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چكیده
پديدة خشونت و روند افزايشی آن در میان دانشآموزان يكی از مسائلی است كه امروزه سبب

نگرانبی خبانوادههبا و

متولیان امر تعلیم و تربیت شده است .عوامل مختلف در سطوح فردی ،رابطهای (خانواده و دوستان) ،اجتماع محبور و
جامعهای در تكوين و تداوم خشبونتورزی مبثرر اسبت .در ايبن تحيیبب ببه منظبور بررسبی تبيریر ايبن عوامبل ببر
خشونتورزی دانشآموزان ،از مدلهای اكولوژيكی استفاده شده است .اين تحيیب از نوع پیمايشی است كه در طی آن
با  188نفر از دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه و پسرانة شهر سيز مصاحبه شده است .يافتبههبا نشبان مبیدهبد كبه
میانگین خشونتورزی دانشآموزان معادل  93درصد بود كه بر مبنبای يبم ميیباس از صبفر تبا  288پبايین ارزيبابی
میشود .در میان ابعاد خشونت ،نوع غال

خشونت كالمی بوده و خشونت فیزيكی شديد در پبايینتبرين سبطق ابرار

داشته است .تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان میدهد كه خشونتورزی با متغیرهای اربانی خشبونت شبدن ،شباهد
خشونت بودن ،بیعدالتی در مدرسه ،توانايی حل مسالمتآمیز تضادها ،میزان جرم در محله ،نظارت والبدين ،پايبنبدی
به دستورات اخالای ،تنبیه در مدرسه ،كنترل اجتماعی مرتبط است .متغیرهای مذكور در مجمبوع  18درصبد تغییبرات
خشونتورزی در بُعد كالمی و بیش از  08درصد از تغییرات خشونتورزی دانشآموزان را در ابعاد فیزكبی ماليبم و
شديد تبیین میكنند .در بخش پايانی مطالعه ،داللتهای يافتهها و نتايج تحيیب در زمینبة سیاسبتگبذاری اجتمباعی و
فرهنگی مورد بحث ارار گرفته است.
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تحيیيات اخیر در مدارس استان كردستان نشان مبیدهبد

مقدمه و بیان مسأله
اگرچببه خشببونتهببای سببطحی و غیببر مببداوم بخشببی از

كه آمار رفتارهبای خشبن در مبدارس دخترانبه و پسبرانه ،در

ويژگیهای دوران نوجوانی به شمار میرود اما زمانی كه ايبن

ميايسه با كشور در سطق بااليی ارار دارد؛ به طوریكبه 11/3

مسيله تداوم و گسترش داشته باشبد ،مبیتوانبد جامعبه را ببا

درصد از دانشآموزان از چند بار در ماه تا چنبد ببار در هفتبه

چبالش مواجبه سبازد .خشبونتهبا و رفتارهبای انحرافبی در

اربانی خشونت ديگر دانشآموزان مبیشبوند28/9 .درصبد از

بزرگسببالی ،غالبباب بببا خشببونتهببا و پرخاشببگریهببای دوران

دانشآموزان نسببت ببه ديگبران خشبونت مبیورزنبد .انبواع

نوجوانی در ارتببا هسبتند .ببا وجبود جهبانی ببودن مسبيلة

خشونتهای كالمی اعم از فحاشی ( 01/9درصد) ،مسبخره و

خشونتورزی در میان نوجوانان ،شدت ،نوع و بسبامد آن در

توهین به شخصیت فرد ( 08/1درصد) ،برچس

زدن و الياب

كشورهای مختلف متفاوت است؛ تا جايی كه گزارش جهبانی

زشت ( 13درصد) ،خشونتهای فیزيكبی اعبم از كتبم زدن

خشونت و بهداشت حباكی از رشبد روز افبزون خشبونت در

( 11/2درصببد) ،تنببهزدن و هببلدادن ( 11/1درصببد) ،سببیلی،

میببان نوجوانببان و جوانببان ،خصوص باب در كشببورهای درحببال

گبردن زدن يبا تیبم

توسببعه اسببت

( World report of violence and health,

مشت و لگد زدن ( 19/3درصبد) ،پب

پازدن ( 11/1درصد) ،خشونتهبای روانبی -اجتمباعی ماننبد
وادار كردن اربانی به انجام تكالیف و وظايف خود يا واداشتن

.)2000:5

تحيیيات اخیر در ايران نیز نشان مبیدهبد كبه گسبترش

به انجام كاری بر خالف مبیلش ( 91/3درصبد) اتفبا افتباده

دامنة خشونت و پرخاشگری ،يكی از جدیتبرين آسبی هبای

است .همونین درصد زيادی از دانشآمبوزان توسبط معلمبان

(لطیف آبادی21: 2902 ،؛ توسلی و فاضبل،

مورد خشونتهای مختلف كالمی و فیزيكبی ابرار گرفتبهانبد

 .)221 :2901اين در حالی است كه در كشور ما بخبش بزرگبی

(بلندهمتان .)38-31 :2900 ،در چند سبال اخیبر ،رونبد افزايشبی

از اين ردة سنی در مدرسه مشغول به تحصیل هستند.آمارها و

رفتارهای خشونتآمیز در میان دانشآمبوزان دبیرسبتانی شبهر

شواهد نشان مبیدهنبد كبه در مبدارس كشبور ،خشبونت ببه

سيز ،متولیان تعلیم و تربیت و خانوادهها را با چبالش بزرگبی

صورت روزافزونی در میان نوجوانان گسترش يافته اسبت؛ تبا

مواجه ساخته است .در میان رفتارهای خشونتآمیز میتوان به

جايیكه نوجوانان برای دفاع از خبود ،آالتبی هموبون چبااو،

خشونتهای كالمی ،درگیریهای فیزيكی و همونین مواردی

(نیماختبر2900 ،؛ سبخاوت2902 ،؛ لطیبف

رساندن به امبوال

اجتماعی به شمار میرود

امه و  ...به همراه دارند

چون زورگويی ،باجگیری ،تخري

و آسی

آبببادی2902 ،؛ زارعببی2909 ،؛ لواسببانی و همكبباران2900 ،؛ علمببی و

عمومی ،وسايل و تجهیزات مدرسه اشاره كرد .اين خشونتها

همكبباران2900 ،؛ ديوبنببد و همكبباران2900 ،؛ نببواح و همكبباران2932 ،؛

میتوانند به داليبل مختلبف فبردی ،خبانوادگی ،مدرسبهای و

گلوین و حیدری .)2903 ،اين موضوع با نيبش و كباركرد اصبلی
مدارس به عنوان محیطی آموزشی و امبن در تياببل اسبت .ببا
وجود آن كه مدارس امنتر از خیابان و حتی خانه به ويژه برای
كودكان و نوجوانان تليی میشوند ،لیكن ببروز خشبونتهبا و
گسترش روز افزون آن ،احتماالب به معنبای نيبف فرضبیة بباال
است .خشونتورزی در مدرسه در ميايسه با مكانهای ديگبر
از حساسیت ويژهای برخوردار است؛ اگر به بروز خشونت در
مدرسه فرصت و امكان بدهیم موج
خشنتر از امروز شود.

شدهايبم جامعبة فبردا،

اجتماعی بروز نمايند .در چنین فضبايی شبايد مدرسبه ديگبر
نتواند به وظايف اصلی خود در رابطه با جامعه عمل كند و ببه
ناچار در فعالیتهايی درگیر شود كبه جبزو وظبايف تعريبف
شبدة آن نیسببت .تببداوم خشببونتهبای نوجوانببان عببالوه بببر
گسترش خشونت در سطق جامعه ،میتواند در مسیر تحوالت
اجتماعی چالش برانگیز باشد و مانع تحيبب اهبداف فبردی و
اجتماعی شود و نیز ارزشهای اجتماعی را ببا تهديبد مواجبه
سازد .همونین میتواند پیامدهای مختلفی بر عامل خشبونت،
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كیث 199 :2902 ،و گیدنز.)190 :2900 ،

211؛ فالك

باشد .از ديگبر پیامبدهای ايبن نبوع مشبكالت مبیتبوان ببه

در پژوهشهای تجربی با رويكبرد روانشبناختی هماننبد

هزينه هبای مبادی و غیرمبادی اشباره كبرد كبه جامعبه ببا آن

پژوهشهای زيستشناختی ،به بررسی همآيندی خشبونت ببا

گريبانگیر است .حال آن كه میتبوان ايبن هزينبههبا را در راه

انواع خاص شخصیت پرداخته شده است .تیلور در مطالعبات

اعتالی روحیات سازندگی و خالایت نوجوانان به كار گرفت.

خود بر روی زندانیان به اين نتیجه رسید كه افرادی كبه دارای

آنچه ضرورت انجام پژوهشهبايی از ايبن دسبت را مسبجل

ويژگیهای روان رنجوری هستند گاهی مرتك

جرايم خشبن

میسازد ،آسی هايی است كه انسانها از خشونت ديبدهانبد و

میگردند (تیلور2301،؛ به نيل از گیدنز .)210 :2900،بر مبنای نتبايج

بواسطة آن تضعیف و تحيیر شبدهانبد .انسبانهبا از تبعبات و

مطالعببة حسببینی و همكبباران ( ،)2938میببزان خشببم ،هیجببان

عوارض ناشی از خشونت رنج می برند و سالمت عيل ،تعادل

خواهی ،برونگرايی نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی

عاطفی ،روانی و اجتماعی آنها به خطر میافتد و دولتها نیز

است .جامعة آماری اغل

اين پژوهشهبا ،زنبدانیان و امباكن

با مشكالت ااتصادی ،فرهنگی و خدماتی روبه رو مبیشبوند.

بازپروری است و همین مسيله تعمیم پذيری يافتهها را به همه

به همین دلیل ،طرح مسيله خشونت ،سنخشناسبی ،توصبیف و

نوجوانان و جوانان خدشهدار مینمايد.

