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چكیده
انسان موجودي اجتماعي است و زندگي در جامعه عالوه بر مزايا و امتيازاتي که براي وي به ارمغان آورده است  ،مسائل و
مشکالتي را نيز به همراه آورده است .يکي از مسائل اجتماعي در ايران که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است،
مسئله خشونت در ميان جوانان است .هدف اين پژوهش شناخت علل اجتماعي و فرهنگي بروز خشونت در جوانان است
که جهت مطالعه آسانتر به مطالعه ي موردي پسران  20-25ساله ي منطقه ي  15شهر تهران پرداخته شد .در اين
پژوهش به دليل گستردگي موضوع سعي شده است تا از نظريات مختلفي مانند نظريه ي اگينز،نظريه انتقال فرهنگي
ساترلند ،يادگيري اجتماعي باندورا ،نظريه آنومي و ساختار خانواده گود و نظريه ناکامي -پرخاشگري و نيز کنش اجتماعي
پارسونز به صورت تلفيقي استفاده گردد .روش به کار برده شده در پژوهش حاضر ،روش پيمايشي با تکنيک پرسشنامه
مي باشد که در پاسخ به سواالت به اين نتايج دست يافته شد :ميان وضعيت تحصيلي و بروز خشونت در جوانان ارتباط
مستقيم و مثبت و بااليي وجود دارد .ميان پايگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده و بروز خشونت در جوانان رابطه معکوس و
معنادار وجود دارد .ميان مصرف موادمخدر و خشونت ارتباط معناداري ديده نشد و اين فرضيه به اثبات نرسيد .در سوال
چهارم به رابطه معناداري ميان از هم گسيختگي خانواده وخشونت دست يافته شد و در سوال اخر نيز به ارتباط معنادار
ميان برنامه هاي خشن رسانه ها و بروز خشونت رسيديم.
واژه هاي کليدي :پرخاشگري،گسستگي خانواده ،خشونت در رسانه ها ،پايگاه اجتماعي اقتصادي ،اعتياد به مواد مخدّر

