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صورت 1391شهرایالم به خشونت در سال ساله 29تا  15این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان 

 :ساخت گرا و نظریه پردازانی نظیر هاي جامعه شناختی در دو پارادایم اثبات گرا و بر نظریهگرفته و براي چارچوب نظري از 
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ري مطبق متناسب با حجم ابتدا از طریق نمونه گیکه  بودروش نمونه گیري چند مرحله اي  .تعیین شد نفر 400حجم نمونه 

ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامه و ابزار  .گردیدآن گاه براي انتخاب افراد از روش تصادفی ساده نیز استفاده  .اقدام شد

در این تحقیق پرسشنامه داراي اعتبار سازه اي و مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي  ،بودهتکمیلی مراجعه به کتابخانه 

، قربانی خشونت اجتماعی-پایگاه اقتصادي« تغیرهايهاي تحقیق نشان داد که منتایج و یافته  .بود درصد 85ضریب پایایی 
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  مقدمه

صاحب یکی از جوان ترین جمعیت هاست، به طوري که نزدیک به نیمی  ،کشور ما و به تبع آن استان ایالم

 چیزاین ارقام خود بیش از هر . سال سن دارند 35از افراد آن کمتر از نوزده سال و حدود دو سوم کمتر از 

بیانگر ضرورت توجه جدي و فوري به امور جوانان و برنامه ریزي علمی و دقیق براي آموزش و پرورش 

متأسفانه امروزه . هنگی به آن هاستمولد و به ویژه انتقال هنجارها و ارزش هاي فر ،بهینه، اشتغال مفید

بزهکاري، خشونت و  شاهدیم که ناهنجاري هاي رفتاري جوانان روز به روز گسترده تر می شود و نرخ

باید به منظور شناخت و شناسایی علل و عوامل  ،از این رو .ها پیوسته فزونی می یابد ی هاي آنقانون شکن

با کارگزاران، خانواده ها و مردم صورت گیرد تا حرکت منسجمی مهم و تأثیرگزار خشونت در بین جوانان 

گام  -به عنوان نیروي رشد و توسعه کشور -در راستاي سالمت نسل جوان  ،درك واقعیت ها و رفع موانع

این تحقیق سعی دارد به بررسی عوامل اجتماعی گرایش جوانان شهر ایالم به  .بردارندهاي عملی مؤثري 

  .خشونت بپردازد

  بیان مسأله

ي فردي و ها عرصه و بهترین فرصت براي خودسازي، پویایی و سازندگی در ها انسانجوانی بهار زندگی 

رشد،  ،از این رو. ندیآ یمي جوامع انسانی به شمار ها هیسرماذخایر و  نیتر ارزندهو جوانان  اجتماعی است

مبتکر و نوآور  ،خالق ،شاداب ،سرزنده ،تعالی و پیشرفت هر کشور در گرو برخورداري از نسل جوان سالم

     .است

ي مختلف ها مقولهدر  قشر جوانبررسی وضعیت جمعیت و روند تحوالت بین المللی نشان از تأثیر باالي 

الزم است این نتیجه نشان داد که  در واقع، .دسیاسی و اقتصادي جوامع مختلف دار ،اجتماعی ،فرهنگی

 .ي جهان قرار گیردها دولتي جوانان در دستور کار همه ي مسأله 

یخ نشان می دهد افراد به دالیل گوناگون با یکدیگر، درگیري هاي خشونت آمیز داشته اند؛ تا آن جا که تار

و به عنوان بخشی از رفتار  هاي مختلف آن به یک معضل اجتماعیخشونت به شکل  ي امروز جوامعاما در 

  ).194: 1379محسنی تبریزي،(معمولی تبدیل شده است
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ي خبري، ها رسانهو  ها روزنامه ،کال خشونت در جامعه استخشونت جوانان یکی از قابل رؤیت ترین اش

تقریباً در همه . کنند یش مرا گزارها خشونت باندها در مدارس و جوانان در خیابان روزانه  ،سراسر جهان

آربالستر عمل  .( Kurg. EG,2001: 104)دامل اصلی خشونت نوجوانان و جوانان هستنوقربانیان و عجا 

صدمه، آسیب یا خسارت به انسان یا غیر انسان و یا یک شیء : شاملخشونت آمیز 

اطالق می عامل جرم و قربانی ي مجموعه به معتقد است خشونت ) 1999(ر گالس.(bassant,1999:6)است

کشور ما یکی از .ممکن است به عنوان یک پاسخ جسمانی به شخص دیگري تعریف شود ،و بنابراین شود 

 ،دارنددر یک طبقه بندي کلی، بیشتر کشورهاي جهان سوم جمعیتی جوان . جوان ترین کشورهاي دنیاست

  ). 75:  1375شفته تهرانی، آ(دارندو کشورهاي توسعه یافته غالباً جمعیتی مسن و کهنسال 

از  )رنفر پس 993و هزار  37نفر دختر و  803 و هزار 38( نفر جوان  هزار 769و هزار 76شهر ایالم با داشتن

