
٨٤، هبار ٢، مشاره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره
١٢٣

1.
123-148صفحات،95مستانز،2شماره،11دورهسابق)،انسانی(توسعهاجتماعیتوسعهفصلنامه

درکالمیخشونتبهگرایشبررمؤثاجتماعیهايزمینهبررسی
بوشهرشهردبیرستانیآموزاندانشبین
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چکیده:
بهگرایشبرمؤثراجتماعیهايزمینهبررسیهدفباکمی،وهشپژاین
است.شدهانجامبوشهرشهردبیرستانیآموزاندانشبینکالمیخشونت

ازاستفادهآنهاگردآورييشیوهوپیمایشیروشبهپژوهشاینهايداده
ايهدبیرستانآموزاندانشتمامپژوهشآمارييجامعهاست.بودهپرسشنامه

نمونهحجمعنوانبهنفر400تعدادلینجدولازاستفادهباکهبودهبوشهرشهر
است.بودهاي،مرحلهچندايطبقهتصادفیيشیوهبهگیرينمونهشدند.تعیین
همچنینوگردیدحاصلصورياعتباروکرونباخآلفايکمکبهاعتباروروایی
نتایج.شداستفادهSPSSافزاررمنازپژوهشهايدادهنتایجتحلیلبراي

میزانیعنیوابستهمتغیربینکهدهدمینشانگامبهگامرگرسیونتحلیل
پذیري،جامعهمستقلمتغیرهايوکالمیخشونتبهآموزاندانشگرایش
ایندارد.وجودهمبستگیوالدین،نظارتواقتصاديـاجتماعیپایگاه

يحوزهایندرکالمیخشونتبهگرایشبرمؤثرعواملتأثیرگذارترینمتغیرها
باشند.میپژوهشی

شهراقتصادي،ـاجتماعیپایگاهپذیري،جامعهآموزان،دانشکالمی،خشونتکلیدي:مفاهیم
بوشهر

d.rezapour@gmail.comنور، تهرانعضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام1
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مسألهیانبومقدمه
تماممیاندروجغرافیاییمناطقتمامدرکهاستاجتماعیمسائلجملهازخشونت

مشاهدهاجتماعیواقتصاديشغلی،تحصیلی،سطوحتمامیدرونژادي،دینیهايگروه
شود.نمیبدنیوفیزیکیخشونتبهمحدودفقطشود،میتصورکهگونهآنو؛شودمی

مظهرعنوانبهرافیزیکیهايدرگیريویکدیگرکردنزخمیوکاريکتکافرادازبسیاري
هايالیهخشونتعینیوجوهوتعریفيدامنهکهآنحالکنند،میمعناخشونت
است.درونیوبیرونیعواملازمتأثرکهگیرد،میبردرراانسانیرفتارهايازتريگسترده
کهدهدمیقرارتوجهموردباايسامانهعنوانبهراانسانیرفتاروشخصیت1آلپورت
ازیکیمثابهبهتوانمیارخشونتسامانهایندریکدیگرند.باتعاملدرمتعدديعناصر

عواملارثی،خصوصیاتشاملسامانهاینعناصرداد.قرارمطالعهموردآدمیرفتارهاي
کههستنداجتماعیوفرهنگیهايمشخصهوشناختی،رواننیروهايهورمونی،وزیستی

).1382:3همکاران،و(بازرگاناندتعاملدرهمبا
بایدراعواملازدستهسهآمیز،خشونترفتارهايلیلتحدرکهدادهنشانهاپژوهش

تمایلوانگیزهایجادباعثکهاست،انگیزشییادرونیعواملاوليدستهداشت.مدنظر
بازدارندهعواملدوميدستهدهد.میسوقپرخاشگرانهرفتارسويبهرااووشدهفرددر

سوميدستهکند.میجلوگیرينتخشوبروزازفردشخصیتدرعواملاینحضوراست،
اوست،ذاتیاتتأثیرتحتتنهانهفردرفتاریعنیهستند،محیطییاوموقعیتیعوامل

(کریمی،گیردمیقرارموقعیتآندرفردکهاستشرایطیوموقعیتازمتأثربلکه
87:1390.(

فتاريرهربهخشونتنوعایناست.کالمیخشونتخشونت،انواعجملهآناز
اینرواینازشود،جامعهافرادنظردرکسیحیثیتوهنموجبتواندمیکهداردداللت
وشودمیشمردهناپسندنیزمذهبی،واخالقینظرازبلکهحقوقی،نظرازتنهانهعمل

بهبزند،سرجامعهافرادازشایعطوربهاگرواستانسانمعنويشخصیتبهتعرضی
ازروزیکيمشاهده.کندمیفراهمفیزیکیهايخشونتبروزبرايراینهزمزیاداحتمال

1 Alport
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درویژهبهودرس،کالسدرتحصیلی،مقاطعازیکهردرمدرسهدرآموزاندانشزندگی
خودهايانرژييتخلیهواستراحتوبازيبهآنجادرظاهراًآموزاندانشکهمدرسهحیاط

نماید.میآشکارراآموزاندانشمیاندرگیريونتخشوازهاییصحنهپردازندمی
گاهودادنلقبوتمسخرتحقیر،توهین،باکالمی،صورتبهراخودگاهکههايخشونت

درنوجوانانوکودکانخشونتکهاینبادهد.مینشانجسمانیهايخشونتصورتبه
نتایجوهارسانههايگزارشاستداشتهوجودهموارهونیستجدیدييپدیدهمدرسه
2اولوئوس)،1995(1شارپواسمیتجملهازدنیاکشورهاياکثردرمختلفهايپژوهش

اثراتاست.شدهترجديویافتهافزایشاخیرهايسالدرکهدهدمینشان،)1999(
محیطدرعلتهربهکهکودکینیست.پوشیدهکسیبرهاخشونتایناجتماعیوفردي

ازبیزاريوناامنیاحساسبرعالوهگیردقرارفیزیکییاکالمیهايخشونتتحتآموزشی
تركیاتحصیلیافتصورتراخودتدریجبهاوتحصیلیزندگیدرآنعواقبکهمدرسه،
خواهدهمراهبهزندگیطولدررارفتارنوعاینناگواراثراتکرد،خواهدآشکارتحصیل
هاییمسئولیتدریاخانوادهتشکیلهنگامبهبعدهااستممکننیزاوکهنحويبهداشت؛

ازراخشونتبساچهوکردهبرقراردیگرانباناسالمايرابطهگرفتخواهدعهدهبرکه
دهد.انتقالدیگرنسلبهنسلی

استسؤالاینبهپاسخصدددرحاضر،پژوهششده،مطرحمباحثبهتوجهباحال
دبیرستانیآموزاندانشبیندرکالمیخشونتبهگرایشبرمؤثرـعیاجتمامتغیرهايکه

