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The phenomenon of political violence is one of those socio-political diseases that disrupts 
the order of the society and is always the concern of politicians. One of the most 

important functions of any political system is to eliminate or reduce violence in everyday 
life and socio-political relations. In this article, political violence means the degree of 
willingness to express objective violence with political motivation by citizens against the 
government. Protests such as protests against the increase in gasoline prices, gatherings of 
retirees and the high level of verbal and physical violence show the importance of the 
issue in Guilan province. On the other hand, the strong presence of young people in 
protest crowds in past periods shows the research on this important issue; What role do 
variables such as hope for the future, feeling of deprivation and feeling of discrimination 

play in the changes?  This article is aimed to investigate the relationship between the 
mental beliefs of young people and their external actions and  is aimed to investigate the 
tendency of 18 to 29-year-old youth in Rasht city to political violence and to emphasize 
the occurrence and emergence of violent behavior and its intensity.  In order to formulate 
the theoretical framework of the research, Gurr's and Johnson's value-system theories 
have been used. 

Research method 

The data of the article was obtained using quantitative method, survey technique and 
questionnaire tool. The statistical population of the research is all young people aged 18-
29 in Rasht city, which is based on the last census of 146,754 and was collected using 
random sampling and multi-stage cluster method in 55 neighborhoods of Rasht city. 
Cochran's formula was used to determine the statistical sample size of this research and a 
total of 384 samples were selected from men and women and the collected data was 

analyzed using spss software. In this research, formal validity method has been used to 
ensure validity. After reviewing the questionnaire and verifying its validity to measure the 
reliability of the constructed scale, the desired items were prepared in the form of a 
questionnaire and randomly distributed among 30 young people between the ages of 18 
and 29 in the city of Rasht, and then the Cronbach's alpha coefficient of the items was It 
was calculated through spss software that the results show that the Cronbach's alpha 
coefficient of all research variables is more than 0.7, so it can be concluded that the 
questions of the questionnaire have good reliability. 
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Results and Discussion 

The first hypothesis of the research is: There is a significant relationship between the 
feeling of discrimination and political violence. 
There is a significant relationship between the feeling of discrimination and political 
violence at the 95% confidence level. Also, the Pearson correlation coefficient (0.181) 
shows that the relationship between the feeling of discrimination and direct political 
violence and its intensity is low. In other words, the more people feel discrimination, the 
more political violence increases in them and vice versa. 
The second hypothesis is: There is a significant relationship between dissatisfaction with 

life and political violence. Therefore, it can be seen that there is no significant relationship 
between dissatisfaction with life and political violence at the 95% confidence level, and 
the second hypothesis of the research is not accepted. The third hypothesis is: There is a 
significant relationship between the use of media and political violence. 
There is a significant relationship between the use of media and political violence at the 95% 
confidence level. Also, the Pearson correlation coefficient (0.297) shows that the relationship 
between the media and direct political violence and its intensity is moderate. In other words, 
the use of media in society can fuel political violence. The fourth hypothesis is: There is a 

significant relationship between political awareness and political violence. 
There is a significant relationship between political awareness and political violence at the 
95% confidence level. Also, the Pearson correlation coefficient (0.282) shows that the 
relationship between political awareness and direct political violence and its intensity is 
moderate. In other words, the occurrence of political violence by young people is related 
to their awareness of various political issues. 
The fifth hypothesis is: There is a significant relationship between the concentration of 
power and political violence. There is no significant relationship between the 

concentration of power and political violence at the 95% confidence level, and the fifth 
hypothesis of the research is not accepted. 
The sixth hypothesis is: There is a significant relationship between socio-economic base 
and political violence. It can be seen that at the 95% confidence level, there is a 
significant relationship between the socio-economic base of people and the expression of 
political violence. Also, Pearson's correlation coefficient (-0.174) shows that the 
relationship between socio-economic base and political violence is inverse and its 
intensity is weak. In other words, the more people have a weaker socio-economic base, 
the more they will tend to political violence and vice versa. 

The seventh hypothesis is: There is a significant relationship between accelerating factors 
and political violence. There is a significant relationship between accelerating factors and 
political violence at the 95% confidence level. Also, the Pearson correlation coefficient 
(0.458) shows that the relationship between accelerating factors and direct political 
violence and its intensity is moderate. In other words, the more accelerating factors there 
are in the society, the more political violence occurs from the youth. 
The eighth hypothesis is: There is a significant relationship between legitimacy crisis and 
political violence. There is no significant relationship between legitimacy crisis and 

political violence at the 95% confidence level, and the eighth hypothesis of the research is 
not accepted. 
The ninth hypothesis is: There is a significant relationship between Iran's regional policies 
and political violence. There is no significant relationship between value changes in the 
environment and political violence at the 95% confidence level, and the ninth hypothesis 
of the research is not accepted. 
The tenth hypothesis is: there is a significant relationship between the displacement of 
values and political violence. There is a significant relationship between the displacement 

of values and political violence at the 95% confidence level. Also, Pearson's correlation 
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coefficient (0.361) shows that the relationship between value displacement and direct 

political violence and its intensity is moderate.  
The eleventh hypothesis is: There is a significant relationship between religiosity and 
political violence. 
There is no significant relationship between religiosity and political violence at the 95% 
confidence level, and the 11th hypothesis of the research is not accepted. 
Also, using multivariate regression, the effect of the sum of independent variables on the 
dependent variable was investigated simultaneously. Since the value of the significance 
level (Sig) is less than 0.05 (0.000), then the linearity of the relationship between the 
independent variables of the research with the tendency to political violence is confirmed 

at the 95% confidence level.  
The results show that the coefficient of determination obtained is about 31%. This means 
that about 31% of the changes in the variable of youth's tendency to political violence are 
explained through the independent variables of the research. 

Standard error of 
estimation 

Adjusted coefficient of 
determination 

The coefficient 
of 

determination 

The correlation 
coefficient 

407/0  294/0  315/0  561/0  

Since, in the regression test, the significance level (sig) of the variables of media use, 

accelerating factors, value changes in the environment and displacement of values is less 
than 5%, so it can be concluded that In the final model of the research, the variables of 
media use, accelerating factors, value changes in the environment and the displacement of 
values have a significant effect on the tendency of young people to engage in political 
violence, and since the beta coefficients of these variables are positive except for value 
changes in the environment Therefore, it can be seen that the influence of significant 
variables on political violence is positive and direct. 
The results of the multiple regression test showed that the use of the media, accelerating 

factors, value changes in the environment and displacement of values have a significant 
effect on political violence. Therefore, in the next step, path analysis is used to determine 
the indirect effects of other variables. For this purpose, the influence of other variables on 
the media, accelerating factors, value changes in the environment and displacement of 
values are investigated. 
In this way, first, the effect of the variables of feeling of discrimination, dissatisfaction 
with life, political awareness, concentration of power, crisis of legitimacy, religiosity and 
socio-economic base on political violence was investigated through multiple regression 

and it was determined that feeling of discrimination and dissatisfaction with life 
significantly Positive and significant political awareness and negative and significant 
impact on political violence. 
The analysis of the path of this research shows that political violence is directly 
influenced by the use of media (0.116), accelerating factors (0.339), value changes in the 
environment (-0.190) and displacement of values (285). /0) is located. In the indirect way, 
the feeling of discrimination due to the use of media, accelerating factors, value changes 
in the environment and displacement of values has an effect of 0.169 on the tendency to 

political violence. Dissatisfaction with life due to the use of media, accelerating factors 
and displacement of values has an effect of 0.087 on political violence. Political 
awareness through the use of media and value changes in the environment has a 0.006 
effect on political violence, which is very insignificant and small. The concentration of 
power has an effect on political violence by accelerating factors, value changes in the 
environment, and displacement of values to the extent of 0.002. 
Legitimacy crisis affects political violence by 0.083 due to displacement of values and finally 
religiosity affects political violence by displacement of values by 0.051. Based on this, in terms 
of direct effect, the variable of accelerating factors with a path coefficient value of 0.339 and in 
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terms of indirect effect, the feeling of discrimination with a path coefficient of 0.169 have the 
greatest impact on political violence compared to other paths. 

Conclusion 

The findings showed that dissatisfaction with life does not directly affect political 
violence. In other words, if people are dissatisfied with their quality of life, they always 
try to solve the problems and do not express this dissatisfaction in the form of political 
activism. But dissatisfaction with life, if it is accompanied by other factors, can also lead 
to political violence; But dissatisfaction with life due to the use of various types of media, 
accelerating factors and displacement in values can strengthen people's sense of political 
violence. 

So, if the media attribute the unfavorable quality of life of the people in the society to the 
decisions and behaviors of the rulers, and the news and events are reflected in such a way 
that the poor life of the citizens compared to many societies is the product of inefficient 
structures and weak managers, in this case Dissatisfaction in society can lead to a sense of 
violence and hatred towards adopted policies. Existence of accelerating factors such as 
lack of effort to solve people's livelihood problems, lack of proper management and 
prevention before the crisis or inappropriate speeches and statements issued by some 
officials in a situation where people are not satisfied with their lives. It can lead to the 
desire to express political violence in different strata’s of the society. 

Another result obtained was that the media plays a role in the tendency of political 
violence to occur. However, the mere presence of multiple media available to different 
strata of society cannot be the cause of strengthening and emergence of political violence; 
Rather, what is presented to the audience in the media as news content can direct the 
minds of these audiences in order to develop an interest in the concept of political 
violence and ultimately lead to the activism of society members towards political 
positions. The level of people's awareness of political issues is also one of the factors that 
can lead to political violence; Of course, the role of political awareness in political 

violence will be effective when the media plays the role of intermediary. Due to the youth 
of the population, which brings with it the accumulation of various demands, the city of 
Rasht has been associated with not receiving suitable answers for various reasons. The 
obtained data showed that the feeling of discrimination is strong among the youth of 
Rasht city, the abandonment of the youth and the lack of attention to them, which has led 
to poverty and unemployment, especially among the educated, will replace any other type 
of act. Also, the lack of civil and social freedoms and the reduction of political 
participation, along with the feeling of discrimination, causes aggression and violent 

actions in the future. 

