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 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

 

  تأثير گروه همساالن منحرف: خشونت بين فردي نوجوانان پسر

  
  14مهربان پارسامهر
  15فائزه ديوبند

  

  : چكيده
پژوهش حاضر باهدف تعيين رابطه بين ميزان پيوند  با همساالن منحرف و خشونت بين فردي نوجوانان پسـر صـورت   

اي چنـد  دانش آموز پسر دبيرستانهاي شهر يزد كه بـا روش خوشـه   385. بود همبسنگيروش پژوهش حاضر . يافته است
نتايج نشان داد كه بـين ميـزان پيونـد بـا همسـاالن       .اي انتخاب شده بودند به پرسشنامه خودگزارشي پاسخ گفتندمرحله

داري وجود دارد و نوجواناني كه به ميـزان بيشـتري بـا همسـاالن     منحرف و خشونت بين فردي همبستگي مثبت و معني
  .انداند ميزان خشونت بيشتري داشتهمنحرف در ارتباط بوده

  

  پسر، شهر يزدهمساالن منحرف، خشونت بين فردي، نوجوانان  :واژگان كليدي
  

  مقدمه

بـرد و داراي ابعـاد فيزيكـي،    باشد كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش به كار ميرسان ميعملي آسيب 16خشونت

خشونت رفتاري است كه با هدف آسيب رساندن به ديگري ). 4: 1382سجادي، (رواني، اقتصادي و حتي جنسي است

صـديق  (زند و دامنه آن از تحقير و توهين، تجاوز و ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايي و قتل گسترده استسر مي

همچنين خشونت به عنوان رفتاري تهاجمي تعريف شده است كه شخص به قصد صـدمه و  ). 113: 1387سروستاني، 

ت فيزيكي و يا كالمي و يا در قالـب تخريـب   تواند به صوردهد كه ميآسيب رساندن به افراد و اشياء از خود نشان مي

كرمـي نـوري و   (اشياء و لوازم و باالخره زير پا گذاشتن مقررات و قوانين در محيط زندگي با آگاهي قبلي تجلـي يابـد  

نسبت به انسان اعـم از  (را به چهار نوع فيزكيتوان آنتر از خشونت ميبندي كليدر يك تقسيم ).236: 1370مرادي، 

                                        
  استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد  - 14
  

  كارشناسي ارشد جامعه شناسي         - 15
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، كالمــي، )فــردي و خشــونت نســبت بــه اشــياء و امــوال اعــم از امــوال شخصــي و يــا عمــومي ي و ميــانفــرددرون

  ). 34-35: 1382پورچيت ساز، (تقسيم كرد) سرپيچي از مقررات(و اجتماعي) تركيبي از دو نوع قبلي(تركيبي

هـاي  درگيـري  ها همواره به داليل مختلـف بـا يكـديگر   خشونت پديده جديدي نيست و در طول تاريخ، انسان

اما آنچه در جامعه امروز آن را به يك مسئله اجتماعي تبديل كرده است افزايش ميـزان آن در  . اندآميز داشتهخشونت

-دادنها، هـل ما هر روزه شاهد تظاهر خشونت در اطراف خود، در اشكال مختلفي چون ناسزاها، فحاشي. جامعه است

هاي ورزشي، موال دولتي و غير دولتي و مانند آن در كوچه و خيابان، زمينهاي به اها و آسيب رساندنها، دادكشيدن

   .اماكن عمومي و مدارس هستيم

چرا كه نوجـواني آسـتانه ورود بـه    . اي برخوردار استدر اين ميان مسئله خشونت در ميان نوجوانان از اهميت ويژه

گريز ناپذير از تحول آدمي است كه به دليـل حساسـيت   نوجواني، مرحله ). 104-103: 1373گيدنز،(تر است جامعه وسيع

. گيردكسب هويت اجتماعي و رفتار بهنجار در اين دوره صورت مي). 17: 1385نجفي، (ويژه همواره مورد توجه بوده است

هاي جامعه اتفاق بيفتد امكان بـروز رفتارهـايي چـون خشـونت نيـز كمتـر       اگر پيوند اجتماعي قوي ميان نوجوان و ارزش

با توجه به اينكه شخصيت آدمي در اين سنين تحـت تـأثير نهادهـا و عوامـل اجتمـاعي      ). 123-119: 1381ممتاز، (است

شناخت و كنترل اين عوامل نقش مؤثري در رفتار بهنجار نوجوان خواهـد  ) 104-103: 1373گيدنز،(گيردشدن شكل مي

-جوانان در اين سنين، خشونت از طريق فرايند جامعـه آميز نوصورت عدم شناخت و كنترل رفتارهاي خشونتو در  داشت

