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 خالصه 

در بین  به خصوص افزايش خشونت در جامعه وبه ويژه در ارتباط با ای زمینهتحقیقات  مقدمه:

؛ در برداشته باشدميتواند دست آوردهای عظیميدر سطح جامعه نوجوانان و پیامدهای ناشي از آن 

 ه کنندهن مراجعخشونت در نوجوانا یامدهایکاووش بسترها و پبررسي و  بنابراين هدف از اين تحقیق

 .باشدمي مشهد يدرمان يبه مراکز بهداشت

ر شهر د 1398در سال ای شناسي کیفي و به شیوه ی نظريه زمینه اين پژوهش با روش روش کار:

ها نآنفر دانش آموز پسر که در  17مشهد انجام شده است. مشارکت کننده گان اين پژوهش 

ها . دادهشدند رفتارهای خشونت آمیز ديده شده است، بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب

مورد  زينشيو با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و گ به وسیله مصاحبه عمیق جمع آوری

 .تجزيه و تحلیل قرار گرفت

مقوله  20وبین بر اساس رويكرد گراند تئوری استراوس و کها پس از تحلیل و کدگذاری داده نتایج:

ز دی شدند و او مداخله گر و همچنین پیامد دسته بنای استخراج گرديد که در سه بعد علي، زمینه

 .رديدگو مداخله گر فرايند ايجاد و بازتولید خشونت تبیین ای ترکیب سه بعد علي، زمینه

ب تبین فرايندهای و ابعاد مورد نظر در اين تحقیق موجها رسد که مقوله بندیميبه نظر : گیرینتیجه

بط از آن تی تحقیقات مرهاتوان در اين ارتباط از آن برای رمینهميگردد و ميبازتولید خشونت 

 .استفاده کرد

 يدرمان يمراکز بهداشتتئوری،  خشونت، نوجوانان، گراند کلمات کلیدی:
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مقدمه

 رشد فرآيند در اهمیت رپ ادوار از نوجواني دوران

 وغبل با معموالً دوره اين به گذاردن شود. قدممي محسوبميآد

 و عالئق یمتحك و تثبیت جنسي، غريزه شكوفايي شود.مي آغاز

 هایويژگي از استقالل و آزادی به میل اجتماعي، و شغلي منافع

 شخصیتي و رواني جسمي، تحول و است. تغییر دوره اين مهم

 يک سازد. ازمي مطرح را جديدیهای خواسته دوران، اين در

نوجواني،  هایارزش از تبعیت به میل و نیازها غرايز، فشار سو

 فشارهای سال، هم هایدرگروه جذب و شدن پذيرفته همچنین

 از ... و مستقل زندگي پي ريزی وجود، ابراز به میل گروهي،

 توجه عدم عاطفي، نامناسب روابط امكانات، فقدان ديگر طرف

 معد و بي تجربگي نیز و جوان نظرات و هاارزش ،هاخواسته به

 رواني آشفتگي و فكری بحران يک در را او کافي، شناخت

 به بي کفايتي و پوچي بي ثمری، چون ارضيو عو دهدمي قرار

 در جتماعيانحرافات ا به گرايش زمینه نتیجه آورد درمي بار

 .(1) شودمي فراهم آنان

ن حال اگر بخواهیم يكي از معضالت رايج در بین نوجوانا

ی خود که در هاو همكالسيبخصوص در ارتباط با دوستان 

تواند به انحرافات اجتماعي منتهي شود را کوتاه مدت مي

گ فرهناز آنجايي که بپردازيم؛ رفتارهای خشونت آمیز است؛ 

ز ایز حقوقي؛ خشونت را استفاده نابجا، غیر قانوني و تعرض آم

 کند. يک نوع آن اجباری غیرقانوني است کهميقدرت تعريف 

شود و در ارتباط ميبه کار برده  ميحقوق عموو ها علیه آزادی

كي يا فیزي اشاره دارد که جنبهميبا جرائم خشونت آمیز به جرائ

 بي نهايت شديدی دارا باشد و اين وصف را به عنوان ميجس

شخصیت و ساختار محرمانه بودن علل فوق الذکر؛ ضروری 

 .(2).. دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، کتک زدن و .

 در تعريفي ديگر از خشونت چنین آمده است: خشونت را

توان عملي آسیب رسان دانست که فرد برای پیشبرد مقاصد مي

 دهد و صرفا جنبه فیزيكي )برخي افراد، بلكهخويش انجام مي

داد  ممكن است ابعاد رواني؛ فحاشي، تحقیر، منزوی کردن فرد،

ن و فرياد، آزار و مزاحمت جنسي و تجاوز(، اقتصادی )شكست

 .(3) یردگميوسايل خانه و ...( و سیاسي به خود 

ده، پرخاشگری ارائه شه از کترين تعريفي اما بهترين و جامع 

ور تعريف براون است. از نظر او  هر عمل و رفتاری که به ط

 مستقیم در جهت هدفي و به منظور آزار و اذيت رساندن به

اعمال  ديگراني که مايل نیستند مورد آزار و اذيت قرار گیرند،

 و پرخاشگرانه رفتارهای. (4) شودميشود، پرخاشگری نامیده 

 آورفشار تعامالت نتیجه در خانواده درون از ابتدا ضداجتماعي

 بیتيتر رويكردهای در تناقض يا و نظم نبودن تنبیهي والدين، و

 محیط به بار وخشونت پرخاشگرانه رفتارهای و شودمي آشكار

 به اآنه کم عالقه به منجر امر همین کند.مي پیدا تعمیم مدرسه

 منفي نگرش .شودمي تحصیلي شكست در نهايت و یيادگیر

 با ساير همساالن مناسب تعامل عدم و کودکان به نسبت معلمان

 سوق آشوبگرهای گروه در شدن عضو به را کودکان اين آنها،

 منحرفهای گروه به شده رانده آموزان دانش معموال و دهدمي

 افتدري را ييهاتقويتها گروه اين در خود همساالن از

 در وها گروه اين در او عضويت ادامه به منجر که کنندمي

 .(5) شودمياو  انحرافي اعمال نتیجه

؛ جامعه پذيری هابا توجه به آنكه متاسفانه در بعضي خانواده

و هنجارهای فرهنگي و ديني صورت ها متناسب با ارزش

پذيرد و جايي که بايد به کودک يا نوجوان آموخته شود که مين

خشم خود را فرو خورد و يا به تمرين افزايش قدرت تحمل 

، اما فرهنگ مقاومت و دفاع از خود به او ياد داده بپردازد

شود؛ با همین نگرش و ديد نوجوان پا به عرصه مدرسه مي

گذارد و توسط بعضي هنجارهای حاکم در مدرسه و بعضي مي

شود ميی خود نگاه او به موضوع خشونت تقويت هاهمكالسي

نیز  که در نهايت با بیان و لحن تند حتي نسبت به معلمان خود و

تواند مينزاع و درگیری همراه خواهد شد که البته اين خشونت 

قرار  دو سويه باشد، عالوه بر پرخاشگری؛ مورد خشم و غضب

ی خود نیز واقع شود، البته هاگرفتن و نیز انتقام توسط همكالسي

ای دارد وجايي معنا پیدا ناگفته نماند که خشونت دامنه گسترده

خشونت يكي از مهم  ي منتهي نشود؛کند که به پیامد خوبمي

فرد و در نهايت  اجتماعيهايي است که سالمت ترين آسیب

اگر به خشونت در مدرسه فرصت  اندازد.ميرا به خطر ای جامعه



 
 
 
 

  همکارانو  سعید صالح                     کاووش بسترها و پیامدهای خشونت در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد -

 

تر از امروز خشن جامعه فردا، ،ايمموجب شده ،و امكان بدهیم

 است، پژوهش حاضر اين اساسي . از اين رو پرسششود

فتارهای خشونت آمیز دارند و نیز در معرض نوجواناني که ر

در طول فرآيند جامعه پذيری  رفتارهای خشونت آمیز هستند؛

ی بارزی در زندگي آنها وجود داشته که منجر هاخود؛ چه مقوله

 به مفهوم پرخاشگری شده است؟

 

 روش کار

روش پژوهش استفاده از رويكرد کیفي است، منظور از 

های حاصل دانند که يافتهوهش ميپژوهش کیفي را نوعي از پژ

سازی به ميهای آماری يا ساير ابزارهای کاز آن از طريق روش

 است.دست نیامده 

ها از مصاحبه روايتي که روش آوری دادهبرای جمع

ايي بتدکارآمدی برای دريافت فرآيندها و انباشت عمل مجرمانه ا

صورت  شده است. بدينبر عمل مجرمانه بعدی است، استفاده 

 (ماجرا از کجا شروع شدشد )ابتدا وضعیت اولیه شرح داده 

اب نتخاسپس رويدادهای مربوط به روايت از میان انبوه تجربیات 

 ای از رويدادهای منسجم معرفي شدندو به شكل مجموعه

 در )رويدادها چگونه يكي پس از ديگری رخ دادند( و سرانجام

 چه شده(.)شود پايان رويدادها، وضعیت ترسیم مي

در ساله  16و  15 جامعه هدف ما دانش آموزان نوجوان

که از طريق فراخوان به مراکز بهداشتي درمانش  باشدميمدارس 

انجام  و مصاحبه در اين گروه سني شهر مشهد مراجعه نمودند

شود مياما از آنجايي که مصاحبه روايتي با نوجوانان انجام ؛ شد

از کودکي تا زمان حال، لذا در يعني نقل فرآيند زندگي آنها 

نقاط مختلف پژوهش؛ عالوه بر مدرسه به خانواده هم اشاره شده 

 است.