 -1هيات علمي گروه جامعه شناسي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران ،نويسنده اصليsasan-vadiea@gmail.com.
 -2کارشناس ارشد جامعه شناسي ،مسئول مکاتبات.
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 .9مقدمه
خوب زيستن و رسيدن به سعادت ،آرزوي هر انساني است .آدمي هميشه در پي دستورات و فراميني بوده است که بتواند
با عمل به آنها ،مناسبات خود را با ديگران شکل بخشد ،تا از اين طريق عمر خود را بگذراند و بقاي حيات خويش را
تضمين کند .از اين رو ،آدمي نيازمند نظام ارزشها بوده است؛ نظامي که خوب و بد را براي او معيّن کند و در پيچ و خم
زندگي راهنماي او باشد .اخالق وسيله اي موثر براي بهتر زيستن است ،پس فراگيري آن الزمه ي حيات بشري است
(  )hawzeh.netبرتراندراسل ()1954که در بسياري از مسائل انساني شک مي کند ،معتقد است اخالق براي انسان الزم
است .او مي گويد« :افراد بشر ،تند خو شهوتران ،لجوج و تاحدّي ديوانه هستند و به علّت ديوانگي هايشان بر خود و بر
ديگران مصيبت هايي وارد مي کنند که ممکن است منجر به بدبختي هاي هولناکي شود .با اينکه زندگي توأم با احساسات
خطرناک است ،ولي اگر بخواهيم زندگي بشر لطف خودرا از دست ندهد ،احساسات هم بايد حفظ شود ،ميان دو قطب
احساسات و کنترل آنها تضادي وجوددارد .از همين تضاد دروني طبيعت بشر ،احتياج به اخالق احساس مي شود» (همان).
انسان از لحظه ي تولّد تا هنگام مرگ به ديگران وابسته و نيازمند بوده و براي زنده ماندن از لحاظ جسماني ،رواني و
اجتماعي به پرستاري و مراقبت ديگران نياز دارد .انسان به تنهايي نمي تواند بار مشکالت خويش را بر دوش کشد .بايد
دانست که فرد از لحاظ اجتماعي بدون کمک ديگران ،قادر به برآوردن نيازهاي خود نبوده و به تنهايي نمي تواند به
آرزوهاي خود برسد .از ويژگي هاي بارز انسان ها ،اجتماعي بودن و زندگي کردن به صورت گروهي است .از آنجا که رشد
جوامع صنعتي باعث تراکم جمعيّت و در نتيجه پيدايش مسائل پيچيده تر اجتماعي گرديده ،بنابراين در جهان صنعتي
امروزي ،مشکالت اجتماعي بيش از حد ،گسترش يافته و به ميزان قابل مالحظه اي بر اختالفات طبقاتي مردم افزوده شده
است (فرجاد .)9 :1377 ،تغييرات سريع اجتماعي و الگوي فرهنگي و نيز برخورد و تضادّ ميان هنجارها و نقش هاي
اجتماعي ،در ايجاد و گسترش مسائل اجتماعي نقش عمده اي داشته و به از هم پاشيدگي روابط متقابل اجتماعي منجر
گرديده است (همان).
يکي از پديده هاي اجتماعي که امروزه به يک مساله ي اجتماعي تبديل گرديده است ،خشونت است .در جامعه ي در حال
گذار به سوي تمدّن و تجدّد ايران کنوني ،هرروز شاهد نوعي خشونت در سطح جامعه هستيم .خشونت دانش آموزان
مقاطع مختلف تحصيلي با يکديگر ،خشونت معلّم با دانش آموزان در محيط آموزشي مدرسه ،خشونت شوهر عليه همسر
خ ود ،خشونت زن عليه شوهر ،خشونت پدر و مادر نسبت به فرزندان در محيط امن خانواده و خشونت جوانان و نوجوانان
که در محيط هاي مختلف مخصوصاَ در کوچه و خيابان هاي شهر نظاره گر آنها هستيم .
خشونت جزو مسائل اجتماعي حاد به شمار مي رود که در تمام مناطق جغرافيايي و در ميان تمام گروه هاي ديني ،نژادي و
در تمام سطوح تحصيلي ،شغلي ،اقتصادي و اجتماعي مشاهده مي شود .گزارش هاي رسانه ها و نتايج پژوهش هاي مختلف
در اکثر کشورهاي دنيا منجمله اسميت و شارپ ( ،)1995اولوئوس ( )1992نشان مي دهد که خشونت در سال هاي اخير
افزايش يافته و جدّي تر شده است و شامل طيفي از اعمال عمدي خشن جسمي ،رواني ،عاطفي و کالمي مي باشد که تاثير
منفي بر سالمت جسم و روان فرد و درک از خود به جاي مي گذارد .در واقع آمار هاي ارائه شده از سوي مراجع رسمي،
نشان دهنده ي حضور جدّي پديده ي خشونت در ايران ،حداقل در اشکالي چون قتل ،خودکشي ،فرار از خانه و نزاع است.
يک نگاه گذرا به مقايسه ي آماري خشونت در اشکال قتل و خودکشي نشان مي دهد که در سال  ، 2000ميانگين قتل در
جهان  ( 3/3در صد هزارنفر) بوده و در ايران  3/64بوده است .همچنين ميانگين خودکشي در اين سال در جهان 14/5
درصد و در ايران  6/63گزارش شده است .اگرچه اين مقايسه نشان مي دهد که فاصله ي ميزان خشونت در اشکال فوق
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در ايران تا ميانگين جهاني قابل مالحظه است معهذا اين ارقام هشداردهنده است  .گذشته از اين ،ساير اشکال خشونت ،هم
چون خشونت هاي خانوادگي ،کودک آزاري ،خشونت در محيط کار و تحصيل و جرائم مالي نيز در جامعه ي ما به چشم
مي خورد امّا آمار و اطّالعات معتبري در اين زمينه وجود ندارد ،اين درحالي است که بسياري از مصاديق خشونت به
مراجع رسمي گزارش نمي شود (.)takbook.com
در کلّي ترين معنا ،مي توان خشونت را تحميل اراده ي خويش بر ديگري از طريق فشار و آسيب جسماني يا رواني در نظر
گرفت که عنصر اصلي چنين تحميلي ،زور است که از طريق به کار بردن ابزار بر ديگري اعمال مي شود ،امّا خشونت
اجتماعي ،خشونتي است که ممکن است از سوي فرد به فرد ديگري مثالَ از سوي پدر به فرزند ،از سوي يک گروه به فرد،
مثالَ خشونت باندهاي شرور در اخّاذي از يک فرد ،يا از سوي يک گروه در برابر گروه ديگر ،مثالَ در منازعات قبيله اي،
روي دهد ()khabaronline.ir
اين خشونت اجتماعي متاسّفانه امروز ،طيف وسيعي از جوانان را در جامعه ي ما دربرمي گيرد و اين براي جامعه ي در
حال گذار ما که نيازمند نيروي جوان سالم است و مي خواهد آينده ي خود را به دست اين جوانان بسپارد نگران کننده
است .ايران داراي ساختار سنّي جوان است ،بنابر اين مطالعه و برّرسي در زمينه ي مسائل و مشکالت جوانان جزء
اولويّت هاي پژوهشي قرار دا رد .يکي از مهم ترين مسائلي که در رابطه با جوانان در تمام سطوح جامعه ( دولت ،آموزش و
پرورش  ،خانواده و  ) ...مطرح است،مساله ناهنجاري هاي رفتاري جوانان است .در ميان ناهنجاري هاي جوانان ،پرخاشگري
نمود بارزتري دارد و فراواني آن بيشتر بوده و از لحاظ افزايش سنّ پرخاشگري در جوامع توسعه نيافته از جمله ايران ،به
عنوان يکي از مهم ترين مسائل اجتماعي کشورهاي پيراموني ،خصوصاَ کشورهاي پيراموني با ساختار سنّي جوان ،مطرح
مي باشد .گزارشات متعدّد در نشريات و پژوهش هاي انجام شده ،داللت بر فراواني پرخاشگري و افزايش بعد و گستردگي
آن در بين جوانان و افزايش هرروزه و بيش از پيش مساله پرخاشگري جوانان دارد به نحوي که مشاهده مي شود مساله
پرخاشگري در بين جوانان ،تقريباَ همه گير شده و نوعي از الگوي رفتاري پرخاش جويانه در بين جوانان و حتّي دختران
رفته رفته بيشتر نمود پيدا مي کند .مستندات مکتوب نيز حاکي از افزايش چشم گير آمار جرائم مي باشد .بنابر اين
مي توان گفت که مساله پرخاشگري جوانان در ايران ،منشا و زمينه ي اجتماعي دارد و نگراني هايي را در باب مسائل
تربيتي ،آموزشي و هويّتي جوانان هم برانگيخته است (تنهايي و ديگران .) 11-1333،10 ،پرسش اصلي اين پژوهش آن
است که چه عوامل اجتماعي و فرهنگي زمينه ساز افزايش پديده خشونت در ميان جوانان ،مخصوصاَ پسران ،شده است ؟
در اين پژوهش در خصوص ارائه فرضيه ها از نظريه هاي اگينز( ،)1997ناکامي منزلتي 1کوهن( ،)1955ناکامي-
پرخاشگري،)1937( 2فشار ساختاري ،)1963( 3انتقال فرهنگي 4ساترلند ( ،)1939آنومي و ساختار خانواده

