یا نبود امکانات رفاهی و  یکی از اهداف گذران اوقات 

فراغت اعم  گیری نوع گذران اوقات  تواند در جهت تفریحی دردسترس اقشار گوناگون جامعه می

های  ت ناسالم، بروز کنشاز سالم و ناسالم نیز اثرگذارباشد. یکی از ابعاد گذران اوقات فراغ

 انحرافی است.

 
 مدل نظری پژوهش -2شکل 

 شناسی  روش

رویدادی  است. با توجه به این روش که پس 2ای مقایسه-شده در این تحقیق، علّی روش استفاده

پردازد. در این نوع   است، پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dumazedier 

2 causal-comparative 
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ای امکان  مقایسه-عی بر این است که از معلول به علت برسیم. در تحقیقات علّیاز تحقیقات س

توان از این  های آزمایشی وجود ندارد؛ به همین دلیل می های موجود در پژوهش اعمال کنترل

استفاده از تحلیل  -همتاسازی، ب -کننده استفاده کرد: الف عنوان متغیر تعدیل ها به شیوه

استفاده از متغیرهای مزاحم. در این پژوهش روش  -های همگن و د د گروهایجا -کوواریانس، ج

های همگن است که دو گروه مدنظر در این مطالعه یعنی گروه  شده ایجاد گروه استفاده

اقتصادی به یک گروه -آزار، از نظر جنسیت و طبقة اجتماعی آزار و گروه غیرحیوان حیوان

آموزان یک دبستان پسرانه واقع در یک محلة  نشاند و از بین دا اجتماعی همتا متعلق

 اند. نشین انتخاب شده حاشیه

دبستان بعثت واقع در  2مقطع ابتدایی 1آموزان پسر جامعة آماری پژوهش حاضر دانش

پایة تحصیلی، با  5آموز  دانش 147نشین نجف در شهر مشهد بودند. از بین  منطقة حاشیه

آزار از یکدیگر تفکیک شدند؛  آزار و غیرحیوان اد حیوانباز، افر نامة پاسخ پرسش 147تحلیل 

آزار  آزار و غیرحیوان که افراد دارای بیشترین و کمترین نمره در دو گروه حیوان صورت بدین

آزار و  ها از پژوهش کنار گذاشته شدند. درنهایت، تعداد افراد حیوان جای گرفتند و دیگر نمونه

ر مرحلة بعد، برای دستیابی به بررسی علل بروز پدیدة نفر رسید. د 73آزار به  غیرحیوان

آوری  های پژوهش جمع آزار(، داده آزار و غیرحیوان نفر )حیوان 73آزاری از طریق  حیوان

ساخته استفاده شد.  نامة محقق وجو در قالب پرسش شدند. در این مطالعه از تکنیک پرس

های آماری  ن پژوهش استفاده از تکنیکوتحلیل اطالعات در ای ترین شیوه برای تجزیه مناسب

 SPSSافزار  شده در نرم صورت کدهای تعریف است؛ بدین صورت که بعد از ورود اطالعات به

های موردنیاز محاسبه شد که تأکید هم بر آمار توصیفی و هم بر آمار  انواع آماره 24نسخة 

ها از آزمون یو  آن بود. درخصوص روابط بین متغیرها با توجه به سطح سنجش استنباطی

ای  مقایسه-های تحقیق با روش علّی استفاده شد. در ادامه گزارش تفصیلی یافته 3ویتنی-مان

  شود.  ارائه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستندات، مردان چهار برابر ها و م آزاری دارد. با توجه به پژوهش  جنسیت نیز نقش مهمی در بروز پدیدة حیوان  1

 دهند.  زنان این کنش را انجام می

سال است و شروع این کنش به دوران  30میانگین سنی افراد حیوان آزار زیر  شده،های انجام باتوجه به پژوهش 2

ود تواند به جرایم ناشی از خشونت یا غیرخشونت تبدیل شگردد که در سنین بیشتر میسال( بازمی 7تا  6کودکی )

 و درنهایت موجب کاهش امنیت و سالمت جامعه  شود.
3 Mann-Whitney U 



 241 آزاری در ... شناختی در بروز پدیدة حیوان بررسی عوامل فرهنگی و جامعه 

 

