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چکیده:
خشونت يثر بر پدیدهؤحاضر حول شناخت عوامل اجتماعی ميمقاله

بین فردي تدوین شده است. بنابراین از بین تحقیقات اجتماعی که با موضوع 
12اند بر اساس معیارهاي شکلی و محتوایی گرفتهبین فردي انجامخشونت

اند.پژوهش برگزیده شده و به روش فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفته
ينمونه. اندهاي آموزشی صورت پذیرفتهنهاددر تحقیقات برگزیده عمدتاً

. نتایج نشان است)پسرنفر 3400نفر دختر و 1250(نفر4650جمعاًآماري
اي فقط متغیر جنسیت با متغیر وابسته دهند از بین متغیرهاي زمینهمی

ران از دختران آمیز در بین پسبروز رفتار خشونتومعناداري دارد يرابطه
شفاف و ياجتماعی رابطهـ و متغیرهاي سن، پایگاه اقتصاديبیشتر است

وابسته ندارند و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهاي نظارت معناداري با متغیر
بخش در خانواده، داشتن روابط و کنترل والدین بر فرزندان، تعامل رضایت

با متغیر وابسته شتن دوستان بزهکار ها و داثیر رسانهأنامطلوب در خانواده، ت
هاي کنترل اجتماعی، نظریه،. از بین نظریات اجتماعیروابط معناداري دارند

خشونت بین فردي يیادگیري اجتماعی و خرده فرهنگی در تبیین پدیده
کنند.بیشترین سهم را ایفا می

ل اجتماعیعوامخشونت بین فردي، فراتحلیل، نظریات اجتماعی،کلیدي:مفاهیم
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مسألهیانبومقدمه
اجتماعی است که قدمتی به درازاي تاریخ يزاآسیبهايپدیدهخشونت یکی از

از هر سه کند. بشري دارد و در برخی از روابط بین کنشگران اجتماعی، نمود پیدا می
و یا خشونت جنسی توسط نزدیکانش را نوجوان یک نفر خشونت لفظی، عاطفی، جسمی

خشونت رفتاري ). 1: 2،2014به نقل از ادوارد و هینز؛2008، 1ده است (دیویستجربه نمو
ل آن از تحقیر، تهدید، فحاشی، ضرب و جرح، تخریب اموال و دارایی و قتياست که دامنه

بر شمار روزه شود و همه در همه جا مشاهده میآمیزگیرد. رفتار خشونترا در بر می
:1387(صدیق سروستانی،شودپذیر افزوده میف و آسیبقربانیان آن بخصوص اقشار ضعی

ها را روابط انسان.خشونت هم داراي بعد فردي است و هم بعد اجتماعیي). پدیده113
دهد و روابط خصمانه و ثیر قرار میفردي و هم در بعد اجتماعی تحت تأهم در بعد

و نماید. خشونت سالمت جسمیآمیز میا جایگزین روابط انسانی و احترامانگیز رنفرت
ها و ینکه افراد تمام توان خود را صرف خواستهکند و از اروانی افراد و اجتماع را تهدید می

میز عالوه بر آثار آآورد. رفتار خشونتنعت به عمل میاهداف تحصیلی و شغلی نمایند؛ مما
دت هم براي مرتکبین و مو روانی بلندداراي آثار و پیامدهاي جسمی، مدتمقطعی و کوتاه

بر اساس پیمایش ملی که در بین نوجوانان ).2006:1435، 3هم براي قربانیان است (رایت
ي% پاسخگویان تجربه75در مدارس صورت گرفته است 2991آمارييسریالنکا با نمونه

نقل به ؛2004(یونیسف، انداز همساالنشان در مدرسه را داشتهاذیت و آزار توسط تعدادي 
نوجوانان با متوسط 630دیگري که در بین ي). بر اساس مطالعه1: 2014، 4از ویجرتن

6% از نوجوانان در طول 50سریالنکا انجام شده است کاالترايسال در منطقه5/16سنی
به ؛2003، 5(ویجیسکرااندب و یا قربانی خشونت فیزیکی بودهماه منتهی به پیمایش مرتک

ملی آموزش، حدود یک بر اساس آمارهاي اخیر مرکزهمچنین)؛1: 2014نقل از ویجرتن،
اه گذشته، حداقل م12اند که در طول اذعان کرده12تا 9هاي آموزان پایهسوم از دانش

12اند که در درصد از آنها گفته12اند و هاي فیزیکی مشارکت داشتهبار در خشونتیک
به نقل ؛ 2013و دیگران، 6(رابرتساندخورد پرداختهماه گذشته در محیط مدرسه به زد و 

1 Davis
2 Edwards & Hinsz
3 Wright
4 Wijeratne
5 Wijesekera
6 Robers
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آمیز عالوه بر بروز صدمات اسپلیج معتقد است که رفتار خشونت). 1: 2015، 1از اسپلیج
هاي نامطلوب آموزشی و و روانی مشهود و آنی، براي مرتکبین و قربانیان، پیامدجسمی

محیط رفتناز بین :آثار منفیایجادبهآمیزرفتار خشونت). ارد (همانمدت نیز دروانی دراز
شود میدر فضاي یادگیري منجرنگرانی و اضطراببروزوخالقیت، ایجاد فضاي خشونت زا 

فضاي همکاري و رفتنکید بر انجام وظایف و تکالیف درسی و از بین أعدم تاین پدیده،و 
.)2006:1436،(رایترا در پی داردمدرسه محیطهماهنگی اجتماعی در 
ت مستعد از دست دادن انگیزه، شوند ممکن اسقربانی خشونت مینوجوانانی که مرتباً

این امر بخصوص در میان .شوندنفسه سلب اعتماد بتحمل و يآستانهکاهش،مزاجیتند
از شوند نوجوانانی که قربانی خشونت میدهد.تر بیشتر رخ میپایینسن و سال باکودکان 

خود تحکم و حمایتی با والدین، معلمین و دوستان هم سن و سالروابط قوي، مسداشتن
و یا راهی منمأتوانندشوند و نمیآمیز میافرادي که قربانی رفتار خشونتمحروم هستند.

مقابله به در عوضممکن استبیابند،مناسب و در خور براي محافظت و رهایی از خشونت 
یا رفتارهاي کنترل نشده در مورد خود ، به فحاشی و پرخاشگريخاطیافرادامثل ب

). 2006:1436،(رایتبپردازند
هاي شوند در اکثر موارد فرصتشونت میخينوجوانان و جوانانی که گرفتار پدیده

ناپذیري را از هاي جبرانو زیاندهندساز از دست میمهم زندگی را در سنین سرنوشت
ثیر نامطلوبی بر زندگی أها تن ناکامیایشوند،متحمل میحیث تحصیل، کار و شغل 

). 1381:4،(مشکانی و مشکانیآنها خواهد گذاشتيآینده
ل و آسیب اجتماعی رو به رشد آمیز به یک معضي رفتارهاي خشونتامروزه در جامعه

). 194: 1379(محسنی تبریزي، عنوان رفتاري عادي و معمول تبدیل شده استو به
هاي اخیر یکی ایران بویژه در ساليخشونت و پرخاشگري در جامعهبروزيگسترش دامنه

اي شایع رود. خشونت و پرخاشگري به اندازههاي اجتماعی به شمار میترین آسیباز جدي
:1381،(توسلی و فاضلیاندگی روزمره به نحوي آن را پذیرفتهشده است که مردم در زند

؛1386، زارع و همکاران؛1383(زارعی، م شدهبر طبق نتایج تحقیقات انجا).115- 116
، میزان رفتار )1393و اسدي، 1390؛ کریمی، 1388حیدري، ؛1388ترشیزي، 

آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانی باالتر از حد آمیز در بین دانشپرخاشگرانه و خشونت
مد و ضرب و قتل عمد، قتل غیر عنیروي انتظامیطبق آمارهاي رسمیمتوسط است. بر

درصدي و 640درصدي، 530به ترتیب رشدي 1365نسبت به سال 1380جرح در سال 

1 Espelage
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هاي مختومه مربوط به خشونت در دهند. پروندهدرصدي را نشان می220رشدي 
(صدیق درصد رشد داشته است40بیش از 1380تا 1376از سال هاي عمومیدادگاه