Keywords: Political Violence, Youth, Rasht, Relative Deprivation, Value of the 

System. 
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 3یرضا غالممحمد 2زادهیعل رضا 1یترمه بهبود

 اریکوشغیرانتفاعی و غیردولتی  سسهؤم ،یارشد پژوهش علوم اجتماع یرشناسکاآموختۀ  دانش. 1

 النیدانشگاه گ ی،شناس النیپژوهشکده گ یعلم تیئه و عضو اریاستاد .2

 النیدانشگاه گ ی،اجتماع  گروه علوم یعلم ئتیهعضو و  اریاستاد. 3

 iD  iD  iD 

ساله؛  29تا  18بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان 
 شهر رشتمطالعۀ موردی 

 به  رشت شهر سالۀ29 تا 18 جوانان تمایل میزان هش حاضر با هدف بررسیپژو
انجها  آن  شدت و آمیزخشونت ظهور رفتار و بروز بر آن تأکید و سیاسی خشونت

های تد رابرت گهر و نظریهۀ شده است. چارچوب نظری پژوهش برگرفت  از نظری 
ی و تکنیه  نظا  جانسون بوده است. روش پهژوهش حاضهر از نهوم کمههارزش

نام  استفاده شهده های پژوهش از ابزار پرسشپیمایشی بوده و برای گردآوری داده
سهالۀ سهاکد در 29تها  18است. جامعۀ آماری پژوهش، دربردارندۀ همۀ جوانان 

منظور تعیهید حجهن نمونهۀ آمهاری، از مجمهوم مناطق شهری رشت است ک  به 
ریق فرمول کهوکران انتاهاب نفر از ط 384نفر اعضای جامعۀ آماری،  146754

ای انجا  شده ای چندمرحل گیری ب  روش خوش اند. در مقالۀ حاضر، نمون شده
ها، از آمار توصیفی و با توجه  به  نرمهال بهودن توزیه  تحلیل دادهوو برای تجزی 

اسهتفاده شهده  SPSSافزار های پارامتری ، تحلیل مسیر، و نر ها، از آزمونداده
گهاهی است. نتایج  پژوهش نشان داد ک  احسها  تععهی ، اسهتفاده از رسهان ، آ

بر تمایل ب  خشونت سیاسی تأثیرگذار است.  اقتصادیهسیاسی، و پایگاه اجتماعی
درصد از تغییرات متغیر وابست ، توسط متغیرههای یادشهده تعیهید  31/0درضمد، 

 شود.می

 22/07/1401 تاریخ دریافت:

 07/09/1401 :بازنگریتاریخ 

 13/10/1401 :پذیرشتاریخ 

 

 

 

 پژوهشی :نوع مقاله

 

 

 واژگان کلیدی:

سیاسی،  خشونت

 جوانان، رشت،

نسبی،  محرومیت

 نظام ارزش

 چکیده

 :نویسنده مسئول 

 رضا علیزاده

  rezaalizadeh1977@gmail.com پست الکترونیک:

 53-83، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/24B09CC8A9FE5473/7% یابی: لین  گزارش نتیج  مشابهت

20.1001.1.1735790.1401.17.4.6.2 

 

https://orcid.org/0000-0002-8798-6874
https://orcid.org/0000-0001-7876-6354
https://orcid.org/0000-0002-5040-3938
https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/24B09CC8A9FE5473/7%25
https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/24B09CC8A9FE5473/7%25
https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/24B09CC8A9FE5473/7%25
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1400.17.1.1.7
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1400.17.1.1.7


ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 شهر رشتساله؛ مطالعۀ موردی  29تا  18انان بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جو  / و همکاران ترمه بهبودی 60

 53-83، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 مقدمه

جهز   ی،شهناخت لحاظ زیسهت و ب  آید شمار می ب  یزندگی اجتماعاقتضائات امروزه خشونت از 
 ،ی به  آمهار خشهونت و رونهد صهعودی آن در جامعه با نگهاه بشر است. زندگیناپذیر  جدایی

 یها  آسههی  دسههت  آن از یسیاسهه خشههونت ۀدیههپد د.شههو یمشههام م وضههوممایههد اهمیههت 
 آن بها رویهارویی همهواره و کنهد یم ماتهل را جامعه  بر حاکن نظن  ک است یسیاس  ه اجتماعی
ههر  ههاید کارکردریته مههنیکهی از  ک موضوم  اید ازبا آگاهی  .است تمدارانسسیا موردتوج 
ی سیاسه ه حذف یا کاهش ارتکاب خشونت در زندگی روزمره و روابهط اجتماعی سی،نظا  سیا

 در سیاسهت و اسهت درونهی یهها شکشمکۀ زایند ی،، هر نوم نظا  اجتماعبراید افزون و است
 اههداف به  دسهتیابی بهرای هها گهروه و افهراد بهید کشمکش ینوع است و همراه ستیز با جا هم 

 .شود آشکارتر می پژوهش،ضرورت  ،وجود داردمتضاد  یها و خواست  متفاوت
خشهونت  به  ابهرازشهروندان میزان تمایل  ی،منظور از خشونت سیاس ر،حاض پژوهشدر 

محرومیهت نسهعی تهد رابهرت گهر،  ۀنظریه برپایهۀ دولت است. برابر در ،سیاسی ۀانگیز با عینی
 ی،بیگهانگ های ناکامی، ازخود مؤلف  برپایۀناشی از محرومیت ک  سیاسی از نارضایتی  خشونت

تفهاوت بهید انتظهارات  یمعنها ب  ی. محرومیت نسعشود  و تعارض بید وسیل  و هدف ایجاد می
ارزشی انسان است. خشونت سیاسی با احسا  محرومیهت نسهعی آزهاز  یها ارزشی و توانایی

دارد. برخهی ی مع  بستگآن ب  عوامل اجتماعی و سیاسی در سطح جا رظهو ۀد، اما مرحلشو یم
ها تهوان  کنند ک  اگر دولت می بروز خشونت سیاسی عمل ۀدهند عنوان نیروی شتاب از عوامل ب 

افزایش یابهد و احسها  تععهی  و  یمیزان نارضایت چنانچ باشند و  ها را نداشت  با آن ییرویارو
حاکمیت دچهار بحهران  براید، افزونسازگاری با ایدئولوژی و راهعردهای حاکن پدیدار شود و نا

بسها  دهد، چ بمقاومت خود را در برابر ماالفان و معترضان از دست  یمشروعیت شود و توانای
 .(1396 ن )گر،یانقالب باش سرانجا ،و  ی،داخل یها توطئ ، جنگ شاهد آشوب،

همراه دارد و  خهوردن تعهادل را به   نظمهی و به  ههن های بی افزایش خشونت در جامعه ، زمینه 
ههای پیشهگیری از آن بهرای ههر دولتهی  گیری خشهونت و راه رو، شناخت عوامل مؤثر بر شهکل دازای

 انیهاخهتالف م که  دهنهد رخ میزمانی  ها انقالب نظا  جانسون، ه یۀ ارزشنظر پایۀبرضرورت دارد. 
شده باشهد. ایهد نظریه ، ر گسترده و آشکا ،آن یاجتماعزیست  یها ی  جامع  با واقعیت یها زشار

بها یه   یا تهوده ماالفهت یاصهل تاجتماعی را عله یها و هنجارها سری  ارزش یجای  و جاب تغییر
که   معنها دای  به ؛ن هسهتندظیخهودتن ی،اجتماع یها نظا  بر اید نظر است ک جانسون  .داند یم رژین
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 تطعیهق دهنهد.، دنهگذار یمه ریثأته هها و عواملی ک  بهر محهیط آن تغییرات با خود را دنتوان یم هراوهم
عهد   نامتوازن و در وضهعیت یدر حالت ،دکنیطی سازگار حتغییرات م خود را با ع  نتواندمجا ک  یزمان

شهر   شیپه؛ شهود ینم انقهالب سهع خودکهار  ای گونه  ب  یناهماهنگ دیالعت  ا گیرد. یتعادل قرار م
 یپهذیرنا مناسه  و سهازش یها دهنده ل، وجود شتابددر ی  نظا  نامتعا نجانسو ۀانقالب در نظری

 یاسهت، بهرا ها از دسهت داده شزر اریدلیل تغی ب  را ک  مشروعیت خود یمیناعگان حاکن است. رژ
 یهها که  ارزش یکند. هنگهام ی  میتک خودۀ قهری یروهاین نده بریفزا ای گون  ب  ،قدرتر ماندن د یباق

 یروزی نظهامبه  پیه یچیز شوند، موفقیت انقالب بیش از هر یدیگر مشروم شناخت  نم ،رژین حاکن
 (.6- 7، 1396)کامروا، ناپذیر حاکن بستگی دارد انقالبیون بر ناعگان سازش

ای، و امکان دسترسی آسان ب  اخعار جهان، موجه  رشهد  افزایش آگاهی، پیشرفت رسان 
شهوند و  ها، آیندۀ بهتهری را بهرای خهود متصهور می شود. همۀ انسان شهروندان دنیای مدرن می

کننههد. نگههاهی بهه  تههاری  گههیالن و  پوشههی می های موجههود، چشن کاسههت و پشههتوانۀ آن از کن ب 
همزیسههتی اقههوا  گونههاگون در کنههار یکههدیگر و زیسههت آرا  مههرد  در ایههد ناحیهه  از کشههور و 

های اخیهر،  های مرد  در سهال براید، افزایش نرخ خشونت در اید منطق  و تعداد اعتراض افزون
شهدن افهراد بیشهتری در ابهراز رفتارههای اعتراضهی ماننهد ها و درگیر  کوتاه شدن فواصل ناآرامی

ههای بازنشسهتگان و رتعهۀ بهاشی خشهونت کالمهی و  اعتراض ب  افزایش قیمهت بنهزید، تجم 
براید، حضور پررنگ جوانهان در  دهندۀ اهمیت مسئل  در اید منطق  است. افزون فیزیکی، نشان

دربهارۀ ایهد موضهوم را نشهان  ههای گذشهت ، اهمیهت پهژوهش های اعتراضی در دوره جمعیت
دهد؛ متغیرهایی مانند امید ب  آینده ،احسا  محرومیت، و احسا  تععهی  چه  نقشهی در  می

ههای  تغییرات دارند. در مقالۀ حاضر سعی شده است نسهعت باورههای نهنهی جوانهان بها کنش
 شان بررسی شود. بیرونی

 پژوهش ۀنیشیپ. 1

شناختی اثر محرومیت اقتصهادی  تعیید جامع »نوان در پژوهشی با ع( 1399) ارانکو هم یتقو
 تهأثیر نقهش« و اجتماعی )محرومیت نسعی( بر گرایش ب  خشونت سسیاسی شهروندان تهرانهی

