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چکیده
هدف اصلي این پژوهش ،شناسایي و بازنمایي رفتارهاي خشونت آميزي است كه دانش آموزان به دليل
حضور در بافت مدرسه آنها را مي آموزند .مکان این پژوهش یکي از مدارس دوره متوسطه اول در شهر
تهران است .این پژوهش در چارچوب رویکرد كيفي و با استفاده از روش تحقيق مردمنگاري آموزشي
صورت گرفته و ابزار جمعآوري دادهها ،مشاهده در ميدان تحقيق و مصاحبههاي نيمه ساختار یافته بوده
است .به منظور دستيابي به دادههاي مورد نظر ،تعداد 51نفر از دانشآموزان و  4نفر از معلمان با منطق نمونه-
گيري هدفمند و بابکارگيري راهبرد نمونه گيري زنجيره اي انتخاب شده و دادههاي حاصل با روش كد-
گذاري دادههاي روایي تحليل شدند .جهت كسب اطمينان از اعتبار كد گذاريها ،مقوالت تشکيل شده و
نام گذاري شده توسط سه نفر از پژوهشگران كيفي مورد بازبيني قرار گرفتند .در نهایت با اعمال برخي از
نظرات این سه نفر مقوالت نهایي شکل گرفتند .مقوالت نهایي نيز با اطالع رسانهاي پژوهش در ميان
گذاشته شدند .نظرات این افراد نشان ميداد كه مقوالت شکل گرفته و نتایج استخراج شده انعکاسي نسبتا
صحيح از دیدگاههاي آنها ميباشند .نتایج حاصل را ميتوان در سه مقوله اصلي و هفت زیرمقوله به شرح
زیر طبقهبندي كرد :خشونت روانشناختي (زیرمقوالت :تمسخر ،حسادت كردن و لقب دادن به یکدیگر)؛
خشونت اجتماعي (زیرمقوالت :محروميت تحصيلي و نظارت خانواده) و خشونت فيزیکي (زیرمقوالت:
خودآزاري یا خشونت نسبت به خود و دیگرآزاري).

کلیدواژگان :مردمنگاری آموزشی ،مقطع متوسطه ،برنامه درسی پنهان ،خشونت
-5كارشناسارشد برنامهریزي درسي
 -0استادیار گروه روش ها و برنامه هاي آموزشي و درسي دانشگاه تهران (نویسنده
مسئول)safaei.movahhed@ut.ac.ir:
 -9دانشجوي كارشناسيارشد برنامهریزي درسي
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مقدمه و بیان مسئله
خشونت از كجا نشات گرفته است و چگونه عدهاي خشونت را ميآموزند؟ در برابر
خشونت چگونه باید ایستادگي كرد؟ چگونه ميتوانيم كشوري داشته باشيم ،جامعهاي
داشته باشيم داراي رحمت اسالمي و نبوي؟ چگونه ميتوانيم جوامع منطقه و جهان را از
خشونت برهانيم؟ 5چرا سازمان ملل دهه  0111-0151را دهه بينالمللي فرهنگ صلح و
عدم خشونت ناميده است (فتحيواجارگاه و اسالمي .)5931 ،چرا دبير كل سازمان ملل در
سال  0116پژوهشگران را درباره خشونت دانشآموزي به تحقيق و مطالعه دعوت كرد؟
(ساراليدز و همکاران ،0113 0به نقل از اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،ایرنيا بووكوا

9

مدیر كل یونسکو با بيان اینکه خشونت و آزار و اذیت در مدارس ،نقض شدید حقوق
آموزشي است افزود« :هدف یونسکو از برگزاري این سمينار و ارائه این گزارش 4این است
كه مدارس و مراكز آموزشي جهان به محلي امن براي همه تبدیل شود» (باشگاه خبرنگاران
جوان) .عبارات باال این پرسش را به ذهن متبادر مينماید كه :مگر مدارس و مراكز
آموزشي جهان مکاني خشن و ناایمن براي دانشآموزان ميباشند؟ چگونه ميشود نهادي
كه سکاندار و مدعي تعليم و تربيت است خود ناقض حقوق آموزشي باشد؟ پدیده
خشونت و روند افزایشي آن در ميان دانشآموزان یکي از مسائلي است كه امروزه سبب
نگراني خانوادهها و متوليان امر تعليم و تربيت شده است (قادرزاده و قادري.)5934 ،
بسياري از تنشها و نا آراميها در مدرسه ناشي از رفتارهاي ميانفردي دانشآموزان است
كه به رغم زمينههاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت در كنار هم در مدرسه تحصيل ميكنند و
هرگز آموزشي براي ایجاد تفاهم و بهبود مهارتهاي اجتماعي دریافت نميدارند
 -5پرسش مهر سال  5931كه توسط مقام محترم ریاست جمهوري مطرح گردید.
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Saralidze & Goguadze, Zolotor, Lynch, 2008
- Irina Bokova
 -4در سال  0156یک نظرسنجي در  53كشور جهان در مورد تجربه آزار و اذیت دانشآموزان در دوره مدرسه انجام

3

شد كه  511هزار جوان در آن شركت داشتند نتایج این نظرسنجي نشان ميدهد كه  01درصد این دانشآموزان بخاطر
ظاهر فيزیکي 01 ،درصد بخاطر جنسيت یا گرایش جنسي و  01درصد نيز به علت قوميت یا مليتشان مورد آزار و
اذیت قرار گرفتهاند.