 

 ها یافته

 های توصیفی یافته

گونه آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد، برای تشخیص  آزاری هیچ ازآنجاکه دربارة پدیدة حیوان

باز توسط پژوهشگر با راهنمایی اساتید  سؤال پاسخ 9آزار،  حیوانآزار و غیر آموزان حیوان دانش

دادن چنین  صورت مستقیم انجام سؤال به 4سوال،  9متخصص و خبره طراحی شد. از بیم 

صورت مصاحبه از  سؤال توسط پژوهشگر به 9کردند. در مرحلة اول،  کنشی در فرد را تبیین می

های  سؤال با توجه به پاسخ 4شد و پس از آن،  پایة تحصیلی پرسیده 5آموز در  دانش 147

آموز غیرحیوان  دانش 38آزار و  آموز حیوان دانش 35گذاری شدند و درنهایت،  آموزان نمره دانش

 آزار تشخیص داده شدند.

 توصیف نمونه برحسب سن، تحصیالت پدر و مادر در کل نمونة تحقیق -2جدول 

 رانحراف معیا میانگین بیشینه کمینه شاخص

 58/1 22/9 12 7 سن

 86/3 32/6 14 0 تحصیالت پدر

 08/4 22/5 16 0 تحصیالت مادر

با انحراف معیار  22/9دهد که میانگین سن در کل نمونة تحقیق  ( نشان می2نتایج جدول )

 86/3و  32/6ترتیب  های اشتغال به تحصیل پدران نیز به است. میانگین و انحراف معیار سال 58/1

 باشد. می 08/4و  22/5ترتیب  های اشتغال به تحصیل مادران به ها برای سال شاخصاست. این 

 آزار آزار و غیرحیوان تفکیک گروه حیوان  آموزان به توزیع سنی دانش -3جدول 

 طبقة سنی
 آزار غیرحیوان آزار حیوان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 7/23 9 4/11 4 سال 7

 7/23 9 9/22 8 سال 8

 9/7 3 3/14 5 سال 9

 7/23 9 1/17 6 سال 10

 4/18 7 7/25 9 سال 11

 6/2 1 6/8 3 سال 12

 3/14درصد،  9/22درصد،  4/11ترتیب  آزار به دهد که در گروه حیوان ( نشان می3جدول  )

سال قرار  12تا  7آموزان در سنین  درصد از دانش 6/8درصد و  7/25درصد،  1/17درصد، 



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 242
 

 

ترتیب  آزار، به آموزان غیرحیوان سال در گروه دانش 12تا  7ها برای سنین  اند. این نسبت داشته

 درصد است.  6/2درصد و  4/18درصد،  7/23درصد،  9/7درصد،  7/23درصد،  7/23

 توصیف نمونه بر حسب شغل پدر و مادر -4جدول 

 درصد فراوانی گروه شاخص

 وضعیت اشتغال پدران

 6/36 26 آزاد

 6/5 4 کارمند

 7/50 36 ارگرک

 0/7 5 بیکار

 100 68 *کل

 وضعیت اشتغال مادران

 6/83 61 خانه دار

 6/9 7 آزاد

 8/6 5 کارمند

 100 73 کل

 درصد از افراد( در قید حیات نبودند. 7/2آموزان )* پدر دو نفر از دانش

بیکار،  درصد 7آموزان کارگر،  درصد از پدران دانش 7/50دهد که  ( نشان می4جدول )

درصد از مادران  6/83درصد کارمند بودند. همچنین،  6/5درصد شاغل در مشاغل آزاد و  6/36

 درصد کارمند بودند.  8/6درصد شاغل در مشاغل آزاد و  6/9دار،  خانه

در تحصیالت پدر و مادر، تبعیض اجتماعی، تجربة خشونت در  نتایج پژوهش نشان داد که

آموزان  غ ننگ، طرد اجتماعی و همساالن نابهنجار، دانشمدرسه، خطرپذیری، احساس دا

آزار داشتند. در سایر متغیرها  غیرحیوان آزار میانگین نمرات بیشتری در مقایسه با گروه حیوان

قدرتی، احساس ناکامی، تجربة خشونت خانگی، دلبستگی به والدین،  یعنی احساس بی

آزار میانگین  آموزان حیوان میت نسبی، دانشپذیری، نحوة گذران اوقات فراغت و محرو مسئولیت

 نمرات بیشتری داشتند.