 یو محرومیت اجتماعی( بر گرایش ب  خشهونت سیاسه یمحرومیت اقتصاد) یمحرومیت نسع
لحاظ  و به  یاربردکه ،ههدف لحاظ به  ر،حاضهپهژوهش . اند ی را بررسی کردهشهروندان تهران

ه شهد اسهتفاده سهاخت  محقق ۀنام پرسشها از  داده یآور گرد ی. برااست یمایشیپ ه یینیروش، تع



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 شهر رشتساله؛ مطالعۀ موردی  29تا  18انان بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جو  / و همکاران ترمه بهبودی 62

 53-83، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

ساکد شهر تهران هستند ک   یسال ب  باش 18افراد  همۀ ،پژوهش اید ۀموردمطالع ۀجامع. است
 ایهد ردبررسهیی موهها د. نمونه شه یدیهتعر نفه spss ،1009 رازاف نر حجن نمون  با استفاده از 

بها که  پهژوهش نشهان داد  اید جینتا .ندا هشد انتااب یا چندمرحل  ای خوش  شرو ب  پژوهش
 .شود یشتر میب ی، گرایش ب  خشونت سیاسیت اجتماعیمحروم احسا  شیافزا

 یینسهیهت محروم  احسها»در پژوهشهی بها عنهوان ( 1397) محمووااغلی و  ینیاراصغری
ی اسهیس خشهونت و ینسع تیمحرومۀ بید طبرا «یاسیست خشون بر رآنیتأث قو  بلوچ و انیدرم

. انهد بررسهی کردهنامه   از پرسهش و بها اسهتفاده یشیمایپ روش ب  یزاهدان ندانوشهر دیب در را
هها  از بید آنک  ه است وندان شهر زاهدان بودرشه همۀ دربردارندۀ ها، آن پژوهش یآمار ۀجامع

از  آمده دسهت ب  جی. نتهااند هانتاهاب شهد یا خوشه  یریگ نمون  ۀویب  ش ینفر 384 ۀحجن نمون
 و یت نسهعیهمحروم  احسها دیکه  به دههد مینشهان در ایهد پهژوهش ها  داده یلتحل و  یتجز

 وجود دارد. یداراان شهروندان، ارتعا  معنیز در میآم خشونت یرفتارها
عیهت و ها، جوانی جم برخورد نسل»در پژوهش خود با عنوان ( 1397اران )مکو ه پژهان

آنهان . انهد را بررسهی کرده یاسهسیو خشهونت  1جمعیهت یجوان دیا  بعترا، «خشونت سیاسی
فریو  و رابور اواپ ن یها  یاز نظر ل ئمسد ییتع یو برا «2مند نظا  رمرو» شرو راستا از دیدرا
 ینسهد سهاختار یبه یآمهار تعها رک  ا دهد مینشان پژوهش آنان  جینتا .اند کردهاستفاده  ازاری
سهع  ز ین یتیجمع راتییتغ، دیبنابرا ؛است شده رفت یپذ موضوعی ی،اسیت و خشونت سیعجم

بهر تواننهد  یمه یگونهاگون ههای روشب   یتیجمع یروندها شوند. یم یاسیقدرت س یریگ شکل
 بگذارند.ر یکشورها تأث ۀت حکومت و توسعیامن

 از په  «نقش جنسیت در خشونت سیاسی»در پژوهشی با عنوان  (2020) 3درموت م 
 از بسهیاری در ک  جنسهیت یج  رسیده استنت دبررسی نقش جنسیت در خشونت سیاسی ب  ای

 سهی،ک  خشونت جن دریافت  است ،دارد. همچنید ای برجست  نقش ی،سیاس خشونت یها جنع 
 یهها خشهونت در تیجنسه یشهود. برتهر بروز رنج گسترده در هنگا  بروز درگیهری مهی سع 

 یاقتصهاد و ی،اجتمهاع سیاسی، زندگی های جنع  از بسیاری در زنان رب مردان تسلط  ب سیاسی
 بروز در (،چندهمسری ازجمل ) ازدواج های انحراف و خانواده حقوق در نابرابری .است وابست 

                                                             

1. Youth Population 

2. Systematic Review 
3. McDermott 
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 .انجامد میب  خشونت سیاسی  سرانجا زنان مؤثر است و  بر مردان تسلط
و حمایت از خشونت سیاسهی  مذه »( در پژوهشی با عنوان 2019) 1الفریو  آامچک

در ، ییقهایآفر رکشو 34 ساکنان یها نگرش ۀمطالعضمد « در بید مسلمانان و مسیحیان آفریقا
 با استفاده ازاید نویسندگان . اند با یکدیگر بوده ها آن آشکارات مذهعی تالفاخ برطرف کردن پی

مشهارکت  یده شکل بر را یو جمع یفرد یدار دید ریتأث ،یعیترک یساز الگوحاصل از  یها داده
دهد که   های آنان نشان می یافت  .اند کرده یبررسی اسیس ب  مشارکت در خشونت لیو تما یمدن

 یدار دیهد د،ده یرا کاهش م زیآم خشونتی اسیاز کنش س تیحما ی،فرد یدار دید ک  یدرحال
اسهت و  کسانی انیحیمسلمانان و مس یداری برا دید راتیتأث .شود آن می شیافزا سع  ی،جمع

 یهها به  رفتارهها آن ۀسهاکنان و عالقه یرا بر مشهارکت مهدن ریتأث دیکمتر ،کشور یبافت مذهع
 .دارد زیآم خشونت یاسیس

 هها در نهابرابری و نسهعی محرومیهت» عنهوان بهاای  مقال  در (2017) همکاران و 2گراسو
ی کشهورها ازی تعهداد رد هها دادهیهۀ ثانول تحلیه روش به  که « یسیاسه و اجتماعی کنشگری

 که  نهدا هکرد گیهری نتیجه   گونه  اید انجا  شهد، یمحرومیت نسع نقش بررسی هدف بای اروپای
ی اعتراضهی ها تیو فعالی نسع تیمحروم بر )محرک(ه کنند جیبستأثیری  منفی،ی اقتصاد بافت
 .مشاهده کرد نیز افرادی سیاس مشارکت در توان یرا م اثر دیا ها آن دید از دارد.

 «هها در بید نسل میراث خشونت سیاسی»با عنوان  یا ( در مقال 2017) 3پیساخینو  لوپو
و ، هها هها، نگهرش تیهبهر هو ی،اسهیخشونت س ایآک   اند بوده پرسشب  اید  گویی در پی پاس 

 انیهقربان تیهو ،ک  خشونت دهد ینشان م پژوهشاید  یها یافت  ؟تأثیری ماندگار دارد رفتارها
 ،همچنههید. کننهد یمنتقهل مه یی بعهدها را به  نسهل راتیتهأث دیها ،هها هو خانواد دادهرا شهکل 

ایهد . اردگهذ یمه ریتهأث نیز انیقربان ندانزمعاصر فر یها و رفتارها بر نگرش یموروث یها تیهو
 شده اسهت،انجا   م یکر یتاتارهادر بید  یچندنسل یبررس  ی ۀبرپای 2014در سال  مقال  ک 

 یتهر یقو تیخود هو تیبا قوم اند، دهید  یشدت آس ک  ب  یافراد فرزندان ک  دکن یشام مم
 در مهورد یتر خصهمان  یهها نگرش کنند، یم تیحما م یکر یتاتارها یاسیس یدارند، از رهعر

 .کنند یمشارکت م استیدر س شتریو ب ،دارند  یروس
                                                             

1. Adamczyk & LaFree 
2. Grasso 
3. Lupu & Peisakhin 
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 یدر په ،«یسهسیا تضاد و خشونت یمذهع ابعاد»ای با عنوان  ( در مقال 2015) 1کریبرغب
و  یاسهیس تضهاد ایجهاد و اعمهالبه   هها است ک  مهذه  از طریهق آنبوده  یهای ررسی روشب

که  به   ی سهاز ژهیمواضه  و دیاز تقابهل به رفهتد فراتهر اید مقاله  درصهددد. پرداز یمخشونت 
 یههها یریگ و موضهه  ،دنههنگر  یمهه نشههدنی حل رعنههوان امههو بهه  یمههذهع ه سیاسی یتضههادها

 یتضهادها گهرید های شهکل دررا  یمهذهع ۀآگاهان یاسیس یها تضادک  است  یا دهنده نیتعم
 یمهذهع یاعتقهاد یهها یریهگراز د یاریسهک  ب دده یم شاننمقال   اید. دنکن یادزا  م یاسیس
 تیرسهم به  ،یمنهاب  اقتصهاد ،یاسیبر سر قدرت س دهند ک  ی دیگری رخ میها یریدرگ انندم

 .کنند بروز می یفرهنگ دیبازتول ای ،دیشناختد نماد
 ۀه از نظریشد انجا  های پژوهشدر  ،توان گفت یشده م های بررسی پژوهش یبند در جم 

گهر و جانسهون در بهید  رابهرتترکیعهی  ۀاز نظری ۀ حاضراما مقال ،گر استفاده شده است رابرت
 ده است.کرجوانان استفاده 

 ی پژوهشنظر . چارچوب2

از  منظهور ایهد مقاله باشهد که  ماتلفهی داشهت   های گون تواند  خشونت می خشونت سیاسی:
 معنای خشهونت اعتراضهی بهه نامیهد.  یتههوان آن را اعتراضه اسهت که  مهی یخشهونت، خشهونت

بهر  2رفواغپیوراست.  یدر مقابل نظا  سیاس یاجتماع شدن بسیج و تحرکات دهیکش خشونت ب 
ل ئهقا فکیه ت ناپذیر های تحمل و خشونت تحمل قابل یها است ک  باید میان خشونت اید نظر

 ها خشهونت گونه  اید تحلیهل در 4آنتوون اغبرشوا با استناد به  نظهر  3شامپاینپاتریکوین. ش
فر و همکهاران،  هستند )ایزدی سیاسی عمل از دیگری نوم درحقیقت، ها خشونت اید گوید، می

1396 ،130.) 
ی سیاس خشونتۀ گستر و میزانمیان  است و ای گسترده فیطی دربردارندۀ سیاس خشونت