5

ويليام

گود( )1939و نيز نظريه ي کنش اجتماعي 6پارسونز( )1973استفاده شده است .اگينز ()1997معتقد بود که ارتکاب جرم،
نتيجه مستقيم حاالت منفي موثّر از قبيل عصبانيّت ،ناکامي ،افسردگي ،نااميدي و ترسي است که اين عوامل خود نتيجه
شکست در دستيابي به اهداف ،گسست بين انتظارات و دستاوردها ،حذف محرّک مثبت يا خوشايند و وارد کردن يک
محرّک منفي يا ناخوشايند است.

1.Status information
2.Frustrating-aggression
3.Structural strain
4.Cultural transmission
5.Nvmy and family structure
6.Social action

926

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

بنا بر نظريه کوهن (،)1955با عنوان ناکامي منزلتي  ،وي کجروي را به پايگاه اجتماعي و طبقات منسوب مي کند و منشا
اين رفتارها را عدم دسترسي به اهداف مورد قبول جامعه مي داند.
نظريه فشار ساختاري ( )1937عنوان مي کند که جرم  ،در اثر تضاد بين اهداف و وسايل رسيدن به اين اهداف در جامعه،
به وجود مي آيد و رفتار انحرافي نتيجه ي فشاري است که جامعه به مردم وارد مي کند و آن ها را وادار به کجروي
مي کند .وقتي فرد در پايگاه منزلتي پاييني قرار دارد و از لحاظ اقتصادي و اجتماعي توانايي بسيار کمي براي رسيدن به
اهداف متعالي زندگي دارد دچار فشار و گاهي ناکامي مي شود که يکي از نتايج آن بروز خشونت است.
نظريه ي ناکامي  -پرخاشگري ( ،)1963تئوري که از معروف ترين و رايج ترين نظريه هاي درباره خشونت و پرخاشگري
است ،ناکامي را به عنوان عامل به وجود آورنده تمايالت پرخاشگرايانه در نظر مي گيرد .تئوري ناکامي  -پرخاشگري
مبتني بر مجموعه اي از ديدگاه هاي نظري است که پرخاشگري را به طور عمده ملهم از يک سائق بيروني براي آسيب
وارد کردن به ديگران در نظر مي گيرد ( محسني تبريزي.) 136-7 : 1331 ،
نظريه ي انتقال فرهنگي ساترلند(،)1939يکي از منابع انتقال فرهنگي را محيط خانواده مي داند .فرد در خانواده خشن،
خشونت را از والدين خود مي آموزد و در ذهن خود آن را پذيرفته و به عنوان راهي براي رسيدن به حق خويش و اهداف
خود مي داند و همچنين ،ارزش ها و هنجارها از طريق تکرار و مشاهده آن قابل يادگيري هستند .
نظريه ويليام گود به نام آنومي و ساختار خانواده ( )1939بيان گرآن است که خانواده مهمترين آژانس اجتماعي کننده
است و هرگون ه نابساماني و بي سازماني در اين نهاد و ساختار آن در بروز و توسعه و تکوين شخصيت بزهکار و کجرو
دخيل است .به نظر وي هنگامي که يک يا چند تن از اعضاي خانواده نتوانند وظايف و نقش خود را بطور مناسب و
شايسته اي انجام دهند ،گسيختگي خانوادگي به وجود مي ايد .
درنظريهي کنش اجتماعي( ،)1973پارسونز فرد را کنشگر اجتماعي به حساب مي آورد که در تعامل با صحنه هاي
خشونت آميز تلويزيوني کنش هايي درون او صورت مي گيرد و متعاقب آن رفتاري خشونت آميز از او سرميزند .بنابر نظر
وي ،انسان ها موجوداتي منفعل نيستند و از قدرت تفسير و ارزيابي محيط بيروني برخوردارند ؛ به عبارت ديگر هنگامي که
کودکان ،نوجوانان و جوانان به تماشاي خشونت تلويزيوني مي نشينند ،بطور مستقيم تحت تاثير صحنه هاي خشونت آميز و
رفتار بازيگران آن قرار نمي گيرند ،بلکه رفتار آن بازيگران را تفسير و ارزيابي مي کنند .
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مدل پژوهش
مدل درنظرگرفته شده اين پژوهش بدين قرار ميباشد:

