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 تمايالت ضديهودی، واهمه از همجنسگرائی، واهمه از اسالم و مهاجر ستيزی در ميان جوانان
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 خالصه مطالب
Sammanfattning 

 
 زمينه

BAKGRUND 
 يک مشکل جدی اجتماعی - که می تواند بصورت تبعيض، اذيت و آزار، اهانت، تهديد و خشونت جسمی بروز کند-عدم تحمل در برابر گروههای اقليت

.  اهميت اساسی دارد–، داشتن دانش و آگاهی نسبت به ابعاد، ماهيت، گستره جغرافيائی آن و غيره برای يافتن امکانات مبارزه با عدم بردباری. است
اين بررسی که يک پروژه همکاری بين . بدون داشتن دانش و آگاهی اين احتمال وجود دارد که اقداماتی که اتخاذ می شوند از هدف خود منحرف گردند

است به مطالعه يهودی ستيزی، واهمه از اسالم، واهمه از همجنسگرائی و عدم بردباری " تاريخ پويا"ون  و کان(BRÅ)شورای پيشگيری از بزهکاری 
 .بطور اعم در ميان دانش آموزان از لحاظ برداشتها، درمعرض اذيت و آزار بودن، بزهکاری  و اشاعه تبليغات افراطی می پردازد

 
 هدف و طرح سئواالت

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
ف اصلی آنست که تصويری از برداشتهای جوانان در مورد مسائلی در رابطه با واهمه از اسالم، يهودی ستيزی، واهمه از همجنسگرائی و بيگانه هد

اين تحقيق همچنين می خواهد در معرض اذيت و آزار بودن همانند مشارکت جوانان در انواع مختلف بزهکاری و رفتارهای . ستيزی ارائه گردد
 .  ماعی در اين رابطه را نيز روشن کندضداجت

 
منظور از بزهکاری و رفتار ضداجتماعی طيف گسترده ای از رفتارهای اهانت آميز اعم از خشونت عليه اشخاص، خسارت زدن تا اذيت و آزار و 

 . ژادپرستانه نيز می پردازداين بررسی همچنين به تخمين وسعت اشاعه برخی تبليغات افراطی ملی گرايانه و ن. اعمال تبعيض آميز است
 

 :در اين تحقيق موارد زير مورد بررسی قرار می گيرند
 
 .برداشت جوانان نسبت به گروههای مختلف اقليت و مهاجران بطور اعم 
الت بنظر خود جوانان ميزان در معرض رفتارهای توهين آميز بودن به علت تبار، تعلق دينی يا آنکه فردی به گمان ديگران دارای تماي 

 . همجنسگرايانه است، تا چه حد گسترده است
 .جوانان به چه ميزان در انواع  رفتارهای توهين آميز به علت تبار، دين يا همجنسگرائی شرکت می کنند 
 .آيا ارتباطی ميان عدم تحمل و عوامل اجتماعی اقتصادی و همچنين زمينه اجتماعی وجود دارد يا خير 

 
 شنامه پاسخ داده اند نفر دانش آموز به پرس١٠۶٠٠

10 600 ELEVER HAR BESVARAT ENKÄTEN 
مبنای اين بررسی، تحقيق پرسشنامه ای جامعی در ميان دانش آموزان سالهای هشتم و نهم مقطع راهنمائی و همچنين دانش آموزان سالهای اول، دوم و 

واحدهای منتخب عبارت بودند از . عدادی به حکم قرعه انتخاب شدنددر بين دانش آموزان سالهای فوق الذکر در سراسر کشور ت. سوم دبيرستان است
هر کالس منتخب دسته ای پرسشنامه دريافت نمود که دانش آموزان به . کالسهائی در مدارس راهنمائی و رشته های متوسطه در دبيرستانهای مختلف

 کالس پاسخ دريافت ۶٠۶ کالس منتخب از ۶٧٢از مجموع . ام شدپاسخ به پرسشنامه بصورت ناشناس انج. سئواالت آن در ساعت درس پاسخ دادند
 درصد بوده ٢/٧۶با احتساب دانش آموزان کالسهائی که در اين تحقيق شرکت نکرده اند، درصد نهائی پاسخ به پرسشنامه در سطح فردی مجموعٌا . شد
مواد نهائی اين بررسی از .  درصد بوده است٨٢اند به ميزان درصد نهائی پاسخ در سطح فردی در کالسهائی که در اين تحقيق شرکت کرده . است

 .  دانش آموز تشکيل شده است١٠۶٠٠پرسشنامه های دريافت شده از سوی جمعٌا 
 

تعداد پرسشنامه های بدون پاسخ در مقطع دبيرستان کمی بيشتر از دوره راهنمائی و در درجه نخست در دوره های حرفه ای، رشته های فردی و رشته 
اين امر می تواند تا حدی باعث دست کم گرفتن آمار جوانانی .  درصد بوده است۶/٣١ای ويژه بوده است که تعداد کل آنها در سطح فردی بالغ بر ه