اکنون، باید توجه کرد ). 2:  1384 ،زارش سازمان ملی جوانانگ(به شمار می آیدجوان ترین شهرهاي استان 

 ،قرار دارده ي در حال توسعها و استانکه کشورما و بالطبع استان ایالم به دلیل آن که در گروه کشورها 

جمعیت با سطح رشد عدم توازن و هماهنگی میان رشد  .استمشمول معضالت و مشکالت خاصی 

ي را ایجاد کرده است که تبعات زیان بار آن تنها به بخش اقتصاد ا یاجتماعوضعیت  ،اقتصادي و توسعه

ي به ویژه رفتارهاي خشونت آمیز در سطح ا مالحظهبلکه آثار اجتماعی و فرهنگی قابل  ؛شود ینم بوطمر

زمینه  و طلبد یمي را ا گستردهن و انرژي تواها جاي گذاشته است که حل و فصل آن ه جامعه را از خود ب

 .شده استجدي مسئوالن   ینگران ساز

 مرتکبان نیشتریب کهچرا  ؛باشد تر يجد تیجمعی جوانبا توجه به  ایالمله در مسأ نیا رسد یمبه نظر 

   .دنده یم لیتشکي را نوجوانان و جوانان ا جامعهی در هر اجتماعي ضد رفتارها گریدخشونت و 

پرونده از لحاظ میزان  805ایالم با داشتن 1386تا 1380که از سال  دهد یمقضائیه نشان ي آمار و ارقام قوه 

بر اساس آمار دفترتحقیقات کاربردي ). 116: 1387،صدیق سروستانی(دپنجم قرار داري خشونت در رتبه 

 464فقره نزاع جمعی و  73فقره قتل،  18، 1390نخست سال ي نیروي انتظامی استان ایالم در شش ماهه 

همسر  ،ي خیابانیها نزاعقتل و ي افزایش وقوع پدیده . فقره نزاع فردي در ایالم به وقوع پیوسته است

ي گونه معضالت اجتماعی با پدیده  که این ي اخیر در ایالم نشان می دهدها سالآزاري و خودکشی در 

  .هستندخشونت در ارتباط 
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 .ستي ماامروزجامعه ي عمده  مشکالتی از معضالت و کي جوانان یپرخاشگرخشونت و  گفت توان یم

جبران   انیزچه به موقع اقدام نشود  ي اقدام نمود و چنانجدي آن به صورت ریشگیپي درمان و برا دیبا که

 در واقع، . بررسی شودی خشونت جوانان بررستالش شده پژوهش  نیادر  .ي به همراه خواهد داشتریناپذ

ترین عوامل اجتماعی گرایش جوانان شهر ایالم به خشونت  مهم هستیم کهیی به این سؤال پاسخگوبه دنبال 

  کدامند؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش

یی بین ها تنشخشونت جوانان از لحاظ سالمت اجتماعی قابل توجه است و ممکن است موجب 

هم از لحاظ وقت و نیرویی که خشونت جوانان ي له بررسی مسأ .دیگان و دیگران شو همسا ها، خانواده

خطر قربانی شدن و مرتکب شدن  زمینه سازشناسایی  نظراز هم و د کنن یم ها آنصرف حل دولت ها 

بعد نظري یا شناخت بهتر اهمیت و ضرورت این مطالعه چه از  .اهمیت داردبه اعمال خشونت آمیز جوانان 

 برنامه ریزي براي پیشگیري و کاهش نابهنجاري و نیز خأل یک پژوهش در زمینه (ه و چه از بعد عملیمسأل

ي ها دستگاهي مورد استفاده  تواند یمي این پژوهش ها افتهی .رسد یمضروري به نظر )خشونت جوانان  ي

 ،مراکز آموزش عالی ،آموزش و پرورش ،وزارت ورزش و جوانان: فرهنگی و متولی امور جوانان نظیر

با شناسایی عوامل مؤثر بر . ي مرتبط با جوانان قرار گیردها دستگاهنیروي انتظامی و سایر  ،سازمان بهزیستی

ل این پدیده ي خشونت جوانان و سنخ شناسی نوع خشونت و پرخاشگري آنان، می توان در راستاي کنتر

ه ابعاد آسیب براي برنامه ریزان زیرا مقابله با آسیب هاي اجتماعی زمانی میسر است ک اجتماعی تالش نمود؛

احساس  ،با کنترل خشونت جوانان. مشخص باشد تا بتوانند راهکار متناسب با آسیب موجود اعمال نمایند

می دانیم که این دو مؤلفه از عناصر اساسی  .امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در جامعه باال خواهد رفت

، از شد اجتماعی سبب تعالی جامعه خواهدي میزان سرمایه  ایشافزد، ناجتماعی به شمار می روي سرمایه 

ش و توسعه ه سطح تعامالت اجتماعی افراد گسترکنترل خشونت در جامعه سبب می شود ک ،سویی دیگر

