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Abstract
Aim and Background: Research has shown that examining the social behaviors of violence makes it possible to
achieve its consequences; therefore, the purpose of this study is to investigate the role of social behaviors and
consequences of violence with a grand theory approach.
Methods and Materials: This research was conducted with qualitative methodology and in the field of
grounded theory in 2019 in Mashhad. Participants in this study were 17 male students in whom violent behaviors
were observed, who were selected by purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and
analyzed using open, axial and selective coding steps.
Findings: After analyzing and coding the data based on the approach of Strauss and Cobain Grand Theory, 20
categories were extracted which were classified into three dimensions: causal, contextual and intervening as well
as outcome. The process of creating and reproducing violence was explained.
Conclusions: It seems that the categories and dimensions considered in this study explain the processes of
reproduction of violence and in this regard, it can be used for related research.
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زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که بررسی رفتارهای اجتماعی خشونت ،دست یابی به پیامداهای آن را ممکن می سازد؛ بنابراین هدف از این
تحقیق بررسی نقش رفتارهای اجتماعی و پیامدهای خشونت با رویکرد گراند تئوری می باشد.
مواد و روشها :این پژوهش با روش شناسی کیفی و به شیوه ی نظریه زمینه ای در سال  1398در شهر مشهد انجام شده است .مشارکت کننده گان
این پژوهش  17نفر دانش آموز پسر که در آن ها رفتارهای خشونت آمیز دیده شده است بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .داده ها به
وسیله مصاحبه عمیق جمع آوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :پس از تحلیل و کدگذاری داده ها بر اساس رویکرد گراند تئوری استراوس و کوبین  20مقوله استخراج گردید که در سه بعد علی ،زمینه ای و
مداخله گر و همچنین پیامد دسته بندی شدند و از ترکیب سه بعد علی ،زمینه ای و مداخله گر فرایند ایجاد و بازتولید خشونت تبیین گردید.
نتیجهگیری :به نظر می رسد که مقوله بندی ها و ابعاد مورد نظر در این تحقیق موجب تبین فرایندهای بازتولید خشونت می گردد و می توان در اینن
ارتباط از آن برای رمینه های تحقیقات مرتبط از آن استفاده کرد.
واژههای کلیدی :رفتارهای اجتماعی ،خشونت ،نوجوانان ،گراند تئوری.
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خشونت یکی از پدیدههای آسیبزای اجتماعی است که قندمتی
به درازای تاریخ بشری دارد و در برخی از روابط بنین کنشنگران
اجتماعی ،نمود پیدا میکنند ( .)2از هنر سنه نوجنوان ینر نفنر
خشونت لفظی ،عاطفی ،جسنمی و ینا خشنونت جنسنی توسنط
نزدیکانش را تجربه نموده است ( .)3خشونت رفتاری اسنت کنه
دامنه آن از تحقیر ،تهدید ،فحاشی ،ضربوجرح ،تخریب اموال و
دارایی و قتل را در برمیگینرد .رفتنار خشنونتآمینز در همنهجنا
مشاهده میشود و همهروزه برشمار قربانیان آن بخصوص اقشنار
ضعیف و آسیبپذیر افزوده میشود ( .)4پدیده خشونت هم دارای
بعد فردی است و هم بعد اجتماعی .روابط انسانها را هم در بعد
فردی و هم در بعد اجتماعی تحت تأثیر قرار منیدهند و روابنط
خصمانه و نفرتانگیز را جایگزین روابنط انسنانی و احتنرامآمینز
مینماید .خشونت سنالمت جسنمی و رواننی افنراد و اجتمنا را
تهدید میکند و از اینکه افراد تمام توان خود را صرف خواستهها
و اهداف تحصیلی و شغلی نمایند؛ ممانعنت بنه عمنل منیآورد.
