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-و گروه همساان  بار خناونا داناش    ثير عوامل مختلف خانوادگي أررسي تاين پژوهش به ب

شناساي اساتداده   هاي مختلف رواننناسي اجتماعي و جامعهآموزا  پرداخته اسا كه در آ  از تئوري

آماوزا   ندار از داناش   526روي  ،اسا. پژوهش به صورت پيمايني و به كمك ابزار پرسننامه شده

اي و سيستماتيك اجرا شاده  گيري خوشهشهر تهرا  و با استداده از روش نمونه ۀهاي پسراندبيرستا 

والادين  كه متغيرهاي بدرفتاري والدين با فرزندا ، تضاد  ه اساهاي تحقيق ننا  داداسا. نتايج يافته

بود  پايگااه  با يکديگر، عدم نظارت والدين بر رفتار فرزندا ، عدم دلبستگي والدين به فرزندا ، پايين

مساتقي  و   ۀآماوزا  راب ا  اجتماعي والدين و داشتن دوستا  بزهکاار باا خناونا داناش     -اقتصادي

ميازا  بادرفتاري   اي كاه متغيرها   ه اساا متغيره نيز ننا  دادتحليل رگرسيو  چند اند.معناداري داشته

باود  پايگااه   عدم نظارت والادين بار فرزنادا  و پاايين     ان  بزهکار،سوالدين با فرزندا ، داشتن هم

-بيناي تارين پايش  كه قاوي اند ثير مثبتي داشتهأآموزا  تبر خنونا دانش اجتماعي والدين -اقتصادي

باود  پايگااه   ين آنهاا پاايين  تار و ضاعيف  576/0با ضريب بتاي  داشتن دوستا  بزهکاركننده، متغير 

ه نتايج تحليل مسير نناا  داد  ،بوده اسا. همچنين 090/0اجتماعي والدين با ضريب بتاي  -اقتصادي

ان  بزهکار و عدم نظارت والدين سميزا  بدرفتاري والدين با فرزندا ، داشتن همكه متغيرهاي  اسا

آماوز  افازايش خناونا جواناا  داناش     داري بار ثير مثبا و معناي أت ،صورت مستقي بهبر فرزندا  

صورت غير نيز به و عدم دلبستگي به والدين اجتماعي والدين -پايگاه اقتصادي هايمتغير .سااداشته

 ثر بوده اسا.ؤمستقي  از طريق متغيرهاي مياني بر خنونا جوانا  م

 ين و تضاد والدنظارت، دلبستگي، بدرفتاري ان ، سهمخنونا جوانا ،  :هاواژهیدکل
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 لهأو بیان مس مقدمه .1

 كاه ساالما عماومي را باه خ ار      اساا  جامعاه هرت اساساي  منکالي از خنونا جوانا  يک

نوجواناا  و  مير نوجواناا  و جواناا  در هار كناور دارد.     واي بر مرگخنونا تأثير عمده اندازد.مي

نوجاواني و   ۀدور. دبار قارار دارنا  در معرض رفتارهاي خنوناهاي سني جوانا  بينتر از ساير گروه

. اساا اي هااي وياژه  ها و انديناه اي از زندگي اسا كه فرد داراي خصوصيات، تواناييجواني دوره

هاي بعادي زنادگي   شوند در دورهها و مسائلي كه افراد در نوجواني و جواني با آنها مواجه ميچالش

ماعي و خناونا جواناا  كاه از    توا  گدا كه رفتارهاي ضد اجتمي ،بنابراين ؛گذار خواهند بودتأثير

مادتي را در زنادگي بعادي آنهاا     آيند، تاأثيرات دراز ترين منابع انساني هر جامعه به شمار ميباارزش

براساس گازارش جهااني خناونا و     .كردرو خواهد هبخواهد داشا و سالما آنها را با منکل رو

ندر  2/9ا  گزارش شده اسا )قتل براي جوانا  جه 099000حدود  ،ميالدي 2000بهداشا در سال 

 29الاي   00جاوا    وندر نوجاوا    656طور متوسط ندر(؛ به عبارت ديگر، روزانه، به 000000در هر 

ننا   ،هاي ديگري كه به عمل آمده اسااند. طبق بررسيساله در اثر خنونا بين شخصي كنته شده

ورهايي كه از نظر اقتصادي در حاال  توسعه و كنحالكه ميزا  قتل جوانا  در كنورهاي در سااداده

 ۀگساترش دامنا   (.World bank, 2002: 25نسبا به ديگر كنورها بينتر بوده اسا ) ،گذار هستند

هااي  ترين آسيبهاي اخير يکي از جديويژه در سالبه ،ايرا  ۀبروز خنونا و پرخاشگري در جامع

اني چنا  طبيعي شده اسا كاه ماا   رود. حتي خنونا و پرخاشگري بدني و رواجتماعي به شمار مي

-005 :0030شوي  )توسلي و فاضال،  رو ميهبهاي مختلف بارها با آ  رودر زندگي روزمره به شکل

در افازايش ياا    بيناتري به دليل تعامل بينتر با جوانا  در اين مياا  نقاش    ،خانواده و دوستا (. 006

آماوزا  و  در صدد بررساي خناونا داناش    پژوهشما نيز در اين كنند. مي كاهش خنونا آنها ايدا

متوسا ه تهارا  باه چاه      ۀآموزا  دورميزا  خنونا در دانش -0پاسخگويي به سؤانت زير هستي : 

  ؟دندار جوانا بر خنونا  ثيريأچه ت عوامل مختلف خانوادگي و گروه دوستا  -2صورت اسا؟ 
 

 . مبانی نظری تحقیق2

 اياند كه هر يك از آنها پديدۀ خنونا را از زاوياه اختهاندينمندا  مختلدي به مسألۀ خنونا پرد

 اند. دهكربررسي 
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عتقدند كه جرم همانند ديگر رفتارهاا  م 1يادگيري اجتماعي پردازا نظريه: یادگیری اجتماعی ۀنظری

شود.در اين ديدگاه ها و رفتارهاي مرتبط با فعاليا مجرمانه آموخته ميدر اثر يادگيري هنجارها، ارزش

رفتارهاي مختلف را از طريق مناهده مستقي  و تقلياد رفتارهاايي كاه     فرزندا ض بر اين اسا كه فر

ياا تماشااگر خناونا     كه بدرفتاري را تجرباه كارده   فرزندانيگيرند. اند، ياد ميمناهده كرده يا ديده

ي عاري از خناونا  هاكه در خانواده فرزندانياند، آمادگي بينتري براي تقليد اين رفتارها دارند. بوده

نوجواني و بزرگسالي باه خناونا روي    ۀاند، احتمال كمتري دارد كه در دورو بدرفتاري بزرگ شده

هايي بزرگ شدند كاه  زورگويانه والدين بودند يا در خانواده ۀكه تحا سل  فرزندانيآورند. برعکس 

آميز از خود ننا  و خنونااحتمال بينتري دارد كه رفتارهاي پرخاشگرانه  ،در آ  خنونا زياد بوده

تاوا   ماي  ،(. همچناين Lavoid, Hebert and Tremblay, 2002: 376 Elliot, 1994: 5دهناد ) 

 ۀاساتداد خنونا در خانواده، گروه دوستا  و محله و مورد بدرفتاري فيزيکي و سو ۀگدا كه مناهد

خناونا را   نوجواناا  كودكاا  و  ممکن اسا شراي ي را به وجود آورد كه در آ   ،شد جنسي واقع

 World report on violence andحل تضادها به كار برند ) ۀشدهاي پذيرفتهوهيعنوا  يکي از شبه

health, 2002: 25).    طيداي متناکل از    ،به نظر باندورا خناونا و پرخاشاگري در درو  خاانواده

ر يك سار آ  قارار دارد و   رد؛ طيدي كه بدرفتاري با كودكا  دگيرفتاري به خود ميمختلف هاي گونه

باود  ياا ماورد    تماشاگر خنونا به نظر اوها و گدتارهاي پرخاشگرانه والدين در سوي ديگر. نگرش

دهد و خناونا  هاي بعدي قرار ميفرد را در معرض خنونا ،شد  در هنگام كودكيخنونا واقع

برد )سليمي ديگرا  به كار مياي براي ابراز خود، حل منکالت و كنترل و تسلط بر عنوا  وسيلهرا به

ايان   بناابر  (.;Werkerle and Wolfe, 1999: 9; Tremblay, 2000 620-625 :0030و دنوري، 

تاأثير زياادي بار تناکيل و تقوياا نگارش بزهکاار         ،نزديکا  و همسان  كه بزهکار باشاند  ،نظريه