  .یابد

  اهداف پژوهش

  به خشونت  شهر ایالمي ساله  29تا  15 گرایش جوانان اجتماعی عوامل بررسی :هدف کلی 
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  اهداف جزئی وخاص

   ؛تاجتماعی خانواده بر میزان گرایش جوانان به خشون –بررسی رابطه ي بین پایگاه اقتصادي  -

  ؛تبررسی رابطه ي بین قربانی خشونت شدن بر میزان گرایش جوانان به خشون -

 ؛تبررسی  رابطه ي بین برچسب خشونت خوردن و میزان گرایش جوانان به خشون -

 ؛فردتعیین میزان باورهاي مشوق به خشونت در  -

 .راهکارهایی به منظور کنترل خشونت جوانان ارایه ي -

 

  پژوهشپیشینه 

تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعی مؤثر « تحقیقی با عنوان ) 1388(و همکارانمحمود علمی  -

عدم  که متغیرهاي عدم دلبستگی به والدین ، هنتایج یافته هاي تحقیق نشان داد .نده اانجام داد» بر آن 

ین باهم ، داشتن دوستان نظارت والدین بر رفتار فرزندان ، بد رفتاري والدین یا فرزندان ، تضاد والد

دانش  با خشونت سخت گیري والدین و بندي به دستورات اخالقی ، تنبیه در مدرسه عدم پاي، بزهکار

  .داري داشتند اآموزان رابطه مستقیم و معن

رابطه پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده با «با عنوان تحقیقی ) 1389(و دیگرانمهربان پارسامهر  -

بین چهار عامل مؤثر در نتایج نشان داده . ه اندانجام داد» خشونت میان فردي نوجوانان پسر در شهر یزد

، همبستگی منفی و معنا خشونت آمیز نوجوانان و رفتارهاي) که در خانواده وجود دارند  (جامعه پذیري

تگی به که متغیرهاي کنترل والدین و دلبس نشان دادهسلسله مراتبی ج رگرسیون نتای. وجود داردداري 

براي تحصیلی ي سن و پایه  دلبستگی به خانواده ، ؛ متغیرهاي کنترل والدین،خانواده براي خشونت کالمی

ي سن و پایه  الدین،توافق ومتغیرهاي کنترل والدین، دلبستگی به خانواده، خشونت جسمانی مالیم و شدید؛

  .در مجموع  پیش بینی کننده هاي برجسته تري بودند ،تحصیلی براي خشونت میان فردي

رفتارهاي خشونت آمیز در و علل  فراوانی«نتحقیقی با عنوا )1385(و همکاران مسعود غالمعلی لواسانی -

نتایج نشان . نده اانجام داد »آموزانمعاونان و دانش ،از دیدگاه معلمان : راهنمایی لرستانی ي مدارس دوره 

که دانش آموزان پسر میزان خشونت کالمی و بدنی در مدرسه را به صورت معنا دار بیشتر از دختران  هداد

که معلمان و معاونان مدارس بر اهمیت عوامل  نشان داده سه گروه ي همچنین مقایسه . گزارش می دهند

  .کرده اندر مدرسه بیش از دانش آموزان تأکید فردي ، خانوادگی و اجتماعی در خشونت د
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ي طوالنی بررسی ها سالدر تحقیقات خود رفتار خشونت آمیز زندانیان را در طی  )147: 2005(نیلیگاگ -

 و 2و بی احترامی 1که در تمامی حاالت خشونت با تجربه احساس شرمندگی هاو نتیجه گرفت .ه استکرد

   .تهمراه اس 3مسخره شدن

  چارچوب نظري 

هاي مرتبط و مقتضی، به شناخت و تبیین  از طریق گزینش تلفیقی بهینه از نظریه سعی کردهاین مطالعه 

( ها و رویکردها، رویکرد تلفیقی نظریهي ، از میان مجموعه از این رو. بهتري از خشونت جوانان دست یابد

  .است هدایت نظري تحقیق انتخاب شده با توجه به متغیرهاي اصلی آن جهت) اثبات گرا و برساخت گرا

  فرصت هاي مشروع افتراقی 

براي این پیش می آید که جامعه دستیابی به برخی هدف ) کژرفتاري ( رابرت مرتون معتقد است انحراف 

اعضاي جامعه ي ولی وسایل ضروري براي رسیدن به این هدف ها را در اختیار همه ؛ ها را تشویق می کند

در نتیجه ، برخی افراد یا باید هدف هاي خاصی را براي خود برگزینند و یا براي رسیدن به . قرار نمی دهد 

 ، این نظریهدر واقع. کار ببرند ه هدف هایی که فرهنگ جامعه شان تجویز کرده ، باید وسایل نامشروعی را ب

ستوده ، ( می دهد ه مردم را تحت فشار قرارفشارهاي ساختاري می داند کي انحراف را به عنوان نتیجه 

1385  :129 .(  

  ناکامی کوهن

او کجروي را اعتراض . آلبرت کوهن منشأ این رفتارها را عدم دسترسی به هدف مورد قبول جامعه می داند 

