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ربیت و تعلیم نظران صاحب و ها خانواده شناسان، جامعه  .است شده  لیتبد ت
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 مسأله یانب و دمهمق
 بیشتر ها دبیرستان در خصوص به آموزان دانش بین در که رفتاري مشکالت از یکی

 رفتاري هاي آسیب از یکی مسئله این است. 2پرخاشگري و 1خشونت ي پدیده شود، می دیده
 و داشته عمومیت خصوصی و عمومی هاي مکان در و جوامع ي همه در که است اجتماعی و
 وجود با امروز ي جامعه در اما است. بوده بشر همراه اعصار ي همه در زمانی نظر از
 تمامی در و یافته توسعه کشورهاي حتی کشورها، بیشتر در فکري، و فرهنگی يها شرفتیپ

 رفتاري به و )؛Yazdkhast and Shiri, 2008( شود می دیده طبقاتی و اجتماعی هاي گروه
 گوناگونی اشکال در که است گسترده و پیچیده ايپدیده تخشون است. هشد  تبدیل عادي

 یک اما شود،می مشاهده غیره و مسن افراد کان،کود مردان، زنان، علیه خشونت قبیل از
 سطح در خشونت است، افتهی رواج نوجوانان بین در اخیر هايسال طی که آن جدیدتر نوع

 و مدارس ،یخانوادگ هاي محیط در مختلفی عوامل معلول پرخاشگري باشد.می مدارس
 ي پدیده همواره اجتماعی، هاي پدیده بودن چندوجهی به توجه با .است جامعه يساختارها
 با همراه رفتارهاي شود. می دیده سمدار در اجتماعی هاي آسیب دیگر کنار در خشونت
 را او یا و میساز دور سازد می خشنودش که یتیموفق از فرد که کنند می بروز یوقت خشونت

 رفع آن هدف که است یواکنش ي؛پرخاشگر .بازداریم انتظارش مورد مطلوب به رسیدن از
 .است دیتهد عامل حذف و مانع

 عاطفی، ذهنی، جسمی، رشد هاي جنبه ي همه در تحول و تغییر يها سال نوجوانی،
 زندگی ایجاد به سالمت، و رشد معیارهاي با نوجوانان آشنایی و است اجتماعی و روانی
 هر ي آینده هاي سرمایه نوجوانان کرد. خواهد فراوانی کمک آنان براي پرنشاط و سالم

 را جامعه پیشرفت و رشد باشند، برخوردار کافی سالمت از که اندازه هر و هستند اي جامعه
 عوامل شناخت نوجوانان سالمت حفظ راه در ها گام اولین از یکی کرد. خواهند تضمین
 را نوجوانان سالمت و رشد ابعاد ي همه پرخاشگري است. خشونت بر مؤثر و ندهپدیدآور

 مختل فراوان تنش و استرس ایجاد علت به را آنان جسمی رشد دهد. می قرار تأثیر تحت
 و گذارد می جاي بر فرسایشی و کاهنده تأثیرات شناختی یا ذهنی رشد بر سازد. می

 مشکالت با را وانیر ـ عاطفی رشد و دهد می کاهش را تحصیلی پیشرفت و یادگیري
 و (همساالن دیگران با مناسب ارتباط و اجتماعی سازگاري و سازد می رو روبه متعددي

 و حفظ در مؤثري نقش پرخاشگري از پرهیز رو، این از سازد. می اختالل دچار را بزرگساالن)

1 violence 
2 aggression  
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 سطح در چه راهکار یک عنوان به و دارد نوجوانان اجتماعی و روانی جسمی، سالمت تأمین
 آن هدف که است رفتاري معموالً پرخاشگري شود. می مطرح درمان نظر از چه و پیشگیري

 پرخاشگري است. افراد دارایی کردن نابود یا دیگر فرد به زبانی یا جسمانی زدن صدمه
 ي هنبج ي هدهندنشان خصومت، دهد. نشان را خود متفاوتی هاي شیوه به است ممکن

 رفتاري ي هجنب است. آن هیجانی ي هجنب ي هدهندنشان خشم، و رخاشگريپ شناختی
 .)Khazaei & et al, 2011( کند می بروز جسمانی و کالمی شکل به نیز پرخاشگري

 یک رفتار این حقیقت در که است ناامنی احساس یک از ناشی پرخاشگرانه رفتارهاي گاهی
 ).ALahiari, 1997( است قرارگرفته نآ در فرد که است ناامنی وضعیت به دفاعی پاسخ

 براي را ها آن طبیعی طور به نتواند و گیرد قرار روانی فشارهاي معرض در نوجوان گاه هر
 مشاهدات و ها بررسی بزند. خشونت با توأم اعمال به دست است ممکن کند، حل خود

 از دارند. نیز سالیبزرگ در پرخاشگري ي هادام به تمایل پرخاشگر نوجوانان که اند داده نشان
 شود می منجر اجتماعی هاي آسیب و ها ناهنجاري به نوجوانان بین در خشونت رو، این

)Akeres, 1998(. اشاره خشونتی رفتارهاي گیري شکل در همساالن و خانواده نقش بر 
 ذات در ریشه که است رفتار یک پرخاشگري که معتقدند نیز Freud & Loretz  کند. می

 یا بروز در توانند می هستند انسان زندگی پیرامون در که عواملی البته دارد، انانس فطرت و
 از تعریف ترین جامع و بهترین .باشند اثرگذار آن تعدیل یا تخفیف و پرخاشگري تشدید

 رفتاري و عمل نوع هر را پرخاشگري وي است، شده  ارائه Brown توسط پرخاشگري
 دیگران به رساندن اذیت و آزار منظور  به و هدفی جهت در مستقیم طور به که داند می

 آسیب متوجه که دانست رفتاري گونه هر توان می را پرخاشگري همچنین ؛شود. می اعمال
 مختلف بسیار عوامل توان می کلی طور به .است دیگر موجودي ساختن مجروح یا و رساندن

 هاي یادگیري وراثتی، و زیستی عوامل دانست. مؤثر پرخاشگرانه رفتار بروز در را متعددي و
 جمله از فرد خود به مربوط هاي محرك دیگر سوي از و شناختی هاي پردازش و محیطی

 و درمان مورد در مختلفی هاي نظریه طور همین هستند. پرخاشگري بروز در مهم عوامل
 را اي گسترده بسیار هاي پژوهش ها، آن از یک هر که است شده  مطرح پرخاشگري کنترل

 تر سالم و مناسب مسیرهاي به را پرخاشگري اگر که معتقدند برخی اند. داشته دنبال هب
  ).Karimi, 2000( شود می کاسته رفتار این مخرب پیامدهاي از کنیم هدایت

 این براي هنرستانی و دبیرستانی آموزاندانش بین در خشونت يپدیده اینکه، دلیل
 شیوع افزایش روند با اخیر هايسال در که است این خاطر به است؛ شده انتخاب مطالعه

 بهترین آمیزخشونت رفتارهاي يمطالعه براي هستیم. مواجه مدارس سطح در خشونت
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 دارند قرار تروسیع يجامعه به ورود يآستانه در زیرا هستند، جوانان و نوجوانان سنی گروه
 طرفی از و گیردمی کلش شدن اجتماعی عوامل أثیرت تحت سنین این در افراد هویت و

 به توجه با گیرند.می قرار آمیزخشونت رفتارهاي معرض در دیگر سنی گروه هر از بیش
 صدد در پژوهش این آن باالي فراوانی و متوسطه مدارس سطح در خشونت بودن يمسئله
 عوامل که آنجا از دهد. رارق واکاوي و بررسی مورد را آن ساززمینه عوامل و علت تا است

 ايبر کیفی روش از پژوهش این دارد، ذهنی و فرهنگی يجنبه بیشتر خشونت ساززمینه
 است. گرفته بهره دبیرستانی نوجوانان بین در آن ساززمینه عوامل و علت نمودن مشخص

 و است مدارس در خشونت از نوجوانان تجارب واکاوي مطالعه این اصلی هدف ترتیب بدین
 شناسایی پی در همچنین دارند. خشونت از برداشتی چه واناننوج که هستیم این دنبال به

 سطوح در پیامدهایی هچ خشونت اینکه و بوده نوجوانان بین در خشونت ساز زمینه عوامل
 هايیافته و نتایج اساس بر نهایت در دارد. دنبال به اجتماعی نظام و ايمدرسه فردي،

  نماییم. ارائه را راهکارهایی جواناننو بین در خشونت تعدیل و کاهش براي حاضر پژوهش
 

 پژوهش تجربی   پیشینه
 یک در پژوهشگران و نظران صاحب آثار تحلیلی بررسی ،پژوهش تجربی ي  پیشینه

 آن طی که باشد می انتقادي) و (تحلیلی فکري فعالیتی رو، این از .است خاص موضوع
 یک اساس بر و کند می یشناسای را پژوهش ي زمینه در موجود آثار و متون پژوهشگر،

 نقد و تحلیل بررسی، را ها آن  خود، پژوهش خاص هدف داشتن نظر در با و مشخّص الگوي
 که دهند می نشان شواهد و آمارها .کند استفاده ها آن از خود پژوهش راستاي در تا کند می
 تا است؛ یافته  گسترش نوجوانان میان در روزافزونی صورت به خشونت کشور، مدارس در

 دارند همراه به غیره و قمه چاقو، همچون آالتی خود، از دفاع براي نوجوانان که جایی
)Nikakhtar, 1999; Sakhvat, 2002; Latifabadi, 2002; Zarei, 2004; 