چیست؟بوشهرشهر

پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقات)الف

کالمیخشونتوضعیتبررسی:عنوانتحتتحقیقیدر،)1382(همکارانوبازرگان
وزانآمدانشومعلماننظرازکالمیخشونتبررسیبهتهران:شهرراهنماییمدارسدر

1 Smith and Sharp
2 Olweus
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ازنفر498شاملپژوهشاینهايآزمودنیاست.پرداختهتهرانشهرراهنماییمدارس
نشانپژوهشهايیافتهاست.مردوزندبیرانازنفر43وپسرودخترآموزاندانش

فضايآموزاندانشاست.شایعتهرانشهرمدارسدرکالمیخشونتکهدهدمی
کالمیخشونتباعثرادرسیکتبزیادحجمودرسه،مدرنامطلوبارتباطاتنامناسب،

خشونتایجاددرمدرسه،ازخارجعواملبربیشترمعلمانحالیکهدردانند؛میخود
).1- 1382:28همکاران،و(بازرگاندارندتأکیدآموزان،دانش

برمؤثراجتماعیعواملبررسی:عنوانباتحقیقیدر،)1387(همکارانوعلمی
شناسیجامعهبویژهواجتماعیروانشناسیهايتئوريازآندرکهآموزان:دانشخشونت
375رويپرسشنامهابزارکمکبهوپیمایشیصورتبهتحقیقایناست.شدهاستفاده

ازاستفادهباوشیرعجبشهرستانيپسرانهودخترانههايدبیرستانآموزاندانشازنفر
کهدهدمینشانتحقیقنتایجاست.شدهاجراسیستماتیکوايخوشهگیرينمونهروش

والدینبدرفتاريفرزندان،رفتاربروالدیننظارتعدموالدین،بهدلبستگیعدممتغیرهاي
اخالقی،دستوراتبهپایبنديعدمبزهکار،دوستانداشتنهم،باوالدینتضادفرزندان،با

داريمعنیومستقیميرابطهآموزاندانشنتخشوباوالدینگیريسختمدرسه،درتنبیه
عدموالدین،بدرفتاريمتغیرهايکهدادنشاننیزمتغیرهچندرگرسیونتحلیلداشتند.

دوستانگروهی،مشارکتاجتماعی،ـاقتصاديپایگاهوالدین،نظارتوالدین،بهدلبستگی
ايعمدهسهمآموزاندانشخشونتمیزانتبییندراخالقیدستوراتبهپایبنديوبزهکار
-1387:174همکاران،و(علمیباشدمیدرصد51آمدهبدستتبیینمقداراند.داشته
163.(

عواملوکالمیخشونتانواعبررسی: عنوانباپژوهشیدر)،1390(کریمی
ازايگستردههايالیهخشونتيدامنهمعلمان:وآموزاندانشنظرازآني پدیدآورنده

کهاستکالمیخشونتخشونت،زیرینهايالیهجملهاز.گیردمیبردرراانسانیتاررف
يهمهچهاگرباشد.میتمسخروزدنبرچسبغیبت،تهمت،تحقیر،توهین،شامل

هايخشونتبرايرازمینهولیشود،نمینامیدهجرماصطالحاًخشونتنوعاینمصادیق
پژوهشرواینازکند.میفراهمشخصی،بینروابطدریاجتماعهايرفتاريکژوفیزیکی
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يآورندهپدیدعواملوکالمیخشونتانواعشناساییبهاقدامپیشگیري،منظوربهحاضر
مورددرپرسشنامهطریقازواستکردهرشتشهرمعلمانوآموزاندانشبیندرآن

شدهاجراآمدهدستبهصادفیتايخوشهگیرينمونهباکهمعلم47وآموزدانش390
معلمانویکدیگرباآموزاندانشبیندرکالمیخشونتکهدادنشانپژوهشنتایجاست.

بهمردمعلمانبیندروپسرانهمدارسدرکالمیخشونتالبتهاست.شایعآموزاندانشبا
.)85- 1390:102(کریمی،استبیشترزنمعلمانودخترانهمدارسازمعناداريطور

خارجیتحقیقات)ب
هايژنکهاستآوردهچنین؛پرخاشگري:عنوانتحتپژوهشیدر،)1993(1الرنز

اودیدگاهازهستند.رفتارشهدایتدرعواملترینمهمازاوذاتیخصوصیاتوکودك
برعالوهبشررفتاروگیردمیسرچشمهانساناساسیفیزیولوژيازپرخاشگرييانگیزه

نیروهايچونکهاستاعتقاداینبرويدارند.فیزیولوژیکیمنشاءمحیطیهايیشهر
وتعلیمبهمعطوفهايفعالیتلذا،یابدمیرشدخانوادهباتعاملطیدردرونیيبازدارنده

باشدپرخاشگرانهتمایالتمقابلدرهابازدارندهپرورشورشدهدفبااگرکودکانتربیت
).22-1993:33(الرنز،کندکمکخشونتاهشکبهتواندمی

رامحیطنقشخشونت:گسترشهايراه:عنوانتحتپژوهشیدر،)1994(2حاجت
داندمیوقایعیازناشیراپرخاشگرييانگیزهودهدمیقرارتأکیدموردخشونتایجاددر
یاکنندهتسهیلتربیتیمحیطویافتهوقوعفردزندگیيتاریخچهیافعلیزماندرکه

ضدیااجتماعیرفتارآندرکهاستمهمیعواملشماردرکودکیدورانيبازدارنده
ينقطهرامادربهفرزندمداومدسترسیعدمیاتوجهیبیويگیرد.میشکلاجتماعی

رویدادهايروندمورددربحثبااوگیرد.مینظردرخشونتسرزمینبهسفرشروع
(مانندانجامدمیخانوادهگسیختگیهمازبهکهصنعتیکشورهايدرژهویبهاجتماعی،

بهرویدادهااینکهکندمیاستداللمادر)،مداوماشتغالپدر،ازبودنمحرومطالق،

1 Lorenz
2 Hajet
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وخشونتخطرنتیجهدروکندمیواردخدشهفرزندانواولیاءعاطفیيرابطهکیفیت
).176- 1994:195(حاجت،دهدمیافزایشراپرخاشگري

میاناجتماعیشناختیتفاوت:عنوانتحتپژوهشیدر، )2000(همکارانو1یون
چهارمالیدومتحصیلیهايسالدرنشدهردپرخاشگروشدهطردپرخاشگرکودکان

ـ شناختینقائصومشکالتازطلبخشونتکودکانکهدهدمینشانهایافتهتحصیلی:
ازشدهطردطلبخشونتکودکانرفتارهايدرنیزهاییتفاوتاامبرند؛میرنججتماعیا

ترینمهموبیشتریناست.شدهمشاهدههمساالنسويازنشدهطردوهمساالنسوي
اسنادهايکرد،میجداشدهطردغیروپرخاشگرغیرکودکانازراگروهدواینکهعواملی

