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 چکیده

رفتار در دوران  گونه ایندلیل اهمیت آن به  یکی از مشکالت مهم و اساسی در هر جامعه است و به رفتارهای پرخاشگرانه

کوشش کردند تا تمایز بین اصطالحات را بر  1797. هاولز و رایت شود میدوران نوجوانی بیشتر توجه  خصوص بهکودکی و 

یک بازخورد به همراه یک ارزیابی منفی  نعنوا بهیک حالت برانگیختگی هیجانی، خصومت،  عنوان بهاساس توصیف خشم، 

رساندن به دیگران مشخص  آسیبرفتاری آشکار، درگیر شدن و  عنوان بهیدادهای و پرخاشگری را از دیگران و رو بلندمدت

که به یکدیگر وابسته هستند. هر چند واژه خشونت را به معانی مختلف تعریف  کنند میاصطالحاتی را تعریف  ها آنکنند، اما 

ن ـیف ادـ. هگیرد میرساندن به دیگران را در بر  آسیبنیروی بدنی، برای  کارگیری به، اما تعاریف اکثر محققان کنند می

عی در جتمای اگیرداـش یـر نقـتا بـسران ـیدر ات ـسابه خشونت ن ناانوجوی از روی آوردن شگیرـل پیـماعو پژوهش بررسی

و  شناختی روانمی سالنی امباس اـسار ـبرا خشونت ی از شگیرـل پیـماعوه و بدین ترتیب تأکید شدزی موآخشونت

ین ات. نتایج ـسه اشدده ستفاا فیکی وتحلیل تجزیه و ازت ـسا ای کتابخانهپژوهش ن ـی. روش اکند میتحلیل  شناختی جامعه

ن هایی چورمحودر  ها رسانهزشی و موم آسه نظارمدن مربیان همساال ادهانوـخ تربیتو تعلیم م نظاای جزاظایف ور ـهش بوپژ

ی هاان ارزشفقد ها آننگرفتن داش پاو خشونت ی لگوهااتوبیخ ن مربیار افتو ر در خانواده آمیز محبتی هارفتاش رگستر

 خشونت تأکید جای بهورزی  جرئترت موختن مهاو آخشم ل کنتری در معنوی هاورتعمیق باو  ها در دوستیز وـمآخشونت 

 دارد. 
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