Lavasani & et. al., 2008; Navah & et. al., 2012; Qaderzadeh and 
Ghaderi, 2016.( 

 
ف)  داخلی تحقیقات ال

 ي همطالع هدف با کیفی پژوهشی در ،)1396( راوندي منصوریان و هزادسهراب
 شهر ي هرمشاو مراکز به که را زنانی از نفر 11 کالمی، خشونت از زنان ي هزیست ي هتجرب

 دادند. قرار مطالعه مورد عمیق، ي همصاحب تکنیک از استفاده با بودند، کرده مراجعه کاشان



 هاي خشونت ...مطالعه کیفی علل و زمینه 

 
65 

 و ارزش آوردن پایین شوخی، پوشش در میکال خشونت دهد می نشان پژوهش نتایج
 نابرابري و تبعیض نامناسب، شدن اجتماعی سیستم زن، با آمیز تحکم برخورد زن، احترام

 بر مؤثر و مهم عوامل از اجتماعی یادگیري و مردساالري هاي ارزش قوانین، ضعف جنسیتی،
 Sohrabzadeh and Mansoorian 245:( اند بوده کالمی خشونت بروز دالیل

Ravandi, 2017.( 
 برخی انجام دالیل بررسی هدف با دیگر تحقیقی در ،)1394( همکاران و محمدزاده

 در راهکارهایی يارائه و ایالم واحد آزاد دانشگاه دانشجویان توسط اجتماعی نژند رفتارهاي
 بررسی از حاصل نتایج .اند داده انجام کمی روش به اجتماعی معضل این رفع جهت

 ،همساالن گروه با ارتباط ،نزاع و درگیري يسابقه بین که دهد می نشان پژوهش فرضیات
 رفتارهاي بروز و خانواده اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه و خانواده آشفتگی و گسیختگی
 بروز با خانوادگی نظارت و ها رسانه از استفاده بین و داشته وجود رابطه وندالیستی
  ).Mohammadzadeh & et al, 2015( ندارد وجود رابطه وندالیستی رفتارهاي

 رفتاري خشونت هايریشه و عوامل بررسی هدف با پژوهشی در ،)1392( همکاران و بابائی
 ابزار با و پیمایش روش از استفاده با آذرشهر متوسطه يدوره آموزاندانش بین در

 ناکامی، مستقل ايمتغیره دهدمی نشان همبستگی آزمون نتایج اند.داده انجام پرسشنامه
 والدین خشونت همگانی، هايرسانه انضباطی، هايشیوه اجتماعی، یادگیري والدین، غیبیت

 دارند رفتاري خشونت يوابسته متغیر با مثبت همبستگی داراي زندگی آلوده محیط و
)Babaei & et al, 2013: 1.(  

 اجتماعی يسرمایه و فردي بین خشونت بررسی در ،)1391( حیدري و گلچین
 که اند یافته  دست نتیجه این به لرستان نورآباد ي پسرانه هاي دبیرستان در مدرسه و خانواده

 باشد، باالتر خانوادگی حمایت و مدرسه در اعتماد خانواده، درآمد مدرسه، به تعلق قدر هر
 Golchin and( بود خواهد مالیم آموزان دانش فیزیکی و لفظی فردي، بین خشونت

Heidari, 2012: 177.( 
 خشونت بر خانواده اجتماعی پیوند تأثیر پژوهشی در ،)1389( همکاران و پارسامهر

 متغیرهاي بین دهند می نشان نتایج است. نموده بررسی یزد شهر پسر نوجوانان فردي میان
 میان خشونت و تحصیلی ي پایه سن، والدین، توافق خانواده، به دلبستگی والدین، کنترل
 ).Parsamehr & et al, 2010: 71( دارد وجود معناداري و منفی ستگیهمب فردي

 آمیز خشونت رفتارهاي علل ترین مهم است داده انجام ،)1387( فاضل که تحقیقی در
 محتواي به نسبت آموز دانش درسی ي زمینه بودن ضعیف -1 :است یافته زیر موارد در را

 
 



 66 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 و است آموز دانش با حق که مواردي در ممعل از مدرسه مدیر طرفداري -2 ؛کالسی آموزشی
 و خانواده محیط در عاطفی ثبات عدم -3 ؛آموز دانش در عقده آمدن وجود به نتیجه در

 بودن مطلوب به نسبت سأی ایجاد و فرزندان آمدهاي و  رفت مورد در مناسب کنترل نبودن
 با آموز دانش دادن قرار مخاطب -4 ؛گریزمدرسه آموزان دانش در مدرسه و نهخا محیط
 وجود -5 ؛ها آن در مدرسه از گریز و تحقیر ي زمینه ایجاد نتیجه در و ناشایست القاب

 آماده براي آموزان دانش ذهنی و جسمی هاي توانایی بودن پایین و تحصیلی فشارهاي
 هاي تجربه با آموز دانش شدن شرطی -6 ؛آموزشی هاي برنامه اجراي جهت در خود کردن

 در تفریحی هاي زمینه نبود -7 ؛مدرسه محیط در عاطفی و اجتماعی صیلی،تح ناخوشایند
 ,Fazel( جمعی دسته هاي گردش انجام و سینما ،پارك به رفتن مانند خانواده، محیط
1999.( 

 بررسی منظور  به خرابکاري، و بزهکاري عنوان تحت تحقیقی در ،)1383( سهامی
 پرداخته شیراز شهر هاي دبیرستان آموزان دانش ي مطالعه به وندالیسم بر مؤثر عوامل و علل

 فوق تحقیق است. بوده مدنظر بزهکارانه رفتار یک عنوان به تحقیق این در وندالیسم است.
 این نتایج است. گرفته انجام خودگزارشی ي هپرسشنام از استفاده با و پیمایشی روش با

 محل سن، جنس، تغیرهايم متغیره، دو تحلیل و  تجزیه در که دهد می نشان پژوهش
 تعهدات پدر، شغلی منزلت مادر، تحصیالت فرد، تحصیلی وضعیت خانوار، بعد زندگی،

 در دارند. وندالیسم ي هوابست متغیر با معناداري ي هرابط خانوادگی دلبستگی و خانوادگی
 جنس، متغیر مرحله،  به  مرحله رگرسیون از استفاده با متغیره چند تحلیل و  تجزیه

 احساس خانواده، ساخت اي، مدرسه دلبستگی و تعهدات سطح قوانین، به یبنديپا
  ).Sahami, 2004:106( داشتند داري معنی ي رابطه شدن، تحقیر و سرخوردگی

 
 خارجی تحقیقات ب)

 خشونت عنوان با پژوهشی در Wandera & et. al.2017) ( خارجی هايپژوهش در
 تهدید را نوجوانان سالمت که انددانسته جهانی اي پدیده را آن اوگاندایی کودکان علیه
 مورد مدرسه 42 زا پرسشنامه 3706 مقطعی ي مطالعه یک در محققین این نماید.می

 خشونت معرض در افراد درصد 34 تا 29 بین دهندمی نشان نتایج که اندداده قرار تحلیل
  اند.داشته ارقر عاطفی و فیزیکی
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 مجازات بین مثبت ارتباط ،Gershoff & Kaylor (2016) فراتحلیل مطالعات نتایج
 پایین کیفیت با که دهدمی نشان را اجتماعی ضد و اشگرانهپرخ رفتار و جسمانی تنبیه
 دارد. منفی همبستگی فرزندي ـ والد يرابطه

(2015) .Pardini & et. al مانند اجتماعی شرایط که اندداده نشان خود تحقیق در 
 غیر طریق از اجتماعی ضد و آمیزخشونت رفتارهاي بر همساالن با ملتعا و مدرسه محیط

  .گذارندمی تأثیر مستقیم
 در و نوجوانان بین در خشونت وجود Sawyer & et. al. (2015) پژوهش اساس بر

 مناسبات در خشن رفتارهاي و الگوها تداوم و جامعه به آن تسري موجب مدارس سطح
 هافرصت و منابع رفت هدر و روان متسال ي حوزه در شکالتیم موجب و شودمی اجتماعی

 .کندمی زایل را اشتغال و آموزشی هايفرصت همچنین گردد.می
(2015) Biasi & et. al. رفتاري، مشکالت و سازگاري عملکرد عنوان با تحقیقی در 

 باغلـ که است یافته  دست نتایج این به ایتالیایی دانشجویان اجتماعی و عاطفی
 و بودند کرده گزارش را دانشگاه محیط در سازگاري و اجتماعی مشکالت جویان،شدان

  .است داشته وجود ها آن بین در اجتماعی روابط مشکالت و افسردگی عاطفی، مشکالت
Thawabieh & Al-Rofo (2010) پسرانه مدارس در خشونت عنوان با پژوهشی در 

 ها یافته و داده انجام آموز دانش 237 روي بر شده  بندي طبقه گیري نمونه روش به جردن
 آموزشی، هاي برنامه انسانی، ارتباطات عوامل و ارتباطی هاي مهارت بین دهند می نشان

  است. داشته وجود رابطه خشونت و مدرسه عوامل و خانوادگی عوامل
 صورت به خشم مدیریت آموزش که است داده نشانJoe (2010)  پژوهش نتایج

 مدیریت آموزش هاي کالس در شرکت همانند ویدئویی هاي فیلم توسط منزل در فردي
 .دارد خشم کنترل بر مثبت تأثیر خشم

Mayer & et. al. (2008) میزان گیري اندازه و بررسی موضوع با تحقیقی در 
 نظر در با و داده انجام آنجلس سل و کالیفرنیا بزرگ شهر دو در مدارس در خرابکاري

