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Abstract 
Introduction: Understanding the experience of student daily life can 
play an effective role in preventing violence in the educational system. 
Therefore, this study aimed at representing the interpretations of stu-
dents' experiences of violence in the educational system.
Methods: This qualitative study was carried out using the phenom-
enological method. The progress of data collection was carried out in 
2016-2017 by snowball sampling (or chain sampling) method using a 
semi-structured interview and focused group. Entry criteria for samples 
was, at least ten and maximum fifteen years old, sex male or female, 
having experience of violence in the educational environment. The data 
were analyzed by content analysis method.
Results: Student's experience of violence in the educational system was 
interpreted in three forms: "inimical educational system", "avoiding 
school" and "applying care strategies" 
Conclusions: The results of this study emphasize the importance of 
preventative measures of violence at different levels in the educational 
system. Strong enforcement of the law on the prohibition of violence in 
the educational system, the rehabilitation of injured children, and con-
sideration of effective infrastructure in reducing and controlling vio-
lence in the educational system are effective and preventive measures.
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خشونت

دانش آموزان

نظام آموزشی
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* نویسنده مسئول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1396/04/30
تاریخ پذیرش: 1397/04/08

چکیده

از  پیشگیری  در  را  موثری  نقش  می تواند  دانش آموزان  زیسته  تجربه  شناخت  مقدمه: 
تفسیری  بازنمایی  هدف  با  حاضر  مطالعه  بنابراین  نماید.  ایفا  آموزشی  نظام  در  خشونت 

تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی انجام گرفت.
روش: این مطالعه کیفی با روش پدیدارشناسی انجام شد. گردآوری داده ها طی سال 
1396-1395 با استفاده از مصاحبه نیمه  ساختار یافته و گروه متمرکز و نمونه گیری با روش 
زنجیره ای انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از: سن ده الی پانزده سال، 
جنسیت دختر و پسر، و داشتن تجربه خشونت در فضای آموزشی. داده های حاصل از 

مصاحبه ها با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تجربه دانش آموزان پیرامون خشونت در نظام آموزشی در قالب طبقات »سیستم 

آموزشی آسیب زا«، »مدرسه گریزی« و »کاربست راهبردهای مراقبتی« تفسیر شد.
از  پیشگیرانه  اقدامات  اهمیت  بر  مطالعه  این  از  نتایج حاصل  نتیجهگیری:  و بحث
خشونت در سطوح مختلف در نظام آموزشی تأکید دارد. ضمانت اجرایی قوی قانون منع 
خشونت در نظام آموزشی، بازتوانی کودکان آسیب دیده، توجه به زیر ساختارهای موثر در 
کاهش و کنترل خشونت در نظام آموزشی از اقدامات موثر و پیشگیرانه به حساب می آید.

بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی
Kvaezi3000@gmail.com .كبری واعظی*: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

نحوه استناد به مقاله:
کبری واعظی. بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی. فصلنامه مددکاری 

اجتماعی، 1396؛ 6 )4(: 05-13
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زمستان 1396، دوره 6، شماره 4، پیاپی 722