 .شود که دارای برداشتهای بی تحمل هستند
 
 
 
 



 مقياسی بر برداشتهای بی تحمل، در معرض اذيت و آزار بودن و شرکت در اين قبيل اعمال
MÅTT PÅ INTOLERANTA ATTITYDER, UTSATTHET OCH DELAKTIGHET 

نقطه حرکت برای سعی در سنجش تمايالت ضديهودی، واهمه از اسالم، واهمه از همجنسگرائی و تمايالت مهاجرستيزانه در ميان جوانان شکلهای 
اين شيوه ها عبارتند از ناباوری و . شابهی ظهور می کنندمختلف عدم تحمل گروهی را بخود گرفته که بنظر می رسد در بسياری موارد به شيوه های م

سوءظن به تمامی يک گروه بصورت دستجمعی، اکراه شديد و فاصله گرفتن و همچنين آمادگی در اقدام يا حمايت از اقدامات تبعيض گرايانه عليه افراد 
 . متعلق به گروه يا قشر موردنظر

 
.  با پاسخهای انتخابی معينی در مورد موضع گيری نسبت به گروههای مختلف اقليت در سوئد مطرح شده استدر پرسشنامه تعداد نسبتٌا زيادی سئواالت

سئواالت دراغلب موارد بصورت جمله های اظهاری مطرح شده اند که دانش آموز با ضربدر زدن مشخص می کند که تا چه حد با آن موافق يا مخالف 
زندگی کردن در همسايگی يک مسلمان منظم و مرتب هيچگونه اشکالی "، "داشته باشند در سوئد مسجد بسازندمسلمانان بايستی حق "بطور مثال . است
 . و از اين قبيل" تعداد مسلمانان سوئد بيش از حد زياد است"، "ندارد

 
با پاسخها . مختلف وجود دارديک ارتباط درونی آشکار بين پاسخهای سئواالت . سئواالت مشابهی در مورد يهوديان و همجنسگرايان مطرح شد
اين مقياسها شاخص های ميانگين هستند . گروههای مربوطه تنظيم شده استهر يک از مقياسهائی از برداشت در مورد موضع دانش آموزان نسبت به 

 منفی و فاصله گرفتن وی از ارقام بزرگتر به مفهوم موافق بودن فرد با جمالت اظهاری دارای بار.  ختم می شوند۴که از صفر شروع شده و به  
 .  جمالت دارای بار مثبت است

 
از آنجا که بين مقياسهای برداشت در مورد موضع در برابر مسالمانان، يهوديان و همجنسگرايان ارتباط نسبتٌا محکمی وجود دارد، يک شاخص عدم 

در پرسشنامه تعدادی سئواالت ديگر از جمله راجع به موضع فرد . دتحمل بطور اعم نسبت به اين گروهها نيز از طريق ادغام مقياسهای فرعی تعيين ش
 .نسبت به مهاجران نيز مطرح شد که در شاخصهای ديگری آمده اند

 
اين امر بمنظور ظاهر کردن . با توجه به ماهيت طبيعی موضوع اين تحقيق برخی جمالت و سئواالت پرسشنامه ممکن است تحريک آميز تلقی شوند

همزمان بايستی اشاره نمود که برخی جمالت دارای بار مثبت . موضع گيری که منعکس کننده يک برداشت است ضرورت داشته استعکس العمل و 
 .هستند، از جمله با اين هدف که از تمرکز بر روی جمالت دارای بار منفی در مورد گروههای مختلف خودداری شود

 
آزار بودن و همچنين شرکت کردن در رفتارهای ناهنجار اجتماعی مختلف در ارتباط با زمينه عالوه براين سئواالتی در مورد در معرض اذيت و 

تأکيد اين نکته حائز اهميت است که اينگونه سئواالت برای سنجش اتفاقاتی که به تفسير و قضاوت دانش آموز بعلت تبار، . مربوطه نيز مطرح شده اند
 ديگران برای وی و قربانی رخ داده طرح شده اند، يعنی اينکه بطور مثال دانش آموز به اين خاطر که دين يا داشتن تمايالت همجنسگرايانه به زعم

 .ديگران تصور کرده اند که او دارای تمايالت همجنسگرايانه است مورد اذيت قرار گرفته باشد
 
 

 نتيجه
Resultat 

 
 يت هستنداغلب دانش آموزان دارای برداشت مثبتی نسبت به گروههای مختلف اقل

DE FLESTA ELEVER ÄR POSITIVT INSTÄLLDA TILL OLIKA MINORITETER 
 

بطور مثال جوانان شرکت کننده در اين تحقيق . نتايج حاکی از آنست که اغلب دانش آموزان دارای برداشت مثبتی نسبت به گروههای مختلف اقليت هستند
هستند، و از " مردمان خوبی"مطمئنٌا ) همچنين يهوديان و همجنسگرايان(نوان شده اغلب مسلمانان تمايل به موافقت با جمله هائی را دارند که در آنها ع