محروم جامعه ذکر کرده که به شکل ویرانگري ، تخریب ي ناشی از یأس و نومیدي ، ناکامی و حرمان طبقه 

کوهن معتقد است در بسیاري موارد ارتکاب جرایم گوناگون به خاطر یک . و خشونت نمایان می شود

( بلکه هدف از ارتکاب جرم سرگرمی و لذت جویی می باشد ف سودمند گرایانه انجام نمی گیرد،هد

اقتصادي پایین  - پایگاه اجتماعی :فشار می توان گفتي با توجه به نظریه  ،بنابراین).  103: 1388مؤمنی، 

                                                           
1. Experience of feeling shamed 
2. Humiliated 
3. Ridiculed 
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سلیمی و (هاي خطرناك تأثیر عمده اي دارد کامی در ارتکاب خشونت جوانان و دیگر رفتاروالدین و نا

  ) .  344:  1386داوري ، 

  بی سازمانی اجتماعیي نظریه 

بر طبق این نظریه . بی سازمانی اجتماعی جرم و خشونت را ناشی از بی سازمانی محالت می داند ي نظریه 

ی در محالت ، کاهش همبستگی اجتماعی ، ناهمگونی جمعیت ، پایین پایین بودن کنترل اجتماعی غیر رسم

  ) . 86: 1385ممتاز، (اجتماعی افراد محله موجب افزایش جرم و خشونت می شود  –بودن پایگاه اقتصادي 

  نظریه یادگیري اجتماعی 

هاي متفاوت نظریات یادگیري اجتماعی ، کجروي را پدیده اي می دانند که اشخاص آن را در خالل  شیوه 

ها و  آنها معتقدند که جرم همانند دیگر رفتارها در اثر یادگیري هنجارها ، ارزش .یادگیري فرا می گیرند

یادگیري این است ي یکی از قوي ترین نقاط نظریه . رفتارهاي مرتبط با فعالیت مجرمانه آموخته می شود 

به دالیل متفاوت مرتکب جرم یا بزهکاري افراد که بر یگانگی افراد تأکید دارد و اعتقاد دارد که ممکن است 

  .وي می سنجندبه این دلیل انگیزه ها و انتظارات هر کس را بر اساس تجربیات . مشابه شوند 

  ) اکولوژي(دیدگاه بوم شناختی

آنها با محیط ي ت برگس در دیدگاه اکولوژي به توزیع پدیده ها و رابطه لوئیز ورث ، رابرت پارك و ارنس

می پردازند و جرم را تابعی از تغییرات اجتماعی می دانند که جدایی از تغییرات محیطی به وقوع می پیوندد  

به آنها شهر را . بین جرم و اکولوژي را در شیکاگو تبیین کنند ي برگس و همکارانش تالش کردند رابطه 

را تشکیل می دهد و  پیکره ي آن موجود که رشد می کند و کل  گرفتندعنوان یک موجود زنده در نظر می 

گرفتند که براي کارهاي مختلفی به خدمت گرفته می هایی در نظر  حوزه هاي متعدد شهر را به عنوان اندام

  .   می شوند

نهادي شده ممکن است به سبب وسعت ها و وسایل  میان هدف ، بریدگی)1957-1938(از نگاه مرتون

او مدعی . ها و محدود شدن تعریف راه هاي مشروع براي دست یافتن به هدف ها پدید آید یافتن هدف

گسستگی و انفصال موجب ضعف تعهد فرد می گردد و او را در وضعیت بی است که پیامدهاي این 

  .ه رفتارهاي خشونت آمیز می زنددچار کجروي می شود و دست ب ،در نتیجه .هنجاري قرار می دهد
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ي مند به دستیابی به منزلت باال هستند که نتیجه ه پایین عالقي جوانان و نوجوانان طبقه به اعتقاد کوهن 

. عدم دستیابی به چنین هدفی بی شک به شکست آنان می انجامد و دچار سرخوردگی و ناکامی می شوند

ي وجود می آید و زمینه ه هاي متفاوتی ب ی گیرد و ارزشدر بین این جوانان خرده فرهنگ دیگري شکل م

کوهن معتقد است ارتکاب رفتارهاي کجروانه . انجام اعمال غیرقانونی و کجروي در بین آنها بوجود می آید

  .لذت بردن و تفریح به حساب می آیدنوعی بلکه در بسیاري موارد  ،خاطر یک هدف سودمنده نه ب

مربوط می  سازمانی اجتماعی نه تنها منشأ کجروي را به ساخت اجتماعی و فرهنگبی ي از دیدگاه نظریه 

  .سازد، بلکه این توجیه را به دست می دهد که چرا افراد برخی اعمال کجروانه را مرتکب می شوند

متمرکز تأثیرات متقابل بین رفتار و محیط تأکید دارد و بر الگوهایی از رفتار یادگیري اجتماعی بر ي نظریه 

در این زمینه باندورا مدعی است  .می شود که فرد آنها را براي کنار آمدن با محیط در خود پرورش می دهد