تحلیل ريشبههبا ،و ارائبه راهكارهبای جبامع و علمبی ببرای

پژوهشهای با رويكرد جامعهشناختی ،عمدتاب معطوف ببه

چارهجويی و پیشگیری از آن به منظور برطرف نمبودن موانبع

بررسی محیط های فرا فردی از جمله محیط خانواده ،همباالن

توسعة اجتماعی و ااتصادی ضروری به نظر میرسد .بنبابراين

و مدرسه و تيریر آن بر خشونتورزی نوجوانان و جوانان بوده

مسيله اصلی پژوهش حاضر اين است كه میزان خشونتورزی
در دانش آمبوزان ميطبع متوسبطة شبهر سبيز چگونبه اسبت
كدامیم از ابعاد خشونت از فراوانی بیشتری برخوردار اسبت
عوامل مثرر بر خشونتورزی دانشآمبوزان كدامنبد و كبالم

1

2

اسببت ( بببرای ملببال ،اورت و پريببم 2331 ،؛ فببیجلمن و
9

همكارانش1888 ،؛ هرن كبول و همكبارانش1882 ،؛ بِنبدا و
1

1

1

كببوروين 1881 ،؛ هببووارد و همكببارانش1881 ،؛ الويببد و
0

0

همكبارانش1881 ،؛ وارنبر و فبولر 1889 ،؛ كرسببول 1881 ،؛
3

آخر آن كه ،بر مبنای يافتههای تحيیب حاضر ،برای كباهش يبا

رايتز و فیتبز پاتريبم 1881 ،؛ هباب 1880 ،؛ شبیری2901 ،؛

پیشبببگیری از خشبببونت ورزی در میبببان نوجوانبببان چبببه

نیماختبر2900 ،؛ سبخاوت2908 ،؛ رئیسبی2901 ،؛ زارعبی،

راهكارهايی را میتوان ارائه داد

2909؛ مظفری2901 ،؛ لواسانی و همكباران2900 ،؛ علمبی و
همكاران2900 ،؛ ديوبنبد2900 ،؛ بلنبدهمتان2900 ،؛ برهبانی،

مرور منابع تجربی

2900؛ نواح و همكباران2932 ،؛ گلوبین و حیبدری.)2932 ،

خشونت در علوم انسانی و اجتماعی از منظرها و رهیافتهای

زارعی ( )2909در پژوهشی با عنوان «عوامل مثرر بر خشونت

عديدهای مفهوم سازی شده است كه در اين میان میتبوان ببه

دانشآموزان دبیرستانهبای پسبرانة شبهر تهبران» ببه بررسبی

رهیافت های زيستشناختی ،روانشبناختی و جامعبهشبناختی

خشونت دانشآمبوزان در سبطوح مختلبف فبردی ،روابطبی،

اشاره نمود .مروری بر ادبیات تجربی مرتبط با خشونت نشبان
مببی دهببد كببه رهیافببت زيسببتشببناختی در مفهببوم پببردازی
خشونت مورد توجه تحيیيات داخلی ارار نگرفته اسبت .ايبن
در حالی است كه جرمشناسان غربی پژوهشهای اابل توجهی
در اين حوزه به انجام رساندهاند

(ببه نيبل از ويلسبن روس:2900 ،

1

Everett and Pric
Feigelman
3
Herren Kohl
4
Benda & Corwyn
5
Howard
6
Lavoid
7
Warner and Fowler
8
Carswell
9
Wright and Fitzpatrick
2

11

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931

محیطی و فرهنگی پرداخته است .نتايج تحيیب حكايبت از آن

و معنیدار دارد .داشتن روابط باز خانوادگی و نظارت والبدين

دارد كه متغیرهای داشتن دوستان بزهكار ،تماشباگر خشبونت

با خشونت جوانان رابطة معكبوس دارد .همونبین ،متغیرهبای

بودن ،تنبیه در مدرسه ،ناكامی ،سختگیبری والبدين ،نظبارت

جنسیت ،توانايی حبل مشبكل ،مشباركت و درگیبر شبدن در

والدين ،دلبستگی به والدين و پايبندی به دستورات اخالای بر

مسائل خانواده ،روابط مشكلدار خانوادگی و محدوديت رفت

خشونت دانشآموزان تبيریر ملبتبی داشبتهانبد كبه ابویتبرين

و آمد فرد در خانواده ببا خشبونت جوانبان رابطبهای نداشبته

پیشبینیكننده ،متغیر داشتن هماالن بزهكار بوده است .جامعبة

است .در اين تحيیب در سطق محیطبی ببه عوامبل مدرسبهای

آماری پژوهش مذكور معطبوف ببه دانبشآمبوزان پسبر ببوده

اعتنايی نشده است.

است .در مطالعبة ديگبری علمبی و همكباران ( )2900نشبان

از مجموع ادبیات موجود میتبوان نتیجبه گرفبت كبه در

دادهاند كه بین باور به دستورات اخالای ،دلبستگی به والبدين،

بخبش اعظبم مطالعبات موجبود از رويكبردی جبامع و چنببد

نظارت والدين و میزان خشونت همبسبتگی معكبوس وجبود

وجهی در تبیین ،مفهوم سازی و عملیاتی كردن خشونت بهبره

دارد .همونین ،متغیرهای داشتن دوستان بزهكار ،سختگیبری

گرفته نشده است.در همبین راسبتا مطالعبة حاضبر در تبالش

و ببدرفتاری والبدين ببا فرزنبدان و تضباد والبدين ،تنبیبه و

است تا با بكارگیری مدل چندوجهی اكولوژيم و با اذعان ببه

بیعدالتی در مدرسه و میبزان خشبونت در دانبشآمبوزان نیبز

ماهیت پیویده و چند بُعدی خشونت ببه مفهبومسبازی آن در

همبستگی مستيیم وجود دارد.جامعة آمباری پبژوهش مبذكور

سببطوح فببردی ،تعبباملی ،بسببترها و زمینببههببای اجتمبباعی و

دانشآموزان پسر و دختر ببوده اسبت .ضبمن آنكبه در ايبن

جامعهای در میان دانشآموزان دختر و پسر بپردازد .مضافاب اين

پژوهش نیز به سنجش متغیرهبا در سبطق اجتمباعی پرداختبه

كه در خصوص میدان مورد مطالعه ،پژوهش تجرببی صبورت

شده است .در میان تحيیيات خارجی میتوان به مطالعة اورت

نگرفته است.

و پريم )1995( 2اشاره كرد .در اين تحيیبب ببا عنبوان «درك
دانشآموزان از خشونت در مدارس عمومی آمريكا» نشان داده

مرور دیدگاههای نظری

شده است كه عضويت در گروهها و بانبدهای تبهكبار ،فيبدان

مروری بر ادبیات نظری مرتبط با خشونت نشان مبیدهبد كبه

نظارت والدين ،فيدان انگیزه برای يادگیری و تحريبم شبدن

موضوع مبذكور در رويكردهبای بیولبوژيكی ،روانشبناختی و

توسببط ديگببران ،تيریرپببذيری از همسبباالن ،فيببر خببانوادگی،

جامعهشناختی (ساختی -كاركردی ،خبرده فرهنگبی ،تضباد و

بازنمبايی خشببونت در رسببانههببای جمعببی از عوامببل اصببلی

فراينببد اجتمبباعی) فرمولببه شببده اسببت .بببر مبنببای رهیافببت

اررگذار بر ارتكاب خشونت اسبت .ايبن تحيیبب معطبوف ببه

بیولوژيكی انسان به دلیل طبیعت زيستی به خشبونت مببادرت

سنجش متغیرها در سطوح روابطبی ،محلبی و فرهنگبی ببوده

میورزد .انسان ماننبد بسبیاری ديگبر از انبواع حیبوانی دارای

است .فیجلمن 1و همكارانش ( )2000تحيیيی در مورد عوامل

سائب فطری برای دست يازيبدن ببه خشبونت و پرخاشبگری

عوامل محیطبی و روانشبناختی مبرتبط ببا خشبونت جوانبان

است كه تنها هراس از تنبیبه آن را مهبار مبیسبازد .رهیافبت

شهری آمريكايیهای آفرييايی تبار انجام دادند .بر مبنای نتايج

بیولوژكی در اال

چنبد توبوری ببه تبیبین منشبي خشبونت و

تحيیببب ،متغیرهببای سببن ،اربببانی شببدن خشببونت ،تماشبباگر

پرخاشگری انسان پرداخته است كه مهمترين آن تووری رفتبار

خشونت بودن ،ريسمپذيری ،نفوذ هماالن و عضويت داشبتن

غريزی است (محسنی تبريبزی و رحمتبی .)298:2902 ،همونبین از

در باندهای جنايتكار با ارتكاب خشونت جوانان رابطة مستيیم

نظريههای مطرح در اين زمینه میتوان به نظريههای لمببروزو،

Everett and Pric
Feigelman

1
2

شلدون ،كین برگ و  ...اشاره كرد.
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نظريههای روانشناختی مانند تبیینهای بیولوژيم ،رفتبار

به عنوان يم پديدة چند بعبدی در نظبر مبیگیبرد كبه ببا آن

انحرافی را با انواع خاص شخصیت (نيص شخصبیت) تبیبین

میتوان تشخیص داد كه هر فرد در چارچوب شبكة پیویدهای

میكنند .نظیر رويكرد بیولوژيم ،كانون توجه و سطق تحلیبل

از زمینههای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و محیط زندگی خود

فردی است .برخی از روانشناسان معتيدند كه بعضی از انبواع

عمل میكند .اين رهیافت چند بُعبدی ببرای اولبین ببار ببرای

شخصیت بیشتر از انواع ديگر ببه انحبراف گبرايش دارنبد .از

بررسی علل كودك آزاری استفاده شبد .سبپ

نظريبه پبردازان

نظريههای عمدة اين رهیافت میتوان ببه نظريبههبای فرويبد،

مختلف و اخیراب توسط پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی در

دوالرد ،نظريببههببای تكامببل شببناختی ،ناهمبباهنگی شببناختی،

چهار سبطق تحلیبل فبردی ،رابطبهای (خبانواده و دوسبتان)،

مبادله ،ناكامی -پرخاشگری و  ...اشاره كرد.

اجتماع محور و جامعبهای ببرای بررسبی خشبونت نوجوانبان

بببیشتببرين مطالعببات در زمینببة تبیببین خشببونت از آنِ
جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی است .اين گروه عوامل

پیشنهاد شبده اسبت (

;Foshee & et al., 2001; Rockvill, 2001

.)Jordan, 2001

اجتماعی و محیطی را در بروز رفتارهای خشبونتآمیبز مبثرر

رويكرد اكولوژيم ،مشتمل بر چهار سطق تحلیبل اسبت:

میدانند .از نظريههای عمدة اين رهیافت میتوان به نظريههای

سطق اول ،مشتمل بر عوامل تاريخ بیولوژيكی و فبردی اسبت

يببادگیری اجتمبباعی ،فشببار اجتمبباعی ،كنتببرل اجتمبباعی،

كه بر رفتار فردی و افزايش احتمال خشونتورزی و يا اربانی

توببوریهببای انحببراف فرهنگببی ،بببیسببازمانی اجتمبباعی،

خشونت شبدن تبيریر مبیگبذارد .در ايبن میبان مبیتبوان ببه

تضادگرايان متيدم و جديد ،و  ...اشاره كرد.