 های تحلیلی یافته

های  باید از آزمون در این پژوهش برای مقایسة دوگروه با توجه به وجود دو گروه مستقل می

بر  ، عالوهمستقل tاستفاده شود. برای استفاده از آزمون پارامتریک مستقل  tای و  خی دونمونه
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ها  و همگنی واریانس گیری متغیرها، بهنجاربودن توزیع متغیرها بودن مقیاس اندازه یا فاصله

  بررسی شد.

رسد شرایط استفاده از آزمون  نظر می ، بهtدرمجموع، براساس نتایج مفروضات آزمون آماری 

گویی به  ویتنی برای پاسخ-اساس، از آزمون یو مان مستقل وجود ندارد؛ بر این  tپارامتری 

 ای استفاده شد. های پژوهش دارای متغیر وابسته با مقیاس فاصله ضیهفر

 ویتنی-نتایج آزمون یو مان -5جدول 

Zآمارة  Uآمارة  ها میانگین رتبه گروه متغیرها
 مقدار معناداری 

 تحصیالت پدر
 30/29 آزار حیوان

50/395 99/2- 003/0 
 09/44 آزار غیرحیوان

 تحصیالت مادر
 80/30 آزار حیوان

00/448 43/2- 02/0 
 71/42 آزار غیرحیوان

 قدرتی حس بی
 36/46 آزار حیوان

50/337 73/3- 0001/0 
 38/28 آزار غیرحیوان

 احساس ناکامی
 17/50 آزار حیوان

00/204 26/5- 0001/0 
 87/24 آزار غیرحیوان

 احساس تبعیض اجتماعی
 67/26 آزار حیوان

50/303 33/4- 0001/0 
 51/46 آزار غیرحیوان

 تجربة خشونت خانگی
 44/47 آزار حیوان

50/299 14/4- 0001/0 
 38/27 آزار غیرحیوان

 تجربة خشونت در مدرسه
 50/36 آزار حیوان

50/647 21/0- 84/0 
 46/37 آزار غیرحیوان

 خطرپذیری
 16/27 آزار حیوان

50/320 39/4- 0001/0 
 07/46 آزار غیرحیوان

 احساس داغ ننگ
 67/30 آزار حیوان

50/443 65/2- 008/0 
 83/42 آزار غیرحیوان

 دلبستگی به والدین
 19/47 آزار حیوان

50/308 16/4- 0001/0 
 62/27 آزار غیرحیوان

 طرد اجتماعی
 96/28 آزار حیوان

50/383 27/3- 001/0 
 41/44 آزار غیرحیوان

 0001/0 -18/6 50/152 64/51 آزار حیوان پذیری مسئولیت
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Zآمارة  Uآمارة  ها میانگین رتبه گروه متغیرها
 مقدار معناداری 

 51/23 آزار غیرحیوان

 فراغت نحوة گذران اوقات 
 57/46 آزار حیوان

00/330 29/4- 0001/0 
 18/28 آزار غیرحیوان

 محرومیت نسبی
 16/50 آزار حیوان

50/204 40/5- 0001/0 
 88/24 آزار غیرحیوان

 همساالن نابهنجار
 71/27 آزار حیوان

00/340 97/3- 0001/0 
 55/45 آزار غیرحیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت اول جدول ) نتایج درج

( و تحصیالت مادر P ،50/395  =U ≤ 01/0آزار در تحصیالت پدر ) آزار و غیرحیوان حیوان

(01/0 ≥ P ،00/448  =U تفاوت معنادار وجود دارد؛ بر این ) ساس، فرضیة اول پژوهش حاضر ا

آزار از نظر تحصیالت پدر و مادر با هم  آزار و غیرحیوان شود؛ یعنی دو گروه حیوان تأیید می

 تفاوت دارند.