فرضيه های پژوهش
 به نظرمي رسد بروز خشونت در جواناني که افت يا شکست تحصيلي يا ترک تحصيل داشته اند بيشتر است.
 به نظر مي رسد بروز خشونت درجواناني که وضعيت اجتماعي -اقتصادي خانوادگي خوبي ندارند بيشتر است.
 به نظر مي رسد جواناني که به مصرف مواد مخدر مي پردازند خشونت بيشتري نشان مي دهند.
 به نظر مي رسد جواناني که در خانواده هاي از هم گسيخته و داراي ارتباطي تقريباً سرد و يا تک سرپرست زندگي
مي کنند بيشتر خشونت خود را بروز مي دهند.
 به نظر مي رسد که تماشاي فيلم ها و بازي هاي کامپيوتري که خشونت در آنها ديده مي شود بر بروز خشونت در
جوانان تاثير دارد.
 .6روش
باتوجه به موضوع مورد بررسي ،روش انجام اين پژوهش دربخش نظري ،کتابخانهاي و اسنادي و در بخش عملي ،پيمايشي
ميباشد .روش هاي اسنادي يکي از مهم ترين ابزارهاي پژوهش ،محسوب مي شوند که در آن ها از منابع موجود
کتابخانه اي مانند نامه ها ،گزارشات ،مجلّات ،کتب و  ...استفاده مي شود .نوع پژوهش پيمايش بر ساختن فرضيه و آزمون
آن و تحليل روابط بين متغيرهاي دستکاري نشده توجه دارد .پژوهش پيمايشي متغيرهايي را انتخاب مي کند که هم اکنون
يا قبالً وجود داشته اند .تحقيق پيمايشي با انتخاب و مطالعه نمونه هاي منتخب از جامعه اي کلي به بررسي ميزان شيوع،
توزيع و روابط متقابل متغيرهاي فردي و اجتماعي مي پردازد (کرلينجر65:1374،و دواس.)15:1376،
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جامعه آماري پژوهش حاضرجوانان(پسران)  20تا  25سال منطقه  15شهرداري تهران مي باشد که تعداد آنان در سال
 473027، 1339نفر مي باشد.
روش نمونه گيري در اين پژوهش شيوه نمونه گيري تصادفي ساده است .براي تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه گيري
کوکران که در زير ميآيد استفاده شده است:

Nz 2 . pq
n
Nd 2  z 2 pq

  Nحجم جامعه () 473027

  pنسبت افراد جامعه که داراي يک ويژگي خاص هستند () 0/5

 0/5 1  p   qدر اينجا به دليل اين که جامعه آماري مورد نظر يک متغير دو وجهي(جنس) است لذا  pو qهر دو0/5

محاسبه ميشوند ،

  dاشتباه مجاز () 0/07

  zضريب متناظر با احتمال اشتباه در سطح معين )1/96( 1   
= nحجم نمونه ( )196بر اساس فرمول باال حجم نمونه  196نفر انتخاب شد.
دراين پژوهش جهت سنجش اعتبار متغيرها از اعتبارسازه اي از طريق تحليل عاملي استفاده گرديدکه در جدول زير بيان
شده است.
جدول شماره( :)1ضرايب اعتبار و روايي
متغير