 به ... و نژادي ،قومی هاي تفاوت تحصیالت، میزان جنس، سن، همچون ییمتغیرها گرفتن
 ارتباط آموزان، دانش با مسئولین برخورد نوع و مدرسه محیط که اند رسیده نتیجه این

 بزهکارانه رفتارهاي میزان تحصیالت، میزان افزایش با و دارد خرابکارانه رفتار با مستقیمی
 .یابد می کاهش گیري چشم طور به نوجوانان خرابکارانه و

Wright & Fitzpatrick (2006) محله خانواده، سطح در آمیزخشونت رفتارهاي به 
 به تعلق احساس فرزندان، و والدین بین روابط داد نشان تحقیق نتایج پرداختند. مدرسه و
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 آمیزخشونت رفتار با مذهبی مراسم در شرکت و ورزشی هايفعالیت در مشارکت مدرسه،
 .دارند دارمعنی ي هرابط

Ball (2006) بین روابط بر خانوادگی عوامل تأثیرات کنترل عنوان تحت پژوهشی در 
 یک نوجوانان بزهکاري که دارد عقیده اند، گرفته قرار بزهکاري معرض در که جوانانی

 نوجوانان بال، نظر به است. متحده  ایاالت در پرهزینه و جدي رشد، به رو اجتماعی ي همسأل
 هستند. دارا را دستگیري و جرم انجام از باالتري نسبت دختر نوجوانان به نسبت سرپ

 ؛است شده  اشاره بزهکاري سن و زا تنش هاي محرك نقش به پژوهش، این در کلی، طور به
  آورند. می پایین را بزهکاري سن زا، تنش هاي محرك این که ترتیب بدین

Skiba & Chloe (2002) کنترل براي راهی مسأله، حل آموزش هک کنند می تأیید 
 است. پرخاشگري

Lonesteen (1986) 675 روي که مدرسه در خرابکاري عنوان با تحقیقی در 
 اجتماعی ضد رفتارهاي میزان -1 است: یافته  دست زیر نتایج به داده انجام آماري ي نمونه

 ساخت -2 ؛است وزانآم دانش سایر از بیشتر بزهکار هاي دسته عضو آموزان دانش بین در
 پدر وجود عدم -3 ؛دارد وجود داري معنی ي رابطه گراییتخریب به ارتکاب میزان با خانواده
  .است مؤثر خرابکاري در مادر نبودن از بیشتر

 خصوص در علمی کار اندك خشونت، ي حوزه در شده  انجام هاي پژوهش بررسی با
 زنان و خانگی خشونت به طمربو شده امانج تحقیقات اکثر و است گرفته صورت نوجوانان

 انجام پیمایشی و کمی روش به خشونت ي حوزه هايپژوهش بیشتر همچنین باشد؛ می
 بیشتري واکاوي مورد را پدیده این پنهان زوایاي توانمی کیفی روش با رواین از است، شده
 داد. قرار

 
 پژوهش مفهومی چهارچوب

 قرار اجتماعی متقابل روابط ي محدوده رد که منظر این از پرخاشگري و خشونت
 تحقیقات و تجربی مطالعات و شوندمی محسوب روانی و اجتماعی هاییپدیده گیرند، می

 ویلسون ).Babaei & et. al., 2013:2( است اجتماعی روانشناسی ي حیطه در آنها نظري
 علل ترینمهم از را مدرسه در فرد نخستین هاي تجربه و خانواده محیط هرنشتاین و

 ,Salimi and Davari( آورند می حساب به خشن رفتارهاي در مؤثر اجتماعی
 یا و نمایدمی مشاهده را آمیزخشونت رفتارهاي مدرسه محیط در فرد وقتی ).2007:411

 رفتارها این اجتماعی یادگیري دیدگاه اساس بر گیرد،می قرار زورگو ادافر خشونت قربانی
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 یک صورتبه نتیجه در و شوندمی اعمال بزرگسالی در و اعیاجتم مناسبات دیگر در
 معضل یک به امروزي يجامعه در خشونت گردد.می بازتولید و تولید خشونت چرخه،

-می را خشونت. است شده تبدیل معمولی رفتار از بخشی عنوانبه و رشد به رو اجتماعی
 صرفاً و دهدمی انجام ویشخ مقاصد پیشبرد براي فرد که دانست رسانآسیب عملی توان
 کردن منزوي تحقیر، (فحاشی، روانی ابعاد است ممکن بلکه ندارد، (بدنی) فیزیکی ي هجنب
 بگیرد خود به هم تجاوز) جنسی، مزاحمت و (آزار جنسی فریاد)، و داد فرد،

)Darvishpour, 1999:50.( از عمدي ي استفاده خشونت ،1جهان بهداشت تعریف طبق 
 جامعه و گروه برابر در یا دیگر فرد خود، علیه خشن عمل یا و تهدید فیزیکی، قدرت یا زور

 محرومیت یا و تکاملی مشکالت و روانی آسیب مرگ، جراحت، به منجر اعمال این که است
 خشونت يزمینه در که استراوس و گلز. )Krug & Mercy, 2002: 1084( شودمی

 و قصد با رفتاري یا آشکار نیت و قصد با اريرفت را خشونت اند،داشته متمادي مطالعات
 اندکرده تعریف دیگر فرد به فیزیکی آسیب آوردن وارد براي درك، قابل اما پنهان نیت

)Ezazi, 2001:24.(  
 ي زیسته تجارب و تحقیق در کنندگان مشارکت دیدگاه و  برداشت کیفی، تحقیقات در

 ندارد جاافتاده هاي نظریه از استفاده در الزامی محقق بنابراین دارد، اهمیت موضوع، از ها آن
 مقایسه و استناد ،ها پرسش يریگ شکل تحقیق، ي هپیشین براي موجود نظري مفاهیم از و

 در نظري هاي دیدگاه بخش این در ).Sepidnameh & et. al, 2016( ندینما یم استفاده
 تواند می پرخاشگري ري؛پرخاشگ ـ ناکامی ي نظریه اساس بر گردد: می ذکر خشونت مورد

 ترین مهم باشد. غیره و دلتنگی درد، قبیل از انگیز مالل یا ناخوشایند موقعیت خاطر به
 مواجه شکست با خود هدف به نیل در فرد اگر است. ناکامی پرخاشگري ایجاد در عامل
 ).Mohseni Tabrizi, 2004: 131( یابد می افزایش او در پرخاشگرانه پاسخ احتمال شود

 و شناختی هاي مهارت کودکان که گونه همان اجتماعی یادگیري ي نظریه اساس بر
 و پرخاشگرانه اعمال تماشاي با آموزند، می اطرافیان عملکرد ي مشاهده طریق از را اجتماعی
 ).Hosseini Anjedani, 2008:84( کنند رفتار پرخاشگرانه که گیرند می یاد آمیز خشونت

 یادگیري اعظم بخش که آنجا از است معتقد دیدگاه این اصلی ازپرد نظریه بندورا آلبرت
 نوجوانانی و کودکان بنابراین گیرد می صورت شانپیرامون محیط در مشاهده طریق از مردم

 و کودکان سایر به نسبت هستند، زانتخشو اجتماعی و خانوادگی هاي محیط در که
 یادگیري دیدگاه این اساس بر بنابراین ،ندبرخوردار پرخاشگري از باالتري میزان از نوجوانان

1 World Health Organization (WHO) 
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 موقعیت سه در پرخاشگري الگوسازي بر باندورا گیرد. می صورت اجتماع بستر در خشونت
 نمادین الگوي -3 ؛ها فرهنگ  خرده -2 ؛خانواده محیط -1 :دارد تأکید اجتماعی

)Bandura, 1997(. و ناباب ندوستا با معاشرت ساترلند، افتراقی وندیپ ي نظریه طبق 
 با تماس شدت زمینه، این در و گردد می رفتارها گونه این به افراد گرایش به منجر منحرف،
 میزان به نوجوانان که اي گونه به دارد، اهمیت ها تماس این هنگام در افراد سن نیز و دیگران

 که است این ساترلند ي نظریه اصلی ي نکته پذیرند. می تأثیر ها معاشرت این از بیشتري
 غیر هاي تماس از بیش آنان انحرافی هاي تماس تعداد که شوند می رفتار کج علت بدین افراد

 بزهکار اند، تبهکارانه هنجارهاي حامل که دیگران با ارتباط طریق از افراد است. شانانحرافی
 ویژه به نخستین، هاي گروه درون اکثراً تبهکارانه رفتار ساترلند، نظر به شوند. می تبهکار یا

 و ها استنباط مانند فرایندهایی ،شناختی دیدگاه طبق بر .شود می فراگرفته همساالن گروه
 طبق است. پرخاشگرانه رفتار ي آورنده وجود به اصلی عوامل از رویدادها از فرد هاي ادراك

 بر و کنند می تعبیر پرخاشگري ي نشانه عنوان به را دیگران رفتار پرخاشگر افراد تئوري این
 ترین مهم فرهنگی یادگیري فرهنگی، انتقال پردازان نظریه نظر از کنند. می عمل اساس این

 را نابهنجار رفتار گیرد، می یاد را بهنجار رفتار فرد که طور همان دارد. فرد رفتار در را نقش
 ي زاییده افراد آمیز خشونت رفتارهاي بنابراین ،آموزد می فرهنگ انتقال طریق از نیز

 هنجارهاي پاشیدگی هم از دورکیم، آنومی ي هنظری اساس بر است. جامعه از فرد يیادگیر
 نارضایتی آن، ي هنتیج و آورد می وجود به آنومی یا حصر و حد بی آرزوهاي وضعیت، یک

). Sotodeh, 2001:128( شود می ظاهر آمیز خشونت رفتارهاي صورت به که است اجتماعی
 خرابکاري باعث عواملی چه که پرسش این به پاسخ رد اجتماعی کنترل پردازان نظریه