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(بازرگان ،صادقي و لواساني .)5930 ،در صورتيكه این گروه از افراد تحت تعليم نهادهاي
تربيتي به ویژه آموزش و پرورش قرار گرفتهاند كه داراي برنامه و مواد درسي با عناوین
نوعدوستي و گرایشهاي انساندوستانه است (اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،با
وجود آنکه خشونت بينفردي به عنوان پدیده اجتماعي آسيبزا و ناخوشایند ،خصلتي
تاریخي و جهاني دارد ،امروزه به شکل نگرانكنندهاي در اشکال گوناگون سير فزاینده و
گاه مهارنشدني به خود گرفته است (گلچين و حيدري .)5931،خشونتهایي كه گاه خود
را بصورت كالمي با توهين ،تحقير ،تمسخر و لقب دادن و گاه بصورت خشونتهاي
جسماني نشان ميدهد (رضاپور .)5931 ،آسيبهاي ناشي از خشونت بسته به نوع آن گاهي
جبرانناپذیرند و در بين دانشآموزان ممکن است به یک معضل دائمي تبدیل شوند
(اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،و چه بسا خشونت را از نسلي به نسل دیگر انتقال
دهد (رضاپور .) 5931 ،در كشور ما نيز آمار مربوط به انواع خشونت بينفردي اعم از
خشونت خانوادگي ،خشونت در مراكز آموزشي و محيطهاي عمومي در طول سالهاي
اخير رو به افزایش بوده است (گلچين و حيدري .)5931 ،تا جایيكه نوجوانان براي دفاع از
خود ،آالتي همچون چاقو ،قمه و ...به همراه دارند (نيکاختر5913 ،؛ سخاوت5935 ،؛
لطيفآبادي5935 ،؛ زارعي5939 ،؛ لواساني و همکاران5933 ،؛ نواح و همکاران5935 ،؛
به نقل از قادرزاده و قادري .)5934 ،این در حالي است كه دبيركل سازمان ملل در سال
 0116تصریح كرد« :تمام كودكان باید قادر به یادگيري و آموزش به دور از خشونت
باشند ،مدارس باید به محلي ایمن تبدیل شوند و دوستدار دانشآموزان باشند (ساراليدز و
همکاران  ،0113به نقل از اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،اما مشاهدهي یک روز از
زندگي دانشآموزان در مدرسه در هر یک از مقاطع تحصيلي ،در كالس درس و به ویژه
در حياط مدرسه كه دانشآموزان ظاهرا در آنجا به بازي و استراحت و تخليه انرژيهاي
خود ميپردازند صحنههایي از خشونت و درگيري ميان دانشآموزان را آشکار مينماید
(رضاپور .)5931 ،این خشونتها ميتوانند به دالیل مختلف فردي ،خانوادگي ،مدرسهاي و
اجتماعي بروز نمایند (قادرزاده و قادري )5934 ،و به سختي ميتوان آن را تنها به یک
عامل محدود كرد (اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،چرا كه خشونت پدیده پيچيدهاي
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است و عوامل دروني و بيروني كه در تکوین و گسترش آن دخالت دارند متعددند
(لواساني ،یوسلياني و كرمي .)5931 ،به همين سبب ریشهیابي علل آن بحث و بررسي
فراواني ميطلبد (اسدي ،علياحمدي و بازیار .)5939 ،آنچه ضرورت انجام پژوهشهایي
از این دست را مسجل ميسازد آسيبهایي است كه انسانها از خشونت دیدهاند و به
واسطه آن تضعيف و تحقير شدهاند (قادرزاده و قادري .)5934 ،در عصري كه ابزار غلبه
بر دیگران و تخليه خشم از اسيد و سالح سرد و گرم به سالح هستهاي رسيده است رشد
حتي یک فرد پرخاشگر كه قادر به همدلي با انسانها و درک ارزشهاي انساني نيست
ميتواند فاجعهآفرین باشد (هدایتي .)5931 ،كودكي كه به هرعلت در محيط آموزشي
تحت خشونتهاي كالمي یا فيزیکي قرار گيرد عالوه بر احساس ناامني و بيزاري از مدرسه
كه عواقب آن در زندگي تحصيلي او به تدریج خود را بصورت افت تحصيلي یا ترک
تحصيل آشکار خواهد كرد .اثرات ناگوار این نوع رفتار را در طول زندگي به همراه
خواهد داشت به نحوي كه او نيز ممکن است بعدها به هنگام تشکيل خانواده یا در
مسئوليتهایي كه بر عهده خواهد گرفت رابطهاي ناسالم با دیگران برقرار كند (رضاپور،
 .)5931به همين دليل طرح مسئله خشونت ،سنخشناسي ،توصيف و تحليل ریشهها و ارائه
راهکارهاي جامع و علمي براي چارهجویي و پيشگيري از آن به منظور برطرف نمودن
موانع توسعه اجتماعي و اقتصادي ضروري به نظر ميرسد ...بر اساس مطالعات تجربي
موجود خشونت در مدارس تعریف وسيعي را ميطلبد كه بتواند درک كاملي از وسعت و
ماهيت انواع مختلف خشونت را فراهم آورد (قادرزاده و قادري .)5934 ،بدیهي است كه
شناخت مقدمه پيشگيري است و تردیدي نيست همه كساني كه سياست پيشگيري را
پيشنهاد ميكنند پيش از آن توصيه ميكنند كه باید به خود موضوع وقوف كامل داشت
یعني باید موضوع را شناخت (كریمي .)5931 ،در همين راستا ،پژوهشگران پژوهش حاضر
تالش نمودند گامي هرچند كوچک در شناخت خشونت از منظر برنامه درسي پنهان
بردارند .خشونتورزي در مدرسه در مقایسه با مکانهاي دیگر از حساسيت ویژهاي
برخوردار است چرا كه اگر به بروز خشونت در مدرسه فرصت و امکان بدهيم موجب
شدهایم جامعه فردا خشنتر از امروز شود (قادرزاده و قادري .)5934 ،كریمي ()5931

واکاوی رفتارهای خشونت آمیز آموخته شده در مدرسه 737 / ...

محيط فيزیکي كالس و مدرسه ،نحوه ارتباط و تعامل اولياي مدرسه با دانشآموزان،
مدیریت كالسي ،نحوه تدریس معلمان ،برنامهریزي و محتواي دروس ،انضباط اولياي
مدرسه ،الگوهاي رفتاري موجود در مدرسه و مدیریت آموزشگاهي را از جمله عوامل
آموزشي موثر در بروز خشونت ميداند .همچنين بازرگان ،صادقي و لواساني ()5930
معتقدند بخشي از رفتارهاي خشونتآميز در مدرسه ميتواند ناشي از برخوردهاي
غيراصولي و غيرسازنده مسئوالن و معلمان مدرسه در قبال دانشآموزان باشد .مشاهده
مدارس از نزدیک و پژوهشهاي محدودي كه در كشور ما در مورد وجود خشونت
بزرگساالن در مدرسه انجام گرفته نمایانگر این واقعيت است كه اعمال خشونت و
پرخاشگري منحصر به ارتباطات ميان دانشآموزان نيست و بسياري از بزرگساالن (مدیران،
معاونان ،معلمان و مربيان) در مقابل تخلفات دانشآموزان رفتارهاي خشونتآميز از خود
نشان ميدهند .برخي موارد خشونت كه در مقابل خطاهاي كوچک و بزرگ دانشآموزان
صورت مي گيرد عبارت است از تحقير ،تمسخر ،توهين ،معرفي سرصف ،گرداندن گروه-
هاي متخلف در حياط مدرسه براي معرفي به سایرین ،حبس و باالخره تنبيه بدني .خشونت-
هایي كه علوميیزدي ( )5931ميگوید پيشينهاي به قدمت تاریخ تعليم و تربيت دارد.