زیهرا، دارد؛ وجهود ارتعها ، جامعه  ههر درعی اجتمها و سیاسهی قدرتی گیر شکلی ونگچگ و
 یهای سیاسه نظها ی دگرگهون و مواضه  تغییهر بهرایی اهرمهعنوان  ب  توان می رای خشونت سیاس

 شمار آورد. ب آن،  باش تداو  وکننده  اصالح
                                                             

1. Brubakers 

2. Faver 
3. Champagne 
4. Anthony Richard Oberschall 
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 ۀنظریه ۀادامه در که  هاسهت انقالب ۀشناسان روان های  نظری ، ازجمل گر رابرت تدۀ نظری
 شدت هرچ ، گر نظر ب  (.284، 1398 یوسفی، وی )هرات گیرد می قرار دیوی  ۀفزایند انتظارات

 محرومیهت ( 29 :1396)گهر،افزایش خواهد یافت  نیز خشونت حجن باشد، بیشتر تیمحروم
 محرومیهت منع  علی  اقدا  برایی محرکی، نارضایت و دشو می افراد در نارضایتی موج ، نسعی
 .(24، 1396)گر، است

 برخهی که  اسهت ایهد یسیاس خشونت تعیید در محرومیت یها ض بنیادید همۀ نظری فر
 یکههارکرد و یسهاختار یههها تعهادل عههد  انهوام سههع  ب  که  ینارضههایت و یناکهام یههها شهکل

 جمعهی یهها کهنش یها سیاسهی خشهونت در قاله  شهوند، مهی ایجاد جامع  در (ی)عملکرد
ی الگهو سه  وی است. انتظارات تفاضل حاصل، محرومیت، گر نظر ب  .یابند می بروز اعتراضی

 کند: یممطرح  گون  اید رای نسع محرومیتۀ عمد
یی توانها و، ثابهت انتظهارات و آرزوهها، تیوضهع ایهد در که  افول ازی ناش محرومیت .1
 ؛استکردن  فروکش و کاهش درحال ها ارزش و امکانات ب  رسیدن
 درحهال انتظارات و آرزوها، وضعیت اید در ک  ظاراتتان و هاآرزو از ناشی محرومیت .2
 رسهیدنی برا شز  ابزار و ترقد فاقد، جامع  د رمبوده و  ثابت و ایستاها،  یتوانای و بوده افزایش

 ؛هستند آن ب 
 کاهش وسو،  ازی  آرزوها و انتظارات شدید افزایشناشی از  ک  رونده پیش تیمحروم .3

 برداشهت که  اسهتنظهر  اید بر گر،  یترت یدا  ب است.دیگر  سوی ها از ینایتوا شدید و زمان هن
، 1396 )گهر، هاسهت آنی ارزشهی توانهای وی ارزشه انتظهارات میان اختالف وجود از کنشگران

 خشهونت ازجمله  اعتراضهی یجمعه یهها کنش نسعی، محرومیتۀ نظری پایۀبر، بنابراید؛ (53
 ،دلیهل همید به  اسهت. یواقعه یهها فرصهت به  سهعتن انتظهارات تر سری  رشد ۀجینت ی،سیاس
 پندارنهد، یمه نفهون و قدرت فاقد و یا حاشی  ،ی دیگرها گروه با مقایس  در را خود ک  هایی گروه

 (.60، 1399 همکاران، و )تقوی آورند یم یرو یجمع کنش ب  ها ینارضایت اید رف  یبرا
 و اسهت جامعه  ناتهیی ویژگه ،نظهن، جانسهون چالمرزی کارکرد ه یتمسسییۀ نظربرپایۀ 

 .(37، 1363 )جانسون،آید  شمار می ب  انحراف، باشد موجود نظنۀ زنند برهن هرآنچ 
 اختالف ک  دهند رخ می زمانی ها نظا  جانسون، انقالب ه نظریۀ ارزش همچنید، براسا 

 .باشهد شهده آشهکار آن، گسترده و اجتماعی زندگی های واقعیت با جامع  ی  های ارزش میان
در وضعیت  و نامتوازن در حالتی کند، سازگار محیطی تغییرات با را خود نتواند جامع  ک  زمانی
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 جانسهون شهود. نمی انقالب سع  خودکار طور ب  ناهماهنگی العت  اید گیرد. می قرار تعادل عد 
 و نظمهی بی وجهود یها کند: ضعف نظامی می مشام را دهنده شتاب عامل راستا س  نوم دراید

 و بههر ناعگهان حههاکن، پیههروز شهدن به  انقالبیههون بهاور مسههئول، نیروههای میههان مهاهنگیناه
 انجها  حهاکن ناعگهان نظهامی نیروههای ک  انقالبیون، علیه  ای نظامی و راهعردی های فعالیت

بهاقی  بهرای اسهت، داده دسهت از ها ارزش تغییر دلیل ب  را خود مشروعیت ک  رژیمی دهند. می
 ههای ارزش که  هنگامی کنهد. می تکی  خود قهریۀ نیروهای ب  فزاینده ای  گون ب  قدرت در ماندن
 نظهامی پیروزی ب  از هرچیز بیش انقالب شوند، پیروزی نمی شناخت  مشروم دیگر حاکن رژین

(. در اید نظری ، 204، 1394دارد )ملکوتیان،  بستگی ناپذیر حاکن ناعگان سازش بر انقالبیون
زعن جانسون، جامع  زمانی در وضهعیت تعهادلی  و کلیدی است. ب مفهو  ارزش، بسیار حیاتی 

طور مرته ، تهأثیراتی از  ها و شرایط محیطی آن سازگار باشند. جامعۀ متعادل، ب  است ک  ارزش
، آن را ب  هماهنگ کردن نحوۀ تقسین کهار  دو پذیرد و درمجموم، اید اعضای خود و از خارج می

ای تهدریجی تحهت تهأثیر  گونه  توانهد ب  ای می ید جامعه دارنهد. چنه ههای خهود وامی با ارزش
های تازه، و نفون فرهنگهی از خهارج قهرار گیهرد و بهدون تجربه  کهردن  های جدید، سلیق  پدیده

هها و شهرایط  ک  هماهنگی بید ارزش زمانی تحول شود. العت  تا و انقالب، همواره دستاوش تغییر
، 1363ی و تکاملی خواهنهد بهود )جانسهون، محیطی آن حفظ شود، اید نوم تحوشت، تدریج

70.) 
اسا ، در مقالۀ حاضر برای تعیید عوامل مؤثر بر تمایل ب  خشهونت سیاسهی در جوانهان  اید بر

نظا  جانسهون  ه های محرومیهت نسهعی تهد رابهرت گهر و ارزش سالۀ شهر رشت، از نظری 29تا  18
دگی، اسهتفاده از رسهان ، پایگههاه های احسهها  تععهی ، نارضهایتی از زنهه اسهتفاده شهده و شهاخم

اجتماعی، تمرکز مناب  قدرت و آگاهی سیاسی، از نظریۀ محرومیت نسعی تد رابرت گهر، و  ه اقتصادی
جایی  دهنده، جابهه  های بحهران مشهروعیت، تحهوشت ارزشهی در محهیط، عوامهل شهتاب شهاخم

 ن اقتعا  شده است.نظا  جانسو ه داری( از نظریۀ ارزش ها، و تغییر سع  زندگی )دید ارزش

 پژوهشهای  فرضیه. 3

 ؛وجود دارد یمعنادار ۀرابط ی،سیاس خشونت بید احسا  تععی  و 

 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،خشونت سیاس واز زندگی  ینارضایت بید 
 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،بید استفاده از رسان  و خشونت سیاس 
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 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،سسیاسی و خشونت سیا یبید آگاه 

 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،سیاس تمرکز قدرت و خشونت بید 

 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،اجتماعی و خشونت سیاس ه یاقتصاد گاهیپا بید 

 ؛دارد دوجو یارتعا  معنادار ی،سیاس دهنده و خشونت شتاب لبید عوام 

 ؛وجود دارد یارتعا  معنادار ی،سیاسمشروعیت و خشونت  بید بحران 

 ؛وجود دارد ریتعا  معنادارا ی،در محیط و خشونت سیاس یارزش بید تحوشت 

 ؛وجود دارد ریارتعا  معنادا ی،ها و خشونت سیاس شزجایی ار  بید جاب 

  وجود دارد یارتعا  معنادار ی،و خشونت سیاس داری دیدبید. 

 پژوهشمفهومی  . الگوی4

نظها   ه تد رابرت گر و ارزش یهای محرومیت نسع و نظری  پژوهش ینظر بچارچو ب  با توج 
 .ترسین شده است (1شمارۀ ) لشک پژوهش در قال  یمفهوم الگویجانسون، 

 پژوهش مفهومی الگوی (.1شمارۀ ) لشک

 
 

تمایل ب  خشونت 
 سیاسی

   احساس تبعیض 

   از زندگی ینارضایت 

   هااستفاده از رسانه 

   اجتماعیـپایگاه اقتصادی 

   تمرکز منابع قدرت 

   آگاهی سیاسی 

 نظریۀ گر

   دهندهعوامل شتاب 

   بحران مشروعیت 

   در محیط  یتحوالت ارزش
 هاارزش جاییهجاب

   داری )تغییر سبک زندگی(دین 

 ظری  جانسونن
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 پژوهشروش . 5

دست آمده است.   بنام   و ابزار پرسش ،های مقال  با استفاده از روش کمی، تکنی  پیمایشداده
 ی،سرشهمار آخهرید پایهۀبر) شههر رشهت ۀسهال18-29جوانهان  همهۀ پژوهش،آماری  ۀجامع

 یا ای چندمرحله  تصادفی و ب  روش خوشه  یگیر با استفاده از نمون  اند ک  بوده نفر( 146754
فرمهول  بها اسهتفاده از ی،آمار ۀحجن نمون تعییدی . برااند انتااب شدهشهر رشت  ۀمحل 55 از

شده بها  یآورگرد یاه و داده ،و زنان انتااب نمون  از میان مردان 384تعداد ، کوکران درمجموم
 .شدند یلتحل و تجزی  ،spssافزار  استفاده از نر 

 متغیرها یف مفهومی و عملیاتیتعر. 6

 متغیر وابسته. 1-6

 یخشونت سیاس. 1-1-6

یف مفهوومی  ممکههد که  اسهت ییهها کنش ۀهم دربردارندۀ ،گر موردنظر یاسیس : خشونتتعر
 رخ دهد جوامه  در بار خشونت صورت ب  ای نیمد و زیآم متلاسمگوناگون  های شکل ب اسهت 