ونت در نابهنجار خشياطالعات و آمار از گسترش پدیدهگونه ). این114: 1387سروستانی، 
ها مثل در واقع زندگی انسانآموزان و سایر اعضاي جامعه حکایت دارد. بین دانش

آمیز چه در مورد مرتکبین و چه است و رفتارهاي خشونتمتصلهاي زنجیري به هم حلقه
رو شناخت . از اینگذار استاثرلی در مورد قربانیان بر مراحل بعدي زندگی فرد و اجتماع ک

،ثر بر آنهاؤپیدا کردن علل و عوامل اجتماعی مآمیز در سنین نوجوانی، خشونترفتارهاي
در سطح فردي و اجتماعی کمکایجاد محیطی سالم ، بهکنترل و از بین بردن این عوامل

خانواده و هاي خانوادگی پس از تشکیلتوان به کاهش خشونتز این راه میکند و امی
چند کوچک به شعارهرو گامیکمک نمایدکاهش خشونت در دنیاي سیاست و اقتصاد 

). 4: 1388(حیدري، تر گرددنزدیک»دنیاي بدون خشونت«

هدف پژوهش
ثر بر خشونت بین فردي، تر عوامل اجتماعی مؤر این تحقیق به منظور شناخت کاملد

تبیینی ن فردي گردآوري شده و نتایج توصیفی وتحقیقات انجام شده با موضوع خشونت بی
اشاره به چارچوب و ضمناین تحقیقات به روش فراتحلیل مورد بررسی قرار گرفته است 

هاي آنها مورد واکاوي قرار ها و شباهتهاي آنها با همدیگر مقایسه، تفاوتتحقیقات، یافته
که اند و مبانی نظريناسایی شدهبا خشونت را دارند؛ شگرفته و عواملی که بیشترین رابطه

اند.مایت بیشتري برخوردارند مشخص شدههاي تحقیقات میدانی از حبر اساس یافته

پژوهشاالت اصلی سؤ
ثر هستند؟آمیز مؤچه عواملی در بروز رفتار خشونت-1
یر وابسته گذار، کدام عامل یا عوامل بیشترین ارتباط را با متغأثیراز بین عوامل ت-2

کنندگی باالتري برخوردار هستند؟ ارند و از قدرت تبییند
خشونت بین فردي يها و نهادهاي اجتماعی ارتباط بیشتري با پدیدهچه حوزه-3
دارند؟

ها اجتماعی مطرح هستند؛ کدام نظریههايآسیبياز بین نظریاتی که در حوزه-4
یید باالتري برخوردار هستند؟د؛ از تأانبا موضوع خشونت انجام گرفتهدر تحقیقاتی که صرفاً
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پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

آموزان دبیرستانی در شهر ، به بررسی عوامل مؤثر بر خشونت دانش)1383زارعی (
دهد که، داشتن دوستان تهران پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می

دي به دستورات اخالقی، تنبیه در مدرسه، بزهکار، تماشگر خشونت بودن، عدم پایبن
الدین و عدم دلبستگی به والدین تأثیر معناداري بر خشونت   ناکامی، کاهش نظارت و

).1383اند (زارعی، آموزان داشتهدانش
ه با اجتماعی در خانواده و مدرسيبین سرمایهيبه بررسی رابطه،)1388حیدري (

) پرداخته است. نتایج شهر نورآباد (لرستانيپسرانههاي خشونت بین فردي در دبیرستان
تماعی در احياجتماعی در خانواده و سرمایهيسرمایهدهد که بینقیق نشان میتح

معکوس و معناداري وجود دارد. در این تحقیق، يهاي آن رابطهمدرسه با خشونت و مؤلفه
ستقیم و معنادار است. متغیرهاي آمیز مخانواده با میزان رفتارهاي خشونتدرآمد يرابطه

14» حمایت خانوادگی«و » درآمد خانواده«، »اعتماد در مدرسه«، »تعلق به مدرسه«
).1383کنند (حیدري، شونت بین فردي را تبیین میدرصد از تغییرات خ

بین میزان دینداري والدین با خشونت بین فردي يبه بررسی رابطه،)1390دیوبند (
داري ست؛ بین دینیرستانی شهر یزد پرداخته است. نتایج حاکی از این افرزندان پسر دب

داري والدین معناداري وجود دارد و هر چه دینمنفی ويوالدین و خشونت فرزندان رابطه
).1390(دیوبند، باالتر رفته، خشونت فرزندان کاهش یافته است. 

آموزان خشونت در دانش، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به)1393(زارعی
هاي تحقیق نشان    یالم پرداخته است. یافتهمقطع متوسطه در بخش چوار شهرستان ا

نشینی، ارتباط با همساالن بزهکار، برچسب ند که متغیرهاي قشر اجتماعی، شهراداده
مستقیم و يآموزان رابطهوند اجتماعی مدرسه با خشونت دانشخشونت خوردن و پی

).1393رند (زارعی، معناداري دا
-هاي رفتاري دانششناختی نابهنجاري، به سنجش جامعه)1395(و همکارانایمان

آماري يآموزان پرداخته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در نمونه
فته است. نتایج تحقیق هاي شهر شیراز صورت گرآموزان دختر دبیرستاننفر دانش385

با اعضاي خانواده، از هاي مذهبی و ارتباط صمیمیدهد؛ با افزایش یافتن پایبندينشان می
آموزانی که ارتباط آموزان کاسته شده و در بین دانشهاي رفتاري دانشمیزان ناهنجاري
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هاي نابهنجار مشاهده شده هاي باالتري از رفتارري با افراد هنجارشکن دارند؛ نرخبیشت
.)1395، و همکاران(ایماناست

ب) تحقیقات خارجی
کنترل اجتماعی با يبین نظریهيبه بررسی رابطه،)2008و دیگران (1جاب باس

نتایج تحقیق ؛اندنیو انگلند پرداختهيآموزان دبیرستانی منطقهآمیز دانشاي انحرافرفتاره
اعی دهد که بین پیوندهاي اجتماعی با بزهکاري و رفتارهاي ضد اجتمآنها نشان می

معکوس و معناداري وجود دارد.يرابطه
ثر بر رفتارهاي عوامل اجتماعی مؤيبه مطالعه،)2010(2راگو امتاز و دیگران

چه دهد اگرهاي تحقیق نشان میاند. یافتهآمیز جوانان در پاکستان پرداختهونتخش
رضایتی از شغل و آموزشی، ناهاي مذهبی، دستاوردهاي پیوندهاي خانوادگی، تعلق به فرقه

آمیز دارند اما یم و معناداري با رفتارهاي خشونتمستقياي رابطههاي رسانهخشونت
آمیز ن فاکتور در بروز رفتارهاي خشونتتریآفرین با گروه همساالن مهمداشتن روابط تنش

است.  
ی هاي مطالعات طولی به بررس، با استفاده از داده)2011و دیگران (3آنتونی پگرو

ن در آموزااعی و رفتارهاي غیر اجتماعی دانشتئوري کنترل اجتميبین بین نظریهيرابطه
هاي پیوندهاي دهند که روابط بین مؤلفهمیاند نتایج نشان مدارس ایاالت متحده پرداخته

و نژادهاي متنوع و متفاوت است. هاي قومیاجتماعی و رفتارهاي اجتماعی در بین گروه
هاي ویدئویی بین انجام بازييبه بررسی رابطه،)2012(4میشل وایگنمت دلیزي و

دهند؛ بین هاي تحقیق نشان میاند. یافتهانحرافات و خشونت جوانان پرداختهآمیز، خشونت
يهاي ویدیویی، جنس، سن، نژاد، سابقهشونت جوانان با میزان انجام بازيانحرافات و خ
مستقیم و معناداري يکنندگان رابطهصیات روانی شرکتاي انحرافی و خصوانجام رفتاره
وجود دارد.  