 تقیدات و تعلقات میزان به بستگی رفتارها نوع این که دارند اعتقاد شوند، می نوجوانان
 هاي گروه بعضاً و مدرسه خانواده، مانند اجتماعی هاي سازمان و نهادها به نسبت نوجوانان
 علت نظریه، این هاي فرض شپی اساس بر دارد. همساالن هاي گروه نظیر اجتماعی
 باشد. می مهارکننده اجتماعی نیروهاي از برخی ضعف یا رفتن بین از جوانان، خرابکاري

 هیرشی، ي عقیده به است. اجتماعی کنترل ي نظریه گذاران پایه ترین مهم از هیرشی تراوس
 در یعنی هد،د می رخ اجتماع در که گونه همان به باید اجتماعی ي مسأله عنوان به بزهکاري

  به نوجوان که اجتماعی مؤسسات یا ها ارگآن سایر و همساالن مدرسه، خانواده، ي عرصه
 که افتد می اتفاق وقتی بزهکاري است معتقد او شود. بررسی دارد، عضویت ها آن در نوعی
 شخصی را بزهکار فرد او برود. میان از کلی طور به یا شود ضعیف اجتماع به نسبت فرد قیود
 فرد که افتد می اتفاق وقتی بزه وي نظر به واقع در است. آزاد اجتماعی قیود از که داند می
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). Meshkani, 2002:10( باشد اعتنا بی اصالً یا اعتنا کم اجتماعی قیدوبندهاي به نسبت
 کجروي است مدعی که بیند می متأثر دورکیم تحلیل این از را خود الگو، این در هیرشی

 خانواده رو این از). Giddens, 2013( است جامعه به فرد تعلق گسستگی یا ضعف از ناشی
 ي نظریه). Momtaza, 2002:122( هستند پیوند این ایجاد در اصلی عامل دو جامعه و

 رفتار از الگوهایی بر و دارد تأکید محیط و رفتار بین متقابل تأثیرات بر اجتماعی همنوایی
  عین در دهد. می پرورش خود در محیط با آمدن کنار ايبر را ها آن فرد که شود می متمرکز

 خواه و تشویق (خواه پاسخ ي کننده تعیین را انسان رفتار نوع که گونه همان نظریه این حال
 گذارد می اثر رفتار چگونگی بر خود ي نوبه  به پاسخ نوع که است مدعی داند، می تنبیه)

)Salimi and Davari, 2011:404.( بر باشد. می همساالن و خانواده بر نظریه این تأکید 
 ارتباطی کنش که گیرد می شکل زمانی طرفه دو گفتگوي شرایط تعاملی، ي نظریه اساس

 نظرات تنش از دور  به فضایی در کنشگران که باشد داشته حضور آن هابرماسی مفهوم در
 این در ت.اس ارتباطی کنش فضاي دهی شکل به معتقد هابرماس کنند. تبادل را خویش

 طریق از را متفاوتشان افعال و اغراض که دارند توقع یکدیگر از کنشگران همکنشی،
 را امکان این »مشترك زبان« کنند، هماهنگ است مفاهمه و ارتباط محصول که اجتماعی

 طرفین آمیز خشونت رفتار از جلوگیري براي نظر،  اختالف بروز صورت در و آورد می فراهم
 غیر نیرومندي گرو در گفتاري اعمال آور الزام نیروي پس شوند. متوسل یلدل به باید فقط

 آسیب عنوان به نوجوانان آمیز خشونت رفتارهاي پژوهش این در .است دالئل خشن
 نظر در دارد اجتماعی محیط و خانوادگی فردي، عوامل در ریشه که فرهنگی و اجتماعی

 خشونت، ي حوزه به مربوط هاي دیدگاه و ها پیشینه بررسی به توجه با است. شده  گرفته
 مرتبط نظریات بندي جمع در باشد. می فزونی به رو ها دبیرستان محیط و جامعه در آن روند

 اعمال ي مشاهده طریق از اجتماعی یادگیري جامعه، ساختارهاي عوامل: خشونت با
 و ناباب دوستان با معاشرت ،ناکامی مدرسه، و خانواده نهادهاي به تعلق میزان آمیز، خشونت
 اعمال یافتن شدت در هنجارها پاشیدگی  هم از و جامعه از فرد یادگیري منحرف،
 باشند. می تأثیرگذار آمیز خشونت
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 نیکورب و اشتراوس یمیپارادا مدل :1 نمودار
Figure 1: Strauss and Corbin paradigm model (Flick, 2012: 335) 

 
  پژوهش شناسیروش

 در است. 1تئوري گراندد یا »مبنایی ينظریه« نوع از و کیفی حاضر، قیقتح روش
 بر مبتنی و آزمایشی اي نظریه به دستیابی مشخص، هاي رویه بکارگیري با مبنایی ي هنظری
 روش این در کند. می تبعیت استقرایی منطق از زمینه این در و دهد می قرار هدف را داده

 دهند می تشکیل را مبنایی ي هنظری اصلی اجزاي نظري هاي گزاره و ها مقوله مفاهیم،
)Strauss & Corbin, 2006: 24.( بر مبتنی اصوالً کیفی تحقیق پارادایمی، نظر از 

 ي نحوه از عمیق فهم بنابراین، است. اجتماعی گرایی برساخت ـ تفسیرگرایی پارادایم
 کیفی روش .است کیفی ي مطالعه نیازمند خشونت، از کنشگران تجارب تفسیر و برساخت

 کند می اقتضاء روش این ماهیت واقع در کند. می تأکید معنادهی و فرایندها ماهیت، بر

1 granded theory 
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 گذارد تأثیر روش روي بر مطالعه بستر و گیرد شکل موضوع و محقق بین ي رابطه
)Denzin & Lincoln, 2011.( خوانده نیز بازکاوي ي نظریه که مبنایی ي نظریه روش 

 براي هایی فرضیه از و شود می شروع کلی اي نظریه با که قیاسی رهیافت الفبرخ شود، می
 الگوها، سپس و کند می شروع مشاهده با را خود کار گیرد، می سرچشمه تجربی آزمون

 نهد. می پیش را عام هاي مقوله یا مضامین
 باز، کدگذاري شود. می استفاده کدگذاري نوع سه از اي زمینه ي نظریه روش در اصوالً

 نامیده باز يکدگذار کدگذاري، فرایند به مربوط هاي فعالیت اولین گزینشی. و محوري
  ).Strauss & Corbin, 2006: 58 & Tracy, 2013: 189( شود می

 و پردازي مفهوم به که هستیم ها داده کردن خرد و مقایسه دنبال به باز، اريکدگذ با
 مقوالت به تا زنیم یم مفاهیم تقلیل به دست يمحور کدگذاري در انجامد. می پردازي مقوله

 به را مقوالت خرده یا مفاهیم از گروهی قادرند زیرا دارند، مفهومی قدرت مقوالت برسیم.
 یعنی اول ي مرحله کدگذاري ي ادامه محوري کدگذاري واقع در دهند. پیوند یکدیگر

 شده  تجزیه باز دگذاريک ي همرحل در که هایی مقوله مرحله، این در .است باز کدگذاري
 علّی شرایط و استخراج خشونت اصلی تعاریف و متصل یکدیگر به جدید ترکیبی در بودند
 یعنی پایانی ي مرحله در سرانجام گردید. وجو جست آن دالیل و شدن قربانی میان

 و بوده قبلی کدهاي و ها داده پیگیري و وارسی مرور، مستلزم (انتخابی) گزینشی کدگذاري
 خود در را قبلی مقوالت تمامی که هستیم مرکزي و هسته ي مقوله یک یافتن دنبال به

 از و نگردد مصاحبه وارد نویسندگان هاي فرض پیش تا شد سعی پژوهش این در دهد. جاي
 استفاده خشونت ي مسأله از گرانکنش ذهنی معانی فهم براي همدالنه نگري درون روش
 مطالعه این در نماید. درك ها آن خود دیدگاه از را شده اظهار هاي موقعیت بتواند تا شود
 اي زمینه مدل یک پایان در و گردیدند اجرا کیفی هاي داده تحلیل در مرحله سه این نیز

 پرداخت. نوجوانان خشونت بر مؤثر عوامل تحلیل به توان می آن کمک با که است شده  ارائه
 ،3پذیري اطمینان ،2باورپذیري ،1دپذیرياعتما هاي مالك از ارزیابی براي کیفی روش در

  ).Flick, 2012: 420( گردد می استفاده 5پذیري تصدیق و 4پذیري انتقال

1 truthworthines 
2 credibility 
3 dependability 
4 transferability 
5 confirmability  
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 ممکن حد تا هایی مالك چنین شد، تالش مطالعه این در ها، مالك همین از پیروي به
 میدان اعضاي توسط ها داده کنترل میدان، در تحقیق تیم و محقق حضور گردد. رعایت

 ارتقاي به تواند می که است مواردي جمله از محققین شکیبایی و تحمل مطالعه، دمور
 طریق از اطالعات آوري جمع حاضر پژوهش در بینجامد. تحقیق این در اعتبار کیفیت

 راهبرد و هدفمند گیرينمونه از استفاده با و ساختاریافته  نیمه عمیق هاي مصاحبه
 صورت دهلران شهر ساکن ي هسال 19 تا 14 پسر واننوج از نفر 17 با نظري گیري نمونه
 نظري گیري نمونه از و مصاحبه مورد افراد گزینش براي هدفمند گیري نمونه از است.  گرفته
 استفاده پژوهش مسیر یافتن و نیاز مورد هاي داده محل تعیین افراد، تعداد تشخیص براي
  شود. می