کبری واعظی

مقدمه

خشــونت یکی از آســیب های عمده در جهان امروز اســت که معموال توســط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود 
)خودکشی یا خودآزاری( یا علیه دیگری )دیگر کشی یا دیگر آزاری( اعمال می شود. خشونت ماهیتی اجتماعی دارد 
و بیشــتر در تعامالت بین فردی و بین گروهی صورت می گیرد اما به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور، جنــگ، تخریب، تحقیر، توهین و... نمــود پیدا می کند و امنیت 
اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد.)1( خشونت در مدارس به عنوان یک مساله جدی در سالمت عمومی مطرح است 
و جنبه های مختلفی دارد از جمله بازی و فعالیت، سرقت، قلدری کردن و ترساندن، استفاده از اسلحه و تجاوز به اموال 
قربانی.)۲( در جامعه ای که دارای محیط فیزیکی و اجتماعی خصمانه و خشونت بار است، مدرسه و فضای آموزشی نیز 
محیطی مملو از خشــونت اســت. الیه ها و الگوهای خشــونت در مدارس اغلب انعکاسی از الیه ها و الگوهای خشونت 
در خانواده و جامعه اســت. بنابراین خشــونت در جامعه، انعکاسی از شــرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی، نگرش های 
اجتماعی، ســنت های فرهنگی، ارزش ها، قانون و اجرای قانون اســت.)3( آمارها نشــان می دهند هر ساله میلیون ها کودک 
و نوجــوان در آمریکا در معرض خشــونت در خانه، مدرســه و جامعه قرار می گیرند.)۴( برتــون)۲008( دریافت که از 
حدود 1/8 میلیون نفر از دانش آموزان در مدارس آفریقای جنوبی تقریبا 15/3% تجربه خشــونت را در اشــکال مختلف 
آن داشــته اند. برتون)۲008( همچنین دریافت که 1۲/8% از دانش آموزان با خشــونت تهدید شده اند؛ 5/8% تجربه آزار، 
۴/6% تجربه ســرقت و ۲/3% تجربه خشــونت جنسی را در مدرسه داشــته اند. یافته های فوق به وضوح نشان می دهد که 
دانش آموزان قربانی خشونت در مدارس هستند.)5( روابط عاطفی درون مدرسه، ساختار کالس، سیستم تشویق و تنبیه 
همگی در ســالمت کودکان، پیشرفت تحصیلی و انگیزه آنان در یادگیری دخیل است.)6( استفاده از تشویق و تنبیه اگر 
با آگاهی مربیان و والدین همراه باشــد چه بســا باعث پیشــرفت کودک گردد، اما اگر در جایگاه نادرســت به کار رود، 
منجر به پیامدهای نامطلوبی در دراز مدت می گردد. نخستین قانون منع تنبیه بدنی در مدارس ایران به سال 1390 شمسی 
باز می گردد. در ماده بیســت و هشــت از مصوبات وزارت معارف در این سال آمده است: “مجازات بدنی در مکاتب و 
مدارس ممنوع اســت.” این ماده قانونی طی سال های متوالی به طور مکرر مورد تایید قرار گرفته و در قالب بخشنامه ها به 
همه ادارات و مراکز آموزشــی سراســر ایران ارسال شده است ولی متاســفانه عدم اجرای آن همواره یکی از عوامل مهم 
بروز مشــکالت تحصیلی و رفتاری و از جمله ترک تحصیل زودرس کودکان و نوجوانان بوده اســت.)۷( آمارها حاکی 
از آن اســت که در ایران طی ســال های 1393و139۴ حدود 1۲۴9 شــکایت درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در ســامانه 
پاســخگویی به شــکایات آموزش و پرورش ثبت شــده اســت)8( که این آمار حاکی از وجود تنبیه بدنی در ســاختار 

آموزش و پرورش و ضرورت توجه جدی مسئوالن در پیشگیری از آن را ایجاب می نماید.
کودکان و نوجوانان به علت رشــد نیافتگی عاطفی و هیجانی بیشــتر در معرض آســیب های ناشــی از خشونت هستند و 
مواجهــه دائمی با ایــن رفتار از توانایی آن ها در ایجاد اعتمــاد به اطرافیان می کاهد و اعتماد بنفسشــان را پایین می  آورد. 
قدرت تطابق و ســازگاری کودکان و نوجوانان کمتر و احتمال اینکه در صورت مواجهه با خشــونت، در آینده دســت به 
خشــونت بزنند، بیشتر است.)9( کودکان در معرض خشونت اجتماعی طیف وسیعی از مشکالت رفتاری و روان شناختی 
راتجربه می کنند و حساسیت و آمادگی بیشتری نسبت به مسائل محیطی دارند و به طور کلی اضطراب و استرس در آنان 
بیشتر است. همچنین کودکانی که در معرض خشونت مزمن اجتماعی هستند عالئم اختالل استرس پس از حادثه را نشان 
می دهند. در این کودکان عالئم اختالل اســترس پس از حادثه شــامل: تجربه مجدد حادثه آســیب زا در خواب یا هنگام 
بازی، کاهش عالقه به فعالیت های لذت بخش، داشتن مشکالت خواب، بازداری احساسات و هیجانات، وحشت زدگی 
و رفتارهای اجتنابی اســت.)10( کودکان آزاردیده، پیشرفت تحصیلی کمتری دارند و بیش از سایرین مردود می  شوند و 

نسبت به کودکان عادی عملکرد تحصیلی پایینتر، غیبت از مدرسه و مشکالت انضباطی بیشتری دارند.)11،1۲( 
در بررســی پیشــینه مطالعاتی، پژوهشــی که خشــونت را در نظام آموزشــی و از منظر دانش آموزان و از دریچه تحقیق 
پدیدارشناسی بررسی نماید، یافت نشد. کارشناسان و مسئوالنی که در ارتباط با دانش آموزان هستند، نیازمند آن اند که به 
فهمی درونی از ذهنیات و رفتار دانش آموزان دست یابند. فهم معنای ذهنی دانش آموزان با اتخاذ رویکردی فعاالنه و در 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی8

بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی

تعامل مستقیم با کودکان برای درک تجربه ها و روایت های شخصی شان 
از این تجربه امکان پذیر اســت. لذا پژوهش حاضر با هدف بازنمایی 
تفســیری تجربه زیسته دانش آموزان دختر و پســر مدارس شهرستان 

بانه پیرامــون خشونت)جســمانی، روانی و 
عاطفی( در نظام آموزشی اجرا گردید.