هـاي شـديدتر   ها در جامعه ادامه پيدا كند و حتي به خشـونت هاي رفتاري آنپذيري، تثبيت و به صورت بخشي از ويژگي

درصد از پسراني كه در سـنين نوجـواني    60نيز نشان داد،  1993در سال  17همچنان كه پژوهش اولئوس. نيز تبديل شود

آميـز و جنـگ و دعـوا پرداختـه     هـاي خشـونت  سـالگي نيـز بـه فعاليـت     24ها شركت كرده بودند، در سـنين  درگيريدر 

  ). 1993اولئوس، (بودند

اي در ميان عوامل گوناگون جامعه پذيري در دوران نوجواني، نقش گروههمسـاالن ودوسـتي از اهميـت ويـژه    

چون و چـرا بيـنش والـدين    جوانان ممكن است به سادگي و بيدر سنين نوجواني تنها معدودي از نو.  برخوردار است

تر و استقالل از والدين و كاهش چرا كه نوجواني آغاز ورود به جامعه وسيع). 104-103: 1373گيدنز،(خود را بپذيرند

                                        
1 - Olweus 
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تبـاط و  نوجوانان در اين سنين نسبت به والدين و مربيان خود بدبين شده و تمايـل بـه برقـراري ار   . ارتباط با آنهاست

  ). 835-832: 1381كاپالن،(الگوبرداري از همساالن خود را خواهند داشت

كننـد؛ در تحقيـق حاضـر بـه دنبـال      پذيري نوجوانان ايفـا مـي  با توجه به اهميتي كه گروه همسالن در جامعه

رابطه وجـود  پاسخگويي به اين سؤال هستيم كه آيا بين ميزان پيوند با همساالن منحرف و ميزان خشونت بين فردي 

  دارد؟ 

  پيشينه تحقيق

در پژوهشـهاي  .شـوند پژوهشهاي صورت يافته در اين زمينه به دو دسته پژوهشهاي داخلي و خـارجي تقسـيم مـي   

به بررسي تأثير عوامـل اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي در تبيـين رفتـار خرابكارانـه جوانـان         ) 1378(داخلي، نيك اختر 

اي، از يـك  گيـري تصـادفي خوشـه   مطالعه از طريق پرسشنامه خود گزارشي و با شيوه نمونـه اطالعات اين . پرداخته است

نتـايج ايـن   . اند، بدست آمـده اسـت  سالگي قرار داشته 19تا  14نفري دختران و پسران دبيرستاني كه در سن  527نمونه 

هـاي  هـا در فعاليـت  ان مشـاركت آن جواناني كه با دوستان بزهكار خود معاشـرت دارنـد، ميـز   : تحقيق نشان داده است كه

  . افزايش زيادي داشته است) خشونت اقتصادي(خرابكارانه

به بررسي نقش مدرسه در آسيب شناسي اجتماعي نوجوانان در كانون اصالح و تربيت تهران ) 1380(نيا فاضل

نمونه گيري هدفمند انتخاب نفر از مددجويان كانون اصالح و تربيت به روش  77اطالعات اين پژوهش از . پرداخته است

  . زاي اجتماعي نوجوانان كانون اصالح و تربيت مؤثرندنتايج آن نشان داد گروه همساالن در رفتارهاي آسيب. شده است

دستگير  1381به بررسي ميداني بزهكاران نوجواني كه به جرم بزهكاري در تهران در سال ) 1381(مشكاني 

سال، كه در آن سال دستگير شده بودند و با  18پسر زير  90دختر و  15ين پژوهش از اطالعات ا. اند، پرداخته استشده

نتايج حاصل از اجراي تحليل رگرسيون نشان داد كه تنها سه عامل . استفاده از مصاحبه سازمان يافته به دست آمده است

اي در تعيين زهكاران نقش تعيين كنندهو ارتباط با ب) مذهبي و اخالقي(هاوابستگي نوجوان به خانواده، باورها و نگرش

  .اندشدت بزهكاري داشته

اي، به تأثيرپذيري پسران و دختران نوجوان از الگوهاي با تكيه بر نظريه يادگيري مشاهده) 1382(ساز پورچيت

ال سوم آموزان ساز دانش) دختر 202پسر و   176(نفر 378اطالعات اين پژوهش از  . پرخاشگري دوستان پرداخته است
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نتايج نشان داده است ميزان خشونت دوستان در موافقت پسران . دوره راهنمايي تحصيلي در شهر يزد به دست آمده است

  .و مدرسه و زمان تماشاي تلويزيون در موافقت دختران با رفتار پرخاشگرانه مؤثر است

به بررسي به نقش ) 1990(  20و رامسي 19، دبارشي18اما در پژوهشهاي صورت يافته در خارج از ايران، پيترسون