 
 پژوهش هاي یافته

 استخراج سازي، پیاده ها، مصاحبه اجراي قبیل از گام ینچند حاصل زیر هاي یافته
 برساخت يمرحله آخرین در و محوري مقوالت تشکیل سپس و مفاهیم تقلیل مفاهیم،

  به مقوله این است.  بوده »قدرت نمایش مثابه  به نوجوانان خشونت« یعنی اصلی ي همقول
 به دستیابی براي است. آنان از تر انتزاعی و داده پوشش را خود پیشین مقوالت تمامی نوعی

 و باز کدهاي بین برگشت و  رفت و فراوان هاي بررسی از پس محققین اصلی ي مقوله این
  اند. رسیده اصلی ي مقوله به متخصصان با مشورت و محوري

 محل در دقیقه 30 تا 20 بین کیفی روش به هایی مصاحبه انجام با حاضر تحقیق
 پژوهش غناي بر نیز رفتارها ي مشاهده تا است  شده  انجام اههنرستان و هادبیرستان

 ادامه مصاحبه 17 انجام از پس نظري اشباع ي مرحله تا اطالعات گردآوري فرایند بیفزاید.
 ها، آن غربالگري و مصاحبه هر پایان در ها مصاحبه ي کلیه متن سازي پیاده از پس یافت.
 مطابق (مقوله) محوري کد 8 در بعدي ي مرحله در و استخراج (مفاهیم) باز کد 41 تعداد

 گردیدند. نهایی 1 جدول
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 گزینشی و محوري باز، کدبندي: مراحل :1 جدول
Table 1: Coding Steps: Open, Central and Selective 

 (مفاهیم) باز کد ها) (مقوله محوري کدگذاري هسته ي مقوله
Nuclear 

Category 
Axial Coding 
(Categories) Open Code (Concepts) 

 هاي صورت
 خشونت بازنمایی

 نافرمانی و مقاومت

 بگیرند پول تا کنند می ایجاد ساختگی درگیري
 روي را هایشان عقده و اند رسیده دوران به تازه

 کنند می خالی دیگران
 مدرسه عوامل مقابل در ایستادن و درگیري

 افتهمی اهر کارشون و حله  راه یک کننمی فکر
 داغشان و کننمی آرام را خودشان طریق این از

 شود می کمتر
 بر اصرار باشد درست مقابل طرف حرف اگر حتی

 دارند خود دیدگاه

 اجتماعی مآبیقلدر

 هستند الت که کنند می وانمود
 گیرند می قیافه

 کنند می مدرسه قوانین به احترامی بی
 دارند زور کنند می وانمود

 خواستن دیگران از کار انجام زور به
 ترسند می آنها از دیگران که دهند نشان خواهند می

 بدنی خودابرازي

 هستند جویی برتري دنبال
 برند می سر باالي موتور

 کنند بزرگ را خودشان خواهند می
 هستند تر قوي بقیه از هیکل و قیافه نظر از

 يدگرآزار و طلبیمیل
 جنسی

 جنسی مسائل درخواست
 دارند جنسی ي عقده

 هستند دیگران به جنسی رسانی آسیب و اذیت دنبال
 فروپاشی امکان و تنش

 خانوادگی
 خانواده مالی مشکالت

 دارند خانواده درون تنش

 آمیزتنازع تکلم

 شود می درگیري به منجر که کنند می هایی شوخی
 قبیل این از مسائلی و بالفوت مورد در بحث و جر

 برند می لذت مقابل طرف تحقیر از
 آورند درمی بازي مسخره
 کنند می مزه بی شوخی

 دارند تند و خشن رفتار خشم يملتهبانه ریزيبرون
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 (مفاهیم) باز کد ها) (مقوله محوري کدگذاري هسته ي مقوله
Nuclear 

Category 
Axial Coding 
(Categories) Open Code (Concepts) 

 هستند بداخالق همه با
 دارند بدرفتاري به تمایل

 عادي کاري برایشان دیگران به کردن احترامی بی
 تاس

 آوري تاب سطح کاهش
 اجتماعی

 شوند می عصبانی سریع
 دارند درگیري هم شاندخو با

 ندارند دیگران با تعامل
 نیست متعادل رفتارشان

 براي و دهند می نشان تند واکنش عملی، هر برابر در
 شده عادت ها آن

 شوند می جوگیر کند تحریک را ها آن کسی
 اندحوصله کم

 
 علی یطشرا

 دارد داللت انجامد می اي پدیده گسترش و وقوع به که هایی اتفاق و وقایع حوادث، به
 خودابرازي نافرمانی، و مقاومت هاي مقوله تحقیق این در ).97 :1385 کوربین، و (اشتراوس

 اند. شده شناسایی علی شرایط عنوان به اجتماعی مآبیقلدر و بدنی
 

  اجتماعی مآبیقلدر
 زور به وانمود گرفتن، قیافه بودن، الت نمایش مفهومی: کدهاي از برگرفته مقوله این
 دیگران از کار انجام زور به و دیگران ترساندن مدرسه، قوانین به احترامی بی داشتن،

 همساالن بین در خود قدرت تثبیت و نمایش صدد در اعمال این با که باشد می خواستن
 هاي شکل به پاسخگویان يهمه ها، مصاحبه در ،اینکه توجه  جالب ينکته باشند. می

 رفتارها اند. داشته فراوانی تأکید تأثیرگذار عامل یک عنوان به و اشاره مقوله این به گوناگون
 شده  گرفته نظر در خشونت علی شرایط عنوان به اجتماعی مآبیقلدر و نمایی قدرت اعمال و
 گردد: می اشاره مصاحبه چندین به قسمت این در است. 

 ببرن حساب ازشون دیگران اینکه براي ها این ... [ بود: معتقد اي شونده  مصاحبه
 تا کنن معرفی را خودشان الت گنده فرد یک عنوان به خواهند می و میارن در التی ادعاي
 ...]. بشن مشهور
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 ازشون همه تا کننمی زورگویی خشن، افراد ... [ بود: معتقد دیگر اي شونده  مصاحبه
 ...]. ترسنب

 در همیشه دیگران دارن دوست ها بعضی ... [ نمود: بیان اي شونده  مصاحبه
 را خود هاي خواسته زور به شود رفتار ها آن با شانمیل برخالف اگر و باشن شان خدمت
 ...]. کننمی تحمیل
 

  نافرمانی و مقاومت
 خالی دیه، و لپو گرفتن براي ساختگی درگیري مفهومی: کدهاي اساس بر مقوله این

 پنداشتن مدرسه، عوامل مقابل در ایستادن و درگیري دیگران، روي هایشان عقده کردن
 است.  شده ساخته خود دیدگاه بر اصرار و حل راه یک عنوان به خشونت

 این دنبال شناسم می که شروري افرادي بیشتر ... [ بود: معتقد اي شونده  مصاحبه
 ...]. بگیرن پول تا کننمی خودزنی یا بردارن خراشی و بشن درگیر دیگران با که هستن

 سر اگر هستن اي عقده هایی آدم ها این ... [ بود: معتقد دیگر اي شونده  مصاحبه
 ...]. نیستن کن ول و دنمی گیر بهش کنن پیدا مشکل کسی با اي مسئله
 

  بدنی خودابرازي
 نمایش خود، کردن رگبز جویی، برتري مفهومی: کدهاي از برگرفته مقوله این
 باشد. می زورگویی ادعاي و برتربینی، خود بردن، سر باالي موتور مانند حرکاتی

 باره،می ازشون شر ببینی را ها این وقت هر ... [ نمود: اظهار دیگر اي شونده  مصاحبه
 ...]. برنمی سر باالي موتور یا پوشنمی گشاد و سیاه لباس مثالً میارن در زیادي حرکات
 هاي خواسته تحمیل دنبال به مختلف هاي شیوه به توسل با نوجوانان اساس این بر

 خود همساالن بین در برتر فردي عنوان به خود جایگاه تثبیت در سعی و بوده خود
 باشند. می

 
 اي زمینه شرایط

 متقابل کنش / کنش راهبردهاي آن در که است خاصی شرایط سلسله یک نشانگر
 اجتماعی، آوريتاب سطح کاهش هاي مقوله تحقیق این در ).102 ن:(هما شود می انجام
 اند. داده تشکیل را پژوهش اي زمینه شرایط جنسی دگرآزاري و طلبیمیل و آمیزتنازع تکلم
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 اجتماعی آوريتاب سطح کاهش
 نداشتن درگیري، خود شدن، عصبانی سریع مفهومی: کدهاي اساس بر مقوله این

 شدن جوگیر و تحریک سریع دادن، نشان تند واکنش رفتاري، تعادل معد دیگران، با تعامل
 عنوان به و اجتماعی آوريتاب سطح کاهش عنوان تحت که است شده ساخته حوصلگی کم و

 است.  گردیده شناسایی گر مداخله شرایط از دیگر یکی
 راه کنی شروعش اگر بدبختیه آخرش و اول ... [ بود: معتقد اي شونده  مصاحبه

 ...]. افتهمی اتفاق شده خارج کنترل از و خودکار هاي درگیري نیست برگشتی
 از شناسم می کسانی ... [ است: فوق دیدگاه مطابق زیر يشونده  مصاحبه اظهارات

 شاکی و دارن درگیري هم خودشان با حتی کننمی نگرانی اظهار دائم دارند، شکایت همه
   ...]. نهست درگیري اهل و عصبی همیشه و هستن
 مورد در ها معلم وقتی و دارن مشکل ها بعضی ... [ شونده:  مصاحبه این اظهارنظر یا
    ...]. شنمی عصبانی کننمی صحبت باشون تأخیر یا و تکلیف
 و دیگران با تعامل در افراد برخورد نوع این گردد می استنباط باال هاي مصاحبه از
 افراد پذیري تحریک و اجتماعی آوريتاب سطح کاهش در ریشه دادن نشان سریع واکنش

 یابد. می نمود آمیز خشونت رفتارهاي صورت به جدید هاي موقعیت در که دارد
 

   آمیزتنازع تکلم
 تحقیر درگیري، به منجر هاي شوخی انجام مفهومی: کدهاي اساس بر مقوله این
 مزه بی شوخی و بازي همسخر قبیل، این از مسائلی و فوتبال مورد در بحث و جر دیگران،
 است. شده ساخته

 شهمی دعوا به تبدیل میاد بدش شوخی از کسی ... [ بود: معتقد اي شونده  مصاحبه
.[... 