اولگروهدودیگر،عبارتبهبود.سألهمحلبرايآمیزخشونتهايحلراهوآمیزخصومت
تجویزبیشترخوديمسألهحلبرايراآمیزخشونتهايحلراهوآمیزخصومتاسنادهاي

کودکانبامقایسهدرشدهطردغیرطلبخشونتکودکانهمچنین کردند.می
:2000همکاران،و(یونانددادهنشانراباالتري2خودکارآمديشدهطردطلبخشونت

570-551.(

پژوهشنظريرویکردهاي
فشارنظریه- 1

کلیپاسخوکنندمیرفتاريکجافرادچراکهاستاینفشارينظریهدراصلیسؤال
قرارفشارتحتراافرادبرخیجامعهدرعواملیکهاستاینسؤالاینبهنظریهاین
آلبرت.)1387:44ستانی،سرو(صدیقکنندمیرفتاريکجبهمجبورراآنانودهندمی

ازخودساالنوسنهمدیگرمثلکهفردوستطبقاتفرزنداناستمدعی3کوهن
وآشنامتوسططبقاتهايارزشباآنجادروروندمیمدرسهبهجامعهمتوسططبقات
خود،باالترطبقاتهايهمکالسیبارقابتدرشوند،میمقبولاجتماعیهايمنزلتطالب

).45:(همانبازندمیوشوندمیقیرتحوناکامانند،ممیدر

1 Jina
2 self-efficacy
3 Albert Cohen
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قبیلازمؤثرمنفیحاالتمستقیمينتیجهفردجرمارتکابکهاستمعتقداگنیو
شکستينتیجهخودعواملاینکهاستترسیوناامیديافسردگی،ناکامی،عصبانیت،

خوشایندیامثبتحركمحذفدستاوردها،وانتظاراتبینگسستاهداف،بهدستیابیدر
.)1380:433داوري،و(سلیمیاستناخوشایندیامنفیمحركیککردنواردو

پاییناقتصاديـاجتماعیپایگاهگفتتوانمیفشارينظریهبهتوجهبابنابراین
رفتارهايوخشونتارتکابدرپایینتحصیلیعملکرد،ناکامیآموزان،دانشوالدین

.دارندايدهعمتأثیرخطرناك

اجتماعیکنترلنظریه- 2
داند.میاجتماعیکنترلنبودرارفتاريکجاصلیعلتاجتماعیکنترلينظریه

بهتمایلطبیعیطوربهافراداستگفتهفرویدکههمچنانکهاستایناصلیفرض
:1387سروستانی،(صدیقکنندمیچنیننگیرندقرارکنترلتحتاگرودارندرفتاريکج
51.(

انحرافیرفتارکهکندمیمطرحرافرضایناجتماعیانحرافاتتبییندرنظریهاین
کنترلکارهايوسازضعیفکارکرديهنتیجآنوباشدمیشمولجهانوعمومی

شود،جلوگیريبزهکاريوجرمتمایالتازبخواهیماگراساس،اینبراست.اجتماعی
عواملنظریهاینطبق.شوندکنترلسالبزرگوجوانازعماافراديههمبایستمی

ومدرسهخانواده،ماننداجتماعیبنیادیننهادبهتعلّقووابستگیشاملکنترلاجتماعی
وفرزندبینتأثروتأثیرمیزان(مانندعاطفیعنوانتحتتعلقاتیچنینکهشوندمیدین

:1382(عاشوري،شوندمیمطرحمدرسه)وفردتحصیلوضعیت(نظیررفتاريووالدین)
74.(

آناناجتماعیپیوندرااجتماعیهنجارهايباافرادنواییهمعلت،1هیرشیتراورس
اصلیعاملونواییهمعلتترینمهمجامعهوفردمیانپیوندکهاستمدعیويداند.می

هیرشیاست.رفتاريکجاصلیموجبپیوندایننبودیاضعفواستفردرفتارهايکنترل

1 Travis Hirschi
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تعلقیادلبستگیدرشوندمیرفتاريکجمانعکهراجامعهباشخصپیونداصلیجزءچهار
.)1387:52سروستانی،(صدیقکندمیخالصهاعتقادومشارکتتعهد،خاطر،

1آنومینظریه- 3

نظربهاست.شناسیجامعهمفاهیمترینرایجازیکیهنجاريبییاآنومیينظریه
قواعدشکستنکهکندمیفراهمشرایطیخاص،مراحلدراجتماعیساختمرتون،

بینتضادوناهمخوانیازناشیراانحرافاوشود.میمحسوبطبیعیپاسخیحقوقی،
راجامعههرافراداساس،اینبروداندمیقانونیيهشدنهاديابزارهايوفرهنگیاهداف

د:دهمیقراردستهدودر
راشدهنهاديابزارهايوفرهنگیاهدافکهکسانییارفتارراستافراد-1
اند.پذیرفته
.کنندایجادهمسازيفوقعاملدوبیناندنتوانستهکهکسانییارفتارکجافراد-2

است:نوعچهارشاملمرتننظرازدوميهدسترفتاريکج
2نوآوري-1

3گراییمناسک-2

4زنیواپس-3

).1374:81آذر،(مساواتی5طغیانوشورش-4
اینوداندمیمؤثّرجرمایجاددررااجتماعیساختمرتن،کهشودمیمالحظه

دربیند.میشدهنهاديساختیچنیندرکهاهدافیيهدریچازراساختتأثیرگذاري
نیست.مقدورساختایندرموردنظراهدافبهنیلبرايهمگاندستیابیامکانکهحالی

وشودپذیرفتهشدهنهاديهدفیکعنوانبهشدنپولداروپولمثالطوربهاساسنایبر

1 anomie theory
2 innovation
3 ritualism
4 retralism
5 rebellion
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نباشد،برساند،هدفبدانراافرادبتواندکههاییراهیامشاغلایجادبهقادراجتماعی،نظام
منتظربایدصورتآندرکهشودمیایجاداجتماعیگسیختگیهمازونابسامانییاآنومی

دراجتماعیانحرافاتتبیینکهشودخاطرنشاناستالزمبود.انحرافوهنجارشکنی
هايگروهبهمعطوفبیشترباشد،جامعهافرادتمامیيمتوجهآنکهازبیشمرتنيهنظری
برخیبرخاصیفشارهاياجتماعیهايساختاینکهتوضیح.استجامعهمحروموفقیر
امااستمجرمانهنیزجامعهنظرازکهکارهاییبهکهرددامیواراآنهاوکندمیواردافراد

اجتماعی،ساختيهدهندتشکیلعناصرمیاندربزنند.دستشود،میفردبقايسبب
واقعیيهجامعدردواینچندهرشمارد.میترمهمکژرفتاريلحاظازراعنصردومرتون