 :Reid, 2000و  006-005 :0070)گسان،  دهناد  د را به سوي بزهکاري ساو  ماي  گذارند و فرمي

در معتقدناد كاه    2سرشتي -يادگيري ۀنظريبر اساس  جيمز ويلسو  و ريچارد هرننتاين (.158-157

هاي متعدد علل اجتماعي مؤثر در رفتارهاي كجروانه، محيط خانواده و تجارب نخستين فرد ميا  گونه

                                                 
1. Social learning theory 

2. Contitutional - learning theory 
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هااي  يناد كاه محايط   گوآورناد و ماي  ترين متغيرها به حسااب ماي  در محيط مدرسه را در زمره مه 

افاق   -2تعلق خاطر كودك به والدين  -0اي در پينگيري از جرم دارند: كنندهاثر تعيين ،خانوادگي زير

آورناد  تر كه بر اثر آ  كودكا  توا  درك پيامدهاي دوردسا رفتار خويش را به دسا ماي ديد وسيع

 (.623-600 :0030وجدا  سال . )سليمي و داوري،  -0

دهند كه رفتار افراد رفتاري ضد هاي كنترل فرض را بر اين قرار مينظريه: 0جتماعیکنترل ا ۀنظری

 ؛اجتماعي اسا و افراد به طور طبيعي تمايل به كج رفتاري دارند، مگر اينکه تحا كنترل قارار گيرناد  

هااي  علا اصلي كج رفتاري اسا. پرساش اصالي در نظرياه    ،يعني فقدا  يا ضعف كنترل اجتماعي

 (.600 :0030سليمي و داوري،  ؛20 :0032)صديق، « كنند؟چرا مردم همنوايي مي»ن اسا كه كنترل اي

كنناد؛ زيارا   كنند كه مردم از قانو  تبعيا ماي پردازا  كنترل استدنل ميبراي پاسخ به اين سؤال نظريه

نظرياه  نيروهاي دروني و بيروني كنترل شده اساا. بار اسااس ايان      ۀرفتار و احساسات آنها به وسيل

شاد   داد  شغل و صادمه وارد دسابعضي از افراد خودكنترلي دارند. بعضي ديگر از آنها به خاطر از

 جامعه از قوانين جامعه تبعياا  به خود يا خانواده و يا تعهد به خانواده و يا تعهد به نهادهاي قراردادي

 ،راسااس ايان نظرياه   ب (.Siegel, 2001: 236-237ورزناد) كرده و از انحراف و جارم اجتنااب ماي   

از وقاو  كجاروي جلاوگيري     ،كافي قوت و شدت داشته باشاد  ۀهنگامي كه كنترل اجتماعي به انداز

هاي داخلي يا خارجي ضعيف شوند يا از ه  پاشيده شاوند، رفتاار كجرواناه    شود؛ اما وقتي كنترلمي

هااي  تارل بزهکااري را حاصال شکساا كن    2ينا  (.Sampson and Laub, 1990يابد )افزايش مي

و اغلاب رفتارهااي    اساداند. وي معتقد اسا كه آموختن رفتار بزهکارانه نادر اجتماعي و فردي مي

. از نظار ناي كنتارل اجتمااعي مدهاوم      اساا بزهکارانه حاصل نبود كنترل اجتماعي كافي و مناساب  

هاا،  و مجاازات شده از طريق ابزارها و وسايل بازدارناده  هاي مستقي  اعمالاي اسا كه كنترلگسترده

شود، كنترل غير مساتقي  مارتبط باا سايماي يااهري و رفتاار       كنترل دروني يا آنچه وجدا  ناميده مي

شاود )جليلاي،   والدين و ديگرا  و نيز ابزارهاي منرو  و قابل دسترسي ارضاي نيازها را شاامل ماي  

داند. وي دريافاا  ي مي(. ني خانواده را مهمترين منبع كنترل اجتماع050: 0032و رئيسي،  09 :0030

                                                 
1. Social Control Theory 

2. Ney. 
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، خيزند كه افراد در آ  يا كامالً آزاد بودند يا كامالً محادود )جليلاي  هايي برميكه بزهکارا  از خانواده

0030: 09.) 

جرم تابعي از تضاد بين اهداف مردم و ابزارهايي اساا   كهاند مدعيهاي فنار تئوري: 0تئوری فشار

پاردازا  فناار   راي رسيد  به آ  اهداف از آنها استداده كنند. نظرياه اي منرو  بتوانند به شيوهكه آنها مي

قنرهاي اجتمااعي مناترك    ۀكنند كه اگر چه اهداف اقتصادي و اجتماعي براي مردم در هماستدنل مي

افراد وابسته اسا. بينتر مردم خواها  ثروت، داشاتن   ۀهستند؛ ولي توانايي دستيابي به اين اهداف به طبق

ين قادر نيستند اين نمادهاي يپا ۀت، احترام و ديگر وسايل راحتي زندگي هستند. اعضاي طبقهمسر، قدر

آنها احساس خن ، ناكاامي و  ، نتيجهموفقيا را از طريق ابزارهاي قراردادي و منرو  به دسا آورند. در

توانند ايان  مي ينيپا ۀشود. شهروندا  طبقكنند، چيزي كه به عنوا  فنار در نظر گرفته ميناخننودي مي

هااي ديگاري باراي    توانند شايوه پذير زندگي كنند يا ميولياؤمسفرد شرايط را بپذيرند و به عنوا  يك 

بار اسااس ايان     ها شامل سرقا، خنونا يا استعمال مواد مخدر اساا. موفقيا برگزينند كه اين شيوه

حتمال ارتکاب جرم فرد را افزايش ا ،بيگانگي، فقدا  حمايا مثبا خانوادهخودنظريه احساس ناكامي، از

آورد ماي  بندهاي اجتماعي را به وجاود  وتوزي و گسسا قيددهد و يك امر م لوب براي انتقام، كينهمي

دهد. اگر ناكامي و فنار متوجاه درو   كه اين احساسات را به شکل رفتارهايي از قبيل خنونا ننا  مي

 ،بناابراين (. Benda and Corwyn, 2002: 345ياباد ) د، تالش براي خودكناي افازايش ماي   شوفرد 

نسابا باه فرزنادا      ،شاوند ماي  نيازهاي خود با مناکل مواجاه  مين أت كه درهاي فقير فرزندا  خانواده

   دهند.مي آميز بينتري از خود ننا هاي مرفه رفتارهاي خنوناخانواده

 تجربی ۀپیشین. 1. 2

و جامعه، اين پديده به  ا خنونا در زندگي جوان ناپذيربار و حتي جبرا ثيرات زيا أبه دليل ت

كيد بر أها تهاي مختلف و از زواياي متعددي مورد بررسي قرار گرفته اسا. اكثريا اين پژوهششيوه

-ثيرأبعدي بوده و عوامل مختلدي در پيدايش آ  دخيل و تچند ۀاين دارند كه خنونا يك پديد

                                                 
1. Strain theory 
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تماعي دانسته و معتقدند كه رفتار خنن و ضد سب اجشرايط نامنا گذارند. آنها خنونا را حاصل

شري . اساكرد  جوانا  و عدم مقبوليا هنجارهاي اجتماعي اجتماعي نناني از ناتواني در اجتماعي

 02تا  7كالس  دختر و پسر آموزدانش 725روي  برتحقيقي ( در 0996) 0اورت و جيمز پريك

بينترين نو  خنونا خود گزارش شده توهين اند كه دريافتهي روش پيماينبه  مدارس دولتي آمريکا

كرد  درصد گزارش شده، تهديد 50داد  و قاپيد  حدود درصد بوده، هل 67كالمي بوده كه برابر 

درصد، تهديد با چاقو يا  5درصد، تهديد معلما   26زد  كسي درصد، كتك 27آموزا  ديگر دانش

 ،همچنين. انداز چاقو و تدنگ استداده كردهدرصد و دو درصد ه  گزارش داده كه  5اسلحه 

شوند، پاسخ دادند كه ها مرتکب خنونا ميآموزا  در پاسخ به اين سؤال كه چرا بچهدانش

درصد(، تحا  06درصد(، فقدا  نظارت والدين ) 06جنايتکار ) يها و باندهاداشتن در گروهعضويا

ي را از عوامل مؤثر در ارتکاب خنونا فقر خانوادگ و درصد( 06تأثير دوستا  قرار گرفتن )

اي با م العه( 2002) 2برنا بندا و رابرت فلين كوروين (.Everett and Price, 1995اند )دانسته

ندر  0000بر روي  «و نوجواني بر خنونا در ميا  نوجوانا  كودكيتأثير بدرفتاري در دورا  » عنوا  