  .یند الگو سازي آموخته می شودنسان از طریق مشاهده و در طول فراکه غالبا رفتارهاي ا

میزان  ،در واقع.داردهاي اجتماعی در فضا و زمان تأکید  توزیع فعالیتي دیدگاه بوم شناختی بر نحوه 

کجروي در یک منطقه معیار اصلی بی سازمانی اجتماعی است و بی سازمانی اجتماعی خود علت کجروي 

  .و کج رفتاري است

  مدل تحلیلی

ترین متغیرهاي مستقل  رابطه بین مهمي بیان کننده ) برگرفته از چارچوب نظري تحقیق (مدل تحلیلی زیر

  . تاستأثیرگذار بر خشونت جوانان 
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  باورهاي مشوق به خشونت

  

  

  پژوهش فرضیه هاي 

   .اجتماعی والدین و خشونت جوانان رابطه وجود دارد –رسد بین پایگاه اقتصادي  به نظر می -

 .رسد بین قربانی خشونت شدن و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد به نظر می -

 .رسد بین برچسب خشونت خوردن و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد به نظر می -

 .به نظر می رسد بین باورهاي مشوق خشونت و میزان خشونت  جوانان وجود دارد -

 

  تعریف مفاهیم و اصطالحات

کشورهاي مختلف تعاریف متفاوتی از جوان وجوانی در نزد برنامه ریزان امور جوانان وجود در  :جوانی

تا  15سال، در اتریش گروه سنی  29تا  14براي نمونه ، جوانان در جمهوري اسالمی ایران گروه سنی  .دارد

  .شده اندسال تعریف  35سال، و در تایلند گروه سنی صفر تا  40سال، در مالزي گروه سنی زیر  25

به  .ي تهاجم فیزیکی مرد براي اعمال کنترل مورد استفاده قرار گیردامی تواند به معن 1خشونت :خشونت

کاربرد نیروي فیزیکی یا تهدید به کاربرد آن به نحوي که بتواند لطمات جسمی عبارتی دیگر خشونت یعنی، 

فرد یا افراد دیگر یا مالك در این مورد ، خواست و رضایت . یا معنوي به شخص یا اشخاص وارد آورد 

                                                           

4.Violence  

  اجتماعی والدین - پایگاه اقتصادي

  تحصیالت  شغل  درآمد

 گرایش به

 خشونت

 

  قربانی شدن

  

برچسب خشونت 

 خوردن
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به نقل از افتخاري ،  ؛هافمن(رغم میل آنان به منصه ي ظهور می رسد  این عمل علی که یا این نیست

1379 :46 . (  

  .روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است :روش تحقیق

 38 :نفر شامل 769هزار و  76تعداد آنها  شهر ایالم، بهي ساله  29تا  15جوانان بین سنین  :آماريي جامعه 

  . بودندپسر  993هزار و  37دختر و   803هزار و 

ي مطبق متناسب با از طریق نمونه گیر ،ابتدا .بودروش نمونه گیري چند مرحله اي  :ي نمونه گیريشیوه 

صفت مورد نظر در . گردیدآن گاه براي انتخاب افراد از روش تصادفی ساده نیز استفاده ؛ حجم اقدام شده

  .نمونه گیري مذکور، جنس پاسخگویان است

است که با بوده نفر  382نمونه گیري کوکران  برآورد شده بااستفاده از روشي حجم نمونه  :حجم نمونه

نفر  400یند تعمیم نتایج، حجم نمونه به تعداد نمونه و نیز به منظور تحقق فرا کاهشتوجه به احتمال 

  .افزایش یافت

سؤال بر  83سؤال زمینه اي؛  13ؤال اصلی؛ س 98با  که بودابزار اصلی پرسشنامه  :ابزار گردآوري اطالعات

  .سؤال باز طراحی شد 2لیکرت و طیف اساس 

و ؛ ثبت شد SPSSافزار آماري  ها در نرم ها، داده نامه آوري پرسش پس از جمع :روش تجزیه و تحلیل اطالعات

ضریب  ،)ي مستقلها گروه  t(استیودنت t نآزمو: ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی سپس داده

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند اسپرمن و رگرسیون

ي براي محاسبه  .بودپرسشنامه داراي اعتبار سازه اي  ،در این تحقیق :تعیین اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیري

مقدار آلفاي محاسبه شده . استفاده شده است 1حاضر از روش آلفاي کرونباخي ضریب پایایی در مطالعه 

  .االت پرسشنامه می باشداي مورد قبول سؤت؛ که بیانگر آلفاس بوده  85%

  

  

                                                           

5. Cronbachs Alpha 
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  یافته هاي تحقیق

درصد را زنان تشکیل داده  18,5درصد آنان را مردان  و  81,5از بین تمامی پاسخگویان  :توصیف داده ها

 22ضمناً میانگین سنی پاسحگویان  .بودسال  29سال و حداکثر سن آنان  18حداقل سن پاسخگویان .ندبود