خاطرات گذشتگان ،ضرب المثلها و كتابهاي اخالقي و تربيتي موجود كه قرنها پيش به
نگارش درآمده اند از جمله آثار سعدي نيز گویاي وجود خشونت در تعليم و تربيت مي-
باشد .امروزه نيز به سبب فناوريهاي عصر حاضر شاهد انواع خشونتها در سطح مدارس
هستيم و ظاهرا سير زمان آنچنان كه باید و شاید خشونت را زیر سوال نبرده است و ما هم
آن را بعنوان بخش تربيتي جداناشدني سيستم آموزشي پذیرفتهایم و فقط در برابر خشونت-
هایي كه خبرساز و رسانهاي ميشود واكنشهایي هيجاني نشان داده و آن را محکوم مي-
كنيم .آی ا قرباني خشونت بودن و شاهد خشونت بودن منجر به این نخواهد شد كه دانش-
آموزان چه به عنوان قرباني و چه به عنوان شاهدین خشونت آن را یاد بگيرند؟ آنچه كه
یادگيرندگان از فرهنگ و جو مدرسه و نيز سياستها و فعاليتهاي مرتبط ميآموزند
(فتحيواجارگاه ،)5939 ،نه در جایي نوشته شده و نه هيچ معلمي آن را درس ميدهد بلکه
محيط آموزشي مدرسه با تمام خصوصياتش آن را آموزش ميدهد (اسکندري.)5931 ،
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این نوع برنامه درسي فراتر از محتواي تعيين شده در یک موضوع درسي است و ميتواند
در محيط مدرسه در جو كالس درس ،در نظم و تربيت وسایل و ميز و صندليهاي كالس،
در روشهاي تربيتي در تعامالت بين دانشآموز و معلم ،در تعامالت بين بچهها و در
بسياري دیگر از زمينههاي نامرئي بيان و عرضه ميشود (فتحيواجارگاه .)5939 ،آري؛
برنامه درسي پنهان از یادگيريهایي حکایت مينماید كه در چهارچوب اجراي برنامه
درسي تص ریح شده و به دليل حضور در بطن و متن فرهنگ حاكم بر نظام آموزشي دانش-
آموزان تجربه ميكنند (مهرمحمدي .)5935 ،افزایش آگاهي در زمينه برنامه درسي پنهان
از طریق پژوهشهاي مطالعات برنامه درسي ميتواند حساسيت طراحان و مجریان حوزه
تعليم و تربيت را نسبت به عملکردهاي خود افزایش داده و موجب شود كه آنها از طریق
اطالع از پيامدهاي قصد نشده اقدامات الزم را براي كاهش پيامدهاي منفي به عمل آورند
(عراقيه ،فتحيواجارگاه ،فروغيابري و فاضلي .)5931 ،به عبارت دیگر برنامه درسي پنهان
جعبه سياه آموزشي است اگر چنين باشد باید دید چگونه ميتوان راهي به درون آن یافت
و اسرار ناپيداي آن را در خدمت یادگيري قرار داد؟ شاید مهمترین اثر مفهوم برنامه درسي
پنهان در این نهفته است كه پژوهشگران را به مشاهده تعليم و تربيت ،تدریس و آموزش
مدرسه به منزله متني كه باید تفسير یا معاني پنهان آشکار گردد فرا ميخواند ...تردیدي
نيست در خزانهي تفکر و پژوهش ميتوان به كليد اسرار این «پنهان برنامه آشنا» دست
یافت (عبادي.)5931 ،

پیشینه پژوهش
بازرگان ،صادقي و لواساني ( )5930به بررسي وضعيت خشونت كالمي از نظر معلمان و
دانشآموزان شهر تهران پرداختند .آزمودنيهاي پژوهش مذكور شامل  433نفر از دانش-
آموزان دختر و پسر و 49نفراز دبيران زن و مرد آنها بود .یافتههاي پژوهش نشان داد كه
خشونت كالمي در مدارس راهنمایي شهر تهران شایع است ،دانشآموزان فضاي آموزشي
نامناسب ،ارتباطات نامطلوب در مدرسه و حجم زیاد كتب درسي را باعث خشونت كالمي
خود ميدانند ،در حاليكه معلمان بيشتر بر عوامل خارج از مدرسه ،در ایجاد خشونت
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دانشآموزان ،تاكيد دارند دانشآموزان ناتواني معلمان درتدریس ،حقوق و درآمد ناكافي
و عدم ارتباط مطلوب و همکاري ميان معلمان و مسئوالن مدرسه را سبب بروز خشونت
كالمي معلمان ميدانند ،حال آنکه اكثر معلمان عدم عالقه و انگيزه معلم به حرفه معلمي و
تدریس را از عوامل بروز خشونت در معلم تلقي ميكنند .معلمان بيشتر از دانشآموزان
اعتقاد دارند كه مسئوالن مدرسه در مقابل خشونت كالمي دانشآموزان و معلمان واكنش
نشان ميدهند.
در پژوهشي دیگر قادرزاده و قادري ( )5934به مطالعه پيمایشي خشونتورزي دانش-
آموزان دبيرستانهاي شهر سقز پرداختند كه در طي آن با  411نفر از دانشآموزان
دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه این شهر مصاحبه گردید و یاقتههاي زیر حاصل شد :ميانگين
خشونتورزي دانشآموزان معادل  93درصد بود كه بر مبتاي یک مقياس ،از صفر تا صد
پایين ارزیابي ميشود .در ميان ابعاد خشونت ،نوع غالب خشونت كالمي بوده و خشونت
فيزیکي شدید در پایينترین سطح قرار داشته است .همچنين تحليل رگرسيوني چندمتغيره
نشان ميدهد كه خشونتورزي با متغييرهاي قرباني خشونت شدن ،شاهد خشونت بودن،
بيعدالتي در مدرسه ،توانایي حل مساله مسالمتآميز تضادها ،ميزان جرم در محله ،نظارت
والدین ،پایبندي به دستورات اخالقي ،تنبيه در مدرسه و كنترل اجتماعي مرتبط است.
كریمي ( ) 5931نيز به بررسي انواع خشونت كالمي و عوامل پدیدآورنده آن از نظر
دانشآموزان و معلمان شهر رشت پرداخت .نتایج پژوهش وي كه از طریق پرسشنامه در
مورد  931دانشآموز و  41معلم كه با نمونهگيري خوشهاي تصادفي به دست آمده نشان
داد كه خشونت كالمي در بين دانشآموزان با یکدیگر و معلمان با دانشآموزان شایع
است و خشونت كالمي در مدارس پسرانه و در بين معلمان مرد به طور معناداري از مدارس
دخترانه و معلمان زن بيشتر است .همچنين آزمون آماري  ، x2بين دیدگاههاي دانش-
آموزان و معلمان و نيز دانشآموزان دختر و پسر در خصوص انواع خشونت كالمي و عوامل
پدیدآورنده آن تفاوت معناداري را نشان ميدهد.