روش

این پژوهش کیفی و با روش پدیدارشناســی انجام گرفت. پدیدارشناسی روشی است 
که هدف آن تمرکز بر ادارک افراد از جهانی است که در آن زیست می کنند.)13،1۴( 
پژوهشــگران زمانی از این روش استفاده می کنند که سعی در توصیف تجارب زیسته 
افراد دارند.)15( در این پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و گروه متمرکز 
با مشــارکت کنندگان وارد گفتمان هدفمند شــده تا تصویری واضح از پارادایم تجربه 
موردنظر ترســیم گردد. بنابراین با روش نمونه گیری زنجیره ای با بیســت و ســه نفر از 
دانش آموزان ده الی پانزده ساله مصاحبه انجام گرفت. نمونه گیری زنجیره ای، تکنیکی 
هدفمند اســت که مستلزم اســتفاده از مطلعین برای شناســایی موارد اضافی است که 
ممکن اســت به تدریج در مطالعه به کار روند. این رهیافت برای یافتن مطلعین کلیدی 

اطالعات مهم است.)16( روند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطالعات ادامه یافت. 
معیارهایورودبهمطالعه: جنســیت، دختر و پســر، ســن، ده الی پانزده ســال، 

رضایت والدین برای شــرکت کودکان در مطالعه، داشــتن تجربه خشــونت در محیط آموزشــی و تمایل به همکاری در 
مطالعه. 

مصاحبه ها در فاصله زمانی اردیبهشــت تا شــهریور ماه 1395 انجام گرفت. مصاحبه های فردی به مدت سی الی چهل 
و پنج دقیقه در منزل شــرکت کنندگان و گروه متمرکز به مدت پنجاه دقیقه در یکی از مســاجد محله انجام گرفت. به طور 
کلی این مطالعه شــامل یازده مصاحبه فردی و دو گروه متمرکز شــش نفره بود. چارچوب اصلی سواالت مصاحبه نیمه 
ســاختاری پیرامون تجربه کودکان از خشــونت در مدرسه و احساســات و عواطف آنان از این پدیده بود. چندی از این 
پرســش ها به طور نمونه در ادامه آمده است. به نظرت مدرسه چه جور جاییه؟ وقتی معلم یا مدیر مدرسه عصبانی می شن 
چه احساســی بهت دســت می ده؟ برای اینکه معلم عصبانی نشــه چه کاری انجام می دی؟ بر حسب پاسخ های دریافتی، 
سواالت بعدی نیز پرسیده می شد. جدول شماره یک ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش را نشان می دهد. 
موازین اخالقی مورد توجه در این مطالعه همچون گمنام بودن، محرمانه بودن اطالعات، اخذ اجازه از شرکت کنندگان 
و والدین آنان برای ضبط مصاحبه ها و حق کناره گیری در زمان دلخواه از جمله مواردی بود که رعایت شد. مصاحبه ها 
پس از ضبط شــدن با اســتفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این روش برای تحلیل 
متون نوشتاری حاصل از مصاحبه به کار می رود.)1۷( به کمک این شیوه می توان درون  مایه ها و الگوهای پنهان مطالعه را 
از درون محتوای داده های حاصل شده از مصاحبه آشکار ساخت.)18( فرآیند تحلیل داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی 
گرینهایم و الندمن صورت گرفت.)19( پس از بازخوانی مصاحبه ها، کدهای اولیه اســتخراج گردید و سپس بر اساس 
شــباهت ها طبقه بندی گردید و در نهایت زیرمفهوم و محتوای نهفته در داده ها اســتخراج گردیــد. به منظور اطمینان از 
قابلیت داده ها ، محقق درگیری طوالنی مدت با داده ها را حفظ کرد. درگیری مســتمر ذهنی با داده ها، افزایش وســعت 

اطالعات و عمق اطالعات را امکان پذیر نمود. همچنین از روش بازنگری ناظرین استفاده گردید.

  1 
 

 

-دموگرافیک شرکتهای ویژگی (1)جدول
 کنندگان در مطالعه

 میانگین فراوانی متغیر
 5/11 23 15-10 سن

 13 پسر - 10 دختر جنس

 مقطع
 تحصیلی

 10 ابتدایی
 11 متوسطه اول -

 2 متوسطه دوم

نوع 
 مدرسه

 18 دولتی
 3 غیر انتفاعی -

 2 هیأت امنایی
محل 
 تحصیل

 4 روستا - 19 شهر
 
 

 ( طبقات و زیرطبقات به دست آمده2)جدول
 طبقات اصلی زیر طبقات

 اضطرابو  ترس
 خود سرزنشی
 تحقیر شدگی
 تهدید شدگی
 احساس گناه

 برچسب خوردن
 و اعمال آن یادگیری خشونت

 تنبیه بدنی
 مدیریتی -خشوت به مثابه راهبرد تربیتی

 یستمس
 آموزشی

 زاآسیب

 مقابله با کادر آموزشی
 احساس تنفر نسبت به معلم

 بیزاری از مدرسه
 کوتاهی در انجام تکالیف

 اخالل در نظم
 مدرسه قوانین نقض

 فرار از مدرسه
 های مکررغیبت

 به ترک تحصیلتمایل 

مدرسه 
 گریزی

 خود مراقبتی
 دیگر مراقبتی

 همدلی با دوستان خشونت دیده
 مقرراتاجرای کامل 

 انجام منظم تکالیف
 تسلیم و اطاعت

کاربست 
راهبردهای 

 مراقبتی

 

یافته ها

تجربه زیسته کودکان پیرامون خشونت در نظام آموزشی در قالب سه طبقه »سیستم آموزشی آسیب زا«، »مدرسه گریزی« 
و »کاربست راهبردهای مراقبتی« طبقه بندی شد. جدول شماره دو طبقات و زیرطبقات به دست آمده را نشان می دهد.