:1383اسدي،(بنیکنیممیتفکیکهمازراآنهاتحلیل،منظوربهاماناپذیرند،تفکیک
35.(

ازاست.دادهتعمیمخانوادهسطحبهراآنومیمفهوم"1گودویلیام"مرتون،برعالوه
پدیدبهمنجرآن،دراختاللگونههرواستفردشخصیتپرورشکانونخانوادهوي،نظر

فرزندانقبالدررایوظایفخانوادهوي،نظرازگردد.میمنحرفوبزهکارشخصیتآمدن
جمله:ازداردعهدهبرخود

فرزندان.جسمینیازهايتأمین-
خویشتن.کشفوخودشناخت-
.پذیري)جامعهطریقاز(یادگیري-
).1383:70تبریزي،(محسنیرشدمنبععنوانبهخانوادهنقش-
ایفاوبیخبهراخودنقشنتوانندوالدین)(بخصوصخانوادهاعضاياگرگود،باوربه

عواملازناشیآنومیک،شرایطآید،میبوجودآنومییاگسیختگینهاد،ایندرکنند،
شود:میاشارهآنهابهکهباشدمیمختلفی
یاوجنگبودن،زندانیطالق،فوت،کودك،مشروعیتعدمدلیلبهپدرنبود-
حد.ازبیشاشتغال
فوق.يهشدذکردالیلتعلبهمادرنبود-

1 Good,W.
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کهايگونهبهوالدیندرروانیوجسمیازاعمعضونقصبیماري،انواعوجود-
).1352:249(گود،نباشندخودنقشایفايبهقادر

عنوانباآنازگودکهخانوادهاعضايمیاندرعاطفیغیروضعیفروابطوجود
محرومدیگریکحمایتازخانوادهاعضايتاشودمیموجببرد،مینام"توخالیيهخانواد"

شرایطگونهاینازناشیدیگر،يهبزهکاراناعمالمانندتوانمیراکالمیخشونتباشند.
دانست.هاخانوادهدرآنومیک

اجتماعییادگیرينظریه-4
رفتاريیاعملانحرافی،رفتاروانحرافکهاستاستواراصلاینيهپایبرنظریهاین

کهنظرانیصاحبخالفبرشود.میگرفتهیادوتولیداجتماعیفرایندهايدرکهاست
پردازاننظریهآیند،میدنیابهپرخاشگريوانحرافهايانگیزهباهاانساندارندعقیده

ازاجتماعدررفتارهادیگرهمانندراانحرافیرفتارفرد،کهدارندعقیدهاجتماعییادگیري
اندیشمندانیاست.اکتسابیيهپدیدیکویردگمییادنابابدوستانبامعاشرتطریق
باندورا،نظربهدادند.توسعهرااجتماعییادگیرييهنظری،3تاردو2ساترلند،1باندورانظیر

وتصادفیصورتبهچهدیگران،يهمشاهدباوالگوسازيفرایندکمکباتواندمیشخص
عواملتأثیرتحتشخص،يهسیلوبهیادگیريالگويانتخاببگیرد.یادآگاهانهچه

توجهکانوندرسازيمدلفراینداست.اجتماعیموقعیتوجنسسن،چونمختلفی
بهرادیگراناجتماعیرفتارشخص،آندرکهداردقراراجتماعییادگیرييهنظری
شودمیتقویتتنبیهوپاداشطریقازهاآموختنیوگیردمییادتقلیدومشاهدهيهوسیل

).94- 1387:95(احمدي،
است،شدهتأکیداجتماعیمحیطدراجتماعییادگیريينظریهدرکهآنجاییاز
تأکیدهمگانیهايرسانهوهمساالنهايگروهنقشبراجتماعییادگیريپردازاننظریه

1 Bandura, A.
2 Sutherland, E. H.
3 Tarde, G.
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معرضدرفردواستگرفتنییادانحرافیرفتارکلیطوربهوخشونتپس،اند.کردهبسیار
آموزد.میراآنجتماعا

ساترلند1افتراقیهمنشینینظریه-5
خردهبهوپردازدمیناسالمهايمحیطدریادگیرييمسئلهبهساترلندادوین

افتراقیهمنشینینامبهمفهومیبهاوکند.میتوجهشهردرگوناگونهايفرهنگ
رفتارکهداردعقیدهساترلندند.کمیتبیینوبررسیراانحرافیرفتارآنباوپردازدمی

شودمیآموختهدیگرانباهمنشینیطریقازاجتماعیرفتارهايسایرمانندنیزانحرافی
راهمنشینیاینازافرادتأثیرپذیريکهعواملیبهوي).1387:48سروستانی،(صدیق
کند:میاشارهنمایند،میتعیین

شخصیکشود.میبرقراردیگرانباکهاستهاییتماسشدتعامل،اولین-1
ثیرأتتحتشود،متأثرهستندهمکجروکهخوددورآشنایانيهوسیلبهکهاینازبیشتر

گیرد.میقرارخوديهخانواداعضايومنحرفدوستان
تأثیرپذیرياست.دیگرانباارتباطبرقراريهنگامبهشخصسنعامل،دومین-2

است.زندگیدورانسایرازترقويبسیاروانیجوکودکیایامدردیگراناز
است.همنوایانباتماسبامقایسهدرکجروانباتماسنسبتسوم،عامل-3

اینبرودانندمیآموختنینیزراپرخاشگريحتیاجتماعی،یادگیريپردازاننظریه
ذاتیوغریزيمنشأپرخاشگريکهکردبیانتوانمیفراوانیدالیلکههستنداعتقاد
استپیشگیريقابلهموآموزشقابلهماجتماعیلحاظازدالیلهمینبهوندارد
).480- 1378:485روزنبرگ،و(کوزر

يهمهتواندمیاستتعاملوارتباطشاملکهیادگیريفرایندساترلند،اعتقادبه
).1387:96(احمدي،نمایدتبیینراجرموبزهکاريانواع

1 differential association
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پژوهشينظرچارچوب
باعثمطالعهموردموضوعابعادگستردگیهمچنینومختلفهاينظریهيمطالعه

مطرح،هاينظریهازیکهرازتلفیقیصورتبهوداشتهترکیبیدیدگاهمحققکهشد
خشونتبهگرایشبرمؤثراجتماعیهايزمینهتبیینبرايکند.استخراجراخاصیمورد

بهمربوطاجتماعیروانشناسیوشناختیجامعههاينظریهازن،آموزادانشبیندرکالمی
گردید.استفادهانحرافات،

خانوادگیساختاریکينتیجهناهنجار،رفتارهايبهگرایشآنومی،ينظریهاساسبر
دهد،نمیانجامخوبیبهفرزندانقبالدرراخودوظایفخانوادهآن،درکهاستگسسته