مشخصههای جمعیتی (سبن ،تحصبیالت ،درآمبد) اخبتالالت

مرور رويكردها و ديدگاههای نظری نشان میدهد كه هبر

روانی يا شخصیتی ،تاريخوبه انجبام اعمبال پرخاشبگرانه يبا

كدام از اين رويكردها ببا توجبه ببه زمینبههبای اجتمباعی در

تجربة خشونت و تعرض اشباره نمبود .سبطق دوم ،نباظر ببر

بررسی پديدة خشونت يا به يم عامل توجه نمودهاند و يبا از

مناسبات و روابط نزديم نظیر روابط ببا خبانواده ،دوسبتان و

میان متغیرهای مختلف ،نيش يم عامل را اساسی دانسبتهانبد.

همساالن است و بر ايبن مسبيله معطبوف اسبت كبه چگونبه

نظريههای بیولوژيكی ،خشبونت را ميولبهای غريبزی المبداد

مناسبات مذكور انجام اعمال پرخاشگرانه يا تجربة خشونت و

نموده و از تيریر نهادهای پرورشی جامعه و شكلگیری و نفوذ

تعرض را افبزايش مبیدهبد .ببرای ملبال ،در خشبونتورزی

خشبونت در جامعبه غفلبت مبیورزنبد .تبیبینهبای

جوانان ،داشتن دوستانی كه مشو خشونت بوده و يا به انجام

روانشناختی نیز همانند تبیینهبای بیولوژيبم ،ببا اتكبای ببه

اعمال خشونتآمیز مبادرت میورزند ،احتمال خشبونتورزی

سطق فردی تحلیل ،ببر ايبن پبیش فبرض متكبی هسبتند كبه

يا اربانی خشبونت شبدن را افبزايش مبیدهبد .سبطق سبوم

خشونتورزان از بيیة افراد جامعه متفاوت هستند .اما وااعیت

(اكوسیستم) ،مشتمل بر آن بسترها و زمینههای اجتمباع اسبت

اين است كه انسان هرگز نمیتواند به عنوان موجود منزوی در

كه در آن مناسبات اجتماعی به واوع میپیوندد؛ نظیر ،مدرسه،

نظر گرفته شود؛ بلكه شناخت انسان مستلزم دركی همه جانببه

محل كار و همسايگی .در اين سطق عبواملی چبون تحبرك و

است كه دنیای اطراف و ارتباطات درون آن را مد نظبر داشبته

جابجايی محل سكونت ،مناسبات همسايگی و شبدت رواببط

است .بنبابراين ،ببرای درك پديبدة خشبونت بهتبر اسبت ببه

محلبهای ،تبراكم جمعیبت ،سببطوح بباالی بیكباری ،خريببد و

تبیینهايی روی آورد كه اين كلیبت و ببر هبم كبنش عوامبل

فروش مواد مخدر در اجتماعبات مبذكور ببر خشبونتورزی

مختلف را فرموله كردهاند .يكی از تالشهای چشمگیر در اين

مثرر است .سطق چهارم ،ناظر بر عوامل جامعبهای گسبتردهای

زمینه ،رويكرد اكولوژيم (بومشناسی) اسبت كبه خشبونت را

است كه به ايجاد اوضاع و فضايی ياری میرساند كه مبروج و

فرهنب

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931
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يا بازدارندة خشونت است .ايبن عوامبل شبامل دسترسبی ببه

كنند .از نظر فوشی و همكاران ،عالوه بر اابلیتهای شخصبی

اسببلحه و هنجارهببای اجتمبباعی و فرهنگببی تسببهیل كننببدة

و درگیر شدن در رفتارهای مشكلدار ،ويژگبیهبای جمعیتبی

خشونت است .هنجارهايی نظیر ،ارجحیت حيو والبدين ببر

(جن  ،سن ،نژاد و طبية اجتماعی) ،اجتمباعی شبدن افبراد و

رفاه كودكان ،تليبی خودكشبی ببه ملاببه يبم مسبيله فبردی،

تجربیات زندگی ،در معرض خشونت ارار گرفتن نوجوانان را

هنجارهای ميبوم سبلطه مردانبه ببر زنبان و كودكبان ،اواعبد

تحت تيریر ارار میدهد (.)Foshee & et al., 2001:130

حمايت از به كارگیری نیروی اهرية پلبی

علیبه شبهروندان،

عوامل محیطی (فرهن

و ساختار جامعه) جداگانبه و يبا

هنجارهببای مببروج منازعببات اجتمبباعی و سیاسببی .همونببین

در تعامل با همديگر زمینبههبای مسباعده كننبده خشبونت را

عوامل جامعهای كالن نظیر سیاستهبای سبالمت ،ااتصبادی،

فراهم میكنند .ملالب نگرشهبا و هنجارهبای سبطق جامعبه و

آموزش و اجتماعی كه به اوام نابرابری ااتصبادی و اجتمباعی

همونبین اسبتفاده ببیش از حبد از زور توسبط دسبتگاههبای

World

براراری نظم و امنیت در جامعه نيش مهمی در ايجاد شبرايطی

در بین گروههای مختلف اجتماعی يباری مبیرسباند (

 .)report of vioience and health, 2002: 9-10در همبین راسبتا،

بازی میكنند كه میتواند به فرهن

خشبونت در میبان گبروه

فوشی و همكاران ،در مدل خود پیشبینی كنندههای خشبونت

ويژهای از مردم منجر شبود .برخبی از نیروهبای سباختاری از

نوجوانان و جوانان را در شش بعد ميولهبندی كبردهانبد :سبه

جمله فير يا فيدان فرصتها ،شرايطی را ايجباد مبیكننبد كبه

بعد اول شامل پیشبینی كنندههای محیطی -اجتماعی (محبیط

درنهايت به خشونت يا جرم و جنايت منجر میگردد .همونین

هماالن ،خانواده و هنجارهای اجتماعی) و سه بعد ديگر شامل

تغییرات سبريع اجتمباعی ،جمعیتبی ،شهرنشبینی ،مهباجرت،

پیشبینی كنندههای شخصبی (اابلیبتهبای شخصبی ،درگیبر

افزايش نابرابریها ،بازنمبايی خشبونت در رسبانههبا و آزادی

شدن در ديگر رفتارهای مشبكلدار و ويژگبیهبای جمعیتبی)

عمومی جوانان و مواردی از ايبن ابیبل ببه عنبوان متغیرهبای

است (.)Foshee & et al., 2001:129

تيریرگذار بر خشونت مطرح هستند (.)Rockville, 2001:1-3

فوشببی و راكويببل ،ضببمن تيكیببد بببر نيببش حمببايتی
اابلیتهای شخصبی (عبزت نفب

بباال ،حبل موفيیبتآمیبز

تضادها ،مهارتهای ارتباطی موفيیتآمیز ،مهارت اوی رواببط
شخصی ،تعهد به مدرسه و تحصیل) در پیشگیری از رفتارهای
مشكلدار و خشونتآمیز ،معتيدند بوههايی كه اين اابلیتهبا
را در سببطق ببباال دارا هسببتند ،خطببر كمتببری بببرای ارتكبباب
بسیاری از رفتارهای مشكلدار از ابیل رفتارهای خشونتآمیبز
و پرخاشببگرانه دارنببد (
2001:4-5

;Foshee & et al., 2001:130-131

 .)Rovkville,مشبببباهده و تجربببببة رفتارهببببای

خشونتآمیز كه دامنة آنهبا مبیتوانبد از اعمبال انضبباطی و
تربیتی سخت و تنبیه بدنی گرفته تا بدرفتاری در نوسان اسبت
و همونین مواردی از ابیل تجربة جنب
سب

و خشبونت سیاسبی

میشود كه جوانان اابلیت و توانايیهای بسبیار ضبعیفی

از خود نشان دهند و خود را به عنوان افراد فااد ادرت تصور

چارچوب نظری
به داليلی چند ،مدلهای بومشناسی فوشی ،راكويل و جُردن از
رويكرد اكولوژيم چارچوب نظری ايبن پبژوهش را تشبكیل
میدهد :نخست ،خشونت پديدهای چند اليه و متيرر از عوامل
مختلبف در سبطوح فبردی ،رابطبهای (خبانواده و دوسبتان)،
اجتماع محور و جامعهای است و سطوح مختلفی از تحلیبل را
میطلبد كه رويكرد اكولوژيم مدعی انجبام ايبن مهبم اسبت.
دوم ،اعتبار تجرببی و بیرونبی رويكبرد مزببور ببه دفعبات در
پژوهشهای مرتبط با خشبونت مبورد ارزيبابی و تييیبد ابرار
گرفته است و از اابلیت تبیین انواع خشونت برخبوردار اسبت.
سوم ،اين نظريهها معطوف به نوجوانبان ببوده و ببا موضبوع و
جامعة آماری پژوهش حاضر مناسبت دارد .چهارم ،اين مدلها
در تحيیيات مربو به خشونت نوجوانان در ايران مورد آزمون

تحلیل چندسطحی خشونتورزی :مطالعة پیمايشی خشونتورزی دانشآموزان دبیرستانهای شهر سيز
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تجربی ارار نگرفته است .بنابراين ،در اين مياله ببا رجبوع ببه

محلهای ،محیط مدرسه و محبیط همسبايگی) غفلبت ورزيبد.

اين ديدگاهها و همونین بهرهگیبری از منبابع تجرببی مبرتبط،

حضور در مدرسبه ،شببكههبای رواببط اجتمباعی در اجتمباع

آن فرضبیات پببژوهش

محلهای ،همبستگی اجتماعی ،نظارت غیر رسمی افبراد محلبه

چبارچوب نظبری تببدوين و در االب

بر رفتار يكديگر و به طبور كلبی سبازمان اجتمباعی محلبه از

استخراج و مدل زير طراحی شده است.
بر اساس اين مدل میتوان گفت در سطق فردی ،عوامبل

مثلفههای اررگبذار هسبتند .سبطق چهبارم ،نباظر ببر عوامبل

م بثرر در خشببونتورزی ،شببامل ويژگببیهببای بیولوژيببم و

جامعهای گستردهای است كه به ايجاد اوضاع و فضبايی يباری

خصوصیات روانی و رفتاری است .اين عوامل در كبودكی يبا

میرساند كه مروج و يا بازدارندة خشبونت اسبت .متغیرهبای

نوجوانی ظاهر و تحبت تبيریر رواببط و مناسببات نزديبم ببا

سطق كالن ،ديگر سطوح را تحت تيریر ارار میدهد .متصبل

خانواده  ،دوستان و همساالن فرد ارار میگیرد .بنابراين ،عالوه

شدن آن دسته از هنجارها و اواعد اجتماعی كه دشواریهبايی

بر عوامل فردی ،عوامل ارتباطی نیبز در خشبونتورزی مبثرر

را بر سر تحيب خواستههبای افبراد ابرار مبیدهنبد ،وضبعیت

است؛ روابط بین فردی نوجوانان با خبانواده (ضبعف نظبارت

اعتماد اجتماعی و مشاهدة صحنههای خشبن در عرصبههبای

والدين و تنبیه بدنی) و همزمبان ببا همسباالن و دوسبتان ببر

عمومی و رسمی ،میتواند توجیه كنندة خشونتورزی برخبی

كنشهای خشونتورزانه نوجوانان مثرر اسبت .در ايبن میبان

از نوجوانان به ملابه سازوكار مواجهه با دشواریهای پبیش رو

نمیتوان از تيریر بسترهای اجتماعی (اجتماعاتی نظیبر اجتمباع

است.