. اندخانواده، خصوصاً اثرات متقابل والدين فرزندي به عنوان يك فاكتور تعيين كننده در توسعه اختالالت رفتاري پرداخته

كند هاي صورت يافته در مورد اختالالت رفتاري، سعي مياين تحقيق با استفاده از روش اسنادي، با توجه به تالش

شود را نشان شود و به رفتارهاي ضد اجتماعي در نوجواني منجر ميا كه از تأثير والدين در كودكي شروع ميروندي ر

اين . گذارددر مرحله اول كه ابتداي كودكي است، كنترل و تربيت ضعيف والدين بر هدايت مسائل نوجوانان اثر مي. دهد

شود و در نهايت در اواخر توسط همساالن بهنجار ميامر در مرحله كودكي ميانه منجر به شكست تحصيلي و طرد 

  . شودكودكي و يا اوايل نوجواني اين امر منجر به پيوستگي به همساالن مجرم و در نهايت انحراف مي

دار نوجوانان به آزمون اثر والدين و همساالن بزهكار بر رفتارهاي مسئله) 1999( 23و دانكن 22، تري21دنيس

دار در اين پژوهش رفتارهاي ضد اجتماعي، مصرف مواد مخدر، شكست در تحصيل رفتارهاي مسئله منظور از. اندپرداخته

نتايج حاصل از . ها بدست آمده استنوجوان و والدين آن 204اطالعات اين پژوهش از . و ريسك باالي جنسي بوده است

دار نوجوانان هاي انواع رفتارهاي مسئلههبيني كنندترين پيشاين پژوهش نشان داد كه پيوند با همساالن بزهكار قوي

  .بودند

هاي منحرف بر انحرافات خودگزارشي ضمن پژوهشي به ارزيابي اثرات همنشين) 2000( 24هيون و ويرجن

نتايج . به دست آمده است)  =n 89و  =110n(ساله 18- 13اطالعات اين پژوهش از دو گروه . اندنوجوانان پسر پرداخته

  .همنشين منحرف اثرات مستقيم و معناداري بر انحرافات خودگزارشي دارد نشان داده است كه

                                        
18- Patterson 

19- Debaryshe 

3- Ramsey 

21 - Dennis 

22 - Terry 

23- Duncan 

24 - Virgen 
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هاي همسال بر رفتار ضد اجتماعي نوجوانان به بررسي رابطه بين پيوند با گروه) 2004(   26و ميجر 25دكوويك

د بين ميزان نتايج نشان دا. نوجوان در مدارس به دست آمده است 603اطالعات مربوط به اين پژوهش از . اندپرداخته

  .داري وجود داردبستگي و پيوند با همساالن بزهكار و رفتار ضد اجتماعي رابطه معني

ضمن پژوهشي  به بررسي اين نكته پرداختند، كه كدام عامل خانواده و همساالن در ) 2004( 28و فوشي 27ارييج

-دانش. به دست آمده است 9و  8هاي يهنوجوان پا 5026خشونت نوجوانان مؤثرترند؟ اطالعات مورد نياز اين پژوهش از 

نتايج نشان داده است كه خشونت . ماه گذشته را، تكميل كرده بودند 6آموزان پرسشنامه خودگزارشي مربوط به وقايع 

البته خشونت دوستان براي . دوستان و خشونت خانواده سطح همانندي از همبستگي را با خشونت نوجوانان داشتند

  . بيني كننده بهتري بوده استنوجوان بيشهاي اخيرتر  خشونت

هاي داده. به بررسي ارتباط بين سطح انحراف گروه همساالن بر رفتارهاي انحرافي پرداخته است) 2008( 29هابس

داري بين نتايج نشان داده است كه رابطه معني. سال به دست آمد 16تا  18پسر سنين  67دختر و  63مربوط از 

گرايي، سن و رگرسيون چندگانه نشان داده است كه متغيرهاي برون. ت در انحراف وجود داردهمساالن منحرف و شرك

آنواي دوراهه نشان داده است كه درحالي كه . هاي قوي براي رفتار انحرافي هستندبيني كنندههمساالن منحرف پيش

  .كنند، گروه همساالن اثر خاص خود را داردديگر فاكتورها به انحراف كمك مي

  چارچوب نظري تحقيق

  30نظريه فراواني معاشرت

كند نشان دهد كه جنايت و انحراف از طريق انتقال فرهنگي در سادرلند در نظريه فراواني معاشرت كوشش مي