یادگیريينظریهکند.میپیداگرایشآمیزخشونترفتارسويبهفرددلیلهمینبه
اجتماعطریقازراخرابکارانهاعمالگونهاینعمدتاًافرادکهاستاینبرناظراجتماعی
دوستانبامعاشرتساترلند،افتراقیهمنشینیمشهورينظریهطبقوبینندمیآموزش

شدتزمینه،ایندروگرددمیرفتارهاگونهاینبهافرادگرایشبهمنجرمنحرف،وناباب
کهايگونهبهدارد،اهمیتهاتماساینهنگامدرافرادسننیزودیگرانباتماس

اینبهپاسخدراینبرعالوهپذیرند.میتأثیرهامعاشرتاینازبیشتريمیزانبهنوجوانان
کهاعتقادنداینبرپردازاننظریهشوند،مینوجوانانخرابکاريباعثعواملیچهکهپرسش

هايسازمانونهادهابهنسبتجوانانتقیداتوتعلقاتمیزانبهبستگیرفتارهانوعاین
دارد.همساالنهايگروهنظیراجتماعیهايگروهبعضاًومدرسهخانواده،ماننداجتماعی

ازبرخیضعفیارفتنبینازجوانان،خرابکاريعلتنظریه،اینهايفرضپیشاساسبر
طوربهکههستندآنهاییخرابکار،نوجوانانبنابراینباشد.میمهارکنندهاجتماعینیروهاي

جوانانکردنوابستهبرپردازاننظریهایناند.شدهخارجکنترلازاجتماعینظرازنسبی
اینبهتوجهباورزند.میتأکیدمدرسهوخانوادهماننداجتماعیهايسازمانونهادهابه

خانواده،جملهازپذیريجامعهعواملتوسطتوانمیرانوجوانانگفت،توانمینظریه
بنابراین،داد.قرارکنترلتحتراآنهاوکردهمنواجامعهبا...وهمساالنگروهمدرسه،

تأثیر)،افتراقیهمنشینیواجتماعییادگیريخانواده،ساختارو(آنومینظریاتاین
کند.میتبیینآمیزخشونترفتارهايبرراوالدیننظارتوپذیريجامعهمتغیرهاي
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میاندرانحرافیرفتارعمدتاًکهاستآنبرفشارينظریهآمد،باالدرآنچهبرعالوه
هاينابرابريواجتماعیواقتصاديفشارهايعلتبهجامعه،محروموپایینيطبقهافراد

هايحوزهدرجامعهمحروميطبقهاعضاءآنهااعتقادبهافتد.میاتفاقجامعهردموجود
تغذیه،مسکن،نظرازهاآنزندگیسطوحودارندسکونتشهرهايحاشیهوفقیرنشین

پایینیسطحدراجتماعیـاقتصاديپایگاهکلیطوربهوشغلسواد،بهداشت،آموزش،
وناکامیاحساسخوداهدافبهرسیدندرطبقهاینآموزاندانشبنابرایندارد.قرار

تأمینجهتجوانانشودمیباعثمحرومیتیچنینيهتجربنتیجهدرکنند،میناتوانی
يهرابطتوانمینظریهایناساسبربزنند.انحرافیرفتارهايبهدستخود،روانینیازهاي

ازنهایتدرنمود.تبیینطلبانهخشونترفتارهايبارااجتماعیـاقتصاديپایگاهمتغیر
پرداخت.خواهیماجتماعینظارتمتغیرتبیینبههیرشیاجتماعیکنترلينظریهطریق

پژوهشهايفرضیه
کالمیخشونتبهآنانگرایشمیزانباآموزاندانشتجنسیبینرسدمینظربه-1

دارد.وجودمعنادارييرابطه
بهآنانگرایشمیزانوآموزاندانشپذیريجامعهفرایندبینرسدمینظربه-2

دارد.وجودمعنادارييرابطهکالمیخشونت
آنانگرایشمیزانوآموزاندانشاقتصاديـ اجتماعیپایگاهبینرسدمینظربه-3

دارد.وجودمعنادارييرابطهکالمیخشونتبه
بهآنانگرایشمیزانوآموزاندانشلدینوانظارتمیزانبینرسدمینظربه-4

دارد.وجودمعنادارييرابطهکالمیخشونت

پژوهششناسیروش
پیمایشیبخشدرهادادهگردآوريابزاراست.پیمایشروشبرمبتنیپژوهشاین
است.اینترنتازاستفادهومنابعازبرداريفیشاسنادي،بخشدروپرسشنامهازاستفاده

هرکهباشدمیبوشهرشهردبیرستانیآموزاندانشيکلیهبررسی،اینآمارييهجامع
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برآوردحجمجدولاساسبرشدند.گرفتهنظردرآماريواحدیکعنوانبهآنانازکدام
سطحودرصد5خطايدرصد،50پارامترلحاظبانمونهحجم)،1976لین(نمونه،

نتایجبیشتراطمینانجهتالبتهگردید.برآوردرنف384بابرابردرصد95اطمینان
یافت.افزایشنفر400بهنمونهحجم،پژوهش

همگنینابهتوجهبامطالعهموردهاينمونهبهدسترسیبرايگیرينمونهيشیوه
ازپسپژوهشيپرسشنامهاست.ايطبقهتصادفیگیرينمونهبوشهر،شهرجمعیت
گرفت.قراردانشگاهیکارشناسانومتخصصاناختیاردر1وريصاعتبارجهتطراحی

هايگویهگزینشبهنهایتدرطیف،هرهايگویهسنجشراستايدرافرادایننظراظهار
2کرونباخآلفايازپرسشنامهپایاییآوردندستبهبرايشد.منجرطیفهربرايمناسب

شدهآوردهزیرجدولدرمتغیرهايازدامکهرکرونباخآلفاياست.آمدهعملبهاستفاده
شد.انجامSPSSافزارنرميوسیلهبهنیزهادادهتحلیلوتجزیهاست.

کرونباخآلفايضرایب:1جدول 
کرونباخآلفايضریبمتغیرها

%81پذیريجامعهفرایند
%72اقتصاديـاجتماعیپایگاه

%79والدیننظارتمیزان

پژوهشمتغیرهايتعریف
زندمیسرکسیازدیگريبهرساندنآسیببرايکهاسترفتاريخشونتخشونت:

قتلوداراییواموالتخریبتاجرحوضربوتجاوزتوهین،وتحقیرازآنيدامنهو
).1387:113سروستانی،(صدیقاستگسترده

ازارهارفتازوسیعیطیفشاملکهاستخشونترایجانواعازکالمی:خشونت
است.جوییعیبوتضعیفسرزنش،تهمت،کالمی،تهدیدجمله:

1 face validity
2 Cronbach's Alpha
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وپرداختهبزهکاريبرمؤثرفرهنگیاجتماعی،عواملبهعمدتاً:پذیرىجامعهعوامل
وهمساالنگروهمدرسه،خانواده،نظیرجوانانپذیريجامعهکارگزارانعوامل،اینمیاناز
.)1387:131(احمدي،استدادهقرارتوجهموردبیشتررا...