انجام دادند. بندا و كوروين به اين نتيجه دسا مايني سال به روش پي 03تا 00آموز دبيرستاني دانش

 ۀو به وسيلگيرد مي يافتند كه بدرفتاري و خنونا بزرگسان  تحا تأثير خنونا دورا  بچگي قرار

 ۀراب  ،شود. آنها دريافتند كه مورد خنونا واقع شد  قبل از بزرگساليعوامل ديگري نيز تعديل مي

تعلق و دلبستگي به پدر و  ،سال( داشته اسا. همچنين 00-03ني )مستقيمي با خنونا دورا  نوجوا

 ۀبود  و عزت ندس با خنونا نوجوانا  راب مادر، تحصيالت پدر، اعتقادات و باورها و مذهبي

آنها با ارتکاب خنونا  با و داشتن همان  بزهکار و راب ه در حالي كه ناكامي ،معکوس داشته اسا

والديني زندگي هاي تكآموزاني( كه در خانوادهنوجواناني )دانش ،عالوههب ؛مستقي  داشته اسا ۀراب 

كردند، خنونا بينتري از خود ننا  نسبا به كساني كه با پدر و مادر خود زندگي مي ،كردندمي

( 2000) دوگالوانگي فوشي، فليچر ليندر و جيمز مك (.Benda and Corwyn, 2002دادند )مي

 ۀداشتن دوستا  بزهکار با خنونا دوستانه ه  در ميا  دخترا  و ه  پسرا  راب اند كه نيز دريافته

                                                 
1. Sherry A. Everett and James H. Price 

2. Brent B. Benda and Robert Flynn Corwyn 
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خورد  از مادر و شاهد دعواي والدين بود  با خنونا عليه كتك ؛دار داشته اسامثبا و معني

دار داشته معنياما غير ؛مستقي  ۀدوسا پسر يا دوسا دختر ه  در ميا  پسرا  و ه  دخترا  راب 

تحقيقي در ( 2002) 0لمن و كراسج، فيهووارد (.2001allMacDoug Linder  , ,Foshee ,) اسا

انجام ننين شهر كاسا به روش پيمايني فقير ۀمحل 00 ۀسال 06الي  9ندر از نوجوا   059بر روي 

بود  با زدهتوجهي واقع شد  و وحنا، مورد بينبود محبوباحساس  آنها دريافتند كه دادند.

دار خانوادگي و احساس عدم تعلق وابط منکلر ،همچنين تقي  داشته اسا.مس ۀخنونا راب 

سو  و كارول شايستا ماليك، سوزا  سور  مستقي  داشته اسا. ۀجوانا  با خنونا آنها راب 

اند دريافتهبه صورت پيمايني دانش آموز دبيرستاني  709بر روي تحقيقي ( نيز در 0997) 2سلاننن

رتکاب خنونا جمعي با ا گرفتنبا مادر بود ، مورد بدرفتاري والدين قرار شاهد بدرفتاري پدركه 

، هووارد و (. فيجيلمن Aneshenseland  Sorenson, Malik, 1997اند )مستقي  داشته ۀراب 

هاي آفريقا تبار ندر از جوانا  دختر و پسر شهري آمريکايي 059( در پژوهني بر روي 2000) 0كراس

شد  خنونا، قربانيبا استداده از ابزار پرسننامه انجام دادند. آنها دريافتند كه به روش پيمايني و 

داشتن در باندهاي جنايتکار با ارتکاب خنونا بود ، ندوذ همان  و عضوياتماشاگر خنونا

شتن روابط باز خانوادگي و نظارت دادار داشته اسا. عملکرد تحصيلي، مستقي  و معني ۀجوانا  راب 

كننده داشتن بينيترين پيشمعکوس داشته اسا كه در اين ميا  قوي ۀبا خنونا جوانا  راب والدين 

، ريچارد فيلسو  (.Feigelman and Howard, Cross, 2000) روابط باز خانوادگي بوده اسا.

از  با استداده« خرده فرهنگ خنونا و بزهکاري»در تحقيقي ( 0995) 5ليسکا، اسکات و مك نولتي

اجتماعي با  -پايگاه اقتصاديكه  نتايج دسا يافتنداين ايش طولي در دو مرحله استداده به روش پيم

 Felson, Liska, Scott Jاسا. ) معکوس داشته ۀخنونا بين فردي و بزهکاري در مدرسه راب 

1994and McNulty, .) روش تحقيق با استداده از  (0939) 6رابرت سامپسو  و دبليو بايرو  گرووز

بر  0932( را مورد تحليل قرار دادند كه در سال BCSهاي پيمايش جرم بريتانيا )داده ،ثانويه تحليل

                                                 
1. Howard, Feigelman, and Cross 

2. Shaista Malik, Susan B. Sorenson and Carol S. Aneshensel 

3. Susan Feigelman 

4. Felson, Liska, Scott and McNulty. 

5. Robert J. Sampson and W. Byron Groves 
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ها به نتايج زير دسا پس از تحليل اين داده آنهااجرا شده اسا. محله  205ندر در  00906روي 

اد غريبه، ننده تأثير مستقي  بر خنونا با افرپاشيدگي خانواده و گروه همان  نظارته از يافتند:

ها ا با غريبهاجتماعي با خنون -پايگاه اقتصادي شد  افراد داشته اسا.سرقا خياباني و قرباني

 59ندر ) 99مصاحبه با  در( 0997كنسر ) (.Sampson and Groves, 1989) ساااي نداشتهراب ه

هاي آنها از دلبستگي عاطدي را مورد آزمايش گذاشتند. داده ۀندر غير خنن( نظري 60ندر خنن و 

كند؛ يعني روابط والدين با كودكا  در اوايل زندگي بر روي رفتارها و دلبستگي حمايا مي ۀنظري

 (.59 :0032)همتي،  گذاردروابط آنها در تمام مراحل زندگي تأثير مي

سنجش تأثير عوامل دروني »تحقيقي با عنوا  ( 0030) محمدرضا منکاني و زهرا سادات منکاني

 06پسار و   90در تهرا  انجام دادند. براي انجام اين تحقيق از « خانواده بر بزهکاري نوجوا و بيروني 

ند. آنها در ديافته به عمل آورسازما  ۀ، مصاحبنددستگير شده بود 0070سال كه در سال  03دختر زير 

خاانواده،  سه عامال وابساتگي نوجواناا  باه      تحقيق خود بر روي اين نوجوانا  به نتايج زير رسيدند:

وضعيا اقتصادي و  ،اند. همچنينقوي با بزهکاري داشته ۀراب  ،باورها و نگرش و ارتباط با بزهکارا 

نهاياا اينکاه ارتبااط باا دوساتا       درمندي داشته اساا و   ۀنبود مناجره در خانواده با بزهکاري راب 

دهاد  ي ساو  ماي  قوي نوجوانا  را باه ساوي بزهکاار   طور بهبزهکار به صورت صميمي و مستمر، 

بررساي عوامال ماؤثر بار     »تحقيقاي باا عناوا      (0030) جعدر سخاوت (.0030)منکاني و منکاني، 

انجاام داده اساا. او ايان تحقياق را باه صاورت       « آموز اساتا  لرساتا   هاي رفتاري دانشناهنجاري

دادناد كاه    نناا  او  يهاا د. يافتهكرآموز دختر و پسر اجرا ندر دانش 976اي روي گيري خوشهنمونه

موفقيا تحصايلي بار    و و پنداشا از درآمد خانواده داشتن روابط م لوب در محيط خانه و مدرسه،

 ۀآموز در مدرساه تاأثير معکاوس داشاته و باه عناوا  عوامال بازدارناد        هاي رفتاري دانشناهنجاري

رفتااري   هااي دلبساتگي باه ماادر باا ناهنجااري      ،همچناين اناد.  ناهنجاري رفتاري در نظر گرفته شده

بود  با ناهنجاري فرد در بيارو  از  معکوس داشته و بانخره پسر ۀآموز در بيرو  از مدرسه راب دانش

 ۀدر زمينا ( نيز در تحقيقاي  0032) جمال رئيسي (.0030مستقي  داشته اسا )سخاوت،  ۀمدرسه راب 

 اساتداده از ابازار   و يروش پيماينبا شهر كرج  هاي رفتاري جوانا  در شهرك رجاييعلل ناهنجاري

خانوادگي،  ۀميزا  عالقدريافته اسا كه ساله  25تا  07ندر پسر  000ندر دختر و  000پرسننامه روي 
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از . هاي رفتاري جوانا  همبستگي معکوس و معنااداري داشاته اساا   نظارت خانوادگي، با ناهنجاري