1 Job Booth
2 Ruqaya Imtiaz
3 Anthony Peguero
4 Matt Delisi & Michael G. Vaughn
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پژوهشچارچوب نظري
پردازان در نظریههاي فردي و اجتماعی ذهن عنوان یکی از انواع ناهنجاريخشونت به

سی را به خود مشغول کرده شناشناسی و جرمشناسی، زیستشناسی، جامعههاي روانرشته
ي کلی:     توان در چهار دستههاي مربوط به خشونت را میظریهطور کلی ناست. به

بندي نمود. شناسی دستهشناسی اجتماعی و جامعهشناسی، روانشناسی، روانزیست
عوامل ژنتیکی را عامل عواملی مانند نقص جسمانی و شناسان اساساً. زیست1

شناسند ت را امري طبیعی میآنها خشون.دانندرفتاري مینوع کژطور کلی هرخشونت و به
معتقد بود 1که به صورت ذاتی در وجود برخی افراد نمود بیشتري دارد. سزار لمبروزو

کنند در نتیجه در آنها عمل میيکه خارج از ارادهاند نایتکاران تابع عوامل و نیروهاییج
د حیوانات موذي و لیتی ندارند و باید با آنان به مانندهند مسئوابل رفتاري که انجام میمق

شناسی افرادي که هاي زیست). طبق یکی از نظریه92: 1384ده، ستو(درنده رفتار کرد
تیجه نسبت به ها هستند؛ پرخاشجوتر و در نعضالنی و نیرومندتر از سایر تیپداراي هیکل

تري دارند و یا افرادي که چاق هستند احتمال بیشتري دارد کجرو و کسانی که بدن باریک
). 1392:298(گیدنز، زهکار شوندب

ند آنها کنشناسان کژ رفتاري را بر حسب نقص شخصیت فرد کجرو تبیین می. روان2
دانند که ناشی از روابط ناسالم هاي تلخ دوران کودکی فرد میکژرفتاري را معلول تجربه

قطعه یخ ها به مانند شناسان، شخصیت انساناست. در نگاه روانفرد و عوامل اجتماعی 
) و قسمت بزرگترش در (خودآگاهبزرگی است که تنها بخش کوچکی از آن نمایان است

هاي انسانی به مثابه قسمت زیرین اید سرکوب شده، تمایالت و انگیزهزیر آب قرار دارد. عق
رفتار  يکنندهاین بخش ناخودآگاهست که تبیینکوه یخی حالت ناخودآگاه دارند و 

). 1384:106ده،(ستوها استانسان
هاي افی از جمله خشونت را بر حسب کنششناسان اجتماعی رفتارهاي انحرروان. 3

هاي درونی رلکنند. افراد مجرم و کجرو به خاطر تضعیف کنتمتقابل اجتماعی، مطالعه می
فتارهاي انحرافی به تقلید و پذیري ناقص و با مشاهده و یادگیري رو بیرونی، جامعه

). 1387:85(احمدي،شوندز افراد منحرف تحریک میسازي االگو
ناپذیر و اجتناباین نظریه، رفتار انحرافی را عمومیکنترل اجتماعی:ي. نظریه1-3

باید افراد را کنترل پردازان اجتماعی معتقدند جهت کاهش رفتار انحرافی داند و نظریهمی

1 C. Lombroso
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هاي کنترلگیرند. اعی را در بر میها: کنترل شخصی، درونی و کنترل اجتمنمود؛ کنترل
النه شوند فرد مسئوخود است و باعث میهاي درونی فرد جهت نظارت برشخصی، توانایی

ل باشد در نتیجه از انجام رفتار انحرافی و مسئورفتار کند و در برابر رفتارش پاسخگو
). 86-87: 1387(احمدي، خودداري کند

جلوگیري از بروز رفتار انحرافی بحث پیوند پردازان کنترل اجتماعی جهتنظریه
بر این اعتقاد است که کجروي زمانی رخ 1تراوس هیرشی.کننداجتماعی را مطرح می

، 2دهد که پیوند میان فرد و جامعه گسسته و یا ضعیف شده باشد. از نظر او وابستگیمی
ه ابستگی یعنی اینکاجزاي اصلی پیوند فرد و جامعه هستند. و5و اعتقاد4، درگیري3تعهد

هاي تفاوت نباشد و هنجارها و شیوههاي دیگران بیفرد نسبت به انتظارات و خواسته
). تعهد یعنی اینکه ما وقت 1385:120(ممتاز،مرسوم انجام امور را فراگرفته و بکار گیرد

برخوردارند. افرادي که به و انرژي خود را صرف اموري کنیم که از مقبولیت اجتماعی 
اندازند و پردازند موقعیت خود را به خطر نمیهاي متعارف در زندگی روزمره میفعالیت

گاه فرد وقت و انرژي محدود خود را صرف امور ). هر121(همان:کنندرفتاري نمیکج
) و اعتقاد به ندارد. (درگیريمقبول و متعارف کند براي ارتکاب جرایم وقت و انرژي اضافی 

يبودن هنجارها و قوانین موجود، باعث همراهی و پیروي خودخواستهمناسب و عادالنه 
).  122همان: (یابدشود و در نتیجه میزان کجروي فرد کاهش میفرد می
ها، رفتار انحرافی آموختنی بر اساس این نظریههاي یادگیري اجتماعی: . نظریه2-3

کوچک و اولیه رفتار انحرافی هاياست و فرد در فرایند رابطه با دیگران بخصوص در گروه
(احمدي،گیردآموزد و بصورت تصادفی و آگاهانه بکار میرا از طریق مشاهده و تقلید می

تقلید تارد يهمنشینی افتراقی سادرلند و نظریهيها شامل نظریه). این نظریه1387:94
و فرآیند یادگیري شوندآیند بلکه مجرم میاست. طبق دیدگاه تارد مردم مجرم به دنیا نمی

یکی از .)98همان: (مجرمانه استرفتارهاي مجرمانه مشابه سایر رفتارهاي عادي و غیر
کند ي نوجوانان فراهم میآمیز و تقلید را برارفتار خشونتيعواملی که امکان مشاهده

اندرسون که .وص تلویزیون است. طبق تحقیقات اف. اسهاي صوتی و تصویري بخصرسانه
بر هاي تلویزیونی تأثیر خشونت برنامهيدرباره1976تا 1956هاي طالعه را در سالم67

1 Hirshi, T.
2 attachment
3 commitment
4 involvement
5 belief



63بین فرديفراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت

آوري کرده است حدود سه چهارم این تحقیقات وجود گرایش کودکان به پرخاشگري جمع
درصد رابطه واضح و روشنی را نشان 20دهند و رابطه مستقیم بین این دو را نشان می

(گیدنز، ثیر کاهشی تلویزیون بر پرخاشگري هستندأقد به تدرصد نتایج معت3دهند و نمی
1392:66.(

به نظر سادرلند جوانان بر اساس فرایند یادگیري اجتماعی به مشاهده و تقلید از رفتار 
هاي جمعی یکی از مجراهاي آموزش رفتارهاي بزهکارانه نظیر پردازند. رسانهیدیگران م

تلویزیون در خأل يوجه داشت که فرایند مشاهدهپرخاشگري و خشونت هستند اما باید ت
ثیر محتوي آن به شرایط اجتماعی و اقتصادي بستگی دارد که دریافت گیرد و تأصورت نمی

اساس ). بر143-145: 1387(احمدي،پیام در آن واقع شده است تا صرف پیاميکننده
ر که والدین رفتار تتلویزیونی بر کودکان طبقات پایینثیر خشونت تحقیق توسلی تأ

رفتاري دکان سایر طبقاتی است که مورد بدآمیزي با کودکان دارند بیشتر از کوخشونت
).  1381(توسلی، گیرندوالدین قرار نمی

انحرافی بر اساس این نظریه هیچ رفتاري بخودي خود و ذاتاًبرچسب: ي. نظریه3-3
ارد قید بهنجار یا نابهنجار بر آن نیست بلکه تعریف و برچسبی که جامعه از آن رفتار د

نظران این دیدگاه هر فردي ممکن است براي اولین بار کند در نگاه صاحبمصداق پیدا می
مرتکب رفتار انحرافی شود اما برچسب منحرف بر او مصداق نیابد ولی زمانی که رفتار 