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از پژوهشهاي صورت گرفته در كشورهاي دیگر ميتوان به پژوهش كاتي بوش

5

( )0111اشاره كرد كه در بررسي رفتارهاي پرخاشگرانه در نوجوانان  54ساله پرخاشگر و
غير پرخاشگر ،به این نتيجه دست یافت كه نيمرخ رفتارهاي خشونتآميز در نوجوانان طرد
شده و پرخاشگر ،با سایر نوجوانان متفاوت است .نوجوانان خشونت طلب بيشتر از نوجوانان
غير خشونت طلب تجربه طرد شدگي از سوي خانواده را تجربه كرده بودند.
مطالعه پریک و اورت )5331( 0با عنوان درک دانشآموزان از خشونت در مدارس
عمومي آمریکا نشان داد كه عضویت در گروهها و باندهاي تبهکار ،فقدان نظارت والدین،
فقدان انگيزه براي یادگيري و تحریک شدن توسط دیگران ،تاثيرپذیري از همساالن ،فقر
خانوادگي ،بازنمایي خشونت در رسانههاي جمعي از عوامل اصلي اثرگذار بر ارتکاب
خشونت است (قادرزاده وقادري.)5934 ،
بالدري )0119( 9بر اساس مطالعه پيمایشي روي  5113نفر از دانشآموزان دوره ابتدایي
و متوسطه ایتاليایي انجام داده است ،نشان داد كه خشونت بدني به صورت بارزي در
مدارس ایتاليا وجود دارد اما فراواني آن در مدارس پسرانه به صورتي معنادارتر بيشتر از
مدارس دخترانه است .وي درگيريهاي خانوادگي به ویژه خشونت بدني پدر نسبت به
مادر را از عوامل عمده خشونت بدني در دختران محسوب كرد .همچنين پژوهشهاي
دیگر ملي و بينالمللي وجود دارد كه خشونت در مدرسه را تایيد ميكند (اوكيف5333 ،4؛
سيمون 1و همکاران5333 ،؛ برنت5333 ،6؛ كيم 1و همکاران0111 ،؛ الفالم 3و همکاران،
 5333و دالبرگ5333 ،؛ به نقل از بابائي ،ذوالقدر ،ندرلو و ذوالقدر.)5930 ،
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روش شناسي پژوهش
هدف اصلي و عمده این پژوهش واكاوي آموختههاي پنهان دانشآموزان از منظر پدیده
خشونت ميباشد .پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد كيفي و با استفاده از روش پژوهش
مردمنگاري آموزشي صورت پذیرفته است .بنابر تعریف روش كيفي فرایندها و شيوههاي
دقيق جمعآوري و تحليل اطالعات بوده و با مشاركت عيني در ميدان مطالعه ،خواهان به-
كارگيري تحليلهاي چندگانه و نه صرفا گزارش آنچه اتفاق افتاده است ،ميباشد .پژوهش
كيفي ماهيتا چندروشي است و متضمن رویکردي تفسيري و طبيعتگرایانه به موضوع
مورد مطالعه است (گال ،بورگ و گال )5931 ،در روش كيفي نوعي نگاه اميک( 5نگاه
درون) به پدیدهها وجود دارد .در این حالت مقوالت فکري گروه مورد تحقيق براي
توصيف نگرش و رفتارهایشان مورد تایيد قرار ميگيرد .مردمنگاري از نظر لغوي یعني،
توضيح و معرفي یک قبيله یا قوم ،ولي از نظر روشي ،یعني روش تحقيق عملي و مطالعة
زمينهاي و مجموعه روشهاي گردآوري اطالعات جهت توصيف یک فعاليت خاص
اجتماعي و یا نوع زندگي دستهاي از افراد جامعه ميباشد (الپالنتين .)0111،0مردمنگاري
آموزشي در موقعيتهاي طبيعي مانند كالس درس ،مدرسه ،دانشگاه و یا دیگر مکانهایي
كه فراگيرندگان به طور طبيعي گرد هم آمدهاند انجام ميشود (صفایيموحد و محبت،
 ،) 5935در این روش پژوهشگر براي مدت زمان طوالني ،مخفيانه یا آشکارا غرق زمينه
طبيعي موضوع تحقيق ميشود .در خالل این كار مشاهده ميكند ،گوش ميدهد ،پرسش
ميكند و به طور كلي هر داد ه قابل دسترسي را براي درک بهتر موضوعات و پرسشهایي
كه در مركز توجه مطالعه قرار دارند گردآوري ميكنند (هاو ،90114به نقل از فاضلي و
طالبيان .)5935 ،به واقع به كمک روش مردمنگاري كه مبتني بر مفروضات پارادایم
پژوهشي ساختن گرایي ميباشد ميتوان توصيفي متناسبتر از واقعيتهاي تربيتي ارائه داد
(صفایيموحد و محبت .)5935 ،در این نوشتار دادههاي مورد نياز با استفاده از مشاهد
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نيمهمشاركتي و مصاحبه هاي نيمه ساختاریافته 5جمعآوري گردیده و سپس با روش تحليل
مضامين مورد تحليل قرار گرفتهاند .بنا به تعریف ،تحليل مضمون روشي براي شناخت،
تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي كيفي است .این روش فرایندي است براي
تحليل دادههاي متني ،و دادههاي پراكنده و متنوع را به دادههاي غني و تفضيلي تبدیل مي-
كند (براون و كالرک .)0116،0تحليل مضمون ،صرفا روش كيفي خاصي نيست بلکه
فرایندي است كه ميتواند در اكثر روشهاي كيفي به كار رود .فرایند جمع آوري و
تحليل داده ها در پژوهش حاضر به شرح ذیل صورت گرفته است :مشاهده نيمهمشاركتي
در ميدان تحقيق ،انجام مصاحبه با اطالع رسانها (این مصاحبهها توسط ضبطصوت ،ثبت
شدهاند) ،پياده نمودن مصاحبهها روي كاغذ ،كد گذاري اوليه (شامل :خواندن خط به خط
دادهها ،استخراج مفاهيم و جمالت اصلي ،تشکيل مقوالت و طبقات اوليه) ،كد گذاري
ثانویه (شامل :طبقهبندي دادهها ،تشکيل مضامين).
مکان و ميدان این پژوهش با توجه به پژوهش صورت گرفته توسط وامقي ،فيض زاده،
ميرابزاده و فيض زاده ( ،)5931كه باالترین خطر مواجهه با خشونت را مناطق  51و 3
آموزش و پرورش تهران نشان ميدهند و از آن جا كه مطالعات فراواني بر نقش شرایط
اجتماعي و اقتصادي در وقوع خشونت تاكيد داشتهاند(سازمان جهاني بهداشت، )0111،
مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه واقع در منطقه  51انتخاب شده است .در این پژوهش
نمونهگيري به دو صورت انجام گرفته است:
 -5نمونهگيري آسان :9در این روش از افراد در دسترس یا داوطلب استفاده ميشود.