گیری هدفمند گیری مناسب در اين روش نمونهنمونه شیوه

کننده بر اساس گیری، افراد شرکتاست، در اين روش نمونه

 قضاوت پژوهشگر انتخاب شدند و اين قضاوت مبتني بر مربوط

با ها روه نمونه به اهداف پژوهش است. تكمیل مصاحبهبودن گ

دانش آموزاني که به عنوان فرد پرخاشگر شناخته شده اند و نیز 

در معرض پرخاشگری و خشم قرار گرفته اند، مصاحبه انجام شد 

ها( تا اشباع نظری، متوقف آوری داده)جمعها که البته مصاحبه

 گردد.مي

 در قه پرخاشگری دارند و نیزمصاحبه با نوجواناني که ساب

ه گیرد و افراد نمونميمعرض خشونت قرار گرفته اند، صورت 

شوند. اين ميتحقیق با توجه به قضاوت پژوهشگر انتخاب 

تا ها مصاحبه به صورت روايتي انجام خواهد شد که مصاحبه

 رسد، بدين نحو کهميبه پايان ها زمان اشباع نظری مقوله

رار قکودکي فرد تا زمان حال مورد مطالعه  از زمانها مصاحبه

 گیرد.مي

به به اين طريق است که هر مصاحها تجزيه و تحلیل مصاحبه

پذيرد که به ميبا توجه به اهداف تحقیق، کدگذاری آن صورت 

ار عبارتي کدگذاری باز و محوری)تحلیل تماتیک( در نرم افز

Maxqud  رفت صورت گرفت که البته بايد گفت در فرآيند

د ی کیفي هم مورهاو برگشتي مصاحبه و تحلیل، اعتبار داده

ف به ی محوری مورد هدهاو در نهايت مقوله بازبیني قرار گرفت

 .دست آمد

 

 نتایج

نفر از دانش آموزان پسر  17پژوهش حاضر با مشارکت 

 ی تحلیلي و تبییني و بررسيهادبیرستاني انجام شد يافته

انان عوامل بازتولید خشونت در نوجودهد که مينشان ها مصاحبه

ه هر توان در چهار حوزه دسته بندی نمود که در ادامه بميرا 

 شود:ميبه تفضیل اشاره ها کدام از اين حوزه

 

 بازکدگذاری 
قالب  را درها و پديدهها کد گذاری باز قصد دارد تا داده

ها بارتشوند. عمياز هم مجزا ها درآورد. به اين منظور ابتدا داده

اساس  بر( کوچک از چند کلمهای ی منفرد يا مجموعهها)کلمه

ضمیمه ها شوند تا مفاهیم به آنميی معنايي دسته بندی هاواحد

ها شود. کدگذاری باز فرايندی تحلیلي است که با آن مفهوم

 .شودميکشف ها هدر دادها و ابعاد آنها و ويژگي شناسايي
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 در میان مصاحبه شونده گان در ابعاد استخراج شده در بازتولید خشونت ازب کدهای گزينشي. 1جدول 

 کدگذاری باز شواهد مفهوم اصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده

و مشكالت  

 روانشناختي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری به کار من ندارند که با کي بودم، کجا بودم و يا اصال بیرون از خونه پدرو مادرم اصال کا»

«غذايي چیزی خوردم يا نه  

اره، دوستای از خودم بزرگتر هم دارم، االن که من کالس ششم هستم اونا کالس يازدهم »

هستن، همشون قلدرن يک بار که توی مدرسه دعوام شده بود يكي از دوستام اومد کمكم 

«از مدرسه حال طرفو گرفت... دمش گرم کرد و بعد  

من خودم چاقو نداشتم، ولي دوستام داشتن، برای من اين که چاقو نداشته باشم افت داشت، 

هزارتومن خريدم... البته هنوز ازش  20اشت يكي برای همین از يكي از دوستام که دوتا د

درش بیاری با هرکي  استفاده نكردم ولي میشه برای چشم زهر ازش استفاده کرد... وقتي

ميطرف باشي خودش سريع به غلط کردن  « افته  

عدم نظارت خانواده بر نوجوان، بي اهمیتي به 

ساعات رفت و آمد و مراودات نوجوان با 

افراد بزرگسال، گرفتن چاقوی ضامن دار از 

 دوستان

ميتوی خونه ما همیشه بگو مگو و دعوا هستش، مامانم خیلي از دست بابام کتک  " خوره، 

ميبابام وقتي پول نداره مواد بخره خب عصبي  ميشه و مامانم و مارو  زنه... من اين طور مواقع 

مياز خونه  ميزنم بیرون... دلم برای مامانم و خواهرم  "سوزه  

خماری و مواد موضوع خاطر به " مي کتک مامانمو که بابام یها  کم ديگه بار يک مامانم زد

همسايه جلوی و اورد جر کرد...منم ترسیدم کسي بدنشو ببینه  جر پیراهنشو و کرد زني خودها 

ميسريع چاردشو انداختم روش ولي اون همش به سرو صورتش  "زد  

آره تا حاال از دست جفتشون کتک خوردم... بابام که خیلي دست سنگیني داره هنوز رد "

ميانگشتاش روی صورت و پس گردنم حس  چوب قلیون زياد زده...  کنم... مامانم هم منو با

"فحش هم که تا دلتون بخاد به من میدن  

ميتوی خونه ما حرف حرف بابامه... مامانم اصال نقش نداره و فقط مثل کارگر کار " کنه... 

ميحتي فک کنم برای اين که چندتا بچه داشته باشن هم بابام هیچ حرفي به مامانم ن زنه چون 

ميخیلي گريه  آخرين باری که مامانم حامله بود ميکرد و  خواهر کوچیكمو ن خاست ولي 

"بابام کتكش زد  و گفت تو خره کي هستي که بخای نظر بدی  

مامانم معتقده که از بابام خیلي سره، اون کارمنده دفتره بهداشت هست ولي بابام کارگره  "

"ت میزنهفضای سبز... مامانم از بابام بیشتر درس خونده و همیشه اينو به بابام سرکوف  

درگیری و نزاع در خانواده باعث سلب ارامش 

روحي فرزندان شده است،خودزني 

والدين،دروغ گفن اعضای خانواده به يكديگر 

و  محرم ندانستن اعضای خانواده، کتک 

خوردن از والدين،کتک کاری 

والدين،تفاوت ی فرهنگي و ديدگاهي بین ها

والدين، داشتن يک خانواده پدر ساالر و 

 خشک

از وقتي يادم میايد خونه ی ما جنگ و دعوا بوده... هیچ وقت از خودمون چیزی نداشتیم نه  "

خونه ! نه ماشیني! همیشه پیاده و مستاجريم... بابام کارگره و مامانم هم خونهای  ی مردم میره ها

واسه کار... قبال که روستا بوديم مشكالتمون کمتر بود ولي از وقتي اومديم شهر خیلي 

مشكالتمون بیشتر شده ... گروني و بي پولي ... خواهرمم آسم داره و کلي دعوا و درمون بايد 

"بشه ولي بابام میگه کوپول؟بايد شوهرش بديم  

يک بار دست روی مامانم بلند کردم، خیلي رو مخم بود همش گیر میده به رفیقام و  "

خیلي خسته بودم حوصلشو درسم... منم شب قبلش تا نصفه شب با دوستام بیرون بوديم 

نداشتم ... من حمله کردم بهش و موهاشو کشیدم... بعدش خیلي ناراحت شدن و به غلط 

"کردن افتادم  

ميجرات ندارم با بابم دعوا کنم به خاطر اين بالهايي که سر مامانم میاره ... ازش  " ترسم... 