بسترهای اجتماعی

خشونتورزی

عوامل جامعهای

عوامل فردی

عوامل ارتباطی

نمودار  -1مدل اكولوژیكی خشونتورزی

فرضیههای تحقیق

و همبستگی اجتماعی محلهای) و میزان خشونتورزی رابطبه

 -2به نظر میرسد بین عوامل فردی (اربانی خشبونت شبدن،

وجود دارد.

پايبندی به دستورات اخالای ،توانايی حبل تضبادها) و میبزان

 -1به نظر میرسد بین عوامبل جامعبهای (اعتمباد اجتمباعی،

خشونتورزی رابطه وجود دارد.

شاهد خشونت بودن) و میبزان خشبونتورزی رابطبه وجبود

 -1به نظر میرسد عوامل ارتباطی (تعامل با همساالن بزهكار،

دارد.

مناسبات خانوادگی) و میزان خشونتورزی رابطه وجود دارد.

 -1به نظبر مبیرسبد ببین جنسبیت و میبزان خشبونتورزی

 -9به نظر میرسد بین بسترهای اجتماعی (اجتماع مدرسبهای

دانشآموزان تفاوت وجود دارد.
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روششناسی پژوهش

و سوم دختر و پسر ميطع متوسطه است كه در سال تحصبیلی

روش تحقیق

 31-39در يكی از دبیرستانهای سطق شهر سبيز مشبغول ببه

اين پژوهش در چارچوب روششناسی كمّی و ببا اسبتفاده از

تحصیل بودهاند .باتوجه به اينكه جامعه آمباری شبامل 1100

روش پیمايشی به انجام رسیده است .از نظر زمانی ،ميطعبی و

نفر است برای محاسبه حجم نمونه از فرمول كوكران (با دات

از نظر دامنة تحيیب ،پهنانگر و از نظر وسعت ،خبرد و از نظبر

بببرآورد  d =8/81و حببداكلر واريببان

 911 )pq = 8/11نفببر

هدف ،كاربردی است .ببرای گبردآوری دادههبا از پرسشبنامه

انتخاب شد .به دلیل ميابله با نيص پوشش ،ببه 188نفبر (118

استفاده و دادهها به شیوة پیمايش خود اظهاری 2به دست آمده

نفر پسر و  208نفر دختر) افزايش يافت .برای انتخباب حجبم

است .ببرای گبردآوری دادههبا درببارة متغیرهبای مسبتيل از

نمونه از روش نمونهگیری طبيهای استفاده شد .ببدين ترتیب

پرسشنامه محيب ساخته و در مورد متغیر وابسبتة خشبونت از

جبن

ببه دو طبيبة دختبر و پسبر

كه جامعه آماری برحسب

مدارس برحس

نبوع مدرسبه ببه دو طبيبه

ميیاس تضاد ( )CTSاستفاده شد .میبزان شباخص تركیببی از

تيسیم شد .سپ

طريب جمع ابعاد گوناگون خشونت به دست آمده است .طببب

مدارس دولتی و غیرانتفاعی تيسیم شده است .در مرحلبة بعبد

فرمول زير جمع نمرات گويهها نمرهای را به دست میدهد كه

مدارس بر اساس رشتههای تحصیلی به متوسطه نظری انسانی،

در دامنه صفر تبا  288متغیبر اسبت .صبفر عبدم خشبونت و

تجربی ،رياضی ،فنی حرفهای و كبار دانبش طبيبهبنبدی شبده

288خشونت كامل محسوب میگردد.

است .بعد از میان مدارس به روش تصادفی 28مدرسة دخترانه
و  28مدرسببة پسببرانه جمعباب  18مدرسببه انتخبباب شببدند .در
مدارس نیز ببا تشبخیص پرسشبگر و ببا همكباری مسبثوالن
مدارس از هر مدرسه با توجه به رشتههای موجبود جمعباب 11
نفر (در مدارس پسبرانه) و ( 20نفبر در مبدارس دخترانبه) از

دادههای مورد نیاز با استفاده از تكنیمهبای كمّبی مبورد

روی چارچوب نمونهگیری انتخباب شبدند .در تمبام مراحبل

از توصبیف

با توزيع عبددی دانبشآمبوزان در طبيبات مختلبف،

تحلیل ابرار گرفتبه اسبت؛ ببه طبوری كبه پب

متناس

متغیرهای مستيل و وابسته ،با استفاده از تكنیبمهبای تحلیبل

نمونهها انتخاب شدند .يعنبی ابتبدا ببه درصبدگیری از تعبداد

چند متغیره (تحلیل رگرسبیون) ،سبهم هبر يبم از متغیرهبای

دانشآموزان دختر و پسر اادام شد .حجم نمونبة دختبران 11

مستيل در تبیین و پیشبینی متغیبر وابسبته تعیبین و مشبخص

درصد و حجم نمونة پسران  11درصد انتخاب شد؛ زيرا تعداد

شده است.1

دانشآموزان پسر  1931نفر و تعداد دختران  2031نفر از كبل
جامعة آماری را شامل میشود.

جامعه آماری و روش نمونهگیری
در اين پژوهش ،جامعة آماری شامل دانشآموزان پايههای دوم

تعاریف نظری و عملیاتیسازی متغیرها
خشونت

1

Self-reported survey
1
به منظور سنجش متغیرهبا در ميیباس صبفر تبا  ،288ابتبدا میبانگین نمبرة كبل
پاسخگويان در پاسخ به گويههای متغیر مورد نظر محاسبه شده است .با توجبه ببه
تعداد گويهها و طیف  1اسمتی ،هر متغیری دارای حداال و حبداكلر نمبره اسبت.
نمرة میانگین كل پاسخگويان بر مجموع حداال و حداكلر نمرهها تيسبیم و سبپ
در  288ضرب شده است.

خشونت :رفتاری است كه برای آسی

رساندن ببه ديگبری از

كسی سر میزند و دامنة آن از تحيیر و توهین ،تجاوز ،ضبرب
و جرح تا تخري

اموال و دارايی و اتل گسترده است

(صبديب

سروسببتانی .)229 :2900 ،بببر اسبباس مطالعببات تجربببی موجببود،

تحلیل چندسطحی خشونتورزی :مطالعة پیمايشی خشونتورزی دانشآموزان دبیرستانهای شهر سيز
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خشونت در مدارس تعريف وسیعی را میطلبد كه بتواند درك

روابط با خانواده ،دوستان و همساالن اسبت و ببر ايبن مسبيله

كاملی از وسعت و ماهیت انبواع مختلبف خشبونت را فبراهم

معطببوف اسببت كببه چگونببه مناسبببات مببذكور انجببام اعمببال

آورد .در ايببن پببژوهش بببرای سببنجش خشببونت از ميیبباس

پرخاشگرانه يا تجربة خشونت و تعرض را افبزايش مبیدهبد.

تاكتیمهای تضاد(  2 )CTSاستفاده شده است .ايبن ميیباس از

در پژوهش حاضر ،عوامل ارتباطی از طريب معرفهای تعامبل

سال  2301در مطالعات متعددی به كار گرفتبه شبده و اعتببار

بببا همبباالن بزهكببار و عوامببل خببانوادگی (نظببارت والببدين،

روايی و ساختار عاملی اين ميیاس تييید شبده اسبت .در ايبن

سختگیری والدين ،دلبستگی به والدين ،بدرفتاری والبدين و

ميیاس ،خشونت در ابعاد كالمبی ،فیزيكبی ماليبم و فیزيكبی

تضاد والدين) در سطق ترتیبی سنجش شده است.

شديد مفهومسازی شده اسبت .ايبن ميیباس در ايبران توسبط

بسترهای اجتماعی :مشتمل ببرآن بسبترها و زمینبههبای

زارعی ( )2909ترجمه و روايی آن بر روی  188نفر از جوانان

اجتماع است كه در آن مناسبات اجتماعی به واوع میپیونبدد؛

شهر تهران صورت گرفته كه آلفبای كرونبباآ آن  8/001ببوده

نظیر ،مدرسه ،محل كار و همسايگی .اين متغیر چند بعبدی در

است .پاسخگويان بايد بعد از مطالعه هر كدام از اين گويبههبا

سطق ترتیبی و به میانجی معرفهای اجتماع مدرسهای (تنبیبه

يكی از گزينههای هرگز 2-1 ،بار 9-1 ،بار 1-28 ،بار و ببیش

و بیعدالتی در مدرسه) و همبستگی اجتماعی محلهای (كنترل

از  28بار را در يم سال گذشتة خود عالمبت بزننبد .حاصبل

اجتماعی غیر رسمی ،همبسبتگی اجتمباعی و میبزان جبرم در

جمع امتیازات پاسخگو ،میبزان خشبونت در آن بعبد را نشبان

محله) در سطق ترتیبی عملیاتی شده است.

میدهد .خشونت كالمی از طريب معرفهای دشبنام دادن ،داد

عوامل جامعهای :ناظر بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

و فرياد كردن و تمسخر ديگران مفهومسازی و عملیباتی شبده

تسهیل كنندة خشونت است .در پژوهش حاضر اين متغیبر در

است .خشونت فیزيكی ماليم هم با استفاده از معرفهای هُبل

سطق ترتیبی و از طريب معرفهای اعتماد اجتماعی ،بیعدالتی

دادن ،تنه زدن ،سیلی زدن ،مشت زدن ،لگد زدن ،پرتاب كردن

اجتماعی ،شباهد خشبونت ببودن در سبطق ترتیببی سبنجش

اشیا ببه اصبد آسبی

رسباندن ،كتبم زدن ،گلبوی كسبی را

میشود.

فشردن ،دست به ييه شدن با ديگبران و شبركت در دعواهبای
گروهی مفهومسازی و عملیاتی شده است .خشبونت فیزيكبی

اعتبار و پایایی ابزار گردآوری دادهها

شديد نیز از طريب معرفهای تهديد ديگران با چااو ،اسبتفاده

برای باال بردن اعتبار پرسشنامه ،ابتدا اعتبار صوری سثاالت ببا

از چااو در دعواها و واداركردن ديگران به انجام كار با استفاده

بهره گرفتن از نيطبه نظبرات و مشباورت برخبی از اسباتید و

از زور و تهديد سنجیده شده است.