) ۴حداکثر  (١ميانگين مقياس عدم تحمل بطور اعم در برابر مسلمانان، يهوديان و همجنسگرايان رويهم حدود . جمالت دارای بار منفی فاصله می گيرند
 موضع درصد ).  در مورد مسلمانان٢/١ در مورد همجنسگرايان تا ٩/٠از (رعی تفاوت ناچيزی با اين رقم دارند ارقام مشابه در سه مقياس ف. می باشد
 درصد در مورد يهوديان ۶٨ درصد در مورد مسلمانان، ۶۶: در مقياس ها نشان داده شده اند عبارتند از) ۵/١کوچکتر از ( کلی که با ارقام کوچک مثبت

 ١٠ نفر از ٧بنابراين در مجموع قريب به .  درصد است٧٢رقم مشابه در مقياس مربوط به عدم تحمل بطور اعم . گرايان درصد در مورد همجنس٧۴و 
 .دانش آموز بگونه ای پاسخ داده اند که بيان کننده ارزشهای دارای بار مثبت است

 
 درصد، در مورد يهوديان ٨ نشان داده شده اند، در مورد مسلمانان )۵/٢بزرگتر از (درصد درجه باالئی از عدم تحمل، که در مقياسها با ارقام باالئی 

 ٢٠در مجموع يک نفر از .  درصد است۵درصد مشابه در مقياس مربوط به عدم تحمل بطور اعم .  درصد است٧ درصد و در مورد همجنسگرايان ۶
 کمتر است و )  در روی مقياس٣بزرگتر از (را ابراز کرده اند تعداد دانش آموزانی که ضديت شديدی . دانش آموز موضع منفی کلی ابراز کرده است

اين گروه در . يا ضدونقيض مشخص نمود" مردد"يک گروه نيز وجود دارد که می توان آنرا تحت عنوان کم و بيش .  درصد را تشکيل می دهد٧/١
ای مقياسهای فرعی مختلف در مورد موضع نسبت به هر يک از اين رقم بر.  درصد از جوانان را در بر می گيرد٢۴زمينه عدم تحمل بطور اعم حدود 

 .گروه های مربوطه تقريبٌا مشابه است



انجام شده " سوئد بايستی به پذيرش پناهنده ادامه دهد"سنجش موضع نسبت به مهاجران و مهاجرت از طريق تعدادی جمالت حاوی برداشت هائی مانند 
مهاجرانی که از کشورهای خارج : " متن يک جمله ديگر چنين بود.  درصد است١٢ فاصله می گيرند حدود درصد افراديکه شديدٌا از اين جمله. است

 ١٠حدود (درصد افراديکه با اين جمله کامٌال موافق هستند مشابه سئوال قبلی است ." از اروپا به سوئد آمده اند بايستی به کشورهای خود بازگردند
مهاجرت به سوئد را "انش آموزان پاسخ داده اند که اگر يکی از دوستانشان بر روی ديوارهای شهر شعار  درصد از د١٠همچنين حدود ). درصد

جوانانی که موضع منفی نسبت به مهاجرت ابراز می کنند در مورد مسلمانان، . است" نسبتٌا درست"يا " کامٌال درست"را با رنگ بپاشد " متوقف کنيد
 .  برداشتی منفی هستنديهوديان و همجنسگرايان نيز دارای

 
 ميزان عدم تحمل دختران کمتر از پسران است

FLICKOR ÄR MINDRE INTOLERANTA ÄN POJKAR 
دختران بطور کلی دارای موضع مثبت تری از پسران . يک روال مشخص در تفاوت ميان جنسيت در موضع نسبت به گروههای مختلف وجود دارد

 درصد دارای عدم تحمل ١٠ درصد موضع کلی مثبتی را ابراز می کنند و حدود ۶٠ که بطور تخمينی قريب به در ميان پسران روال کلی آنست. هستند
تفاوتهای ميان .  درصد آنان بی تحمل هستند٢ درصد دختران در مورد گروههای اقليت مورد بحث مثبت است و ٨٢موضع کلی . شديدی هستند

بزرگترين تفاوت ميان دختران و پسران . ت مورد بحث در ميان دختران کمی بيشتر از پسران استمقياسهای مختلف برداشت در مورد گروههای اقلي
 ۶ دختر موضع مثبتی را ابراز می کنند درحاليکه اين رقم برای پسران ١٠ نفر از ٩در ديدگاه آنان نسبت به همجنسگرايان است، که طی آن قريب به 

 .    پسر است١٠نفر از 
 

 ک هستندتفاوتهای سنی اند
ÅLDERSSKILLNADERNA ÄR SMÅ 

از نقطه نظر . يک روند بخصوص وجود دارد مبنی بر اينکه دانش آموزان مسن تر دارای موضع مثبت تری در مقايسه با دانش آموزان جوانتر هستند
)  درصد٧٨(سوم دبيرستان بيشترين و در کالس )  درصد۶٨(عدم تحمل بطور اعم رقم مربوط به موضع کٌال مثبت در کالس هشتم راهنمائی کمترين