این روش معموال براي شروع نمونهگيري استفاده ميشود.
 -0نمونهگيري گلوله برفي :4در این روش محقق از اطالع رسانها كه معموال به روش
آسان انتخاب شدهاند ميخواهد كه اگر افراد دیگري را ميشناسند كه در زمينه مورد
بررسي داراي تجربيات و دیدگاههایي هستند ،براي شركت در مطالعه معرفي نمایند (ادیب
1
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حاجباقري ،پرویزي و صلصالي .)5936 ،بر همين اساس حجم  51دانشآموز و  4معلم به
عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.
در این پژوهش كه در سال تحصيلي  5934 -5931انجام شد مصاحبه ابتدا با یک سوال
كلي شروع شد و سپس سواالت بعدي از دل صحبتهاي اطالعرسانها بوجود آمد .داده-
هاي مورد نياز این پژوهش با استفاده از مصاحبههاي نيمه ساختار یافته جمعآوري شدهاند.
مصاحبه نيمهساختار یافته از روشهاي اصلي جمعآوري داده در پژوهشهاي كيفي است.
به طور مثال هنگامي كه تجارب قبلي شركتكنندگان مورد تحقيق قرار ميگيرد ،مصاحبه
ممکن است تنها روش قابل استفاده باشد (ادیب حاج باقري .)5931 ،همچنين پژوهشگران
از مشاهده غي رمشاركتي نيز به منظور مشاهده رفتار دانش آموزان در فضاهاي مختلف
مدرسه استفاده كرده اند.
روششناسان كيفي معيارهاي بسيار متنوعي را براي ارزیابي دادهها و گزارشهاي كيفي
پيشنهاد كرده اند .روش بازنگري همگنان كه استفاده از بيش از یک پژوهشگر یا تحليلگر
جهت بررسي و بازنگري یافتهها ميباشد (محمدپور ،)5933 ،یکي از روشهاي
اعتباربخشي دادههاي پژوهش حاضر ميباشد بدین صورت كه جهت كسب اطمينان از
اعتبار كدگذاريها ،مقوالت تشکيل شده و نامگذاري شده توسط سه نفر از پژوهشگران
كيفي مورد بازبيني قرار گرفتند و در نهایت با اعمال برخي از این نظرات مقوالت نهایي
شکل گرفتند و با معيار بازبيني اعضا ،مقوالت نهایي با اطالعرسانهاي پژوهش در ميان
گذاشته شدند .بازبيني اعضا زماني اتفاق ميافتد كه یک محقق نتایج ميداني برگرفته را به
اعضا برميگرداند تا در مورد كفایت ان داوري نمایند .یک مطالعه زماني معتبر عضور
است كه اعضا توصيف محقق را آنطور كه جهان اجتماعي دروني آنها را منعکس مي-
سازد بازشناسي و فهميده باشد (محمدپور .)5933 ،نظرات این افراد -اطالعرسانهاي
پژوهش -نشان ميداد كه مقوالت شکل گرفته و نتایج استخراج شده انعکاسي نسبتا صحيح
از دیدگاههاي آنها ميباشند.
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يافته هاي پژوهش
الف -توصیف :جنوب شرق تهران ،بنایي آجرنما و دو طبقه با قدمتي قریب به  01سال،
به سان قلعه با دیوارهایي قطور و تقریبا بلند كه ظاهرا با نردههاي نصب شده بر روي آن
محافظت ميشود چيزي شبيه پادگان یا زندان! اما سردر بنا كه همانند دانشآموز خجول و
كمرو خود را در ميان دیواري از ستونها پنهان كرده بود معرف مدرسهاي دخترانه بود كه
در دو نوبت صبح و عصر پذیراي چندي از كودكان و نوجوانان كشورمان در دومقطع
ابتدایي و راهنمایي است .این واحد آموزشي با  3كالس درس هر روز صبح پذیرنده حدود
 561دانشآموز در مقطع راهنمایي ميباشد

در طبقهي باالي مدرسه یک كالس پيش دبستاني ،نماز خانه و سایت كامپيوتر (به علت
نبود مربي متخصص و عدم حمایت مالي از سوي آموزش و پرورش براي استخدام مربي،
به محلي براي برگزاري كالسهاي تقویتي تغيير كاربري داده است) قرار دارد .در طبقه
پایين اتاق بزرگي است كه به وسيله چند كمد چوبي به طور ناعادالنه ،چرا كه سهم مقطع
راهنمایي فضایي به مساحت فقط 50متر بوده و این چند متر عناوین سنگيني چون
آزمایشگاه ،كارگاه ،اتاق مشاوره ،اتاق تکثير و انبار را به دوش مي كشد ،براي استفاده دو
نوبت صبح و عصر تقسيم شده است.
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در سمت راست این طبقه كالسهاي پایه سوم و در سمت چپ كالسهاي پایه اول
قرار دارند (این واحد آموزشي دانش آموز پایه دوم ندارد) .كالسهایي كه با ميز و
نيمکتهایي به صورت سنتي و پشت سرهم آراسته شدهاند كه این خود گویاي این ادعا و
باور اشتباه است كه دانشآموز خوب كسي است كه در تمام مدت كالس ساكت و بي-
حركت به معلم و تختهسياه چشم بدوزد.

و این طراحي و چيدمان فقط در ميز و نيمکت خالصه نميشود دانشآموزان نوبت
عصر كه قد و قواره كوچکي دارند همانگونه كه به راحتي دانشآموزان بزرگتر نميتوانند
پشت ميز و نيمکتها آرام بگيرند ،پاي تخته درس پس بدهند حتي نميتوانند به راحتي
آنان از سرویسهاي بهداشتي استفاده كنند ،آب بنوشند و یا از بوفه مواد خوراكي تهيه
كنند بوفهاي كه بيشتر شبيه یک انباري مي باشد ،در اوقات زنگ تفریح محل تجمع دانش-
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آموزان یا به نوعي محل درگيري آنها هم بود چرا كه دانشآموزان درشت اندام و قوي-
هيکل با تکيه بر اهرم فشار و قدرت بدنيشان خود را به اول صف ميرساندند و این
آغازي مي شد براي خشونت...خشونتي كه گاهگاه نيز به دليل حضور طبقات و اقشار
مختلف دانشآموزان هم پدید ميآمد و در این بين تنها احادیث و تصاویر زیباي منقش بر
دیوارها تا حدودي رنگ شادي به چيدمان و طراحي خشک و غيرصميمي فضاي مدرسه
داده است و گاهي نيز همان اختالف اقشار و طبقات موجب شادي و تلطيف فضاي مدرسه
ميشد.