1-سیستمآموزشیآسیبزا: شرکت کنندگان در این مطالعه، تجربه عواطف منفی از قبیل احساس گناه، ترس و اضطراب، 
خود سرزنشــی و... را گزارش داده اند. این کودکان در فضای مدرســه با انواع خشــونت های کالمی، عاطفی و جسمانی 
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کبری واعظی

بــه  از »تحقیــر شــدگی«  ایــن مطالعــه  کــودکان شــرکت کننده در 
گونه هــای مختلف گــزارش دادند. تحقیر شــدن در جمع دوســتان، 
در جمع کادر آموزشــی مدرســه و در حضور معلــم و والدین. “نظم 
کالســو بــه هــم زدم. معلم هــم بیرونم کرد. احســاس کــردم پیش 
بچه هــا کوچیک شــدم چــون من درســخونم و معلم بــا این کارش 
 منــو پیــش همه شــرمنده کرد.” )دانش آموز پســر، ســیزده ســاله.(

شرکت کنندگان همچنین در مورد احساس »تهدید شدگی« سخن گفتند. 
تهدید شــدگی بدین معنا که در صورت عدم پیروی از قوانین مدرسه 
و کوتاهــی در انجام تکالیف، والدین آنــان در جریان قرار خواهند 
گرفت یا از نمره انضباطشــان کم خواهد شــد و بدین ترتیب با ایجاد 
حس ترس در دانش آموزان آنان را مطیع بار آورند. “تا کاری می کنیم 
که بر خالف میل معلممونه سریع می گه از نمره انضباطتون کم می کنم. 

یا می گه به والدینتون اطالع می دم” )دانش آموز دختر،یازده ساله.(
بــا توجه به اینکــه تنبیه بدنی در مدارس ایران غیرقانونی اســت، اما 
هنوز در بســیاری از مــدارس به عنــوان راهبردی تربیتــی و به عنوان 
ابزاری مدیریتی اســتفاده می شــود. “اگه کســی خیلی شــیطنت کنه 
و ســاکت نشــه معلم برای ســاکت کردنش از دســته کلید اســتفاده 
می کنــه. مثال معلم یکی دو بار بهش تذکر می ده و اگه ســاکت نشــد 
 دســته کلید پرت می کنه ســمتش” )دانش آموز پســر، ســیزده ساله.(

همچنین شــرکت کنندگان در مورد »برچســب خوردن« از سوی معلم 
و اینکــه بــه هر یــک از آنان لقبی داده شــده اســت ســخن گفتند. 
“لقــب من پخمه بــود! هر وقــت چیزی بلــد نبودم داد می کشــید و 
 می گفــت: چقــدر تو پخمــه ای!” )دانش آموز پســر، دوازده ســاله.(

2-مدرسهگریزی: یکی از پدیده هایی که در مدارس شیوع پیدا کرده 
است، پدیده مدرسه گریزی است. این پدیده عالوه بر مسائلی که برای 
نظام آموزشی فراهم می کند، مشکالتی را برای فرد، خانواده و جامعه 
ایجاد می نماید. در این مطالعه منظور از مدرســه گریزی، عدم تمایل 
دانش آموزان به درس و فضای آموزشــی، غیبت های مکرر، بی نظمی 
و اختالل در مدرســه، احساس تنفر نســبت به معلم و مواردی از این 
قبیل اســت که اغلب نظام آموزشــی در برابر این پدیده از روش های 
همراه با خشــونت بهره می برد. در این باره یکی از مشــارکت کنندگان 
از احســاس تنفر نسبت به معلم ســخن گفت. “دوم ابتدایی معلممون 
ازم درس پرســید بلد نبودم. با خط کش پشت دستمو زد. اون صحنه 
رو هیــچ وقت فرامــوش نمی کنم. حس بدی مــی ده بهم. همون معلم 
کالس چهارم هم معلمم شد خیلی بدم می اومد ازش. دوست نداشتم 
 دیگه برم مدرسه. متنفر بودم ازش.” )دانش آموز دختر، دوازده ساله.(

مشــارکت کننده دیگــر در مــورد »بیــزاری از مدرســه« چنین گفت. 
“گه ســه چهار روز پشــت ســر هم تعطیل باشــم دلم تنگ نمی شه. 
دوســت نــدارم بــرم مدرســه. دوســت دارم همــش تعطیل باشــه. 