 . است
 

 تفاوت ها در موضع برحسب رشته های تحصيلی
SKILLNADER I INSTÄLLNING EFTER SKOLPROGRAM 

رقم دانش آموزان دبيرستانی که دارای موضع عدم تحمل در برابر مسلمانان، يهوديان و همجنسگرايان هستند در ميان دانش آموزان در همه رشته ها 
دانش آموزانی که دارای بيشترين موضع . از رشته های آمادگی برای تحصيالت عالی بيشترين است و اين روال بويژه در ميان پسران بارز استبغير 

رقم دخترانی که در اينگونه . مثبت هستند در بين دختران دبيرستانی يافت می شوند که در رشته های آمادگی برای تحصيالت عالی درس می خوانند
 درصد ١١ درصد است که می توان آنرا با رقم ١/٠ته ها تحصيل می کنند و دارای عدم تحمل بطور اعم نسبت به گروههای اقليت هستند معادل رش

 .  عدم تحمل بطور اعم در مياان پسرانی که در ساير رشته ها تحصيل می کنند مقايسه نمود
 

 کشور زادگاه و تعلق دینی تا حدی تأثير دارد
URSPRUNGSLAND OCH RELIGIONSTILLHÖRIGHET HAR VISS BETYDELSE 

تا حدی بيشتر ) دانش آموزانی که در سوئد متولد شده و دارای والدين متولد سوئد هستند(دانش آموزانی که به اصطالح دارای تبار کامٌال سوئدی هستند 
تمايل به موضع عدم تحمل نسبت به ) ا والدين متولد خارج از کشوردانش آموزان متولد خارج از کشور ب( از دانش آموزان دارای تبار مهاجرت 

 درصد در ۵/١طبقه بندی می شوند که می توان آنرا با )  بر روی شاخص۵/٢بيشتر از " (بی تحمل" درصد از گروه اول بعنوان ٩. مسلمانان هستند
عکس است و دانش آموزان دارای تبار مهاجرت اغلب موضع محافظه در مورد موضع نسبت به همجنسگرايان شرايط بر. مورد گروه دوم مقايسه نمود
 درصد در ميان دانش آموزان دارای تبار ۶ درصد را می توان بعنوان بی تحمل طبقه بندی نمود و آنرا با حدود ١٢حدود . کارانه ای اختيار می کنند
 آموزان دارای تبار مهاجرت و دانش آموزان دارای تبار کامٌال سوئدی در مورد موضع نسبت به يهوديان در ميان دانش. کامٌال سوئدی مقايسه کرد

 ). درصد دارای عدم تحمل هستند۶حدود (تفاوتی وجود ندارد 
 

در برابر مسلمانان، يهوديان و همجنسگرايان )  بر روی مقياس٣بيشتر از (که دارای عدم تحمل شديدی )  درصد کل دانش آموزان٧/١(گروه کوچکی 
 ).  درصد۵/٩٩(صرٌا از دانش آموزان متولد سوئد تشکيل می شود هستند منح

 
نسبت به ساير دانش آموزان تمايل )  درصد از کل دانش آموزان۴٠حدود (گروه بزرگی از دانش آموزان که دارای هيچگونه تعلق مذهبی نبوده اند 

 درصد برای کل دانش ۵ درصد بی تحمل هستند در مقايسه ٧حدود (بيشتری در ابراز عدم تحمل بطور اعم نسبت به گروههای مختلف اقليت دارند 
در مورد موضع نسبت به يهوديان مشخصٌا درجه عدم تحمل در گروهی که هيچگونه تعلق مذهبی برای خود اظهار نکرده اند تقريبٌا در سطح ). آموزان

 ).ی تحمل هستند درصد ب٨حدود (گروهی از دانش آموزان است که خودرا مسلمان اعالم کرده اند 
 

 اشاعه تبليغات افراطی در ميان افراد بی تحمل عادی تر است
SPRIDNING AV EXTREMISTISK PROPAGANDA VANLIGARE BLAND DE INTOLERANTA 

اطی برخورد  درصد از دانش آموزان اظهار کرده اند که به مطالب تبليغاتی از سوی برخی سازمانهای ايدئولوژيکی نژادی و ملی گرای افر٧حدود 
 درصد از دانش ٣٠حدود . متداول ترين سازمان بوده است) Nationalsocialistisk Front(در اين زمينه جبهه سوسياليستی ملی . کرده اند

ر گرفته اند آموزانی که بعنوان بی تحمل در برابر گروههای اقليت مورد بحث تلقی می شوند اظهار کرده اند که با يکی از اين سازمانها در تماس قرا
 به اينطرف تعداد صفحات نژادپرستانه در ١٩٩٧از سال .  درصد در ميان دانش آموزان دارای برداشت مثبت مقايسه نمود۶که می توان اين دقم را با 

مهاجر را در اينترنت  درصد از دانش آموزان اظهار کرده اند که از يک صفحه نژادپرستانه يا ضد٧در اين تحقيق . اينترنت بشدت افزايش يافته است
 درصد و در بين دانش آموزان بی تحمل ٢در ميان دانش آموزانی که برداشت مثبتی نسبت به گروههای اقليت مورد بحث دارند حدود . ديدن کرده اند