ضريب آلفاي کرونباخ

ضريبKMO

بارتلت

خشونت جوانان

0/353

0/776

0/000

خانواده ازهم گسيخته

0/945

0/676

0/000

تماشاي فيلم هاوبازيهاي 0/321

0/721

0/000

خشونت بار
شکست تحصيلي

0/756

پايگاه اقتصادي و

0/667

0/006

0/721

0/000

اجتماعي خانواده
مصرف مواد مخدر

0/600

0/026

ازجمله روشهاي رايج درتکنيک پيمايش ،پرسشنامه ومصاحبه است .ابزارگردآوري اطالعات دراين کار ،پرسشنامه
ميباشد ،بدين ترتيب که به منظوردستيابي به اهداف پژوهش سئواالتي (بسته) باتوجه به فرضيات و متغيرهاي تحقيق
تنظيم شده ،دراختيار پاسخگو (نمونه موردنظر) قرار گرفت .جهت تجزيه و تحليل داده ها به دو روش تحليل توصيفي و
تحليل استنباطي ازبرنامه spssاستفاده شد .جهت سنجش اعتبار متغيرها از روش تحليل عاملي استفاده گرديد.
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 .3یافته ها
درمورد وضعيت تحصيلي پاسخگويان  135درصد پاسخگويان بيسواد 932 ،درصد پاسخگويان سواد ابتدايي و راهنمايي4334 ،
درصد ديپلم 2336 ،درصد فوق ديپلم 1137 ،درصد ليسانس و  536درصد نيز تحصيالت فوق ليسانس و باالتر داشته اند.
 3933درصد پاسخگويان در پايگاه اجتماعي و اقتصادي پايين 4033 ،درصد داراي پايگاه اقتصادي و اجتماعي متوسط به
پايين 1433 ،درصد متوسط به باال و  536درصد در پايگاه اقتصادي و اجتماعي باال قرار مي گيرند .براساس يافتههاي اين
تحقيق  6132درصد پاسخگويان تجربه مصرف مواد مخدر داشته اند و در پاسخ به سئوال آياتاکنون برايتان پيش آمده
است که ازموادمخدراستفاده کنيد؟ جواب بلي داده اند و در مقابل  3333درصد نيز در پاسخ به اين سئوال جواب منفي
داده اند .براساس يافتههاي اين تحقيق از بين افرادي که تجربه مصرف مواد مخدر داشته اند  5درصد مصرف بسيار زياد،
 2331درصد مصرف زياد 2331 ،درصد مصرف متوسط ،و  2331درصد مصرف کم و در نهايت  2536درصد نيز مصرف
بسيار کمي داشته اند .با توجه به اين نتايج مي توان دريافت که تقريباً  60درصد پاسخگويان به نسبت نمونه مصرف مواد
بااليي داشته اند 5737 .درصد از پاسخگويان والدينشان با هم زندگي مي کنند ،اما درصد نسبتاً قابل توجهي نيز تک
سرپرست هستند که درصد آن به نسبت داليل زير بدين ترتيب بوده است که  1232درصد به دليل ترک کردن يکي از
والدين 631 ،درصد به دليل طالق و در نهايت  1037درصد نيز به دليل فوت يکي از والدين تک سرپرست شده اند .در کل
از مجموع پاسخگويان  30درصد تک سرپرست بوده اند .البته شايان ذکر است که  1333درصد نيز به اين سئوال تحقيق
جواب نداده اند 436 .درصد پاسخگويان به فيلم هاي خشونت بارعالقه نداشتند ولي  5331درصد عالقه متوسط و 4233
درصد از پاسخگويان به فيلم هاي خشونت بار عالقه زيادي داشتند.
فرضيه شماره ( :)3به نظرمي رسد بروز خشونت در جواناني که افت يا شکست تحصيلي يا ترک تحصيل داشته اند
بيشتر است.
متغير
افت تحصيلي

ضريب همبستگي
r= 03525

ميزان معناداري
sig=03000

در نتيجه ي آمار هاي به دست آمده اين فرضيه با ضريب همبستگي  0/525و با 99درصد اطمينان به اثبات و قبول
رسيد .براين اساس ميان شکست تحصيلي و بروز خشونت در جوانان ارتباط مستقيم و مثبت و بااليي وجود دارد و در مدل
علي پژوهش بيشترين تاثير را از ميان عوامل فرض شده ي تاثيرگذار بر خشونت جوانان دارا مي باشد .يعني کساني که در
تحصيالت خود دچار شکست يا افت تحصيلي يا ترک تحصيل شده اند نتايج پاسخ هاي آنان به پرسشنامه اينگونه افراد
نشان داده است که بيشترين خشونت را داشته اند و تحصيالت و عدم موفقيت در آن مي تواند علت بسيار موثر و مهمي
در بروز خشونت باشد ،پس اين فرضيه تاييد شد .
فرضيه شماره( :)0به نظر مي رسد بروز خشونت درجواناني که وضعيت اجتماعي -اقتصادی خانوادگي خوبي ندارند
بيشتر است.
متغير
پايگاه اجتماعي-اقتصادي