كند نقطه قوت اين نظريه دراين است كه نه تنها شرايط الزم بروز جرم را توصيف مي. گرددهاي اجتماعي واقع ميگروه

  .نمايد تا فرايندهايي را كه موجب مجرم شدن يك فرد شوند نيز تبيين كندبلكه كوشش مي

                                        
25- Dekovic 

26 - Wissink 

27 -  Arriage 

28 - Foshee 

5- Meghan 
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مساعد يا ) هاپيام(هاي خاص خود، تعاريف يا معاني هنجاريبر حسب ديدگاه سادرلند، هر يك از ما در گروه

هاي رباره تخلفشود كه تعاريف مساعد دآموزيم اما يك فرد هنگامي مجرم ميهاي قانوني مينامساعدي را درباره تخلف

  . اين اصل همخواني افتراقي است: ها پذيرفته باشدقانوني را بيش از تعاريف نامساعد در باب آن

آيد بلكه آنچه بيشتر اهميت بنابراين، رفتار مجرمانه تنها به علت همنشيني يا تماس با افراد مجرم به وجود نمي

  ). 90-81: 1381ممتاز، (يابندشمرند، انتقال ميتخلفات را مجاز ميهايي كه برخي از هايي هستند كه توسط آندارد پيام

  :سادرلند براي تبيين رفتار مجرمانه، اصول موضوعه زير را پيشنهاد كرده است

  .رفتار مجرمانه آموختني است و نه موروثي -1

 .گيرديادگيري در ارتباط با ديگران و عموماً به صورت شفاهي و به كمك كلمات صورت مي -2

 .پيونددهاي نزديك كه با فرد روابط صميمانه دارند به وقوع ميبخش عمده يادگيري در چارچوب گروه -3

 .يادگيري رفتار مجرمانه، مراحل مختلفي دارد -4

همه مردم جامعه نظر مطلوب نسبت به رعايت . هاي دروني، آموختني استكسب انگيزه و ميل به ابراز كشش -5

گاهي فرد با گروهي در ارتباط است كه هنجارهاي حقوقي براي اعضاي آن مطلوب است ولي . ندارندهنجارهاي حقوقي 

 .كند كه افراد نزديك به او مخالف اطاعت از قواعد هستندگاهي فرد در محيطي زندگي مي

شتر از كساني است اند، بيزند كه آميزش او با كساني كه موافق شكستن قاعدهزماني فرد به عمل بزهكارانه دست مي - 6

 . اندكه مخالف شكستن قاعده

 .ارتباطات گوناگوني كه فرد با ديگران دارد، از لحاظ فراواني، شدت و اهميت در هر فرد متفاوتند -7

 .يادگيري رفتار بزهكارانه فقط محدود به فرايند تقليد نيست-8

براي . ها تبيين كردتوان با اتكا به اين نيازها و ارزشيهاست اما جرم را نماگر چه رفتار مجرمانه مبين نيازها و ارزش -9

 .مثال، دزدي به علت نياز به پول نيست بلكه به دليل روشي است كه هر فرد براي دستيابي به پول، آموخته است

اما از آنجا كه بر انتقال تعاريف . كندبدين ترتيب، نظريه همخواني افتراقي، جرم را بر اساس يادگيري تبيين مي

  ). 58- 55: 1380سخاوت، (جرم به وسيله ديگران تأكيد دارد بنابراين در چارچوب يادگيري اجتماعي نيز هست
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شود اين است كه انجام رفتارهاي انحرافي همچون خشونت از در مجموع آنچه از اين اصول موضوعه استنباط مي

و ميزان يادگيري از گروههاي مختلف به شدت، اهميت و . گيسرداز ديگران صورت مي طريق يادگيري اين نوع رفتار

  .ميزان ارتباطي بستگي دارد كه فرد با آن گروه دارد

با توجه به اينكه در سنين نوجواني گروه همساالن از ارج و قرب بااليي براي نوجوان برخوردار مي شوند و فرد با  

اي قائل است؛ ميزان اثرپذيري و يادگيري رفتار روه در ارتباط است و براي آن اهميت ويژهشدت و ميزان بيشتري با اين گ

بنابراين اگر گروه همساالن و دوستي از افراد منحرف و خشونت طلب باشند . از اين نوع گروه برايش بيشتر خواهد شد

  .اين نوع رفتار را به فرد انتقال خواهند داد

  روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه كليه دانش آموزان پسر سالهاي اول تا سوم  .باشداز نوع همبستگي ميروش پژوهش حاضر 

نفر اعالم شده  13610، تعداد87- 88دبيرستانهاي دولتي و غيردولتي آموزش و پرورش هستند كه در سال تحصيلي 

حاسبه شد و به روش نمونه گيري نفر م 385نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران برابر با . بودند

