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  چكيده
ويژه خشونت عليه زنان و اي در حوزه خشونت خانگي بستردهگ هايپژوهش ،هاي گذشتهدر دهه

ري نه ابرادرآز ـ از خشونت خانگي يا همان خواهر يشكل ديگر مورددر  اما ؛كودكان انجام شده است
آميز فرزندان رفتارهاي خشونتبلكه اغلب والدين نيز  توجهي شده است،از سوي پژوهشگران كمتنها 

اغلب اين  اين در حالي است كهگيرند. ناديده مي كودكانهرفتارهاي معمول  مثابهنسبت به يكديگر را به 
و به تبع آن در افزايش  گذاردبي بر رشد و شناخت اجتماعي كودكان ميتاثيرات عميق و مخرّ ،موارد

 عوامل اجتماعي و فرهنگي پديده ،در اين ميان. گذار استاحتمال ارتكاب رفتارهاي مجرمانه نيز اثر
توصيف پژوهش حاضر به نمايد. ها مشخص ميروابط افراد را در خانواده شكلپنهاني هستند كه 

ي هافرهنگي و اجتماعي خانواده هاي اقتصادي،زمينهبرادرآزاري با هدف بررسي  ـ شيوع خواهر
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يك و شش شهر  نواحيآموزان دبيرستاني نفر از دانش 600مطالعه به شيوه پيمايشي در ميان      
ديدگي و بزهكاري با آلفاي خوداعالمي بزهساخته در دو بخش مشهد با استفاده از پرسشنامه محقق

دهد ها نشان ميتحليل داده شد. انجام 1400 -1399و در سال تحصيلي ، طراحي 0,918كرونباخ 
ها مانند تحصيالت ناكافي والدين، فقر و بيكاري بر ميزان شيوع هاي فرهنگي و اجتماعي خانوادهويژگي

هاي خانوادگي سطح آموزاني كه به لحاظ زمينهت و دانشخشونت ميان خواهر و برادرها تاثيرگذار اس
  ها رواج بيشتري داشته است.تري نسبت به سايرين داشتند، خشونت در ميان آنپايين

بر ميزان خشونت  ،هادهد كه عوامل اجتماعي و سطح فرهنگي درون خانوادهپژوهش نشان مي اين     
هاي هنجاري لفهؤاز طريق آموزش و رسانه م اي بتواندجامعهبنابراين چنانچه  ؛استمؤثر بين فرزندان 

با  ايرانگذار قانون د.ها شوسالمت خانواده يسبب ارتقا تواندمي، تقويت نمايدرا ها و فرهنگي خانواده
اين نوع خشونت مقابله با مهم جهت  گامي ،1399اطفال و نوجوانان مصوب  از تصويب قانون حمايت

  ت.اس برداشتهرفتاري 
  

 ،خوداعالمي بزهكاري ،ديدگيخوداعالمي بزه ،برادرآزاريـ  خواهر ،خشونت خانگي :واژگان كليدي
  آموزان دبيرستاني شهر مشهددانش

  
  مهمقدّ .1

هرچند زندگي جمعي بدون  .انسان موجودي است كه ذاتاً تمايل به زندگي در اجتماع دارد
آل براي جوامع بشري بوده، اما به حقيقت پيوستن اين مشكالت رفتاري، هميشه تصويري ايده

 ،ها. عواملي همچون ميل به بقا، شرايط محيطي و رسيدن به خواستهاستتصوير امري دشوار 
له خشونت، أگردد. جذابيت پژوهش پيرامون مسغرايز انساني مانند خشم مي استفاده ازموجب 

در اين حوزه  پژوهشداشته و آنها را به بسياري را به خود مشغول  پژوهشگرانهمواره ذهن 
به  1960ها كه از آميز درون خانوادهعمال رفتار خشونتاِ لهأويژه مسب ترغيب نموده است.

بعد توجهات بيشتري را به خود معطوف داشته است. رفتاري كه زماني سعي بر پوشيده بودن 
يل تحوالت فرهنگي، به يك به دلشد، امروزه و مخفي ماندن آن در حريم خصوصي افراد مي

است تا با شناسايي عوامل و  پژوهشگران بدل شدهالمللي بر سر راه جهاني و بين چالش
  .موجبات پيشگيري از آن را فراهم آورند ،هازمينه
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هاي رخ داده بين افراد از عواملي است كه بستگي تام به رفتارهاي تهاجمي و خشونت     
بررسي تاثير  ،در نتيجه و عوامل شخصيتي و رواني افراد دارد.ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي 

فراهم  هاسالمت خانواده يجهت ارتقا تواند اقدامات پيشگيرانه رااين عوامل بر خشونت مي
هاي پنهاني هستند كه بر نوع و شكل روابط فرهنگي پديده و هاي اجتماعيعوامل و زمينه آورد.

موجب تعارض در روابط ميان اعضاي  ،دگرگوني در اين زمينهثر است و ؤافراد در خانواده م
است كه نسبت به  فراهمحفظ امنيت در خانواده زماني  ،از سوي ديگر شود.يك خانواده مي

هاي در دههشكال خشونت در خانواده، شناخت كافي براي افراد جامعه حاصل شود. تمام اَ 
خانگي بويژه خشونت عليه زنان و كودكان اي در حوزه خشونت گسترده هايپژوهش ،گذشته

ب رغم گسترش و پيامدهاي منفي و مخرّبه آزاري،برادر ـ اما خشونت خواهر؛ انجام شده است
توان با شناسايي و درمان كه با كمي تامل مي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درحالي

را در اغلب مواقع گرفت.  خشونت بين خواهر و برادرها، جلوي ساير اشكال خشونت خانگي
اند و تعامالت بين آنها و زوجين نيز خود، در محيط خانواده پرورش يافتهبه اين دليل كه 

رفتار آنان در آينده  گذاري بر نحوهخواهر و برادرانشان و ساير اعضاي خانواده نقش تاثير
  دارد. 

شود، شكلي از مي مطرحبرادرآزاري  ـ اصطالحي كه در منابع التين به عنوان خواهر     
كنند و در بيشتر عمال ميخشونتي كه فرزندان يك خانواده عليه يكديگر اِ ؛خشونت خانگي است

هاي شود كه رفتار آنان را عادي و به حساب شيطنتبه رو مي توجهي والدين رواوقات با بي
ا را وارد يك چرخه نهو برادرها آآميز ميان خواهر گذارند. حال آنكه رفتار خشونتمي انهكودك
اين رفتار رفته  ،به رو نشود ترهاي خود روكند كه اگر با واكنش مناسب بزرگجويي ميانتقام

اي كه آنچنان براي افراد لهأمس ؛دشوله آزار دهنده ميأو تبديل به يك مس يابدميرفته تداوم 
  تلقي نمايند. را خشونت توانند آنشود كه به دشواري ميعادي تلقي مي

توان عادي خواهر و برادر را مي رابطهاصلي اين است كه تا چه زمان  اكنون، پرسش     
در  چنين پرسشيبه  عمال خشونت دانست؟ پاسختوان آن را اِاي ميو در چه مرحله انگاشت

برخي از  ،شود. با اين وجودداده مي ـ ياعم از كيفي و كمّـ ميداني  هايپژوهشسايه انجام 
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سه حوزه بايد مدنظر  ،برادرآزاري ـ خواهرخشونت معتقدند در هنگام بررسي  پژوهشگران
بايد ديد خواهر و برادرها چه درك و ديدگاهي نسبت به روابط خود  ،آنكه نخست :قرار گيرد

، ديگر آن را كندرفتار ديگري را آزار تلقي  يبا يكديگر دارند. در نتيجه اگر خواهر يا برادر
قصد و نيت مرتكب است. در  ،توان رفتار عادي و صرفا رقابت كودكانه تلقي نمود. دومنمي

تواند با باشد كه مياينجا هدف اصلي و اوليه مرتكب، آزار رساندن به خواهر يا برادر خود مي
باشد. در آخر،  غيره تر ونمايي، كنترل خواهر يا برادر ضعيفهاي مختلف همچون قدرتانگيزه

  وم و شدت رفتار آزار دهنده است. تدا
زماني كه رفتاري آزار دهنده به طور مداوم و شديد بين طرفين صورت بگيرد، به آن      

 ,Kiselica ,1697-1696 ., p2013Morrill & Bachman ( شودبرادرآزاري گفته مي ـ خواهر

1694 .p ,2007Richards, ‐Morrill& (.  اين سه حوزه درك، قصد و شدت بر روي انواع
برادرآزاري نيز مانند ساير انواع خشونت  ـ خواهر برادرآزاري قابل بررسي است. ـ خواهر

  خانگي، سه حالت عمده دارد:
  
 جسمي يا فيزيكيبرادرآزاري  ـ خواهر) 1

به طور عمدي كه خواهر يا برادري  جسمي يا فيزيكي اين استبرادرآزاري  ـ خواهرمنظور از 
هاي فيزيكي وارد نمايد. هرچند كه مطالعات نشان داده و آگاهانه به خواهر يا برادر خود آسيب

اما حداقل دو سوم نوجوانان  ،يابداست كه خشونت خواهر و برادرها با افزايش سن كاهش مي
 & Hoffman, Kristi(دهندمي شكلبار حمله فيزيكي عليه خواهر يا برادر خود در سال يك

Edwards, 2004, p. 187 .(  
دهد و از مرحله خشونت در ميان خواهر و برادرها طيف وسيعي را تشكيل مياز  گونهاين      

گيرد. برخي از اين ي شديد آن يعني قتل را دربرميل دادن است تا مرحلهخفيف كه شامل هُ
ل دادن، تن، چنگ زدن، هُرفتارها شامل ضرب وشتم، خراشيدن با ناخن، لگد زدن، گاز گرف