 جمع هم دور وقتی بینیمی ... [ زمینه: این در شوندگان  مصاحبه از یکی پاسخ
 یاننمی وتاهک کدوم هیچ و گیرهمی باال شونبحث فوتبال مثل موضوعی مورد در و شن می

   ...]. رسهمی هم فیزیکی درگیري و خورد و زد به حتی و شنمی کالمی درگیر هم با
 

 جنسی دگرآزاري و طلبیمیل
 رسانی آسیب و اذیت جنسی، مسائل درخواست مفهومی: کدهاي اساس بر مقوله این

 است.  شده ساخته جنسی ي عقده داشتن و دیگران به جنسی
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 و  گرفته قرار تعرض مورد جنسی نظر از گذشته در ... [ بود: تقدمع اي شونده  مصاحبه
 ...]. اندشده اعصاببی و پرخاشگر

 به داره جنسی مسائل در ریشه ها این خشونت ... [ کرد: بیان دیگر اي شونده  مصاحبه
 ...]. هستن دیگران کردن آبروبی و اذیت دنبال

 شود می برداشت اي زمینه هاي مقوله ینا با رابطه در کنندگان شرکت دیدگاه از آنچه
 افراد رفتار تعدیل و گیري شکل در پذیري جامعه فرآیندهاي و زندگی محیط که است این

  دارد. اساسی نقش
 
 گر مداخله شرایط

 اثر متقابل کنش / کنش راهبردهاي بر و دارند تعلق پدیده به که ساختاري شرایط
 یا و بخشند می سهولت خاصی ي زمینه درون در را )ها (استراتژي راهبردهایی و گذارند می
 فروپاشی امکان و تنش مقوله تحقیق این در ).104 (همان: کنند می محدود را ها آن

 شدند. تعیین گر مداخله شرایط عنوان به خشم ملتهبانه ریزيبرون و خانوادگی
 
  خانوادگی فروپاشی امکان و تنش

  شده ساخته خانواده درون هاي تنش و نوادهخا مالی مشکالت اساس: بر مقوله این
  است.

 مسائل در ریشه ها این ...خشونت [ زمینه: این در پاسخگویان از یکی ي مصاحبه
 ...]. کننمی اش خالی بیرون در میان افتهمی اتفاقی خانه در داره، خانوادگی

 درگیر نواده،خا در افراد وقتی ... [ نمود: اظهار صراحت به دیگري ي شونده  مصاحبه
 پایین اونها تحمل میزان و شده سرخورده همه از هستن مالی هاي گرفتاري و مشکالت

   ...]. شنمی پرخاشگر و میاد
 
 خشم ملتهبانه ریزيبرون

 و وحشیانه رفتار داشتن همه، با بداخالقی مفهومی: کدهاي اساس بر مقوله این
 شرایط از یکی عنوان به و دیگران به احترامی بی بودن عادي بدرفتاري، به تمایل خشن،
 است. گردیده شناسایی اي زمینه
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 در افراد قبیل این خشونت من نظر به ... [ داشت: عقیده شوندگان  مصاحبه از یکی
 رفتاري براشون دیگران به کردن احترامی بی و داره ریشه ها آن ي خانواده درونی تربیت
    ...]. شده عادي

 تأثیرگذاره زندگی محیط خشونت بحث در ... [ نمود: اظهار گردی اي شونده  مصاحبه
 ي همه ،دوستان و همسایگی خانوادگی، هاي محیط هست، همساالن با که ارتباطی یعنی

 ...]. دارن تأثیر خشن رفتارهاي به دادن شکل در ها این
 ههم مقابل در و هستن خودخواه ها بعضی ... [ نمود: بیان دیگر اي شونده  مصاحبه

 ...]. کننمی بدزبانی و ایستن می
 دوران از باورها این نماید،می توجیه را خشونت رواج پژوهش، محیط در رایج باورهاي

 فرد، هر که ايگونههب دارد، همساالن از بودن سرآمد و بودن برتر القاي در سعی کودکی
 نماید.می یتلق خود طبیعی واکنش را کنشی و حرکت هر برابر در پرخاشگري و خشونت

 غلبه مدنی رفتارهاي بر خشونتی هايکنش يزمینه قومیتی، و سنتی بافت به توجه با
 دارد.

 
  (استراتژي) راهبرد

 شرایط تحت اي، پدیده با برخورد و اداره کنترل، براي شده ایجاد هاي استراتژي
 آن بیانگر یندهافرا یا راهبردها ها، تعامل ).105 (همان: شوند می انجام خاصی شده  مشاهده

 این در اند. داده بروز شرایط آن قبال در کنشگران که هستند هایی کنش و تعامل از دسته
 بزهکاران، يدسته تشکیل است:  بوده خشونت يپدیده راهبردهاي زیر موارد پژوهش

 .پیرامون محیط در ترس و وحشت ایجاد و هنجارشکنی
 طلب خشونت و پرخاشگر افراد ... [ خصوص: این در پاسخگویان از یکی ي مصاحبه

 طریق این از و دنمی تشکیل هایی گروه جمعی صورت به برسن اهدافشون به اینکه براي
 ...]. گیرنمی قربانی خورد و زد و تهدید و ترس ایجاد با و رنمی هاشونسوژه سراغ

 در رد،ف براي آن زیانبار نتایج بر عالوه نوجوانان توسط خشونت بکارگیري خصوص در
 که دهندمی نشان مطالعات نتایج زیرا ذاردگمی جاي بر منفی عوارض نیز جامعه سطح
 زندگی مراحل در و بوده خشونت شاهد و قربانی خودشان کودکی دوران در خشن افراد

 تدوام باعث و برندمی بکار هاتعارض و هاتنش حل براي را خشونتی رفتارهاي همان
 گردند.می خشونت ي چرخه
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 پیامدها
 هاست آن به مربوط شرایط تأثیر تحت و راهبردهاست و ها تعامل نتایج بیانگر پیامدها

 »اجتماعی ناامنی« و »خشونت بازتولید« عنوان تحت مقوله این ).329 ،1392 (محمدپور:
 اساس بر افراد که معنی بدین یابد. می نمود گیرند، می قرار چرخه این در که افرادي براي

 تداوم باعث گیرند می قرار دوستان هاي گروه و محیط تأثیر تحت وقتی انوادگی،خ شرایط
 شوند. می ناایمن اجتماعی محیط ایجاد و خشونت

 
 پژوهش اي هسته همقول

 اولیه، کدبندي مصاحبه، انجام شامل گام چندین انجام از پس پژوهش این در
 بازنمایی هايصورت«نوانع تحت هسته مقولۀ نهایتاً انتخابی، کدبندي و گري غربال

 نوع این شود. می خلق انتخابی کدگذاري فرآیند در هسته ي مقوله شد. انتخاب »خشونت
 باید محقق است. نظریه خلق جهت در ها مقوله پاالیش و سازي یکپارچه فرآیند کدگذاري

 پاالیش را ها آن یافته، را ها مقوله بین پیوند بتواند تا بپردازد تعمق به و شود غرق ها داده در
 ي بردارنده در هسته ي مقوله کند. استخراج را نظریه نهایتاً و کرده یکپارچه هم با داده،

 چند در تواند می و شود می منتزع تحقیق مقوالت تمامی از و است پژوهش اصلی مضمون
 برگیرد در را آمده  دست به مفاهیم و ها مقوله تمامی که  طوري به شود خالصه کلمه
 ).1385 کوربین، و اوس(اشتر

 را پژوهش مرکزي ي مقوله توان می شده استخراج مقوالت و باال موارد اساس بر
 و دارد را پیشین مقوالت تحلیل توان چون کرد. گذاري نام »خشونت بازنمایی هايصورت«
 مختلف هايموقعیت در خشونت هايشکل شگرینما نوعی  به آن اعمال و خشونت طرفی از

 فوق، ي هشد  گفته مطالب به توجه با دارد. قرار تري انتزاعی سطح در مقوله این لذا و است
 است:  شده ترسیم زیر ي شیوه به خشونت پارادایمی مدل نهایت در
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 گیرينتیجه و بحث
 حال در جوامع خصوص به جوامع ي همه در نوجوانان اصلی اجتماعی مسائل از یکی

 بررسی است. ارتباط در جامعه و خانواده فرد، سالمت با که است خشونت ي پدیده گذار،
 با .دارد گوناگون يها فرهنگ و معاصر ي جامعه در آن گستردگی از نشان خشونت توزیع
 نیتر يجد از یکی به ي مسئله این اخیر، يها سال در نوجوانان خشونت افزایش به توجه