اوقاات فراغاا    د ت گذرانا طرف ديگر، ميزا  ناهنجاري رفتاري دوستا ، ميزا  درآمد پدرا  و ماد 

   (.0032داري داشته اسا )رئيسي، مستقي  و معني ۀخارج از خانه با ناهنجاري رفتاري جوانا  راب 

هاي پژوهش را باه صاورت   توا  فرضيهمي ،شدهاشارههاي ها و نظريهبر اساس پژوهش ،بنابراين

 د.كرزير بيا  

 تحقیق هایهفرضی. 2. 2

  يابد.ه والديننا  كاهش يابد، خنونا آنها نيز افزايش ميب جوانا هر چه دلبستگي 

 يابد.تر باشد، خنونا آنها افزايش مينييآموزا  پااجتماعي والدين دانش -هر چه پايگاه اقتصادي 

  شود.نيز بينتر مي جوانا هر چه تضاد والدين با يکديگر بينتر باشد، خنونا 

  يابد.باشد، خنونا آنها افزايش ميكمتر  جوانا هر چه نظارت والدين بر رفتار 

  يابد.داشته باشند، خنونا آنها افزايش مي يبدرفتاري بينتر جوانا هر چه والدين با 

 شودمي هرچه دوستا  جوانا  بزهکاري بينتري داشته باشند، خنونا آنها نيز بينتر 

 تحقیقروش . 3

مايني مق عاي اساتداده شاده    آماري، در اين پژوهش از روش پي ۀنظر به ماهيا پژوهش و جامع

. اسا متوس ه مناطق نوزده گانه شهر تهرا  ۀآموزا  پسر دوردانش ۀيكلّاز آماري عبارت  ۀاسا. جامع

تحقيق بر اساس واريانس متغير وابسته كه از روي آزماو  مقادماتي بارآورد شاده و نياز       ۀحج  نمون

شاده اساا. در ايان تحقياق باراي      ندر بارآورد   500درصد حدود 5با احتمال خ اي  كوكرا فرمول 

بان  ۀپرورش تهرا  به سه من قوآموزش ۀگانزير عمل كردي : ابتدا مناطق نوزده ۀبه شيو ۀانتخاب نمون

 ۀدر مرحلا  .اي(گيري طبقه)نمونه دشننين( تقسي  پايين)فقير ۀمتوسط و من ق ۀننين(، من ق)ثروتمند

نناين  مرفاه  ۀ)در من قا  شاد و به حک  قرعه انتخااب   تصادفي ۀبعد در هر س ح دو من قه را به شيو

به عناوا    06و  09ننين تهرا ، مناطق فقير ۀو در من ق 00و  3متوسط مناطق  ۀ، در من ق0و  0مناطق 

 ۀنوبا انتخاب مدرسه بود. باراي انتخااب مدرسا    ،( بعد از انتخاب من قهشدنمونه يا خوشه انتخاب 

 شدهمناطق انتخاب ۀانتداعي پسرانهاي دولتي و غيرها و هنرستا ا تمامي دبيرستليسا مورد نظر ابتدا 



 دوازدهمسال              مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                 122

و باا   تهياه پرورش تهارا  گرفتاه شاده(    وسازما  آموزش 0اينترناسايا ها از روي )اسامي دبيرستا 

مدساه ها  بار اسااس      گيري سيستماتيك ده مدرسه انتخاب شد. در داخل هار نمونه ۀاستداده از شيو

و ده ندر  بهمکاري مدير و معاو  مدرسه دو كالس به صورت اتداقي انتخاو با  صالحديد پرسنگر

 آموزا  از روي ليسا حضور و غياب برگزيده شدند. از دانش

 گیری متغیرهای مستقل و وابستهاندازه

آماوزا  در ايان   داناش خناونا  باراي سانجش ميازا      )متغیر وابسته(: خشونت دانش آموزان

هااي تضااد از ساال    مقيااس تاكتياك   ( استداده شده اسا.cts) 2تضادهاي مقياس تاكتيكپژوهش از 

همچاو    ؛هااي مختلاف فرهنگاي   هزار آزماودني از زميناه   70در م العات متعددي كه شامل  0972

 ,Slaven  (Cazenave & Straus, 1979; DuRant, Cadenhead تباار  آمريکايياا  افريقاايي  

Pendergrast, , & Linder, 1994; Hampton, Gelles, & Harrop, 1989)  ، هااي  آفريقاايي

اند، به كار گرفته شاده  بوده Kaufman Kantor, Jasinski, & Aldarondo, 1994)اسپانيايي تبار 

 ، هندوساتا  و (Tang, 1994) كنور جها  از جمله هنگ كناگ  20حداقل در  cts ،اسا. همچنين

 & ,Eisikovits, Guttmann, Sela-Amit)، اسارائيل   (Kumagai & Straus, 1983ژاپان  

Edleson, 1993)اسپانيا ،& Forbes, 1993) (Hinshaw,     .و سوئد با موفقيا انجاام شاده اساا

درماني مورد استداده قرار افزو  به عنوا  ابزاري در تنخيص بيماري در خانوادهطور روزهب ctsمقياس 

مقاانت متعاددي در    (Aldarondo& Straus, 1994; O’Leary & Murphy, 1992)گيارد.  مي

 اند.كه اعتبار، روايي و ساختار عاملي اين مقياس را به اثبات رساندهاند نوشته شده CTSمورد مقياس 

به تعاداد ده ماورد    ،كردندرا منتنر مي CTSآمده از طريق دساههاي بمقانتي كه داده 0995در سال 

قياس خنونا باه ساه بعاد خناونا لدظاي      . در اين مStraus, 1996: 283-84)) رسيددر ماه مي

شديد تقسي  شده اسا. ارتکاب هر  )پرخاشگري لدظي(، خنونا فيزيکي مالي  و خنونا فيزيکي

در يك سال گذشته چند باار پايش آماده    »مثال  اسا؛ كدام از موارد براي آزمودني به مدت يك سال

                                                 
. www.tehranedu.ir  

. conflict tactics scale 
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داد ، سر كساي داد  دشنامشامل  ؛خنونا لدظي «.اسا كه به دليل عصبانيا كسي را هل داده باشيد؟

شاامل باا عصابانيا     ؛. خنونا فيزيکي ماليا  اسا كرد كنيد  و كسي را در جمع مسخرهو فرياد

 كرد  شيء به سما كساي، زد ، پرتابزد ، لگدزد ، منازد ، سيليداد ، به كسي تنهكسي را هل

 و شركا در دعواهااي گروهاي  شد  يقهبهفنرد ، با كسي دساكاري، گلوي كسي را با دساكتك

كرد ، استداده از چاقو در دعواها، باا زور  شامل با چاقو كسي را تهديد ؛. خنونا فيزيکي شديداسا

 . اسا كرد گرفتن و با زور و تهديد كسي را وادار به انجام كاريو تهديد چيزي را از كسي

الت والادين، شاغل والادين،    هاي تحصي: اين متغير با معرفاجتماعی والدین -پایگاه اقتصادی

 آموز سنجيده شده اسا.خانواده و پول توجيبي دانش ۀدرآمد خانواده، مخارج ماهيان

عدم تحمال دوري  برد  از همننيني با والدين، هاي لذتاين متغير با معرف :دلبستگی به والدین

-ار باه والادين، عناق   صحبتي با والدين، افتخاز والدين، احساس آرامش در كنار والدين، لذت از ه 

گذاشتن كارها و منکالت شخصاي باا والادين، هماننادي باا والادين و       ورزيد  به والدين، در ميا 

   گيري شده اسا.د  بينتر اوقات با والدين اندازهكرسپري

داشاتن والادين از كارهااي فرزنادا ، اطاال       هاي اطال معرف: نظارت والدين با نظارت والدین

 سنجيده شده اسا. روند و شناختن دوستا  فرزندا مي كه فرزندا  والدين از جاهايي

ين صاورت  ه اگيري شده اسا. باندازههاي زير : اين متغير با معرففرزندانبا  والدین رفتاریبد

كه پاسخگو در سه سال گذشته از جانب والدين با هر يك از اين موارد چقادر مواجاه شاده اساا.     