رفتار خشونتآمیز عالوه بر آثار مقطعی و کوتاهمدت ،دارای آثنار
و پیامدهای جسمی و روانی بلندمدت هم برای منرتکبین و هنم
برای قربانیان است ( .)5بنر اسناس پیمنایش ملنی کنه در بنین
نوجوانان سریالنکا با نمونهی آماری  2991در مندارس صنورت
گرفتننه اسننت  %75پاسننخگویان تجربننهی اذیننت و آزار توسننط
تعدادی از همساالنشان در مدرسه را داشته اند ( .)7 ,6بر اسناس
مطالعه دیگری که در بین  630نوجوانان با متوسنط سننی 16/5
سال در منطقنهی کناالترا سنریالنکا انجنامشنده اسنت  %50از
نوجوانان در طول  6ماه منتهی به پیمایش مرتکب و ینا قربنانی
خشونت فیزیکی بوده اند ()8؛ همچنین بر اساس آمارهنای اخینر
مرکز ملی آموزش ،حدود یر سوم از دانش آموزان پایههای  9تا
 12اذعان کردهاند که در طول  12ماه گذشته ،حداقل یربنار در
خشونتهای فیزیکی مشارکت داشنتهانند و  12درصند از آنهنا
گفته اند که در  12ماه گذشنته در محنیط مدرسنه بنه زدوخنورد
پرداختهاند ( .)9اسپلیج معتقد است که رفتار خشونتآمینز عنالوه
بر بروز صدمات جسمی و روانی مشهود و آنی ،برای منرتکبین و
قربانیان ،پیامدهای نامطلوب آموزشی و روانی درازمدت نینز دارد
( .)10رفتار خشونتآمیز به ایجاد آثار منفی :از بین رفنتن محنیط
خالقیت ،ایجاد فضای خشونت زا و بروز نگراننی و اضنطراب در
فضای یادگیری منجر میشود و این پدیده ،عدم تأکید بر انجنام
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وظننایف و تکننالیف درسننی و از بننین رفننتن فضننای همکنناری و
هماهنگی اجتماعی در محیط مدرسه را در پی دارد (.)5
نوجوانانی که مرتباً قربانی خشونت میشنوند ممکنن اسنت
مستعد از دست دادن انگیزه ،تندمزاجی ،کاهش آستانهی تحمنل
و سلب اعتمادبهنفس شوند .این امر بخصوص در میان کودکنان
با سن و سال پایینتر بیشتر رخ میدهد .نوجواننانی کنه قربنانی
خشونت میشوند از داشتن روابط قوی ،مستحکم و حمنایتی بنا
والدین ،معلمین و دوستان هم سن و سال خود محنروم هسنتند.
افرادی که قربانی رفتار خشونتآمیز میشوند و نمیتوانند منأمن
و یا راهی مناسب و درخور برای محافظت و رهنایی از خشنونت
بیابند ،ممکن است در عوض مقابلهبهمثنل بنا افنراد خناطی ،بنه
فحاشی و پرخاشگری یا رفتارهای کنتنرل نشنده در منورد خنود
بپردازند (.)5
نوجوانان و جوانانی که گرفتار پدیده خشنونت منیشنوند در
اکثر موارد فرصتهای مهم زندگی را در سنین سرنوشنتسناز از
دست میدهند و زیانهای جبرانناپنذیری را از حین تحصنیل،
کار و شغل متحمل میشوند ،این ناکامیها تنأثیر ننامطلوبی بنر
زندگی آیندهی آنها خواهد گذاشت ()11
امروزه در جامعهی رفتارهای خشونتآمیز به یر معضل و آسیب
اجتمنناعی رو بننه رشنند و بننهعنننوان رفتنناری عننادی و معمننول
تبدیلشده است (.)12
بر طبق نتایج تحقیقات انجنامشنده ( ،)14 ,13مینزان رفتنار
پرخاشننگرانه و خشننونتآمی نز در بننین دانننش آمننوزان منندارس
راهنمایی و دبیرسنتانی بناالتر از حند متوسنط اسنت .ایننگوننه
اطالعات و آمار از گسترش پدیدهی نابهنجنار خشنونت در بنین
دانش آموزان و سایر اعضای جامعه حکایت دارد.
بهطورکلی یافتههای پژوهشهای پیشین بیان منیکنند کنه
عوامل متعددی میتواند بر میزان خشونت در نوجوانان تأثیرگذار
باشد که این عوامل عبارتاند از وضنعیت خنانوادگی ،روابنط بنا
همساالن ،شبکههای اجتماعی ،رسانهها و بازیهای کامپیوتری،
ویژگیهای رواننی ،شنرایط محیطنی و  .)17-15( ...همنه اینن
عوامل یادشده جزو عوامنل تأثیرگنذار بنر خشنونت و بزهکناری
نوجوانان است که بهوسیلهی روشهنای کمنی و بنا اسنتفاده از
پرسشنامه انجامشده است .در اینن پنژوهش محقنق در تنالش
است تا درزمیننهٔ ی کناهش خشنونت در جواننان و نوجواننان
راهکارها و راهبردهای اصولی و کاربردی را ارائه دهد.