  1 
 

 

-دموگرافیک شرکتهای ویژگی (1)جدول
 کنندگان در مطالعه

 میانگین فراوانی متغیر
 5/11 23 15-10 سن

 13 پسر - 10 دختر جنس

 مقطع
 تحصیلی

 10 ابتدایی
 11 متوسطه اول -

 2 متوسطه دوم

نوع 
 مدرسه

 18 دولتی
 3 غیر انتفاعی -

 2 هیأت امنایی
محل 
 تحصیل

 4 روستا - 19 شهر
 
 

 ( طبقات و زیرطبقات به دست آمده2)جدول
 طبقات اصلی زیر طبقات

 اضطرابو  ترس
 خود سرزنشی
 تحقیر شدگی
 تهدید شدگی
 احساس گناه

 برچسب خوردن
 و اعمال آن یادگیری خشونت

 تنبیه بدنی
 مدیریتی -خشوت به مثابه راهبرد تربیتی

 یستمس
 آموزشی

 زاآسیب

 مقابله با کادر آموزشی
 احساس تنفر نسبت به معلم

 بیزاری از مدرسه
 کوتاهی در انجام تکالیف

 اخالل در نظم
 مدرسه قوانین نقض

 فرار از مدرسه
 های مکررغیبت

 به ترک تحصیلتمایل 

مدرسه 
 گریزی

 خود مراقبتی
 دیگر مراقبتی

 همدلی با دوستان خشونت دیده
 مقرراتاجرای کامل 

 انجام منظم تکالیف
 تسلیم و اطاعت

کاربست 
راهبردهای 

 مراقبتی

مواجــه هســتند و گاه در صــورت انجــام  
کمترین قصور و کوتاهی بالفاصله با خشم 
معلمان روبه رو می گردند. برای مثال یکی از 
مشــارکت کنندگان در ارتباط با انجام ندادن 
تکالیــف و واکنــش منفی معلــم، از تجربه 
خود سرزنشــی خبر داد: “یه بار مشق ننوشته 
بودم معلم گوشــمو پیچوند. خیلی نارحت 
شــدم از اینکه خودم مقصر بودم. همش به 
خودم می گفتم کاش تکلیفمو انجام میدادم 
تا االن دعوام نکنن.” )دانش آموز پســر، ده 

ساله.(
از دانش آموزان شرکت کننده  بســیاری  اما 
از تجربه »ترس و اضطراب« گزارش دادند: 
“معلم ورزشمون خیلی عصبانیه. فش می ده. 
میگه احمق. سیلی میزنه بهمون. ازش می ترسم. 
بدنم می لرزه. قلبــم تندتند میزنه. مخصوصا 
 وقتی عصبانیه.” )دانش آموز پسر، یازده ساله.(
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فصلنامه مددکاری اجتماعی10

بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی

معلمــا رو دوســت نــدارم. هیــچ چیز مدرســه رو دوســت نــدارم. 
 فقــط دوســت دارم تعطیــل باشــه.” )دانش آموز پســر، ده ســاله.(

نظر تعدادی از شــرکت کنندگان این بود که در مقابل خشونتی که در 
مدرسه اعمال می شود نباید تســلیم شوند و باید متقابال واکنش نشان 
دهند. مخصوصا اگر به ناحق مورد خشــونت قرار گیرند. “من هرکی 
دعوام کنه، کوتاه نمی ام و جوابشو میدم. آخه چرا باید ساکت بمونم 

وقتی کاری نکردم.” )دانش آموز پسر، پانزده ساله.(
نظــر یکی از دانش آمــوزان در مورد »نقض قوانین مدرســه« جالب 
است. “چند بار دزدکی گوشی بردم مدرسه. ته کالس می شینم و بازی 
 می کنم حوصله درس خوندن ندارم.” )دانش آموز پسر، چهارده ساله.(

برخی از شــرکت کنندگان از تمایل به ترک تحصیل ســخن گفتند. از 
نظر آنان درس خواندن هیچ لذتی ندارد و تنها منبعی برای درد و رنج 
اســت. “معلم ها رفتارهای عجیبی دارن. تحقیر می کنن، فش می دن و 
فقط انتظار دارن بخونیم. من آخرش ترک تحصیل می کنم. تنها چیزی 

که بهش فکر نمی کنم درسه.” )دانش آموز پسر، پانزده ساله.(
اما برخی از مشارکت کنندگان از »اخالل در نظم« سخن گفتند. به زعم 
آنان وقتی به خاطر هر کار کوچکی بالفاصله مورد خشم قرار می گیرند، 
پس چه بهتر که باعث بی نظمی جدی در فضای کالس و مدرسه شوند. 
“تو کالس هــر کی کار بدی می کنه همه از من میبینن. منم قول دادم 
که نامردی نکنم و تا جایی که می تونم همیشــه نظمو بهم بزنم حداقل 
 دلم خنک می شه که یه کاری کردم.” )دانش آموز پسر، دوازده ساله.(

3-کاربستراهبردهایمراقبتی: »خود مراقبتی« یکی از راهبردهایی 
اســت که دانش آمــوزان برای جلوگیــری از خشــونت دیدگی به کار 
می برند. “می ترســم کــه نکنه کاری کنم کــه از کالس بیرونم کنن. 