 .   درصد به اينکار مبادرت کرده اند٣٨



 درصد از دانش آموزان اظهار کرده اند که حداقل يکبار به ١۵.  کندنهضت ايدئولوژيکی نژادی جوانان اغلب پيام خودرا در قالب موزيک ارائه می
مقايسه ای با تحقيق قبلی نشان می دهد که اين رقم در ميان برخی گروهها تاحدی افزايش يافته . گوش کرده اند" موزيک قدرت سفيد"موزيک موسوم به 

ی اظهار کرده بودند که حداقل يکبار به اين نوع موزيک گوش کرده بودند  درصد پسران دانش آموز در رشته های عمل١٩ حدود ١٩٩٧در سال . است
 .   درصد از پسران دانش آموز رشته های حرفه ای به اينکار مبادرت کرده اند٢۵در حاليکه در تحقيق کنونی حدود 

 
 درصد افرادیکه بهيچوجه مطمئن نيستند که انهدام یهودیان بوقوع پيوسته کمی کاهش یافته است

ANDELEN INTE ALLS SÄKRA PÅ ATT FÖRINTELSEN ÄGT RUM HAR MINSKAT NÅGOT 
سئوالی که . مطرح شده بود) Förintelsen( سئوالی بمنظور سنجش اطمينان دانش اموزان از وقوع انهدام يهوديان ١٩٩٧در تحقيق قبلی در سال 

شما تا چه .  حدود شش ميليون نفر يهودی بدست نازيها طی جنگ دوم جهانی استمعموٌال قتل" انهدام يهوديان" منظور از : مطرح شد به اين شرح بود
 ". بوقوع پيوسته است؟'انهدام يهوديان'حد مطمئن هستيد که 

 
 اين سئوال در درجه نخست بخاطر ذکر شمار يهوديان قربانی اين واقعه، مورد انتقاد قرار گرفت زيرا بنظر می رسيد که رقم بخودی خود می توانست

از اينرو طی يک تحقيق پيشتاز در آستانه تحقيق کنونی سه سئوال به گونه های مختلف مطرح شد که در آنها تعداد قربانيان در متن . باعث ترديد شود
اده شده به اين سئواالت در مقابل سئوال قبلی مورد آزمايش قرار گرفتند و نتيجه نشان داد که تفاوت چندانی بين پاسخهای د. سئواالت حذف گرديد

 .        سئواالت مختلف وجود ندارد
 

عليرغم اينکه برخی مشکالت در امر مقايسه وجود دارد نتايج حاصله دو روند را نشان می . از اينرو سئوال قبلی در تحقيق کنونی نيز مطرح گرديد
 ۶٧در تحقيق کنونی .  تا حدی کاهش يافته است١٩٩٧ شده در سال در مقايسه با تحقيق انجام" کامٌال مطمئن"يکی از روندها آنست که تعداد افراد . دهند

روند ديگر آنست که درصد .  مقايسه نمود١٩٩٧ درصد طی تحقيق سال ٧١درصد اظهار کرده اند که کامٌال مطمئن هستند که می توان آنرا با 
 ١٩٩٧درصد آنانکه بهيچوجه مطمئن نبودند در تحقيق سال . ه استبعبارت ديگر آنانکه بيشتر از سايرين نامطمئن هستند، کاهش يافت" بهيچوجه مطمئن"

به ترتيب حدود (در مجموع چارچوب توزيع پاسخها در هردو تحقيق مشابه بوده است . درصد بوده که اين رقم در تحقيق کنونی درصد است١/۴بميزان 
 ). درصد پاسخ داده اند که کامٌال يا تقريبٌا مطمئن هستند٨٣ درصد و ٨۵
 
روند . اظهارنظر کنند" از نازيسم و انهدام يهوديان بيش از حد صحبت می شود"ر هر دو تحقيقات از دانش آموزان خواسته شد که نسبت به جمله د

 می نتايج هردو تحقيقات نشان. پاسخها به اينگونه است که درصد دانش آموزان موافق با اين جمله افزايش و همزمان درصد مخالفان کاهش يافته است
  .دهند که دانش آموزان نامطمئن به وقوع انهدام يهوديان عمدتٌا عقيده دارند که در مورد نازيسم و انهدام يهوديان بيش از حد صحبت می شود

 
  درصد دانش آموزان متولد خارج از کشور یک مرتبه بخاطر تبار خود مورد اذیت قرار گرفته اند۴٠

40 PROCENT AV UTLANDSFÖDDA ELEVER NÅGON GÅNG RETADE PÅ GRUND AV SITT URSPRUNG 
 درصد از دانش آموزان اظهار کرده اند که طی دوازده ماه گذشته حداقل ١۴حدود . توهينهای لفظی متداولترين شکل درمعرض اذيت و آزار بودن است
درصد دانش .  درصد است۶ مورد تهديد قرار گرفته اند درصد دانش آموزانی که. يکبار بخاطر تبار سوئدی يا خارجی خود مورد اذيت قرار گرفته اند