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت دوم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0ادار وجود دارد )قدرتی تفاوت معن آزار در متغیر حس بی آزار و غیرحیوان حیوان

50/337  =Uشود که  شود. چنین استنباط می (؛ بر این اساس، فرضیة دوم پژوهش تأیید می

 کنند. قدرتی می آزار، بیشتر احساس بی آزار در مقایسه با گروه غیرحیوان آموزان حیوان دانش

آموزان  نشدهد که میان دو گروه دا ( نشان می5شده در قسمت سوم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در متغیر احساس ناکامی تفاوت معنادار وجود دارد) آزار و غیرحیوان حیوان

00/204  =Uشود که  شود. چنین استنباط می (؛ بر این اساس، فرضیة سوم پژوهش تأیید می

 کنند. آزار، بیشتر احساس ناکامی می آزار در مقایسه با گروه غیرحیوان آموزان حیوان دانش

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت چهارم جدول ) نتایج درج

 01/0آزار در متغیر احساس تبعیض اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار و غیرحیوان حیوان

≥P، 50/303  =Uشود. ازآنجاکه نمرات بیشتر در  (؛ بنابراین، فرضیة چهارم پژوهش تأیید می

آموزان  شود که دانش ه معنای احساس تبعیض کمتر است، چنین استنباط میاین متغیر ب

 کنند. آزار، بیشتر احساس تبعیض اجتماعی می آزار نسبت به گروه غیرحیوان حیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت پنجم جدول ) نتایج درج

تجربة خشونت خانگی تفاوت معنادار وجود دارد آزار در متغیر احساس  آزار و غیرحیوان حیوان
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(01/0 ≥ P ،50/299  =U؛ بر این اساس، فرضیة پنجم پژوهش تأیید می)  شود. چنین استنباط

آزار تجربة خشونت خانگی  آزار در مقایسه با گروه غیرحیوان آموزان حیوان شود که دانش می

 اند. بیشتری داشته

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت ششم جدول ) نتایج درج

آزار در متغیر احساس تجربة خشونت در مدرسه تفاوت معنادار وجود  آزار و غیرحیوان حیوان

شود؛ یعنی دو گروه  (؛ بنابراین، فرضیة ششم پژوهش رد میP ،50/647  =U > 05/0ندارد )

 سه باهم تفاوت معنادار ندارند. آزار از نظر تجربة خشونت در مدر آزار و غیرحیوان حیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت هفتم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در متغیر خطرپذیری تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار و غیرحیوان حیوان

50/320  =Uت بیشتر در شود. ازآنجاکه نمرا (؛ بر این اساس، فرضیة هفتم پژوهش تأیید می

آزار  آموزان حیوان شود که دانش این متغیر به معنای خطرپذیری کمتر است، چنین استنباط می

 آزار خطرپذیری بیشتری دارند. در مقایسه با گروه غیرحیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت هشتم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0تغیر احساس داغ ننگ تفاوت معنادار وجود دارد )آزار در م آزار و غیرحیوان حیوان

50/443  =Uشود. ازآنجاکه نمرات بیشتر در این  (؛ بنابراین، فرضیة هشتم پژوهش تأیید می

آموزان حیوان  شود که دانش متغیر به معنای احساس داغ ننگ کمتر است، چنین استنباط می

 کنند. احساس داغ ننگ میآزار، بیشتر  غیرحیوان  آزار نسبت به گروه

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت نهم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در متغیر دلبستگی به والدین تفاوت معنادار وجود دارد) آزار و غیرحیوان حیوان

50/308  =Uبیشتر در این شود. ازآنجاکه نمرات  (؛ بر این اساس، فرضیة نهم پژوهش تأیید می

آموزان  شود که دانش متغیر به معنای دلبستگی کمتر به والدین است، چنین استنباط می

 آزار دلبستگی کمتری به والدین خود دارند. آزار در مقایسه با گروه غیرحیوان حیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت دهم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در متغیر طرد اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد ) غیرحیوانآزار و  حیوان

50/383 =U شود. ازآنجاکه نمرة بیشتر در این متغیر  (؛ بنابراین، فرضیة دهم پژوهش تأیید می

آزار نسبت  آموزان حیوان شود که دانش به معنای طرد اجتماعی کمتر است، چنین استنباط می