ضريب همبستگي
r= 03233

ميزان معناداري
sig=03001
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در اين فرضيه با ضريب همبستگي -0/233و 99درصد اطمينان ،رابطه معناداري بين پايگاه اجتماعي واقتصادي و بروز
خشونت در بين جوانان وجود دارد اما اين رابطه يک رابطه معکوس است؛ بدين معني که با افزايش پايگاه اقتصادي و
اجتماعي افراد ميزان بروز خشونت کاهش و با کاهش پايگاه اجتماعي و اقتصادي ميزان بروز خشونت در بين جوانان
افزايش پيدا مي کند ،به عبارت ساده تر ميتوان گفت که بروز خشونت در جوانان طبقات اقتصادي و اجتماعي باال ،پايين و
در طبقات اجتماعي و اقتصادي پايين ،باال مي باشد.
فرضيه شماره ( : :)3به نظر مي رسد جواناني که به مصرف مواد مخدر مي پردازند خشونت بيشتری نشان مي دهند.
متغير
مصرف موادمخدر

ضريب همبستگي گاما
r= -03049

ميزان معناداري
sig=03600

اين فرضيه با 95درصد اطمينان و ضريب همبستگي  -0/049تاييد نشد ؛ يعني بنابرنتايج بدست آمده از آمارها هيچ
رابطه ي مستقيم و معناداري بين مصرف مواد مخدر در جوانان و بروز خشونت در آنان وجود ندارد .اين عامل تاثير
مستقيم و مثبتي بر افت و شکست تحصيلي داشته است .يعني مصرف زيادمواد مخدر با افت تحصيلي رابطه مثبت و
مستقيم داشته و با افزايش مصرف موادمخدر افت تحصيلي نيز افزايش مي يابد .اما ميان مصرف مواد مخدر و بروز
خشونت در جوان رابطه معناداري يافت نشد و اين فرضيه رد شد
فرضيه شماره( :) 4به نظر مي رسد جواناني که در خانواده های از هم گسيخته و دارای ارتباطي تقريباً سرد و يا تک
سرپرست زندگي مي کنند بيشتر خشونت خود را بروز مي دهند.
متغير
ازهم گسيختگي خانواده

ضريب همبستگي

ميزان معناداري

r= 03396

sig=03000

نتيجه به دست آمده نشان داد که فرض تاثير تک سرپرستي و تک والد بودن بر بروز خشونت رد شد و رابطه ي
معناداري بين اين دو ديده نشد اما در فرض ارتباط خانواده ي از هم گسيخته با بروز خشونت با ضريب همبستگي 0/396
و  99درصد اطمينان اين فرضيه تاييد شد .پس نشان ميدهد که در خانواده هايي که روابط آن ها سرد مي باشد و يا
والدين در حالت متارکه و مشاجره زياد مي باشند احتمال اين که جوان دچار حس خشونت و ابراز آن شود ،مي رود .
فرضيه  :به نظر مي رسد که تماشاي فيلم ها و بازي هاي کامپيوتري که خشونت در آنها ديده مي شود بر بروز خشونت
در جوانان تاثير دارد.
متغير
تماشاي فيلم وبازي خشونت بار

ضريب همبستگي
r=03433

ميزان معناداري
sig=03000
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ارقام و آمار منتج شده از اين پژوهش نشان ميدهند که فرض رابطه ي بين تماشاي فيلم هاي خشن و انجام بازي هاي
کامپيوتري خشونت بار و بروز خشونت در جوانان درست مي باشد  .اين فرضيه با ضريب همبستگي  0/433و 99درصد
اطمينان تاييد و مقبول گشت .
جدول شماره ( :)2همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته
متغيرهاي مستقل

R

Sig

N

پايگاه اجتماعي و اقتصادي

-03233

03001

196

ميزان مصرف مواد مخدر (ضريب گاما)

-03049

03600

121

تماشاي فيلمهاوبازيهاي کامپيوتري

03433

000.0

196

شکست تحصيلي

03525

03000

196

خانواده از هم گسيخته

03396

03000

196

با استفاده از تحليل وپردازش مدل ازطريق رگرسيون چند متغيره و به دست آوردن مقادير بتا به مدل علي زير دست
يافته شد.