دانشجويان دكترا مبورد بررسبی ابرار گرفبت .عبالوه ببراين،

عوامل فردی :مراد از عوامل فردی ،آن دسبته از صبفات

حتیاالمكان سعی گرديد تا در تدوين سثاالت يبا گويبههبای

فردی و بیولوژيكی است كه بر رفتار فردی و افزايش احتمبال

ميیاسهای اصلی از سثاالت مشبابهی كبه در پرسشبنامههبای

خشونتورزی و يا اربانی خشونت شدن تيریر مبیگبذارد .در

فراگیر داخلی و خارجی استفاده شده است .برای تحلیل پايايی

پژوهش حاضر ،عوامل فردی از طريب معرفهای پايبنبدی ببه

ميیاسهای پرسشنامه از ضري

پايبايی يبا آلفبا اسبتفاده شبد.

دستورات اخالای ،توانايی حل تضادها ،اربانی خشونت شدن

همانطور كه در جدول  2مالحظه میشود كلیة سازههای مورد

در سطق ترتیبی سنجش شده است.

بررسی از پايايی الزم برخوردارند.

عوامل ارتباطی :ناظر بر مناسبات و روابط نزديبم نظیبر
Conflict Tactics Scale

1
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جدول  -1نتایج تحلیل پایایی متغیرهای اصلی تحقیق
نام شاخص

نام شاخص

تعداد گویهها

آزمون پایایی

تعداد گویهها

آزمون پایایی

1

8/001

خشونت

20

8/310

سختگیری والدين

8/002

اعتماد اجتماعی

1

8/018

بدرفتاری والدين با فرزند

0

همبستگی اجتماعی

0

8/000

تضاد والدين با همديگر

1

8/013

كنترل اجتماعی غیر رسمی

1

8/013

هماالن بزهكار

3

8/321

میزان جرم در محله

0

8/021

پايبندی به دستورات اخالای

1

8/130

تماشاگر خشونت بودن

1

8/030

توانايی حل تضادها

9

8/031

اربانی خشونت شدن

1

8/013

تنبیه در مدرسه

3

8/081

دلبستگی به والدين

0

8/002

احسببباس ببببیعبببدالتی در

1

8/011

نظارت والدين

9

8/011

مدرسه

جدول  -2آمارههای شاخص تشكیلدهنده خشونت

یافته های پژوهش
ویژگی های جمعیتی و موقعیت اجتماعی پاسخگویان
از تعداد 188نفر پاسخگو 118 ،نفر ( 11درصبد) پسبر و 208
نفر ( 11درصبد) دختبر بودنبد .میبانگین سبنی پاسبخگويان،
 21/00است.نیمی از جمعیت نمونه در پاية دوم و نبیم ديگبر

ابعاد خشونت
كالمی
فیزيكی ماليم
فیزيكی شديد

آماره ها
میانگین (در مقیاس صفر تا)111

انحراف معیار

11/09
93/21
13/13

1/08
0/10
9/033

در پايببة سببوم مشببغول بببه تحصببیل هسببتند 31/0 .درصببد

توصیف آماری شاخص و ابعاد متغیرهای مستقل

دانببشآمببوزان در دبیرسببتانهببای دولتببی و  0درصببد در

جدول ،9میانگین و انحراف معیار شاخص و ابعباد متغیرهبای

دبیرستانهای غیر انتفاعی به تحصیل اشتغال داشبتند .میبانگین

مستيل را بر اساس يم ميیاس صفر تبا  288نشبان مبیدهبد.

معدل دانشآموزان  21/00اسبت .ببه لحبام محبل سبكونت،

نتايج به دست آمده نشان میدهد كه در میان متغیرهای فردی،

 08/0درصد در شهر و  23/1درصد سباكن روسبتا بودنبد .از

توانايی حل مسالمتآمیز تضادها و پايبندی به اخال در میبان

نظر وضعیت ااتصبادی20 ،درصبد در وضبعیت پبايین00/0 ،

پاسخگويان در حد متوسط اسبت .همونبین ،پاسبخگويان ببه

درصد در وضعیت متوسط 1 ،درصد در وضعیت ااتصادی باال

میزان پايینی اربانی خشونت بودهاند.

ارار داشتهاند 31/1 .درصد پاسبخگويان ببا پبدرو مبادر خبود

در بعد ارتباطی ،پاسخگويان تعامبل پبايینی ببا همسباالن

زندگی میكردند و مابيی هم به دلیل فوت يكی از والبدين يبا

بزهكار داشبتهانبد .همونبین ،میبزان نظبارت و سبختگیبری

طال با يكی از والدين زندگی می كردند.

والدين و دلبستگی پاسخگويان به والدين متوسط به باال است.
با اين وصف ،میزان تضاد والدين و بدرفتاری ببا فرزنبدان در

توصیف آماری شاخص و ابعاد متغیر وابسته

سطق پايین است.

جدول  1میانگین و انحبراف معیبار ابعباد خشبونت را نشبان

در بعد بسترهای اجتماعی ،از نظر پاسخگويان میزان تنبیه

میدهد .بر مبنای نتايج به دست آمده در میان ابعباد خشبونت،

در مدرسه در سطق پايین و میزان بیعدالتی در مدرسه در حد

از آن خشبونت

متوسببط اسببت .عببالوه بببراين ،از نظببر پاسببخگويان میببزان

خشونت كالمی جايگاه اولیهای داشته و پب
فیزيكی ماليم ،و شديد ارار گرفتهاند.

همبستگی اجتماعی و كنترل اجتماعی غیبر رسبمی در سبطق

تحلیل چندسطحی خشونتورزی :مطالعة پیمايشی خشونتورزی دانشآموزان دبیرستانهای شهر سيز

متوسط است.

02

اسببت .همونببین پاسببخگويان بببه میببزان پببايینی شبباهد

در بعد جامعهای ،از نظر پاسخگويان بیعدالتی اجتمباعی

خشونتورزی در عرصههای عمومی بودند.

در سطق متوسط و میبزان اعتمباد اجتمباعی در سبطق پبايین
جدول  -3توزیع فراوانی و درصد شاخص متغیرهای مستقل
سطوح

آمارهها
ابعاد

آمارهها

انحراف معیار

متغیرها

ابعاد

پايبندی به اخال

12/29

9/013

بسترهای
اجتماعی

توانايی حل تضادها
اربانی خشونت شدن

11/19
13/9

9/11
1/11

تعامل با همساالن بزهكار
بدرفتاری والدين با فرزندان
سختگیری والدين
تضاد والدين
دلبستگی به والدين
نظارت والدين

92/82
91/90
11/03
90/11
11/31
11/01

0/18
0/11
9/811
1/81
1/11
1/02

میانگین

میانگین

انحراف
معیار

فردی

ارتباطی

جامعهای

تنبیه در مدرسه
بیعدالتی در مدرسه
همبستگی اجتماعی
كنترل اجتماعی غیر رسمی
میزان جرم در محله
بیعدالتی اجتماعی

90/90
13/29
10/93
10/00
91/32
11/01

1/31
1/912
1/200
1/18
1/90
0/10

اعتماد اجتماعی
شبباهد خشبببونتورزی در
عرصههای عمومی

11/09
90/11

9/191
1/11

تحلیل دو متغیره

و لذا پديدهای اكتسابی بهشمار میآيد .در میان ابعاد خشونت،

رابطۀ بین جنسیت و ابعاد خشونت

تفاوت معناداری بین دو گروه دختبر و پسبر از لحبام میبزان

جدول  1مربو به آزمون يومن ويتنی است ،نشان میدهد كه

خشونت در ابعاد فیزيكی ماليبم ( sig=8/888و )z = -9/010

تفاوت معناداری بین دو گروه دانبشآمبوزان دختبر و پسبر از

و شديد ( sig=8/888و  )z = -1/310وجود دارد .اين تفباوت

لحام ابعاد خشونت وجود دارد .اين امبر مثيبد ايبن وااعیبت

در بعد خشونت كالمبی ( sig=8/811و  )z = -2/013معنبادار

است كه ابعاد خشونت برخالف ديدگاههای زيستی -روانی و

نیست.

روانشناختی بیشتر تحت تيریر شرايط و بافت اجتماعی اسبت
جدول  -4آزمون یومان ویتنی برای سنجش معناداری تفاوت نمرات ابعاد خشونت در دوگروه دانشآموزان دختر و پسر
جنس

تعداد
خشونت

خشونت

كالمی

فیزیكی مالیم

120
118
پسر
203
208
دختر
930
188
جمع
خشونت كالمی sig =-2/013 =Z
خشونت فیزيكی ماليم= Z
خشونت فیزيكی شديد = Z

میانگین رتبه
خشونت

خشونت

خشونت

خشونت

فیزیكی شدید

كالمی

فیزیكی مالیم

فیزیكی شدید

122
203
938
8/811

183/11
203/11
930/33

121/00
200/11
931/91

181/01
209/91
903/21

8/888sig = -9
8/888sig = -1/310
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رابطۀ بین متغیرهای مستقل و خشونت

با افزايش خشونتورزی در عرصههبای عمبومی و تيويبت و

ببر اسبباس نتببايج تحلیببلهبای دومتغیببره در جببدول  ،1ابعبباد

احساس بیعدالتی بر میزان خشونت افزوده میشود .بر اساس

خشببونت بببا متغیرهببای مسببتيل در سببطق فببردی همبسببتگی

دادههای جدول ،بیشترين ضري

همبستگی مربو ببه متغیبر

معناداری دارد كه در اين میان متغیبر ارببانی خشبونت شبدن

اربانی خشونت بودن با خشونت فیزيكبی شبديد و خشبونت

بیشترين همبستگی ملبت و متغیرهای توانايی حبل تضبادها و

كالمببی اسببت .همونببین متغیببر تنبیببه در مدرسببه بیشببترين

پايبندی به دسبتورات اخالابی بیشبترين همبسبتگی منفبی ببا

همبستگی با خشونت فیزيكی ماليم دارد.

خشونت فیزيكی شديد دارد .ببه عببارت ديگبر ،هرچبه فبرد
بیشتر توسط ديگران مورد تهديد ،تعرض ،كتم كاری و ديگر
رفتارهای خشونتآمیز ارار گیرد ،احتمبال افبزايش خشبونت
بیشتر میشود.