چاقو زدن، مو كشيدن، آب دهان ريختن، مشت زدن، سيلي زدن، اقدام به خفه كردن و سوزاندن 
  ). ,p2005Hoffman, Kiecolt & Edwards ,. 115(است غيره و
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  رواني و عاطفيبرادرآزاري  ـ خواهر )2
- شود تا خشونتزا سبب ميمرتكب با استفاده از كلمات يا رفتارهاي آسيب ،در خشونت رواني

 شامل مواردي همچون ؛ اين قِسم خشونتكنترل درآورد يا به وي آسيب وارد كند تحتديده را 
و  حرمتي، ترساندن، تمسخر، توهين، نامگذاري، تهديد، شكستن وسايل، كنترل رفتارتحقير، بي

 ون، حبس يك فرد فت و آمد يا دسترسي به تلفتعيين بايدها و نبايدها، ايجاد محدوديت در ر
  ). Morill & Bachman, 2013, p. 1699( است غيره
ها دارد؛ چرا كه در اغلب منابع التين خشونت رواني شيوع بيشتري نسبت به ديگر خشونت     

اند يا آزار متحمل شده را دانند كه مورد خشونت قرار گرفتهنمي ديدگانبزهبيشتر  ،سواز يك
آميز هاي اهانتپيام ديدگانبزه اغلبنند كه گزارش نمايند؛ در نتيجه داقدر قابل اهميت نميآن

دانند. از تدريج جزيي از هويت و شخصيت خود ميكنند و آن را بهپذيرند و دروني ميرا مي
عمال اين شكل از خشونت از ديدگاه مرتكب با تقبيح زيادي همراه نيست و هنگام اِ ،سوي ديگر

  شود.رفتارهاي خشن دچار عذاب وجدان كمتري ميآن نسبت به ساير 
خانواده انجام داده است،  150بر روي فرزندان  1990در پژوهشي كه توسط ويه در سال      

افراد نمونه، خشونت رواني مانند ارعاب، تحريك، از بين بردن اموال و  %78مشخص شد كه 
  ). (Wiehe, 1997, pp. 38-40شكنجه و كشتن حيوانات خانگي را تجربه نمودند

  
 برادرآزاري جنسي ـ خواهر )3

تحميل  .برادرآزاري است ـ ترين شكل از خواهرخشونت جنسي بين خواهر و برادرها پنهاني
تواند شروع شود و تا مرحله تجاوز شدت يابد كه گاه از يك لمس مي را ـ نوع رفتار جنسي هر
توان به لمس، خواهر و برادرها مي بين رفتارهاي جنسيِميان گويند. از خشونت جنسي مي ـ

اشاره نمود. هر چند تخمين  غيره هاي جنسي، روابط جنسي ونوازش، تماس جنسي، شوخي
مريكا ادر  هاپژوهش. استمطالعات حاكي از وسعت آن  اما ،شيوع اين پديده دشوار است

بر بيشتر از سوي والدين برا 5خواهران و برادران دهد كه تجاوز جنسي از سوي نشان مي
  . )Adler, 1995, p. 818 & Schutz( استآنها صورت گرفته 
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هاي تواند چالشخواهر و برادرها امري است كه مي بينويژه در هاي جنسي بخشونت     
بيشتري به دنبال داشته باشد و در صورت آشكار شدن آن، روابط تمام اعضاي خانواده را 

بيشتر مواقع اين موارد به دليل عواقب قانوني و مجازات سنگين آن گزارش نمايد. در مختل مي
  مانند.شود و همواره والدين بر سر دو راهي محافظت از قرباني يا مرتكب مينمي

  
  برادرآزاري ـخواهر ي به گفتمان تقنيني ايران در خصوصنگاه. 2

بايد ديد قانونگذار تا چه مرحله به  ،برادرآزاري ـ خواهر هاي مختلفبا مشخص شدن گونه
از آنجا كه در اغلب موارد طرفين  ؟موضوع خشونت ميان خواهر و برادرها پرداخته است

، يكي از قوانين حايز اهميت در ايران قانون حمايت از سال هستند 18درگير اين خشونت زير 
گذار ، قانون1399 درن طفال و نوجواناااز با تصويب قانون حمايت  نوجوانان است. اطفال و
. تا قبل برداشتخواهر و برادرها  بين مند كردن روابطمهم و تاثيرگذار در جهت قانون گامي

به تفكيك قائل  آنكهبيقانونگذار  ،1381در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب  ،آناز 
سال در نظر گرفته بود و  18دامنه حمايت خود را براي افراد زير  گردد، طفل و نوجوان بين

 شد،ميكه موجب صدمه جسماني، رواني و اخالقي را به صورت كلي هر نوع آزار كودكان 
قانون  224ماده  در ،زنا با محارم مربوط به خشونت جنسيتحت شمول قانون قرار داده بود. 

مگر اينكه طرفين  ؛مجازات آن اعدام است وده جرم انگاري ش 1392مجازات اسالمي مصوب 
قانون در  اما شود.كه حسب مورد اقدامات تاميني در نظر گرفته مي يا يكي از آنان نابالغ باشد

ر و برادرها نيز مورد توجه شكال خشونت جنسي خواهساير اَ ،طفال و نوجوانانااز حمايت 
هركس نسبت به طفل يا «: آن آمده است ذيل بندهايو  10در ماده  گذار قرار گرفت.قانون

 نوجوان مرتكب آزار يا سوءاستفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد
يا غير تماسي توسط محارم صورت بگيرد به ترتيب به مجازات  آزار جنسي تماسيچنانچه ... 

ال خشونت جنسي شكاز اهميت ساير اَ حاكياين امر  .»شودمحكوم مي 7و  5تعزيري درجه 
  .استگذار براي قانون

چنانچه طفل يا نوجوان ياد شده، قانون  3ماده  »ژ«براساس بند  ،بر خشونت جنسي عالوه     
و موجب مداخله و  شودميآميز محسوب وضعيت مخاطرهرفتار قرار بگيرد،  ءمورد سو



  1400 تابستان ،2 شماره ،1 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق كيفري و جرم شناسي مدرس

13 

 تبيينرفتار را چنين  ءهمين قانون سو 2در ماده قانونگذار . گردداز وي مي حمايت قانوني
كه سالمت جسمي، رواني، [است] هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي  ،رفتار سوء« نموده است:

اخالقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، 
كه استفاده جنسي، توهين يا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي  محبوس كردن، سوء

جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و يا خودداري از 
بر تعرض جنسي،  گذار عالوهطور كه در اين ماده آمده، قانونهمان ،بنابراين ؛»كمك به وي

همچنين قانونگذار مصاديق  هاي رواني و جسمي را نيز مورد توجه قرار داده است.خشونت
اي به گونه است؛ از تحصيل اطفال و نوجوانان پرداخته تخشونت را توسعه داده و به حماي

نظر گرفته و به حمايت از حق  نوعي خشونت رواني دررا از تحصيل كودك  ممانعت كه گويي
ري و مراقبت وليت نگهداؤتحصيل پرداخته است. به اين ترتيب اگر يكي از برادر يا خواهر مس

قابل  7مطابق ماده  ،را فراهم نمايداز طفل را برعهده داشته و اسباب امتناع از تحصيل طفل 
 9، طبق ماده انگاري والدين موجب اين خشونت گرددچنانچه سهل ،سوديگر  از مجازات است.

  اين قانون قابل مجازات است.
 ـ خواهرديدگان خشونت از بزه كيفريكه قانونگذار تالش مهمي در جهت حمايت با آن     

شكال و مصاديق اين تمام اَمسأله مطرح است كه  همچنان اينولي  ،برادرآزاري نموده است
 18خشونت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و صرفا چتر حمايتي قانونگذار تا سن 

ها خارج از دهد كه برخي از خشونتها نشان ميكه بسياري از گزارش در حالي ؛سال است
  شود.عمال مياِ يسنمحدوده اين 

  
  ادبيات نظري پژوهش. 3

 هايهشناختي دارد، به همين دليل تمام نظريخانگي ريشه در مسائل جامعهاز آنجا كه خشونت
شناسي در حوزه جامعه هايهباشند. در اينجا نظريتبيين موضوع مي هشناسي قادر بجامعه

اي شود: دستهميشود به دو دسته تقسيم خانگي كه با آن چارچوب فرضيه تبيين مي خشونت
و ساختارهاي اجتماعي را مورد بررسي قرار  توجه دارندابعاد كالن جامعه  هب ها،از نظريه
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رد را مورد توجه قرار داده و رفتارهاي هستند كه ابعاد خُ هاييهدسته ديگر، نظري ؛دهندمي
  .كنندشناسي ميسيبمنحرفانه را آ

  
  ساختارهاي اجتماعي (ابعاد كالن). 3-1

-ماهيتي جامعه ،رنظريه فشا ررسي است.بقابل طرح و  نظريه فشاراجتماعيذيل اين عنوان، 

افراد اجتماعي است تا بر روي  و شرايط شناسانه دارد و تمركز آن بيشتر برروي ساختارها
ثر بر رفتارهاي مجرمانه ؤاجتماعي را م و عوامل ختارهااس ،فشار ه. در واقع نظرييك جامعه

جرم يك آسيب اجتماعي است و مجرم محصول جامعه  ،داند. از منظر اين ديدگاهو منحرفانه مي
  ش است.يخو
است  (يا همان نظريه آنومي)نظريه فشار ساختاري مرتون ارتباط،در اين  ترين نظريهمهم     

داند. همچنين نظريه فشار عمومي جامعه را سبب فشار ميدستيابي به اهداف فرهنگي كه عدم
از بين رفتن انگيزه ، عدم دستيابي به اهداف ارزشمند و مثبت زندگيگنيو كه عواملي همچون ا