e
/2

e

مش

/

ف

/

e
/

- / 2
ش

ص ف

ج

e
/ 7

خ

/ 2

/7
ف

شکس
حص

باتوجه به مدل علّي به دست آمده ونيزجدول مربوط به تأثيرات متغيرها نکات ذيل براي ماروشن ميشود:
متغيرافت وشکست تحصيلي بادارابودن اثرکل به اندازه ( )0/373درتبيين واريانس متغيربروزخشونت جوانان ازبيشترين
قدرت برخورداراست .بعدازاين متغير،متغيرتماشاي فيلمهاي خشن با داشتن اثر کل ( )0/310واريانس متغير بروزخشونت
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جوانان را تبيين مي کنند و بقيه متغيرها مانند مصرف موادمخدر و نيز تماشاي فيلم هاي خشن به صورت غيرمستقيم
درتبيين بروز خشونت جوانان موثرند.
جدول شماره ( :)3ميزان اثرمتغيرهاي مستقل برمتغيروابسته
متغير

اثرمستقيم

اثرغيرمستقيم

اثرکل

افت وشکست تحصيلي

0/373

ندارد

0/373

تماشاي فيلمهاي خشن

0/310

-0/109

0/262

مصرف موادمخدر

ندارد

0/209

0/209

جمع کل اثرات

0/633

0/100

0/304

جدول شماره ( :)4مدل رگرسيون چندمتغيره براي تبيين بروز خشونت
متغيرهايي که واردمعادله شدهاند
متغيرها