 زار، بیشتر احساس طرد اجتماعی دارند.آ به گروه غیرحیوان
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آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت یازدهم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در متغیر مسئولیت پذیری تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار و غیرحیوان حیوان

50/152  =Uازآنجاکه نمرات بیشتر در  شود. (؛ بر این اساس، فرضیة یازدهم پژوهش تأیید می

آموزان  شود که دانش پذیری کمتر است، چنین استنباط می این متغیر به معنای مسئولیت

 پذیری کمتری دارند. آزار مسئولیت آزار نسبت به گروه غیرحیوان حیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت دوازدهم جدول ) نتایج درج

 01/0فراغت تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار در متغیر نحوة گذران اوقات  و غیرحیوان آزار حیوان

≥ P ،00/330  =Uشود. ازآنجاکه نمرات بیشتر در  (؛ بنابراین، فرضیة دوازدهم پژوهش تأیید می

شود که  تر است، چنین استنباط می این متغیر به معنای نحوة گذران اوقات فراغت ناسالم

 تری دارند. آزار نحوة گذران اوقات فراغت ناسالم آزار نسبت به گروه غیرحیوان ن حیوانآموزا دانش

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش ( نشان می5شده در قسمت سیزدهم جدول )نتایج درج

 ،P≤ 01/0آزار در متغیر محرومیت نسبی تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار و غیرحیوان حیوان

50/204  =Uشود. ازآنجاکه نمرات بیشتر در  این اساس، فرضیة سیزدهم پژوهش تأیید می (؛ بر

آموزان  شود که دانش این متغیر به معنای محرومیت نسبی بیشتر است، چنین استنباط می

 آزار محرومیت نسبی بیشتری دارند. آزار در مقایسه با گروه غیرحیوان حیوان

آموزان  دهد که بین دو گروه دانش شان می( ن5شده در قسمت چهاردهم جدول ) نتایج درج

، P ≤ 01/0آزار در همساالن نابهنجار تفاوت معنادار وجود دارد ) آزار و غیرحیوان حیوان

00/340  =Uشود. ازآنجاکه نمرات بیشتر در این  (؛ بنابراین، فرضیة چهاردهم پژوهش تأیید می

آموزان  شود که دانش ن استنباط میمتغیر به معنای داشتن همساالن نابهنجار کمتر است، چنی

 آزار، بیشتر همساالن نابهنجار دارند. آزار نسبت به گروه غیرحیوان حیوان

درخصوص شغل پدر فراوانی دو خانه برابر با صفر است. دربارة شغل مادر نیز فراوانی یک 

م تلفیق شد؛ به ها باه است؛ بر این اساس، خانه 5خانه برابر با صفر و فراوانی دو خانه کمتر از 

آموزان براساس شغل پدر به دو گروه پدران کارمند و غیرکارمند و براساس  این صورت که دانش

دار و شاغل تجمیع شدند. در ادامه از آزمون دقیق فیشر برای  شغل مادر به دو گروه مادران خانه

 گروهی استفاده شد.  های بین بررسی تفاوت
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 گروهی در شغل پدر و مادر های بین شر برای بررسی تفاوتنتایج آزمون دقیق فی -6جدول 

 گروه شاخص
 (df=  1آزمون دقیق فیشر ) آزار غیرحیوان آزار حیوان

 مقدار معناداری 2 درصد فراوانی درصد فراوانی

 شغل پدر
 8/10 4 0 0 کارمند

90/3 07/0 
 2/89 33 100 34 غیرکارمند

 08/0 03/3 3/76 29 4/91 32 دار خانه شغل مادر

P ،90/3  = > 05/0دهد که برحسب شغل پدر ) ( نشان می6نتایج جدول )
( و شغل مادر 2

(05/0 < P ،03/3  =
آزار تفاوت معنادار  آزار و غیرحیوان آموزان حیوان ( در دو گروه دانش2

آموزان  دانششود؛ یعنی دو گروه  وجود ندارد؛ بر این اساس، فرضیة پانزدهم پژوهش رد می