عالوه براين سئوال شد که آيا دانش آموزی بخاطر دين خود دچار .  درصد است۶/٢آموزانی که بخاطر تبار خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند 
 درصد مورد ٩/٠ درصد ترد شده، ٧/١ آزار قرار گرفته اند،  درصد اظهار کرده اند که مورد اذيت و۴مجموعٌا  حدود . حوادث مختلفی شده است يا خير

 .   درصد طبق اطالع بخاطر دين خود کتک خورده اند۵/٠تهديد قرار گرفته و 
 

يک روال بارز در زمينه انواع مختلف در معرض اذيت و آزار بودن آنست که اين امر در ميان دانش آموزان متولد خارج با والدين متولد خارج از 
 درصد دانش آموزان مهاجرتبار اظهار کرده اند که ۴٠بطور مثال حدود . ور بيشتر از جوانانی که دارای تبار کامٌال سوئدی هستند رخ می دهدکش

دانش  درصد  از ٣١.  درصد بوده است٩يکبار بخاطر تبار خود مورد اذيت قرار گرفته اند در حاليکه اين رقم برای جوانان دارای تبار کامٌال سوئدی 
 ١۴خطاب کرده در حاليکه "  jävla svartskalle/turk/blatte غربتی لعنتی/ترک/کله سياه"آموزان مهاجرتبار اظهار کرده اند که کسی آنهارا 

همچنين احساس . خطاب شده اند"  svenskjävel/ jävla svenne سوئدی هالوی لعنتی/ سوئدی"درصد دانش آموزان دارای تبار کامٌال سوئدی 
از دانش آموزان )  درصد۴۶(در ميان دانش آموزان مهاجرتبار عادی تر ) بطور مثال يک کارمند دولت(رد بيعدالتی قرارگرفتن از سوی يک فرد مو

 درصد از دانش آموزان مهاجرتبار اظهار کرده اند که بخاطر تبار خود طی سال اخير کتک ۶قريب به ).  درصد٩(دارای تبار کامٌال سوئدی است 
 .     درصد مورد تهديد قرار گرفته اند١۵ده اند و خور

 
دانش آموزانی که مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند در مقايسه با دانش آموزانی که در معرض اينگونه رفتارها واقع نشده اند در بيشتر موارد اظهار 

، عصبانی و نگران احساس کرده يا ناراحتی خواب داشته "فسرده و پژمردها"خودرا (کرده اند که آنان در اين اواخر اغلب دچار احساسات منفی بوده اند 
 ).اند
 

سئواالت مربوط به اينکه آيا دانش آموزان بخاطر داشتن تمايالت همجنسگرايانه به زعم ديگران در معرض اعمال مختلف قرار گرفته اند يا خير فقط 
 درصد اظهار کرده اند که بخاطر داشتن تمايالت همجنسگرايانه به زعم ١/٢ آموزان جمعٌا در ميان اين دانش. برای دانش آموزان دبيرستانی مطرح شد
يا کتک )  درصد٢/٠(درحاليکه مورد تهديد قرارگرفتن )  درصد٩/١(عادی ترين اين اعمال اذيت بوده . ديگران مورد اعمال مختلف واقع شده اند

 . آنچنان عادی نبوده است)  درصد٣/٠(خوردن 



 صد اظهار کرده اند که فردی را بخاطر تبارخارجی وی کتک زده اند در١/۵
1,5 PROCENT ANGER ATT MAN SLAGIT NÅGON PÅ GRUND AV DENNES UTLÄNDSKA URSPRUNG 

که به گونه در پرسشنامه سئواالتی در مورد شرکت داشتن در انواع مختلف رفتارهای ضداجتماعی بطور کلی و همچنين سئواالتی در مورد رفتارهائی 
 درصد از دانش آموزان اظهار کرده اند يکبار طی ٣٣ حدود ر اينگونه رفتارهادر مورد بطور کلی شرکت د. ای با تبار قربانی ارتباط داشته مطرح شد

 که يا کسی را تهديد  درصد اظهار کرده اند٣٠حدود . وی شده است" عصبانيت يا ناراحتی"دوازده ماه گذشته فردی را طوری اذيت کرده اند که باعث 
 . کرده اند، که به تشخيص خود دانش آموز، در او ترس ايجاد کرده يا کسی را طوری کتک زده اند که دردش گرفته است

 
 درصد ٧/١اين رقم در مورد تهديد کردن . اذيت کرده اند" بخاطر تبارخارجی وی" درصد اظهار کرده اند که طی دوازده ماه گذشته کسی را ٨ حدود 
 .  درصد اظهار کرده اند که کسی را بخاطر تبار خارجی وی کتک زده اند۵/١بوده و 

 
 ۶/٠ درصد تهديد کرده و ٧/٠ کرده اند در حاليکه فردی را اذيت درصد اظهار کرده اند که ۶/٢در مورد انگيزه آزار و اذيت بخاطر تبار سوئدی، 