"ولي وقتي نیس بهش فحش میدم  

خاطر يک دختره " ميرو خیلي ای  ميخاستم... اونم من و میخاست ولي ن دونم چرا به من پا 

ميزد و رفت با يكي ديگه... ازون روز عصبي شدم و قرص از دوستام میگیرم  "خورم  

در خانواده مشكالت بسیاری وجود دارد، جر 

و بحث کردن با اعضای خانواده به خصوص با 

پدر و مادر، اتمام رابطه با دوست دختر و يا 

از طرف او خیانت ديدن  

"انقدر دعوا و فحش ديدم که ديگه مثل سنگ شدم" از بین رفتن احساسات به دلیل عادی شدن  
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شب " ميراحت نها  تونم بخابم همیشه موقع خواب تمام اتفاقات طول روز از جلو چشام رد 

ميمیشه و نمیذاره بخوابم يا توی خواب کابوس  بینم... يک بار از کابوس توی خواب خودمو 

"خیس کرده بودم  

رس اينو دارم که گروهي که باهاشون دعوا کرديم نريزن سرم و من و اره خب بیشتر وقتا است"

"بزنن   

"... با اين اوضاع و احوال و بیكاری بابام  مگه میشه استرس نداشت"  

مي... احساس افسردگي " ميکنم دلم میخاد همش بخابم... از مدرسه که میام  خابم تا فردا 

ميصبح ... انقدر که  ميخوابم مامانم فكر  ميه معتاد شدم يا قرصي کن "خورم  

نفر از دوستام رفتیم دعوای ناموسي... من  2برای اين که به رفیقام نشون بدم مرد شديم. با  "

"روی دعوای ناموسي و فحش ناموسي خیلي حساسم  

خشونت برای نوجوان، راحت نخابیدن در 

شب س،اثبات ،داشتن افسردگي و استرها

 مردانگي با خشونت و دعوا

ميبابام روی کامیون کار "  23کنه و ماه به ماه نمیاد که حتي از ما سر بزنه... داداشم هم که 

ميسالشه از ما جدا شده و رفته جای حرم توی مغازه ی موبايل فروشي کار  "کنه  

ه من و مسخره کردن منم خیلي وقتا شده به خاطر اين که گرم کنم يا کفش فوتبالم پاره بود "

ميپريدم بهشون و حالشونو جا اوردم... بیشتر دست خالي دعوا  کنم چون کسي که حق با اون 

"باشه بايد با مشتش بجنگه  

مييكي از دوستام ساقي محل بود ... کال هرکي میخاست ناس بگیره از اون " گرفت ... يک 

ولي وقتي رسیدم سر قرار طرف زد زيرش بار منو واسطه کرد تا جنساشو ببرم منم براش بردم 

"گفت از جنسام کف رفتي ... منم عصباني شدم و کلي زدمش  

دوری و عدم تعامل با خانواده و خواهر و 

برادر، تحقیر شدن و خار شدن در مدرسه به 

دلیل وضعیت مالي ضعیف،محبت نديدن از 

خانواده،ديگران برای رسیدن به 

خواسته ابزار استفاده  يشان از او به عنوانها

 کرده اند

ميبابا زنداني بنده بازه و االن به قید وثیقه آزاده.... جرمش اين بود که مواد توزيع " کرد توی 

"پارک البته خودش مصرف کننده نیس  

يكي از دايي" م و پسر عموم زندان هستن، اونا هم به جرم ضرب و جرح به چندماه زندان ها

"محكوم شدن  

ميسابقه جر اده و بستگان،خانو  

ميمامانم همیشه بین من و برادر ديگم فرق میذره انگار که من بچه اندر هستم... ن " دونم 

ميشايدم هستم... همیشه پول به اون بیشتر میده و يا با اون مهربون تر صحبت  کنه ولي من و 

ميهمیشه نره خر صدا  "کنن  

.. اين بار من تو دعوا مقصر نبودم طرف يک بار که دعوا کرده بودم مدير من و خاست دفتر. "

فحش ناموسي داده بود و اول هم اون شروع کرده بود و به من تنه زده بود ... بابامو خواستن 

ميمدرسه ولي اون به جای اين که حرف من و گوش کنه و ببینه من چي  خوام جلوی دبیرا 

"زد توی گوشم و من و کنف کرد  

ميا نیازی داشته باشم و برم به بابا و مامانم بگم چون تا حاال نشده چیزی بخام و ي " دونم 

مين "تونن برام کاری بكنن  

 طرد، تبعیض در خانواده، عدم حمايت

از بچه گي همیشه خونه دعوا بوده منم اين وسط کتک زياد خوردم سره چیزای الكي... "

ميانگار دق دلي بايد سره يک بچه خالي  "شد... باالخره!  

شايد سختي نم دونم" يي که دوران دبستانم کشیدم باعث شده االن عقدهها بشم و زود از ای 

"کوره در برم  

مييک دوبار با بابام رفتیم پارک برای خريد مواد..و فروشنده دست به بدن من " کشید و 

"مالش میداد  

کودکي و تجربه خشونت، تداوم خشونت در 

 بزرگسالي، آزار و تجاوز جنسي

ميد قلیون زيا " کشیمم با دوستام میريم کافه... ناس هم زير زبونم میذارم از حس نشگي 

ميخوشم میاد... وقتي نشه هستم اروم ترم ولي وقتي نیستم دعوا  "کنم و اعصاب ندارم  

چندباری گل مصرف کردم ... ماری جوانا هم کشیدم ... يک بار دوستم برد من و دعوا که "

عتیاد و مصرف موادمخدرا  
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"ف کرديمتنها نباشه بعدش با هم گل مصر  

ميمن با هر کي ببینم مرام داره دوست میشم... سن و سالشم برام فرقي ن " "کنه  

"م خیلي کتكم زدتو محله  ما مردا همه خال کوبي دارن... منم يكي روی بازو زدم ولي بابا "  

"دارن سابقه اره توی دوستام و کسايي که باهاشون رفت و امد دارم هستن کسايي که "  

بي مباالتي و سهل انگاری در تعامالت 

اجتماعي و زندگي روزمره، تقلید و تبعیت از 

 مردان، همنشیني با افراد مجرم،

رسانه ی اجتماعيها  

"مصبفیلمای اکشن خیلي دوست دارم... کال از خون ريزی خوشم میاد هیجان داره ال"  

ميايراني زياد گوش ن " یاد.. موسیقيدم ولي از تتلو خوشم م ی با ريتم سنگین و تند دوست ها

"دارم مثل راک  

کشتي کج خیلي دوست دارم به خصوص کشتي کج زنا... البته از اونايي که نمايشي کشتي "

گیرن خوشم نمیاد.... اون کشتي که دوست دارم که جدی باشه... يک بار ديدم طرف مي

"خودشو انداخت رو حريف استخونش شكست  

ميزورزشهای ر " دوست دارم مثل کاراته... کاراته دعوا با دست خالي هست ... همون چیزی 

ميکه خیلي به درد  "خوره  

تماشای فیلم ی جنگ و به خصوص خون ها

ريزی، تمايل زياد به شنیدن موسیقي ی ها

غربي و به خصوص راک،طرفداری از 

ورزش ی خشن مانند کشتي کج و ...ها  

 معاشران قلدرمآب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشران قلدرمآبمع  

 

ميتوی دوستام دو نفر هستن که کانون بودن... اونا از کانون بد ن" گن.. ولي اونجا هم دعوا 

"زياده  

نفری قراره دعوا گذاشتیم ... رفتیم توی زمین خاکي و دعوا کرديم... يعني از  6يک بار "

ميصبح توی مدرسه خط و نشون کشیده بوديم ولي ن "شد مدرسه کاری کرد  

"تا رفیق قسم خورده هستیم که تا آخرش با همیمدو "  

داشتن دوستاني که سابقه ی کانون اصالح و 

تربیت دارند، داشتن دوستاني که خشونت و 

ميپرخاشگری را نوعي تفريح  دانند، به 

صورت گروهي دعوا کردند به دلیل 

رفاقت،دعوا به خاطر دوستان نشان دهنده ی 

 مردی و معرفت است

واهر رفیق برای منم ناموسه... يک بار به رفیقم فحشه ناموسي دادن منم رفتم ناموس و خ "

"کمكش برای دعوا  

به خاطر رفیق چاقو خوردن، رفیق مثل ناموس 

 بودن،سر دادن به خاطر رفیق

اره دوستام هم مثل خودم اعتقاد دارن آدم بايد حقشو بگیره از بقیه... حرف همو خوب  "

مي "فهمیم  

ميرفارو بلد نبودم... از وقتي عضو گروه تلگراخیلي از ح " بچه محال شدم... خیلي چیزا ياد 

"گرفتم به خصوص اسم مواد رو مثل گل و ...  