تحلیل رگرسیونی چند متغیره عوامل مرتبط با ابعاد خشونت
تحلیللل رگرسللیونی چنللد متغیللره عوامللل مللرتبط بللا
خشونتورزی كالمی

در سطق ارتباطی ،متغیرهای مستيل در سطق خبانوادگی

در تحلیل رگرسیون انجام شده با استفاده از متغیرهای مستيلی

(سختگیری والدين ،بدرفتاری والدين ،تضاد والدين ،نظارت

كه در تحلیل دو متغیری با خشونتورزی كالمی پاسبخگويان

والدين و دلبستگی به والدين) و تعامل با همساالن بزهكار ببا

رابطة معناداری داشتند ،ضبري

تعیبین ببرای خشبونتورزی

خشونت كالمی و فیزيكی شديد همبستگی معناداری دارند كه

كالمی  8/181به دست آمد .ببه بیبان ديگبر ،ايبن متغیرهبا در

در ايببن میببان ،بیشببترين همبسببتگی ملبببت مربببو بببه متغیببر

مجموع  18درصد از واريان

خشونتورزی كالمی را تبیبین

بدرفتاری والدين با فرزندان و تعامبل ببا همسباالن بزهكبار و

كردهاند .بر اساس دادههای جدول  ،1از میان متغیرهای مستيل

بیشترين همبستگی منفی مربو به نظارت والدين و دلبستگی

متغیر «ارببانی خشبونت شبدن» بیشبترين ميبدار از تغییبرات

به والدين است .به بیان ديگر ،ببا افبزايش نظبارت والبدين و

خشونتورزی كالمی پاسخگويان آن را تبیین مبیكنبد .متغیبر

دلبستگی فرزندان به والدين و با كباهش ارتببا ببا همسباالن

مستيل بعدی كه وارد معادلبه شبده اسبت« ،شباهد خشبونت

بزهكار و میزان بدرفتاری والدين با فرزندان از میزان خشونت

بودن» است .با اضافه شدن ايبن متغیبر ببه معادلبه رگرسبیون،

دانشآموزان كاسته میشود.

ضري

تعیین از  8/981به 8/911افبزايش يافتبه اسبت .متغیبر

در میان متغیرهای مستيل در سبطق بسبترهای اجتمباعی،

مستيل بعدی بیعدالتی در مدرسه است .با اضبافه شبدن ايبن

تجربة تنبیه در مدرسه همبستگی ملبت و معناداری با خشونت

متغیر به معادله رگرسیون ،ضري

تعیبین از  8/911ببه 8/908

دارد كه در اين میان بیشترين همبستگی ملبت مربو به متغیبر

افزايش يافته است؛ يعنی اين سه متغیر با هم حدود  90درصد

سابيه و تجربه تنبیه شدن در مدرسه و میزان جرم در محلبه و

از تغییرات متغیر وابسته را تببین میكننبد .متغیرهبای توانبايی

بیشترين همبستگی منفی مربو به متغیر كنترل اجتماعی غیبر

حل مسالمتآمیز تضادها و میبزان جبرم در محلبه در مراتب

رسمی در محله اسبت .در سبطق جامعبهای نیبز ،بجبز متغیبر

بعدی اهمیت و اررگذاری ارار گرفتهاند .اين پنج متغیر با هبم

اعتماد اجتماعی ساير متغیرهای مستيل در سطق جامعبهای ببا

 18درصد از تغییرات خشونتورزی كالمبی دانبشآمبوزان را

خشونت همبستگی معناداری دارند كه در اين میبان ،بیشبترين

تبیین میكنند.

همبستگی ملبت مرببو ببه متغیبر شباهد خشبونتورزی در
عرصههای عمومی و احساس بیعدالتی است .به بیبان ديگبر،

تحلیل چندسطحی خشونتورزی :مطالعة پیمايشی خشونتورزی دانشآموزان دبیرستانهای شهر سيز
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جدول  -5ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل با خشونت و ابعاد آن
خشونت كالمی

ابعاد
متغیرها

فردی

ارتباطی

اجتماعی

جامعهای

اربانی خشونت بودن
توانببببببايی حببببببل
مسالمتآمیز تضاد
پايبندی به دسبتورات
اخالای
تعامببل بببا همسبباالن
بزهكار
سختگیری والدين
دلبستگی به والدين
تضاد والدين
بدرفتاری والدين
نظارت والدين
تنبیه در مدرسه
بیعدالتی در مدرسه
همبستگی اجتماعی
میزان جرم در محله
كنترل اجتماعی
اعتماد اجتماعی
بیعدالتی اجتماعی
شاهد خشونت بودن

كندال

گاما

تاوبی

خشونت فیزیكی مالیم
سطح

كندال

معناداری

تاوبی

گاما

خشونت فیزیكی شدید

سطح

كندال

معناداری

تاوبی

گاما

سطح معناداری

8/120

8/001

8/888

8/822

8/811

8/098

8/003

8/311

8/888

-8/110

-8/909

8/888

-8/221

-8/121

8/811

-8/912

-8/081

8/888

-8/120

-8/912

8/888

-8/210

-8/100

8/882

-8/108

-8/190

8/888

8/101

8/108

8/888

8/818

8/811

8/108

8/912

8/121

8/888

8/283
-8/210
8/221
8/118
-8/238
8/923
8/113
-8/221
8/281
-8/211
-8/800
8/801
8/913

8/202
-8/101
8/200
8/113
-8/928
8/181
8/901
-8/200
8/219
-8/111
-8/211
8/210
8/119

8/829
8/888
8/880
8/888
8/888
8/888
8/888
8/821
8/823
8/882
8/812
8/811
8/888

8/811
-8/281
8/800
8/811
-8/230
8/212
8/210
-8/211
8/289
-8/211
-8/219
8/211
8/211

8/282
-8/181
8/218
8/831
-8/910
8/100
8/191
-8/111
8/201
-8/111
-8/111
8/101
8/112

8/101
8/891
8/819
8/911
8/888
8/883
8/881
8/821
8/891
8/821
8/821
8/881
8/821

8/291
-8/101
8/213
8/183
-8/193
8/189
8/211
-8/123
8/113
-8/112
-8/283
8/801
8/111

8/101
-8/110
8/993
8/001
-8/111
8/082
8/910
-8/112
8/111
-8/110
-8/121
8/189
8/013

8/880
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/888
8/890
8/808
8/888

جدول  -6ضرایب تحلیل رگرسیونی گام به گام خشونتورزی كالمی
نام متغیر مستقل

مقدار ضریب

اربانی خشونت شدن

211/022

8 / 119

شاهد خشونت بودن

31/188

8/928

F

مقدارضریب

Beta

سطح معناداری

مقدار  R squareتجمعی

8/888

8/981

8/888

8/911

بیعدالتی در مدرسه

08/111

8/212

8/888

8/908

توانايی حل مسالمتآمیز تضادها

11/228

-8/221

8/888

8/932

میزان جرم در محله

11/810

-8/212

8/888

8/181

تحلیللل رگرسللیونی چنللد متغیللره عوامللل مللرتبط بللا

ميبدار از تغییبرات خشبونتورزی فیزيكبی ماليبم را تبیبین

خشونتورزی فیزیكی مالیم

میكند .متغیر مستيل بعدی «اربانی خشونت شدن» اسبت .ببا

ببببر اسببباس دادههبببای جبببدول  ،0ضبببري

تعیبببین ببببرای

اضافه شدن اين متغیبر ببه معادلبه رگرسبیون ،ضبري

تعیبین

خشببونتورزی فیزيكببی ماليببم  8/093ببه دسببت آمببد .ايببن

از 8/138به 8/080افزايش يافته است .متغیر مستيل بعبدی كبه

خشببونتورزی

وارد معادله شده است ،نظارت والدين است .ببا اضبافه شبدن

فیزيكی ماليم را تبیین كردهاند .از میان متغیرهای مستيل مورد

اين متغیر به معادلبه رگرسبیون ،ضبري

تعیبین از  8/080ببه

بررسی در اين پژوهش ،متغیر «شاهد خشونت بودن» بیشترين

 8/010افزايش يافته است.يعنی اين سه متغیر با هم حبدود 09

متغیرهببا در مجمببوع  01درصببد از واريببان
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درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبببین مبیكننبد .متغیرهبای

 01درصبببد از تغییبببرات خشبببونتورزی فیزيكبببی ماليبببم

پايبندی به دسبتورات اخالابی و تنبیبه در مدرسبه در مراتب

دانشآموزان را تبیین میكنند.

بعدی اهمیت و اررگذاری ارار گرفتهاند .اين پنج متغیر با هبم
جدول  -7ضرایب تحلیل رگرسیونی گام به گام خشونتورزی فیزیكی مالیم
نام متغیر مستقل

مقدار ضریب

مقدارضریب

F

شاهد خشونت بودن

123/031

8 / 010

اربانی خشونت شدن

191/110

8/119

Beta

سطح معناداری

مقدار  R squareتجمعی

8/888

8/138

8/888

8/080

نظارت والدين

918/911

-8/211

8/888

8/010

پايبندی به دستورات اخالای

113/110

-8/288

8/888

8/091

تنبیه در مدرسه

181/911

8/803

8/888

8/093

تحلیللل رگرسللیونی چنللد متغیللره عوامللل مللرتبط بللا

از 8/018به 8/018افزايش يافته اسبت .متغیبر مسبتيل بعبدی،

خشونتورزی فیزیكی شدید

پايبندی به دستورات اخالای است .با اضافه شدن اين متغیر به

در تحلیببل رگرسببیون انجببام شببده ضببري

معادله رگرسیون ،ضري

تعیببین بببرای

تعیبین از 8/018ببه  8/010افبزايش

خشونتورزی فیزيكی شديد  8/000به دسبت آمبد .ببه بیبان

يافته است .اين سه متغیر با هم حدود  00درصبد از تغییبرات

ديگر ،اين متغیرها در مجموع نزديم به  00درصد از واريان

متغیر وابسته را تببین میكنند .متغیرهای بیعدالتی در مدرسبه،

خشونتورزی فیزيكی شبديد را تبیبین كبردهانبد .ببر اسباس

توانايی حل مسالمتآمیز تضادها و كنترل اجتماعی در مراتب

دادههای جدول  ،0از میان متغیرهای مستيل مبورد بررسبی در

بعدی اهمیت و اررگذاری ابرار گرفتبهانبد .ببدين ترتیب  ،از

اين پژوهش ،متغیر«اربانی خشونت شدن» بیشبترين ميبدار از

فرضیههای اصلی مطرح شده ،شش متغیر مسبتيل ببا هبم 00

تغییرات خشونتورزی فیزيكی شديد پاسبخگويان را تبیبین

درصد از تغییرات خشونتورزی فیزيكی شديد دانشآمبوزان

میكند .متغیر مستيل بعدی «شاهد خشونت ببودن» اسبت .ببا

را تبیین میكنند.