 آزار از نظر شغل پدر و مادر باهم تفاوت نداشتند. آزار و غیرحیوان حیوان

 گیری بحث و نتیجه

آزاری انجام شد. کنش  شناختی مؤثر در پدیدة حیوان این پژوهش با هدف بررسی علل جامعه

رد و گی های انحرافی جای می آزاری با پشتوانة نظری حوزة انحرافات اجتماعی در کنش حیوان

 دلیل تأثیرگذاری بر روابط انسانی و سالمت جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است.  به

های متفاوت در حوزة انحرافات  در این مطالعه پس از تعیین مسئله و با استفاده از نظریه

آزاری تعیین شد و مدل  بین برای بررسی علل بروز پدیدة حیوان اجتماعی، متغیرهای پیش

ردید. طبق این مدل پانزده فرضیه استخراج شد. پس از تفکیک دو گروه نظری ارائه گ

ها از  آوری داده آموز پنج پایة تحصیلی و جمع دانش 147آزار از بین  آزار و غیرحیوان حیوان

 های پژوهش پرداخته شد.  ساخته، به آزمون فرضیه نامة محقق طریق پرسش

صیالت پدر و مادر، تبعیض اجتماعی، طبق نتایج توصیفی این پژوهش، در متغیرهای تح

تجربة خشونت در مدرسه، خطرپذیری، احساس داغ ننگ، طرد اجتماعی و همساالن نابهنجار، 

آزار داشتند. در  آموزان غیرحیوان آزار میانگین نمرات بیشتری در مقایسه با گروه حیوان دانش

نت خانگی، دلبستگی به قدرتی، احساس ناکامی، تجربة خشو سایر متغیرها یعنی احساس بی

آموزان  فراغت و محرومیت نسبی نیز دانش پذیری، نحوة گذران اوقات  والدین، مسئولیت

جز  طورکلی، بین دو  گروه در تمامی متغیرها به آزار میانگین نمرات بیشتری داشتند. به حیوان

توان  اس، میتجربة خشونت در مدرسه و شغل پدر و مادر تفاوت معنادار نداشتند؛ بر این اس

قدرتی، احساس ناکامی، احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض اجتماعی، تجربة  حس بی
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پذیری، خطرپذیری، احساس داغ ننگ، نحوة  خشونت خانگی، همساالن نابهنجار، مسئولیت

فراغت، تحصیالت والدین و طرد اجتماعی را از عوامل مؤثر در بروز پدیدة  گذران اوقات 

 نست. آزاری دا حیوان

کننده که خانواده  طبق نتایج این پژوهش، هرچه دلبستگی و نوع ارتباط با عوامل اجتماعی

یابد. این یافته بر نظریة  آزاری افزایش می در رأس آن قرار دارد کمتر باشد، احتمال حیوان

های  بر تأثیر پیوندهای فرد با نهادهای مؤثر در بروز کنش کنترل اجتماعی هیرشی مبنی 

های  افی منطبق است. در زمینة تأثیر مثبت تجربة خشونت خانگی بر بروز کنشانحر

آمیز و رفتارهای انحرافی توسط فرد، نتایج این پژوهش بر نظریة یادگیری باندورا  خشونت

کردن الگوهای رفتاری افراد  منطبق است؛ به این صورت که کودکان از طریق مشاهده و تجربه

کنند. نتایج این پژوهش در  سازی می خود مدل رفتاری جدید را پیاده آموزند و آن الگوها را می

های انحرافی بر نظریة پیوند افتراقی ساترلند  زمینة مؤثربودن همساالن نابهنجار در بروز کنش

رفتاری و انگیزة عمل  رفتاری، کج منطبق است؛ براساس نظریة وی، در جریان رشد، فرد درست

آموزد. نتایج پژوهش در زمینة مؤثر  های نخستین و خانواده می روهویژه از گ به رفتار را به

شدن احساس تبعیض اجتماعی بیشتر، محرومیت نسبی بیشتر و احساس ناکامی بیشتر بر  واقع

سازمانی اجتماعی کوهن مبنی بر اینکه  های انحرافی بر نظریة فشار مرتن و نظریة بی بروز کنش

یابد، منطبق است. تأثیر  ن رفتارهایی در فرد افزایش میدر طی این مسیر احتمال بروز چنی