ضرايب غيراستاندارد

ضرايب استاندارد

مقدارt

Sig
.000

B

خطاياستاندارد

Beta

تماشاي فيلم

.305

.064

.310

4.742

خانواده از هم گسيخته

.123

.072

.125

1.711

.089

پايگاه اقتصادي و اجتماعي

.071

.065

.071

1.097

.274

شکست تحصيلي

.367

.072

.373

5.111

.000

مصرف مواد مخدر

.041

.137

.020

.301

.763

بنابراين از  5فرضيه قيد شده در ابتداي پژوهش 4 ،فرضيه اثبات و تاييد شد و  1فرضيه (ارتباط مصرف مواد مخدّر و
بروز خشونت در جوانان) رد شد .همچنين از ميان اين  4عامل ،تماشاي فيلم و بازي کامپيوتري خشن و نيز افت تحصيلي
تاثيري مستقيم بر بروز خشونت داشت و از ميان اين دو ،افت تحصيلي يا شکست تحصيلي بيشترين همبستگي و تاثير را
بر خشونت داشت.
 .1بحث
با توجه به هدف پژوهش حاضر که شناسايي علل اجتماعي و فرهنگي بروز خشونت در پسران  20-25ساله منطقه 15
شهر تهران در سال  1391بود ،به اين نتيجه گيري کلي دست يافته شد که از ميان علل اجتماعي و فرهنگي فراواني که
مي توانند در بروز اين پديده ي اجتماعي موثر باشند با توجه به فرضيه هاي در نظر گرفته شده ،ميزان موفقيت تحصيلي
جوانان تاثير بسيار بسزا و قوي بر بروز خشونت و پرخاشگري در جوان مي تواند داشته باشد و پس از آن بيشترين تاثير را
تماشاي فيلم ها خشن و انجام بازي هاي رايانه اي خشونت بار توسط جوان بر خشونت وي مي تواند داشته باشد.همچنين
پايگاه اجتماعي -اقتصادي که خانواده ي وي در آن جاي گرفته اند و به نوعي سازنده ي نگرش و برخورد او باخود ،خانواده
و جامعه است يکي از عوامل اجتماعي و فرهنگي تاثيرگذار بر اين مساله ي اجتماعي است .نمي توان نقش گرمي و
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صميميت خانواده را در حس آرامش و امنيت جوان ناديده گرفت و يکي از عوامل موثر در پژوهش نيزاين عامل شناخته
ش د.با توجه به جوان بودن ساختار جامعه ي ايران نمي توان از کنار اين مساله ي اجتماعي به سادگي گذر کرد و پژوهش
انجام شده ،مي تواند به نوعي گوياي ضرورت پژوهش و تالش در رسيدگي به اين مساله ي باارزش باشد اميد است تا
محققين بعدي نيز به اين مساله ي خطير توجه کافي مبذول دارند.
خشونت جوانان در تمام دنيا و بهطور روزانه ،به وسيله روزنامهها و رسانههاي ارتباط جمعي گزارش ميشود .قتلها و
حملههاي غيرکشنده جوانان ،سهم عمدهاي از بار مرگهاي زودرس ،آسيبها و ناتوانيها را تشکيل ميدهد .درک عوامل
خطرساز توسعهدهنده خشونت جوانان ،براي سياستگذاري موثر و برنامهريزي دقيق در زمينه پيشگيري از خشونت
ضروري است.
از جمله پيشنهاداتي که مي توان در راستاي اين پژوهش و نتايج حاصل از آن ارائه داد موارد زير مي باشد :
 اولين و موثرترين عامل که در اين پژوهش در بروز خشونت جوانان تعيين شد ،وضعيت تحصيلي جوان است .افت يا
شکست تحصيلي در اين پژوهش موثرترين عامل شناخته شد .اولين پيشنهاد نيز در رابطه با نظام آموزشي و تربيتي
است .به نظر مي آيد در نظام آموزشي ما بيشتر از آنچه که به تربيت اخالقي فرد توجه شود به نمره و کارنامه توجه
مي شود .افت تحصيلي به غير از مواردي که نتيجه هوش بسيار پايين در دانش آموز باشد ،نتيجه ي مشکل روحي در
او است .کسي که ضريب هوشي متوسط و در مواردي ضريب هوشي باال دارد اگر دچار افت يا شکست تحصيلي شود
نمي توان عامل آن را ناتواني ذهني و هوشي فرد در نظر گرفت .در اينجا افت حاصل شده ناشي از مشکالت دروني فرد
است .مشکالتي که اگر معلم يا اوليا مدرسه به آن بيشتر توجه کنند به معناي واقعي ميتوان نام آموزش و پرورش را
به اين نهاد اختصاص داد .بايد سعي شود در مدارس که به عنوان نهاد دوم و در واقع بعد از خانواده اصلي ترين مرکز
شکل گيري شخصيت فرد شناخته شده است به تربيت درون و شخصيّت کودک و نوجوان و جوان بيشتر توجه شود.
در واقع بايد کمي در نظام آموزشي خود از توجه به کمّي گرايي به سمت تمرکز به کيفي گرايي و تربيت و پرورش
حرکت کنيم.
 نظارت هرچه بيشتر سازمان هاي مربوطه مي تواند در کنترل پخش و اشاعه فيلم ها و سريال ها و بازي هاي
کامپيوتري خشن که در آن ها قهرمانان داستان با زور به پيروزي مي رسند و هيجان بسيار زيادي را در بيننده ايجاد
کرده و براي او الگوي نقشي به عنوان يک فرد جامعه ايجاد مي کنند و به او اين آموزش را مي دهند که براي احقاق
حق خود بهترين راه استفاده از زور است ،بسيار تاثيرگذار باشد .تهيه و توليد فيلم ها و بازي هايي که در عين هيجان
انگيزي و توليد انرژي در جوان ،آموزنده و داراي وجهه مثبت باشد در اين راستا تاثير بسزايي دارد .نکته ديگري که
امروزه کمتر به آن توجه مي شود  ،نظارت والدين بر ديدني ها و شنيدني هاي جوان است  .پدر و مادر بايد مثل يک
دوست در بيشتر مواقع حتي خود نيز در بازي هاي کامپيوتري جوان شرکت داشته باشند تا از محتواي آن با خبر شده
و در صورت نامناسب بودن با روش هاي مفيد و مناسب بازي هاي ديگري را جايگزين اين بازي ها کنند .پس مي توان
با نظارت و کنترل دقيق تر از سمت جامعه و خانواده باعث کمترشدن تاثيرات مخرب اين قبيل رسانه هاي ديداري
شد.
 براي جلوگيري از خشونت در جوانان و نوجوانان مهمترين اصل ،تشنّج زدايي از محيط زندگي و تامين نيازهاي ضروري
و فراموش شده ي آنان است به شکلي که ارضاکننده ي نيازهاي روحي و رواني شان باشد .ضروري است که در عين
حال روحيه ي جوانان و نوجوانان هميشه مورد تقويت قرار بگيرد و پس از هر شکست به او جرات و اطمينان داد که
مي تواند پيروز ميدان باشد ،البته ضمن آنکه بايد در نظر داشت براي از بين بردن روحيه ي خشونت بار جوانان
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نمي شود آ نان را در محيطي بسته و ايزوله قراداد و خارج از زمينه رشدشان (محيط خانواده  ،مدرسه و محيط اطراف)
در نظرگرفت .اگر اين پرخاشگري ها و خشونت هاي ناشي از نارسايي در مناسبات رفتاري مربوط به هرکدام از اين
محيط ها باشد ،طبيعتاً در مشاوره ها بايد جدّي تر به عمق قضايا بنگريم.
 پيشنهاد آخر در اين پژوهش اين است که دولت بايد براي وضعيت ازدواج و اشتغال جوانان چاره اي جدي بيانديشد.
وضعيت امروزي جامعه ي براي جوان ترس از آينده و ازدواج را به همراه دارد و سبب ميشود تا بسياري از اميال و
آرزوهاي جوان که از طريق ازدواج مي تواند برآورده شود سرکوب و بي پاسخ مانده و در اثر مرور زمان سبب
ناهماهنگي در رفتار و ايجاد بسياري از مشکالتي که امروزه شاهد آن هستيم ،شود.
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