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مصاحبه بهصورت روایتی انجام خواهد شد که مصاحبهها تا زمان
اشبا نظری مقولهها به پایان میرسد ،بدین نحو که مصاحبههنا
از زمان کودکی فرد تا زمان حال موردمطالعه قرار میگیرد.
روش آماری
تجزیهوتحلیل مصاحبهها به این طریق است که هر مصاحبه
با توجه به اهداف تحقیق ،کدگذاری آن صورت میپذیرد که بنه
عبارتی کدگذاری باز و محوری (تحلینل تماتینر) در ننرمافنزار
 Maxqudصورت خواهد گرفت که البته بایند گفنت در فرآینند
رفت و برگشتی مصاحبه و تحلیل ،اعتبنار دادههنای کیفنی هنم
مورد بازبینی قرار میگیرد و درنهایت مقولههنای محنوری منورد
هدف به دست خواهد آمد.

مواد و روشها
روش پژوهش استفاده از رویکرد کیفی است ،منظور از پنژوهش
کیفی را نوعی از پژوهش میدانند که یافتههای حاصنل از آن از
طریق روش های آماری یا سایر ابزارهای کمی سازی بنه دسنت
نیامده است.
برای جمعآوری دادهها از مصاحبه روایتی که روش کارآمدی
برای دریافت فرآیندها و انباشت عمل مجرمانه ابتدایی بر عمنل
مجرمانه بعدی اسنت ،اسنتفادهشنده اسنت .بندینصنورت ابتندا
وضعیت اولیه شرح داده شد (ماجرا از کجنا شنرو شند) سنپس
رویدادهای مربوط به روایت از میان انبوه تجربیات انتخاب و بنه
شکل مجموعه ای از رویدادهای منسجم معرفی شدند (رویندادها
چگوننه یکنی پنس از دیگنری رخ دادنند) و سنرانجام در پاینان
رویدادها ،وضعیت ترسیم میشود (چه شده).
جامعه هدف ما دانش آموزان نوجوان در مدارس میباشند و
مصاحبه در این گروه سنی قرار میگیرد؛ اما ازآنجاییکه مصاحبه
روایتی با نوجوانان انجام میشود یعنی نقل فرآیند زنندگی آنهنا
از کودکی تا زمان حال ،لذا در نقاط مختلف پژوهش؛ عنالوه بنر
مدرسه به خانواده هم اشارهشده است.
شیوه نمونه گیری مناسب در این روش نمونهگیری هدفمنند
است ،در این روش نمونهگیری ،افراد شنرکتکنننده بنر اسناس
قضاوت پژوهشگر انتخاب می شنوند و اینن قضناوت مبتننی بنر
مربوط بودن گنروه نموننه بنه اهنداف پنژوهش اسنت .تکمینل
مصنناحبههننا بننا دانننشآمننوزانی کننه بننهعنننوان فننرد پرخاشننگر
شناختهشدهاند و نیز در معرض پرخاشگری و خشم قرارگرفتهاند،
مصاحبه انجام خواهد شد که البته مصاحبهها (جمعآوری دادهها)
تا اشبا نظری ،متوقف میگردد.
آنچه در یافته ها و نتنایج تحقینق از سنوی پژوهشنگر ذکنر
میگردد ،همانی باشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده است و در
جهت رسیدن به این امر لیننکلن و گوبنا بنه منواردی همچنون
تماس طوالنی با محیط پنژوهش ،مشناهده مسنتمر ،بررسنی از
زوایای مختلف ،تبادلنظر با همتایان ،تحلیل موارد منفی ،کفایت
مراجع و کنترل از سوی اعضا اشاره میکنند .اسنتفاده و انتخناب
پاسخگویانی که آزادانه حاضر به پاسنخگویی و صنادقانه جنواب
دادن به محقق شدند.