به او برچسب انحرافی تداوم یابد و فرد متناسب با رفتار انحرافی هویت و تشخص یابد؛
بر اساس این دیدگاه، نهادهاي کنترل). 100- 102: 1387(احمدي،شودمنحرف زده می

پایین را مستعد رفتار يهاي ذهنی، جوانان طبقهفرضکننده در جامعه بر اساس پیش
دانند.  مجرمانه می

جتماعی بر نقش اجتماعشناسان با رویکردهاي انسجام اجتماعی و تضاد ا. جامعه4
کنند. در رویکرد وفاق اجتماعی، هنجارها و کید میگیري رفتارهاي انحرافی تأکلی در شکل

انحراف اجتماعی محسوب يقوانین اجتماعی مبنا و معیار هستند و تخطی از آنها به منزله
غیر دارا يدارا بر طبقهينظران تضاد، قوانین ابزار کنترل طبقهشود. اما در نگاه صاحبمی

گیرند. در ت میاجتماعی از عملکرد نظام اجتماعی نشأتضاد، انحرافاتيدر نظریهاست. 
واقع افراد در پاسخ به کند و درشناسی نوین، کجروي ماهیت سیاسی پیدا میي جرمنظریه

کنندو فعاالنه انتخاب میاقتصادي، رفتار کجروانه را تعمداًـهاي نظام اجتماعینابرابري
). 1392:308(گیدنز،
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گاه بین اهداف مقبول رابرت مرتن معتقد است که هرفشار ساختاري:ي. نظریه1-4
اعضاي جامعه از طریق ياجتماعی و وسایل دستیابی به این اهداف شکاف بیافتد و همه

وسایل در دسترس نتوانند به اهداف مورد نظر برسند برخی افراد جهت رسیدن به اهداف 
دهدرفتاري رخ میکنند و در نتیجه انحراف یا کژمیشروع استفاده مورد نظر از وسایل نام

). 1384:129(ستوده،
زندگی خاص یک گروه است يشیوه،1فرهنگخرده«فرهنگی: هاي خردهنظریه.2-4

بر چگونگی پردازان خرده فرهنگی نظریه.)146همان: (...»تر جامعه در فرهنگ بزرگ
کید دارند. در کار در بین طبقات پایین اجتماع تأان خالفجوانيگیري دار و دستهشکل

گاه جوانان طبقات پایین امکان همسازي با طبقات متوسط و نظران هردیدگاه این صاحب
با زنند که تطابقهاي از فرهنگ غالب جامعه میرا نداشته باشند دست به نفی جنبهباالتر 

سازدتر میینند که زندگی را برایشان آسانگزهاي را برمیآنها برایشان سخت است و شیوه
). کوهن مدعی است بدین علت که فرزندان طبقات پایین در رقابت با 73: 1387(احمدي،

شوند و براي مانند و در نتیجه ناکام و تحقیر میکودکان طبقات متوسط و باال در می
کنند که سیس میتأار شده، خرده فرهنگ بزهکاري راخود در رقابت واگذجبران ناکامی

). 1387:45(صدیق، نظام ارزشی آن در تقابل با نظام ارزشی طبقات برخوردار است
آمیز ند افرادي که دست به رفتار خشونتپرخاشگري معتقدـپردازان دیدگاه ناکامینظریه

ثر هستندمتأدستیابی به اهدافشان، يزنند از یک نوع محرومیت و ناامیدي در زمینهمی
شان، شوند در محالت زندگیمی). جوانان طبقات پایینی که دچار ناکامی1379یري، (سف

هنجارهاي متفاوت و مخالف با ها و زنند و ارزشدست به ایجاد خرده فرهنگ کجرو می
ه خشونت و ارتکاب کنند. ایجاد رعب و وحشت، میل بهاي مسلط جامعه خلق میارزش

-1385:102(ممتاز، هاي کجرو استخرده فرهنگهاي آمیز از خصلترفتارهاي خشونت
100 .(

پژوهششناسی روش
هاست. در روش فراتحلیل، تحلیل تحلیلروش تحقیق در این پژوهش فراتحلیل است. 

هاي کههاي موجود در پژوهشراغ دادههاي معین، محقق به سفراتحلیل با وجود فرضیه
هاي مورد آنها را در پرتو فرضیهد و مجدداًرواند، میحول یک موضوع مشترك انجام گرفته

1 subculture
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هاي تحقیقات . در روش فراتحلیل یافته)135: 1385(گلچین، کندنظر تحلیل و بررسی می
نقاط گیرند؛مورد بررسی قرار میاند مجدداًنی که در موضوع مشترکی انجام شدهپیشی

در تحقیقات پیشین، موجود شوند و خألها شناسایی میمشترك و تعارضات این یافته
گردند. در فرا تحلیل، نظریات مرتبط با موضوع بررسی و تبینات شناسایی و تکمیل می

شوند. مناسب ارائه می
بین شود که با موضوع خشونتهاي میآماري در این تحقیق، شامل پژوهشيجامعه

عوامل و ها خشونت بین فردي متغیر وابسته است اند در این پژوهشفردي انجام شده
ایناند.اي مستقل، مورد بررسی قرار گرفتهعنوان متغیرهاجتماعی مرتبط با خشونت به

ها، رسانهيهاي آموزش و پرورش، ورزش، حوزهتحقیقات در داخل کشور و در حوزه
خشونت، با ياند. با بررسی تحقیقات در زمینهاجرا شدهها و در سطح کلی جامعه ندامتگاه

در دسترس بودن، یکسانی متغیر وابسته، استخراج متغیرهاي مستقل از توجه به عوامل
نظر در علوم نفر داور صاحب3توسط به باال که توسط نظریات اجتماعی و کیفیت م

.اندقرار گرفتهمورد تحلیل پژوهش 12اند، گذاري شدهاجتماعی نمره
اي تجربی نقد و بررسی هن تحقیقات هستند؛ مطالعه و یافتهایينظریاتی که پشتوانه

. اندشده
ها دادهيدر مجموع روش استفاده شده در این پژوهش، شامل تلخیص منظم، مقایسه

خوذ هاي نظري مأها، بر اساس انطباق با گزارههاي حاصل از پژوهشو بررسی انتقادي یافته
اي مستدل هفات اجتماعی است تا بتوان براي سؤاالت پژوهش جاري پاسخاز نظریات انحرا
و منطقی یافت. 

هانتایج و یافته
هاي توصیفییافتهالف) 

تا سالبه بعد1381زمانی يهاي مورد تحلیل در بازهپژوهشسال انجام تحقیق:
مورد نیز در 2و 80يتحقیق مورد بررسی در دهه12مورد از 10اند. انجام گرفته1391

.اندصورت گرفته90يدهه
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هاال انجام پژوهشس:1جدول 
تعدادسال انجام

1380-
13811
13821
13831
13841
13851
1386-
13871
13884
13891
1390-
13911

آماري از يمورد جامعه و نمونه10تحقیق مورد تحلیل،12از محل انجام تحقیق:
اند و یک رستان انتخاب شدهراهنمایی و دبیآموزان مشغول به تحصیل در مقاطعدانش

درصد 70جام شده است. قریب مورد در زندان و یک مورد دیگر نیز در ورزشگاه فوتبال ان
ها در دبیرستان صورت گرفته است. پژوهش

هامحل انجام پژوهش:2جدول 
تعدادحوزه

آموزش و پرورش
5دبیرستان
2راهنمایی
2هر دو

2زندان
1ورزشگاه

تحلیل از روش تحقیقات مورديهمهها:هآوري دادتحقیق و نوع ابزار جمعروش
اند تنها در از ابزار پرسشنامه استفاده کردههاآوري دادهاند و جهت جمعپیمایشی بهره برده

از مصاحبه نیز دان صورت گرفته است در کنار پرسشنامه، یکی از تحقیقات که در زن
استفاده شده است. 
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نمونه مورد منحصرا7ًتحقیق مورد تحلیل، 12از آماري تحقیقات:ينمونهجنسیت و
آماري آنها دختر و پسر است. يمورد دیگر نمونه و جامعه5آماري آنها پسر، يو جامعه