"" 

دوست بودن با گروهي از دوستاني که 

رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان 

دهند،فراگیری فحشمي و الفاظ رکیک از ها 

 دوستان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امدرسه اقتدار گر  

 

برنامه" ی مدرسه همش مضخرفه به خصوص برنامهها "ی صبحگاهي ها  

ميمشاوره مدرسه ی ما اخالق نداره... خودم ديدم داره سیگار  " کشه بعدش میاد سر صف به 

بچه رد نخوريه... در دفتر مشاوره هم میگه طرف سیگارو مواد نريد... کال خیلي مرده به دها 

"که همیشه بسته است  

يكي از معلما جلوی جمع من و دست انداخت منم محكم بهش تنه زدم عینكش افتاد... منو  "

ميبردن دفتر و گفتن اگر دوباره تكرار بشه اخراجم  "کنن  

معاون مدرسه اصال زبون خوش بلد نیس... بچه" ميرو مثل يک حیوون ها رو تنه لش بینه... ما

ميصدا  "کنه  

هیچ وقت مدرست نتونست من و جذب 

کنه،هیچ وقت دوست نداشتم با مشاوره 

مدرسه در مورد مشكالتم صحبت کنم، تنبیه 

شدن در مدرسه  و تهديد به اخراج، مقررات 

سختگیرانه و خشونت در مدرسه توسط 

 معاونین

ميهمه فكر  " "کنن من خیلي خالفم... به من میگن ياغي    

ديگران آن را به چشم يک خالف کار نگاه ها 

کنند،در مدرسه آنمي ميرا با اساها  مجرمانه 

مي ميشناسند و صدا   کنند

هر سال خیلي تجديدی میارمووو اصال دوست ندارم درس بخونم اگر از ترس بابام نبود ول "

مي "کردم همه چیو  

پايین بودن معدل به نسبت ديگران، هیچ 

انگیزه برای درس خواندن ندارم،تجديدی ای 
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 کدگذاری محوری
شوند و بر ميم کنار گذاشته در مرحله ی بعدی اين مفاهی

ی معنايي به صورت ها، همپوشانيتشابهات اساس اشتراکات،

میان انبوده  از (.1390محمد پور،)ايند ميمقوالت محوری در 

يي که هامقوالت به وجود آمده در مرحله ی کدگذاری باز، آن

رسند بیش از ساير مقوالت در مراحل بعدی به کار ميبه نظر 

 شوندميتخاب ايند، انمي

 

 در میان مصاحبه شونده گان در ابعاد استخراج شده در بازتولید خشونت محوری کدهای گزينشي. 2جدول 

 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی
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 عدم نظارت خانواده بر نوجوان، بي اهمیتي به ساعات رفت و آمد و مراودات

 نوجوان با افراد بزرگسال، گرفتن چاقوی ضامن دار از دوستان

آزادی بیش از حد برای انجام رفتارهای نا به هنجار، 

دسترسي راحت به سالح ی سردها  

اعتماد اعضای خانواده  عدم درگیری و نزاع در خانواده، درگیری و نزاع در خانواده باعث سلب ارامش روحي فرزندان شده است،
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 مدرسه اقتدار گرا

 

"شگاهانقدر درس بخونیم که چي بشه وقتي پول نیس برم دان"  زياد 

هفته پیش تو محلمون نصف شب شیشه " ی ماشین بابامو شكستن... پسر همسايه مست بود ها

دعوا کرده بود ... شیشه "رو شكسته بودها  

اره هستند گروه" مييي که تابلو ان کارشون چیه... همه ها ميدون عرق سگي  فروشن و يا 

"خرده فروشن  

زندگي در محله ی جرم خیز، وجود داشتن ها

گروه يي که به دعوا و کتک کاری در محله ها

معروف هستند، وجود هم محله ی مجرم و ها

 الباآلي و با سابقه مصرف الكل

"از بچه گي بابام مارو میزد "  

خیلي وقتا شده بچه" يد کردن.. من يک بار حالشونو گرفتم با چاقوم ی دوره دوم من و تهدها

"چرخشونو پنچر کردم  

ميط بدنم و نشون بدم روش خط و نشون زياد .. بچه محال با نوک چاقو واسه هم خ" "کشن  

از دوران کودکي از والدين کتک 

خوردن،تهديد شدن به وسیله نوجوانان بزرگتر 

و سال بااليي،خط کشیدن با چاقو روی دست 

محلي توسط هم  ها

انگار معلما روش ديگه" "به غیر از دعوا و خشونت و فحش بلد نیستنای   

يک بار معلم ازم میخاست درس بپرسه بهش گفتم نخوندم اونم کنفم کرد گفت مغزه خر "

"هفته نرفتم مدرسه 1داری ... منم بعد از مدرسه حسابشو رسیدم... بعدش تا   

ان برای استفاده از خشونت و تنبیه توسط معلم

ارام کردن جو کالس،براورده شده 

خواسته ی دانش اموز به وسیله خشونتها  

"به خاطر لهجه ترکیم خیلي مسخره میشم"  

ميمعلم عربي من  مسخره کرد که ن" "تونم کلمات عربي رو درست بگم  

مسخره شدن لهجه و گويش به وسیله دانش 

آموزان،بي توجهي معلم به مشكالت گفتاری 

زدانش آمو  

معلما بین دانش اموزا فرق میذارن... بعض" ميرو با اسم کوچیک صدا ها کنند وبهشون دست 

ميمیدن ولي به من محل سگم ن "دن  

معلمان به داليلي به بعضي دانش آموزان بیشتر 

توجه دارند، صمیمت بیش از اندازه با برخي 

 دانش آموزان توسط معلم

ميمن ن" در توی مدرسه کوتاه باشه... حتما بايد شبیه میمون بشیم فهمم چرا بايد موهامون انق

"که خیالشون راحت بشه  

ميقوانین مدرسه از زمان بابام تا االن هیچ تغییری نكرده... ن" فهمن ما ديگه مثل نسالی قبلي 

"نیستیم  

قابل درک نبودن  قوانین توسط دانش 

آموزان،  قوانین مدرسه با احواالت و نیازهای 

ن در عصر جديد همخواني ندارددانش آموزا  

مياز مدرسه که میرم خونه میرم گیم نت و کشتي کج بازی  " کنم... بعضي وقتا هم شرطي 

مي "زنم  

توی کوچه که نمیشه فوتبال بازی کرد... زمین مناسب برای ورزش توی محله نداريم... يكي "

"هم هست که زمین خاکي هست و زير افتاب خیلي داغه  

بچه محال همیشه االفن... کالسای مذهبي خوشم نمیاد... بايد کالسای ديگه هم تابستونا "

"برگذار کنن  

دائم با کامیپوتر و پلي استیشن بازی کردن، 

جايي برای فوتبال و والیبال بازی کردن وجود 

ندارد، نبود امكانات و کالس ی فوق برنامه ها

 مناسب
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده بي سامان

نستن محرم ندا گفن اعضای خانواده به يكديگر و دروغ والدين، خودزني

تفاوت کاری والدين، کتک اعضای خانواده، کتک خوردن از والدين، ی ها

 فرهنگي و ديدگاهي بین والدين، داشتن يک خانواده پدر ساالر و خشک

 ،درفتاری والدين با فرزندب جسماني، تنبیه به يكديگر،

ساالری درپ ،تضاد والدين با همديگر  

در خانواده مشكالت بسیاری وجود دارد، جر و بحث کردن با اعضای خانواده به 

 خصوص با پدر و مادر، اتمام رابطه با دوست دختر و يا خیانت ديدن از طرف او

خانوادگي، احساس شكست در زندگي،  مشكالت

 درگیری با والدين و شكست عشقي

دن خشونت برای نوجوان، راحت از بین رفتن احساسات به دلیل عادی ش

نخابیدن در شب مردانگي با خشونت و  اثبات افسردگي و استرس، داشتن ،ها

 دعوا

 خوابي و کابوسهای شبانه، بي عدم احساس، افسردگي،

مردانگي اثبات  

دوری و عدم تعامل با خانواده و خواهر و برادر، تحقیر شدن و خار شدن در 

یف،محبت نديدن از خانواده،ديگران برای مدرسه به دلیل وضعیت مالي ضع

رسیدن به خواسته يشان از او به عنوان ابزار استفاده کرده اندها  

طرد شدن ، تحقیر و درماندگي،غم و دل 

 شكستگي،احساس قرباني شدن

ميسابقه جر  خانواده ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدار خانواده و بستگان،

در خانواده، عدم حمايتخشونت خانگي، طرد، تبعیض   نابسامان هایخانواده 

سيکودکي و تجربه خشونت، تداوم خشونت در بزرگسالي، آزار و تجاوز جن  خشونت و آزار نهادينه شده 

عتیاد و مصرف موادمخدرا و سیگار مصرف موادمخدر   

بي مباالتي و سهل انگاری در تعامالت اجتماعي و زندگي روزمره، تقلید و 

از مردان، همنشیني با افراد مجرمتبعیت   
 زندگي پرمخاطره، ماجراجويي و ريسک پذيری

 رسانه اجتماعي

تماشای فیلم ی جنگ و به خصوص خون ريزی، تمايل زياد به شنیدن ها

موسیقي ی غربي و به خصوص راک،طرفداری از ورزشها ی خشن مانند ها

 کشتي کج و ...