ب -تفسیر :دادههاي حاصل از مصاحبه با اطالعرسانهاي این پژوهش را ميتوان در
چهار مقوله و تعدادي زیر مقوله به شرح ذیل طبقهبندي كرد (این چهار مقوله آموختههاي
قصد نشده دانشآموزان در محيط آموزشي یا همان برنامه درسي پنهان ميباشد):
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 -1خشونت روانشناختي :عملکرد انسانها را اندیشهها ،احساسها و خوي ایشان یعني
ویژگيهایي كه در خویشتنشان نهفته است ،هدایت ميكند (واعظمهدوي )5916 ،در این
ميان رفتارهاي تمسخر آميز یا تحقير كردن باعث بروز عکسالعملهاي منفي و ایجاد
احساسات بد و ناخوشایند در افراد ميشود .خشونتهاي روانشناختي را ميتوان در 9
مقوله زیر مورد بررسي قرار داد:
الف) تمسخر :نحوه برخورد دانشآموزان با یکدیگر یا با معلمانشان كه از لحاظ
اجتماعي یا اقتصادي و جسماني به طبقه خاصي تعلق دارند تاثير زیادي در روحيه و
احساسات آنها دارد .تا جایي كه ممکن است موجب دلسردي یا افت تحصيلي و حتي به
بيزاري از مدرسه منجر شود .ن.م دانشآموز پایه اول در این رابطه مي گوید" :من ترک
زبانم و به خاطر شغل پدرم به تهران آمدهایم ،با اینکه ما در خانه به زبان فارسي صحبت
ميكنيم ولي باز هم لهجه من معلوم است .وقتي سر كالس صحبت ميكنم بعضي از بچهها
به من ميخندند و مسخرهام ميكنند .به خاطر همين سر كالس كمتر حرف ميزنم! حتي
وقتي معلم امتحان شفاهي ميگيرد بيشتر وقتها از ترس خندیدن بچهها هول ميشوم و
خوب جواب نميدهم .بخاطر همين نمره شفاهيم كم ميشود" .ف.ق دانشآموز پایه سوم
ميگوید":من توي مدرسه زیاد دعوا ميكنم .كال خيلي زود عکسالعمل نشان ميدهم
مثال یه بار یکي از بچهها دستبند منو مسخره كرد منم موهاشو كشيدم .یه اتفاق بدي كه
هميشه توي مدرسه ما ميافتد مسخره كردن بچهها است" .ش.ع معلم با سابقه عربي مي-
گوید :در تلفظ بعضي از كلمات بصورت درست آن بخاطر مشکلي كه دارم ناتوان هستم
به خاطر همين بعضي وقتها دانشآموزاني كه شيطنت زیادي دارند به عمد از من مي-
خواهند آن كلمه را دوباره تکرار كنم و همين كار باعث خندیدنشان ميشود .در بين
وقت استراحتي كه به آنها ميدهم از زشتي كارشان برايشان صحبت ميكنم ولي باز هم
یک عدهاي كار خودشان را ميكنند ".
ب) حسادت كردن :حسادت را ميتوان ترس یا خشم دانست كه از احساس كمبود
محبت با توجه به رقيب حاصل ميشود (حکيمي .)5914 ،گاهي اوقات دانشآموزان از
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روي حسادت با هم دعوا ميكنند .اگر شاهد توجه معلمها یا دیگر مسوالن مدرسه به یک
نفر باشند این كار به نوبه خود باعث شعلهور شدن حس حسادت در آنها ميشود و دست
به اقداماتي ميزنند .رفتار نابجا و غير اصولي بعضي از معلمان و مسوالن مدرسه باعث ایجاد
حس انتقام در دانشآموزان ميشود .م.ن دانشآموز پایه سوم كه خودش این مورد را
تجربه كرده است در این رابطه ميگوید" :به خاطر اینکه مدیر مدرسه از من خوشش مي-
آید و بيشتر زنگ تفریحها ميروم توي دفتر پيش مدیر همين باعث شده كه سحر
همکالسيم براي اینکه من را پيش مدیر خراب كند یک روز یواشکي ميرود تو دفتر و از
ليست نمرات كه روي ميز بودند نمره من را دستكاري ميكند" .م.ق معلم ادبيات نيز
اظهار ميدارد كه "خيلي از دانشآموزان به خاطر اینکه یکي زرنگتر باشد یا حتي لوازم-
التحریر دیگري قشنگتر باشد به همدیگر حسادت ميكنند .البته این بيشتر بين بچههاي
پایه اول اتفاق ميافتد ،مثال امروز كه به بچهها كارنامه دادند خودم دیدم كه یکي از بچهها
رفت سر كيف همکالسيش و كارنامه اونو مچاله كرد و انداخت توي صورتش".
ج) لقب دادن به یکدیگر :یکي از شایعترین انواع تحقير اسم گذاشتن روي افراد است
در بسياري از مواقع ميبينيم كه والدین ،معلمها و حتي دانشآموزان از كلماتي نظير احمق،
كند فهم ،تنبل یا حتي از اسم حيوانات استفاده ميكنند .در این رابطه ف.ج دانشآموز
پایه اول اظهار ميدارد" :به خاطر اینکه من چاق هستم و زیاد ميخورم یکي از همکالسي-
هام هميشه منو مسخره ميكند و ميگوید مثل یه گاو ميخوري" .همچنين صحبتهاي
ر.الف دانش آموز پایه سوم هم قابل تامل است كه ميگوید" :معلم ریاضيمان هميشه
هرچي از دهانش در ميآید به من ميگوید .اوایل هر وقت مسئلهاي رو متوجه نميشدم از
معلم ميخواستم دوباره توضيح بدهد ولي االن دیگر از ترسش نميپرسم و یا هر وقت
نمرهام كم ميشود به من ميگوید تو كندذهني چه بخوني ،چه نخوني نميفهمي!" .ز.ش
معلم ریاضي پایه اول ميگوید" :مادر یکي از بچهها براي بررسي وضعيت درسي فرزندش
آمده بود مدرسه و از من در مورد دخترش پرسيد كه من گفتم ریاضياش ضعيف است و
نياز به كمک دارد ،مادرش بالفاصله گفت خانم این بچه خنگه اصال هيچي نميفهمه و با
دست اونو هل داد!".