مصاحبه با نوجوانانی که سابقه پرخاشنگری دارنند و نینز در
معرض خشونت قرارگرفتهاند ،صنورت منیگینرد و افنراد نموننه
تحقیق با توجه به قضناوت پژوهشنگر انتخناب منیشنوند .اینن

یافتهها
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پننژوهش حاضننر ب نا مشننارکت  17نفننر از دانننش آمننوزان پسننر
دبیرستانی انجنام شند یافتنههنای تحلیلنی و تبییننی و بررسنی
مصاحبهها نشان میدهد که عوامل بازتولید خشونت در نوجوانان
را میتوان در چهار حوزه دستهبندی نمود که در ادامه به هرکدام
از این حوزهها به تفضیل اشاره میشود:
حوزه خانواده بیسامان
" توی خونه ما همیشنه بگومگنو و دعنوا هسنتش ،مامنانم
خیلی از دست بابام کتر می خوره ،بابام وقتی پول ننداره منواد
بخره خب عصبی می شه و مامانم و مارو می زنه ...من اینطنور
مواقع از خونه میزنم بیرون ...دلم برای مامنانم و خنواهرم منی
سوزه"
" به خاطر موضو مواد و خمناریهنای بابنام کنه مامنانمو
کتر میزد مامانم یربار دیگه کنم آورد و جلنوی همسنایههنا
خودزنی کرد و پیراهنشو جر جر کرد...منم ترسیدم کسنی بدنشنو
ببینننه سننریع چادرشننو انننداختم روش ولننی اون همننش بننه
سروصورتش میزد"
"آره تا حاال از دست جفتشون کتر خوردم ...بابام که خیلی
دست سنگینی داره هنوز رد انگشتاش روی صورت و پس گردنم
حس میکنم ...مامانم هم منو با چوب قلیون زیناد زده ...فحنش
هم که تا دلتون بخاد به من میدن"
"بابا زندانی بنده بازه و االن به قید وثیقه آزاده ...جرمش این
بود که مواد توزیع میکرد توی پارک البته خودش مصرفکنننده
نیس"
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"یکی از دایی هام و پسر عموم زندان هستن ،اوننا هنم بنه
جرم ضربوجرح به چند ماه زندان محکوم شدن"
خانواده گروهی از افرادی است کنه بنا پیونندهای نسنبی و
سببی مستقیم باهم ارتباط پیدا میکنند .خانواده نهادی اجتماعی
است که قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد و با تغیینر سناختار
این نهاد از ساختار گسترده به هسته ای به تدریج کارکردهنای آن
نیز تغییریافته اسنت .خنانواده اولنین نهناد جامعنهپنذیر کنننده و
تربیتکنندهی نسل آینده است .این نهاد وظیفهی اصنلی انتقنال
ارزش ها ،هنجارها و سنت های مقبول اجتماعی را بر عهنده دارد.
جامعهی موفق ناشی از خانوادهی موفق است .اینن نهناد مهنم،
هرگاه در انجام وظایفش ناتوان گردد؛ تبعات اجتماعی مهمنی در
پی خواهد داشت که آسیب های اجتماعی ازجمله بنروز خشنونت
بین فردی را میتوان ناشی از کنژ کنارکردی خنانواده برشنمرد.
خانواده اصلیترین منبع تأمین کنندهی نیازهای عاطفی اعضایش
است .شیو فقر عاطفی سبب تقویت عقده هنا و بسترسناز بنروز
خشونت میشود .اینن نهناد بنا ایجناد حنس همندلی ،بنه درک
مشترک ،تقویت حس تعلق خاطر و تعهد در افراد کمر میکنند.
هرگاه اعتماد افراد و حس تعهدشان نسبت به دیگران مخندوش
گردد به تدریج دچنار ننوعی ازخودبیگنانگی منیشنوند و روابنط
اجتماعی آن ها آسیب میبینند .افنزایش دامننهی بنیتنوجهی و
بیتفاوتی نسبت به یکدیگر زمینه و بستر ارتقنای خشنونت را در
رفتارهای فردی و اجتماعی ایجاد میکند.
حوزه رسانه
" ایرانی زیناد گنوش نمنیدم ولنی از تتلنو خوشنم میناد...
موسیقیهای با ریتم سنگین و تند دوست دارم مثل راک"
"کشتی کج خیلی دوست دارم بهخصوص کشتی کج زنان...