اضافه شدن اين متغیبر ببه معادلبه رگرسبیون ،ضبري

تعیبین

جدول  -8ضرایب تحلیل رگرسیونی گام به گام خشونتورزی فیزیكی شدید
نام متغیر مستقل

مقدار ضریب

F

مقدارضریب

اربانی خشونت شدن

331/181

8 / 018

شاهد خشونت بودن

118/121

8/239

Beta

سطح معناداری

مقدار  R squareتجمعی

8/888

8/018

8/888

8/018

پايبندی به دستورات اخالای

903/010

-8/800

8/888

8/010

بی عدالتی در مدرسه

132/922

-8/808

8/888

8/002

توانايی حل مسالمت آمیز تضادها

191/101

-8/819

8/888

8/001

كنترل اجتماعی

233/311

8/819

8/888

8/000
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نتیجه

كالمی بین دو جن

در اين نوشتار بر مبنای آرار تجربی و نظبری (دسبتگاه نظبری

عبارت ديگبر ،دختبران در خشبونتورزی كالمبی ببا پسبران

بومشناسی و مدلهای فوشبی ،راكويبل و جبردن) مبرتبط ببا

وضعیت مشابهی دارند .ساترلند و كرسی اختالف مورد بحبث

خشببونت ،متغیرهببای تحيیببب در سببطوح فببردی ،تعبباملی،

رابطة معناداری مشاهده نشده اسبت .ببه

را ناشی از مواعیت اجتماعی دو جن

میداننبد

(كبینیبا:2908،

 1فرضبیه اصبلی و

 211و دانش .)288:2911 ،در بیشتر مطالعات انجام شده (رئیسبی،

 20فرضیه فرعی مطرح و مورد آزمون ارار گرفبت .فرضبیات

2901؛

 )Feigelman,هبم ايبن

تحيیب در مرحلة اول بررسی مورد تييید ارار گرفتند ،هرچنبد

رابطه تييید شده است .در توضیق اين موضوع بايد گفبت كبه

برخی متغیرها رابطة ضعیفی با خشبونتورزی دانبشآمبوزان

در چببارچوب مببدل اكولوژيببم ،سببطوح چهارگانببة فببردی،

نشان دادنبد .فرضبیات مبذكور در مرحلبه دوم تبیبین؛ يعنبی

تعاملی ،بسبترهای اجتمباعی و عوامبل جامعبهای حليبههبای

بررسی رابطة متغیرهای مستيل ببا ابعباد خشبونت ببه وسبیله

متداخلی متصور میشود كه عوامل هر سطق به وسیله عوامبل

تحلیل رگرسیونی چند متغیره بررسی شدند .نتايج نشان دادنبد

سطوح ديگر تيويت و يا مورد جرح و تعديل ارار مبیگیبرد.

كه در سطوح چهارگانة فردی (اربانی خشونت شدن ،توانبايی

بر اين اساس میتبوان گفبت ،عبالوه ببر عوامبل بیولوژيبم،

حل مسالمتآمیز تضادها ،و پايبندی ببه دسبتورات اخالابی)،

تفاوت در اجتمباعی

بسترهای اجتماعی و جامعهای و در اال

2004; Benda & Crowyn, 2002

هنجارها و باورداشتهای سنتی نیز سب

شده است و اين باورداشتها غالبباب ببه وسبیلة

تعاملی (نظارت والدين) ،بسترهای اجتماعی (كنترل اجتماعی)

شدن دوجن

و جامعهای (خشونتورزی در عرصبههبای عمبومی) تنهبا 1

خانوادهها و مدارس نهادينه میشود .در جامعه پسرها احساس

فرضیه رابطة مستيل و معنادار اابل اببولی ببا خشبونتورزی

آزادی عمل بیشتری در خشونتورزی میكنند .دخترها سبعی

دانشآموزان دارند .طبعاب برای مبنای اين تحلیلها ايبن مسبيله

میكنند كه در تعارضات حل نشدة خبود بیشبتر ببه خشبونت

مطرح میشود كه تا چه اندازه دسبتگاه مفهبومی و نظبری در

كالمی متوسل شوند تا خشبونتهبای فیزيكبی .از طرفبی ببا

تبیین خشونتورزی دانشآموزان از ابدرت تبببین برخبوردار

توجه به ديدگاه اكولوژيم ،ساختار فیزيولوژيم و بیولوژيبم

است البته بايد در نظرگرفت كه سطق تحلیل در اين تحيیبب،

دختران میتواند توجیهگر اين موضوع است .چرا كبه دختبران

خرد و واحد تحلیل آن فرد بوده و نظريهها و فرضیات مطبرح

در كنترل خشم خود موفبتبر عمبل مبیكننبد و ببه اصبطالح

شده نیز در اين سطق بودهاند.

درونگرا هستند.

يكی از فرضیههای تحيیب ،مربو به رابطة بین جنسبیت

توانببايی حببل مسببالمتآمیببز تضببادها يكببی ديگببر از

و خشونتورزی بود .در مدلهای اكولوژيم بر تبيریر عوامبل

ايبن

بیولوژيكی در اجتماعی شبدن ،كسب

تجربیبات متفباوت در

فرضیههای فرعی تحيیب در سطق فردی است .در االب

متغیر ،اابلیتها و مهارتهای شخصی برای برابراری ارتببا

زندگی ،خشونتورزی و در معبرض خشبونت ابرار گبرفتن

با ديگران و حل تضادهای بین شخصبی مبورد بررسبی ابرار

تيكید شبده اسبت ( .)Foshee & et al., 2011:31نتبايج حاصبله

گرفت .ببر اسباس مبدل فوشبی و همكباران ،اگبر فرزنبدان،

نشان داد كه بین جنسیت و خشونتورزی در ابعباد خشبونت

مهارتها و خصوصیاتی كه ببه عنبوان اابلیبتهبای شخصبی

فیزيكی ماليم و خشبونت فیزيكبی شبديد ،رابطبة معنباداری

تعريف میشود را در سطق باال دارا هسبتند ،احتمبال كمتبری
رفتارهای خشونتآمیز و پرخاشبگرانه شبوند

وجود دارد .به عبارت ديگر؛ دختران كمتر از پسبران مرتكب

دارد كه مرتك

خشونت فیزيكی ماليم و شديد میشوند .اما در بعد خشونت

( .)Foshee & et al., 2011:130-131با تييید رابطة اين متغیبر ببا
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خشونت در مرحلة اول و دوم تبیین ،مشبخص شبد كبه ببین

در آنها درگیبر هسبتند نيبش مهمبی در افبزايش يبا كباهش

توانايی حبل مسبالمتآمیبز تضبادها و خشبونتورزی رابطبة

خشونتورزی دارند .افبراد انبواع مختلفبی از خشبونت را در

معكوس و معناداری وجود دارد .به بیان ديگبر ،ببا بباال رفبتن

محیطهای خانوادگی ،همساالن ،مدرسه ،محله و جامعه تجربه

توانايی دانشآموزان در حل مسالمتآمیز تضادها میزان توسل

و مشاهده میكنند كه دامنبة آن از اعمبال انضبباطی و تربیتبی

به خشونت كالمی و فیزيكی كاهش میيابد .يافتة حاضر مثيد

سببخت و تنبیببه بببدنی تببا بببدرفتاری در نوسببان اسببت .افببراد

ديدگاه نظبری فوشبی و جبردن و مطالعبات تجرببی زارعبی

همونین مواردی از ابیل جن

و خشونت سیاسبی ،خشبونت

( )2909است امبا ببا يافتبههبای فبیجلمن ( )2000همخبوانی

رسانهای و پلیسی را (در اال

اربانی يا شاهد) تجربه میكنند.

ندارد.

مببورد بببدرفتاری وااببع شببدن در دراز مببدت بببا افسببردگی،

يكی ديگر از فرضیههای فرعی تحيیبب در سبطق فبردی،

خشونت نسبت به خبود (خودكشبی) و نباتوايی در برابراری

پايبندی به دستورات اخالای بود .فوشی ،هنجارهبای اخالابی

روابط صمیمانه با ديگران همراه است .تجربه كردن و تماشاگر

را به ملابه استانداردهايی برای رفتارهای اابل پذيرش در نظبر

خشونت بودن بخشی از چرخه خشونت بین نسلی اسبت .ببه

میگیرد كه تيریر مهمی ببر رفتارهمنوايانبه دارد (

Foshee & et

عبارت ديگر ،رفتارهای خشونتآمیز از نسلی ببه نسبل ديگبر

 .)al.,در اين پژوهش ،اين متغیر در اال

مثلفههايی

منتيل میشود ( .)Jordan, 2001:18-23تييید رابطبة ببین شباهد

در كارهببا ،بیببان حيببايب ،صببداات و

خشونت بودن و اربانی خشونت شدن با خشونتورزی مثيد

امانتداری سنجیده شد .تييید اين رابطه مثيد مطالعات تجرببی

مطالعبات تجربببی اورت و پريببم ( ،)1995بنببدا و كببوروين

هببرن كببول و همكبباران ( ،)2001زارعببی ( )2909و علمببی و

( ،)2002هببووارد و همكبباران ( ،)2002فببیجلمن و همكبباران

همكاران ( )2900است.

( )2000و زارعی ( )2909است.