عالقه مندی و تماشای فیلم و آهنگها  ی حاوی ها

مضامین خشونت، طرفداری از ورزش ی خشنها  

 معاشران قلدرمآب

داشتن دوستاني که سابقه ی کانون اصالح و تربیت دارند، داشتن دوستاني که 

ميخشونت و پرخاشگری را نوعي تفريح  دانند، به صورت گروهي دعوا کردند 

ت است به دلیل رفاقت،دعوا به خاطر دوستان نشان دهنده ی مردی و معرف  

خوشگذراني با دوستاني که رفتارهای خشن از خود نشان 

دهند، دعوت به دعوای گروهي با دوستان،خشونت در مي

ميجمع دوستان نوعي مردی و بزرگي تلقي   شود

فیقربه خاطر رفیق چاقو خوردن، رفیق مثل ناموس بودن،سر دادن به خاطر  ای رفقدعوا به خاطر رفیق و حمايت از او،تعصب شدن رو   

دوست بودن با گروهي از دوستاني که رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان 

دهند،فراگیری فحشمي و الفاظ رکیک از دوستان، ها   

کسب لذت از خشونت ، يادگیری روش ی ابراز ها

 خشونت

 

 

 

 

 

 

 مدرسه اقتدارگرا 

 

 

 

 

 

 

،هیچ وقت دوست نداشتم با مشاوره هیچ وقت مدرست نتونست من و جذب کنه

مدرسه در مورد مشكالتم صحبت کنم، تنبیه شدن در مدرسه  و تهديد به اخراج، 

 مقررات سختگیرانه و خشونت در مدرسه توسط معاونین

 ،تنبیه در مدرسه عدم ارتباط با مدرسه و اولیاء مدرسه،

در مدرسه سخت گیرانه کنترل و نظارت  

ديگران آن ميشم يک خالف کار نگاه را به چها  کنند،در مدرسه آن را با ها 

مياسا ميمجرمانه  ميشناسند و صدا   کنند 
 هاتغییر ديدگاه ديگران نسبت به آن

پايین بودن معدل به نسبت ديگران، هیچ انگیزه برای درس خواندن ای 

 ندارم،تجديدی زياد 

شكست تحصیلي، بي انگیزگي تحصیلي،نداشتن هدف در 

 تحصیل

زندگي در محله ی جرم خیز، وجود داشتن گروهها يي که به دعوا و کتک ها

کاری در محله معروف هستند، وجود هم محله ی مجرم و الباآلي و با سابقه ها

 مصرف الكل

عضويت در گروه ی نزاعها ی محلي،فقر و جرم در ها

 محله

انان از دوران کودکي از والدين کتک خوردن،تهديد شدن به وسیله نوجو

  هابزرگتر و سال بااليي،خط کشیدن با چاقو روی دست توسط هم محلي

کتک خوردن از والدين،تهديد شدن به ضرب  و 

 شتم،آسیب ديدن با چاقو

یله خشونت، زورگیری و خشونت برقراری نظم به وساستفاده از خشونت و تنبیه توسط معلمان برای ارام کردن جو کالس،براورده 
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی

 

 

 

 

 

 

 مدرسه اقتدارگرا

 

 

شده خواسته ی دانش اموز به وسیله خشونتها  برای رسیدن به اهداف 

مسخره شدن لهجه و گويش به وسیله دانش آموزان،بي توجهي معلم به مشكالت 

 گفتاری دانش آموز
 مسخره و توهین کردن

معلمان به داليلي به بعضي دانش آموزان بیشتر توجه دارند، صمیمت بیش از 

لماندازه با برخي دانش آموزان توسط مع  
 مورد توجه قرار گرفتن برخي دانش آموزان

قابل درک نبودن  قوانین توسط دانش آموزان،  قوانین مدرسه با احواالت و 

 نیازهای دانش آموزان در عصر جديد همخواني ندارد

مناسب نبودن قوانین مدرسه،سخت گیری بیش از حد در 

 مدرسه

ي برای فوتبال و والیبال بازی دائم با کامیپوتر و پلي استیشن بازی کردن، جاي

کردن وجود ندارد، نبود امكانات و کالس ی فوق برنامه مناسبها  

استفاده زياد از بازی ی کامپیوتری، نبود فضاهای ها

ورزشي مناسب،نبود زير ساخت ی فرهنگيها  

 

 کدگذاری گزینشی
در نهايت مقوالت عمده در يک مقوالت جديد به عنوان 

ی محوری قرار میگیرند که در سطح هاولهمقوله ی هسته يا مق

 کدگذاری انتزاعي تر نسبت به مرحله ی قبلي قرار دارند.

ی اجتماعي هاگزينشي، انتخاب مقوله ی هسته با تمرکز بر فرايند

 .استها بنیادی مشهود در داده

 

 د خشونتدر میان مصاحبه شونده گان در ابعاد استخراج شده در بازتولی کدهای گزينشي. 3جدول 

 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی
کد گذاری 

 گزینشی

ابعاد مدل 

 گرند تئوری

خانواده بي 

 سامان

عدم نظارت خانواده بر نوجوان، بي اهمیتي به ساعات 

رفت و آمد و مراودات نوجوان با افراد بزرگسال، گرفتن 

 چاقوی ضامن دار از دوستان

های آزادی بیش از حد برای انجام رفتار

نا به هنجار، دسترسي راحت به سالح ی ها

 سرد

نظارت و کنترل 

والدينپايین   
 علي

درگیری و نزاع در خانواده باعث سلب ارامش روحي 

گفن اعضای  دروغ والدين، خودزني فرزندان شده است،

محرم ندانستن اعضای خانواده،  خانواده به يكديگر و

 کاری والدين، کتک کتک خوردن از والدين،

تفاوت ی فرهنگي و ديدگاهي بین والدين، داشتن يک ها

 خانواده پدر ساالر و خشک

اعتماد  عدم درگیری و نزاع در خانواده،

اعضای خانواده به يكديگر،تنبیه 

 ،درفتاری والدين با فرزندب جسماني،

،پدر ساالریتضاد والدين با همديگر  

روابط نامطلوب در 

 خانواده
 مداخله گر

كالت بسیاری وجود دارد، جر و بحث در خانواده مش

کردن با اعضای خانواده به خصوص با پدر و مادر، اتمام 

 رابطه با دوست دختر و يا خیانت ديدن از طرف او

خانوادگي، احساس شكست در  مشكالت

زندگي، درگیری با والدين و شكست 

 عشقي

 عدم حل مشكالت

 در خانواده
 مداخله گر

لیل عادی شدن خشونت برای از بین رفتن احساسات به د

نوجوان، راحت نخابیدن در شب ،داشتن افسردگي و ها

 استرس،اثبات مردانگي با خشونت و دعوا

عدم احساس ، افسردگي،بي خوابي و 

 کابوسهای شبانه،اثبات مردانگي

مشكالت روحي و 

 رواني
 زمینه ای

دوری و عدم تعامل با خانواده و خواهر و برادر، تحقیر 

شدن و خار شدن در مدرسه به دلیل وضعیت مالي 

ضعیف،محبت نديدن از خانواده،ديگران برای رسیدن به 

خواسته يشان از او به عنوان ابزار استفاده کرده اندها  

طرد شدن ، تحقیر و درماندگي،غم و دل 

 شكستگي،احساس قرباني شدن
عدالتي س بياحسا  زمینه ای 

ميسابقه جر  مداخله گرعوامل خطرآفرين خانواده ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم  خانواده و بستگان،
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی
کد گذاری 

 گزینشی

ابعاد مدل 

 گرند تئوری

 در خانواده مدار

 نابسامان هایخانواده خشونت خانگي، طرد، تبعیض در خانواده، عدم حمايت

کودکي و تجربه خشونت، تداوم خشونت در بزرگسالي، 

تجاوز جنسيآزار و   
 خشونت و آزار نهادينه شده

عتیاد و مصرف موادمخدرا و سیگار مصرف موادمخدر   

سبک زندگي 

 پرمخاطره
 علي

بي مباالتي و سهل انگاری در تعامالت اجتماعي و 

زندگي روزمره، تقلید و تبعیت از مردان، همنشیني با افراد 

 مجرم

زندگي پرمخاطره، ماجراجويي و ريسک 

 پذيری

 رسانه اجتماعي

تماشای فیلم ی جنگ و به خصوص خون ريزی، تمايل ها

زياد به شنیدن موسیقي ی غربي و به خصوص ها

راک،طرفداری از ورزش ی خشن مانند کشتي کج و ها

... 