خطرپذیری بر بروز کنش انحرافی مؤید نظریة عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی است؛ یعنی 

 یابد.  در فردی با خطر پذیری بیشتر احتمال بروز رفتارهای انحرافی افزایش می

شناختی به بررسی علل  شایان ذکر است که تاکنون در هیچ پژوهشی از رهیافت جامعه

های قانونی و اهمیت حضور موجودات  آزاری پرداخته نشده است و فقط به خأل پدیدة حیوان

های  ها بسنده شده است. با توجه به قرارگرفتن این پدیده در ذیل کنش دیگر و تکریم آن

عوامل  ( با نتایج این پژوهش در زمینة اثرگذاری این1384انحرافی، پژوهش اسنادی گلچین )

اجتماعی بر پدیدة حیوان آزاری همخوانی دارد. همخوانی پژوهش وی با پژوهش حاضر، از 

-حیث اثرگذاربودن متغیرهای دوستان نابهنجار، نحوة ارتباط با والدین و طبقة اقتصادی

محیطی دچار  نشین است که به واسطة سبک زندگی و شرایط زیست اجتماعی قشر حاشیه

ناکامی، طرد اجتماعی، تبعیض اجتماعی، نحوة گذران اوقات فراغت  احساس محرومیت نسبی،

های انحرافی  تر و احساس داغ ننگ هستند که این عوامل در بروز کنش به شکل نامطلوب
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های انحرافی در سطح جامعه و همچنین  مؤثرند. درنهایت، نبود توجه کافی به چنین کنش

ی ما را از بخش بزرگی از جامعه که در آینده آزار نبودن آمار رسمی و دقیق حیوان دردسترس

 کند.   تواند سالمت و پویایی اجتماع را با خطر مواجه کند، غافل می می

آمیز در کودکان از  براساس نتایج پژوهش، نیاز ضروری به تغییر الگوهای رفتاری خشونت

در سنین توجهی به چنین رفتارهای انحرافی  شود. در صورت بی احساس می  طریق آموزش

ای با  کودکی، براساس مطالعات و مستندات شاهد افزایش جرایم ناشی از خشونت و جامعه

محیطی و به تبع آن  سالمت کمتر خواهیم بود؛ بنابراین، یکی از راهکارها، ارتقای فرهنگ زیست

های انحرافی،  تواند بر کاهش کنش محیطی در افراد یک جامعه است که می اخالق زیست

های  دلیل حساسیت دوران کودکی و اهمیت آغاز کنش و خشونت مؤثر واقع شود. به پرخاشگری

های انحرافی به  زاتر و سرایت این کنش ناشی از خشونت در این سن که به بروز رفتارهای آسیب

تواند ما را به  شود، آموزش و تغییردادن الگوهای رفتاری در این سنین می  عموم جامعه منجر می

( مبنی 1393تر سوق دهد. این مطلب با نتایج پژوهش توکلیان ) ی پویاتر و سالما سوی جامعه

زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دبستانی و پژوهش  بر نقش مثبت آموزش محیط

محیطی نوعی رفتار و روش زندگی  فرهنگ زیست( مبنی بر اینکه 1396درودی ) راد و اهلل ستاری

داند، بلکه آن  را راهی برای توسعة اقتصادی و اجتماعی میتنها طبیعت و منابع آن  است که نه

آورد،  دو و همچنین ضرورتی برای حفظ بقای انسان به شمار می  را الزمة رسیدن به آن

توان  محیطی نمی ترتیب، بدون وجود آگاهی در حوزة فرهنگ و اخالق زیست ؛ بدینهمسوست

از راهکارهای آموزشی و ایجاد باورهای  سالمت جامعه را تضمین کرد؛ بنابراین، با استفاده

توان به  محیطی می های حوزة اخالق زیست محیطی در فرهنگ جوامع و درنهایت آموزش زیست

زیست و به تبع آن شهروندانی  فرهنگی مناسب در راستای حفاظت و صیانت از محیط

هنگی و پذیر دست یافت که در نتیجة این امر منافع اقتصادی، اجتماعی، فر مسئولیت

 شود و بقای نسل آینده تضمین خواهد شد. محیطی حفظ می زیست
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