پسر است.3400دختر و 1250اند که از این تعداد نفر بوده4650ي آماري کلی نمونه

هاي تحلیلینتایج و یافتهب) 
تحقیق مورد تحلیل که به شکلی مستقیم متغیر سن را مورد آزمون 4در متغیر سن:

معنادار مستقیمیياند فقط در یک مورد بین سن و خشونت فیزیکی شدید رابطهقرار داده
افزوده شده است. وجود دارد به طوري که با افزایش سن بر میزان خشونت فیزیکی شدید 

آمیز ار خشونته همبستگی بین تماشاي تلویزیون و ویدئو با رفتها که بدر یکی از پژوهش
نتایج يراهنمایی و دبیرستان پرداخته است؛ مقایسهيآموزان پسر دورهدر بین دانش

راهنمایی و يآموزان دورهآمیز در بین دانشدهد، میزان ارتکاب رفتار خشونتینشان م
پیوندهاي يموردي دیگر که به بررسی رابطهدبیرستان اختالف معناداري وجود ندارد و در

تحصیلی يدهند بین پایهها نشان مینت میان فردي پرداخته است؛ یافتهاجتماعی و خشو
داري وجود دارد ین خشونت کل همبستگی منفی و معناو خشونت جسمانی مالیم و همچن

د. در سایر موارد داري وجود نداري معناابعاد آن رابطهياما بین سن و خشونت در همه
چه ذهنیت و پیش داوري ما معناداري بین سن و خشونت مشاهده نشده است. اگريرابطه

ها وجود رابطه شود اما یافتهن خشونت افزوده میکند که با افزایش سن بر میزاحکم می
کنند. البته هر کدام از تحقیقات در جامعه و یید نمیتأبین سن و خشونت بین فردي را 

اند؛ در نتیجه تعمیم به ورت گرفتهآماري متفاوتی و با اهداف پژوهشی مختلفی صينهنمو
سایر جوامع آماري ناقص است. جهت روشن شدن رابطه بین این دو متغیر الزم است  

تحقیقات فراگیري و با استاندارد یکسانی اجرا شود. 
بین فردي تحقیق جاري بر وجود رابطه بین جنسیت و خشونت متغیر جنسیت:

7کید دارد به طوري که خشونت بین فردي در میان پسران بیشتر از دختران است. أت
مورد دیگر، جمعیت 5آماري پسران و در يپژوهش مورد تحلیل در جامعه12تحقیق از 

آماري بین دو جنس مشترك است. این خود تا حدودي وجود رابطه بین جنسیت و 
آماري بین دو جنس يتحقیق که نمونه5حقیق از ت4کند. در یید میأخشونت را ت

اند. مرتکب شدهآمیزي بیشتريسران نسبت به دختران رفتار خشونتمشترك است پ
ها با نتایج تحقیق این یافتهکند. یید میأها وجود رابطه بین جنسیت و خشونت را تیافته
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انجام رفتار   درصد دختران32درصد پسران و 54پاتریک که در آن رایت و فیتز
). 1446: 2006(رایت، اند، همخوانی داردآمیز را گزارش نمودهخشونت

بین پایگاه يتحقیق به بررسی رابطه7در اجتماعی:ـمتغیر پایگاه اقتصادي 
تحقیق 3اجتماعی و یا عناصر آن با خشونت بین فردي پرداخته شده است. در ـاقتصادي 

اجتماعی با ـمعکوس و معناداري بین پایگاه اقتصادي يدهند که رابطهنتایج نشان می
درصد مشاهده شده است. پایگاه 47/0درصد تا 05/0خشونت وجود دارد و همبستگی از 

اجتماعی عالوه بر اثر مستقیم بر کاهش خشونت بر روابط بین والدین و فرزندان ـاقتصادي 
رفتار مثبت والدین با فرزندان و اعمال يگذارد. در طبقات باال و متوسط به واسطهاثر می

کنترل و نظارت بیشتر والدین بر فرزندان، به شکل غیر مستقیم باعث کاهش رفتار 
دهند که بین پایگاه گردد. اما در سه تحقیق دیگر نتایج نشان میآمیز فرزندان میخشونت

ـ و پایگاه اقتصادي داري وجود نداردي معناآمیز رابطهاجتماعی و رفتار خشونتـاقتصادي 
آمیز فرزندان ندارد. اما در تحقیق ثیري بر میزان و نوع رفتار خشونتأاجتماعی خانواده ت

داري با خشونت ي معنااجتماعی رابطهـدهد که پایگاه اقتصاديدیگري نتایج نشان می
ي مثبت وندارد ولی بین یکی از عناصر پایگاه اقتصادي و اجتماعی با خشونت رابطه

مادر با خشونت فرزندان ورد بحث بین تحصیالت و شغل پدر وداري دارد، در تحقیق ممعنا
آمیز مد خانواده بر میزان رفتار خشونتداري وجود ندارد ولی با افزایش درآي معنارابطه

هاي آن با درآمد لفهؤميشود در این تحقیق بین خشونت و همهفرزندان افزوده می
است. با توجه به نتایج r=15/0مستقیم و معناداري وجود دارد و همبستگی آنهايرابطه

هاي آن لفهؤاجتماعی با خشونت و مـبین پایگاه اقتصادي يبه دست آمده در مورد رابطه
منوط باره ه وجود ندارد و ابراز نظر در اینگیري صریح و شفافی در این زمینامکان نتیجه

تر، یکسان و طولی و همچنین سنجش متغیر پایگاه هاي بزرگبا نمونهبه انجام تحقیقاتی 
اجتماعی با شاخصی یکسان و استاندارد است. ـاقتصادي

ثر بر خشونت به ترتیب اولویت ؤترین عوامل اجتماعی ممهم
ثر از یک عامل و یا یک علت خاص نیست بلکه در أوقوع هر حادثه و یا معلولی تنها مت

خشونت يهاي متفاوتی دخیل هستند. پدیدهز آن عوامل مختلفی و به نسبتایجاد و برو
هاي که به این پدیده ثر از عوامل گوناگونی است نظریات و تبیینأبین فردي نیز مت

ياند. ارائهي خشونت پرداختهمتفاوتی به پدیدهيپردازند هر کدام از دیدگاه و زاویهمی
اهمیت و تعیین اولویت عوامل اجتماعی يدرجهمعیار و شاخصی فراگیر جهت سنجش
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خشونت مشکل و ناکافی است اما جهت شناخت هر چه بهتر عوامل اجتماعی يبروز پدیده
شان که در تحقیقات مورد تحلیل، رابطهخشونت بین فردي، عوامل اجتماعی يبروز پدیده

اند. بندي شدهتاولویبا معلول، بیشتر از سایر عوامل تکرار شده است بر حسب فراوانی

تعیین اولویت بر حسب فراوانی یا تکرار علت 
مورد پژوهش و يهاي کسب دانش در حوزهتحلیل یکی از راههاي فرادر پژوهش

بندي متغیرهاي مستقل بر حسب میزان خت از روابط بین متغیرها، اولویتتعمیق شنا
است. آنها با متغیر وابستهيفراوانی و یا تکرار رابطه

آنها با متغیر يبر این اساس، متغیرهاي مستقل و بر حسب میزان فراوانی رابطه
اند. بندي شدهشمارش و دسته) (خشونت بین فرديوابسته

عنوان متغیر مستقل پژوهش مورد تحلیل، به12ی که در متغیرهایيابتدا همه
که یک عامل یپس متغیرهایآنها با متغیر وابسته بررسی شده است؛ شمارش و سيرابطه

با اند. ي مجدد تعریف شدهسنجند در یک مقولهمشترك را با عناوین یا عبارات متفاوت می
ل شناسایی شده و سپس این متغیر مستق42اي ها عالوه بر متغیرهاي زمینهمرور پژوهش

. اندبندي شدهار رابطه با متغیر وابسته اولویتبر حسب فراوانی و یا تکرمتغیرها

یید شده با خشونت بین ي تأبندي متغیرهاي مستقل بر حسب فراوانی رابطهاولویت:3جدول 
فردي