توليد فشار  أرا منش هاي منفيحضور انگيزه و محرك و افراد در زندگيهاي مثبت و محرك
دستيابي به ناكامي منزلتي كوهن كه اعتقاد دارد عدمداند و نظريه تمام طبقات اجتماعي مي در

 مجرمانهو  هاي منحرفانهكند و نتيجه آن توليد خرده فرهنگجايگاه اجتماعي، فشار ايجاد مي
  .(Agnew, 1992, p. 51)است

  
  رد)شناسي رفتار منحرفانه (ابعاد خُآسيب. 3-2

كه ساختارهاي اجتماعي را مورد  عد كالنبُ :شودعد بررسي ميو فرهنگ در دو بُ  جرمرابطه 
 ريشه ،شناسي مي كند؛ بنابراينكه رفتارهاي منحرفانه را آسيب ردخُ عد دهد و بُتوجه قرار مي

  .نمودتوان در ساختارهاي اجتماعي دنبال تمام رفتارهاي منحرفانه را نمي
نظريه يادگيري پردازد تر ميشناسي در ابعاد كوچكآسيب بههايي كه يكي از نظريه     

دارد و رفتار  اكتسابي و فرهنگي ماهيتي منحرفانه رفتار ،. بر اساس اين نظريهاست اجتماعي
 ـ سيرِ كْ ساترلند و دونالدادوين اچ. شود. گرفته ميفرا مجرمانه از طريق مشاهده و تقليد 
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- در گروه نديگراها رفتارهاي خود را در معاشرت با انسان ندمعتقد حوزه ـپردازان اين نظريه

افراد در  ،ديگر سخنبه گيرند؛ بينند و ياد ميهاي خاص آموزش ميدر محل يا هاي مختلف و
(وايت و هينز،  گيرندهاي افتراقي رفتارها را ياد ميهمنشينيدر جريان فرايندهاي اجتماعي و 

  ).158-159 صص ،1394
توسط  1967در سال است كه خرده فرهنگ خشونت  ، نظريهها در سطح خُرداز ديگر نظريه     

مختلف  هايهاي از نظريمجموعه ، ذيلولفگانگ و فراكوتي توسعه يافت. از نظر آنان خشونت
-روان و هاي فرهنگي)ي(همچون منازعه فرهنگ، معاشرت ترجيحي، نظامختشناجامعه

 طور هب ترجيحي) است.هايي در مورد يادگيري، شرطي شدن، هويت ي(همچون نظريهختشنا
هاي متفاوت خرده فرهنگ و ارزشواجد  هرچند افراد كجرو ايشان،نظريه  بر اساس خالصه

نيست هاي آن كلي و در تعارض كامل با فرهنگ اصلي ولي تفاوتباشند، ميبا فرهنگ مركزي 
  ).140-139صص ،1383 (فرانكلين،

  
  پژوهش ادبيات تجربي. 4
هاي خانگي انجام شده است كه خشونت فارسي در رابطه با هاي بسياري به زبانپژوهش 

-آزاري و يا همسرآزاري بوده و تقريبا هيچ پژوهش روشها كودكعمدتا موضوع اين پژوهش

-با رويكرد جرم برادرآزاري ـ عد ديگر خشونت خانگي يا خواهرمندي تاكنون در خصوص بُ

برادري، ـ  تعارضات خواهر« توان به مقالهدر اين زمينه تنها مي به انجام نرسيده است. يختشنا
نيا، فرح بخش، كرم رازي، نگاشته حسن» آموزانجنسيت و الگوهاي فرزندپروري در دانش

برادري و ارتباط آن با ـ  وازپور اشاره داشت كه به بررسي تعارضات خواهر و دوستيان
 ند.اهاي و تربيتي پرداختسي و با رويكرد مشاورهشنافرزندپروري فارغ از نگاه جرم هايسبك

هاي ناموسي البته برخي از منابع فارسي به صورت غيرمستقيم و در هنگام بحث پيرامون قتل
 ـ اند؛ اما ادبيات فارسي در خصوص خواهرو زنا با محارم به اين موضوع اشاره كرده

غير است. از سوي ديگر ادبيات  خانگي كامال فقيربرادرآزاري به عنوان شكلي از خشونت
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در مقام مقايسه  ،بيشتري دارد. به هر رو غنايفراواني و  ،در خصوص اين موضوع فارسي
  .است نيز كمتر به اين عنوان پرداخته غير فارسي هايدر پژوهش ،خانگيبا ديگر انواع خشونت

هنجارها، فرهنگ و  از جملهذكر است كه ميزان شيوع خشونت به داليل مختلف شايان      
اي ههاي پژوهشها بسيار دشوار است. با اين حال نتايج و چكيده يافتهاعتقادات در خانواده

شناسي و براساس روش كار به دو دسته شيوع برادرآزاري را  ـ خارجي در زمينه خواهر
  نمود:تقسيم  توانميشناسي علت

 651 در ارتباط بااي كه مطالعه جرياندر هافمن و همكارانش ميزان فراواني و گستردگي: 
سال در شهر ويرجيناي آمريكا انجام دادند دريافتند كه تقريبا  19تا  17سني  آموز با بازهدانش

آنان  %5آميز شده بودند و كمتر از آموزان مرتكب حداقل يك عمل خشونتاز دانش %69حدود 
فاده يا تهديد به وسيله از سالح نسبت ترين اعمال خشن مانند خفه كردن و استمرتكب خطرناك

 ,Hoffman( دهندگان اين رفتار مردان بودندبه خواهر يا برادر خود شده بودند كه اغلب پاسخ

1125-1123., p2005Kiecolt & Edwards, .(  مطالعات در زمينه پرخاشگري فيزيكي نشان
هاي ديگر از ساير گروهدهد كه تجربه خشونت فيزيكي از سوي خواهر و برادرها بيشتر مي

  .) ,p: 2011Caspi,10-11( مانند دوستان و حتي والدين است
برادرآزاري مطالعه نمود  ـ سال خواهرديده بزرگنفر بزه 150بر روي ويه ، 1997در سال      

مربوط به خشونت عاطفي و كالمي است كه  %78و دريافت كه بيشترين فراواني با ميزان 
 هاپژوهش). Wiehe, 1997, p. 43-45( باشدخشونت ميان خواهر و برادرها ميترين شكل شايع

رغم شيوع بيشتر آن، زياد مورد توجه بهخواهر و برادرها،  بيندر زمينه خشونت رواني 
   و تحقيقات كمتري در اين رابطه وجود دارد. قرار نگرفته پژوهشگران

دانشجوي كارشناسي در شش دانشگاه  796بين  1980در سال هاي فينكلهوربررسي     
از مردان در دوران كودكي با يك خواهر و  %10زنان و  %15نيوانگلند آمريكا نشان داد كه 

ترين رفتار، لمس و نوازش برادر خود نوعي از روابط جنسي را تجربه كرده بودند و شايع
بيش از مردان قرباني داد كه زنان ها نشان ميجنسي گزارش شده بود. در اين پيمايش يافته

 ). Finkelhor, 1980,p:191-192( هاي جنسي قرار گرفته بودندخشونت
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هايي كه روابط كه اغلب خانواده ه استدادشناسي نشان مطالعات در زمينه علتشناسي: علت
مطالعات انجام  .بيشتر استآنها آميز با يكديگر دارند ميزان خشونت در ميان فرزندان خشونت

هايي از كودكاني كه در خانواده %37 كودك در آمريكا حاكي از آن است كه 498شده بر روي 
كنند مرتكب حداقل يك عمل خشونت فيزيكي عليه خواهر آميز زندگي ميبدون رفتار خشونت

شونت هاي با سابقه خكودكان با خانواده %100حال آنكه  ؛اندسال شدهو برادر خود در طي يك
 شكال خشونت فيزيكي خطرناك عليه خواهر يا برادر خود، مرتكب شدندخانگي حداقل يكي از اَ

)98. p ,1990Straus, Murray, Gelles, .(  
و  هاخشونت فيزيكي خواهر در زمينهاساس مطالعات خود  بر 2004هافمن در سال      

اجتماعي و خانوادگي و شكل واكنش كند كه هنجارهاي فرهنگي، ساختارهاي برادرها، بيان مي
و برادرها را تشديد يا  هاآميز ميان خواهروالدين به خشونت فرزندان، رفتارهاي خشونت

كرد. بر اين اساس كه اغلب كند. نتايج اين پژوهش نظريه فمنيستي را نيز تاييد ميتضعيف مي
دختران رفتارهاي  كنند. اگرچه هم پسران و همها را مردان به زنان تحميل ميخشونت

توجه به  ولي امكان استفاده پسران از رفتارهاي خشن، با ،گيرندپرخاشگرانه را ياد مي
  ). ,p ,2005Hoffman et al.1107( باورهاي فرهنگي، بيشتر است

را  اين گونه خشونتدر زمينه خشونت رواني،  1995  تون در سالنگزارش ويپل و في     
ولي از آنجا كه اغلب والدين و  ؛دانندميان خواهر و برادرها ميترين نوع خشونت در شايع

خواهر و برادرها امكان تمايز ميان رفتار عادي و خشونت را ندارند، در نتيجه امكان محاسبه 
دهد مطالعات آنان در اين زمينه نشان مي .شيوع آن در ميان خواهر و برادرها دشوار است

ثر در ؤدين، جمعيت اعضاي خانواده و طالق عوامل مفقر، بيكاري، تحصيالت محدود وال
  ). ,p1995Whipple & Finton ,.137( ستخشونت ميان خواهر و برادرها