البته از اونایی که نمایشی کشتی می گیرن خوشنم نمیناد ...اون
کشتی که دوست دارم که جندی باشنه ...ینربنار دیندم طنرف
خودشو انداخت رو حریف استخونش شکست"
رسانه ها ،ابزارهای هستند که از آن ها جهت انتقال پینام هنا،
بیان افکار و ایده ها استفاده میشود .یافتههنای پژوهشنی نشنان
میدهند که فیلم هنای سنینمایی ،تلویزینونی و ویندئویی در کنژ
رفتاری و بزهکاری نوجوانان منثثر هسنتند .رسنانههنا از طرینق
نمایش رفتارهای خشونت آمیز ،زمیننه هنای ینادگیری و ارتکناب
چنین رفتارهایی را در ذهن نوجوانان فراهم میکننند .رسنانه هنا
صحنه های خشونت آمیز را به گونه ای نمایش میدهند که بینننده
انجام این گونه رفتارهای خشونت آمیز را آسان منیپنندارد امنا در
این رسانه ها آنچه نمایش داده نمیشود تبعات ارتکاب رفتارهای

خشونت آمیز است .همین نکته باع چشم پوشی از تبعات و آثنار
رفتارهای خشونتآمینز از سنوی بیننندگان منیشنود .در بیشنتر
ف نیلمهننا بننهصننورت آشننکار و یننا ضننمنی ارتکنناب رفتارهننای
خشونت آمیز و تهاجمی تحسین و تمجید میشود و در اینن گوننه
فیلم ها از کلیشه هایی استفاده میشود که قهرماننان بنا ارتکناب
رفتار خشونت آمیز نه تنها طرد نمیگردند و به دردسنر نمنیافتنند
بلکه مورد تحسین و تمجید نیز قرار میگیرند .البتنه مشناهدهی
ف نیلمهننای سننینمایی ،تلویزیننونی و وینندئویی در خننأ صننورت
نمیگیرد صحنه هنای فنیلم هنا بنر اسناس زمیننهی خنانوادگی،
جنسیت ،میزان عالقه ،رابطه بنا دوسنتان و پایگناه اجتمناعی -
اقتصادی بینندگان ،دریافت و درک میشوند.
معاشران قلدرمآب
"یربار  6نفری قراره دعوا گذاشتیم  ...رفتنیم تنوی زمنین
خاکی و دعوا کردیم ...یعنی از صبح توی مدرسه خنط و نشنون
کشیده بودیم ولی نمیشد مدرسه کاری کرد"
" دوتا رفیق قسمخورده هستیم که تا آخرش باهمیم"
" اره دوستام هم مثل خنودم اعتقناد دارن آدم بایند حقشنو
بگیره از بقیه ...حرف همو خوب میفهمیم"
گروه همساالن پس از خنانواده دومنین گروهنی اسنت کنه
نوجوانان وارد آن میشوند و به موازات رشد بیشتر فرد بر دایرهی
نفوذ همساالن افزوده میشود .گروه همساالن حلقه واصل بنین
نهاد خانواده و اجتما بزرگ تر است نو گروهی که فنرد بنه آن
میپیوندد بستگی به وضعیت خانوادگی شخص دارد .اگر فنرد در
مواجهه با مسائل و چالش هایی که مختص سنین جنوانی اسنت
نتواند از ظرفیت هنای دروننی خنانواده اسنتفاده نمایند؛ گنرایش
بیشتری به سوی گروه دوسنتان پیندا منیکنند .فقندان همندلی،
نظارت و کنترل پایین خانواده بر فرد امکان عضویت او در گنروه
دوستان بزهکار را افزایش میدهد .نوجوانان بیشنتر متماینل بنه
عضویت در گروه هایی هستند که ازلحاظ نگرش ها ،دیدگاه هنای
فکری و موقعیت اجتماعی و اقتصادی از موقعیت همسانی بناهم
برخوردارند .گرد هنم آمندن اعضنایی بنا مشنکالت خنانوادگی،
عاطفی و تحصیلی مشابه هم باع شکل گرفتن خرده فرهنگنی
میشود که ارزش ها و هنجارهای حاکم بر اجتمنا بنزرگ تنر را
نفی میکند و خود دست به تدوین ارزشها و هنجارهای مغایر با
اجتمننا بننزرگتننر م نیزننند و اعضننای گننروه هننم بننه علننت
ناکامیهایشان به این ارزش ها و هنجارهای خرده گنروه اعتقناد
دارند و هم جهت مورد تأیید و پذیرش قرار گرفتن از سوی سنایر
اعضای گروه به تبعیت از ارزش هنا و هنجارهنای دروننی گنروه
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ارزش ها و هنجارهای طبقه متوسط را بر عهده دارد .بنر اسناس
نتایج تحقیقات انجنام شنده ،عوامنل ،عندم موفقینت تحصنیلی،
سخت گیری در مدرسه ،تنبیه در مدرسه ،افنت تحصنیلی ،تنرک
تحصیل در سنین پایین و احساس بیعدالتی در مدرسه بنا بنروز
رفتار خشونتآمیز همبستگی مستقیم و معناداری دارند.