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 -0خشونت اجتماعي :بيشک یکي از عمدهترین مسایل در حوزهي سالمت اجتماعي
كه با سالمت روان تکتک افراد مرتبط است موضوع خشونت است .پرداختن به هزینه-
هاي مادي و معنوي كه خشونت بر فرد و جامعه تحميل ميكند هم موضوعي است كه
فرصت بيشتر ميخواهد .باتوجه به یافته هاي پژوهش خشونت اجتماعي را ميتوان در دو
مقوله زیرمورد بررسي قرار داد:
 محروميت تحصيلي :عملکرد نادرست و ناكارآمد مسئولين مدرسه در قبال رفتارهايدانشآموزان و عدم كنترل دانشآموزان ،منجر به محروميتهاي تحصيلي چند ساعته و
گاهي چند روزه دانشآموزان از مدرسه ميشود .در این مورد ف.ق دانشآموز پایه سوم
ميگوید" :بچهها سر كالس خيلي حرف غيردرسي ميزنند و شلوغ ميكنند ،ولي یک بار
یکي از بچهها بخاطر اینکه دایيش فوت كرده بود و نتونسته بود تکليف ریاضيشو انجام
بده معلم ریاضيمون اونو از كالس اخراج كرد و تا آخر ساعت بيرون از كالس بود" .در
همين رابطه م.ن دانشآموز پایه سوم نيز با نقل خاطره یکي از همکالسيهایش ميگوید:
"یکي از بچهها به خاطر خریدن هدیههاي تقریبا گرانقيمت براي یکي از معلمان و
همچنين خوراكي براي بچهها ،مدیر مدرسه به اون مشکوک ميشود و به خانوادهاش
اطالع ميدهد و بعد معلوم شد كه عالوه بر پولي كه باباش بهش داده خودش هم بياجازه
پول برميدارد .به خاطر همين هم دیگر پدرش اجازه نداد تا یک ماه به مدرسه بياید" .ي.خ
دانشآموز پایه سوم هم اظهار ميدارد كه" :بخاطر اینکه امسال سال آخري بود كه با
همکالسيهایم بودم با خودم گوشي موبایل آوردم مدرسه تا با دوستانم عکس یادگاري
بگيریم ولي معاون مدرسه متوجه شد و گوشيمو گرفت و به مدت سه روز اخراجم
كردند".
 نظارت خانواده :خانواده نخستين نهاد زندگي اجتماعي هر فرد است كه در شکل-گيري عادتها و اندیشههاي اجتماعي فرد نقش بسيار مهمي دارد .در خانوادههایي كه
والدین رفتارهاي محبتآميز دارند ،معموال كودكان نيز با رفتارهاي اخالقي مثبت و احترام
به دیگران و انگيزه پيشرفت رشد ميیابند .تاثير و نفوذ خانواده بر ابعاد مختلف رشد
اجتماعي كودكان بيشمار است (مشتاقي ،شهبازي و محبي .)5933 ،ميزان پذیرش
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اجتماعي فرد از سوي همساالن و توانایي برقراري روابط صميمانه با آنها از محيط
خانوادگي او نشات ميگيرد .نظارت بيش از حد یا آزادي بيش از حد و حتي تفاوت قائل
شدن بين فرزندان باعث بروز رفتارهاي هنجارشکنانه و دینگریزي در بين دانشآموزان
ميشود .در همين رابطه م.ص دانشآموز پایه سوم با نقل خاطرهاي از یکي از دوستانش
ميگوید" :یکي از دوستام باباش خيلي مذهبيه و نظامي است ولي دوستم حالش از باباش
بهم ميخورد و ميگوید چون خيلي بهم گير ميدهد برا پوششم و به اجبار چادر ميپوشد،
در صورتي كه اصال دوست ندارد .حتي دارد به سمت شيطانپرستي ميرود" .در این مورد
شنيدن حرفهاي ح.ر دانشآموز پایه سوم هم خالي از لطف نيست كه ميگوید " :هرجور
كه بخواهند به دخترها زور ميگویند حتي تو مدرسه هم .ولي پسرها همه جوره راحت
هستند مدل موهاشون ،لباس پوشيدنشون ولي ما دخترا كافيه پشتلب یا زیر ابروهامونو
برداریم پنج نمره از انضباطمون كم ميشود .حتي تو خونه هم اگه من نماز نخونم بابام به
من گير ميدهد ولي با داداشم كاري ندارد و ميگوید او پسر است".
 . 9خشونت فيزیکي :براساس یافتههاي پژوهش خشونت فيزیکي را ميتوان در دو
مقوله مورد بررسي قرار داد:
 خودآزاري یا خشونت نسبت به خود :بسياري از ما گاهي دست به كارهایي ميزنيمكه براي جسم مضر هستند .از قبيل بریدن ،سوزاندن ،چاقو زدن ،خراشيدن و كبود كردن
بدن ميباشد ..خودآزاري اغلب در احساساتي عميق مانند حس ناتواني ،نداشتن گزینهاي
براي انتخاب یا حس گرفتار بودن ریشه دارد .این اختالل ممکن است از تجربياتي
ناخوشایند در گذشته و رویدادي آسيبزا مانند مورد حمله قرار گرفتن از سوي دیگران
ناشي شود .رویدادهاي زمان حاضر نيز ميتوانند احساسات قبلي مانند افسردگي را تقویت
كنند؛ وقتي كه زندگي براي فرد بسيار استرس زاست یا به طور مداوم از سوي دیگران
مورد انتقاد قرار ميگيرد و حتي احساس ميكند كه منزوي شده و حامي یا پشتيباني ندارد
و كسي او را درک نميكند و به خودآزاري روي ميآورد .روي آوردن به خودآزاري نه
تنها نشانه وجود برخي مشکالت است بلکه از تالش براي مقابله با این مشکالت حکایت
ميكند (گروه سالمت .)5931:دراین رابطه ي.خ با نشان دادن خراش عميق روي دستش
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ميگوید" :بخاطر اینکه بابام خيلي بهم گير ميدهد حتي تو انتخاب دوستام هم دخالت
ميكند و ميگوید با فالني نباش ،اینجوري لباس بپوش واقعا خسته شدم" .او همچنين به
نقل خاطرهي یکي از همکالسيهایش بدون ذكر نامش ميپردازد و ميگوید" :یکي از
بچهها چون پدر و مادرش باهم اختالف داشتن و باباش هم معتاد بود هميشه از این موضوع
ناراحت بود تا اینکه یه روز كه رفته بود تو نمازخونه مدرسه و ميخواست خودكشي كند
با برق ولي بچهها متوجه شدند و به دفتر خبر دادند و به خير گذشت" .حرفهاي م.س
معلم زبان هم خالي از لطف نيست ایشان عقيده دارند كه بچهها این كارها را تقليد مي-
كنندو ميگوید" :این مد شده خانم ،اینا یه گروهي هستند به اسم رپهاي جدید كه
دستشون رو تيغ ميزنند و بچهها هم تقليد ميكنند" .ولي حرفهاي ز.ش معلم ریاضي هم
قابل توجه است .وي ميگوید" :من خودم را تو این قضيه مقصر ميدانم ،چون جوري
برخورد كردیم كه دانشآموز جرات نکرده است بياید و مشکلش را بگوید و دیگر اینکه
تو مدرسه مشاور نداریم .باوجود نياز به مشاور توي مدرسه ولي اداره جدي نميگيرد ،فقط
رو آموزش بچهها تاكيد دارند".