  .هاي موجود انتخاب شدتصادفي از بين خوشه

  ابزار پژوهش

اين پرسشنامه متغيرهاي جمعيت شناختي و كنترل را كه به  :پرسشنامه مشخصات اجتماعي، جمعيت شناختي

تولد، پايه تحصيلي، نوع  اند از سن، محلگيرد، كه عبارتگذارند در بر ميرسيد در رفتار نوجوانان تأثير مينظر مي

اجتماعي پاسخگويان، از  - براي تعيين پايگاه اقتصادي. اجتماعي خانواده - مدرسه، تعداد فرزندان خانواده و پايگاه اقتصادي

) 32،1983نام(و ) 1961، 31دانكن(هاي تحصيالت و شغل پدر و مادر، نوع مسكن، و درآمد خانواده روش تركيبي و شاخص

سپس ميانگي . به آنها داده شد 5الي  1داور، وزن  30شاخص مذكور به  6ين اساس ضمن طرح  اين بر ا. استفاده شد

 7، تحصيالت مادر1/4،  تحصيالت پدر 29/4، درآمد خانواده 49/5شغل پدر : وزني هر عامل به ترتيب زير مشخص گرديد

                                        
1-Nam 

2- Duncan 
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ه فرد، رتبه كل فرد بدست آمد و در نهايت با در مرحله بعد از مجموع نمرات جزئي خانواد.  2، مسكن 3/2، شغل مادر 2/

  . استفاد از روش محاسبه دامنه تغييرات، سه طبقه اقتصادي باال؛ متوسط و پايين محاسبه گرديد

براي سنجش گرايش به خشونت از  :33هاي تضاداز مقياس تاكتيك(CTS) پرسشنامه خشونت بين فردي

براي اولين بار استراوس آن را  .استفاده شده است) CTS(اي تضاد ها يعني مقياس تاكتيك هيكي از مهمترين مقياس

اين مقياس براي اولين بار . چند بار تصحيح شده است 1979-1990هاي ابداع نمود و در فاصله ي سال 1979در سال 

به طور روزافزون به  CTSمقياس ).. 40:  1381چلبي،(بود % 82توسط استراوس به كار گرفته شد و ضريب روايي آن 

مقاالت متعددي در مورد اين مقياس . عنوان ابزاري در تشخيص بيماري در خانواده درماني مورد استفاده قرار مي گيرد

يك سال  CTSنقطه ارجاعي . اند كه اعتبار، روايي و ساختار عاملي اين مقياس را به اثبات رسانده اندنوشته شده

هاي اصلي با روش چرخش واريماكس استفاده شد و اعتبار پرسشنامه از تحليل مؤلفهبراي سنجش ). 1383زارعي،(است

هاي همه مؤلفه. مشخص شدند) 1جدول شماره (سه عامل سه عامل خشونت كالمي، جسماني ماليم و جسماني شديد 

و براي . دنددرجه بندي ش) بار 10، و بيش از 10- 6، 5-3، 2- 1هرگز؛ (اي ليكرتمقياس بر اساس طيف پنج درجه

، 2، جسماني ماليم 1خشونت كالمي وزن ( 3-1سنجش خشونت در مجموع براي هر واحد، با توجه به شدت آن، وزن 

نيز نشان داد كه پرسشنامه مذبور از پايايي الزم ) 2جدول شماره (نتايج آلفاي كرونباخ . داده شد) 3جسماني شديد 

  .برخوردار است

براي سنجش ميزان پيوند با دوسـتان و همسـاالنم منحـرف از يـك پرسشـنامه       :رفپرسشنامه پيوند با دوستان منح

محقق ساخته استفاده شد در اين پرسشنامه از پاسخگو در مورد ويژگي هاي دوستان و همساالن وي كه با آنها در ارتباط 

ز مدرسه، مصـرف سـيگار،   هستند مواردي همچون جنگ و دعوا، سرو صدا و غوغا، آسيب رساندن به وسايل مدرسه، فرار ا

حمل چاقو و اسلحه سرد و درگيري با دانش آموزان و معلمان مورد سؤال قرار گرفتـه بـود و پاسـخگويان مـي بايسـت بـا       

اي كامال مخالف، مخالف، تاحـدودي، موافـق و   توجه به ويژگي هايي كه در دوستان همسال خود ديده بودند يكي از گزينه

بـراي سـنجش اعتبـار ايـن     .آمـد ند كه از مجموع آنها ميزان انحراف دوستان به دسـت مـي  كامال مخالف را عالمت مي زد

                                        
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 بخش سخنراني .........................................................پذيرفته شدهمقاالت 