حواســمو خوب جمــع می کنم کــه باعث 
عصبانی شدن معلم نشم.” )دانش آموز پسر، 

یازده ساله.(
»دیگر مراقبتی« از راهبردهای دانش آموزان 
در حمایــت از دوستانشــان اســت. “گاهی 
بچه ها شیطنت می کنن و اونو گردن دیگران 
می ندازن. معلم هم که خبــر نداره کارکی 
بوده. ولی من از دوســتام طرفداری می کنم 
که بی گناه سرزنش نشن.” )دانش آموز دختر، 

یازده ساله.(
از دیگــر راهبردهــای دانش آمــوزان در 
تجربه خشونت دیدگی »همدلی با دوستان« 
اســت. “وقتــی می بینم کــه دوســتمو دعوا 
می کنــن یــا از کالس بیرون می کنن ســعی 
می کنــم از دلش در بیــارم. مثال بهش میگم 
مهم نیست اصال خودتو ناراحت نکن پیش 

می یاد.” )دانش آموز دختر، دوازده ساله.(
راهبــرد مراقبتــی دیگر بــرای اجتناب از 
خشونت راهبرد »تسلیم و اطاعت« است. “با 
معلم هام دهن به دهن نمی شم. هر چی بگن 
می گم چشــم. بهرحال حق با اوناست ما هم 
باید به حرفشــون گوش بدیم” )دانش آموز 

پسر، یازده ساله.(

بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حاضر بازنمایی تفســیری تجربه زیســته دانش آموزان پیرامون خشــونت در نظام آموزشی بود. یافته ها 
حاکی از آن بود که »سیستم آموزشی آسیب زا« که مشتمل بر برقراری انضباط سخت، ازدحام کالس، کمبود امکانات 
کمک آموزشی، نامناسب بودن کمیت و کیفیت تکالیف درسی است می تواند شرایط نامناسب و فشارزایی را در مدرسه 
فراهم سازد و باعث اختالالت رفتاری و بیماری های جسمانی و روانی دانش آموزان شود. خلیلیان و همکاران)13۷9( به 
نقل از بروفی و مک کاســتین)199۲( دریافتند که دشواری های رفتاری متعددی که ناشی از عوامل استرس زای مدرسه 
اســت در دانش آموزان به چشــم می خورد و می تواند اثرات منفی بر رشد شخصیت آنان داشته باشد. آنان دریافتند که 
عوامل منفی مدرسه مانند رفتارهای نامناسب معلمان، مدیر و قوانین مدرسه در بروز و ایجاد مشکالت روانی و جسمانی 
دانش آموزان نقش قاطع دارند.)۲0( عدم توجه به نیازهای آموزشــی دانش آموزان موجب بروز نگرانی و اضطراب در 
آنــان می گــردد. حاالت روحی، حالت چهره، عصبانیت و تندخویی مدیر و معلم، ســختگیری بیش از حد در مســائل 
آموزشــی و پرورشــی و یا در کالس درس از جمله عواملی است که منجر به بروز استرس در دانش آموزان می شود.)۲1( 
اضطراب تحمیلی از ســوی سیســتم آموزشــی پیامدهای ناگواری مانند اختالل در عملکرد تحصیلی، وقفه در یادگیری، 

تضعیف توانایی های ذهنی و عدم شکوفایی استعدادهای دانش آموزان را می تواند در پی داشته باشد.)۲۲( 
در بافت فرهنگی مورد مطالعه و در اغلب مدارس حاشیه نشین از خشونت به عنوان یک راهبرد تربیتی-مدیریتی استفاده 
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کبری واعظی

می شــود. این در حالی است که بسیاری از 
والدینــی که بــا تربیــت صحیــح فرزندان 
آشــنا نیســتند، خواهان اعمال تنبیه آنان از 
ســوی معلمان هســتند و معتقدند که برای 
هایی همچون  تربیــت صحیح، بایــد از روش 
خشونت و تنبیه بدنی اســتفاده کرد. راهب 
و همــکاران)1388( در تاییــد ایــن مطلب 
بیان می کننــد که برخی از خانواده ها از تنبیه 
کودکان یا بی توجهــی به آنان به عنوان ابزار 
تربیتی بهــره   می برند و اغلــب از پیامدهای 