 که نوجوانان از نفر 17 منظور این براي است. شده تبدیل رانیا ي جامعه در اجتماعی آسیب
 و شدند انتخاب هدفمند گیري نمونه روش به اند بوده آن شاهد یا و داشته خشونت ي تجربه

 پیامدها

 
هاي  صورت

بازنمایی 
  خشونت

شرایط 
 علّی

 پدیده

 راهبرد

شرایط    
  اي مداخله

 ریزي ملتهبانه خشمبرون خانوادگیتنش و امکان فروپاشی 

 بازتولید خشونت
 ناامنی اجتماعی

تشکیل دسته 
 بزهکاران

 هنجارشکنی 
ایجاد ترس و وحشت  

 ط پیراموندر محی

 اي شرایط زمینه

    
 

 
 

قلدرمآبی 
 اجتماعی

 
 

مقاومت و 
 نافرمانی

 
 

خودابرازي 
  بدنی

کاهش سطح 
 آوري اجتماعی تاب

طلبی و میل
 دگرآزاري جنسی

  آمیز تکلم تنازع
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 قرار یبررس مورد تئوري گراندد روش به یافته ساختارنیمه يها مصاحبه از حاصل يها داده
 علل و نوجوانان بین در خشونت ي پدیده شناسایی پژوهش، این اصلی هدف گرفت.
 عوامل واکاوي حاضر پژوهش محوري و اساسی سؤال بنابراین است. آن تداوم و گیري شکل

 مدل چارچوب در داستان اصلی خط پیگیري اساس بر و بوده نوجوانان خشونت در دخیل
 دنبال »قدرت مایشن مثابه  به نوجوانان خشونت« اي، زمینه ينظریه ي ارائه با و پارادایمی

 )1396( راوندي منصوریان و زادهسهراب مطالعات نتایج با پژوهش این هاي یافته شود. می
 همکاران و محمدزاده آمیز، خشونت رفتارهاي بروز در اجتماعی یادگیري نقش بر مبتنی

 همکاران و بابائی خشونت، به زدن دست و خانواده آشفتگی و گسیختگی نقش ،)1394(
 رفتاري، خشونت و اجتماعی محیط بستر در اجتماعی یادگیري بین همبستگی ،)1392(

 و پارسامهر خشونت، کاهش و آن نهادهاي و جامعه به تعلق ،)1391( حیدري و گلچین
 تحقیر ،)1387( فاضل خشونت، کاهش و خانواده اجتماعی پیوند ،)1389( همکاران
 خشونت، رفتن بین از و قوانین به يپایبند ،)1383( سهامی خشونت، ارتکاب و نوجوانان

 کایلور و گرشوف نوجوانان، بین عاطفی و فیزیکی خشونت ،)2017( همکاران و واندرا
 و پاردینی فرزندي، ـ والد يرابطه پایین کیفیت با پرخاشگرانه رفتار ارتباط ،)2016(

 رانهمکا و ساویر پژوهش آمیز،خشونت رفتارهاي و مدرسه محیط ،)2015( همکاران
 ،)2010( الروف و توابیه جامعه، به آن تسري و مدارس نوجوانان خشونت ،)2015(

 رفتارهاي نقش ،)2006( فیتزپاتریک و رایت خشونت، تعدیل و ارتباطی هاي مهارت
 و خانواده نقش بر مبتنی ،)1998( آکرس مدرسه، و محله خانواده، بر آمیزخشونت

 هاي دسته در یتعضو ،)1986( لونستین و آمیز خشونت رفتارهاي گیري شکل در همساالن
 دارد. همخوانی آمیز خشونت رفتارهاي اعمال و بزهکار

 شرایط عنوان به بدنی خودابرازي و نافرمانی و مقاومت اجتماعی، مآبیقلدر و مقوالت
 افراد توسط قدرت نمایش گویاي »مآبیقلدر« دارند. فراوان تأثیر خشونت ي پدیده بر علی

 دیده بیشتري شدت با نوجوانی ي دوره در که پدیده این است. طلبی خشونت ي روحیه با
 مفاهیم گردد. می اعمال هستند خشونت ي الزمه که ییها نشانه و نماد طریق از شود می

 به احترامی بی بردن، سر باالي موتور مانند حرکاتی نمایش گرفتن، قیافه بودن، الت نمایش
 دهند. می پوشش را مآبیقلدر ي مقوله یخوب  به داشتن رزو به وانمود و مدرسه قوانین
 از خود هاي خواسته به دستیابی براي فرد ایستادگی بیانگر »نافرمانی و مقاومت« ي مقوله
 و پول گرفتن براي ساختگی درگیري مفاهیم شامل و است پرخاشگرانه رفتارهاي طریق

 مدرسه، عوامل مقابل در یستادنا و درگیري دیگران، روي هایشان عقده کردن خالی دیه،
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 است. بودن اي عقده و خود یدگاهد بر اصرار حل،  راه یک عنوان به خشونت پنداشتن
 هاي ینهزم در دیگران تحقیر و فرد برتري حس ي دهنده نشان نیز »بدنی خودابرازي«

 دگرآزاري و طلبیمیل و آمیزتنازع تکلم اجتماعی، آوريتاب سطح کاهش است. مختلف
 آوريتاب « .اند دهیگرد شناسایی پژوهش این در اي زمینه شرایط عنوان به نیز نسیج

 است. دیگران با تعامالت در فرد فرهنگی و رفتاري يها رهیذخ بروز گویاي »اجتماعی
 بودن عادي و بدرفتاري به تمایل خشن، و وحشیانه رفتار داشتن همه، با بداخالقی

 یادگیري، ي نظریه اساس بر اند. داده تشکیل را مقوله ینا مفاهیم دیگران، به احترامی بی
 باعث فرآیند این که رندیگ یم یاد خود والدین از را خشونت کودکی دوران در فرزندان

 از متأثر خشونت، یادگیري عبارتی،به شود. می اقتدارطلبانه و آمیزسلطه رفتار یادگیري
 لحاظ از افرادي چنین فرآیند، این جهینت در و است دیگران رفتار از فردي مشاهدات

 تکلم « دارند. زیآم خشونت رفتارهاي به بیشتر تمایل و ماند خواهند ناقص اخالقی
 شوند. می درگیري به منجر که است يا دهینسنج يها بحث و ها یشوخ بیانگر »آمیز تنازع

 بر پرخاشگر افراد که هست جنسی هايعقده گویاي »دگرآزاري و طلبیمیل« همچنین
 پژوهش، این در هستند. دیگران کردن آبرو یب و رسانی آسیب دنبال به و دارند خود پیشانی

 گر مداخله شرایط عنوان به خشم ي ملتهبانه ریزيبرون و خانوادگی فروپاشی امکان و تنش
 فروپاشی امکان و تنش« ي مقوله اند. گردیده شناسایی شوند، می خشونت تشدید باعث که

 است خانواده درون صمیمیت و آرامش فرزندان، از خانواده مالی حمایت یانگرب »خانوادگی
 تعادل عدم این و هستند محروم کانون این از آمیز خشونت رفتارهاي داراي نوجوانان که

 بین انتقال ي نظریه اساس بر گردد. می مضاعف آمیز خشونت رفتارهاي بروز باعث خانواده
 خردسالی در که افرادي است، استوار اجتماعی دگیريیا ي نظریه ي پایه بر که نسلی

 آن بزرگسالی در ادیز  احتمال  به هستند، آن شاهد یا کنند می تجربه خانواده در را خشونت
 خشونت چگونه که رندیگ یم یاد خود والدین از فرزندان واقع، در گرفت. خواهند بکار را

 دادن نشان و دیگران ي عقیده تحمل عدم گویاي »خشم ي ملتهبانه ریزيبرون« بورزند.
 نمودار فیزیکی) و (کالمی خشونت انواع شکل به که است سریع عصبی واکنش يها تکانه

   گردد. می
 از ترکیبی که خاصی مکانیسم ثیرتأ تحت خشونت پژوهش، هايیافته اساس بر

 و ندبخشیچ ايهپدید بنابراین یابد،می نمود است اقتصادي و روانی عی،اجتما فشارهاي
 و وارضع خشونت دارد. مختلفی اجتماعی مناسبات متن در ریشه و است چندسطحی
 پدیده این قربانی اناننوجو روح و جسم براي بازتولیدي و مدتطوالنی خطرناك، پیامدهایی
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 شودمی فرد تحصیل ترك حتی و تحصیلی تاف مدرسه، از بیزاري باعث گذارد،می جاي بر
 همچنین گیرند؛می قرار نازلی سطح در خشونت معرض در افراد نی،روا بهداشت نظر از و

 تاهمی رواین از یابد،می افزایش خشونت معرض در وجوانانن بین در خودکشی به میل
 و خشونت کنترل راه رسد می نظر به باشد.می ناپذیراجتناب و الزم امري آن به دادن

 مانند پذیري جامعه عامالن طریق از اخالقیات آموزش و مجدد پذیري جامعه پرخاشگري،
 هدف با حاضر ي مطالعه مجموع در باشد. می افراد به غیره و ها رسانه مدارس، ها، خانواده
 از روشنی درك تا داشت سعی دبیرستانی نوجوانان بین در خشونت ي پدیده کیفی بررسی
 عنوانبه يحدود تا مدارس که آنجایی از نماید. فراهم آن گسترش و خشونت دالیل
 به مدارس سطح در خشونت وجود بنابراین شوندمی تلقی جامعه در امن هایی محیط
 و بود خواهد جامعه ساختارهاي و هاعرصه دیگر در خشونت بازتولید و متداو ي منزله

 در و کرده ایجاد تربیت و تعلیم نظام اهداف تحقق جهت مدارس راه سر بر جدي موانعی
 در خشونت کاهش جهت رواین از نمایند.می مواجه چالش با را اجتماعی نظام بلندمدت

 و هدفمند تغییرات و جامعه ساختارهاي در بنیادي تغییرات ایجاد نوجوانان، بین
 خانواده، جمله از اجتماعی، یادگیري و يریپذ جامعه مهم عوامل در شده  يزیر برنامه

 هايمهارت آموزش آموزشی، يهاکارگاه برگزاري طریق از ها رسانه و آموزشی نهادهاي
 کاهش و نوجوانان خشونت کنونی روند در تغییر براي شهروندي، حقوق و ارتباطی

  .دینما یم ضروري ها آن بین در پرخاشگري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 86 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

Reference: 
 
Akers, R. (1998). Social learning and social structure: a 

general theory of crime and deviance.Boston, MA: Northeastern 
University Press. 