مـورد محاسـبه قـرار گرفـت و     ) 2جـدول شـماره   (پرسشنامه از اعتبار محتوا و براي سنجش پايـايي آن آلفـاي كرونبـاخ    

  .پرسشنامه از اعتبار و پايايي الزم برخوردار بود

  ها تبيين شده توسط آنابعاد خشونت و ميزان درصد :  1جدول 

  درصد واريانس تبيين شده  هاتعداد گويه  هاي مشتركعامل

  940/54  3  خشونت كالمي

  225/28  10  خشونت جسماني ماليم

  382/6  4  خشونت جسماني شديد

  453/10  10  خشونت اقتصادي

  100  27  كل

  

  آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق ميزان: 2جدول 

  آلفاي كرونباخ  هاتعداد گويه  مقياس

  %79  3  خشونت زباني
  %93  10  خشونت جسماني ماليم

  %87      4  خشونت جسماني شديد

  %86  8  پيوند با دوستان بزهكار

  يافته ها

% 9/9متولـد شـهر يـزد،    % 6/82. بـود  87/3ها سال و ميانگين تعداد فرزندان خانواده 42/16ميانگين سن پاسخگويان 

از مـدارس  % 5/26از مدارس دولتـي و  % 5/73. اندها بودهاز ساير استان% 5/7اطراف يزد و  ها و روستاهايمتولد شهرستان

از طبقـه  % 46. انداز پايه سوم دبيرستان بوده% 2/33از پايه دوم و % 8/40از پايه اول دبيرستان، % 20. اندغير انتفاعي بوده

  .انداز طبقه باال بوده% 8/6درصد از طبقه متوسط و % 3/47پايين، 

اجتماعي خانواده  -به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي سن، پايه تحصيلي، تعداد فرزندان خانواده و پايگاه اقتصادي

دهد بين متغير پايه تحصيلي و نشان مي) 3جدول شماره (همانطور كه نتايج . از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

اين در . همبستگي وجود دارد )=05/0p< 109/0 - r(خشونت كلو ) =05/0p< 125/0- r(خشونت جسماني ماليم
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اجتماعي، سن و تعداد فرزندان خانواده با خشونت و ابعاد  - داري بين پايگاه اقتصاديحالي است كه هيچ همبستگي معني

  .گوناگون آن و همچنين پايه تحصيلي با خشونت كالمي و جسماني شديد وجود ندارد
  

      ن بين متغيرهاي اجتماعي جمعيت شناختي با خشونت ميان فرديهمبستگي پيرسو:  3جدول 

  داريسطح معني  همبستگي  متغير وابسته  متغير مستقل

  

  سن

  خشونت كالمي

  خشونت جسماني ماليم

  خشونت جسماني شديد

  خشونت كل

053/0  

021/0  

078/0  

045/0  

303/0  

681/0  

129/0  

374/0  

  

  پايه تحصيلي

  خشونت كالمي

  خشونت جسماني ماليم 

  خشونت جسماني شديد

  خشونت كل

031/0  

125/0 -  

014/0 -  

109/0-  

539/0  

*014/0  

785/0  

*032/0 

  

تعداد فرزندان 

  خانواده

  خشونت كالمي

  خشونت جسماني ماليم

  خشونت جسماني شديد

  خشونت كل

003/0  

005/0  

055/0  

020/0  

958/0  

927/0  

285/0  

696/0  

  

پايگاه 

 -اقتصادي 

  اجتماعي

  خشونت گالمي

  خشونت جسماني ماليم 

  خشونت جسماني شديد

  خشونت كل

021/0  

035/0-  

022/0  

010/0 -  

685/0  

497/0  

669/0  

851/0  

p< 05/0 * 

-هاي تولد و نوع مدرسه  از نظر ميزان خشونت ميان فردي از آزمون تـي بـا نمونـه   به منظور  بررسي تفاوت بين محل

داري در گـرايش بـه   دهد نوع مدرسه و محل تولد معنـي نشان مي) 4جدول (نتايج همانطور كه . هاي مستقل استفاده شد

  .خشونت بين فردي و ابعاد گوناگون آن ايجاد نكرده است
  تفاوت در خشونت ميان فردي بر حسب محل تولد و نوع مدرسه: 4جدول 

  سطح معني داري  t  ميانگين  تعداد  گروه بندي  

  

  خشونت كالمي

  شهرستان يزد

  شهرستان يزدغير 

318  

67  

37/6  

25/6  

  

235/0  

  

956/0  

  

  خشونت جسماني ماليم

  شهرستان يزد

  غير شهرستان يزد

318  

67  

44/10  

64/10  

  

154/-.  