2011:130

نظیببر تمايببل بببه تيلب

بر اساس مدل اكولوژيم ،خانواده و گروههای همسباالن

فوشی ،راكويل و جردن خانواده را واحبد اصبلی جامعبه

به ملابه سطق تعاملی در شكلدهی نگبرش فبرد ببه خشبونت

تليی مینمايند .در خانوادههايی كه نكوهش ،طبرد ،دلبسبتگی

مثرر است و ارزشهای مرتبط با مشروعیتبخشبی خشبونت

پببايین و شببیوههببای تربیتببی خشببن مسببلط اسببت ،رونببد

به عنوان تنها استراتژی حل تضادها و يبا رسبیدن ببه اهبداف

جامعهپذيری باخلل روبه رو مبیشبود و فرزنبدان ببه راحتبی

شخصی را به فرد انتيال میدهد .نوجوانبان خشبونتورزی را

نمیتواند خود را ببا انتظبارات جامعبه وفبب دهنبد .از طرفبی

Foshee

میشود كه آنان نتوانند بر

از والدين و همساالنشان تيلید يا مدلسازی میكنند (

& et al., 2011:129-130; Rockvill, 2001:4; Jordan, 2001:18-

 .)19از ديگر فرضیههای فرعی تحيیب در سطق تعاملی ،رابطبه
با همساالن بزهكار بود .نتايج حاصله مثيد مطالعبات اورت و
پريم ( ،)1995بنبدا و كبوروين ( ،)2002فوشبی و همكباران
( ،)2001هرن كبول و همكباران ( ،)2001الويبد و همكباران
( ،)2002فیجلمن و همكاران ( ،)2000هاب

( ،)2008رئیسبی

( ،)2901زارعی ( ،)2909علمی و همكاران ( ،)2900ديوبند و
همكاران ( )2900و برهانی ( )2900است.
بر اساس مدل اكولوژيم ،وضعیتهای متفاوتی كه افبراد

ناسازگاری والدين با همديگر سب

رفتار و اعمال فرزنبدان خبود نظبارت كننبد كبه ايبن شبرايط
میتواند احتمال واوع خشونت را افزايش دهبد

( Foshee & et

 .)al., 2011:129-130; Rockvill, 2001:4; Jordan, 2001:18-19با
تييید رابطة عوامل خانوادگی (نظیبر تضباد والبدين ،نظبارت
والدين ،دلبستگی فرزندان به والدين وببدرفتاری والبدين) ببا
ارتكاب به خشونت فرزندان در مرحلة اول تبیین و تييید رابطة
نظارت والدين با ارتكاب به خشبونت در تحلیبل رگرسبیونی
چنبد متغیبره مشبخص شبد كبه عوامبل خبانوادگی (غیبر از
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سختگیری والدين) هم به طور مستيیم و هبم ببه طبور غیبر

سببطق فببردی (نظیببر اربببانی خشببونت شببدن ،توانببايی حببل

مستيیم در ارتكاب به خشونت دانشآموزان ارر می گذارد .در

مسالمتآمیز تضادها و پايبندی به دستورات اخالای) ،ارتباطی

اكلر مطالعات انجام شده اين رابطبه مبورد تييیبد ابرار گرفتبه

(نظارت والدين) و اجتماعی (تنبیه و بیعدالتی در مدرسبه) و

;Everett & Price, 1995; Benda & Crowyn, 2002

جامعهای (شاهد خشونتورزی در عرصههای عمومی و میزان

Foshee & et al., 2001; Howard & et al., 2002; Lavoid & et

جرم در محله) بیشبترين تغییبرات خشبونتورزی را در ببین

اسببت (

al., 2002; Feigelman & et al., 2000; Carswell, 2005؛ رئیسبی،

2901؛ زارعی2909 ،؛ علمی و همكاران2900 ،و ديوبند )2932 ،است.
در سطق بسترهای اجتماعی ،ضعف كنترل اجتمباعی ببه
انببزوای اجتمبباعی و كبباهش هرچببه بیشببتر الببزام آور بببودن
مدلهای نيشها منجر میشود كه تيریرات زيادی ببر افبزايش
جرم در محله دارد .همونین هرچه میزان جرم و فيبر در يبم
محله بیشتر است ،افراد سل
خشونت بیشتر مبیشبود

اعتماد مبیشبوند و گبرايش ببه

(2001:20

 .)Jordan,يافتبههبای ايبن

مطالعه نشان داد كه بین بسترهای اجتمباعی نظیبر همبسبتگی
اجتماعی محله ،اعتماد اجتماعی ،كنترل اجتماعی غیر رسمی و
فراوانی خشونتورزی در عرصههای عمومی ببا ارتكباب ببه
خشونت دانشآموزان رابطة معكوس و معناداری وجبود دارد.
به عبارت ديگر ،با افزايش همبستگی اجتماعی محلبه ،اعتمباد
اجتماعی و كنترل اجتماعی غیر رسمی ،میزان خشونت كاهش
میيابد .بر طبب نظرية بیسازمانی اجتماعی ،پايین بودن كنتبرل
اجتماعی غیر رسمی در محالت ،كاهش همبستگی اجتمباعی،
عدم اعتماد اجتماعی و میزان باال بودن جرم در محله ،موجب
افزايش جرم و خشونت میشود.
با تييید رابطة بسترهای اجتماعی با ارتكاب به خشبونت
در مرحلة اول تبیین و تييید شدن رابطبة كنتبرل اجتمباعی ببا
ارتكاب به خشونت در تحلیل رگرسیونی چند متغیره مشخص
شد كه عوامل اجتماعی هم به طور مستيیم و هم به طبور غیبر
مستيیم در ارتكاب به خشونت دانشآمبوزان اربر مبیگبذارد.
تييید رابطة كنترل اجتماعی با ارتكاب به خشبونت همسبو ببا
مطالعات تجربی اورت و پريم ( ،)1995وارنر و فولر ()2003
و برهانی ( )2900و ناهمسو با يافتههای زارعی ( )2909است.
بر مبنای نتايج تحلیل رگرسیون چنبد متغیبره ،متغیرهبای

دانشآموزان تبیین نموده اسبت .تحيیيبات نشبان دادهانبد كبه
بسیاری از الگوهای رفتارهبای مخباطرهآمیبز از درون ببه هبم
وابسته هسبتند اگرچبه الزامب با پبیش فبرض همبديگر نیسبتند
(2001:21-22

 .)Jordan,البته بايد اين نكته را به خباطر داشبت

كه در ديدگاه اكولوژيم تغییبرات در سبطوح پبايین متبيرر از
تغییرات سطوح باالتر است.
برمبنای نتايج تحيیب ،به منظبور مبديريت مسبالمتآمیبز
زمینهها و عوامبل خشبونتورزی دانبشآمبوزان ،مبوارد زيبر
پیشنهاد میشود:
الف) پیشگیری و كاهش خشونت در سطح كالن (جامعه)

 -2اصالح نگرشها و تغییر هنجارهای ناكارآمد
 -1خشببونتزدايببی از عرصببههببای عمببومی و مببديريت
مسالمتآمیز ،منطيی و عالمانة تضادهای اجتماعی
 -9كاهش نابرابریهای اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی
ب) پیشگیری و كاهش خشونت در سطح اجتماع (با تأكیلد بلر
مدرسه و محله)

 -2برخورد يكسان و مساوات طلبانه معلمان و عوامل اجرايی
مدارس با دانشآموزان
 -1افزايش بكارگیری روشهای ادغامی در محیط مدرسبه و
تنبیه زدايی در محیط مدرسه
 -9بازسازی مناسبات و شبكههای اجتماعی محلهای با هبدف
تيويت نظارت اجتماعی غیر رسمی
پ) پیشگیری و كاهش خشونت در سطح تعاملی (با تأكیلد بلر

خانواده و همساالن)
 -2برابراری رواببط عباطفی و تعامبل مناسب

و سبازنده در

خانواده به منظور پیشگیری از نفوذ همساالن بزهكار
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 -1كاهش تضادهای خانوادگی و به ويژه تضاد والدين با هم
 -9پرهیز از سختگیریهای افراطبی و تبالش ببرای اعمبال
نظارت منطيی در حدی كه فرزندان به فكر جبههگیری نیافتند.
 -1نظارت بر تعامالت فرزندان با همسباالن در سبطق محلبه،

ش  ،9ص .93-12
دانش ،ت .)2911( .جرم چیست و مجبرم كیسبت ،انتشبارات
تهران :كیهان.

ديوبند ،ف .)2900( .بررسی رابطه بین میزان دينداری والبدين

مدرسه و ساير مكانها

با خشونت میان فردی فرزندان پسبر دبیرسبتانی،

ت) پیشگیری و كاهش خشونت در سطح فردی

پاياننامه كارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشبگاه

 -2تيويت روحیه خبود بباوری ،توانبايی بحبث و گفتگبو در

تبريز.

دانشآموزان به منظور توانمند سازی در حل تضادها.

رسولزادهاادم ،ص .)2902( .عوامل مثرر ببر خشبونت علیبه

 -1نهادينه كردن ارزشهای اخالای در دانشآموزان

كودكبان در خبانوادههبای تهرانبی ،پايبان نامبه

 -9دوری جستن دانشآموزان از مواعیتهای خطبر آفبرين و

كارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.

تنشزا

رئیسببی ،ج« .)2901( .جوانببان و نبباهنجبباریهببای رفتبباری»،
فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطببايی،

 -1افزايش آستانة تحمل و مدارا

ش  ،12ص .290-291

زارعی ،ا .)2909( .عوامبل مبثرر ببر خشبونت دانبشآمبوزان

منابع

برهانی ،س .)2900( .بومشناسی بزهكاری كودكان و نوجوانان
در استان تهران ،پاياننامة كارشناسی ارشد حيو
جزا و جرمشناسی ،تهران :دانشگاه تهران.

بلنببدهمتان ،ك .)2900( .توصببیف و ميايسببه میببزان شببیوع
زورگويی و انواع آن در مدارس راهنمايی اسبتان
كردستان ،شورای تحيیيبات سبازمان آمبوزش و
پرورش استان كردستان

پورافكببباری ،ن .)2909( .فرهنببب

جبببامع روانشناسبببی و

روانپزشببكی معاصببر ،ج  ،1تهببران :انتشببارات
معاصر.
توسببلی . ،و فاضببل ،ر« .)2901( .تببيریر پايگبباه ااتصببادی
اجتماعی و رفتار والدين بر ارر بخشبی خشبونت

تلويزيونی بر رفتار كودكان» ،مجله جامعهشناسبی
ايران ،ش  ،9ص  ،221ص .210-221
حسینی ،م .؛ طباطبايی ،م .و آاامحمديان ،ح« .)2901( .رابطبه
هیجان خواهی ،برونگرايی و خشم در نوجوانبان

پسببر بزهكببار و عببادی شببهر تهببران»؛ مطالعببات
تربیتی و روان شناسی دانشبگاه فردوسبی مشبهد،

دبیرسببتانهببای پسببرانه شببهر تهببران ،پايبباننامببه
كارشناسببی ارشببد پژوهشببگری ،تهببران :علببوم
اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی.
سخاوت ،ج« .)2902( .بررسی عوامل مثرر بر ناهنجباریهبای

رفتاری دانشآموزان استان لرستان» ،مجله انجمن
جامعهشناسی ايران ،دوره چهبارم ،ش ،1ص-11
.01

شیری ،ا .)2901( .بررسی اررات عوامل جامعهپذيری بر رفتبار
بزهكارانبببه جوانبببان  23-21سببباله در شبببیراز،
پاياننامه كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

صببديب سروسببتانی ،ر .)2900( .آسببی شناسببی اجتمبباعی
(جامعببهشناسببی انحرافببات اجتمبباعی) ،تهببران :
انتشارات سمت.
علمی ،م .و تیغزن ،آ« .)2900( .تعیین میزان شیوع خشبونت
و عوامل اجتماعی مثرر بر آن (مطالعه مبوردی در
بین دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه و پسبرانه
شهر عج

شیر)» ،مجلة جامعهشناسی ،سال اول،

ش ،2ص .11-19
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