ثر و دخيل بر روي خشونت جنسي ؤدهد عوامل مي در تركيه نشان ميختشناتحقيقات علت     
فقدان آموزش در خصوص مسائل جنسي و بلوغ به كودكان،  :عبارتند از خواهر و برادرها

 دي و منسجم نبودن روابط خانوادگيتحصيالت ناكافي والدين، ضعيف بودن وضعيت اقتصا
)550. , p2016Karbeyaz, Toygar, & Celikel, .(  ،به مواردي از  پژوهشگران برخيبه عالوه

 ،دانندآن دو خود را نه تنها قرباني نميكنند كه روابط جنسي بين خواهر و برادر اشاره مي
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شود و اغلب تا زماني گزارش داده نمي ديدگي، بزهدر نتيجه ؛بلكه خواهان اين روابط هستند
كنند كه . نويسندگان نيز به اين موضوع اشاره ميماندكه منجر به حاملگي نشود مخفي مي

ر سنين حساس و بلوغ قرار دارند و برادرهايي درگير اين روابط هستند كه د هاعمدتا خواهر
 ,p ,2019Tener & Silberstein. 194-(است هاي جنسي ها اغلب به علت كنجكاويو رفتار آن

195(. 
اي به شكل آنالين در يك كلينيك سال مصاحبه 16نفر در بازه سني  23، از 2019در سال      

و برادرها پرسيده  هاميان خواهر. از آنان در خصوص تجربيات خشونت شداستراليايي انجام 
هاي فيزيكي، بر بيان تجربيات شديد خود در خصوص خشونت شوندگان عالوهشد. مصاحبه 

اعتنايي و ترين مشكل آنان، بيرواني و جنسي با خواهر و برادرشان اعالم نمودند كه بزرگ
دمات اجتماعي توانايي دسترسي به خانكار والدين نسبت به خشونت خواهر و برادر و عدم

پاشيدگي روابط بين ساالن است. از طرفي نگران از همبدون حمايت والدين و ساير بزرگ
اعضاي خانواده با گزارش خشونت نيز بودند. از جمله تاثيرات منفي خشونت خواهر و برادرها 

اشتهايي، كاهش مهارت و ارتباطات دهندگان به آنها اشاره كردند اضطراب، بيكه پاسخ
هايي كه صورت است. با مصاحبهها بوده پاشيدگي خانوادهماعي با سايرين، تجزيه و از هماجت

كه به لحاظ تر خانواده يا عضوي ها بر روي عضو كوچكگرفت مشخص شد اغلب خشونت
Maher,  Gibbon &‐Fitz, Elliott(شودعمال ميتري قرار دارد اِدر وضعيت ضعيف فيزيكي

170.p, 2020.(  
 پرداخته آمريكا بويژه مختلف كشورهاي در برادر و خواهر بين خانگي خشونت به تاكنون     
 خشونت مرز و حد تعيين و تعريف در اجتماعي و فرهنگي عوامل اينكه به توجه با اما ،شده

 فرهنگ پديده زيرا دانست؛ تعميم قابل را كشورها ديگر هاييافته و نتايج تواننمي است، ثرؤم
 پژوهش كار تفاوت دهد. لذاپنهاني است كه رفتار و نهادهاي جامعه را تحت سلطه خود قرار مي

 از. است ايران كشور براي آن بودن بومي و جغرافيايي منطقه در ها،پژوهش ساير باحاضر 
 جوامع بين تفكيكي فرهنگي و اجتماعي ساختارهاي لحاظ به پيمايشي تحقيقات در ديگر سوي
 و روحيات با مطابق كه پژوهشي انجام ايده راستا، اين در. است نشده مشاهده آماري

  .آورد فراهم را تحقيق اين انجام انگيزه ،باشد ايران فرهنگي خصوصيات
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برادرآزاري به صورت خوداعالمي  ـ رو به فراواني و بررسي ميزان خواهرپيشپژوهش      
پردازد. توزيع مشهد مي 6و  1دبيرستاني ناحيه آموزان دانشميان ديدگي و بزهكاري در بزه

ميزان پرسشنامه به لحاظ جنس، ناحيه تحصيلي و سن مساوي است. بررسي ابعاد اين حوزه 
از سوي ديگر در  ؛از خشونت خانگي در ايران به تنهايي موضوع جديدي محسوب خواهد شد

ر ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي تاثي است تاتعيين شده  نمونه آماري از دو ناحيه پژوهش،اين 
والديني كه به لحاظ  ،. بر اساس فرضيه پژوهشنشان داده شودو فرهنگي بر ميزان خشونت 

تري قرار دارند، ميزان درگيري بين معيشتي، سطح فرهنگي و اجتماعي در موقعيت ضعيف
ر پرخاشگرانه فرزندان را به رفتا ، ايشاندر نتيجه ؛زوجين يا زوجين با فرزندان بيشتر است

اين اساس در ادبيات نظري فشار اجتماعي، يادگيري اجتماعي و نظريه  دهند. برسوق مي
  د. شوفمنيستي بررسي مي

 

  پژوهش شناسيروش. 5 
به صورت پيمايشي و از نوع مقطعي است.  ،روشي كه براي انجام اين پژوهش انتخاب شده

مشهد در سال تحصيلي  6و  1دبيرستاني ناحيه آموزان افراد نمونه اين پژوهش را دانش
كه حجم نمونه مورد  استنفر  24011دهند. مجموع جامعه آماري تشكيل مي 1399-1400

نفر تعيين گرديد كه در اين مطالعه براي انجام  377 ،مطالعه با استفاده از فرمول كوكران
- يه يك و شش به روش نمونهآموز دبيرستاني ناحدانش 600پرسشنامه ميان  ،ترمقايسه دقيق

  .شدگيري توزيع 
ولي در  ؛گرفته شد اي در نظراي و چند مرحلهگيري در ابتدا به صورت خوشهروش نمونه     

انتها ناچار به شيوه در دسترس با حجم برابر ميان افراد جامعه انتخاب شده است. علت انتخاب 
كه در مركز تحقيقات آموزش و پرورش، مشهد به  هن جهت بوده آاين دو ناحيه در مشهد ب

تقسيم شده است. غيره  مبناي طبقات اجتماعي، تركيب اقشار، بافت جمعيتي و هفت ناحيه بر
) از مناطق غيره شامل: دانشجو، فرهنگ، هفت تير، هاشميه و( مشهد 6بندي ناحيه در اين طبقه

) از مناطق محروم محسوب غيره شاني و(رسالت، طبرسي، خواجه ربيع، كا1برخوردار و ناحيه 
در نتيجه براي انجام مقايسه  آموزان تاييد شد.هاي دانششود. اين موضوع با بررسي پاسخمي
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 ها بر ميزان شيوع خواهرتر در تاثير ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوادهدقيق
در مرحله بعد فهرستي از مدارس در آموزان اين دو ناحيه انتخاب شدند. برادرآزاري، دانشـ 

متوسطه ( ه و از هر ناحيه يك و شش به طور جداگانه سه دبيرستان دخترانهشددو ناحيه تهيه 
متوسطه دوره دوم) و يك هنرستان دخترانه و يك ( دوره دوم) و سه دبيرستان پسرانه

برخي لت . در مرحله آخر به عگرديده استهنرستان پسرانه به صورت تصادفي انتخاب 
فراگير ويروس كرونا، والن مدارس و شيوع ؤعدم همكاري مديران و مس ها، بويژهمحدوديت
آموزان بعد از پايان زمان آموزشي به صورت مستقيم و تصادفي ميان دانش هاپرسشنامه

ها پرسشنامه و براي هنرستان 40ها. به اين ترتيب براي هريك از دبيرستانشدمدارس، توزيع 
 150دختر و  150( شد. افراد نمونه به طور برابر در دو جنس نامه در نظر گرفتهپرسش 30

  پسر) در هردو ناحيه تقسيم شدند.
بنابراين  ؛ي برگزيده شده استبه تناسب موضوع، روش كمّ پژوهشانجام اين  به منظور     

آنجا كه  شود. ازها محسوب ميپرسشنامه ابزار پژوهشي مناسب براي تعيين و سنجش داده
و برادرها وجود نداشت، پرسشنامه  هاپرسشنامه استانداردي در زمينه خشونت ميان خواهر

 هايهاز مقال هاي مربوط،پرسشها و ساخته طراحي گرديد. براي طراحي گويهبه شكل محقق
هاي برادرآزاري تدوين شده بود و همچنين از گويه ـ هايي كه در زمينه خواهرالتين و كتاب

كه اغلب در سنجش خشونت خانگي ميان همسران در اياالت آمريكا از آن  CTSپرسشنامه 
 ـ مورد استفاده در زمينه خواهر هايله. از جمله مقاصورت گرفتاقتباس  شود،استفاده مي

“Morrill و مقاله  ،هاي فيزيكيبراي خشونت 2005در سال  “Hoffman” مقالهبرادرآزاري 

”Bachman&   از آنها بهره ها ها در انواع خشونتبراي تكميل گويهاست كه   2013در سال
  شد. گرفته

اساس شيوه خوداعالمي طراحي شده است. اين روش مانند تمام  پرسشنامه بر هايسؤال     
كه به اين روش  هاييهايي به همراه دارد. از جمله انتقادمحدوديت ،وري اطالعاتگرداابزارهاي 
ديدگي از بزه آميزهاي خوداعالمي تمايل دارند تصويري اغراقافراد در پيمايش اينكه وارد است

با اين حال اين تنها روشي است  ؛تري در حوزه بزهكاري از خود نمايش دهنديا تصوير مطلوب
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 دزادهسيّ ( دست يافتديدگي و بزهكاري توان به آمار سياه در حوزه بزهمياز رهگذر آن كه 
  ).29-30، ص1398ثاني، 