یید شدهأتيفراوانی رابطهمتغیر مستقل
9نظارت و کنترل والدین

8بخش در خانوادهتعامل رضایت
7روابط نامطلوب در خانواده

6هاتأثیر رسانه
6داشتن دوستان بزهکار

5یوند و تعامل با مدرسهپ
3باورها و اعتقادات اخالقی و دینی

3همبستگی اجتماعی
3عدالتیاحساس بی

2برچسب مجرم داشتن
2تنبیه در مدرسه

2عدم موفقیت تحصیلی
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یید شدهأتيفراوانی رابطهمتغیر مستقل
1شهرنشینی

1مشارکت گروهی
1ناکامی

1توجیه عمل مجرمانه
1میزان جرم در محله

1تماشگر خشونت بودن
1قربانی خشونت بودن
1عدم حل مشکالت

1کنترل و نظارت در مدرسه

متغیرهاي مستقلی که با متغیر يشود همهمشاهده می3که در جدول طورهمان
ار رابطه با متغیر وابسته رابطه دارند بر اساس فراوانی و تکر)(خشونت بین فرديوابسته
آید و الزم است غیرها تعداد آنها زیاد به نظر میاند. در نگاه اول به متبندي شدهاولویت

.گذاري مجدد گردندبندي و طبقهبیشتر و تعمق نظري، متغیرها دستهجهت شناخت 

بندي متغیرهاي مستقل  حوزه
خشونت بین فردي جزیی از انحرافات اجتماعی است که در روابط بین نوجوانان و 

آماري يهاي مورد تحلیل، در جامعهوهششود. قریب به اتفاق پژهده میجوانان مشا
اند. کودکان و نوجوانان تا رسیدن به سن نان مشغول به تحصیل انجام گرفتهنوجوا
گذرانند ان میهاي خانواده، مدرسه و گروه دوستالی بیشترین زمان خود را در حوزهبزرگس

ها و یافتهد دارند. رفتار فريثیر را بر شخصیت و نحوهها بیشترین تأو به طبع این حوزه
يت گرفته از حوزهدهند که متغیرهاي نشأ، نشان میهاي مورد تحلیلنتایج پژوهش
ها در روابط با متغیر ي رسانهارتباط با دوستان و حوزهيمدرسه، حوزهيخانواده، حوزه

ها با  نی و تکرار را دارند و این یافتهوابسته یعنی خشونت بین فردي بیشترین فراوا
براي شناخت ). 245: 2007(گاتی، همخوانی دارند2و ترمبلی1هاي تحقیق گاتییافته
هاي علی موجود اند به بررسی راهکارها و مکانیسمی که برشمرده شدههایتري از حوزهکامل

در آنها پرداخته شده است.  

1 Gatti
2 Tremblay
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ابستهها بر اساس فراوانی و تکرار ارتباط با متغیر وبندي متغیرحوزه:4جدول 
یید شدهتأتعداد روابط حوزه

24خانوادهيحوزه
10ي مدرسهحوزه
6ي دوستانحوزه
10هاي رسانهحوزه

خانواده و خشونت 
خانواده گروهی از افرادي است که با پیوندهاي نسبی و سببی مستقیم با هم ارتباط 

ست که قدمتی به درازاي ). خانواده نهادي اجتماعی ا252: 1392(گیدنز، کنندپیدا می
اي به تدریج ن نهاد از ساختار گسترده به هستهتاریخ بشریت دارد و با تغییر ساختار ای

يکنندهپذیر کننده و تربیتکارکردهاي آن نیز تغییر یافته است. خانواده اولین نهاد جامعه
هاي مقبول ها، هنجارها و سنتاصلی انتقال ارزشينسل آینده است. این نهاد وظیفه

موفق است. این نهاد مهم، هريموفق ناشی از خانوادهيعهده دارد. جامعهاجتماعی را بر
در پی خواهد داشت که  گاه در انجام وظایفش ناتوان گردد؛ تبعات اجتماعی مهمی

ي توان ناشی از کژکارکردهاي اجتماعی از جمله بروز خشونت بین فردي را میآسیب
نیازهاي عاطفی اعضایش است. يکنندهترین منبع تأمین. خانواده اصلیخانواده بر شمرد

شود. این نهاد با ایجاد ساز بروز خشونت میها و بسترفقر عاطفی سبب تقویت عقدهشیوع 
کند. هرحس همدلی، به درك مشترك، تقویت حس تعلق خاطر و تعهد در افراد کمک می

دیگران مخدوش گردد به تدریج دچار نوعی گاه اعتماد افراد و حس تعهدشان نسبت به
ي بیند. افزایش دامنها آسیب میشوند و روابط اجتماعی آنهو از خود بیگانگی میآنومی

تفاوتی نسبت به یکدیگر زمینه و بستر ارتقاي خشونت را در رفتارهاي بیتوجهی و بی
کند. فردي و اجتماعی ایجاد می

) نه صرفاً(حضور مستمر والدین و فرزنداناستاعضا واده کانون مهر و محبت بین خان
مکانی براي خواب و استراحت. در خانواده و به تبع در جامعه هر قدر روابط عمیق عاطفی 

ها از طریق حضور مستمر والدین در کانون یابد. خانوادهاشد خشونت کاهش میبیشتر ب
قید و بندهاي خانوادگی و الزام به والدین و فرزندان، وجود خانواده، روابط گرم و صمیمی

يهاي روزانهاي خانواده، کسب اطالع از فعالیترعایت آنها، حمایت و دلبستگی بین اعض
هاي ار فرزندان و همچنین آموزش مهارتفرزندان و کنترل و نظارت والدین بر اعمال و رفت
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خشونت فرزندان از بزهکاري ویابی و حل مسئله به جلوگیريهاي مسئلهزندگی و شیوه
نمایند. میکمک

با توجه به تغییرات سریع و مستمر اجتماعی، فرهنگی و تکنولوزیکی، هر نسلی با 
ها و گاه والدین نتوانند ارزشهرشودص منحصر به عصر خود مواجه میمسائل خا

هنجارهاي اجتماعی را با توجه به تغییرات ایجاد شده به فرزندان منتقل نمایند؛ شکاف 
گردد نسل نوجوان متعاقباًهنجاري میو بیشود و نسل آینده دچار آنومیسلی ایجاد مین

سرمشق و الگوي اجتماعی براي عمل نخواهد داشت این وضعیت سبب گرایش فرزندان به 
طلبی و گاه با لذتشود که هرگروه دوستان و ایجاد خرده فرهنگ نوجوانان و جوانان می

انجامد. آمیز مید به رفتار بزهکارانه و خشونتباشلیتی همراه مسئوبی
گیرانه و سبک رفتاري مقتدرانه، گاه والدین کنترل و نظارت را با رفتار سختالبته هر

سبب دوري )ظارت بر اعمال و رفتار فرزندان مؤثر استچه کنترل و ن(گربرابر بدانند
شود و خارج از خانواده میمطلوبفرزندان از والدین و گرایش آنها به الگوهاي اجتماعی نا

کند. ي معکوس ایجاد مینتیجه

مدرسه و خشونت 
تی خانواده از قبیل مدرسه نهاد اجتماعی مدرنی است که برخی از کارکردهاي سن

ها هاي نظام سیاسی، ارزشی از کارکردهاي متناسب با خواستهپذیري و برخآموزش، جامعه
عوامل، ر اساس نتایج تحقیقات انجام شده،عهده دارد. بمتوسط را بريو هنجارهاي طبقه

گیري در مدرسه، تنبیه در مدرسه، افت تحصیلی، تركم موفقیت تحصیلی، سختعد
آمیز تی در مدرسه با بروز رفتار خشونتعدالتحصیل در سنین پایین و احساس بی

مل و احساسات ذکر گاه در فردي عواطور کلی هر. بههمبستگی مستقیم و معناداري دارند
شده بیشتر مشاهده شود امکان بروز خشونت بیشتر است. 