ALahiari, A. A. (1997). Determining Adolescent Aggression 
according to Personality Components and the Effect of Healing 
Methods on Aggression, General Psychology Thesis, Tarbiat 
Modares University. (Persian). 

Iman, M. T. (2012). Methodology of Qualitative Research, 
Qom, Research Institute and University. (Persian). 

Azazi, S. (2001). Domestic Violence, Tehran: Sally 
Publishing. (Persian). 

Babaei & et. al. (2013). “Factors and roots of violence among 
Azarshahr high school students”, Quarterly Journal of Iranian 
Social Sciences Studies, 10 (39), pp. 1-12. (Persian). 

Baby, E. (2007). Research Methods in Social Sciences, 
Translated by Reza Fazel, Tehran, Samat. (Persian). 

Ball J. (2005). The moderating effect of family factors on the 
relation ship between life time traumaerent exposure and jurenile 
delin queney in a sample of male jurenile offenders, disser tation 
PHD Georgia stateuniversity . 

Biasi, V., Mallia, L., Menozzi, F., & Patrizi, N. (2015). 
“Adaptive functioning and behavioral, emotional and social 
problems of Italian university students: Indications for the 
University Counseling Services”, Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 205, 66-69. 

Bandura, A. (1997). Learning Theories, translated by Farhad 
Maher, Shiraz, Rahe Gosha. 

Darvishpour, M. (1999). “Why are men encouraged to use 
violence against women?”, Women's Journal, 8(56), pp. 50-56. 
(Persian). 

Denzin N.K, Lincoln Y.S. (2011). The Sage handbook of 
qualitative research. 4th ed. ed. Thousand Oaks: Sage. 

Flick, O. (2012). An Introduction to Qualitative Research, 
translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing, Fourth Edition. 



 هاي خشونت ...مطالعه کیفی علل و زمینه 

 
87 

Gershoff E. T, Grogan-Kaylor A. (2016). Spanking and child 
outcomes: Old controversies and new meta-analyses, Journal of 
Family Psychology, Advance online publication. 

Golchin, M & Heidari, A. H. (2012). “Interpersonal Violence 
and Social Capital in Family and School”, Social Issues in Iran, 
3(1), pp. 177-212. (Persian). 

Giddens, A. (2013). Sociology, translated by Hassan 
Chavoshian, Tehran: Ney Publishing. (Persian). 

Giddens, A. (1994). Sociology, translated by Manouchehr 
Saburi, Tehran, Ney Publishing, first edition. (Persian). 

Hosseini Anjodani, M. (2008). “The effect of watching violent 
cartoons on adolescent aggression”, Quarterly Journal of Research 
and Evaluation, Vol. 15, pp. 81-99. (Persian). 

Joe, J. (2010). “Anger management”, Journal of family 
violence. Vol. 21, pp. 334-351. 

Karimi, Y. (2000). Social Psychology, Tehran, Arasbaran 
Publishing. (Persian).  
Khazaei & et. al. (2011). “Compared the effectiveness of two 
methods of "strengthening and rewarding" and Ellis's therapeutic 
methodology on the level of aggression of homeless children”, 
Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 
(Improvement), Vol. 15(6), pp. 404-415. (Persian). 

Krug, E. M. (2002). “The report on violence and health”, 
Journal of Publiic Health, 360(9339), pp: 1083-1088. 

Meier, Robert F.; Clinard, M. B. (2008). Sociology of Deviant 
Behaviour. UK: Thomson Learning.   

Meshkani, M. R. & Meshkani, Z. (2002). “Assessing the effect 
of internal and external factors of the family on delinquency”, 
Proceedings of the First National Conference on Social Injuries in 
Tehran, Vol. 3, Tehran, Agha Publishing. (Persian). 

Mohammadi Balbanabad, A. (2005). Assessment of the level 
of vandalism and related individual and social factors among 
students in the first district of Sanandaj city, M.Sc. thesis, 
University of Tabriz. (Persian). 

Mohammadpour. A. (2013). Anti-Methodical Qualitative 
Research Methods, Vol. 1, Tehran, Sociologists. (Persian). 

 
 



 88 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

Mohammadpour. A. (2013). Anti-Methodical Qualitative 
Research Method, Vol. 2, Tehran, Sociologists. (Persian). 

Mohammadzadeh et al. (2015). Reasons for some racist 
behaviors by students of Ilam Azad University, Second National 
Conference on Sustainable Development in Educational Sciences 
and Psychology, Social and Cultural Studies. (Persian). 

Mohseni Tabrizi, A. (2004). Vandalism, Tehran, An 
publication. (Persian). 

Mumtaz, F. (2002). Social Deviations Theories and 
Perspectives, Publishing Sehamei Company. (Persian). 

Parsamehr & et. al. (2010). The relationship between social 
bond created by family and interpersonal violence of male 
adolescents in Yazd, Quarterly Journal of Family Studies, 6 (21), 
pp. 71-86. (Persian). 

Pardini, D., Waller, R. & Hawes, S. (2015). “Familial 
influences on the development of serious conduct problems and 
delinquency, In J. Morizot & L. Kazemian (Eds.)”, the 
development of criminal and antisocial behaviour, 201-220. 

Ritzer, G. (1998). “Sociological theories in the contemporary 
era, translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Scientific Publications. 

Sahami, S. (2004). Delinquency and sabotage”, Journal of New 
Psychotherapy, 5(17&18) , pp. 106-123. (Persian). 

Salimi, A & Davari, M. (2011). delinquency Sociology, Qom, 
Hozeh Research Institute and University. (Persian). 

Sawyer, A. M., Borduin, C. M., Dopp, A.R. (2015). Long-term 
effects of prevention and treatment on youth antisocial behavior: a 
meta-analysis, Clin. Psychol. Rev. 

Sepidnameh & et. al. (2016). Identifying the reasons for 
dropping out of primary school students in the Mosayan Education 
and Training Area (rural areas), Local Development Quarterly, 8 
(1) , pp. 167-198. (Persian). 

Sohrabzadeh, M and Mansoorian Ravandi, F. (2017). 
“Women's Life Experience from Verbal Violence (Case Study: 
Women in Kashan)”, Women's Quarterly in Culture and Art, 9(2) 
pp. 245-264. (Persian). 

Sotoudeh, H. (2002). Social Pathology (Sociology of 
Deviations), Tehran, Avae Noor. (Persian). 



 هاي خشونت ...مطالعه کیفی علل و زمینه 

 
89 

Strauss, A & Corbin, J. (2006). Principles of Qualitative 
Research Methods: Fundamental Theory, Procedures and Methods, 
translated by Buick Mohammadi, Tehran: Institute of Humanities 
and Cultural Studies. (Persian). 

Taracy, S. (2013). Qualitive research methods, publicatioln: 
Welly blackwel.  

Talebpour, A. (2017). “A Study of Factors Affecting Domestic 
Violence with Emphasis on Abuse of Spouse (Case Study; Urban 
and Rural Areas of Ardabil Province)”, Two Quarterly Journal of 
Contemporary Sociological Research, 6(11), pp. 27-49. (Persian). 

Thawabieh, A. M., Ahmed Al-rofo, M. (2010). “Vandalism at 
boys scholls in jordan”, journal of educational science, 2(1), pp:41-
46.  

Wandera et al. (2017). Violence against children perpetrated 
by peers: A cross-sectional. School-Based Survey in UgandaChild 
Abuse & Neglect 68 (2017) 65–73. 

Wright, Darlene R., and Kevin M. Fitzpatrick (2006). “Social 
capital and adolescent violent behavior: Correlates of fighting and 
weapon use among secondary school students”, Social Forces 84 
(3), 1435-1453.   

Yazdkhasti, B & Shiri, H. (2008). “Values of patriarchy and 
violence against women”, Quarterly Journal of Women's Studies, 6 
(3), pp. 55-79. (Persian). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 90 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 
Qualitative Study of the Causes and Backgrounds of 

High School Violence among Adolescents 
 

Mehran Sohrabzadeh (Ph.D)1 and Mohammad Soleimannejad2 
 

DOI: 10.22055/qjsd.2020.15699 
Abstract: 
 

In recent years, the phenomenon of violence among adolescents has 
become a major concern for sociologists, families, and education experts. 
This study aims to provide a qualitative study of the phenomenon of 
violence among high school adolescents in order to provide a clear 
understanding of the causes and grounds for violence and its spread at 
the school level. Theoretical considerations of the research have been 
developed based on the views of sociologists and theories related to 
social harms. This research has been done by qualitative method and 
grand theory approach. The sampling method was purposeful with a 
theoretical sampling strategy and the data collection method was a semi-
structured in-depth interview with 17 students studying in high schools 
and vocational schools in Dehloran. The findings consist of 37 
conceptual codes and 8 main categories including social bullying, 
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