  .سال بوده است

درصد گفته اند که پدرشان  15پدر آنان در قید حیات است و تنها : صد افراد پاسخگو اظهار نموده انددر 85

 4,5درصد افراد پاسخگو اظهار نموده اند مادرآنان در قید حیات است و تنها .دارفانی را وداع گفته است

  درصد گفته اند مادرشان دارفانی را وداع گفته است

درصد داراي پدرانی با تحصیالت  46,5. سواد است پدرشان بی  اظهار داشته اند درصد پاسخگویان 30

درصد پاسخگویان اظهار  44,5.آنان داراي تحصیالت عالیه بوده انددرصد  23,5لم و زیر دیپلم و پدر دیپ

 3,5 لم و زیر دیپلم و مادربا تحصیالت دیپ درصد داراي 52 مادر. سواد است شان بی داشته اند مادران

  آنان داراي تحصیالت عالیه بوده انددرصد 

 14درصد داراي شغل دولتی و  44,5درصد داراي شغل آزاد،  25,5پاسخگویان بی کار، درصد  16پدر 

  90,5.مادر ده اندل کرغادرصد از کل مشاغل را اش یکمشاغل عالی تنها . درصد کارگر و کشاورز بوده اند

  .درصد داراي مشاغل آزاد بوده اند یکرصد داراي مشاغل دولتی و د 8,5پاسخگویان، خانه دار، درصد 

تومان در طول ماه هزار  656ان هزینه هاي آنان زو می ، تومان در ماه هزار 700متوسط درآمد خانواده ها 

  .بوده است

در منازل درصد  3,5و  ،منازل استیجاري دردرصد  17، پاسخگویان در منازل شخصی و پدري درصد 78

  .زندگی می کنندسازمانی 

ا عدرصد از کسانی که اد 32.درصد پاسخگویان اظهار داشته اند با والدین خویش زندگی می کنند 87,5

درصد علت  4. علت این امر را فوت یکی از والدین دانسته اند ،گی نمی کننددداشته اند با والدین خود زن

  .اند بیان کردهدرصد سایر  12درصد متارکه و  52امر را طالق، 
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درصد  14درصد پایین و تنها  29,5متوسط،  یدرصد پاسخگویان داراي پایگاه اقتصادي اجتماع 56,5حدود 

  .تصادي اجتماعی باالیی بوده اندقداراي پایگاه ا

  ون فرضیه هاآزم

اجتماعی والدین و خشونت  جوانان رابطه وجود  –به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادي  :اولي فرضیه 

  .دارد

را نشان  اجتماعی والدین و خشونت  جوانان –پایگاه اقتصادي  رابطه ي بیني فرضیه  )1(ي جدول شماره

  .می دهد

  عنوان آزمون sig  r  نتیجه آزمون

  ضریب همبستگی اسپرمن -0,65 0,43  پذیرش فرض تحقیق

  

تر از سطح بیش (sig=0.43)داري به دست آمده  اچون سطح معن)1(ي جدول شمارهبا توجه به محاسبات 

 به عبارت. ورد پذیرش واقع می شودفرضیه ي تحقیق م ،؛ بنابرایناست (sig=0.05)داري معین  امعن

میزان ضریب همبستگی . اجتماعی  و خشونت جوانان همبستگی وجود دارد –بین پایگاه اقتصادي  ،دیگر

  .محاسبه شده بیانگر قوي بودن همبستگی بین دو متغیر است

با باال  ،دیگر به عبارت. عکوس بین دو متغیر استجهت ضریب همبستگی منفی بوده و بیانگر همبستگی م

یا این که میزان خشونت در افراد .ه خواهد شداجتماعی از میزان خشونت کاست -رفتن پایگاه اقتصادي 

  .اجتماعی پایین بیشتر از افراد منتسب پایگاه باالست-وابسته به پایگاه اقتصادي

  .به نظر می رسد بین قربانی خشونت شدن و میزان خشونت جوانان رابطه وجود دارد :دومي فرضیه 

را نشان می  شدن و میزان خشونت جوانانبین قربانی خشونت رابطه ي بین ي فرضیه ) 2(ي جدول شماره

  .دهد
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  عنوان آزمون sig  r  نتیجه آزمون

  ضریب همبستگی اسپرمن 0,60 0,000  پذیرش فرض تحقیق

  

کمتر از  (sig=0.000)داري به دست آمده  ان سطح معنچو) 2(ي جدول شمارهبا توجه به محاسبات 

به . فرضیه ي تحقیق مورد پذیرش واقع می شود ؛ از این رو،است (sig=0.05)داري معین  اسطح معن

جهت ضریب همبستگی . و خشونت جوانان همبستگی وجود دارد قربانی خشونت بودنبین  ، عبارتی دیگر

با افزایش میزان قربانی خشونت  ،دیگر به عبارت. یر استمثبت بوده و بیانگر همبستگی مستقیم بین دو متغ

 (r=0.60)شدت ضریب همبستگی محاسبه شده . راد نیز اضافه می شودبودن بر تمایالت پرخاشگرانه ي اف