، شاد  احترامي واقعمورد بي، شد حد واقعازمورد انتقاد بيش، شد حقيرت، شد توجهي واقعمورد بي

-در جلو آشنايا  و دوستا  مورد سارزنش قارار  و  خورد كتك، خورد سيلي، گرفتنمورد ناسزا قرار

 .گرفتن

هاي اخاتالف نظار والادين در انجاام كارهاا، انتقااد والادين از        معرف: اين متغير با تضاد والدین

سنجيده  لدظي يا فيزيکي ۀكرد  همديگر و مناجرهاي همديگر، سرزنشنداشتن حرفقبولهمديگر، 

 شده اسا. 
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افرادي كه شاما  »ال سنجيده شده اسا كه ؤاين س: متغير همان  بزهکار با داشتن هماالن بزهكار

گذشاته  قدر هر يك از موارد و كارهاي زير را در ياك ساال   ه چ به عنوا  دوسا با آنها راب ه داريد،

هااي  ايجااد مزاحماا  ، سرقا اموال ديگارا   ،نوشيد  منروبات الکليكنيد ، سيگار ؟اندانجام داده

كارد   دعوا، كرد  از مدرسهغيبا، داشتن چاقو و استداده از آ  در دعواهاهمراه، خياباني براي دخترا 

 .  به ديگرا رساندآزارو  آموزا  مدرسهشد  با معلما  و ديگر دانشدرگير، با ديگرا 

در كنار ا. براي اعتبار پرسننامه در اين تحقيق از اعتبار صوري استداده شده اس :اعتبار و پایایی  

متغيرهاي تحقيق نيز با استداده از آلداي كرونباا    پاياييآ  از آزمو  مقدماتي كمك گرفته شده اسا. 

گياري اعتباار مقيااس    براي اندازه ،آمده اسا. همچنين (2)آ  در جدول  ۀبرآورده شده اسا كه نتيج

 :اسا خنونا دانش آموزا  از تحليل عاملي استداده شده اسا كه نتايج آ  به صورت زير

 آموزانبارهای عاملی خشونت دانش -1جدول 

 هاگويه
 عامل اول

 )خنونا لدظي(

 عامل دوم

 )خنونا فيزيکي مالي (

 عامل سوم

 )خنونا فيزيکي شديد(

   07773 دشنام داد  به كسي

   07320 كنيد فريادوسر كسي داد

   07707 كرد كسي را در جمع مسخره

  07679  داد با عصبانيا كسي را هل

  07500  زد با عصبانيا به كسي تنه

  07765  به كسي زد سيلي

  07790  به كسي زد منا

  07753  زد  كسيلگد

  07505  كرد  چيزي به سما كسيپرتاب

  07790  زد  كسيكتك

  07592  فنرد گلوي كسي را با دسا

 07776   كرد كسي را با چاقو تهديد

 07769   استداده از چاقو در دعواها

 07703   گرفتنبا زور و تهديد چيزي را از كسي

 07707   رد ككسي را با زور و تهديد به انجام كاري وادار
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  07559  شد يقهبهبا كسي دسا

  07507  كا در دعواهاي گروهيشر

 

 مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -2جدول 
 ضريب آلدا هاتعداد گويه نام متغير
 9030/0 07 آموزا خنونا دانش

 3050/0 7 دلبستگي به والدين
 5609/0 0 نظارت والدين

 3505/0 3 بدرفتاري والدين با فرزند
 3256/0 6 تضاد والدين با همديگر

 3560/0 9 همان  بزهکاراشتن د

 های عمومی پاسخگویانویژگی

باشاد؛ يعناي   سال ماي  07و  53/05ميانگين و ميانه سني پاسخگويا  به ترتيب : پاسخگویانسن 

پاسخگويا  ه  به ترتيب  سن اند. حداقل و حداكثرسال سن داشته 53/05طور متوسط پاسخگويا  به

 .اساسال  20و  02

درصاد   0/05ساواد اساا.   اند كه پدرشاا  باي  آموزا  گدتهدانشدرصد  6/6 :تحصیالت والدین

درصاد   2/5درصد متوس ه،  9/00درصد راهنمايي،  0/09ابتدايي،  حد اند تحصيالت پدرشا  درگدته

مياانگين   ،درصاد فاو  ليساانس باه باان اساا. همچناين        3/00درصد ليسانس و  5/02فو  ديپل ، 

كاالس اساا؛ باه عباارت ديگار،       02كالس اسا و ميانه ه   65/00آموزا  پدرا  دانشتحصيالت 

  .اسا كالس 02د نيز مدرصد از پدرا  تحصيالت ديپل  به بان دارند.  60حدود 

درصد تحصيالت ابتدايي دارند،  5/20سواد هستند، آموزا  بيدرصد مادرا  دانش 5/5 ،همچنين  

 0/6 ،صايالت متوسا ه داشاتند. همچناين    درصاد ها  تح   5/05درصد تحصيالت راهنمايي و  0/03

درصاد ها  فاو  ليساانس باه باان        9/0درصد ليسانس و  00درصد تحصيالت در حد فو  ديپل ، 

. در اساا كالس  02د نيز م. ميانه و اساكالس  50/9هستند. ميانگين تحصيالت مادرا  پاسخگويا  

 تر اسا.ينادرا  بتوا  گدا كه تحصيالت پدرا  نسبا به تحصيالت ممي ،يك نگاه كلي

 های تحقیقیافته. 4

 های توصیفییافته. 1. 4
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دلبساتگي  كه به والديننا  اند تنها يك درصد جوانا  گدته (5)م ابق با جدول  :متغیرهای مستقل

كه به والدين خود خيلي دلبستگي داشته و اند يعني اكثريا جوانا  گدته ؛درصد 92اما بيش از  ؛ندارند

كه والديننا  اند دهكردرصد آنها ايهار  970 ،كنند. همچنينمي وجود آنها احساس خوشحاليخاطر به 

  .شوندمي كه از طرف والدين زياد نظارتاند درصد پاسخ داده 6776 ،بر رفتار آنها نظارتي ندارند

ين كه در سه سال گذشاته ماورد بادرفتاري والاد     اندايهار كردهيعني بينتر جوانا   ؛درصد 5975 

كاه در ساال گذشاته    اناد  درصد جوانا  گدتاه  575تنها  اند.يا خيلي ك  قرار گرفتهاند خود قرار نگرفته

 اناد. مهري، سرزش، توهين يا تنبيه جسماني قارار داده ده و آنها را مورد بيكروالدين با آنها بدرفتاري 

 23 ،همچناين  اچيز باوده اساا.  ها ك  و نا توا  گدا كه بدرفتاري در خانوادهمي ،مجمو در ،بنابراين

درصد پاسخگويا  معتقد  575 تنها .كه والديننا  با ه  سازگاري و تداه  دارنداند درصد جوانا  گدته

و اين تضاد بعضي اوقات به درگيري لدظي و حتاي   رندبودند كه والديننا  با همديگر تضاد شديد دا

 شود.مي فيزيکي كنيده

اي از كه دوستاننا  رفتارهااي بزهکاراناه  اند از پاسخگويا  گدتهيعني بيش از نيمي  ؛درصد 6276

هااي  آدم ،دهناد و باه عباارت ديگار    سرقا و مواردي از اين قبيل انجام نمي درگيري و دعوا، جمله

 كه دوستاننا  رفتارهاي بزهکارانه را به مقدار زيادي انجاماند درصد جوانا  گدته 06 و سالمي هستند

 برخاسا دارند كه رفتارهاي ضد اجتماعي دارند.وبا كساني ننسا ،ت ديگربه عبار ؛دهندمي

 توزیع فراوانی متغیرهای مستقل -4جدول 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم متغیر

 5670 5770 0272 0700 070 دلبستگي به والدين

 0970 0376 0070 770 270 نظارت والدين

 077 577 2570 5270 770 بدرفتاري والدين با فرزند

 270 0277 6770 2777 076 تضاد والدين با همديگر

 076 0077 0270 5679 575 داشتن همان  بزهکار

درصاد   075 شاود، مناهده مي (6) همچنا  كه در جدول (:آموزانخشونت دانش) متغیر وابسته

-وداد ، داددشانام  ناد ؛ مانهيچ نو  خنونا لدظي ،كه در طول يك سال گذشتهاند آموزا  گدتهدانش
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 اناد. ظي داشاته دكه يك الي دو بار خنونا لاند دهكردرصد بيا   0772 اند.كنيد  و غيره نداشتهفرياد

درصاد   2575 اند.كه در يك سال گذشته سه الي پنج بار خنونا لدظي داشتهاند درصد نيز گدته 2073

يعناي بايش از    ؛درصاد  2972و  اندي داشتهكه پنج الي ده بار در سال خنونا لدظاند ه  گزارش داده

-در اناد. كه در يك سال گذشته بيش از ده مورد خنونا لدظي داشتهاند آموزا  گدتهچهارم دانشيك

-درصاد داناش   672 ،آموزا  بانسا. همچناين توا  گدا كه ميزا  خنونا لدظي دانشمي ،مجمو 

زد  و دعاوا و لگاد   ؛ مانناد يز فيزيکي ماليا  آمكه در يك سال گذشته اعمال خنونااند آموزا  گدته