بامرتبطعوامل.استآموزدانشنگرشورفتارگیريشکلمهمارکاناز:خانواده
از:عبارتندپژوهشایندرخانواده
شرایطنظرازخانوادهپرستیژوجایگاه:خانوادهاجتماعیـاقتصاديپایگاه-1

میزاندرآمد،سطحمانند:یهایشاخصيوسیلهبهکهجامعه،دراقتصاديـ اجتماعی
.شدبررسیايفاصلهسطحدروالدین،شغلوتحصیالت

فرزندان،ووالدینازاعمخانوادهاعضاىبینرابطهکهاین:خانوادهاعضاىهمدلی-2
.شدبررسىاىفاصلهسطحدرکهمتغیرىست،اهمراههمدلیابچقدر

طالق،(خانوادهجمعدروالدیندويهریایکیحضورعدم:خانوادهتگیسگس-3
.گرفتقرارسنجشمورداسمىسطحدر)والدینمسافرتومرگ

بینحدازبیشجدلوبحثوتنشنظر،اختالفمتغیراین:خانوادهنابسامانی-4
بودن،منطقیغیرنظیررفتارياختالالتوهاکنشباکهدهدمینشانراخانوادهاعضاي

شد.مشخصخانوادهاعضايبینرضتعاوکشمکشدعوا،
ازیکىعنوانبهمدرسه،بهنسبتآموزاندانشخاطرتعلق:مدرسهبهتعلقحس-
.استشدهسنجیدهاىفاصلهسطحدرپژوهشایندرافراد،پذیرىجامعهاصلىعوامل

یکدیگرباوهستندجنسیکازاغلبکهسالوسنهمگروهى:همساالنگروه-
دیگربامتقابلکنشدرآندرعضویتبافردکهانددادهتشکیلاجتماعىيجرگهیک

دواند.برخوردارگروهىحمایتازگروه،درخودنقشایفاىباوگرفتهقرارگروهاعضاى
همساالنگروهبهمربوطبزهکاردوستانتعدادودوستانبهوابستهاي)(فاصلهمتغیر

هستند.
ورفتاربروالدینتوسطخانهدرکهاستکنترلیمیزانرمنظووالدین:نظارت-
.شدسنجیدهايفاصلهسطحدروشودمیاعمالفرداعمال
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هادادهتحلیلوهایافته
پاسخگویانازدرصد2/20کلی،بطورکهدهدمینشانتحقیقازحاصلنتایج

ومتوسطکالمیونتخشبهگرایشآنهاازدرصد3/65باال،کالمیخشونتبهگرایش
دارند.پایینکالمیخشونتبهگرایشآنهاازدرصد5/14

کالمیخشونتبهگرایشمیزانحسببرآموزاندانشتوزیع:2جدول
درصدتعدادکالمیخشونتبهآموزاندانشگرایشمیزان

%555/14پایینگرایش
%2703/65متوسطگرایش

%752/20باالگرایش
400کلتعداد

رابطهکالمیخشونتبههاآنگرایشمیزانباپاسخگویانتجنسیبیناول:يفرضیه
دارد.وجود

با(برابردخترانکالمیخشونتبهگرایشمیزاندهدمینشانآماريبررسی
ازحاکیآمدهبدستهايیافتهنیست.متفاوتچندان)40/17با(برابرپسرانبا)20/15
اینباشد.می094/0بابرابرحاصلمعناداريسطحو2/1بابرابرtيرهآماکهاستآن

گردد.نمییدیتأآماريلحاظازفرضیه،

جنسیتحسببرکالمیخشونتبهگرایشمیزانپیرامونمستقلtآزموننتایج:3جدول
آماريآزمونمیانگینخطايمعیارانحرافمیانگینتعدادکالمیخشونت

17920/1580/344/0Tدختر 2/1=
22140/1725/548/0Sigپسر 094/0=

دارد.وجودرابطهکالمیخشونتوآموزاندانشپذیريجامعهفرایندبیندوم:يفرضیه
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ازهاییشاخصتأثیرتحتپژوهشایندرپذیريجامعهفرایندرمتغیکهیآنجایاز
هرتأثیرجداگانهشکلبهبنابرایندارد،رقرامدرسهوهمساالن،دوستانخانواده،قبیل
یکهرنتایجکهگرفت،قرارآزمونموردکالمیخشونتبهگرایشبررهامتغیاینازیک

است.شدهارائهجداگانهجداولدرهاآزمونایناز

خانوادهدرپذیريجامعه:
باخانوادهدرنشداجتماعیرمتغیدوبینپیرسونآزمونانجامازآمدهدستبهنتایج

برابرهمبستگیضریببارهایندردهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی،خشونت
باشد،میمنفیضریباینکهیآنجایازباشد.می000/0آنمعناداريسطحو- 37/0

چههردیگر،عبارتبهداردوجودمعکوسيرابطهمتغیردواینبینکهاستایننشانگر
گرایشکالمیخشونتسمتبهکمترشود،اجتماعیترمناسبايگونهبهانوادهخدرفرد
کند.میپیدا

کالمیخشونتوخانوادهدرپذیريجامعهبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:4جدول
خانوادهدرپاسخگویانپذیريجامعه/کالمیخشونتآماريآزمون

- R(37/0(پیرسونهمبستگیضریب
000/0عناداريمسطح
400پاسخگویانتعداد

)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(

همساالنودوستانبهگرایشمیزان:
بادوستانبهگرایشرمتغیدوبینپیرسونآزمونانجامازآمدهدستبهنتایج

برابرهمبستگیضریببارهایندردهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی،خشونت
باشد،میمنفیضریباینکهیآنجایازباشد.می000/0آنمعناداريسطحو- 278/0

چههردیگر،عبارتبهداردوجودمعکوسيهرابطمتغیردواینبینکهاستایننشانگر
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کاستهکالمیخشونتبهويگرایشازباشد،داشتهدوستانسمتبهبیشتريگرایشفرد
شود.می

کالمیخشونتودوستانبهگرایشمیزانبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:5جدول
دوستانبهپاسخگویانگرایش/کالمیخشونتآماريآزمون

- R(278/0(پیرسونهمبستگیضریب
000/0معناداريسطح
400پاسخگویانتعداد

)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(

مدرسهدرپذیريجامعه:
بامدرسهدرپذیريجامعهرمتغیدوبینپیرسونآزمونانجامزاآمدهدستبهنتایج

برابرهمبستگیضریبباره،ایندردهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی،خشونت
باشد،میمنفیضریباینکهیآنجایازباشد.می000/0آنمعناداريسطحو- 384/0

هرچهدیگر،عبارتبهداردوجودعکوسیميرابطهرغیمتدواینبینکهاستایننشانگر
گرایشکالمیخشونتسمتبهکمترشود،اجتماعیترمناسبايگونهبهمدرسهدرفرد
کند.میپیدا