  .غیر استبین دو مت قويبیانگر میزان همبستگی 

  .بین برچسب خشونت خوردن و گرایش جوانان به  خشونت رابطه وجود دارد : سومي فرضیه 

را نشان می  برچسب خشونت خوردن و گرایش جوانان به خشونترابطه ي ي فرضیه ) 3(ي جدول شماره

  .دهد

  عنوان آزمون sig  r  نتیجه آزمون

  ضریب همبستگی اسپرمن 0,73 0,000  پذیرش فرض تحقیق

  

کمتر از  (sig=0.000)داري به دست آمده  اچون سطح معن) 3(ي جدول شمارهبا توجه به محاسبات 

به . واقع می شودورد پذیرش فرضیه ي تحقیق م ،از این رو ؛است (sig=0.05)داري معین  اسطح معن

جهت ضریب . و خشونت جوانان همبستگی وجود دارد برچسب خشونت خوردنبین  ،دیگر عبارت

به عبارتی دیگر با افزایش میزان . همبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مستقیم بین دو متغیر است

همبستگی  شدت ضریب. برچسب خشن خوردن بر تمایالت پرخاشگرانه ي افراد نیز اضافه می شود

  غیر استبین دو مت خیلی قويبیانگر میزان همبستگی  (r=0.73)محاسبه شده 
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به نظر می رسد بین باورهاي مشوق خشونت و گرایش جوانان به خشونت رابطه وجود  : چهارمي فرضیه 

  .دارد

 را نشان بین باورهاي مشوق خشونت و گرایش جوانان به خشونترابطه ي ي فرضیه ) 4(ي جدول شماره

  .می دهد

  عنوان آزمون sig  r  نتیجه آزمون

  اسپرمنضریب همبستگی  0,79 0,000  پذیرش فرض تحقیق

  

کمتر از سطح  (sig=0.000)داري به دست آمده  اچون سطح معن)4(ي جدول شمارهبا توجه به محاسبات 

 به عبارت. پذیرش واقع می شود فرضیه ي تحقیق مورد  ،از این رو ؛ است (sig=0.05)داري معین  امعن

جهت ضریب . و خشونت جوانان همبستگی وجود دارد باورهاي مشوق خشونت داشتنبین  ،دیگر

با افزایش باورهاي  ،دیگر به عبارت. تقیم بین دو متغیر استهمبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مس

شدت ضریب همبستگی محاسبه شده . ودخشونت افراد بر تمایالت پرخاشگرانه ي افراد نیز اضافه می ش

(r=0.79)  غیر استبین دو مت قويبیانگر میزان همبستگی.  

  نتیجه گیريبحث و 

له ي شهر ایالم به سا 29تا  15محوراصلی پژوهش حاضر، بررسی عواملی اجتماعی گرایش جوانان  

  .خشونت است

 .اجتماعی و میزان خشونت جوانان بود -که بیانگر وجود همبستگی بین پایگاه اقتصادي نخستفرضیه ي 

با  ،دیگر به عبارت. تداشهمبستگی معکوس بین دو متغیر  نشان ازجهت ضریب همبستگی منفی بوده و 

افراد یا این که میزان خشونت در .اجتماعی از میزان خشونت کاسته خواهد شد -اقتصادي باال رفتن پایگاه 

  .اجتماعی پایین بیشتر از افراد منتسب به پایگاه اجتماعی باالست-وابسته به پایگاه اقتصادي

جهت ، نت شدن و میزان خشونت جوانان بودوجود همبستگی بین قربانی خشوکه داعیه دار دوم ي فرضیه 

با افزایش  ،دیگر به عبارت. تقیم بین دو متغیر استضریب همبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مس
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شدت ضریب همبستگی . میزان قربانی خشونت بودن بر تمایالت پرخاشگرانه ي افراد نیز اضافه می شود

  غیر استبین دو مت قويبیانگر میزان همبستگی  (r=0.60)محاسبه شده 

برچسب خشونت خوردن و گرایش جوانان به  خشونت که داعیه دار وجود همبستگی بین  سومفرضیه ي 

با  ،دیگر به عبارت. بین دو متغیر است جهت ضریب همبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مستقیم. بود

شدت ضریب . افزایش میزان برچسب خشن خوردن بر تمایالت پرخاشگرانه ي افراد نیز اضافه می شود

  .غیر استبین دو مت خیلی قويبیانگر میزان همبستگی  (r=0.73)همبستگی محاسبه شده 

و گرایش جوانان به   باورهاي مشوق خشونتبین وجود همبستگی  بیان کننده يکه  چهارمي  فرضیه

 به عبارت. تقیم بین دو متغیر استجهت ضریب همبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مس. خشونت بود

شدت ضریب . با افزایش باورهاي خشونت افراد بر تمایالت پرخاشگرانه ي افراد نیز اضافه می شود ،دیگر