 (.1396)گر، 
 یههها سههنجش خشههونت سیاسههی از گویهه  یبههرا ،گههر ۀنظریهه پایههۀبر :یف عملیوواتیووتعر 

ندان تعیید مکان تجم  و اعتهراض شههروگرانی،  علی  تراضیاع ، تجم یسراسر های صابتاع
 ، اعال  مواض  انتقادی در فضهای مجهازی، تحرکهاتیکارگر های ، اعتصاباز سوی حکومت

 ، خشهونتیعمهومل امهوا  ی، تارها حکومت در برخورد با اعتراض رصد ۀ، سعیزآم خشونت
 استفاده شده است. یخیابان و تظاهرات ی،مجاز یفضا در حاکمیت در برابر میکال

 مستقل یرهایمتغ. 2-6

 تبعیض سسااح. 1-2-6

یف مفهومی:  آلهود زهرض و متعصعان  تفاوت گذاشتد  ،یتعع بشر،  حقوق المعارف ةدایر در تعر
)فداکار داورانی و همکهاران،  است شده تعریف ماتلف، ینژادها و ها رنگ با ویژه ب ، مرد  بید

1397.) 
یف عملیاتی:  تیهعموق به  رسیدن یها از طریق گوی  عی عت احسا  ،حاضرۀ در مقال تعر
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از  صیگروه خا تادا س، ال غات راحت برای ورود ب  مجیتالش، تعل میزان ب  توج  با وبلمط
 د.شعملیاتی  ،ثروت عودن امکان کس ندولتی و یکسان  های رهدر ادا افراد

 یاز زندگ ینارضایت. 2-2-6

یف مفهوم  ۀمهرزو رو یامور جهار از یو ناخرسند یناخشنود یمعنا ب  یتی از زندگینارضا :یتعر
 یافسهردگسهرانجا ، و  یخودبهاور نفه  و عهد  به  هر شام است ک  ب  عد  اعتمهاد یزندگ

 (.1386، ی)تعریز انجامد یم
یف عمل ت زنهدگی بها یهداشتد اولو»های  زندگی از طریق گوی  از یتینارضا متغیر :یاتیتعر
ده بهه  خههانوا جلههوگیری از رسههیدن بهها انتظههارات، یشههرایط زنههدگی فعلهه بههید ۀخههانواده، فاصههل

 «در ایهران نسهعت به  مههاجرت یح زنهدگیو تهرج ،بهرای آینهده یریز ، داشتد برنام یشآرزوها
 د.ش یعملیات

 استفاده از رسانه. 3-2-6

باشد.  ای عده افکار و  فرهنگ ۀدهند لانتقا ک  است یا ل یوس هر ایمعن ب  رسان  :یف مفهومیتعر 
از ... و و،ویهدئ هها،CD اینترنهت، ماهواره، یون،تلویز رادیو، ،ها  مجل ها، نام زرو مانند وسایلی

 (.1394)شمسی و سلیمانی،  آیند شمار می ب رسان   انوام ابزار
 یهها ههای شهعک  از طریق گوی  ،استفاده از رسان  متغیر پژوهش،در اید  :یف عملیاتیتعر 

 داخلهی و یهها یخعرگهزارو سهیما،  و ، صهدایا مهاهواره یهها ، شهعک یاجتماعی فضای مجاز
 کار رفت  است. ب خارجی 

 آگاهی سیاسی. 4-2-6

یف مفهومی: ها از مسائل خها  سیاسهی  یابیها و ارز قیطرز تل ۀدربرگیرند ی،آگاهی سیاس تعر
 .(50 ،1382 )داوسون، سیاسی است رویدادهایها و  یتصیا از شا

شهور، های پیگیری اخعهار سیاسهی ک ها و پرسش آگاهی سیاسی از طریق گوی  تعریف عملیاتی:
 آگاهی از وظایف س  قوه، آشنایی با حقوق شهروندی، و آگاهی از قانون اساسی عملیاتی شد.

 تر تمرکز منابع قد. 5-2-6

یف مفهومی:  یامور مل همۀدر  ها نیمصت لاعما ،حکمرانی است ک  در آن یای از الگو گون  تعر
 .(149، 1392 ،)میرحیدر و دیگرانشود  انجا  میو محلی توسط مرکز سیاسی 
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یف عملیاتی:  فقهدانایهران،   در معنها بهودن انتاابهات یبه یها طریق گوی  متغیر از اید تعر
صهالح بهودن  یخواسهت اکرریهت، ن پایهۀبر رکشهو رۀ، ادارکشهو دو جنهاح یردکهتفاوت عمل
 د.شعملیاتی  ،قدرت در دست اقلیت تمرکزو  ،داشتد قدرت برایروحانیت 

 دهنده شتاب عوامل. 6-2-6

یف مف بروز یه   سع ن یمستقین یا زیرمستق طور تأثیرگذار ک  ب  لای از عوام مجموع  :هومیتعر
 (.1397ند )درستی و همکاران، شو جامع  می توج  در ی  رویداد سیاسی یا اجتماعی قابل

یتع ، انسهداد یتیشهمع و یاقتصهاد مشهکالت یهها ر از طریق گویه یاید متغ :یاتیف عملر
و  ،نسهلی یهها به  شهکاف یتهوجه ین، بهوشئمسه یسهو از شهده اتاهان های سیاسی، تصهمین

 د.شعملیاتی  ،شهروندان های خواست  از یپوش چشن

 تیبحران مشروع. 7-2-6

یف مفهومی  های  یهک  دشیهل و توج کند بروز می زمانی، یدر نظا  سیاست یبحران مشروع :تعر
ی فکری و فلسهفی اقتهدار، کننده نعاشد و معنا قان  ،عت مرد اان سیاسی برای جل  اطیفرمانروا

 (.1390)شریجانی و زالمی ابرستان،  موردسؤال قرار گیرد
یف الاطهاب  ، فصلیدر راهپیمایشرکت مانند  یهای ق گوی یر از طریمتغ اید :عملیاتی تعر

ن و وشئه به  مسهشهددرههای وا نمایی دشمنان در هجم  در قانون، سیاه یبودن نظر رهعری، برابر
 د.شعملیاتی  ،شرکت در انتاابات

 در محیط یتحوالت ارزش. 8-2-6

یف مفهوم کشهورهای  ۀدودر محد یامنیتی و جغرافیای یها ای از روی  مجموع  دربردارندۀ :یتعر
 یدر حدود جغرافیهای یمرج و ناامن و در منطق  و هرج یثعات یب مانندهمسای  است ک  ب  مسائلی 

ثعهاتی در  یبه بهروزو عهد   بهروز خشهونتاز  که آن است  در پیهمسایگی کشور توج  دارد و 
 (.1395)فرجی راد و هاشمی،  کند جلوگیریایران  ۀکشورهای همسای

یف عملیاتی:  یپهذیرنا  یدر منطقه ، توج یحضهور نظهام یهها ر از طریق گوی یاید متغ تعر
 ،منطقه  یههای اسهالم فلسهطید و حمایهت از نهضهت ۀهای نظهامی در منطقه ، دزدزه هزین 

 د.شعملیاتی 
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 ها ارزش ییجا هجاب. 9-2-6

رامهون آن شهکل یپ ،هها شیا  مادی ک  افکار و گرایو اش ،ها، فنونرد، هنجایعقا :یف مفهومیتعر 
ایهد  که  هنگامی. دهند ل میی  گروه را تشکیاجتماعی  های اند، ارزش دهیگرفت  و ب  تجرب  رس
)هراتهی و  دههد رخ میهها  شجهایی ارز  د، جابهنهناگهانی تغییر یاب ای گون  عقاید و هنجارها ب 

 (.1397پاکزاد، 
یف عملیاتی: بودن صداقت، ننگید بودن حمایهت  های مهن اید شاخم از طریق گوی  تعر

بهودن دفهام از کشهور در شهرایط جنگهی،  ناسهت، اولویهت یهای اقتصادی خهارج از تحرین
روت و و اولویت داشتد کسه  منهاب  ثه ، صتقوا و تعهد ب  تاصم برای تصدی منا تیاولو

 د.شساخت  عملیاتی  محقق ۀنام کم  پرسش ب  ،قدرت

 داری . دین10-2-6

یف مفهومی: نگهرش،  که  ای گونه  ب  ،اسهت دینهی اهتمها  داشتد کلی، حالت درداری  دید تعر
 و درگیهری معنای ب  داری دید ک  گفت توان می ،سازد. همچنید متأثر را فرد های کنش و ،گرایش
 (.111 ،1394پور و معمار،  حسد) است داشتد دینی ۀدزدز

یف عملیاتی: زیهارتی،  بهرح سهفرهای سهیاحتی یتهرج یها اید شاخم از طریق گوی  تعر
دینهی در  خهتن، اهمیهت شهعائر مراسهن رایمسجد تنهها به در حضورنماز،  باش بودن آرامش

 د.ش یعملیات ،و اهمیت استااره گرفتد از قرآن ی،دار خوشعاتی و سعادت، اهمیت روزه

 پایگاه اقتصادی و اجتماعی. 11-2-6

یف مفهومی: است )حیهدرنژاد و  مربو  او ثروت ها و ییدارا میزان ب  فرد ی  اقتصادی پایگاه تعر
 (.1395همکاران، 

یف عملیاتی:  ،ههای میهزان درآمهد، تحصهیالت و نهوم شهغل اید متغیر از طریق گویه  تعر
 د.شعملیاتی 

 پژوهشاعتبار و پایایی ابزار . 7

هش حاضر، برای اطمینان از روایی، از روش سنجش اعتعار صوری استفاده شده اسهت. په  در پژو
های مهوردنظر در  شده، گوی  نام  و تأیید اعتعار آن برای سنجش پایایی مقیا  ساخت  از بررسی پرسش
سالۀ شههر رشهت، 29تا  18نفر از جوانان  30صورت تصادفی بید  نام ، تنظین و ب  قال  ی  پرسش
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محاسهع  شهد که  نتهایج  spssافهزار  ها از طریق نر    و سپ ، میزان ضری  آلفای کرونعاخ گوی توزی
اسهت؛  7/0دهد، ضری  آلفای کرونعهاخ همهۀ متغیرههای پهژوهش، بهیش از  آمده نشان می دست ب 