کالمیخشونتومدرسهدرپذیريجامعهبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:6جدول
مدرسهدرپاسخگویانپذیريجامعه/کالمیخشونتآماريآزمون

- R(384/0(پیرسونهمبستگیضریب
000/0معناداريسطح
399پاسخگویانتعداد

)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(

خشونتوپذیريجامعهفرایندبینپیرسونهمبستگیآزمونينتیجهمجموعدر
و-45/0بابرابرآزمونایندرهمبستگیضریبدهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی
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فرایندکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراینباشد.می000/0بابرابرآنمعناداريسطح
چههرکهايگونهبهدارند،معکوسيرابطهیکدیگرباکالمیخشونتوپذیريجامعه
کالمیخشونتبهاوگرایشازگیرد،صورتتريمطلوبنحوبهفردپذیريجامعهفرایند
شود.میکاسته

کالمیخشونتوپذیريجامعهفرایندبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:7جدول
پذیريجامعهفرایند/کالمیخشونتآماريآزمون

- R(45/0(پیرسونضریب
000/0معناداريسطح

400تعدادپاسخگویان
)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(

وجودرابطهآموزاندانشکالمیخشونتوياقتصادـاجتماعیپایگاهبینسوم:يفرضیه
دارد.

اقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیردوبینپیرسونآزمونانجامازآمدهدستبهنتایج
برابرهمبستگیضریبباره،ایندردهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی،خشونتو

باشد،میمنفیضریبیناکهییآنجاازباشد.می03/0آنمعناداريسطحو-612/0
لحاظازفرضیه،ایندارد.وجودمعکوسیيرابطهرمتغیدواینبینکهاستایننشانگر
گردد.مییدیتأآماري

کالمیخشونتواقتصاديـاجتماعیپایگاهبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:8جدول
اقتصاديـاجتماعیپایگاه/کالمیخشونتآماريآزمون

-R(612/0(پیرسونهمبستگییبضر
03/0معناداريسطح
399پاسخگویانتعداد

)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(
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وجودرابطهکالمیخشونتوآموزاندانشبروالدیننظارتمیزانبینچهارم:يفرضیه
دارد.

باینوالدنظارتمیزانرمتغیدوبینپیرسونآزمونانجامازآمدهدستبهنتایج
برابرهمبستگیضریببارهایندردهد.مینشانرامعنادارييرابطهکالمی،خشونت

باشد،میمنفیضریباینکهییآنجاازباشد.می000/0آنمعناداريسطحو-36/0
درفردچههردیگر،عبارتبهدارد،وجودمعکوسيرابطهدواینبینکهاستایننشانگر
کاستهکالمیخشونتبهاوگرایشازباشد،داشتهقراربیشتريتنظارتحتخانواده

شود.می

کالمیخشونتوآموزاندانشبروالدیننظارتبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج:9جدول
والدیننظارت/کالمیخشونتآماريآزمون

- R(36/0(پیرسونهمبستگیضریب
000/0معناداريسطح
400پاسخگویانتعداد

)درصد95حداقلمعناداريسطحبا(

متغیرهچندرگرسیونتحلیل
استفاده شده اسمیرنوفـ کولموگروفبراي تشخیص نرمال بودن متغیرها از آزمون
ي متغیرها در سطح شود که مقدار همهاست. با توجه به مقادیر جدول زیر مشاهده می

نرمال بودن متغیرها رعایت شده، سپس به تحلیل باشد؛ بنابراین فرض معنادار نمی05/0
پردازیم.متغیرها می

اسمیرنوفـ کولموگروفآزموندرپژوهشيگانهسهمتغیرهايمقادیر: 10جدول
Sigاسمیرنوفـ کولموگروفمقدارمتغیرها

43/0159/0پذیريجامعه
52/0321/0اقتصاديـ اجتماعیپایگاه

38/0180/0والدیننظارت
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چندرگرسیونشاخصاساسبرهادادهتحلیلبهمتغیرهابودننرمالبررسیازپس
میزانرهايمتغیمیانازکهاستآنبیانگرآمدهدستهبنتایجشود.میپرداختهمتغیره
دررگرسیوننتایجاند.شدهمعادلهواردنظارت،اقتصادي،ـ اجتماعیپایگاهپذیري،جامعه
.استهآمدزیرجداول

ي متغیرهاي اساسی مؤثر بر خشونت کالمینتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره: 11جدول 
)Stepwiseآموزان (دانش

بینیپیشمتغیرهايمراحل
R2RBBetaTSig.TVifToleranceکننده

000/068/223/0- 35/4- 22/0- 392/0234/051/2پذیريجامعهاول

دوم
پذیريجامعه

433/0254/001/223/004/5000/024/319/0 ـ پایگاه اجتماعی
اقتصادي

سوم

پذیريجامعه

477/0265/081/0 -12/0 -36/2 -018/090/218/0 ـپایگاه اجتماعی
اقتصادي

نظارت والدین

يمعادلهواردکهکالمیخشونتيکنندهبینیپیشمتغیراولین11جدولاساسبر
رفتارواریانسازدرصد23حدودکهاستپذیريجامعهمتغیراست،شدهرگرسیون
يرابطهبیانگرکهباشدمی)- 22/0(متغیراینبتايضریبکند.میتبیینراآمیزخشونت
چههردیگر،عبارتبهاست.کالمیخشونتبهگرایشوپذیريجامعهمتغیربینمعکوس

یابد.میکاهشکالمیخشونتبهگرایشباشد،بهترذیريپجامعه
وشدرگرسیونیيمعادلهوارداقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیردوم،يمرحلهدر

قدرتبهدرصد2حدودمتغیر،اینورودباشود.میتبیینوابستهمتغیرازدرصد25
يرابطهبیانگرکهباشدیم)23/0(متغیراینبتايضریبشد.افزودهمدلبینیپیش
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عبارتبهاست.کالمیخشونتبهگرایشواقتصاديـاجتماعیپایگاهمتغیربینمستقیم
یابد.میافزایشکالمیخشونتبهگرایشاقتصادي،ـاجتماعیپایگاهافزایشبادیگر،

صددر26وشودمیرگرسیونیيمعادلهواردوالدیننظارتمتغیرسوم،يمرحلهدر
مدلبینیپیشقدرتبهدرصد1حدودمتغیر،اینورودباشود.میتبیینوابستهمتغیراز

بینمعکوسيرابطهبیانگرکهباشدمی)-12/0(متغیراینبتايضریبشود.میافزوده
نظارتافزایشبادیگر،عبارتبهاست.کالمیخشونتبهگرایشووالدیننظارتمتغیر

ازدرصد28متغیرسهاینمجموع،دریابد.میکاهشکالمیخشونتبهگرایشوالدین،
).2R= 281/0(کنندمیتبیینراوابستهمتغیرتغییرات