 .ک زده انددرصد می گويند که فردی را بخاطر سوئدی تبار بودنش کت
 

و برای )  درصد٨/٠( درصد اظهار کرده اند که فردی را بخاطر دين وی اذيت کرده اند درحاليکه اين رقم برای تهديد کردن ۴در زمينه دين حدود 
اده اند، وجود روال مشابهی در مورد اينکه آيا فردی را بخاطر تمايالت همجنسگرايانه اش مورد اعمالی قرار د. کمتر بوده است) ۶/٠(کتک زدن 

 درصد طبق اظهار خود، فردی را به دليل يادشده کتک ٨/٠ درصد تهديد کرده و ٣/١ درصد اظهار کرده اند که اذيت کرده اند درحاليکه ۵حدود : دارد
 . زده اند

 
دن، دروغ پراکنی در مورد وی، مورد اعمالی از قبيل ترد کر" بخاطر تبارخارجی، دين يا رنگ پوست وی"عالوه براين سئوال شد که آيا کسی را 

 درصد اظهار کرده اند که به يکی از اين اعمال طی ١٣جمعٌا . بدگوئی، براه انداختن دعواهای جزئی، هل دادن يا اعمال ديگری قرار داده ايد يا خير
)  درصد۵" (اه انداختن دعواهای جزئیبر" و )  درصد١٠حدود (در مورد يک فرد " بدگوئی"عادی ترين عمل . دوازده ماه گذشته مبادرت کرده اند

 .بوده است
 

 ارتباط مشخص ميان عدم تحمل و شرکت در رفتارهای ضداجتماعی
TYDLIGA SAMBAND MELLAN INTOLERANS OCH DELAKTIGHET I ANTISOCIALT BETEENDE 

همجنسگرايان، و شرکت در انواع مختلف رفتارهای در اين تحقيق ارتباط شديدی بين ميزان عدم تحمل بطور اعم در برابر مسلمانان، يهوديان و 
همين روال در شاخصهای مربوط به برداشتهای . ضداجتماعی عليه يک فرد بخاطر تبارخارجی، دين يا تمايالت همجنسگرايانه وی بچشم می خورد

 . ادی تر استهرچه ميزان عدم تحمل بيشتر باشد اذيت، تهديد يا کتک زدن فرد ع. خارجی ستيزانه نيز وجود دارد
 

البته . اين روال در مورد اينگونه رفتارها بطور کلی و همچنين در مورد شرکت در اعمالی از قبيل جرائم مربوط به دزدی و سرقت صدق می کند
اين ارتباط هم در .  استشديدترين ارتباط در رفتارهائی وجود دارد که انگيزه آنها طبق گفته دانش آموز، از جهات مختلف به تبار قربانی ارتباط داشته

 .ميان پسران و هم در ميان دختران وجود دارد
 

در ميان دانش آموزانی که نسبت به يهوديان، مسلمانان و همجنسگرايان مثبت ترين موضع را دارند بسيار غيرعادی است که اظهار کرده باشند کسی را 
، در حاليکه اين امر در ميان گروه کوچکی که بيشترين عدم تحمل را دارند بمراتب )د درص١/٠(بخاطر تبار يا دين وی تهديد کرده يا کتک زده باشند 

چنانچه تمايالت همجنسگرايانه فرضی قربانی به انگيزه ها افزوده شود، بهمراه تبارخارجی يا دين درصدهای مشابه از ).  درصد٨/٣۶(عادی تر است 
ثبت ترين موضع هستند اظهار کرده اند که يکبار فردی را تهديد کرده يا کتک زده اند در مقايسه  درصد از آنان که دارای م٣/٠: اين قرار خواهند بود

 درصد دانش آموزانی که دارای باالترين رقم در ١٢بر اساس يک تخمين تقريبی .  درصد دانش آموزانی که دارای بيشترين عدم تحمل هستند٢/۴١با 
عامل قريب به سه چهارم مجموع وقايع خشونت آميز و تهديد هائی هستند که اظهار می شود با مقياس مربوط به عدم تحمل بطور اعم هستند 

 .   تبارخارجی، دين يا تمايالت جنسی قربانی ارتباط داشته است
 

 عدم تحمل از جمله به عدم موفقيت در تحصيل بستگی دارد
INTOLERANS ÄR FÖRKNIPPAT MED BLAND ANNAT SKOLMISSLYCKANDEN 

نتايج تحقيق گواه اين . نظريه فرضی مقدماتی در اين تحقيق آن بود که درصدهای ميزان عدم تحمل در ميان افراد جوان شانسی و تصادفی نيستنديک 
ختلف بين جوانانی که عدم تحمل آنها اندک است و آنانکه دارای عدم تحمل شديد هستند، تفاوتهای سيستماتيکی در چندين زمينه م. نظريه فرضی هستند