 پرسش 12ها استفاده شد داراي وري دادهگردااي كه در اين پژوهش براي پرسشنامه     
براي  پرسش 32كننده و  شناختي) افراد شركتمربوط به اطالعات دموگرافيك (جمعيت

كه همه  استبرادرآزاري  ـ ديدگي و بزهكاري خواهراطالعات در خصوص بزهوري گردا
، بعضي 1، به ندرت=0هرگز=( از تكنيك طيف پنج گانه ليكرتدر اين زمينه، و  هي بودها كمّگويه

ها در از پرسشيك  . هرشده است) بهره گرفته 10و بيشتر مواقع= 8، اغلب اوقات=4اوقات=
ل دادن، شامل: هُ( پرسش 8 ،از اين تعداد ه وگويه داشت 16ديدگي و بزهكاري بزهمورد 

، سوزاندن، فشار دادن گلو و پرتاپ اجسام) مربوط به خراشيدن، گاز و نيشگون گرفتن
سايل، شامل: توهين كردن، شكستن و( مربوط به خشونت رواني پرسش 5خشونت فيزيكي، 

 پرسش 3و ترساندن به خشونت فيزيكي با وسايل و عصبي كردن) و  تحقير و تمسخر، تهديد
نگاه كردن به بدن) در  يا مخفيانه رزوه شامل: لمس و نوازش جنسي، آميزش جنسي و ب(

  خصوص خشونت جنسي تعيين گرديد.
نظران و متخصصان استفاده شد و براي سنجش اعتبار روايي پرسشنامه از نظر صاحب     

كار بسته شد. قبل از توزيع پرسشنامه نهايي ه ها ضريب آلفاي كرونباخ ببراي پايايي گويه
به دست آمد. در انتها  0,932نفر سنجيده شد كه مقدار  120ضريب آلفاي كرونباخ بر روي 

 هايپرسشميزان آن در كه براي كل نمونه نيز از ضريب اعتبار آلفاي كرونباخ استفاده شد، 
سبه شد. ضريب به دست آمده محا 0,847و در مورد بزهكاري  0,869ديدگي مربوط به بزه

  د.شتعيين  0,918 هاپرسشدر مجموع 
 ،آموزانپس از نهايي شدن پرسشنامه و انتخاب جامعه آماري براي جلب رضايت دانش     

در و  گيري در پژوهش داده شد. در ابتداتوضيحاتي به آنان براي اطمينان بيشتر و عدم سو
اين  ،بر آن عالوه تاكيد شد.دهنده ه ماندن پاسخپرسشنامه، بر حفظ اسرار و ناشناخت جريان

له به صورت شفاهي نيز اعالم شد. همچنين به افراد راه ارتباطي با پرسشگر داده شده أمس
 ”SPSS“ها در بستر نرم افزار آماري بود كه در صورت لزوم ارتباط برقرار نمايند. تحليل داده
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ميان متغيرها از آزمون يومان ويتني و كراس  انجام گرفت و براي سنجش معنادار بودن روابط
 .شدواليس به تناسب استفاده 

  
  ي پژوهشهايافته. 6

  سيماي پاسخگويان:
به اين معنا  ؛جمعيت مورد مطالعه در سن، جنس و ناحيه به صورت مساوي توزيع شده است

پسران  يك از دختران و نامه براي هرشپرس 150پرسشنامه در هريك از دو ناحيه،  300كه 
 سال در نظر گرفته شد 18تا  16هاي سني يك از گروه پرسشنامه براي هر 200 آموز ودانش

  ).1(جدول شماره 
آموزان ناحيه والدين دانش %7,7زندگي مشترك والدين مشخص شد  پرسشدر خصوص      

گي آموزان ناحيه شش، به داليلي مانند فوت يا طالق داراي زندوالدين دانش %11,4يك و 
  ).1مشترك نيستند(جدول شماره 

ديپلم، ديلپم، ليسانس،  ، زيرسوادوضعيت تحصيالت والدين در دو ناحيه به شش دسته بي     
كه به تفكيك ناحيه تحصيلي به شرح زير  ،)1(جدول شماره گرديدليسانس و دكتري تقسيم فوق

  مورد مقايسه قرار گرفته شد:
)، %42,3)، ديلپم(%38,7ديپلم( )، زير%4,3سواد(بيوضعيت تحصيلي مادران ناحيه يك: ـ 

 ).%10,8ليسانس()، فوق%13,3ليسانس(

- )، فوق%39,5)، ليسانس(%38,8م(پل%)، دي 6ديپلم( وضعيت تحصيلي مادران ناحيه شش: زيرـ 

 ).%4,7)، دكتري(%11ليسانس(

)، %52م(يپل)، د%28,3ديپلم( )، زير%1,4سواد(وضعيت تحصيلي پدران ناحيه يك: بيـ 
 ).%0,7ليسانس()، فوق%17,7ليسانس(

- )، فوق%72,7)، ليسانس(%22,4م(پل%)، دي 2,3ديپلم( وضعيت تحصيلي پدران ناحيه شش: زيرـ 

  ).%9,4)، دكتري(%18,7ليسانس(
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دار يا بيكار همچنين وضعيت اشتغال والدين در دو ناحيه به سه دسته كارمند، آزاد و خانه     
). در ادامه گزارشي از پاسخ افراد جامعه آماري به تفكيك ناحيه بيان 1ره (جدول شماشدتقسيم 

  شود:مي
  ).%60,2دار()، خانه%28,2)، آزاد(%11,6وضعيت اشتغال مادران ناحيه يك: كارمند(ـ 
  ).%61,4دار()، خانه%10,4)، آزاد(%28,2وضعيت اشتغال مادران ناحيه شش: كارمند(ـ 
  ).%26,8)، بيكار(%52,2)، آزاد(%17,4ه يك: كارمند(وضعيت اشتغال پدران ناحيـ 
  ).%70,1)، آزاد(%26,5وضعيت اشتغال پدران ناحيه شش: كارمند(ـ 

مربوط به قيمت وسيله نقليه و درآمد  هايپرسشاساس  ها بروضعيت اقتصادي خانواده     
ارزش تقريبي محل سكونت  پرسش،بر اين دو  ها سنجيده شد. در پرسشنامه عالوهماهيانه خانواده

پرسش ، از موضوع آموزاناطالع بيشتر دانش اما به علت عدم ؛و نوع محل سكونت نيز پرسيده شد
- در هنگام سنجش وضعيت اقتصادي خانواده پرسشاين  گرفته شدپاسخ ماند. در نتيجه تصميم بي

اساس  ط و باال بروضعيت اقتصادي به سه دسته وضعيت ضعيف، متوس ،بنابراين حذف شود؛ها 
   ).1ها تقسيم گرديد(جدول شماره وسيله نقليه و درآمد ماهيانه خانواده

  شود:آموزان به تفكيك ناحيه داده ميهاي دانشدر ادامه شرحي از پاسخ     
  ).%37,7)، متوسط(%62,3هاي افراد نمونه ناحيه يك: ضعيف(وضعيت اقتصادي خانوادهـ 

)، %71)، متوسط(%3,7هاي افراد نمونه ناحيه شش: ضعيف(وضعيت اقتصادي خانوادهـ 
  ).%25,3باال(

ها به سه دسته كم جمعيت با چهار تا پنج عضو، جمعيت متوسط با شش تا هفت جمعيت خانواده
باشند، تقسيم شده است. جمعيت اعالم عضو و پر جمعيت كه اعضاي آن از هفت نفر بيشتر مي

 %29,4هاي كم جمعيت، داراي خانواده %66يك عبارتند از: آموزان ناحيه شده خانواده دانش
آموزان ناحيه شش دانش %56همچنين هاي پرجمعيت. خانواده %4,6توسط و خانواده با جمعيت م

هاي پرجمعيت هستند. داراي خانواده %15,2جمعيت متوسط و  %28هاي كم جمعيت، داراي خانواده
  ).1جدول شماره ( در ناحيه شش بيشتر استهاي پرجمعيت در نتيجه ميزان خانواده
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   شناختي نمونه مورد بررسيسيماي جمعيت .1جدول 
  ناحيه شش (درصد)  ناحيه يك (درصد)  گذاريارزش  ويژگي جامعه آماري

  جنس
  آموزان دختردانش
  آموزان پسردانش

50  
50  

50  
50  

  زندگي مشترك
  بله
  خير

92,3 

7,7  
88,6  
11,4  

ميزان تحصيالت 
  مادران

  سوادبي
  تر از ديپلمپايين

  ديپلم
  ليسانس

  فوق ليسانس
  دكتري

4,3  
38,7  
42,3  
13,3  
10,8  

0  

0  
6  

38,8  
39,5  
11  
4,7  

  ميزان تحصيالت پدران

  سوادبي
  تر از ديپلمپايين

  ديپلم
  ليسانس

  فوق ليسانس
  دكتري

1,4  
28,3  
52  

17,7  
0,7  
0  

0  
2,3  
22,4  
72,7  
18,7  
9,4  

وضعيت اشتغال 
  مادران

  كارمند
  آزاد

  داربيكار/ خانه

11,6  
28,2  
60,2  

28,2  
10,4  
61,4  

  وضعيت اشتغال پدران

  كارمند
  آزاد

  داربيكار/ خانه

17,4  
52,2  
26,8  

26,5  
70,1  

0  

 وضعيت اقتصادي

  درآمد پايين
  درآمد متوسط
 درآمد باال

73,7  
26  
0,4 

5,4  
62,4  
32,2 

 جمعيت خانواده

  جمعيت كم
  جمعيت متوسط
 جمعيت باال

66  
29,4  
4,6 

56  
28  

15,2 
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آموزاني كه به علت طالق يا ميزان دانش ،دشومشاهده مي 1كه در جدول شماره  گونههمان
اساس  در ناحيه شش بيشتر از ناحيه يك است. بر كنند،ميخود زندگي  ينفوت با يكي از والد