تشویق رفتارهاي صحیح نوجوانان، ایجاد حس دلبستگی و ،هايدر مدرسه، از راه
تعلق خاطر در فضاي اجتماعی مدرسه، کسب دستاوردهاي پایدار و مستمر در فرآیند 

رسه، افزایش اعتماد در بین آموزش و یادگیري، مشارکت در کارهاي گروهی در مد
هاي آموزان، یادگیري شیوهرت کارکنان بر رفتار دانششاگردان و کارکنان، کنترل و نظا

هاي حل مسئله، آموزش کنترل احساسات، تعقل و گفتمان و تفکر در مدرسه و کشف راه
جوانان آمیز نوجوانان و نگري، رفتار خشونتگرایی و پرهیز از یکجانبهنگري، جمعآینده

گردد. کنترل می
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دوستان بزهکار و خشونت 
شوند و به گروه همساالن پس از خانواده دومین گروهی است که نوجوانان وارد آن می

يشود. گروه همساالن حلقهنفوذ همساالن افزوده میيموازات رشد بیشتر فرد بر دایره
پیوندد بستگی ه فرد به آن میتر است نوع گروهی کواصل بین نهاد خانواده و اجتماع بزرگ

که مختص یهایرد در مواجهه با مسائل و چالشبه وضعیت خانوادگی شخص دارد. اگر ف
هاي درونی خانواده استفاده نماید؛ گرایش بیشتري به نتواند از ظرفیتاستسنین جوانی

فرد کند. فقدان همدلی، نظارت و کنترل پایین خانواده بر سوي گروه دوستان پیدا می
به دهد. نوجوانان بیشتر متمایلامکان عضویت او در گروه دوستان بزهکار را افزایش می

هاي فکري و موقعیت اجتماعی ها، دیدگاهکه از لحاظ نگرشهستندیهایعضویت در گروه
و اقتصادي از موقعیت همسانی با هم برخوردارند. گرد هم آمدن اعضایی با مشکالت 

شود که رفتن خرده فرهنگی میصیلی مشابه هم، باعث شکل گخانوادگی، عاطفی و تح
کند و خود دست به تدوین میتر را نفیها و هنجارهاي حاکم بر اجتماع بزرگارزش
ه علت زند و اعضاي گروه هم بتر میها و هنجارهاي مغایر با اجتماع بزرگارزش

یید دارند و هم جهت مورد تأوه اعتقادها و هنجارهاي خرده گرهایشان به این ارزشناکامی
ها و هنجارهاي درونی روه به تبعیت از ارزشو پذیرش قرار گرفتن از سوي سایر اعضاي گ

ها و ا و هنجارهاي گروه در مقابل ارزشهند. اغلب اوقات بدین سبب که ارزشپردازگروه می
شوند گرفته میتري برخوردارند و نادیدهپایینتر از قدرت اقناعهنجارهاي اجتماع بزرگ

هاي خود به خشونت ستهخوافرهنگ بزهکار جهت به کرسی نشاندناعضاي گروه خرده
آورند. روي می

هاي همساالن عضویت نوجوانان در گروهيبینی کنندهترین فاکتور پیشاولین و مهم
بزهکار، مسائل و مشکالت خانوادگی است.  

ها و خشونت رسانه
ها استفاده ها، بیان افکار و ایدهستند که از آنها جهت انتقال پیامها، ابزارهاي هرسانه

هاي سینمایی، تلویزیونی و ویدئویی در دهند که فیلمهاي پژوهشی نشان مید. یافتهشومی
ها از طریق نمایش رفتارهاي     رسانهثر هستند. مؤرفتاري و بزهکاري نوجوانان کژ

رتکاب چنین رفتارهایی را در ذهن نوجوانان فراهم هاي یادگیري و اآمیز، زمینهخشونت
کنند. می
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ه انجام این دهند که بیننداي نمایش میآمیز را به گونهاي خشونتهها صحنهرسانه
ها آنچه که نمایش داده پندارد اما در این رسانهآسان میآمیز را گونه رفتارهاي خشونت

از تبعات پوشیاست. همین نکته باعث چشمآمیز شود تبعات ارتکاب رفتارهاي خشونتنمی
شود. آمیز از سوي بینندگان میو آثار رفتارهاي خشونت

آمیز و و یا ضمنی ارتکاب رفتارهاي خشونتها به صورت آشکار در بیشتر فیلم
شود که استفاده مییهایها از کلیشهگونه فیلمشود و در اینتحسین و تمجید میتهاجمی

افتند بلکه گردند و به دردسر نمیآمیز نه تنها طرد نمیرفتار خشونترتکاب قهرمانان با ا
گیرند. قرار میرد تحسین و تمجید نیزمو

گیرد ایی، تلویزیونی و ویدئویی در خأل صورت نمیهاي سینمفیلميالبته مشاهده
دوستان و خانوادگی، جنسیت، میزان عالقه، رابطه با يها بر اساس زمینههاي فیلمصحنه

چه زنان شوند. به طوري که اگراقتصادي بینندگان، دریافت و درك میـپایگاه اجتماعی
د اما کمتر گرایش به رفتار کننهاي تلویزیونی را تماشا مینسبت به مردان بیشتر، برنامه

آمیز دارند. خشونت

هاي مورد تحلیل رابطه نظریات اجتماعی با خشونت بین فردي در پژوهش
چه اند اگرل قرار گرفتهکه با موضوع خشونت بین فردي مورد تحلییهایپژوهش

تخاب عوامل و رویکردها و انيآنها یکسان است اما در زمینهيموضوع و متغیر وابسته
چارجوب متفاوتی به ثر بر متغیر وابسته هر کدام از دیدگاه و متغیرهاي مستقل و مؤ

ها در برخی از این پژوهشسانی بین آنها وجود ندارد. اند و هماهنگی یکموضوع پرداخته
مل اجتماعی بیشتري را که اند و برخی دیگر عوالب یک یا چند نظریه انجام گرفتهقا

هستند، را مورد ثرند و منتج از نظریات گوناگون اجتماعیاند بر متغیر وابسته مؤپنداشته
ظریات اجتماعی که متغیرهاي مستقل هاي مورد تحلیل، ندر پژوهشاند. تحلیل قرار داده

د شده، با متغیر وابسته را ییمالك فراوانی، بیشترین ارتباط تأمستخرج از آنها بر اساس
اند. ارائه شده5به ترتیب در جدول اند،داشته
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اندنظریات اجتماعی که به ترتیب فراوانی بیشترین ارتباط را با متغیر وابسته داشته:5جدول 
یید شدهأتعداد موارد تاتنظری

9کنترل اجتماعیينظریه
8یادگیري اجتماعیينظریه

5خرده فرهنگیينظریه
4)سازمانی اجتماعی (آنومیبیينظریه

3تضادينظریه
2ناکامیينظریه
2برچسبينظریه

یادگیري يتحقیق، نظریه9، نظریات کنترل اجتماعی در 5هاي جدولبر اساس داده
سازمانی اجتماعی بیيتحقیق، نظریه5خرده فرهنگی در يتحقیق، نظریه8اجتماعی در 

يتحقیق و نظریه2در ناکامیيتحقیق، نظریه3تضاد در يتحقیق، نظریه4) در (آنومی
اند. ها با متغیر وابسته، رابطه داشتهتحقیق، متغیرهاي مستخرج از آن2برچسب در 

عنوان جزیی خشونت بین فردي بهيدهد اگر چه پدیدههاي این بخش نشان مییافته
گردد اما عوامل مؤثر بر این پدیده تا تماعی محسوب میتر انحرافات اجوسیعياز حوزه

خشونت بین فردي  انحرافات اجتماعی متمایز است.يهاي حوزهاي از سایر بخشاندازه
هاي ن اجتماعی و هم در ابعاد سازمانهم در ابعاد کالاي اي بین حوزهعنوان پدیدهبه

خشونت بین ياجتماعی و هم در بعد فردي قابل بررسی و مطالعه است. در ایجاد پدیده
تر هاي کالنهم عوامل فردي دخیل هستند. پدیدهفردي هم عوامل کالن اجتماعی و 

يهاي اجتماعی بر نحوهاثر گذاري سازمانياجتماعی به صورت غیر مستقیم و به واسطه
ثیر دارند. ن فردي تأخشونت بیيپذیري و تربیت افراد، در بروز و ایجاد پدیدهجامعه

هاي هاي مورد تحلیل، نظریاتی که بر نهادهاي کسب شده از پژوهشبر طبق داده
رداند، هاي همساالن تمرکز بیشتري داشتهها، مدارس و گروهاجتماعی نظیر خانواده، رسانه