  

877/0  

  

  خشونت جسماني شديد

  شهرستان يزد

  غير شهرستان يزد

318  

67  

79/1  

76/1  

  

078/0  

  

938/0  

  

  خشونت كل

  شهرستان يزد

  غير شهرستان يزد

318  

67  

62/32  

82/32  

  

273/0  

  

761/0  
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  دولتي  خشونت كالمي

  غير انتفاعي

283  

102  

15/6  

90/6  

76/1- 080/0  

  دولتي  خشونت جسماني ماليم

  غير انتفاعي

283  

102  

88/10  

35/9  

36/1 173/0  

  دولتي  خشونت جسماني شديد

  غير انتفاعي

283  

102  

74/1  

92/1  

603/0- 547/0  

  دولتي  خشونت كل

  غير انتفاعي

283  

102  

12/33  

37/31  

559/0 753/0  

  

به منظور بررسي رابطه بين ميزان پيوند با همساالن منحرف و ميزان خشونت بين فردي از آزمون همبستگي پيرسون 

 ,001/0دهد بين پيوند با دوستان منحرف با خشـونت كالمـي  همانطور كه نتايج نشان مي. استفاده شد) 5جدول شماره (

p<33/0 = )383( r  001/0ماليـم ، جسـماني, p<44/0 = )383( r   001/0، جسـماني شـديد, p<33/0 = )383( r  و

اري وجـود دارد و بـا افـزايش پيونـد بـا      همبسـتگي مثبـت و معنـي   p<40/0 = )383( r ,001/0همچنين خشونت كـل  

  . آميز نوجوان در تمامي ابعاد افزايش يافته استهمساالن منحرف، ميزان رفتار خشونت

  
  همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پيوند با دوستان منحرف و خشونت بين فرديآزمون : 5جدول 

  داريسطح معني  ضريب همبستگي  متغير وابسته  متغير مستقل

  

  پيوند با دوستان منحرف

  000/0***  33/0  خشونت كالمي

  000/0***  44/0  خشونت جسماني ماليم

  000/0***  33/0  خشونت جسماني شديد

  000/0***  40/0  خشونت كل

p< 001/0 *** 

  

  بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين خشونت بين فردي نوجوانان پسر با ميزان پيونـد  بـا همسـاالن منحـرف بـه      

اي انتخـاب  اي چند مرحلهدانش آموز پسر دبيرستانهاي شهر يزد كه با روش خوشه 385. صورت پيمايش انجام شده است

  . شده بودند به پرسشنامه خودگزارشي پاسخ گفتند

نتايج حاكي از آن است كه بين ميزان پيوند با همساالن منحرف و خشونت كالمي، جسماني ماليم، جسماني شـديد و  

  . داري وجود داردهمچنين خشونت كل همبستگي مثبت و معني
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همساالني كه معموال با معلمـين و سـاير دانـش      -اند ارتباط به عبارت ديگر كساني كه بيشتر با همساالن منحرف در

بيشـتر از    -كننـد كنند و از مدرسه فرار ميكنند، سالح سرد حمل ميشوند، با ديگران جنگ و دعوا ميآموزان درگير مي

و ناسـرا دادن   شامل فحش(اين گروه از افراد بيشتر از ديگران خشونت كالمي. دهندخود رفتارهاي خشونت آميز نشان مي

هل دادن، سيلي زدن، لگد زدن، تنه زدن، مشت زدن، چيزي را پرتـاب  (خشونت جسماني ماليم ) و مسخره كردن ديگران

با چاقو و زنجيـر  (خشونت جسماني شديد ) كردن، كتك كاري كردن، دست به يقه شدن، شركت در درگيري هاي گروهي

و همچنـين  ) با زور مجبور به كاري كردن، به زور چيزي را از كسي گرفتن تهديد كردن، استفاده از چاقو و زنجير، كسي را

  .دهندخشونت كل را انجام مي

  .شودشود و فرض مخالف مورد قبول واقع ميبنابراين فرض صفر در مورد رابطه بين اين دو متغير رد مي

خود به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه    وي ضمن پژوهش . هماهنگ است) 1378(نيك اختر هاي نتايج اين تحقيق با يافته

) خشـونت اقتصـادي  (هـاي خرابكارانـه  ها در فعاليـت جواناني كه با دوستان بزهكار خود معاشرت دارند، ميزان مشاركت آن

زاي كند كه گروه همساالن در رفتارهاي آسـيب نيز اين نكته را تأييد مي) 1380(نيا نتايج تحقيق فاضل. بيشتر بوده است

نيـز نشـان داده اسـت كـه بزهكـاران نقـش       ) 1381(هاي مشكاني يافته. نوجوانان كانون اصالح و تربيت مؤثرنداجتماعي 