به طورکلی هرگناه در فنردی عوامنل و احساسنات ذکرشنده
بیشتر مشاهده شود امکان بروز خشونت بیشتر است و در مدرسه،
از راه های ،تشنویق رفتارهنای صنحیح نوجواننان ،ایجناد حنس
دلبسننتگی و تعلننقخنناطر در فضننای اجتمنناعی مدرسننه ،کسننب
دسننتاوردهای پاینندار و مسننتمر در فرآیننند آمننوزش و یننادگیری،
مشارکت در کارهای گروهی در مدرسه ،افزایش اعتمناد در بنین
شاگردان و کارکنان ،کنترل و نظارت کارکننان بنر رفتنار داننش
آموزان ،یادگیری شیوه های گفتمان و تفکر در مدرسنه و کشنف
راههننای حننل مسننئله ،آمننوزش کنتننرل احساسننات ،تعقننل و
آینده نگری ،جمنع گراینی و پرهینز از ینر جانبنه نگنری ،رفتنار
خشونتآمیز نوجوانان و جوانان کنترل میگردد.
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جدول  .1توزیع فراوانی کدهای گزینشی در میان مصاحبهشوندگان در ابعاد استخراجشده در بازتولید خشونت
فراوانی کدهای گزینشی ()N
کدهای گزینشی
ابعاد مدل گرند تئوری
3
نظارت و کنترل پایین والدین
علی
5
روابط نامطلوب در خانواده
مداخلهگر
6
عدم حل مشکالت در خانواده
مداخلهگر
4
مشکالت روحی و روانی
زمینهای
4
احساس بیعدالتی
زمینهای
6
عوامل خطرآفرین در خانواده
مداخلهگر
4
سبر زندگی پرمخاطره
علی
5
تأثیر رسانهها
علی
4
خشونت دستهجمعی
علی
3
تعصبات نا بهجا
زمینهای
7
تعامل و تأثیرپذیری از دوستان
علی
5
پیوند و تعامل نادرست با مدرسه
مداخلهگر
11
برچسب مجرم داشتن
پیامد
15
عدم موفقیت تحصیلی
پیامد
10
محیط سازنده بزهکاری و خشونت
مداخلهگر
8
قربانی خشونت بودن
علی
8
تعامل نامناسب دانش آموزان و معلمان با یکدیگر در محیط مدرسه
مداخلهگر
8
تبعیض رفتار در مدرسه
مداخلهگر
4
ضعف قوانین و مقررات آموزشی
مداخلهگر
9
نبود برنامههای فراغتی
مداخلهگر
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میپردازند .اغلب اوقات بدین سبب کنه ارزش هنا و هنجارهنای
گروه در مقابل ارزش ها و هنجارهای اجتما بزرگ تنر از قندرت
اقنا پایینتری برخوردارند و نادیده گرفته میشوند اعضای گروه
خرده فرهنگ بزهکار جهت به کرسی نشاندن خواستههنای خنود
به خشونت روی میآورند؛ و اولین و مهم ترین فاکتور پیش بیننی
کنندهی عضنویت نوجواننان در گنروه هنای همسناالن بزهکنار،
مسائل و مشکالت خانوادگی است.
مدرسه اقتدارگرا
"معاون مدرسه اصالً زبون خوش بلد نیس ...بچه هارو مثل
یر حیوون می بینه ...مارو تنه لش صدا می کنه"
"تو محلمون هستند گروههایی که تابلوان کارشنون چینه...
همه می دون عرقسگی می فروشن و یا خرده فروشن"
"یربار معلم ازم میخاست درس بپرسه بهش گفتم نخوندم
اونم کنفم کنرد گفنت مغنزه خنر داری  ...مننم بعند از مدرسنه
حسابشو رسیدم ...بعدش تا  1هفته نرفتم مدرسه"
مدرسه و خشونت و مدرسه نهاد اجتماعی مدرنی اسنت کنه
برخی از کارکردهای سنتی خانواده از قبیل آموزش ،جامعهپذیری
و برخی از کارکردهای متناسب با خواسنته هنای نظنام سیاسنی،
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نتایج جدول  1کدهای گزینشی در مینان مصناحبه شنوندگان در
ابعاد استخراجشده در بازتولید خشونت را نشان میدهد.