باالتري  ها در مجموع وضعيت تحصيلي و وضعيت پدرها نسبت به مادران در موقعيتداده
. همچنين وضعيت تحصيلي والدين، وضعيت اشتغال والدين و وضعيت ه استقرار داشت

آموزان ناحيه يك قرار آموزان ناحيه شش در موقعيت باالتري نسبت به دانشاقتصادي دانش
هاي پرجمعيت . در آخر با توجه به جدول باال مشخص است كه ميزان خانوادهه استداشت
  آموزان ناحيه شش بيشتر از ناحيه يك است.ر ميان دانشهفت عضو د زا بيش

  
  برادرآزاري ـشيوع خواهر
ها در رابطه با برادرآزاري از مجموع پرسشـ  ديدگي خواهرتجربه بزهديدگي: تجربه بزه

هاي هريك سه شاخص خشونت (فيزيكي، رواني و جنسي) حاصل شد كه در بخش قبلي گويه
و در ناحيه شش  %82,6ديدگي در ناحيه يك مجموع تجربه بزه ،ترتيباز آن بيان شد. به اين 

آموزان در ). در ادامه گزارشي از پاسخ دانش1(نمودار شماره  اعالم شده است 68,9%
 دشوي تحصيلي بيان ميبرادرآزاري به تفكيك ناحيهـ  خصوص هريك از انواع خواهر

  ):2(جدول شماره 
و در  %69,1آموزان ناحيه يك ديدگي فيزيكي در دانشهميزان تجربه بز :فيزيكي خشونت

  اعالم شد. %46,8ناحيه شش 
- و در دانش %77,7آموزان ناحيه يك ديدگي رواني در ميان دانش: تجربه بزهخشونت رواني

  گزارش گرديد.  %67آموزان ناحيه شش 
در ناحيه  و %1,2آموزان ناحيه يك : تجربه اين شكل از خشونت توسط دانشخشونت جنسي

  بيان شد. %0,3شش 
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  برادرآزاري به تفكيك ناحيه تحصيلي ـديدگي خواهرشيوع تجربه بزه.  2جدول 

  انواع خشونت
  صد)ديدگي (درتجربه بزه

  ناحيه شش  ناحيه يك
  46,8 69,1 خشونت فيزيكي
  67 77,7 خشونت رواني
  0,3 1,2 خشونت جنسي

ديدگي در تمام سه شكل تجربه بزه ،دشومشاهد مي 2كه در جدول شماره  گونههمان
يك بيشتر از ناحيه شش است.  آموزان ناحيهخشونت(فيزيكي، رواني و جنسي) در ميان دانش

فراواني بيشتري نسبت به ساير انواع خشونت، چه در ناحيه يك و چه در  ،خشونت رواني
خشونت فيزيكي شيوع بيشتري در ميان خواهر و برادرها دارد.  ،ناحيه شش دارد. بعد از آن

  آموزان بيان شده است. كه توسط دانشاست كمترين ميزان مربوط به خشونت جنسي  ،در آخر
تجربه بزهكاري با سه شاخص خشونت فيزيكي، خشونت رواني و خشونت تجربه بزهكاري: 

ديدگي يكسان بود. در خش با تجربه بزههاي استفاده شده در اين بجنسي سنجيده شد و گويه
آموزان و در ميان دانش 73,5آموزان ناحيه يك  %ميزان تجربه بزهكاري در ميان دانش مجموع،

شكال خشونت در حوزه بزهكاري به ). ساير ا1َ(نمودار شماره  بيان شد %63,5ناحيه شش 
  ):3اين شرح است(جدول شماره 

و در ناحيه شش  %67,1آموزان ناحيه زيكي توسط دانشبزهكاري في ميزانخشونت فيزيكي: 
  د.شگزارش  48,7%

احيه آموزان نميزان تجربه بزهكاري رواني و كالمي اعالم شده در ميان دانش خشونت رواني:
  .است 58و در ناحيه شش % %71,3يك 

-مقدار گزارش شده تجربه ارتكاب اذيت و آزارهاي جنسي توسط دانش خشونت جنسي:

  . است %0,3 و در ناحيه شش %0,7ناحيه يك  آموزان
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  برادرآزاري به تفكيك ناحيه تحصيلي ـشيوع تجربه بزهكاري خواهر . 3جدول 

  انواع خشونت
  صد)تجربه بزهكاري (در

  ناحيه شش  ناحيه يك
  48,7 67,1 خشونت فيزيكي
  58 71,3 خشونت رواني
  0,3 0,7 خشونت جنسي

به لحاظ شيوع بيشترين نوع خشونت  ،شودمشاهده مي 3 طور كه در جدول شمارههمان
ميان آموزان ناحيه يك و هم در كه هم در ميان دانش استآزار كالمي و رواني بزهكاري، 

خشونت فيزيكي نيز دومين نوع بزهكاري آموزان ناحيه شش، رواج بيشتري داشته است. دانش
آزار جنسي است كه با توجه به حساسيت  آموزان است و كمترين آن مربوط به در ميان دانش

  موضوع بديهي است كه كمترين گزارش را داشته باشد.
يك از نواحي تحصيلي  ديدگي و بزهكاري در هربراي ايجاد يك ديد كلي نسبت به ميزان بزه     

  نمودار زير شكل يافته است: ،يك و شش

  
  

ديدگي را هاي بزهآموزان شاخصدانشد، شوطور كه در نمودار شماره يك مشاهده ميهمان
دهندگان تمايل به اعالم بيشتر اعالم نمودند تا بزهكاري كه امري بديهي است و اغلب پاسخ

0

20

40

60

80

100

تجربه بزه ديدگی تجربه بزهکاری

82.6
73.5

68.9
63.5

 دانش ميان در برادرآزاري -خواهر بزهكاري و ديدگي بزه تجربه درصد .1 نمودار
شش ناحيه و يك ناحيه آموزان

ناحيه يك
ناحيه شش
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ميزان شيوع خشونت اعم از  ،بزهكاري واقعي ندارند. در هنگام مقايسه بين نواحي يك و شش
  ديدگي و بزهكاري در ناحيه يك رواج بيشتري دارد.بزه

  

  ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي بر ميزان شيوع: تاثيرات
ديدگي در ناحيه ) تجربه بزه20تا  0هاي دريافت شده، ميانگين(براساس پاسخ ناحيه تحصيلي:

) به دست آمده P-value( تعيين شده است. ميزان معناداري 9,13و در ناحيه شش  15,28يك، 
) به دست آمده 20تا  0بزهكاري ميانگين(. در خصوص تجربه است 0در آزمون يومان ويتني 

) P-valueبا محاسبه شد. سنجش معناداري ( 6,46و در ناحيه شش ميانگين  9,41در ناحيه يك 
. نتيجه آزمون آماري حاكي از آن است كه نواحي است 0به دست آمده در حوزه بزهكاري نيز 

). در >0,05pآموزان دارد(نشديدگي و بزهكاري داتحصيلي تاثير مستقيم بر ميزان شيوع بزه
جدول (دشونبرادرآزاري مي ـدانش آموزان ناحيه يك بيشتر قرباني و مرتكب خواهر ،نتيجه

  ).4شماره 
آموزاني كه برادرآزاري دانش ـميزان شيوع خواهر ،در اين بخش وضعيت زندگي مشترك:

ند طالق يا فوت به همراه آموزاني كه به داليلي مانكنند با دانشهمراه والدين خود زندگي مي
-ند، مقايسه انجام شده است. در مورد گروه اول، تجربه بزهكنخود زندگي مي ينيكي از والد

آموزان، .  در مورد گروه دوم از دانشاست 7,60اين ميزان در تجربه بزهكاري و  11,79ديدگي 
است. در هر دو حوزه  10,638با انحراف معيار  10,24و در بزهكاري  15,33ديدگي تجربه بزه

در نتيجه ميان متغيرها سطح معناداري  برآورد شده است؛ P-value (0,05( ميزان معناداري
) و عدم زندگي مشترك والدين موجب شيوع خشونت ميان خواهر و >0,05pوجود نداشت (

  ).4جدول شماره (برادرهاي افراد نمونه نشده است
ر وضعيت تحصيلي هريك از والدين بر ميزان در اين بخش تاثي وضعيت تحصيالت والدين:

ديدگي ميانگين و ضعيت هشود. در رابطه با تجربه بزبرادرآزاري سنجيده ميـ شيوع خواهر
و  9,10، ليسانس 12,57، ديپلم 18,22تر از ديپلم سوادي تا پايينتحصيلي مادران در سطح بي

محاسبه شد. در خصوص  0آن  )P-valueكه سطح معناداري ( 4,47ليسانس تا دكتري فوق
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ليسانس و فوق 9,46، ليسانس 13,52، ديپلم 20,53تر از ديپلم سوادي تا پايينپدران وضعيت بي
  تعيين شده است. P-value (0( كه سطح معناداري 6,51تا دكتري 

تر سوادي تا پاييندر مورد تجربه بزهكاري ميانگين وضعيت تحصيلي مادران در سطح بي     
 كه سطح معناداري 2,90ليسانس تا دكتري و فوق 5,94، ليسانس  8,63، ديپلم 10,66ديپلم از 

)P-value تر از سوادي تا پايينوضعيت بي آموزسنجيده شد. در خصوص پدران دانش 0) آن
 كه سطح معناداري 5,45ليسانس تا دكتري و فوق 6,07، ليسانس  8,60، ديپلم  12,56ديپلم 