آمياز را فقاط ياك الاي دو باار      دند كه اين نو  اعمال خنوناكردرصد بيا   5075 اند.غيره را نداشته

كه در يك سال گذشته سه الي پنج بار مرتکب دعوا و اعمالي از اند درصد گدته 2375 اند.مرتکب شده

تنهاا   اناد. شاده  نا را پنج الي ده بار مرتکبكه اين انوا  خنود اندرصد گدته 0572 اند.اين قبيل شده

  اند.كه در يك سال گذشته بيش از ده بار اين نو  اعمال را مرتکب شدهاند دهكردرصد بيا   373

كاه در ياك ساال    اناد  دهكرآموزا  ايهار يعني نزديك به نيمي از دانش ؛آموزا درصد دانش 5077

از قبيل دعواي گروهي، استداده از چاقو و تهدياد   ؛آميز شديديخنوناگذشته هرگز مرتکب اعمال 

هاا را مرتکاب   كه يك الي دو باار ايان ناو  خناونا    اند درصد ه  گدته 5073 اند.افراد به زور ننده

درصاد   570تنهاا   اناد. كه سه الي پنج بار اين كارها را مرتکب شاده اند درصد پاسخ داده 976 اند.شده

كه در يك سال گذشته بيش از پانج باار اعماال خناونا باار شاديد را       اند هكرديهار دانش آموزا  ا

 توا  گدا كه ميزا  خنونا فيزيکي شديد دانش آموزا  پايين اسا.مي ،مجمو در اند.مرتکب شده

 آموزان(توزیع فراوانی متغیر وابسته ) خشونت دانش -5 جدول

 بار 11ز بیش ا بار 11-5 بار 5-3 بار 2-1 هرگز متغیر

 2972 2575 2073 0772 075 خنونا لدظي

 373 0572 2375 5075 672 خنونا فيزيکي مالي 

 077 575 976 5073 5077 خنونا فيزيکي شديد

 677 0576 0570 5277 070 خنونا كلي

كه در يك سال گذشته مرتکب هيچ نو  خناونتي  اند آموزا  گدتهتنها يك درصد دانش ،همچنين

اند گدتهدرصد ه   05 اند.كه يك الي دو بار مرتکب خنونا شدهاند دهكردرصد بيا   5277 اند.ننده
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درصاد ها  پانج الاي ده باار مرتکاب        0576 اند.آميز دسا زدهكه سه الي پنج با ر به اعمال خنونا

 كه در يك سال گذشته بيش از ده باار اند درصد ه  جواب داده 677و بانخره اينکه  اندخنونا شده

 اند.آميز )لدظي، فيزيکي مالي  يا فيزيکي شديد( شدهمرتکب يکي از اعمال خنونا

 های تبیینییافته. 2. 4  

آمده اسا بين ميزا  دلبستگي جوانا  به والادين خاويش و خناونا     (5) همچنا  كه در جدول

تاوا   ماي  ييعنا  ؛(r=  - 205/0و  =  000/0) داري وجود داشته اسامندي و معني ۀآنها يك راب 

 ،ميزا  خنونا آنها نيز بينتر شده اسا. برعکس ،گدا هر چه دلبستگي جوانا  به والدين كمتر بوده

با كاهش دلبستگي به والدين خنونا جوانا  نيز افزايش يافته اسا. بين ميازا  دلبساتگي جواناا  و    

داري وجود داشاته  يمندي و معن ۀابعاد مختلف خنونا )لدظي، فيزيکي مالي  و فيزيکي شديد( راب 

از جمله استداده از چاقو  ؛هاي فيزيکي شديداسا. بينترين همبستگي دلبستگي به والدين با خنونا

بين ميزا  نظارت والادين   ،كاري بوده اسا. همچنيندر دعواها، شركا در دعواهاي گروهي و كتك

و   =  000/0)شته اسا دا دداري وجويك همبستگي مندي و معنيبر رفتار جوانا  و خنونا آنها 

260/0-   =r) اين امر بدا  معني اسا كه هرچه نظارت و مراقبا والدين بر رفتار فرزنداننا  بينتر .

كااهش نظاارت والادين بار رفتاار       ،بوده، ميزا  ارتکاب خنونا آنها نيز كاهش يافته اسا. برعکس

حتمال خ ااي ياك   ان راب ه با آميز شده اسا و ايفرندا  موجب افزايش ارتکاب رفتارهاي خنونا

 ؛. نظارت والدين بر رفتار فرزندا  با ابعاد مختلاف خناونا  اسا آماري ۀدرصد قابل تعمي  به جامع

 دار داشته اسايعني خنونا لدظي، فيزيکي مالي  و خنونا فيزيکي شديد همبستگي مندي و معني

  .(r=  -203/0و  =  000/0)ترين ارتباط آ  با خنونا فيزيکي شديد بوده اسا كه قوي

داري داشته مثبا و معني ۀراب  ،آميز آنهابدرفتاري والدين با فرزندا  با ارتکاب رفتارهاي خنونا

 ۀكه اين راب ه در س ح يك درصد خ اا قابال تعماي  باه جامعا      (r=  202/0و  =  000/0)اسا 

بدرفتاري بينتري داشته باشاند،  والدين با فرزندا  خود هر چقدر توا  گدا مي ،. بنابرايناساآماري 

پرهياز از تنادخويي و    ،آميز آنها نيز بينتر خواهاد باود. بارعکس   احتمال ارتکاب رفتارهاي خنونا

تواند ميزا  خنونا آنها را كاهش دهد. بين بدفتاري والادين باا فرزنادا     برخورد آرام با فرزندا  مي

داري مثبا و معني ۀزيکي شديد( نيز راب )لدظي، فيزيکي مالي  و في خويش و ابعاد مختلف خنونا
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بين تضاد و اختالف والدين با  ،ترين ارتباط آ  با خنونا لدظي بوده اسا. همچنينوجود دارد. قوي

=  000/0و  =  002/0)داري وجاود دارد  همديگر و خنونا فرزنداننا  همبستگي مثبا و معني

r)ميازا  خناونا    ،دين در خانه با ه  بينتر باشدتوا  گدا كه هرچه تضاد و اختالف واليعني مي ؛

اي از آميز را باه عناوا  شايوه   فرزنداننا  نيز بينتر خواهد بود و فرزندا  به نوعي رفتارهاي خنونا

ابعااد   ۀگيرند. تضاد والدين با يکاديگر باا هما   حل تضاد در راب ه با ديگرا  از والدين خويش ياد مي

تاوا  گداا كاه اختالفاات     ماي  ،به عبارت ديگر؛ داشته اسااري دخنونا همبستگي مثبا و معني

 د.شوآميز در جوانا  انتواند موجب انوا  رفتارهاي خنوخانوادگي والدين با ه  مي

 همبستگی متغیرهای مستقل با خشونت جوانان -6جدول 

 
تگي لبسد

 به والدين

نظارت 

 والدين

بدرفتاري 

والدين با 

 فرزند

تضاد 

والدين با 

 همديگر

تن داش

همان  

 بزهکار

پايگاه 

 -اقتصادي

 اجتماعي

 خنونا لدظي
 ضريب پيرسو 

 داريس ح معني

07050- 

(07000) 

07200- 

(07000) 

07209 

)07000( 

07062 

)07000( 

07507 

)07000( 

07026- 

)07002( 

خنونا 

 فيزيکي مالي 

 ضريب پيرسو 

 داريس ح معني

07079- 

)07000( 

07207- 

)07000( 

07035 

)07000( 

07005 

)0700( 

07530 

)07000( 

07037 

)07000( 

خنونا 

 فيزيکي شديد

 ضريب پيرسو 

 داريس ح معني

07203- 

)07000( 

07203-

)07000( 

07056 

)07000( 

07000 

)07005( 

07590 

)07000( 

07000 

)07007( 

 خنونا كلي
 ضريب پيرسو 

 داريس ح معني

07205- 

)07000( 

07260-

)07000( 

07202 

)07000( 

07000 

)07002( 

07623 

)07000( 

07002 

)07005( 

داري داشاته اساا.   داشتن همان  بزهکار با ارتکاب خنونا جوانا  همبساتگي مثباا و معناي   

(000/0  =  623/0و  =r)يعني هر چه فرد با دوستا  بزهکار بينتر ارتبااط داشاته اساا، ميازا       ؛

 آمااري  ۀي يك درصد قابل تعمي  به جامعخنونا آ  نيز بينتر بوده اسا. اين نتيجه با احتمال خ ا

-ابعاد خنونا جوانا  همبستگي مثباا و معناي   ۀ. داشتن همان  بزهکار و ارتباط با آنها با هماسا

اجتماعي والدين با ارتکاب خنونا جوانا  همبساتگي   -پايگاه اقتصادي ،داري داشته اسا. همچنين

توا  گدا كه هر چاه وضاعيا   مي يعني ؛(r=  002/0و  =  005/0) داري داشته اسامندي و معني

اماا   ؛اجتماعي والدين بهتر بوده اسا، ميزا  ارتکاب خنونا جوانا  نيز كاهش يافته اسا -اقتصادي
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ه اسا و اين نتيجه با احتمال خ اي يك شد ها موجب افزايش خنونا جوانا فقر اقتصادي خانواده

ابعااد   ۀاجتماعي والادين باا هما    -پايگاه اقتصادي ،. همچنيناسا آماري ۀدرصد قابل تعمي  به جامع

-مثبا و معني ۀيعني خنونا لدظي، فيزيکي مالي  و خنونا فيزيکي شديد راب  ؛خنونا جوانا 

 داري داشته اسا.