 نام  از پایایی مناسعی برخوردار است. یابین ک  سؤاشت پرسش بنابراید، درمی

 ی پژوهشهایافته. 8

 های توصیفییافته. 1-8

درصهد( زن  51نفهر ) 196درصهد( مهرد و  49نفهر ) 188کنندگان،  نفهر از شهرکت 384از مجموم 
 اند. بوده

 استنباطی یها یافته. 2-8

 ۀرابطه ،بهید احسها  تععهی  و خشهونت سیاسهی» که اسهت  ایهد ناست پژوهش ۀفرضی 
 .«وجود دارد یمعنادار

 یاحساس تبعیض و خشونت سیاس بین یآزمون همبستگ(. 1شمارۀ )جدول 
 سیاسی تبعیض/ خشونت احساس همبستگی

 181/0 میزان همبستگی پیرسون
 000/0 سطح معناداری

 384 تعداد

کمتهر  ،آزمون پیرسهون یمعنادار  دهد، سطح ینشان م (1شمارۀ )جدول  های دادهک   گون  همان
بهید  درصهد، 95اطمینهان در سهطح  گفهت،تهوان  مهی ،بنهابراید ؛(000/0است ) درصد 5 از

 یسهتگعهم ضری  ،دیارتعا  معناداری وجود دارد. همچن ی،احسا  تععی  و خشونت سیاس
مسهتقین و  ،بید احسا  تععی  و خشهونت سیاسهی دهد ک  ارتعا  ی( نشان م181/0پیرسون )
تععی  بیشتری را احسها  کننهد، خشهونت  ،، هرچ  افرادتر بیان روشد ب  کن است. ،شدت آن

 عک .ریابد و ب ها افزایش می ی در آنسیاس
   بید نارضهایتی از زنهدگی بها خشهونت سیاسهی، ارتعها  معنهاداری »فرضیۀ دو  اید است ک

 «.وجود دارد

 یبین نارضایتی از زندگی با خشونت سیاس یهمبستگ آزمون(. 2شمارۀ ) جدول
 نارضایتی از زندگی/ خشونت سیاسی همبستگی

 014/0 میزان همبستگی پیرسون
 787/0 سطح معناداری

 384 تعداد
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اسهت  درصهد 5تهر از  بزرگ ،آزمون پیرسون ی، سطح معنادار(2شمارۀ )جدول  یها داده پایۀبر
از زنهدگی و  ینارضهایت بهید درصهد 95در سطح اطمینهان  گفت،توان  می ،بنابراید ؛(787/0)

 .شود یرفت  نمیپذ پژوهش، دو  یۀد و فرضرندا وجود یارتعا  معنادار ی،خشونت سیاس
  یمعنهادار تعها را ی،رسان  و خشهونت سیاسه د استفاده ازیب» اید است ک  فرضیۀ سو 

 .«وجود دارد

 بین استفاده از رسانه و خشونت سیاسی یتگسآزمون همب(. 3شمارۀ ) لجدو 
 رسانه/ خشونت سیاسی همبستگی

 297/0 میزان همبستگی پیرسون
 000/0 سطح معناداری

 384 تعداد

 ۀآزمون پیرسون فرضهی یدهد، سطح معنادار ینشان م (3شمارۀ )جدول  های دادهک   گون  نامه
 95در سهطح اطمینهان  گفهت،تهوان  می ،بنابراید ؛(000/0است ) درصد 5تر از  کوچ  ،سو 

 ،وجهود دارد. همچنهید یارتعها  معنهادار ی،بید اسهتفاده از رسهان  و خشهونت سیاسه درصد،
 ی،سیاسه بهید رسهان  و خشهونت دهد ک  ارتعا  ( نشان می297/0ضری  همعستگی پیرسون )

توانهد به   ها در جامع  مهی استفاده از رسان  تر، بیان روشد ب  ؛متوسط است ،شدت آن ن ویمستق
 سیاسی دامد بزند. یها بروز خشونت

 یارتعها  معنهادار ی،بید آگاهی سیاسی و خشونت سیاسه» اید است ک چهار   فرضیۀ 
 .«وجود دارد

 آزمون همبستگی بین آگاهی سیاسی و خشونت سیاسی(. 4شمارۀ )جدول 
 آگاهی سیاسی/ خشونت سیاسی همبستگی

 282/0 میزان همبستگی پیرسون
 000/0 سطح معناداری

 384 تعداد

تهر از  کوچه  ،چهار  ۀآزمون پیرسون فرضی ی، سطح معنادار(4شمارۀ ) لجدو های داده پایۀبر
 یآگهاه بید درصد، 95ک  در سطح اطمینان  گفتتوان  می ،بنابراید ؛(000/0است ) درصد 5

پیرسهون  یهمعستگ  ضری  ،دیوجود دارد. همچن ریمعنادا ارتعا  ی،سیاسی و خشونت سیاس
 ،مستقین و شهدت آن ی،آگاهی سیاسی و خشونت سیاس دهد ک  ارتعا  بید ی( نشان م282/0)

 ازسی از سوی جوانان بها میهزان آگهاهی آنهان سیا ، بروز خشونتتر بیان روشد متوسط است. ب 
 .ارتعا  دارد ،سیاسی ماتلف مسائل
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  بید تمرکز قدرت و خشهونت سیاسهی، ارتعها  معنهاداری وجهود »است ک   فرضیۀ پنجن اید
 «.دارد

 یبین تمرکز قدرت و خشونت سیاس یهمبستگ آزمون(. 5شمارۀ )جدول 
 / خشونت سیاسی تمرکز قدرت همبستگی

 085/0 مبستگی پیرسونمیزان ه
 098/0 سطح معناداری

 384 تعداد

 5تهر از  بهزرگ ،پهنجن ۀ، سطح معناداری آزمون پیرسون فرضی(5شمارۀ ) جدول های داده پایۀبر
بهید تمرکهز  درصهد، 95در سهطح اطمینهان  گفهت،تهوان  می ،بنابراید ؛(098/0است ) درصد

 .شود رد می پژوهش،پنجن  ۀو فرضی وجود ندارد یمعنادار ارتعا  ،قدرت و خشونت سیاسی
 ارتعها  ی،اجتماعی و خشهونت سیاسه ه بید پایگاه اقتصادی»ک  است  اید فرضیۀ ششن 
 .«وجود دارد یمعنادار

 اجتماعی و خشونت سیاسیـ  آزمون همبستگی بین پایگاه اقتصادی(. 6شمارۀ )جدول 
 / خشونت سیاسییاجتماعـ  پایگاه اقتصادی همبستگی

 -174/0 بستگی پیرسونمیزان هم
 001/0 سطح معناداری

 384 تعداد

 5تر از  (، سطح معنهاداری آزمهون پیرسهون فرضهیۀ ششهن، کوچه 6های جدول شمارۀ ) برپایۀ داده
درصههد، بههید پایگههاه  95تههوان گفههت، در سههطح اطمینههان  (؛ بنههابراید، می001/0درصههد اسههت )

رابطهۀ معنهاداری وجهود دارد. همچنهید، ضهری  خشونت سیاسهی،  اجتماعی افراد و ابراز  ه اقتصادی
اجتماعی و خشهونت  ه دهد ک  ارتعها  بهید پایگهاه اقتصادی ( نشان می-174/0همعستگی پیرسون )

اجتماعی  ه تر، هرچه  پایگهاه اقتصادی بیان روشهد سیاسی، معکو  و شدت آن، ضعیف اسهت. به 
 د داشت و برعک .تر باشد، گرایش بیشتری ب  خشونت سیاسی خواهن افراد، ضعیف

   دهنده و خشهونت سیاسهی، ارتعها  معنهاداری  بید عوامل شهتاب»فرضیۀ هفتن اید است ک
 «.وجود دارد

 یدهنده و خشونت سیاس عوامل شتاب تگی بینسآزمون همب(. 7شمارۀ ) لجدو 
 دهنده / خشونت سیاسی عوامل شتاب همبستگی

 458/0 میزان همبستگی پیرسون
 000/0 سطح معناداری

 384 تعداد



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
75 

 53-83، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 شهر رشتساله؛ مطالعۀ موردی  29تا  18بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان  / و همکاران ترمه بهبودی

 5تر از  (، سطح معناداری آزمون پیرسون فرضیۀ هفتن، کوچه 7های جدول شمارۀ ) برپایۀ داده
درصهد، بهید عوامهل  95توان گفهت، در سهطح اطمینهان  (؛ بنابراید، می000/0درصد است )

دهنده و خشونت سیاسی، ارتعا  معنهاداری وجهود دارد. همچنهید، ضهری  همعسهتگی  شتاب
دهنده و خشونت سیاسی، مسهتقین  دهد ک  ارتعا  بید عوامل شتاب ( نشان می458/0پیرسون )

دهندۀ بیشتری در جامع  وجهود  تر، هرچ  عوامل شتاب بیان روشد و شدت آن، متوسط است. ب 
 کند. داشت  باشد، خشونت سیاسی بیشتری از سوی جوانان بروز می

 یارتعا  معنهادار ی،ونت سیاسبحران مشروعیت و خش  بید» اید است ک  فرضیۀ هشتن 
 .«وجود دارد

 بین بحران مشروعیت و خشونت سیاسی یآزمون همبستگ(. 8شمارۀ )جدول 
 بحران مشروعیت/ خشونت سیاسی همبستگی

 -058/0 میزان همبستگی پیرسون
 259/0 سطح معناداری

 384 تعداد

 5تهر از  گربهز ،تنشهۀ رضیف رسونیآزمون پ ریمعنادا ، سطح(8شمارۀ ) جدول یها پایۀ دادهبر
بهید بحهران  درصهد، 95سهطح اطمینهان  در گفهت،توان  یم، بنابراید ؛(259/0است ) درصد

رد  پهژوهش،هشهتن  ۀمعنهاداری وجهود نهدارد و فرضهی ارتعها  ،و خشونت سیاسی مشروعیت
 .شود می

 ارتعها   ی،ایران و خشهونت سیاسه یا منطق  یها استیس دیب» ک است اید  نهن فرضیۀ
 .«وجود دارد یعنادارم

 یو خشونت سیاس در محیط یشز تحوالت ار بین  یستگبهم آزمون(. 9شمارۀ )جدول 
 یشی در محیط/ خشونت سیاسزتحوالت ار همبستگی