)P-value (0 حاسبه شد. م  
ن حاكي از نتيجه آزمون كراس واليس در خصوص متغير وضعيت تحصيالت والدي     

آموزاني كه داراي تحصيالت ). به اين ترتيب والدين دانش>0,05p(معناداري ميان متغيرهاست 
ده شها كمتر گزارش باالتري هستند، ميزان خشونت در ميان خواهر و برادرها در اين خانواده

  ).4دول شماره ج( است
كه سطح  12,22دار و خانه 12,15ديدگي ميانگين مادران شاغل در حوزه بزه وضعيت اشتغال:

برآورد شد. در مورد تجربه بزهكاري ميانگين مادران شاغل  0,789) آن P-valueمعناداري (
  محاسبه شد. P-value (0,205( و سطح معناداري 8,79دار و خانه 6,48

كه سنجش  23,50و بيكار  12,09ميانگين پدران شاغل  ،ديدگيبا تجربه بزهدر ارتباط      
 7,83ميانگين پدران شاغل  ،به دست آمد. در حوزه بزهكاري 0,008) آن P-value( معناداري
  تعيين گرديد.  P-value (0,008( و سطح معناداري 15,70و بيكار 

ل مادران تاثيري بر ميزان شيوع دهد كه وضعيت اشتغانتايج آزمون آماري نشان مي     
-)، اما در خصوص اشتغال پدران متفاوت است. دانش>0,05pبرادرآزاري ندارد(ـ خواهر

ميزان خشونت بيشتري در ميان خواهر و برادرها اعم از  ،آموزاني كه پدران بيكار دارند
  ).4جدول شماره ( اندديدگي و بزهكاري اعالم نمودهبزه

ميانگين وضعيت اقتصادي ضعيف  ،ديدگيدر حوزه تجربه بزهرها: وضعيت اقتصادي خانوا
محاسبه گرديد كه   6,21و ميانگين وضعيت درآمدي باال  9,35، در وضعيت متوسط 17,50

است. در بخش بزهكاري ميانگين وضعيت اقتصادي پايين  0آن  )P-value( سطح معناداري
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گيري شد و اندازه 4,87 مدي باالو ميانگين وضعيت درآ 5,98، در وضعيت متوسط 17,39
دهد كه وضعيت به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان مي 0آن  )P-value( سطح معناداري

ديدگي و بزهكاري در ميان خواهر و برادرها ها بر ميزان شيوع تجربه بزهاقتصادي خانواده
  ).4جدول شماره ( تاثير مستقيم دارد

عيت ، درجم 11,37هاي كم جمعيت ميانگين خانواده ،ديدگيبزهدر حوزه جمعيت افراد خانواده: 
  گيري شد. اندازه 0,09) آن P-value( كه سطح معناداري 15,86و جمعيت زياد  14,79متوسط 

با  9,48، درجمعيت متوسط  7,52هاي كم جمعيت ميانگين در خانواده  ،در حوزه بزهكاري     
تعيين  0,08آن ) P-value( كه سطح معناداري 7,29و جمعيت زياد  10,464انحراف معيار 

دهد كه تفاوت معناداري ميان تجربه خشونت و جمعيت اعضاي ها نشان ميگرديد. نتايج داده
  ).4جدول شماره ( خانواده افراد نمونه وجود ندارد

  
  تاثيرات ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي بر ميزان شيوع :4جدول 

مقدار ديدگيبزه   
  احتمال

مقدار  بزهكاري
  احتمال

 ميانگين گذاريارزش  هاويژگي
  )20تا  0(

انحراف
  معيار

  ميانگين 
  )20تا  0(

انحراف 
  معيار

  

ناحيه 
  تحصيلي

 يك
  شش

15,28 
9,13  

14,774 
11,750  0  9,41  

6,46  
10,722  
9,654  0  

زندگي 
  مشترك

 بله
  خير

11,79 
15,33  

13,519 
14,833  0,05  7,60  

10,24  
10,221  
10,638  0,05  

وضعيت 
تحصيلي 
  مادران

سواد تابي
  زيرديپلم
  ديپلم

  ليسانس
 فوق ليسانس
  تادكتري

18,22 
12,57  
9,10  
4,47  
  

15,789 
13,218  
11,746  
7,737  0  

10,66  
8,63  
5,94  
2,90  

10,592  
11,122  
8,969  
5,225  0  
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وضعيت 
تحصيلي 
  پدران

سواد تابي
  زيرديپلم
  ديپلم

  ليسانس
 فوق ليسانس
  تادكتري

18,53 
13,52  
9,46  
6,51  
  

16,262 
13,373  
11,310  
11,86  0  

12,56  
8,60  
6,07  
5,45  

11,811  
10,504  
8,804  
9,484  0  

وضعيت 
اشتغال 
  مادران

 شاغل
  دارخانه

12,15 
12,22  

13,619 
13,619  0,789  

6,48  
8,79  

9,244  
10,799  0,205  

وضعيت 
  اشتغال پدران

 شاغل
  بيكار

12,09 
23,50  

13,613 
16,078  0,008  7,83  

15,70  
10,238  
12,401  0,008  

وضعيت 
  اقتصادي

 پايين
  متوسط
  باال

17,50 
9,35  
6,21  

15,070 
10,926  
10,933  

0  
10,76  
5,98  
4,87  

11,392  
8,966  
7,591  

0  

 كم  جمعيت
  متوسط
  زياد

11,37 
14,79  
15,86  

13,054 
14,643  
19,887  

0,09  
7,52  
9,48  
7,29  

10,204  
10,464  
7,631  

0,08  

  
  بررسي. بحث و 7

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاثير زمينهبررسي شناسي و پژوهش حاضر با هدف شيوع
 پژوهشگرانشكال خشونت خانگي كه كمتر مورد توجه ها در راستاي شناخت يكي از اَخانواده

-جمعرا براي ي و از نوع پيمايش خوداعالمي شيوه كمّ ،بوده، انجام گرفته است. اين مطالعه

يك  نواحي آموز دبيرستانيدانش 600 ارتباطدر اين كه  اطالعات استفاده نموده استآوري 
   مورد مطالعه قرار گرفتند.  شهرستان مشهد و شش

طور كه در قسمت روش پژوهش گفته شد، نواحي تحصيلي در مشهد به هفت ناحيه همان     
مناطق  زبافت جمعيتي و تركيب اقشار ج لحاظ به 1بندي ناحيه شود كه در اين تقسيمتقسيم مي

با توجه به اينكه يكي از داليل  شود.محروم و ناحيه شش از منطق برخوردار محسوب مي
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بروز خشونت در خانواده تاثير مستقيم و غير مستقيم  فشارهاي محيطي و شرايط اجتماعي 
آموزان ناحيه دانش آموزان ناحيه يك بيشتر ازپژوهش بر اين شد كه دانش يهاست، لذا فرض

- ها و آزموننتايج داده برادرآزاري را دارند.ـ ديدگي و بزهكاري خواهرشش احتمال تجربه بزه

  باشد.هاي آماري حاكي از تاييد فرضيه پژوهش مي
بر اين اساس كه  ؛فشار و يادگيري اجتماعي هستند هايهسو با نظريها همنتايج يافته     

شود و يكي از اقتصادي و اجتماعي منجر به ايجاد شرايط آنوميك مينابرابري در شرايط 
تواند در خانواده و بين اعضاي آن بروز هاي فشار، خشم است. اين خشم ميبارزترين جلوه

اي كه به لحاظ خانگي است. در نتيجه خانواده يابد و نتيجه آن ايجاد پديده نامطلوب خشونت
هاي خود و جامعه قرار داشته باشد، تر از ارزشطح پايينموقعيت اجتماعي و اقتصادي در س

تر قرار هايي است كه در سطحي مطلوبتعامالت منفي اعضاي آن بيشتر از ساير خانواده
- به اين موضوع اشاره دارد كه رفتارهاي خشونتاجتماعي نظريه يادگيري  ،دارند. در اين ميان

شود. به اين شكل كه كودكان گرفته مي دكان يادآميز و تعامالت منفي افراد خانواده توسط كو
  .كنند آن را تقليد نمايندكنند و سعي ميرفتار والدين را مشاهده مي

با توجه به علت عدم بررسي موضوع در ايران نتايج به دست يرها در رابطه با ساير متغ     
توان ت. گرچه نميآمده از پژوهش حاضر با برخي از مطالعات خارجي مورد مقايسه قرار گرف

كه تفاوت ناشي از باورهاي  چرا ؛هاي آنان مقايسه نمودبا اطمينان نتايج حاصله را با يافته
شود كه مفهوم ذهني افراد نسبت به تعريف خشونت فرهنگي و اجتماعي كشورها موجب مي

  د.شوتغيير يابد و همين عامل موجب اختالف در ميزان آمارها مي
ديدگي و بزهكاري، بيشترين نوع خشونت آزار كالمي و رواني اعم از بزهبه لحاظ شيوع      
آموزاني كه به لحاظ آموزان به ويژه دانش. اين شكل از خشونت در ميان همه دانشاست

آموزان قرار تري نسبت به ساير دانشها در سطح پايينموقعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده
خشونت فيزيكي نيز دومين نوع آزار از حيث فراواني در  گرفته بودند، رواج بيشتري داشت.