عالقه مندی و تماشای فیلم و ها 

آهنگ ی حاوی مضامین خشونت، ها

طرفداری از ورزش ی خشنها  

 علي هاتأثیر رسانه

ان معاشر

 قلدرمآب

داشتن دوستاني که سابقه ی کانون اصالح و تربیت 

دارند، داشتن دوستاني که خشونت و پرخاشگری را 

مينوعي تفريح  دانند، به صورت گروهي دعوا کردند به 

دلیل رفاقت،دعوا به خاطر دوستان نشان دهنده ی مردی 

 و معرفت است

خوشگذراني با دوستاني که رفتارهای 

ميان خشن از خود نش دهند، دعوت به 

دعوای گروهي با دوستان،خشونت در 

جمع دوستان نوعي مردی و بزرگي تلقي 

 شودمي

خشونت دسته 

 جمعي
 علي

به خاطر رفیق چاقو خوردن، رفیق مثل ناموس بودن،سر 

 دادن به خاطر رفیق

دعوا به خاطر رفیق و حمايت از 

 او،تعصب شدن روی رفقا
 زمینه ای تعصبات نا به جا

دوست بودن با گروهي از دوستاني که رفتارهای خشونت 

ميآمیز از خود نشان  دهند،فراگیری فحش و الفاظ ها 

 رکیک از دوستان،

کسب لذت از خشونت ، يادگیری 

روش ی ابراز خشونتها  

تعامل و تاثیر 

 پذيری از دوستان
 علي

 

 

مدرسه 

 اقتدارگرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چ وقت مدرست نتونست من و جذب کنه،هیچ وقت هی

دوست نداشتم با مشاوره مدرسه در مورد مشكالتم 

صحبت کنم، تنبیه شدن در مدرسه  و تهديد به اخراج، 

 مقررات سختگیرانه و خشونت در مدرسه توسط معاونین

 عدم ارتباط با مدرسه و اولیاء مدرسه،

سخت  کنترل و نظارت ،تنبیه در مدرسه

در مدرسه گیرانه  

 پیوند و تعامل

با مدرسه نادرست  
 مداخله گر

ديگران آن را به چشم يک خالف کار نگاه ها 

کنند،در مدرسه آنمي ميرا با اساها  ميمجرمانه  شناسند و 

ميصدا   کنند

 هاتغییر ديدگاه ديگران نسبت به آن
برچسب مجرم 

 داشتن
 پیامد

یزهپايین بودن معدل به نسبت ديگران، هیچ انگ برای ای 

 درس خواندن ندارم،تجديدی زياد

شكست تحصیلي، بي انگیزگي 

 تحصیلي،نداشتن هدف در تحصیل

عدم موفقیت 

 تحصیلي
 پیامد

زندگي در محله ی جرم خیز، وجود داشتن گروهها يي ها

که به دعوا و کتک کاری در محله معروف هستند، 

وجود هم محله  ی مجرم و الباآلي و با سابقه مصرفها

 الكل

عضويت در گروه ی نزاعها ی ها

 محلي،فقر و جرم در محله

محیط سازنده 

بزهكاری و 

 خشونت

 مداخله گر

از دوران کودکي از والدين کتک خوردن،تهديد شدن 

به وسیله نوجوانان بزرگتر و سال بااليي،خط کشیدن با 

 هاچاقو روی دست توسط هم محلي

کتک خوردن از والدين،تهديد شدن به 

و شتم،آسیب ديدن با چاقو  ضرب  

قرباني خشونت 

 بودن
 علي
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 کدگذاری محوری کدگذاری باز مفهوم اصلی
کد گذاری 

 گزینشی

ابعاد مدل 

 گرند تئوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسه 

 اقتدارگرا

استفاده از خشونت و تنبیه توسط معلمان برای ارام کردن 

جو کالس،براورده شده خواسته ی دانش اموز به وسیله ها

 خشونت

برقراری نظم به وسیله خشونت، 

زورگیری و خشونت برای رسیدن به 

 اهداف

تعامل نامناسب 

آموزان و  دانش

با يكديگر  معلمان

 درمحیط مدرسه

 مداخله گر

مسخره شدن لهجه و گويش به وسیله دانش آموزان،بي 

 توجهي معلم به مشكالت گفتاری دانش آموز
 مسخره و توهین کردن

معلمان به داليلي به بعضي دانش آموزان بیشتر توجه 

دارند، صمیمت بیش از اندازه با برخي دانش آموزان 

 توسط معلم

ه قرار گرفتن برخي دانش مورد توج

 آموزان

در  تبعیض رفتار

 مدرسه
 مداخله گر

قابل درک نبودن  قوانین توسط دانش آموزان،  قوانین 

مدرسه با احواالت و نیازهای دانش آموزان در عصر 

 جديد همخواني ندارد

مناسب نبودن قوانین مدرسه،سخت گیری 

 بیش از حد در مدرسه

ضعف قوانین و 

 مقررات آموزشي
 مداخله گر

دائم با کامیپوتر و پلي استیشن بازی کردن، جايي برای 

فوتبال و والیبال بازی کردن وجود ندارد، نبود امكانات و 

کالس ی فوق برنامه مناسبها  

استفاده زياد از بازی ی کامپیوتری، نبود ها

فضاهای ورزشي مناسب،نبود زير 

ساخت ی فرهنگيها  

نبود برنامه ی ها

 فراغتي
له گرمداخ  

 

 
 مدل نهايي پژوهش. 1نمودار 
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 بحث ونتیجه گیری