 -071/0 میزان همبستگی پیرسون
 163/0 سطح معناداری

 384 تعداد

درصهد  5تهر از  نههن، بزرگ(، سطح معناداری آزمون پیرسون فرضیۀ 9های جدول شمارۀ ) برپایۀ داده
درصهد، بهید تحهوشت ارزشهی در  95توان گفت ک  در سطح اطمینان  (؛ بنابراید، می163/0است )

 شود. محیط و خشونت سیاسی، ارتعا  معناداری وجود ندارد و فرضیۀ نهن پژوهش، رد می
 یرارتعا  معنادا ی،ها و خشونت سیاس جایی ارزش  بید جاب» ک است  اید فرضیۀ دهن 

 .«وجود دارد
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 یها و خشونت سیاس جایی ارزش هآزمون همبستگی بین جاب(. 10شمارۀ ) ولجد
 ها/ خشونت سیاسی جایی ارزش هجاب همبستگی

 361/0 میزان همبستگی پیرسون
 000/0 سطح معناداری

 384 تعداد

 5تر از   کوچ ،دهن یۀفرض آزمون پیرسون ری، سطح معنادا(10ل شمارۀ )جدو های داده پایۀبر
 یجهای  بید جابه درصد، 95 اطمینان در سطح گفت،توان  یم، بنابراید ؛(000/0است ) درصد

ضری  همعستگی پیرسون  ،دیوجود دارد. همچن یارتعا  معنادار ی،خشونت سیاس ها و شزار
مستقین و شهدت  ی،ها و خشونت سیاس جایی ارزش  دهد ک  ارتعا  بید جاب ( نشان می361/0)

مرسهو  بهید  یها جامع  و ارزش های حاکن بر ، هرچ  ارزشتر بیان روشد ست. ب متوسط ا ،آن
افهزایش خواههد  ی،د، خشونت سیاسنجایی و دگرگونی شو  با شدت بیشتری دچار جاب ،جوانان

 عک .ریافت و ب
 وجهود  یمعنهادار ارتعا  ی،و خشونت سیاس داری دید دیب» ک است اید  ازدهنی ۀضیفر

 .«دارد

 یو خشونت سیاس داری دین آزمون همبستگی بین(. 11) شمارۀ ولجد

 / خشونت سیاسیداری دین همبستگی
 -020/0 میزان همبستگی پیرسون

 692/0 سطح معناداری
 384 تعداد

 5تر از  بزرگ ،یازدهن ۀآزمون پیرسون فرضی ی، سطح معنادار(11شمارۀ )جدول  یها داده پایۀبر
و  داری دیهدبید  درصد، 95در سطح اطمینان  گفت،توان  می ،بنابراید ؛(692/0است ) درصد

 .شود پژوهش، رد مییازدهن  ۀوجود ندارد و فرضی یمعنادار تعا را ی،خشونت سیاس
هها    دادهیهتوز ۀنحو پژوهش حاضر، یناپارامتر یای پارامتری ها آزمون تعیید نومر منظو ب 

 و شهد، بررسهی هها داده بهودن نرمهال سنجش رایب رنوفیاسم ه موگروفلکو آزموناستفاده از  با
 تمها  ب  مربو  (دامن  دو) یدارامعن سطح مقادیر همۀ است ک  اید حاکی ازآمده  دست ب  نتایج

 درصهد 95 بها تهوان یمه  ،اسها ایهد است و بهر درصد 5 ، بیشتر ازوابست  و مستقل یمتغیرها
 از ی پژوهشها  یفرض آزمونی ابر توان می و خوردارندربی نرمال توزی  از ها داده، گفت نانیاطم

 کرد. استفادهی پارامترای ه آزمون
زمهان( بهر  صهورت هن با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، تأثیر مجمهوم متغیرههای مسهتقل )ب 
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متغیر وابست  بررسی شد. در آزمون رگرسیون خطی چندگان ، ابتدا خطی بهودن رابطهۀ بهید متغیرههای 
منظور از آزمهون آنهالیز واریهان  مهدل رگرسهیونی  اید ده اسهت. به مستقل و متغیر وابست  بررسی شه

 متغیرهای مستقل استفاده شد.

 مستقل یمتغیرها یونیانس مدل رگرسیوار  وتحلیل (. تجزیه12شمارۀ ) لجدو 

 Sigل احتمار مقدا F ۀآمار مربعات نیانگیم یآزادۀ درج مربعات مجموع مدل

   573/2 11 307/28 ونیرگرس
 000/0 532/15 166/0 372 633/61 هماند باقی

    383 939/89 کل

کمتهر  (Sig)ی دارادهد، ازآنجاک  سطح معن ینشان م (12شمارۀ ) لجدوهای  دادهک   گون  همان
با تمایهل  پژوهشمستقل  یمتغیرها بید ۀخطی بودن رابط ( است، پ  فرض000/0) 05/0از 

 شود. یم تأیید درصد، 95ب  خشونت سیاسی در سطح اطمینان 
 31حهدود  ،آمهده دسهت  تعیهید به دهد ک  ضری  یم نشان (13شمارۀ ) لجدو های داده

ر تمایهل جوانهان به  خشهونت یهاز تغییرات در متغ درصد 31حدود  ک معنا  اید ب  ؛است درصد
 د.شو تعیید می پژوهشاز طریق متغیرهای مستقل  یسیاس

 پژوهش الگویضریب تعیین (. 13شمارۀ ) لجدو 
 ضریب همبستگی ضریب تعیین شده ضریب تعیین تعدیل عیار تخمینخطای م

407/0 294/0 315/0 561/0 

 (sig)داری ا، ازآنجاکه  در آزمهون رگرسهیون، سهطح معنه(14شهمارۀ )جهدول  ههای داده پایۀبر
جهایی   و جابه ،تحهوشت ارزشهی در محهیطدهنهده،  متغیرهای استفاده از رسان ، عوامل شتاب

 یمتغیرها ،پژوهش یینها الگویک  در  توان دریافت است، می درصد 5از  تر کوچ  ،ها ارزش
 هها ارزش یجهای  و جابه ،در محهیط یارزشهت تحهوشدهنهده،  بشتال استفاده از رسان ، عوام

ایهد  یبتها  یضرا ازآنجاک  ند وارتمایل جوانان ب  خشونت سیاسی تأثیرگذ بر رمعنادا ای گون   ب
که  تهأثیر  نتیجه  گرفهتتهوان  مهیمرعهت اسهت،  (شهی در محهیطتحهوشت ارزجز   ب) متغیرها
 مرعت و مستقین است. ی،معنادار بر خشونت سیاس یمتغیرها
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 چندگانه یتحلیل رگرسیون خط(. 14شمارۀ )جدول 

 داری اسطح معن
Sig 

 مقدار آماره
t 

 بتا
خطای 
 استاندارد

ضرایب 
 غیراستاندارد

B 

 متغیرها

 ض از مبدأعر 912/1 312/0  134/6 000/0
 احساس تبعیض -010/0 052/0 -009/0 -190/0 849/0
 نارضایتی از زندگی -078/0 046/0 -083/0 -682/1 093/0
 رسانه استفاده از 113/0 048/0 116/0 330/2 020/0
 آگاهی سیاسی 017/0 028/0 029/0 616/0 538/0
 تمرکز قدرت 019/0 050/0 020/0 382/0 703/0
 دهنده شتاب لعوام 314/0 050/0 339/0 281/6 000/0
 بحران مشروعیت -051/0 034/0 -086/0 -474/1 141/0
 تحوالت ارزشی در محیط -188/0 048/0 -190/0 -933/3 000/0
 ها جایی ارزش هجاب 281/0 056/0 285/0 020/5 000/0
 داری دین -024/0 043/0 -031/0 -571/0 569/0
 اجتماعیـ  یپایگاه اقتصاد -056/0 048/0 -052/0 -163/1 246/0

دهنهده، تحهوشت  نتایج آزمون رگرسیون چندگان  نشان داد ک  استفاده از رسهان ، عوامهل شهتاب
در  بنهابراید، ؛دارد یخشونت سیاس بر یر معناداریتأث ها، ارزش یجای  و جاب ،طیدر مح یارزش
 شهود. از تحلیل مسیر استفاده مهی ی دیگر،ن متغیرهایاثرات زیرمستق منظور تعیید بعد ب  ۀمرحل
در  یارزشه دهنهده، تحهوشت بر رسان ، عوامهل شهتاب ی دیگرمتغیرها یرگذاریتأث راستا، دراید

 .شود میها بررسی  ارزش یجای  و جاب ،محیط
نارضایتی از زندگی، آگاهی سیاسهی،   ،عیاحسا  تع یتأثیر متغیرها ابتدا،  یترت دای  ب

اجتماعی بر خشونت سیاسهی از  ه و پایگاه اقتصادی داری، دیدت، مشروعی تمرکز قدرت، بحران
 ،از زنهدگی یتیضهارو نا تععهی   احسها ک  شدم و مشا یبررس ،طریق رگرسیون چندگان 

خشهونت سیاسهی  و معنهادار بهر یمنفه ای گونه   سیاسهی ب یو آگهاه رو معنادا مرعت ای گون  ب 
 ،، اسهتفاده از رسهان یاز زنهدگ یتینارضها  ،عیاحسا  تع یمتغیرها ،ند. درمجمومررگذایتأث

در  یتمایل ب  خشونت سیاس بررا ثیر أترید تیشب ی،و اقتصاد یپایگاه اجتماع و ،سیاسیی آگاه
 اند. بید جوانان شهر داشت 
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 یخشونت سیاس الگوییر ستحلیل م(. 2شکل شمارۀ )

 

 توضیح تحلیل مسیر. 9

ن یتقسهسیاسهی تحهت تهأثیر م خشهونت دهد، ین منشا پژوهشمسیر اید  تحلیل ک  گون  همان
(، تحههوشت ارزشههی در محههیط 339/0دهنههده ) ب(، عوامههل شههتا116/0اسههتفاده از رسههان  )

  یتععه احسها  زیرمسهتقین، ریدارد. در مس ر( قرا285/0ها ) ارزش یجای  ( و جاب-190/0)
جهایی   و جابه ،دهنهده، تحهوشت ارزشهی در محهیط استفاده از رسهان ، عوامهل شهتاب سع   ب

در  یبر تمایل ب  خشونت سیاسی تأثیرگذار است. نارضهایتی از زنهدگ 169/0ها ب  میزان  ارزش
خشونت  بر 087/0ها ب  میزان  ارزش یجای  و جاب ،دهنده استفاده از رسان ، عوامل شتاب نتیجۀ
در محهیط  یاستفاده از رسان  و تحوشت ارزش ۀواسط  ب ،سیاسی یاست. آگاه تأثیرگذار یسیاس