نيز اين نكتـه را تأييـد كـرده اسـت كـه ميـزان       ) 1382(ساز پورچيت.انداي در تعيين شدت بزهكاري داشتهتعيين كننده

  .ون در موافقت دختران با رفتار پرخاشگرانه مؤثر استخشونت دوستان در موافقت پسران و مدرسه و زمان تماشاي تلويزي

و رامسي  پيترسون، دبارشي. اندپژوهشهاي صورت يافته در خارج از ايران نيز رابطه اين دو متغير را تأييد كرده

نشان داده اند كه در مرحله اول كه ابتداي كودكي است، كنترل و تربيت ضعيف والدين بر هدايت مسائل ) 1990(

شود اين امر در مرحله كودكي ميانه منجر به شكست تحصيلي و طرد توسط همساالن بهنجار مي. گذاردانان اثر مينوجو

. شودو در نهايت در اواخر كودكي و يا اوايل نوجواني اين امر منجر به پيوستگي به همساالن مجرم و در نهايت انحراف مي

ن به گروه منحرف در نهايت عامل پيوستن به گروه منحرف را عامل درواقع اين محققين با در نظر گرفتن روند پيوست

اند كه نيز اين نكته را تأييد كرده) 1999(دنيس، تري و دانكن . اندنهايي و تعيين كننده در پيوستن به انحراف دانسته

) 2000(هيون و ويرجن . دنددار نوجوانان بوي انواع رفتارهاي مسئلهبيني كنندهترين پيشپيوند با همساالن بزهكار قوي

هاي همچنين يافته. اند كه همنشين منحرف اثرات مستقيم و معناداري بر انحرافات خودگزارشي داردنيز نتايج نشان داده
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نتايج تحقيقات اين دو نشان داده است كه بين ميزان . نيز هماهنگ است) 2004(  و ميجر اين تحقيق با كار دكوويك

 و فوشي هاي ارييجهمچنين با يافته. داري وجود داردساالن بزهكار و رفتار ضد اجتماعي رابطه معنيبستگي و پيوند با هم

نتايج پژوهش اين دو نشان داده است كه خشونت دوستان و خشونت خانواده سطح همانندي از . هماهنگ است) 2004(

بيني كننده هاي اخيرتر  نوجوان بيشتالبته خشونت دوستان براي خشون. همبستگي را با خشونت نوجوانان داشتند

  . بهتري بوده است

-نتايج تحقيق وي نشان داده است كه رابطه معني. كندنيز اين نكته را تأييد مي) 2008( هاي تحقيق هابسيافته

  . داري بين همساالن منحرف و شركت در انحراف وجود دارد

چرا كه بر طبق اين نظريه، هـر چـه فـرد    . كندسادرلند را تأييد ميهاي اين تحقيق نظريه فراواني معاشرت همچنين يافته

اي قائل باشد و شدت ارتبـاط وي بـا آنهـا    هاي منجرف تماس و ارتباط بيشتري داشته باشد، براي آنها اهميت ويژهبا گروه

  . بيشتر باشد، به ميزان بيشتري از رفتارهاي آنها الگو برداري كرده و به آنها شبيه خواهد شد

اي قائـل اسـت  و بـه ميـزان و     با توجه به اينكه در سنين نوجواني، فرد براي گروه همساالن و دوستي خود اهميـت ويـژه  

شدت بيشتري با آنها در ارتباط است به ميزان بيشتري از آنها الگوبرداري خواهد نمود و بالتبع نوجواناني كه  بـا دوسـتان   

  .آورندنحراف و از آن جمله خشونت روي ميهمسال منحرف در ارتباط هستند بيشتر به ا

اين امر رسيدگي هـر  . نتايج اين تحقيق با يك بررسي تجربي اهميت گروه همساالن را در دوران نوجواني نشان داده است

در واقع بايد خـاطر نشـان كـرد كـه در سـنين      . كندچه بيشتر به مسئله دوست يابي در سنين نوجواني را خاطر نشان مي

شود و بر نقش غير مسـتقيم آن  از اهميت خانواده به عنوان عاملي مستقيم در جامعه پذيري نوجوانان كاسته مينوجواني 

در چنـين حـالتي بـا توجـه بـه اهميـت گـرفتن گـروه         . شوداز طريق كنترل ساير نهادهاي جامعه پذيركننده پر رنگ مي

وانان نظارت داشته و جامعه پذيري فرزند خود را در اختيـار  همساالن، بر خانواده و والدين الزم است تا بر دوست يابي نوج

  . گروهي قرار دهند كه رفتارهاي بهنجار دارند
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