ناگوار آن آگاه نیستند.)۲3( 
همچنین نتایج نشان داد که تجربه خشونت 
در مدارس پســرانه بیشتر خشونت جسمانی 
)سیلی، پشت گردنی، اســتفاده از خط کش 
و...( در حالی که در مدارس دخترانه اغلب 
خشونت کالمی و عاطفی )تحقیر، سرزنش، 
دست کم گرفتن و...( است. میزان خشونت 
در نظام آموزشــی با باال رفتن ســن و مقطع 
تحصیلــی نیز متفــاوت می شــود به عبارت 
دیگر، در ســال های پایانــی تحصیل میزان 
خشونت جســمانی کاهش می یابد و اغلب 
حالت عاطفی به خود می گیرد. عالوه براین، 
نوع و میزان خشــونت در مدارس دولتی در 
مقایسه با مدارس غیرانتفاعی متفاوت است؛ 
این در حالی اســت که در مدارس دولتی با 
تراکــم جمعیت، نبود امکانات آموزشــی و 
ســطح پایین فرهنگی-اقتصادی دانش آموز 
و خانــواده مواجه هســتیم و همین امر زمینه 
اعمال خشــونت را فراهم می نماید. بازرگان 
و لواســانی در مطالعــه ای مهمترین عوامل 
پدیدآورنده خشــونت بدنــی در معلمان را 
شــلوغ بودن کالس  و فضای نامناسب آن، 
عدم روابط مناسب و همکاری میان معلمان 
و مســئوالن مدرســه و ویژگی هــای فــردی 
معلمان دانســتند.)۲۴( پر ازدحامی مدارس، 
نبودن ارتباط مناســب و کافی میان برنامه ها 
و واحدهای درســی، موقعیت های تحصیلی 
تعداد اندکــی از دانش آموزان و بی عالقگی 
نسبت به تحصیل میزان آشوب طلبی جوانان 

را افزایش می دهد.)۲5( برخی از دانش آموزان رفتارهای ناســازگارانه 
و پرخاشــگرانه را در فضای مدرسه بروز می دهند که موجب خشونت 
علیه آنان می گردد. عوامل مختلفی در بروز رفتارهای ناسازگار و قلدرانه 
در این قبیل رفتارها موثر اســت. اختــالل روانی )اختالل کم توجهی-

بیش فعالــی، خود کنترلــی پایین و...( و عوامل خانوادگی )خشــونت 
خانگــی، کودک آزاری و...( در بروز رفتارهــای قلدرانه و تخریبگر 
کودکان تاثیر بسیار دارد.)۲6( کودکانی که در محیط خانواده، مدرسه 
و ســایر اجتماعات شــاهد انواع خشونت هســتند، در فرآیند یادگیری 
اجتماعی، اعمال خشــونت بار را آموخته و از آن به عنوان ابزاری برای 
محافظــت از خود و یا دسترســی به اهداف و خواســته ها و نیز اعمال 
قدرت در روابط خود بهره  می برند؛ به عبارت دیگر کودکانی که مورد 
خشونت واقع می شوند، به نوبه خود به ستمگر درونی یا بیرونی تبدیل 
شده و در موقعیت های مختلف به اعمال خشونت می پردازند. خشونت 
کودکان شامل انواع رفتارهای خشونت بار مانند زورگویی، هل دادن و 
عقب راندن است که اغلب منجر به آسیب  های عاطفی می شود. دیگر 
اشکال خشونت مانند خشونت گروهی و یا تهاجم )با یا بدون اسلحه( 
 می تواند آســیب های جدی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.)۲۷(

»مدرسه گریزی« یکی دیگر از تجارب زیسته دانش آموزان در فضای 
مــدارس بود که اشــاره بر عدم تمایــل آنان به حضور در مدرســه، 
غیبت های مکرر و بــروز رفتارهای ناســازگارانه در مدارس دارد که 
با فقدان محیط مناســب برای یادگیری، آموزش ضعیف در مدرســه 
و افزایش میزان شکســت تحصیلی باال، ایجاد مسائل و مشکالتی در 
مدیریت مدرسه ارتباط دارد.)5( یافته های حاصل از این مطالعه نشان 
داد که مدرســه گریزی اغلب در میان دانش آموزانی مشاهده می شود 
که از طبقــات اجتماعی-اقتصادی پایین هســتند و خانواده های آنان 
کمترین نظارت را بر روند تحصیلی، رفتاری کودکانشان ندارند. این 
 یافته با نتایج مطالعه سیف و شعاع کاظمی)138۲( همخوانی دارد.)۲۷(

 مدارس در نواحی شــهری به طور خــاص در معرض فقر، بیکاری و 
حاشیه نشــینی قرار دارند و مجموعه این عوامل زمینه ایجاد خشونت 
در مدرســه را فراهم می ســازد.)5( عالوه بــر فاکتورهای خانوادگی و 
اجتماعی، خشــونت در مدارس از ســوی معلمان یــا مدیران از دیگر 
فاکتورهای کلیدی اســت که منجــر به ترک تحصیــل دانش آموزان 
می گردد. در گزارش سازمان بین المللی)۲013( یکی از عوامل کلیدی 
ترک تحصیل دختران، خشــونت و ترس از خشــونت در مدارس ذکر 
شده است. خشونت در مدارس علیه دختران نقض حقوق آنان است 
و منجر به عدم تکمیل دوره هــای تحصیلی می گردد.)۲8( موریس و 
همــکاران)1993( به نقل از ســلیمی)138۲( دریافتند که تعامل موثر 
بین خانواده، معلم و مدرســه باعث می شود که تا 6۷% دانش آموزان به 
اهداف تحصیلی و تربیتی دســت یابند و در کنار آن قوانین و مقررات 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی12