بحث و نتیجهگیری
خشونت مشکلی است که عنوارض آن ننه تنهنا در بعند زمنان و
مکانی خاص سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی کودکان
و نوجوانان را به خطر می اندازد بلکه ،عواقب آن نسل های آتی و
کل جامعه را نیز تهدید منی کنند ( .)18در چننین فضنایی شناید
مدرسه دیگر نتواند به وظایف اصلی خود در رابطه با جامعه عمل
کند و به ناچار در فعالینت هنایی درگینر شنود کنه جنزو وظنایف
تعریف شده ی آن نیست .تداوم خشونت های نوجوانان عنالوه بنر
گسترش خشونت در سطح جامعه منی توانند در مسنیر تحنوالت
اجتماعی چالش برانگینز باشند و منانع تحقنق اهنداف فنردی و
اجتماعی شود و نیز ارزش های اجتماعی را با تهدید مواجه سازد.
همچنین می تواند پیامدهای مختلفی بر عامل خشنونت ،قربنانی
خشونت و دیگران (به عنوان نظاره گر بنا مینانجی) داشنته باشند
( .)19بدین لحاظ مطالعه عمیق و همهجانبه درزمینن پیشنگیری
از خشونت در مدارس امنری مبنرم و ضنروری اسنت ،خشنونت
آن گونه که در افکار عمومی تصنور منی شنود فقنط محندود بنه
خشونت و تعرضات فیزیکی و بدنی نیست .خشنونت الینه هنای
گسترده تری از رفتارهای انسانی را دربرمی گینرد ( .)20خشنونت
ابتدا در ذهن شکل می گیرد و بر اساس گفتمان فرهنگی جامعنه
بنیان نهاده می شود .درواقع روش های خشنونت ورزی را بایند در
ساختار فیزیکی -فرهنگی جامعه جستجو کرد ،امروزه اگرچه بنه
دالیل فرهنگی ،خشونت فیزیکی کمتر به چشم منی خنورد ولنی
خشونت های روانی همواره در ساختار جامعه پنهان مانده اسنت و
قربانیننان زیننادی م نیگیننرد ( .)21بننر اسنناس نتننایج پننژوهش
انجام گرفته می توان گفت رفتارهای خشونت آمیز داننش آمنوزان

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از رسال دکتری جامعنه شناسنی دانشنگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال میباشد .بدینوسیله از اساتید راهنمنا
و مشاور و تمامی کسانی که در انجنام اینن پنژوهش همکناری
داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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ریشه در عوامل فنردی ،خنانوادگی و آموزشنی دارد .قنادر زاده و
قادری ( )19نیز معتقدند این خشنونت هنا خشنونت هنای داننش
آموزان می توانند به دالیل مختلف فردی ،خانوادگی ،مدرسه ای و
اجتماعی بروز نمایند .در رابطه با عوامل خانوادگی منی تنوان بنه
نحوه برخورد والدین با نیازهای فرزندانشان ،نقش پدر بنه عننوان
یر دیکتاتور در خانواده ،تنبیه شدن از طرف والندین بخصنوص
پدر ،تأثیر فیلم ها و شبکه های اجتماعی و ماهواره اشاره کرد کنه
می تواند به رفتارهای خشونت آمیز در دانش آموزان کمر کنند و
در رابطه با عوامل آموزشی می توان بنه نحنوه ارتبناط و تعامنل
اولیای مدرسه با دانش آموزان ،محنیط فیزیکنی مدرسنه ،نحنوه
تدریس معلمنان ،برخوردهنای نامناسنب انضنباطی بنا داننش -
آموزان ،محرومیت های تحصیلی و الگوهنای نامناسنب رفتناری
موجود در مدرسه اشناره کنرد .تحقیقنات نشنان داده اسنت کنه
بدرفتاری والدین با فرزندان ،تضاد والدین با یکدیگر ،عدم نظارت
والدین بر رفتار فرزندان ،پایین بودن پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانش آموزان رابطنه
مستقیم و معناداری دارد ( )24-22که با پژوهش حاضر همسویی
دارد .از محدودیتهای تحقیق میتوان به عدم همکاری جامعنه
هدف اشاره کرد که این مسئله باع ریزش آزمودنیهنا گردیند.
پیشنهاد میگردد که در ارتباط با پیامندهای خشنونت در جامعنه
تحقیقات وسیعتری صورت بگیرد.
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