ز و ی، بسهیار نهاچیخشونت سیاسی تأثیرگذار است ک  اید مقدار تأثیرگهذار بر 006/0ب  میزان 
و  ،در محهیط یدهنهده، تحهوشت ارزشه واسهط  عوامهل شهتاب  قهدرت به است. تمرکهز کاند
ت یمشهروع بحهران اسهت. ر اثرگهذا یخشهونت سیاسه بهر 002/0میزان  ها ب  ارزش یجای  جاب

 سهرانجا ،اسهت و  رخشونت سیاسهی تأثیرگهذا بر 083/0زان یم ها ب  ارزشجایی   جاب سع   ب
بهر خشهونت سیاسهی تأثیرگهذار اسهت.  051/0ها ب  میزان  جایی ارزش  جاب ۀواسط  ب داری دید
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و  339/0  مسهیر یبا مقهدار ضهر دهنده شتاب لعوام متغیر قین،ستمر لحاظ اث ب   ،اسا اید بر
در مقایس  با ) ثیر راأشترید تیب 169/0  با ضری  مسیر یتععاحسا   ،رمستقینیاثر ز لحاظ ب 

 .اند شت دا یبر خشونت سیاس ی دیگر(مسیرها

 گیرینتیجه

 و یاجتمهاع وی، اقتصهاد ،یسیاسه مناسهعات دری سهاختار تحهوشت از انقالب اسالمی،پ  
ی ن)جهوا یشهناخت تیهجمعههای  دگرگونی وی جههانۀ گسهترد تغییرات با ساختارهای هماهنگنا

و  ،یدانشهجوی ،یصهنف گوناگونی ها جنعش و ها یناآرام  بروز مستعد جامع  را  طیشرا ت(یجمع
 د.کر ریکارگ

شهر رشت ب  بروز خشهونت  بر تمایل جوانان عوامل مؤثر ییبا هدف شناسا حاضر ۀقالم
و  ی،رسان ، آگاهی سیاسهاستفاده از ی ، عتع احسا ک   گردیدو مشام  شده سیاسی انجا 

که  بها  آینهد شهمار می ب  یعسهمحرومیت ن یۀنظر یها ازجمل  مؤلف  ی،اجتماع ه یه اقتصادپایگا
 ارتعا  دارند. یتمایل ب  خشونت سیاس

خشهونت   احسها تقویهت سهع  ، عهیتع  احسهاکه  شهد م مشا پژوهش اید در
افهراد اگهر که  گهر معتقهد اسهت،  گون  همانتر،  بیان روشد د. ب شو می سیاسی در جوانان رشت

را بهرای اقشهار گونهاگون  یتوانند شرایط برابهر مین یئوشن حکومتسنهادها و مک  حسا  کنند ا
 تیهموقع به  رسهیدن که  امکهان ند و شهروندان جامع  به  ایهد درک برسهندروجود آو جامع  ب 
 آنان وجهود نهدارد و یبرا ،کنند روزمره می یها فعالیت یبرا ک ی تالش میزان ب  توج  با مطلوب

مسهاوی  ای گون  ب  ...و ی،حقوق شهروند یل بیم ، حقوق و دستمزد،عاجتماعی ازقی منیارفاه و 
 و یشههروند یشود و گروهی بدون رعایت شرایط و ضوابط از حقوق عهال بید افراد رعایت نمی

ستند، نارضهایتی ین ربرخوردا یشهروند ای از حداقل حقوق و عدهشوند  می رداربرخو یاجتماع
 د نشان خواهند داد.خشونت را از خو و

خشهونت  بهر قینسهتم ای گونه  ب  یاز زنهدگ یک  نارضایت دهد می نشانی پژوهش ها یافت 
 ،ت زنهدگی خهود ناراضهی باشهندیهفیک از افهرادچنانچ   تر، بیان روشد ندارد. ب  یتأثیر یسیاس

 یکنشهگر صهورت را به  ینارضهایت و ایهدبرطهرف کننهد مشهکالت را  تاکنند  تالش می همواره
توانهد  یمه ،همهراه باشهد یدیگهر لبا عوامه یاز زندگ یتینارضااگر  دهند. اما ینم یاسی بروزس

اسهتفاده از  سهع  از زنهدگی ب  یاما نارضهایت .همراه داشت  باشد خشونت از نوم سیاسی را نیز ب 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
81 

 53-83، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 شهر رشتساله؛ مطالعۀ موردی  29تا  18بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان  / و همکاران ترمه بهبودی

سیاسهی  تواند حه  خشهونت می ها در ارزش یجای و جاب  ،دهنده ها، عوامل شتاب انوام رسان 
 ت نهامطلوب زنهدگی افهراد جامعه  را به یهکیف ،هها اگر رسهان  ک  ای گون  ب  ؛را تقویت کندافراد 

نشهان  ک  ندبیابازتاب  شکلی ب  حاکمان نسعت دهند و اخعار و رویدادها یو رفتارها ها نیمصت
ناکارآمد و  ساختار دستاورد ،از جوام  یقیا  با بسیار در شهروندان نامناس  یزندگدهند ک  

خشونت و نفهرت  تواند ب  ح  در افراد جامع  می آمده وجود  ب یضعیف است، نارضایت مدیران
 مانند عد  تالش برای رفه  ای دهنده شتابل عوام وجود شود. یاتاانشده منته یها سیاست از

ها و  یشگیری قعل از وقوم بحران یا سانرانیو پ درست،مدیریت  عد  مرد ، یشتیمشکالت مع
ن در شرایطی ک  مرد  از زندگی خود رضهایت امناس  از سوی برخی مسئوشن یها  یصدور بیان
همهراه داشهت   در اقشهار ماتلهف جامعه  به را  یخشونت سیاس ب  ابراز گرایشتواند  یندارند، م

 باشد.
به  بهروز  گهرایشهها در  ک  رسهان  در پژوهش حاضر اید است آمده دست ج ب ینتا از دیگر یکی

 گونهاگونو دردسهتر  اقشهار  پرشهمارههای  وجود رسان  تنها اما ؛خشونت سیاسی نقش دارند
 عنهوان هها به  آنچ  در رسهان  ک لب ،باشد یخشونت سیاس و بروز تواند عامل تقویت جامع  نمی

ایهد مااطعهان در راسهتای گسهترش  تواند ب  نهد می ،شود میارائ   ب  مااطعان یخعر یمحتوا
در افهراد جامعه   یکنشهگر سرانجا ، سع داده و مندی ب  مفهو  خشونت سیاسی جهت  عالق 
مسائل سیاسی نیهز ازجمله  عهواملی اسهت که   ازافراد  یآگاه مواض  سیاسی شود. میزان برابر

ر خشهونت زمهانی به ،سیاسهی یهمراه داشت  باشهد؛ العته  آگهاه را ب  یتواند خشونت سیاس یم
 دلیهل جهوانی ند. شهر رشت به کنفا را ای میانجیها نقش  خواهد بود ک  رسان ی تأثیرگذار سیاس
بها عهد  دریافهت  گونهاگونبه  دشیهل  ،همهراه دارد ت ک  انعاشت مطالعات گوناگون را به یجمع

نشان داد ک  احسا  تععی  در جوانهان  های پژوهش یافت مناس  همراه شده است.  یها پاس 
 ویژه به  ی،و بیکار فقر سع ب  آنان ک   یتوجه بی رها شدن جوانان و؛ پررنگ است ،شهر رشت

خواههد  یشورش و طغیان را جایگزید هر نوم عمل دیگهر ،شده است دگانرک تحصیلمیان  در
در کنار احسا   ی،و کاهش مشارکت سیاس یهای مدنی و اجتماع یفقدان آزاد ،دید. همچنکر

 شود. یم یندهآمیز در آ های خشونت و کنش یپرخاشگر ساز زمین  ،تععی 
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 منابع
 و بلهوچ قو  انیم در ینسع تیمحروم احسا  .(1397محموداوزلی، رضا ) ؛یاری، یعسوباصغری ن

 .23، (سیاس عیومپژغهش)نظریسیاستپژغهش ی.اسیس خشونت بر آن ریتأث
ز یهآم خشهونت یرفتارهها یواکهاو .(1396شهالی، الهها  ) ؛صهفایی موحهد، سهعید ؛فر، افسان  ایزدی

ارسو ۀهوایاییو اربرناموفصویاام پوژغهش .پنههان یدرسه ۀمشده در مدرس  از منظر برنا آموخت 
 .(6) 2 .اانشگاهع م طباطبائ 

 خشهونت و ،تیهجمع یجهوان ،ها نسل دربرخو .(1397ها، آنیتا ) یکمال ؛، پروان یافشار ؛پژهان، علی
 .(2) 9 ی.فرهنگ مطالعات و یانسان علو  پژوهشگاه .فرهاگ پژغه جامع  ی.اسیس

 ،شااسو اانوشغپوژغهشاررغان .رضهایت ازدواج ۀنام (، هنجاریابی پرسش1386ی )تعریزی، مهد
34. 

ر اثه یشناخت جامع  تعیید .(1399) هادی شیرزاد، ؛ابراهین ،متقی؛ خادمیان، طلیع ؛ سیدمحمد تقوی،
 ی.شههروندان تهرانه ی( بر گرایش ب  خشونت سیاسیمحرومیت اقتصادی و اجتماعی )محرومیت نسع

 .(63) 11، العا امایتاجتماع نشریۀمط
 نشر امیرکعیر. :تهران ی.حمید الیاس ۀترجم. تحو انق ب . (1363چالمرز ) جانسون،

کیهد بها جوانهان ورزی دیهد وضهعیت ۀمطالعه .(1394معمار، ثریا ) ؛پور، آرش حسد  داری دیهد بهر تأ
 .(3) 8، ایرانفرهاگ تحقیقا فصیاام  .ای( ن یزم ۀنظری ی  ۀخودمرج  )ارائ

 اجتماعی ه اقتصادی پایگاه بید ۀرابط بررسی .(1395فرح ) ترکمان، ؛ودیع ، ساسان ؛حیدرنژاد، علیرضا
مطالعوا پژغهش وعیم ۀفصیاام .تهران شهر یانتظام نیروی کارکنان شغلی امنیت زندگی با سع  و

 .46، اجتماع امایت
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