نظیر باالتري برخوردارند تا نظریاتی ي از قدرت تبیینفردنیبخشونتيدهیپدبارابطه
تر اجتماعی تمرکز دارند. البته هاي کالنکه بر حوزهانی اجتماعی و ناکامیسازمضاد، بیت

خشونت يهاي کالن اجتماعی بر پدیدهنادیده گرفتن تأثیر حوزهاین نتایج به معناي 
هاي میانی و هاي کالن بر حوزهانگر نوع اثرگذاري به شکل غیر مستقیم حوزهنیست بلکه بی

ي هاها و مهارتپذیري فرد، دیدگاهجامعهيفردي است. خشونت بین فردي، از نحوه
گاه نوجوانان و جوانان در روابط و پذیرد. هرثیر میاجتماعی او در روابط اجتماعی تأ
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هاي زبانی بهتري برخوردار باشند و از توان باالیی در تهاي اجتماعی روزانه از مهارکنش
مند باشند امکان استفاده از شوند؛ بهرهواجه میشناسایی و حل مسائل اجتماعی که با آن م

شان بیشتر است. اگر نهادهاي آمیز در روابطرفتار خشونتآمیز به جايهاي مسالمتروش
ی بتوانند افراد را به هاي اجتماعو رسانهاده، سیستم آموزشی مدارساجتماعی نظیر خانو

اي احساسی و نسنجیده برحذر هکنشهاي اجتماعی عقالنی تشویق و آنها را از انجام کنش
آمیز کاسته خواهد شد. دارند از احتمال بروز رفتارهاي خشونت

گیري نتیجه
، ترساندن است که تحقیر، تهدید، ارعابخشونت بین فردي، رفتار اجتماعی نامطلوبی

حداقل شود. این پدیده از آن جهت اجتماعی است که و ضرب و جرح فیزیکی را شامل می
دهد. خشونت بین فردي کم و بیش در بیشتر ثیر قرار میروابط بین دو نفر را تحت تأ

گردد و از  ناسالم اجتماعی میخشونت باعث ایجاد روابط يجوامع شایع است. پدیده
هاي اجتماعی ممانعت به همکاري و برابري در بین اعضاي گروهگیري جو صمیمت،شکل

زا تبعات و هم براي قربانیان رفتار خشونتآورد. این عمل هم براي مرتکبینعمل می
هاي اجتماعی نشان آورد. پژوهشو آموزشی به بار مینامطلوب جسمی، روانی، تحصیلی

هاي اجتماعی زیاد و و افزایش تماست و شهرنشینی باال دهند با توجه به سطح مهاجرمی
آمیز افزوده شده است.اي عمومی، بر حجم رفتارهاي خشونتهانسطحی در مک

یی که هاآمیز، شناخت عوامل و پدیدهثار و پیامدهاي منفی رفتار خشونتبا توجه به آ
گردند حائز اهمیت فراوانی است. لذا در این آمیز منجر میگیري رفتار خشونتبه شکل
اند تا رد مطالعه و واکاوي قرار گرفتهبا موضوع خشونت بین فردي، مویهای، پژوهشتحقیق

تري به دست شونت بین فردي و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن شناخت کاملخياز پدیده
ر وابسته (خشونت بین هاي انجام شده بر اساس معیارهاي: یکسانی متغیآید. از بین پژوهش

لحاظ ز نظریات اجتماعی، برخورداري از حد نصاب خوب و باالتر ازگیري افردي)، بهره
فراتحلیل مورد تحقیق انتخاب شده و به روش 12ها، کیفی، در دسترس بودن پژوهش

اند.   مطالعه قرار گرفته
دهند که بین متغیر سن و رفتارهاي اجتماعی نشان مینتایج فراتحلیل پژوهش

فتار ها وجود رابطه بین جنسیت و روجود ندارد اما یافتهمعنادارييآمیز رابطهخشونت
آمیز در بین پسران نسبت به طوري که رفتار خشونتبهنمایند ید میآمیز را تأیخشونت

صریح و يهمچنین نتایج فراتحلیل رابطه؛دختران از میزان شیوع باالتري برخوردار است
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هاي آن با متغیر وابسته را نشان مؤلفهشفافی بین متغیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي و 
غیر وجود دارد به معکوسی بین این دو متيها رابطهدر برخی از پژوهشدهند و اگرنمی

باال و يهاي طبقهگرایانه در خانوادهخاطر سبک فرزندپروري دموکراتیک و مشارکت
متوسط و بااليهاي طبقهدر خانوادهپایین است. يهاي طبقهمتوسط نسبت به خانواده

امور يرفتار والدین با فرزندانشان از صمیمت بیشتري برخوردار است و فرزندان در اداره
هاي الزم به ی براي آموزشهایباالتري دارند. در چنین خانوادهجاري خانواده مشارکت
هاي رویارویی با مشکالت اهمیت بیشتري قائل یابی و مکانیزمفرزندان جهت مسئله

هاي زبانی و اجتماعی باالتري برخوردارند. ند و در نتیجه فرزندان از مهارتوشمی
اند؛ به ترتیب فراوانی، معناداري داشتهياز بین متغیرهاي که با متغیر وابسته رابطه

بخش در خانواده، ر رفتارهاي فرزندان، تعامل رضایتمتغیرهاي نظارت و کنترل والدین ب
ارتباط بیشترین ها و داشتن دوستان بزهکارانواده، تأثیر رسانهشتن روابط نامطلوب در خدا

هاي متغیرهاي اجتماعی بر حسب حوزهيبندي همهاند. با طبقهرا با متغیر وابسته داشته
يمدرسه، حوزهيهاي خانواده، حوزهاولویت، متغیرهاي مرتبط با حوزهاجتماعی، به ترتیب

اند. از بین ر وابسته بیشترین رابطه را داشتهها، با متغیرسانهيدوستان و همساالن و حوزه
هاي کنترل اجتماعی، یادگیري اجتماعی و خرده فرهنگی در یات اجتماعی نظریهنظر

کنند.میراخشونت بین فردي بیشترین سهم ایفايتبیین پدیده
سه درهاي خانواده و ممشارکت اعضا در نهادها و سازمانها وتعلقات، دلبستگی

زندان و احساس راحتی همراه با احترام میان والدین و فرهمچنین داشتن روابط صمیمی، 
کند. اگر عوامل آموزان و معلمان، رفتار نوجوانان را کنترل میارتباطات نزدیک بین دانش

انسجام و پیوستگی ماعی خانواده و مدرسه سست شود و فرد با نهادهاي اجتيپیوند دهنده
اعضاي گروه یا نهادهاي اجتماعی تضعیف شود، آنگاه فردگرایی استرس اجتماعی میان

؛ تشدید و افزایش رفتارهاي یابدهاي اجتماعی شهروندان تسلط میفرینی بر کنشآ
آمیز در نوجوانان یکی از پیامدها و تبعات این پدیده است.خشونت

رل بر رفتار کاهش توانایی نهادهاي اجتماعی خانواده و مدرسه در نظارت و کنت
اجتماع، سبب هنجارهاي رایجها و تطبیق و سازگاري این نسل با ارزشنوجوانان و عدم 

شان از موقعیت اجتماعی و شود که اعضايهاي همساالنی میگرایش نوجوانان به گروه
ا، ذهنیت و نگرش آنها را با هرند. تجارب نامطبوع و عدم موفقیتفرهنگی همسانی برخوردا

ها و دهد. طرد و عدم پذیرش ارزشار میهنجارهاي اجتماع مسلط در تضاد قرها وارزش
اعضا از خشونت را براي ياستفادهي، زمینهیهایهنجارهاي خرده فرهنگ چنین گروه
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اي و هاي حاشیهگاه اعضاي خرده فرهنگسازد و هرکسب منزلت و مشروعیت مهیا می
و همراه با میل درونی، ترها قرار گیرند راحتنهآمیز رساهاي خشونتمطرود در معرض پیام

کنند.آمیز استفاده میرفتار خشونتشان با دیگران ازدر روابط
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