گیرينتیجهوبحث
عواملبهبایدنخستاي،جامعههردرهاکجرويوهاناهنجاريشناختبراي
درعواملایندیدوکردتوجهجامعهآناقتصاديوپرورشیسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،

عاملدیدبایداینبرعالوهدارند.جایگاهیونقشچههاناهنجاريوهاآسیبپیدایش
اساساینبراست.مهماندازهچهتاهاکجرويوهاناهنجاريآوردنوجودبهدرانسانی

میانکالمیخشونتبرمؤثراجتماعیهايزمینهبررسی"دنبالبهحاضرپژوهش
استفادهونابهنجاررفتارنظريمبانیازگیريبهرهبا،"بوشهرشهردبیرستانیآموزاننشدا
گرایشبرمؤثرهايزمینهيدربارهتحلیلیبحثیيارائهوآمدهدستبهتجربیاطالعاتاز

سهتأثیرچگونگیبررسیبهتاشدیمآنبرروهمینازبود.کالمیخشونتبهآموزاندانش
پژوهشنتایجبپردازیم.والدین،نظارتواقتصاديـ اجتماعیپایگاهپذیري،جامعهمتغیر
وبودهجامعهاصلیيهستهاجتماعی،واحدترینکوچکعنوانبهخانوادهکهدادنشان
هايناهنجاريوهاآسیبازیکهیچشکبدوناست.پذیريجامعهعاملترینمهم

ادعايتواندنمیايجامعههیچوباشدآمدهپدیدخانوادهتأثیرازغرفاکهنیستاجتماعی
کهآموزيدانشنمونهبراينباشد.برخوردارسالمهاییخانوادهازچهچنانکند،سالمت
اويخانوادهدروگذراندهخودمادروپدرازغیرکسینزدراخودنوجوانییاکودکی
گرایشوناسازگاريامکانمعموالًوبودهپذیرترآسیباست،بودهبحثودرگیريهمواره
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برعالوهپردازد.میمتغیريچنینتأییدبهآنومیينظریهاست.بیشترانحرافبهاو
بامدرسهدرآموزيدانشاگراست،مدرسهفرد،پذیريجامعهدیگرعاملخانواده،

فراجامعهقبولموردهايارزشعنوانبهخانوادهدرکههاییارزشوجامعههايارزش
انحرافیرفتارهايبهاوگرایشامکانکند،درونیراهاارزشاینوشودهمنوااست،گرفته
بامعاشرتدررابیشتريوقتشوند،میتربزرگکودکانکههمچنانشود.میکاسته

خصوصیاتوسنیلحاظازکهکسانیازهاآنتأثیرپذیريوگذرانندمیخودهمساالن
گروهثیرأتافزایشباهمزمانشود.میبیشترهستند،برابرهاآنبادیگرعیاجتما

موجباستممکنفردرويبرهمساالنگروهثیرأتیابد.میکاهشوالدینثیرأتهمساالن،
موردجامعهنظرازکهبپذیردراهاییارزشخود،همسالگروهدرفردپذیرشبرايتاشود
جملهازاجتماعییادگیريينظریهوساترلندافتراقینشینیهمينظریهنباشد.قبول
درراهمساالنتأثیرباالخصواجتماعتأثیرکهاستاجتماعیشناسیروانهاينظریه

داند.میبالمنازعانحرافبهگرایش
دارد.کالمیخشونتبهافرادگرایشدربسزایینقشپذیريجامعهفرایندبنابراین

طرفازکنترلیگونههیچوکنند،میزندگیگسستهساختباهاییخانوادهدرکهافرادي
برايوعواملاینازناشیکمبودهايجبرانبراينداردوجودهاآنمعاشرتبرخانواده
زند.میآمیزخشونترفتاربهدستخودنیازهايارضاي
درآمد،شغل،نظیرهخانواداجتماعیـ اقتصاديپایگاهتأثیرپژوهشنتایجدیگراز

بسیاريهتوجموردکهاست،آموزاندانشيطلبانهخشونتاعمالبر...ووالدینتحصیالت
بهجامعهپایینطبقاتافرادفشار،يهنظریاساسبراست.بودهانحرافاتشناسانجامعهاز

احساسآن،ازناشیاجتماعیواقتصاديفشارهايوزندگیسطحبودنپایینعلت
فراهمراخودفرزندانبهرسیدگیامکاناتکهایندلیلبهوکنندمیبیشتريمحرومیت

ارضايبرايدیگرطرقازآموزاندانشوکردهرهاخودحالبهراهاآنناچاربینند،نمی
پذیرشموردجامعهطرفازهاراهاینکهکنندمیاستفادهخوداجتماعیوروانینیازهاي

جامعه،درفردچههربنابراین؛شودمیمحسوبجرمجامعهنظرازواستنگرفتهقرار
آنازوانحرافیاعمالبهکهایناحتمالباشد،داشتهتريپاییناجتماعیواقتصاديپایگاه
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بهفرضیهایننیزبررسیایندرشود.میبیشتربیاورد،رويطلبانهخشونتاعمالجمله
ازآموزاندانشاجتماعیواقتصاديپایگاهافزایشباکهايگونهبهاست؛رسیدهاثبات

بهنیز،)1387(همکارانوعلمیپژوهششود.میکاستهکالمیخشونتبههاآنگرایش
است.پرداختهخشونتبهگرایشواجتماعیـ اقتصاديپایگاهبینيرابطهاثبات

خشونتبهگرایشبرآنرتأثیووالدیننظارتمیزانپژوهشایننتایحدیگراز
وابستگیکهآموزانیدانشکهدهدمینشاننتایجبود.آموزاندانشبیندرکالمی
وپرخاشگرانهاعمالکهداردکمترياحتمالدارند،خودمادروپدربهترينزدیک

ينمرهمنحرفآموزاندانشکهداردوجودنیزاحتمالاینودهندانجامبزهکارانه
واجتماعیکنترلرویکرداساسبردارند.کمترييعالقهمدرسهبهوبیاورندريتپایین

زندگیومتداولاموربهآنانتعهدجامعه،بهافرادخاطرقتعلبینهیرشی،نظربربنا
وزندگیمختلفهايفعالیتدرهاآنشدندرگیراجتماعی،هنجارهايباهمنوايروزمره
سويازاجتماعیهنجارهايباآنانهمنواییوسویکازجامعههنجارينظامبهاعتقاد
دارد.وجودمعکوسيرابطهآنانرفتاريکجاحتمالباومستقیميرابطهدیگر

هاي اجتماعی مؤثر بر بررسی زمینه"گرفته از طرح پژوهشی با عنوان: این مقاله بر
که در باشد، می" شهر بوشهرآموزان دبیرستانی گرایش به خشونت کالمی در بین دانش

دانشگاه پیام نور انجام شده است.
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