  غیر استبین دو مت قويبیانگر میزان همبستگی  (r=0.79)همبستگی محاسبه شده 

کجروي به پایگاه اجتماعی و طبقات اجتماعی مرتبط بوده و منشأ این احساس ناکامی، ي براساس فرضیه 

کوهن کجروي را اعتراض ناشی از یأس و . را عدم دسترسی به هدف مورد قبول جامعه می داند رفتارها

طبقه محروم جامعه ذکر کرده که به شکل ویرانگري ، تخریب و خشونت ي نومیدي ، ناکامی و حرمان 

. بود ناکامی و گرایش جوانان به  خشونتوجود همبستگی بین  بیانگر نتایج پژوهش حاضر. نمایان می شود

  . جهت ضریب همبستگی مثبت بوده و بیانگر همبستگی مستقیم بین دو متغیر است. 

طبق نظریه برچسب اجتماعی، جامعه و نظام هنجاري در مقابل افراد کجرو واکنش نشان داده و برچسب 

که گاه فرد، آگاهانه یا ناآگاهانه، دورنمایه ي برچسب وارد بکر معتقد است که .کجروي را به آنها وارد آورد

به تصویري جدید را از خویش، در ذهن ساخته و پرداخته می کند؛ و شروع . آمده بر خود را می پذیرند

مفهومی . نجاست که رفتار وي، شکل کجروي دومین را به خود می گیردآ. رفتار مناسب با آن می نماید

که برچسب کجرو بودن را بر خود  به گونه ايمستمر در رفتارهاي کجروانه،  حاکی از نوعی درگیري

نتایج این پژوهش بیانگر . پذیرفته، و آن را یکی از ویژگی هاي شخصیتی خود محسوب داشته است

با افزایش میزان برچسب خشن خوردن بر تمایالت  ،دیگر به عبارت. استهمبستگی مستقیم بین دو متغیر 

  .افراد نیز اضافه می شود پرخاشگرانه ي
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  پیشنهادها   

براي موشکافی دقیق تر خشونت نوجوانان و جوانان، ابعاد دیگر آن از قبیل خشونت جنسی و  -

 .خشونت عاطفی مورد توجه قرار گیرد

خشونت جوانان بهتر است فقط یکی از عوامل خانوادگی، اجتماعی، ي براي بررسی دقیق تر پدیده  -

 .مطالعه و بررسی شودفردي و یا محیطی 

 .این مسأله به صورت طولی بررسی شود ،اگر امکانات مالی و زمان کافی اجازه دهد -

  .خشونت با روش کیفی و مطالعه ي عمیق نیز بررسی شودي پدیده  -

   پیشنهادهاي کاربردي

 رزندان به ویژه در محیط خانوادگی؛برقراري روابط عاطفی با ف -

ه والدین با یکدیگر خاصه در یري هاي خانوادگی به ویژدها و درگکاهش کشمکش ها و تضا -

 .فرزندان حضور

 ه آنها در خانه و مدرسه و اجتماع؛ه بدنی، تحقیر بچه ها در جمع و انگ زدن بیاجتناب از تنب -

مشارکت جویی و مسئولیت پذیري جوانان و نوجوانان یکی از راهکارهاي مهم تقویت سرمایه  -

 خشونت در بین جوانان می باشد؛اهش اجتماعی و به تبع آن ک

استفاده از زبان مالیم و محبت آمیز در برخورد با جوانان و به کارگیري عوامل تشویقی و سیاست  -

 هاي سلبی در آموزش و ارشاد آنان؛و سیاست  ی به جاي استفاده از عوامل تهدید آمیز هاي ایجاب

مختلف جامعه  هاي برابر براي اقشار فرصت آوردنکاهش نابرابري و بی عدالتی اجتماعی و فراهم  -

 در زمینه هاي مختلف؛

گرم و صمیمی با جوانان و تقویت پیوندهاي خانوادگی از طریق توجه به خواسته ي ایجاد رابطه  -

هاي جوانان، اهمیت قائل شدن براي نظرشان و مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیري هاي 

 .خانوادگی
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This research have been done with the aim of studying social factors effective of Ilam 
city's 15-29 years youth attitude toward aggressiveness in 2012. For theoretical frame 
work it was used sociological theories in both conformist and structuralist paradigms 
and theorists like Bandeura & Satterland, Bergess, Iekerz, and Howard Becher. 
Research method is descriptive and survey type. Statistical community are Ilam city's 
15-29 years youth with 76796 subjects and sample volume 400 subjects. Sampling 
method is classification sampling in proportion with volume and simple random 
method was used to select subjects. Main tools of present research are questionnaire 
and supplementary tools is referring to library in this research, questionnaire has 
structural validity and its  - Cronbach is 85% for reliability coefficient. Research 
results showed that following variables have a meaningful and direct relationship with 
youth aggressiveness: "Socio- economic status, victim observer of aggression, having 
title of aggressive and incentive believes of aggression". Finally, with respect to 
obtained results, it is introduced recommendations and procedures to lessen the 
aggression of youth in our society.  
 

  