خشونت در  یامدهایکاووش بسترها و پهدف پژوهش حاضر 

ود. ب مشهد يدرمان ينوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

شناسي همختلف جامع هایپارادايمنوجوانان از  خشونت لهئمس

 هشدتضاد مورد بررسي مثل ساختارگرايي، فرآيند اجتماعي و 

سترش گعوامل خاصي را باعث  هاپارادايمن يک از اياست. هر 

( دانند، در اين تحقیق )به شرحي که خواهد آمدبزهكاری مي

ي فیقكاری نوجوانان در شهر رشت از ديدگاه تلهبرای تبیین بز

 وقتصادی ز ديدگاه ساختارگرايي، نیروهای ا. اشوداستفاده مي

ی وهان مناطق پايین اجتماعي را به انجام الگاجتماعي، ساکنا

نظمي اجتماعي در مناطق پايین دهد. بيرفتاری مجرمانه سوق مي

رت صو آنهابر شهری و فقیرنشین و باندهای نوجوانان که نظارتي

اند. بسیاری از ترين مشكالت اجتماعياز مهم ،گیردنمي

کودکان  خشن پردازان ساختار اجتماعي بر رفتارهای نسبتاًنظريه

 شتر برکنند که نیروهای اجتماعي، بیکید مياکید دارند. آنها تات

امه اد ثیر در سراسر زندگيأکند و اين تثیر ميأافراد نوجوان ت

اجتماعي  اوضاعگويند مردمي که در دارد. ساختارگرايان مي

و  کنند، تمايل به رفتارهای مشابهي دارندنامتعادل زندگي مي

سط شهری نسبت به مناطق متون رم در مناطق پايیچون میزان ج

 .(6) ثیر داشته باشدارفتار ت بربیشتر است، بايد 

اجتماعي  را بر اساس طبقه خشونت 1يهای فرآيند اجتماعنظريه

پذيری افراد بلكه بزهكاری را تابعي از جامعه ،کنندتبیین نمي

های مختلف، ها به تعامل افراد با سازماندانند. اين نظريهمي

بسیاری از افراد  .(7)کننديندهای اجتماعي توجه ميآنهادها و فر

، تجارب 2االنسثیر روابط خانوادگي، روابط با هماتحت ت

تحصیلي و تعامل با اشخاص مختلف مثل معلم، افسر پلیس و 

يان هستند. اگر اين روابط مثبت و حمايتي باشد فرد کارفرما

به خوبي ايفا کند؛ اما اگر  های خود را در جامعهتواند نقشمي

های مورد نظر اين روابط مخرب باشد، دسترسي به موفقیت

های عملي های بزهكارانه جايگزينحلو راه یستپذير نامكان

فهوم اساسي های فرآيند اجتماعي در يک مشوند. نظريهمي

شان، افراد بدون توجه به نژاد، طبقه يا جنس ند: همهامشترک
                                                           
1. Social Process Theories 
2. Peer 

استعداد بزهكار يا مجرم شدن دارند. هرچند اعضای طبقه پايین 

ممكن است فشارهای بیشتری از جانب فقر، نژادپرستي، مدارس 

خانوادگي متحمل شوند، اما اين  نامطلوب و زندگي گسیخته

االن، حمايت سروابط مثبت با هم تواند از طريقفشارها مي

های تحصیلي خنثي شود. برعكس حتي خانوادگي و موفقیت

اکثر اعضای ثروتمند جامعه ممكن است به رفتارهای ضد 

شان غیرقابل ، به شرطي که تجارب زندگياجتماعي روی بیاورند

 .(8)تحمل يا مخرب باشد 

های کنترل، نظريه پیوند اجتماعي است. ترين نظريهيكي از مهم

در سال  در کتاب علل خشونت 3اين نظريه را تراويس هیرشي

مطرح کرد. سؤال اصلي اين است که چرا با اين همه  1969

کثر ما در اغلب مواقع پیرو فرصت و فشار برای ارتكاب جرم، ا

کنترل هیرشي، پیوند افراد به  قانون هستیم. مفهوم اساسي نظريه

کند که تمام افراد جامعه است. هیرشي اين فرضیه را مطرح مي

ترسند شوند؛ زيرا ميند، اما بیشتر آنها کنترل ميابالقوه قانون شكن

، خانواده، که رفتارهای غیرقانوني به روابط آنها با دوستانشان

همسايه، معلمان و کارفرمايانشان آسیب برساند. بدون اين 

پیوندهای اجتماعي يا روابط و بدون حساسیت نسبت به منافع 

شود. های بزهكارانه ميديگران، فرد آزادانه مرتكب فعالیت

های رقیب که نظام ارزشي هیرشي جامعه را به شكل خرده فرهنگ

گیرد. بیشتر مردم به ضوابط نمي منحصر به فردی دارند، در نظر

دهد که در تمام قانوني و اخالقي حاکم آگاهي دارند. او نشان مي

ها و قوانین اجتماعي عناصر جامعه واکنش مردم نسبت به ارزش

های مرسوم، متنوع است. در بین تمام اقوام، مذاهب، نژادها و گروه

ه باشند، اجتماعي، افرادی که به طور ضعیف به جامعه متصل شد

 .(9)امكان دارد قرباني الگوهای مجرمانه شوند 

یت روعاز نظر او بین پیوند با نظام اجتماعي و اعتقاد به مش 

د با یونپاخالقي رابطه وجود دارد و اعتقادات فرد نیز متأثر از 

ت شد ست. با سست شدن اين پیوند ازمدرسه، خانواده و جامعه ا

به والدين  اعتقادات فرد با پیوند فرد .شوداعتقادات کاسته مي

شود و از طريق پیوند با مدرسه و جامعه افزايش آغاز مي

 .(10) "يابدمي

                                                           
3. Travis Hirschi 



 
 
 
 

  همکارانو  سعید صالح                     کاووش بسترها و پیامدهای خشونت در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد -

 

کند که پیوند اجتماعي يک شخص را با هیرشي استدالل مي

است: دلبستگي، هار عنصر دهد و دارای چجامعه ارتباط مي

 تعهد، مشغولیت و اعتقاد.

: اشاره دارد به حساسیت شخص به ديگران. 1دلبستگي

کاوان بر اين باورند که بدون معنای دلبستگي، شخص روان روان

ای گردد و توانايي برقراری ارتباط با جهان را به گونهرنجور مي

دهد. پس پذيرش هنجارهای اجتماعي و منسجم از دست مي

يک آگاهي اجتماعي مبتني است به دلبستگي و  گسترش

های ديگر. انسان همچنین تحت مراقبت قرار گرفتن به وسیله

عنوان نهادهای اجتماعي هیرشي، والدين، دوستان و مدرسه را به

گیرد که از طريق آنها يک شخص بايد در نظر مي مهمي

 زمره پیوندهايش را حفظ کند. در اين بین دلبستگي به والدين در

طالق يا  ای به واسطهها است. حتي اگر يک خانوادهترينمهم

جدايي از هم پاشیده شود، يک کودک بايد وابستگي قوی را با 

يكي از اين دو يا هر دو حفظ کند. بدون اين دلبستگي بعید 

 است که افراد ديگر به اين شخص احترام بگذارند.

در هر کنش  : شامل زمان، انرژی و تالشي است که2تعهد

انداز پول شود نظیر آموزش ديدن يا پسصرف ميمرسومي 

مرسوم داشته باشند  برای آينده. اگر افراد تعهدی قوی با جامعه

هايي شوند که جايگاه افتد که درگیر کنشکمتر اتفاق مي

های خودشان را به مخاطره اندازد. برعكس فقدان تعهد به ارزش

یتي باشد که در آن رفتار مخاطره آمیز وضع تواند نشانهمرسوم مي

 نظیر جرم جايگزين رفتار معقوالنه شود.

را های مرسوم زمان کمي : مشغولیت زياد به فعالیت3مشغولیت

گذارد. هیرشي معتقد است های غیرقانوني باقي ميبرای فعالیت

که درگیری در مدرسه، تفريح و خانواده، افراد را از توانايي 

دارد. از سوی ديگر رفتارهای بزهكارانه باز مي انجام بالقوه

 شود.کاری باعث کشش به سوی رفتار بزهكارانه ميبي

گي های اجتماعي مشابهي زند: افرادی که در زمینه4اعتقاد

کنند در اعتقاد اخالقي مشترکي سهیم هستند. آنها ممكن مي

                                                           
1- Attachment 
2- Commitmen 
3- Involvement 
4.  Belief 

های مشترکي وفادار باشند و همچنین است به يک چنین ارزش

بت به حساسیت داشتن به حقوق ديگران و تحسین کردن نس

های قانوني وفادار بمانند. اگر اين اعتقادات از بین برود يا شیوه

تضعیف گردد، احتمال بیشتری وجود دارد که افراد در 

های غیرقانوني ضداجتماعي مشارکت ورزند. هیرشي فعالیت

وند اجتماعي عالوه بر اين معتقد است که روابط متقابل عناصر پی

گردد، به طور مثال مردماني که باعث کنترل رفتارهای بعدی مي

کنند يا نسبت به والدين و دوستانشان احساس خويشاوندی مي

حساس هستند احتمال بیشتری دارد که به سوی اهداف قانوني و 

مشروع کشیده شوند. از سوی ديگر شخصي که يک چنین 

حتمال بیشتری دارد که نسبت پذيرد، اای را نميروابط اجتماعي

توجه باشد. همچنین افرادی که تعهد به اهداف مرسوم بي

بیشتری نسبت به اعمال يا اعتقادات مرسوم دارند، بیشتر به سوی 

 .(11) شوندهای مرسوم کشیده ميفعالیت

و  غولبراساس اين نظريه هر چه افراد کمتر وابسته، متعهد، مش

تر است و احتمال معتقد باشند، پیوند آنها با جامعه سست

 شان بیشتر خواهد بود.رفتاریکج

 های تضاد بر اين باورند که ساختار اساسي اقتصادی ونظريه

ی دهد نه فرآيندهااجتماعي جامعه، رفتار افراد را شكل مي

ای خرده فرهنگي. االن و الگوهسپذيری يا گروه همجامعه

های شان اين است که جرم را در درون بافتتضادگراها تالش

، اجتماعي اقتصادی و اجتماعي توضیح دهند و ارتباط بین طبقه

م به های تضاد به جرجرم و کنترل اجتماعي را بیان کنند. نظريه

اند که توزيع مدعي کنند ومياجتماعي نگاه  عنوان پیامد مبارزه

شود که برخي از متفاوت قدرت در جوامع متكثر موجب مي

اتي توانند قوانین و مقررقدرت دارند، ب هايي که سهم کافيگروه

؛ در (12)های رقیب تصويب شان و به ضرر گروهرا به نفع خود

 گیرد.شكل مي چنین بستری خشونت

های تک عاملي نظیر ساختار اجتماعي و نظريه 5از ديدگاه تلفیقي

کنند؛  عرضهتوانند تبیین کاملي از جرم فرآيند اجتماعي نمي

رنده برداشت مجرم، یای است و در برگچون جرم مفهوم پیچیده

عمومي  افراد و عامالن کنترل اجتماعي است. نظريه قرباني،

                                                           
5. Integrated 



 
 