ديدگي و بزهكاري است. همچنين كمترين ميزان خشونت مربوط به آزار جنسي دو حوزه بزه
هاي اين پژوهش در خصوص شيوع سو با يافتههم هاي انجام شده در غرب،پژوهش .است
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 Carlson, Maciol & Schneider, 2006, pp. 29-30, Straus, Gelles, and) هاست خشونت

Steinmetz, 1980, pp. 128-130, Tener & Silberstein, 2019, pp. 193-194).  
خشونت شايد بتوان  هايگونهدر مورد علت افزايش شيوع خشونت رواني نسبت به ساير      

هاي رواني احساس عذاب وجدان كمتري براي آزاردهنده و عمال خشونتگفت از آنجا كه اِ
نمايد، گسترش آن بيشتر از دو شكل ديگر ديده ايجاد ميهمچنين براي بيان آن توسط آزار

ويژه خشونت جنسي اين موضوع به علت باورهاي ؛ اما در خصوص خشونت فيزيكي و باست
- دهد، امكان اينكه پاسخاي ميفرهنگي پذيرفته شده كه به حفظ اسرار در خانواده اهميت ويژه

هايي گزارش آن نداشته باشند، بيشتر است. غافل از اينكه سكوت و پنهان كاريگويان تمايلي به 
  د. شوگيرد صرفا موجب افزايش اين پديده ميها صورت ميكه در پرتوي مصلحت انديشي

هاي آماري ها، نتايج آزمونهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي خانوادهدر مورد زمينه     
هايي كه در سطح برادرآزاري در خانواده ـيشتري از خواهرحاكي از آن است كه ميزان ب

هاي اقتصادي و تري نسبت به سايرين قرار دارند، مشاهده شده است. از نظر زمينهضعيف
ا بيكاري نههاي فوق عموما در سطوح پايين اقتصادي قرار داشتند و در ميان آمعيشتي خانواده

هاي همچنين به لحاظ زمينه ؛سرپرستان مرد بوديا مشاغل سطح پايين با درآمد اندك ويژگي 
 ؛برادرآزاري را افزايش داده است ـتحصيالت پايين والدين ميزان تجربه خواهر ،اجتماعي
ديدگي و فرضيه پژوهش مبني بر افزايش تجربه بزه ،براساس نتايج به دست آمده بنابراين

 د.شوتر، تاييد ميفرهنگي ضعيفهاي اجتماعي و ي با زمينهآموزانبزهكاري در ميان دانش
هاي آماري نشان داده است كه زندگي مشترك والدين، جمعيت اعضاي همچنين نتايج آزمون

- خانواده و فقدان استقالل مالي سرپرستان زن خانواده در اين مطالعه تاثيري بر ميزان بزه

  آموزان نگذاشته است. برادرآزاري دانش ـديدگي و بزهكاري خواهر
هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نشان در خصوص زمينههاي غربي بسياري از پيمايش     
بيكاري والدين، فقر، تحصيالت پايين والدين، فاصله سني، ازدياد  همچوندهد كه عواملي مي

)Gibbon & ‐Elliott, Fitzدشوبرادرآزاري مي ـجمعيت و طالق موجب افزايش خواهر

.)137-136. 1995, pWhipple & Finton,  ,170. p ,2019 Maher, 
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كند، به جز در رابطه با طالق، جمعيت هاي پژوهش حاضر نيز اين مساله را تاييد مييافته     
و عدم استقالل مالي سرپرست زن كه در آزمون آماري تفاوت معناداري بين اين متغيرها و 

خصوص طالق و جمعيت اعضاي مشاهده نشده است. در برادرآزاري  ـ تجربه خواهرميزان 
دهندگان كه والدين آنان زندگي خانواده ممكن است اين دليل وجود داشته باشد كه تعداد پاسخ

آموزاني كه جمعيت آنان زياد است، بسيار كم بوده، بنابراين امكان مشترك ندارند و يا دانش
شود. در مورد عدم يآموزان كمتر  مبرادرآزاري و اعالم توسط دانشـ احتمال وقوع خواهر

استقالل مالي سرپرست زن شايد بتوان گفت با توجه به ساختارهاي فرهنگي جامعه كه 
 ـعدم استقالل مالي مادران تاثيري بر ميزان خواهر ،دانندسرپرست خانوار را اغلب پدر مي

د، طور كه در نظريه فشار آورده شبرادرآزاري ندارد. اما در خصوص ساير عوامل ديگر همان
و آستانه تحمل شود  واردشود كه بر اعضاي خانواده فشار زيادي بيكاري و فقر موجب مي

عوامل فرهنگي  ،. در اين ميانبروز نمايدآميز رفتارهاي خشونت ،آنان پايين آمده و در نتيجه
آنچه . در نتيجه بنا بر استثر در نحوه رفتار آنان با يكديگر و يا فرزندان ؤو اجتماعي والدين م

الگويي از رفتارهايي است كه  ،برادرآزاري ـكه در نظريه يادگيري اجتماعي مطرح شد، خواهر
  .اندبه تقويت و تقليد آن پرداختهآنها در خانواده توسط فرزندان مشاهده شده و 

  
  گيرينتيجه. 8

 كودكان با %80دهد كه خانواده نشان مي 8145روي  1990پيمايش ملي انجام شده در سال 
 Straus( برادرآزاري را تجربه نمودندـ سال، حداقل يكي از اشكال خواهر 17تا  3ميانگين سني 

et al, 1990 .(برادرآزاري در سراسر جهان تبديل ـ دهد كه شيوع خواهراين موضوع نشان مي
اي كه درون فرهنگ افراد رسوخ يافته و به گونه ؛گير شده استله شايع و همهأبه يك مس

دانند. تا آنجا كه آن رفتار را سخت و حتي غيرممكن مي رابطه خواهر و برادرها بدونتصور 
دهندگان نيز گاه امكان تمايز به صورت وجداني ميان رفتار عادي و خشونت بعضي از پاسخ

  را نداشتند.
حوزه خشونت خانگي، از آنجا كه در حريم  همواره مسائل مربوط به وجود،با اين      

ويژه موضوع شود كه كمتر به آن توجه شود. بافتد موجب ميخاص اتفاق مياش يخصوص
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بر بي توجهي افراد خارج از محيط خانه، از سوي والدين نيز  برادرآزاري، كه عالوهـ خواهر
  .شودگرفته ميرفتار فرزندان اغلب با عناوين مختلف ناديده 

تاثيرات منفي بر رشد، شخصيت و سالمت كه خشونت بين خواهر و برادرها با توجه به اين     
بررسي  ،دهدگذارد و به تبع آن سالمت افراد ديگر جامعه را مورد تهديد قرار ميروان افراد مي

خانگي حائز اهميت است. شكال خشونت خشونت در روابط خواهر و برادري مانند تمام ديگر اَ
ترين علت بدرفتاري در كي، مهممطالعات مختلف نشان داده كه تجربه خشونت در دوران كود

  ).Caspi, 2011, p. 40است (آينده افراد 
به خانواده را  افرادبرادرآزاري بايد تمام  ـخواهر اصالح و درمان در هنگام بحث پيرامون     

 ،هاي اصلي رفتار فرزندانهاي پنهاني و ريشهاليه زيرا ؛در نظر بگيريمواحد  نظامعنوان يك 
ني ي پنهافرهنگ نيز پديده ،اين ميان در .استتقليدي از الگوهاي رفتاري والدين و سرپرستان 

  دهد. بلكه تمام نهادهاي جامعه را زير سلطه خود قرار مي است كه نه تنها رفتار افراد،
ها مانند توان چنين نتيجه گرفت هرچه شرايط فرهنگي و اجتماعي خانوادهدر مجموع مي     

از آنجا الت، وضعيت اشتغال و وضعيت اقتصادي در سطح باالتري قرار داشته باشد، تحصي
ميزان شيوع يابد، از هاي والدين نيز افزايش ميكه به همان ميزان سطح آگاهي و مهارت

. اگرچه در اين پژوهش سعي شودكاسته ميو برادرها  هارفتارهاي خشونت آميز ميان خواهر
 ـهاي اجتماعي و فرهنگي خانوادگي بر ميزان شيوع خواهرنهبر نشان دادن تاثير زمي

تر تاثير رفتار والدين بر روابط هاي عميقتر و اليهيات دقيقئولي جز ،برادرآزاري بوده است
با محتواي  اينههاي پيشگيرابرنامه نياز است تا از اين طريق بتوانو برادرها  هاميان خواهر
هاي هاي الزم را براي خانوادهو متخصصان كمك بخشيدبرادرآزاري را توسعه ـ خاص خواهر

  ديده فراهم نمايند.خشونت
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Abstract 
In recent decades, much research has been conducted in the context of domestic 
violence, especially violence against women and children; But in related to another form 
of domestic violence, or sibling abuse, not only has little attention been paid by 
researchers, but most parents also ignore their children's violent behavior toward each 
other as a common childish behavior. However, most of these cases have profound and 
destructive effects on children's social development and cognition, and consequently 
increase the likelihood of committing criminal behaviors. Among these, social and 
cultural factors are a hidden phenomenon that determines the shape of individual 
relationships in families. The present study describes the prevalence of sibling abuse 
with the aim of examining the economic, cultural and social contexts of student families. 
     The survey study was conducted among 600 high school students in districts one and 
six of Mashhad using a researcher-made questionnaire in two sections: self-reported 
victimization and delinquency with Cronbach's alpha 0.918, and was conducted in the 
academic year 2020-2021. Data analysis shows that the cultural and social characteristics 
of families such as inadequate parental education, poverty and unemployment, affect the 
prevalence of sibling violence, and violence among students with lower levels of family 
background was more prevalent in compare to others. 
    This study shows that social factors and cultural level within families affect the level 
of violence between children; therefore, if a society can strengthen the normative and 
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cultural components of families through education and the media, it can improve the 
health of families. The Iranian legislature has taken an important step to combat this type 
of behavioral violence by passing the Child and Adolescent Protection Act 2020. 
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