بازنمایی تفسیری تجارب دانش آموزان از خشونت در نظام آموزشی

به طور روشــن و عینی و مشــخص برای دانش آمــوزان تبیین گردد و 
همین امر منجر به پیوند عمیق دانش آموز با فضای آموزشــی گردد و 

از بروز ترک تحصیل و غیبت های مکرر پیشگیری شود.)۲9(
»کاربست راهبردهای مراقبتی« از دیگر تجارب زیسته شرکت کنندگان 
در مطالعه بود. بهداشــت جســمی، روانی و اجتماعــی دانش آموزان 
بیش از هر قشر دیگری نیازمند توجه است، چرا که در صورت ایجاد 
آســیب بر ســالمت آنان، جامعه نیز دچار آســیب شــده که حل آن 
مســتلزم هزینه های هنگفت است. بسیاری از شــرکت کنندگان در این 
مطالعه گــزارش دادند که از راهبردهایی مانند خــود مراقبتی، دیگر 
مراقبتی، همدلی با دوســتان خشــونت دیده، اجــرای کامل مقررات 
و انجــام منظــم تکالیف در حمایت از خود در برابر اعمال خشــونت 
کارکنــان بهره می برند. اگر چه کاربســت راهبردهــای مراقبتی برای 
پرهیز از مورد خشونت واقع شدن امری الزم است و در برخی موارد 
مانند رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فضای آموزشــی و یا همدلی 
با دوستان آزاردیده راهبردی مناسب و هنجارمند به شمار می آید اما 
راهبردهایی همچون تســلیم و اطاعت و یا انفعــال و نگرانی از مورد 
بازخواســت و خشونت واقع شدن زمینه را برای عدم پرورش خالقیت 
و رشــد کودکان هموار می ســازد.  بدین ترتیب هدف اصلی آموزش 
که پرورش خالقیت هاســت محقــق نمی گردد. ایجــاد نظم پذیری و 
همراهی دانش آموزان از طریق اعمال خشونت نه تنها ممکن نمی شود 
بلکــه منجر به واکنش های مختلفی از قبیل انفعال و انزوا و یا برعکس 
بی نظمــی و نقض مقــررات می شــود. عالقمندی بــه نظم پذیری در 
میان دانش آمــوزان تا حد زیادی با رفتار آموزشــی و اجتماعی معلم 
همبستگی دارد. هنگامی که رابطه موجود بین معلم-شاگرد بر اساس 
درک متقابل و احترام به یکدیگر باشــد، می توان انتظار نظم پذیری و 

نیز تفهیم مطالب آموزشی را داشت.)30(
مطالعه حاضر که با هدف بازنمایی تفسیری دانش آموزان از خشونت 
در نظام آموزشــی صورت گرفت، نشان داد که تفسیر دانش آموزان و 
معنایی که از این پدیده استنباط می کنند، پیامدهای ناخوشایند بسیاری 
بر ســالمت روانی و اجتماعی آنــان بر جای می گذارد و از این جهت 

الزم است کارکنان و متولیان نظام آموزشی 
برای پیشــگیری از عواقب مدرسه گریزی و 
ترک تحصیــل دانش آموزان سیاســت های 

آموزشی مناسبی اتخاذ نمایند.
محدودیتهایپژوهش: از محدودیت های 
پژوهش حاضر دســتیابی به نمونه های مورد 
مطالعه و نیز تعیین مکان مناسب برای انجام 

مصاحبه ها بود.
پیشنهادات:خشونت در مــدارس به دالیل 
چندگانه اتفاق می افتــد و توقف آن نیازمند 
اقدامات چند بعدی و همکاری های گسترده 
اقدامات جامع اســت. سیاستگذاری های  و 
آموزشــی از جمله تخصیــص بودجه کافی 
بــه مــدارس، کاهــش تمرکــز بر انباشــت 
مطالب درســی و جایگزینــی آن با آموزش 
مهارت هــای زندگی، جلوگیــری از ازدحام 
کالس هــای آموزشــی، تجهیز مــدارس به 
امکانات آموزشی نوین، برگزاری دوره های 
آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای کارکنان 
مــدارس و آموزش نحــوه ارتباط صحیح با 
خانواده های  توانمندســازی  دانش آموزان، 
از  و  فرهنگــی،  و  اقتصــادی  فقــر  دارای 
همــه مهمتــر ورود مــددکاران اجتماعی به 
سیســتم آموزش و پرورش جهت شناســایی 
آســیب های اجتماعی در سیســتم آموزشی 
از جمله مواردی می باشــند که می توانند در 
کاهش و کنترل خشونت در نظام آموزشی 

موثر واقع گردند.
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