 
 

 64، سال 1، شماره 1400ارديبهشت-فروردين   جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2389

که را يكي از نظريات مسلط تلفیقي است. اين نظريه  1جرم

در تعديل  1990در سال  تراويس هیرشي و میشل گات فردسون

، مفاهیم کردند هیرشي مطرح پیوند اجتماعي و بازسازی نظريه

شناختي و های زيست اجتماعي، روانکنترل را با ديدگاه نظريه

کند. های انتخاب عقالني ترکیب ميهای روزمره و نظريهفعالیت

کنند. از اين ديدگاه جرم های سنتي جرم را رد مينها نظريهآ

پذير است. افراد زماني مرتكب بینيو پیش امری منطقي، عقالني

شوند که اين امر پاداش دهنده باشد و تهديد برای جرم مي

 خطر هر چه به عبارتيوی جرم را بگیرد. تواند جلمجازات مي

گات فردسون ». (13)بد ياکاهش ميمیزان جرم  ؛بیشتر باشد جرم

در پاسخ به اين سؤال که چرا مردم مرتكب جرم  و هیرشي

های زيرا جرم و فعالیت ؛گويند پاسخ ساده استشوند، ميمي

 .(14) «مشابه ارضاکننده هستند

سون و هیرشي تمايل به ارتكاب جرم بستگي به دفر ر گاتاز نظ

دارد. مفهوم اصلي اين ديدگاه  2«خويشتنداری»سطح 

است. اشخاصي که خويشتنداری پايین  3«خويشتنداری پايین»

ای متفاوتي دارند. اول اينكه آنها به دنبال هدارند، ويژگي

 خشنودی فوری با يک نگرش اينجا و اکنوني هستند. در مقايسه،

خويشتنداری باال با توانايي به تعويق انداختن خشنودی همراه 

های است. دوم، افرادی که خويشتنداری پايین دارند از شیوه

کنند. ه ميهايشان استفادآسان يا ساده برای برآوردن خواسته

جرم، پول بدون زحمت و ارضای جنسي سريع و بدون مقدمه 

با کند. سوم، آنها نیازهايشان را بازی( را برايشان فراهم مي)عشق

 چاالکي، هیجان و جرم که با خطرپذيری، ارتكاب به

. در مقايسه اشخاصي کنندطرف ميبرکاری همراه است، فريب

اط، انديشیدن و استدالل که خويشتنداری باال دارند به احتی

گرايش دارند. چهارم، اشخاصي که خويشتنداری پايین دارند 

جرايم،  دلیل انجامشان دارند. به پايداری کمي در زندگي

ها يا زندگي خانوادگي ندارند. پايداری در کار يا حرفه، دوستي

مدت که نیاز به  يزی بلندبرای انجام جرم نیاز به توانايي و برنامه

اشخاصي که  ،و حوصله داشته باشد، نیست. بنابراينصبر 

                                                           
1 . General Theory of Crime 
2 . Self-Control 
3 . Low Self-Control 

های فكری و خويشتنداری پايین دارند، به دنبال کسب مهارت

عملي نیستند. پنجم اشخاصي که خويشتنداری پايین دارند خود 

تفاوت و بدون حساسیت به رنج و نیازهای ديگران بي ،4محور

مي نسبت به هستند. نهايتاً افراد با خويشتنداری پايین تحمل ک

 نه شیوه گرايش دارند شرايط پاسخ فیزيكي به ناکامي دارند و به

های بزهكارانه معنايي و زباني. اين افراد برای درگیری در فعالیت

در سراسر زندگي شان مستعدتر از افرادی هستند که 

 خويشتنداری باال دارند.

ي مانزهای جرم اثر متقابل دارد. خويشتنداری پايین با فرصت

که فرصت ارتكاب جرم وجود دارد، شخصي که خويشتنداری 

ا بباال دارد مستعد ارتكاب به اين عمل نیست، اما يک شخص 

ي پايین مستعد تسلیم شدن است. فردسون و هیرش خويشتنداری

 آنها يک نظريه عمومي است که همه کنند که نظريهادعا مي

ه جرم کمعتقدند  ا. آنهکندها تبیین ميها را در تمام زمانجرم

شود و کسي رفتار مي ارضای خاطر سريع و آسان فرد کج سبب

خاطر سريع است و  یضاشود که به دنبال ارمرتكب جرم مي

رف تمايل بیشتری به مص واهداف کوتاه مدتي در زندگي دارد 

خويشتنداری  ريشهاين دو محقق  الكل و سیگار دارد. از نظر

 پذيری فرد درناکارآمدی جامعه ضعیف را بايد در خانواده و

از اين ديدگاه علل اساسي  .(15) دوران کودکي يافت

 خويشتنداری ضعیف در اعمال تربیت نامناسب و ناشايسته

کودکي  ن است. خويشتنداری ضعیف در مراحل اولیهکودکا

. (16) ماندبسط يافته و در سراسر دوران نوجواني ثابت باقي مي

لف ا مخاناتوانند ي هاوالديني که در کنترل و مراقبت از رفتار بچه

بچه  ها هستند، با تشخیص رفتار انحرافي درکنترل رفتارهای بچه

 شود بچهکنند و اين مجازات موجب مياو را مجازات مي

های يتمحدودز ا .(17) اش را از دست بدهدخويشتنداری

توان به عدم همكاری جامعه هدف اشاره کرد که اين يمتحقیق 

گردد که در يمپیشنهاد  يد.ها گرديآزمودنمسئله باعث ريزش 

تری یعوسارتباط با پیامدهای خشونت در جامعه تحقیقات 

 .صورت بگیرد
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 گیرینتیجه

 رفتارهای گفت توانمي گرفته انجام پژوهش نتايج اساس بر

 و خانوادگي فردی، عوامل در ريشه آموزان دانش آمیز خشونت

 نحوه به توانمي خانوادگي عوامل با رابطه در .دارد آموزشي

 يک عنوان به پدر نقش شان، فرزندان نیازهای با والدين برخورد

 پدر، بخصوص والدين طرف از شدن تنبیه خانواده، در ديكتاتور

 که کرد اشاره ماهواره و اجتماعي یهاشبكه وها فیلم تاثیر

 کند کمک آموزان دانش در آمیز خشونت رفتارهای به تواندمي

 تعامل و ارتباط نحوه به توانمي زشيآمو عوامل با رابطه در و

 نحوه مدرسه، فیزيكي محیط آموزان، دانش با مدرسه اولیای

 - دانش با انضباطي نامناسب برخوردهای معلمان، تدريس

 رفتاری نامناسب الگوهای و تحصیلي یهامحرومیت آموزان،

 کرد اشاره مدرسه در موجود

 

 و تشکرتقدیر 

ي دانشگاه شناسجامعه ریدکت رسالۀ از برگرفته مقاله اين

وسیله از اساتید ينبدباشد. يم شمالواحد تهران ميآزاد اسال

کساني که در انجام اين پژوهش ميراهنما و مشاور و تما

 .گرددهمكاری داشتند، تشكر و قدرداني مي

 

 تضاد منافع

ضاد گونه تنمايند که هیچبدين وسیله نويسندگان تصريح مي

 ش حاضر وجود ندارد.منافعي در خصوص پژوه
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 Abstract 

Introduction: Field research, especially in relation to the increase of 

violence in society and especially among adolescents and its consequences 

at the community level can have great achievements; Therefore, the purpose 

of this study is to investigate the contexts and consequences of violence in 

adolescents referring to health centers in Mashhad. 

Material and Methods: This research was conducted with qualitative 

methodology and in the field of grounded theory in 1398 in Mashhad. 

Participants in this study were 17 male students in whom violent behaviors 

were observed, who were selected by purposive sampling. Data were 

collected through in-depth interviews and analyzed using open, axial and 

selective coding steps. 

Results: After analyzing and coding the data based on the approach of 

Strauss and Cobain Grand Theory, 20 categories were extracted which were 

classified into three dimensions: causal, contextual and intervening as well 

as outcome. The process of creating and reproducing violence was 

explained. 

Conclusion: It seems that the categories and dimensions in this study 

explain the processes of reproduction of violence and in this regard it can be 

used for related research. 

Keywords: Violence, Adolescents, Grand Theory, Health Centers 

 
  