 .وجود دارد
 

 : عدم تحمل شديد تا حدی به موارد زير بستگی دارد
 تحصيالت کم و طبقه اجتماعی پائين  والدين 
 )به استثناء ناراحتيهای عصبی(برخی عوامل فردی و عاطفی مانند بيقراری، حالتهای تهاجمی و کمبود درک و احساس برای همنوع  
 موز با مدرسهنتايج منفی تحصيلی و عدم سازگاری دانش آ 
 برخی انواع مشکالت خانوادگی مانند کم اطالعی والدين از عادات معاشرتی نوجوان 
 )مردساالریموضع (معيارهای کليشه ای در مورد جنسيت  
 احساس ترد شدگی اجتماعی 
 لی از نوجوان بزرگتر باشندمعاشرت شبانه دائم با دوستان، اغلب بصورت گروهی، و همچنين معاشرت بيش از حدمعمول با دوستانی که چندسا 



ميان عدم تحمل و چگونگی . نوشيدن مشروبات الکلی و خوشگذرانی در ميان افراد بی تحمل تاحدزيادی در مقايسه کلی با ساير جوانان وجود دارد
و ابراز " قدرت سفيد"ارتباط ميان گوش کردن به موزيک . درک جوان از موضع دوستان خود نسبت به مهاجرستيزی ارتباط شديدی وجود دارد

نتايج در اين زمينه برای پسران و . همين امر در مورد داشتن تمايل به برخی احزاب ملی افراطی نيز صدق می کند. مواضع عدم تحمل نيز شديد است
 .دختران و همچنين دانش آموزان دبيرستان و راهنمائی صدق می کنند

 
ات انجام شده در مورد جوانان بی تحمل و خارجی ستيز ترسيم کرده که در آنها از روشهای ديگری نتايج حاصله نسبتٌا بخوبی با تصويری که مطالع

ساير مطالعات اين نظريه را نيز رد نمی کنند که وضعيتهائی وجود دارند که . برای شرايط و مشخصات اينگونه افراد استفاده شده است، مطابقت دارند
. های اساسی را بعنوان بخشی از روند گرايش نوجوان به عقايد ملی افراطی و خارجی ستيزی ايفا می کندطی آن عدم موفقيت تحصيلی يکی از نقش 

برای برخی از جوانان که تحصيل برايشان دشوار است يا دارای ساير مشکالت هستند، يکی از راههای کسب وجهه و هويت آنست که شکل وشمايل و 
اين امر نفی کننده اين مطلب نيست که فرهنگ نژادپرستانه جوانان به داليل مختلف دارای . انتخاب کنندعقايد گروههای خارجی ستيز را برای خود 

 .  جاذبه شديدی برای ساير جوانانی که اينگونه مشکالت را ندارد و آنها را به سوی خود جذب می کند
 

 عوامل گرایش به عدم تحمل مشابه گرایش به بزهکاری هستند
RISKFAKTORERNA FÖR INTOLERANS SAMMA SOM FÖR KRIMINALITET 

در مطالعه کنونی مشخص شده که از چندين عامل مرتبط با عدم تحمل شديد اغلب در ساير موارد بعنوان عوامل گرايش به رفتارهای بزهکارانه در 
 شديدٌا بی تحمل را نيز کاهش دهيم احتماٌال اين امر نتايج حاکی از آن هستند که حتی اگر موفق شويم تعداد جوانان. کتابهای جرم شناسی ياد شده است

بطور کلی بزهکاری جوانان پديده . بطور کلی تأثير بسيار محدودی بر شرکت جوانان در رفتارهای بزهکارانه و ناهنجار اجتماعی خواهد داشت
 و عدم تحمل شديد محدود نمود، حتی اگر با توجه به نتايج گسترده تر و فراگيرتری است و نمی توان آنرا فقط به جوانان دارای عقايد خارجی ستيزانه
 . حاصله از تحقيق فعاليت بزهکارانه اين گروه در مجموع نسبت به ساير جوانان بيشتر است

 
 تأثير بر برداشتها اهميت دارد

ATTITYDPÅVERKAN VIKTIG 
. ری تنفر بشمار می رود بنوبه خود يک مشکل جدی اجتماعی استنوع بزهکاری که در اينجا مورد بحث است و معموٌال بعنوان بخشی از بزهکا

  اقدامات جهت تأثير بر برداشتها زمينه مهمی در مبارزه با - بطورمثال از سوی ادارات مبارزه با بزهکاری –درکنار مجموعه ای از ساير اقدامات 
ولی نتايج تحقيق همزمان نشان می .  تحمل شديد اهميت ويژه ای داردکاهش جذب جوانان به گروههای دارای برداشتهای عدم. اينگونه بزهکاری است

. دهند که خصوصيات و شرايط مشترک و متمايز کننده بخش اعظم اينگونه جوانان نيز عواملی هستند که تغيير برداشت را بخودی خود دشوار می کند
 . تحمل بسر می برند، بسوی موضعی با تحمل بيشتر آسانتر استاحتماٌال سعی در سوق دادن جوانانی که در مرز نامشخص بين تحمل و عدم 