 دیگر آزاري :مورد دیگري كه بين دانشآموزان رایج بود آسيب رساندن به همدیگرو حتي آسيب به وسایل و اموال مدرسه بود كه شامل هل دادن ،مشت زدن ،از بين بردن
وسایل و سایر اعمال مشابه است كه در هر حال هدف از آن ،آزار دادن دیگران است.
ف.ج دانشآموز پایه اول ميگوید" :با همکالسيم دعوام شد یهو به طرف من آمد و با
مداد اتود زد تو صورتم نزدیک بود بره تو چشمم و تا چند روز جاش توي صورتم بود".
ز.ش معلم ریاضي كه با سرویس بچهها رفت و آمد ميكند ميگوید" :بچهها تو سرویس
خيلي بهم ميپرند حتي همدیگرو به زدن تهدید ميكنند" .همچنين م.س در این رابطه مي-
گوید" :بچهها رفتارهاي خشونت آميز را از خانواده یاد ميگيرند .من شاگردي داشتم كه
بزرگترین خطاها را انجام ميداد ولي حاضر نبود معذرتخواهي كند و مادرش ميگفت
این خصلت رو از باباش یاد گرفته است " .آسيب رساندن به دیوار و ميز و نيمکت كالس
هم یکي از شایعترین آسيبهایي است كه در مدرسه اتفاق ميافتد كه شامل نوشتن یا
نقاشي كردن روي دیوار یا ميز و نيمکت كالس ميباشد .م.ق معلم ادبيات ميگوید" :تو
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این سن ميشه گفت اقتضاي سنشونه ،یه جوري ميخواهند خودشونو تخليه كنند ،دوست
دارند با نوشتن روي ميز یا دیوار یا نقاشي كشيدن و حاال كشيدن قلب و این چيزا دیگر".
م.ج دانشآموز پایه سوم ميگوید" :معلممون خوب درس نميدهد و من هم حوصلهام سر
ميرود و شروع ميكنم نقاشي كشيدن روي ميز".

نتیجه گیري
خشونت در مدارس مشکلي است كه عوارض آن نه تنها در بعد زمان و مکاني خاص
سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي كودكان و نوجوانان را به خطر مياندازد بلکه،
عواقب آن نسلهاي آتي و كل جامعه را نيز تهدید ميكند (مگارج .)5331،5در چنين
فضایي شاید مدرسه دیگر نتواند به وظایف اصلي خود در رابطه با جامعه عمل كند و به
ناچار در فعاليتهایي درگير شود كه جزووظایف تعریف شدهي ان نيست .تداوم خشونت-
هاي نوجوانان عالوه بر گسترش خشونت در سطح جامعه ميتواند در مسير تحوالت
اجتماعي چالش برانگيز باشد و مانع تحقق اهداف فردي و اجتماعي شود و نيز ارزشهاي
اجتماعي را با تهدید مواجه سازد .همچنين ميتواند پيامدهاي مختلفي بر عامل خشونت،
قرباني خشونت و دیگران (به عنوان نظارهگر یا ميانجي) داشته باشد (قادرزاده و قادري،
 .)5934بدین لحاظ مطالعه عميق و همهجانبه در زمينه پيشگيري از خشونت در مدارس
امري مبرم و ضروري است .خشونت آنگونه كه در افکار عمومي تصور ميشود فقط
محدود به خشونت و تعرضات فيزیکي و بدني نيست .خشونت الیههاي گستردهتري از
رفتارهاي انساني را در برميگيرد (مگارج)5331،
خشونت ابتدا در ذهن شکل ميگيرد و براساس گفتمان فرهنگي جامعه بنيان نهاده مي-
شود .در واقع روشهاي خشونتورزي را باید در ساختار فيزیکي– فرهنگي جامعه جستجو
كرد .امروزه اگرچه به دالیل فرهنگي ،خشونت فيزیکي كمتر به چشم ميخورد ولي
خشونتهاي رواني همواره در ساختار جامعه پنهان مانده است و قربانيان زیادي ميگيرد
(محمدي .)5931 ،بر اساس نتایج پژوهش انجام گرفته ميتوان گفت رفتارهاي خشونت-
Megarge
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آميز دانشآموزان ریشه در عوامل فردي ،خانوادگي و آموزشي دارد .قادرزاده و قادري
( )5934نيز معتقدند این خشونتها [خشونتهاي دانشآموزان] ميتوانند به دالیل مختلف
فردي ،خانوادگي ،مدرسهاي و اجتماعي بروز نمایند .در رابطه با عوامل خانوادگي ميتوان
به نحوه برخورد والدین با نيازهاي فرزندانشان ،نقش پدر به عنوان یک دیکتاتور در
خانواده ،تنبيه شدن از طرف والدین بخصوص پدر ،تاثير فيلمها و شبکههاي اجتماعي و
ماهواره اشاره كرد كه ميتواند به رفتارهاي خشونتآميز در دانشآموزان كمک كند و در
رابطه با عوامل آموزشي ميتوان به نحوه ارتباط و تعامل اولياي مدرسه با دانشآموزان،
محيط فيزیکي مدرسه ،نحوه تدریس معلمان ،برخوردهاي نامناسب انضباطي با دانش-
آموزان ،محروميتهاي تحصيلي و الگوهاي نامناسب رفتاري موجود در مدرسه اشاره كرد
كه با نتایج پژوهش بازرگان ،صادقي و لواساني ( )5930كه در آن دانشآموزان فضاي
آموزشي نامناسب ،ارتباطات نامطلوب در مدرسه ،حجم زیاد كتب درسي و معلمان عوامل
خارج از مدرسه را مسبب بروز خشونت كالمي ميدانند ،همخواني دارد .نتایج یافتههاي
پژوهش زارعي ،مهدوي و اكبري ( )5934نشان داد كه بدرفتاري والدین با فرزندان ،تضاد
و الدین با یکدیگر ،عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان ،پایين بودن پایگاه اقتصادي-
اجتماعي والدین و داشتن دوستان بزهکار با خشونت دانشآموزان رابطه مستقيم و
معناداري دارد كه برخي از متغيرها با پژوهش حاضر همسو و برخي دیگر عدم همسویي
دارد .نتایج پژوهش ترشيزي و سعادتجو ( )5935نشان داد كه بين پرخاشگري و دوره
قاعدگي رابطه معنيداري وجود دارد و ميزان پرخاشگري در دانشآموزاني كه وقت
بيشتري صرف تماشاي تلویزیون ميكنند بيشتر ميباشد كه این یافتهها با پژوهش حاضر
مطابقت ندارد.
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