 فاو  توا  گدا بر اساس ضارايب همبساتگي سااده از مياا  عوامال      مي م الب فو با توجه به 

نظاارت  و پاس از آ    داشاتن هماان  بزهکاار   آماوزا ،  انشكننده براي خنونا دبينيتري پيشقوي

به عبارت ديگر، اين دو عامل نسبا به بقيه تاأثير بيناتري در ارتکااب خناونا      ؛بوده اسا والدين

 اسا. اجتماعي والدين بوده -پايگاه اقتصاديترين آنها نيز اند. ضعيفداشته جوانا 

 متغیرهتحلیل رگرسیون چند

آموزا  هاي رگرسيوني مختلف براي ارتکاب خنونا دانشمدلگام، بهيو  گامبا استداده از رگرس

متغيرهاي داشتن همان  بزهکار، بدرفتاري والدين با فرزندا ،  (7)در جدو  .مورد بررسي قرار گرفتند

-ثير معناي أاين متغيرها تا  ۀهم اند.وارد مدل شده اجتماعي والدين و نظارت والدين -پايگاه اقتصادي

   .اندآموزا  داشتهي بر ارتکاب خنونا دانشدار

 وزن ناخالص و خالص متغیرهای مستقل بر روی خشونت جوانان -7جدول 

 5مدل  0مدل  2مدل  0مدل  متغيرهاي مستقل

 B Beta B Beta B Beta B Beta 

 مقدار ثابا
 ***

097925 
 

 ***

057502 
 

 ***

057250 
 

 ***

22755 
 

 07000 داشتن همان  بزهکار
 ***

07623 
07959 

 ***

07605 
07960 

 ***

07593 
07909 

 ***

07576 

بدرفتاري والدين با 

 فرزندا 
-- -- 07290 

 **

07000 
07020 

 **

07020 
07235 

 **

07003 

اجتماعي  -پايگاه اقتصادي

 والدين
-- -- -- -- 07573- 07090- 07530- 

 **

07090- 

 -07035*  -07579 -- -- -- -- -- -- نظارت والدين

 R 07279 07290 07299 07005مجذور 
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F 223760 020777 30770 55756 

 07000 07000 07000 07000 داريس ح معني

 Bو ضاريب   07623وارد شده اسا كه ضريب بتاي آ   داشتن همان  بزهکارمتغير  (0) در مدل

داشاتن هماان    معياار   افزايش در انحاراف هر واحد به ازاي توا  گدا كه مي ؛ يعنياسا 07000آ  

آ  برابر  Rمجذور د. شومي آموزا  افزودهواحد انحراف معيار به خنونا دانش 07000مقدار  ،بزهکار

درصاد از تغييارات   27تنهايي حادود  به داشتن همان  بزهکاركه اسا   معني ه آو اين ب اسا07279

 يعناي  ؛دار اساا صد خ اا معناي  در 0700كند. اين مقدار در س ح مي آموزا  را تبيينخنونا دانش

 (2)ثر اساا. در مادل   ؤبر خنونا جوانا  م داشتن همان  بزهکار و ارتباط با آنهاتوا  گدا كه مي

داشاتن  شد  اين متغير به مادل بتااي   شده اسا. اضافه معادله وارد رفتاري والدين با فرزندا بدمتغير 

در  رفتاري والدين با فرزنادا  بد. ضريب بتاي كاهش داده اسا 07605به  07623را از  همان  بزهکار

داشاتن  نگاه توا  گدا كاه در صاورت ثاباا   مي يعني اسا؛ داركه معني اسا 07000برابر  (2)مدل 

متغير داشتن همان  دو  ،مجمو تواند خنونا جوانا  را افزايش دهد. درمي ارتباط با همان  بزهکار،

از كال تغييارات خناونا     چهاار يعني بيش از يك ؛درصد 29  رفتاري والدين با فرزندابزهکار و بد

شاده  معادلاه  اجتماعي والادين وارد   -ه  متغير پايگاه اقتصادي (0) كنند. در مدلمي جوانا  را تبيين

را باه مقادار نااچيزي    ضريب بتاي متغير داشتن هماان  بزهکاار    ،ن متغير به مدلكرد  اياسا. وارد

اما  ؛بيني خنونا داردحکايا از همپوشاني اين متغيرها در تبيين و پيشكاهش داده اسا كه اين امر 

 -مقدر بتاي پايگاه اقتصاادي افزايش داده اسا.  07020رفتاري والدين با فرزندا  را به ضريب بتاي بد

توا  گدا هرچه مي يعني ؛دار اساكه مندي و معني اسا -07090اجتماعي والدين در اين مدل برابر 

اماا   ؛ها بهتر بوده، ميزا  خنونا جوانا  نيز كاهش يافتاه اساا  اجتماعي خانواده -تصاديوضعيا اق

داشتن همان  بزهکار اجتماعي حتي در صورت كنترل متغيرهاي  -بود  پايگاه اقتصاديبالعکس پايين

 موجب افزايش خنونا جوانا  شده اسا.  رفتاري والدين با فرزندا ،و بد

شاد  ايان متغيار باه مادل قبلاي       شده اسا. اضافهمعادله وارد  ت والديننظارمتغير  (5)در مدل 

درصاد از كال    00يعني اين چهار متغير باا ها     ؛افزايش داده اسا 07005به  07299را از   Rمجذور

توا  گداا كاه   مي ،بنابراين اسا. 55756آنها  نيز   fكنند. مقدار مي تغييرات خنونا جوانا  را تبيين



 دوازدهمسال              مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                 172

توانناد باا   مي و اين متغيرها اسا داراين متغيرها با خنونا جوانا  معني ۀندگانضريب همبستگي چ

 بيني كنند. ه  خنونا جوانا  را پيش

=  576/0 × (داشاتن هماان  بزهکاار    ۀنمار + )003/0 × (رفتااري والادين باا فرزنادا     بد ۀ) نمر

اجتمااعي   -پايگاه اقتصاادي  ۀ)نمر -060/0× (نظارت والدين بر رفتار فرزندا  ۀ)نمر خنونا جوانا 

                -090/0 × والدين(

 تحلیل مسیر

با استداده از ثر در خنونا جوانا  ننا  داده شده اسا. ؤدر شکل زير مدل تحليل مسير عوامل م

مستقي  متغيرهاي مستقل بر وابسته را محاسبه كرد. در تحليال مساير   توا  اثرهاي مستقي  و غيرآ  مي

( هستند. در مدل تحليال مساير زيار خناونا     هما  ضرايب رگرسيوني استاندارد )ضرايب مسير 

رفتاري والدين با فرزندا  و نهايي در نظر گرفته شده اسا. متغيرهاي بد ۀجوانا  به عنوا  متغير وابست

-داري بر افزايش خنونا جوانا  داناش ثير مثبا و معنيأداشتن همان  بزهکار به صورت مستقي  ت

داري بار  ثير منداي و معناي  أنظارت والدين بر رفتار فرزندا  نيز به صاورت مساتقي  تا    اند.داشتهآموز 

 خنونا جوانا  داشته اسا.

            
               

      

                   

       

               

          

                

             

            

      

0.314- ***

0.232- *

0.108- *
0.121**

0.167- ***

0.197- ***

0.097*

0.086*

0.483***

0.121**

 
 مدل تحلیل مسیر -1 شكل

كاه برابار    اساا  بزرگترين ضريب مسير مرباوط باه داشاتن هماان  بزهکاار و ارتبااط باا آنهاا        

 07035كه برابار   اسا لدين بر رفتار فرزندا . كوچکترين ضريب ه  مربوط به نظارت وااسا07530
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ثير مساتقي   أرفتاري والدين با فرزندا  و نظارت والدين بر رفتار فرزندا  عالوه بر ت. متغيرهاي بداسا

متغيار   اناد. ثير داشاته أمستقي  بر خنونا جوانا  تا از طريق داشتن همان  بزهکار نيز به صورت غير

بار افازايش   مستقي  از طريق متغير داشتن هماان  بزهکاار   ورت غيردلبستگي جوانا  به والدين به ص

كه به عنوا  متغير بيروني مدل در نظر گرفته شده  تضاد والدين با يکديگرخنونا جوانا  موثر اسا. 

بادرفتاري والادين باا    يعناي متغيرهااي    ؛اسا، به صورت غير مستقي  از طريق متغيرهاي مياني مدل

ثير أبار خناونا جواناا  تا     ين به فرزندا  و نظارت والدين بر رفتار فرزنادا  فرزندا ، دلبستگي والد

-توا  گدا كه مدل مذكور حدود يكمي ،واقع. دراسا 07297مدل ه  برابر  Rجذور داشته اسا. م

 كند.مي سوم از تغييرات خنونا جوانا  را تبيين

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

ي و گاروه همساان  در ارتکااب خناونا     گوامال خاانواد  ثير عأاين پژوهش به منظور بررسي ت

آموزا  بان باود؛  نتايج ننا  دادند كه ميزا  خنونا لدظي دانشآموز انجام گرفته اسا. جوانا  دانش

آموزا  بياا  كارده بودناد كاه در طاول ياك ساال        يعني بينتر از نيمي از دانش ؛درصد 6675چرا كه 

اما ميزا  خنونا فيزيکي مالي  و خناونا   ؛اندا لدظي شدهر از پنج بار مرتکب خنونتگذشته بين

شديد و مستقي  انوا  مختلف خناونا باا ها  باياد      ۀولي با توجه به راب  ؛فيزيکي شديد پايين بود

پينگيري از خنونا لدظي اقدامي صورت نگيرد، ميزا  انوا  ديگر خناونا   ۀگدا چنانچه در زمين

رفتاري والادين باا   بدهاي دو متغيره ننا  داد كه متغيرهاي ز تحليلنتايج حاصل ا يابد.نيز افزايش مي

آموزا  همبستگي مستقي  با خنونا دانش فرزندا ، داشتن همان  بزهکار و تضاد والدين با همديگر،

آموز به والدين نظارت والدين بر رفتار فرزندا ، دلبستگي جوانا  دانش ،همچنين اند.و معناداري داشته

-معکاوس و معناي   ۀاب آموز راجتماعي والدين با ارتکاب خنونا جوانا  دانش -ه اقتصاديپايگا و

ترين ضريب همبستگي مربوط باه داشاتن هماان  بزهکاار و ارتبااط باا آنهاا و        قوي اند.داري داشته

 اجتماعي والدين بوده اسا. -ترين آ  پايگاه اقتصاديضعيف

-مستقي  و معناي  ۀراب  ارتکاب خنونا آنها بافرزندا  رفتاري والدين با بد ،دشذكر همچنا  كه 

كنتارل اجتمااعي    ۀنظريا ، يادگيري اجتماعي ۀنظري از حمايا تئوريکيداري داشته اسا و اين نتيجه 
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برنا بندا و رابرت هاي يافته ، برخوردار اسا. اين نتيجه همچنين بادلبستگي عاطدي بولبي ۀنظري ني،

 ،(2000) دوگاال وانگي فوشي، فليچر ليندر و جيماز ماك  ، (0999) سزاني مو(، 2002) نفلين كوروي

، (0997) سلسو  و كارول انننشايستا ماليك، سوزا  سور ، (0999ي )كريستين وكرل و ديويد ولد

اشتن د ه اسا،ننا  دادكه  (0030) جعدر سخاوتهاي و يافته (2000) جرالد پترسو  جرالد پترسو 

آموز در مدرسه تاأثير معکاوس   هاي رفتاري دانشناهنجاري ،ه و مدرسهروابط م لوب در محيط خان

  ، م ابقا دارد.اندناهنجاري رفتاري در نظر گرفته شده ۀداشته و به عنوا  عوامل بازدارند

داري داشته اسا و تضاد والدين با يکديگر با ارتکاب خنونا جوانا  همبستگي مستقي  و معني

رس، ساترلند، ويلسو  و هرنناتاين،  باندورا، برگس و آكيادگيري اجتماعي  ۀنظري من بق بااين نتيجه 

 ،(2002) ، فيجلمن و كاراس هووارد (،2000) دوگالوانگي فوشي، فليچر ليندر و جيمز مكهاي يافته

سو  و كارول شايستا ماليك، سوزا  سور هاي تحقيق ، يافته(2002) ، هبرت و ترم ليدنوي هاييافته

رابارت سامپساو  و دبلياو     پاژوهش  ۀجا و نتي (2000)، هووارد و كراسفيجيلمن ،(0997) سلاننن

تأثير مستقي  بر خنونا با افاراد غريباه،    ،پاشيدگي خانوادهه ازاند كه دريافته (0939) بايرو  گرووز

 م ابقا دارد. ،شد  افراد داشته اساني و قربانيسرقا خيابا

داري داشاته  ا ارتکاب خنونا آنها همبستگي معکوس و معني  به والدين بجوانادلبستگي ميزا  

كنترل هيرشاي   ۀنظري، جيمز ويلسو  و ريچارد هرننتاين سرشتي -يادگيري ۀنظرياسا. اين نتيجه با 

 برناا بنادا و رابارت فلاين كاوروين     هاي تحقيقات يافتهو نيز  دلبستگي عاطدي بولبي ۀنظريو و ني 

هااي  يافتاه ( 0997كنسار )  ،(2000) جرالد پترساو  ( 2002) كراس ، فيجلمن ودونا هووارد ،(2002)

-يافته هااي ، (0030)منکاني و منکاني ( 0030)محمدرضا منکاني و زهرا سادات منکانيپژوهش 

 ۀميازا  عالقا  كه دريافتاه اساا   ( 0032) جمال رئيسيتحقيق  ۀو نتيج (0030)جعدر سخاوتتحقيق 

)رئيساي،  ،   همبستگي معکاوس و معنااداري داشاته اساا    هاي رفتاري جوانابا ناهنجاري خانوادگي

   ابقا دارد.م (0032

داري داشته اساا  معکوس و معني ۀنظارت والدين بر رفتار فرزندا  با ارتکاب خنونا آنها راب 

 هااي يافتاه و نيز  از جمله هيرشي و ني اجتماعيكنترل  هايپردازا  نظريهنظريهديدگاه و اين نتيجه با 

، هاووارد و  ساوزا  فيجايلمن   ،(2002) د، هبرت و ترم لاي نوي ،(0996) و جيمز پريكشري اورت 
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نظاارت  در آ   كاه ( 0032) جماال رئيساي  تحقياق   ۀجا تيو ن (2000) جرالد پترسو  ،(2000) كراس

، م ابقاا و  هاي رفتاري جوانا  همبستگي معکوس و معناداري داشاته اساا  خانوادگي با ناهنجاري

 همخواني دارد.

آماوز  داشتن گروه همسان  بزهکار و ارتباط با آنها با ارتکاب خناونا جواناا  داناش    ،نهمچني

و  پردازا  ياادگيري اجتمااعي  نظريهديدگاه  داري داشته اسا و اين نتيجه باهمبستگي مستقي  و معني

نا بر هاي، يافته(0996) شري اورت و جيمز پريكهاي تحقيقات يافته ،بولبيدلبستگي عاطدي  ۀنظري

 ، پاژوهش (2000) دوگالوانگي فوشي، فليچر ليندر و جيمز مك، (2002) بندا و رابرت فلين كوروين

، ساوزا  فيجايلمن   ،(2002) د، هبرت و ترم لينويهاي يافته(، 0999ي )كريستين وكرل و ديويد ولد

درضاا  محم ،(0939) رابرت سامپساو  و دبلياو باايرو  گارووز    هاي يافته ،(2000) هووارد و كراس

كاه نناا  داده اساا    ( 0032) جمال رئيسيتحقيق  ۀو نتيج (0030) منکاني و زهرا سادات منکاني

، داري داشته اساا نيمستقي  و مع ۀميزا  ناهنجاري رفتاري دوستا  با ناهنجاري رفتاري جوانا  راب 

  م ابقا دارد.

داري گي مساتقي  و معناي  اجتماعي والدين با خنونا جوانا  همبست -بود  پايگاه اقتصاديپايين

 ۀمستقي  ناكاامي و عصابانيا طبقا    ۀجرم را به عنوا  نتيجكه  تئوري فنارداشته اسا و اين نتيجه با 
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