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 نامه به سردبير

 خشونت آكادميك
 

 *2، نرگس تبريزچي1عباسعلي ناصحي

 

 ...پراكني، انگ زدن، مسخره كردن،  گويي و دروغ دروغ ،رفتار هيجاني سوء و آزار تحقير، ،زني اتهام مانند آزاردهنده رفتار هرگونه به آكادميك خشونت

 عاامالن  پاايين  صاالييت  و هاا  ضاع   پوشااندن  هدف با اعمال اين. (1)شود مي اطالق يدانشگاه محيط درخود  همكار به نسبت دانشگاهي فرد توسط

. تر اسات  كارتر و اخالقي تر، درست تر، ساعي فرد قرباني معموالً از فرد عامل خشونت باهوش. شود مي انجام سيستم از قرباني فرد يا تنزل يذف و خشونت

 پايين شدت با و اهميت كم ظاهر در ستا ممكن آكادميك خشونت. است دشوار آن اثبات و ماند مي مخفي ديگران ديد از مواقع اكثر در اعمال گونه اين

 ساازمان  كارد  هزيناه  و سااختار  بر عالوه هب .كند مي وارد اطرافيان و قرباني فرد برسالمت جدي صدمات زمان، طول در آن تكرار دليله ب ولي آيد نظر به

 .گذارد مي منفي ثيرتأ هم دانشگاهي

شوند و يا اينكه ممكن  مي كار محل از اخراج يتي و اجتماعي و رواني جسمي، سالمت در اختالالتي دچار لبغا بانيان خشونت دانشگاهيقر

ايساس استرس و ترس، ايساس نااامني  : بعضي از آثار خشونت دانشگاهي بر روي قربانيان عبارت است از. است خود از محل كار استعفا دهند

گاهي افازايش كاارايي شاغلي و بهتار     )مندي شغلي، كاهش كارايي شغلي  تني، افكار خودكشي، كاهش رضايت مشكالت روان شغلي، افسردگي،

 نحاوه  گياري در ماورد   امكاان تصاميم   كااري،  زمينه در تخصص برخورداري از واسطه  به خشونت عامالن گاهي... ، (شدن نظم و انضباط شغلي

 قربانياان  به( ناامني و تنفر اي، يرفه يسادت)كار  محيط در منفي ارتباطات به دليل يا در سطح دانشگاه داشتن نفوذ اطالعات، يا منابع تقسيم

 يد در كارهايي انجام درخواست ، (withholding of information)اطالعات  ارائه خودداري از صورت به خشونت شايع مظاهر. كنند مي وارد صدمه

در . اسات  كاردن  كنتارل  ياس  القااي  ديگاران و  يضاور  در طلبكاراناه  ياا  تحقيرآمياز  لحان  باا  كلام ت افراد، يها شايستگي از تر پايين

 آكادمياك  خشاونت  آفارين،  اساترس  كاار  محايط  و انسااني  نيروي كمبود كاركنان، وظاي  شرح در ابهام يها مشخصه هايي با دانشگاه

 .(2)دهد مي رخ بيشتر

 .(2)هستند افسرده يا مضطرب داراي شخصيت صادق و قه، باهوش و خالق،كم ساب ان خشونت آكادميك در اكثر مواقع جوان،ينقربا

خود شاوند و   كارآمد و خالق كار نيروي دادن ازدست و مالي عظيم صدمات متحمل ها ممكن است به علت وجود پديده خشونت آكادميك دانشگاه

 ضدخشاونت  مقررات و ها سياست وضع مشاوره و آموزش، عمومي، بخشي آگاهي جهت در بايدمراكز دانشگاهي  بنابراين. تخريب شود ها وجهه علمي آن

 جهت در و گيرندب نظر در را آن با مقابله براي الزم سازوكار اخالقي كدهاي به آكادميك خشونت ورود يد بابا ها دانشگاه مدت كوتاه در. بكوشند آكادميك

 مشاخص  وظاي  شرح تهيه يد بابادانشگاه  مديران عالوهه ب. كنند فعاليت دانشگاه رد دوستي نوع و دوستانه رفتار عدالت، مانند اخالقي يها ارزش ارتقاي

 و دانشاگاه  ماديران  داناش  ارتقاا  آموزشاي،  يهاا  برنامه برگزارياقداماتي همچون  درازمدت در .ندبشو خشونت ساز زمينه عوامل كاهشكاركنان موجب 

 ييهاا  مكانيسام همچنين باياد  . شود منجر به كاهش خشونت آكادميك مي خشونت از ايتيم عدم هدف با ها آن نگرش تغيير و انساني نيروي نمسئوال

  .(3)شود تعري  ها سازمان در موارد گونه اين پيگيري و شناسايي براي

 :شود مي پيشنهاد نيز زير اقدامات شده گفته موارد بر عالوه

 زيسا گفتمان و اثربخش آموزش براي ضدخشونت دانشگاهي يها كارگاه برگزاري 

 مداخالت طرايي در آن يها يافته از استفاده و دانشگاهي يها محيط در اخالقي مسائل رعايت مورد در تحقيق 

 مهم يها مديريت و ها مسئوليت گري تصدي روند رسانيروز به و مرور 

 آفرين خشونت شرايط و خشونت با مقابله براي اجرايي كميته ايجاد 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 جمهوري اسالمي ايران عضو گروه سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي. 1

 جمهوري اسالمي ايران دكتراي تخصصي پزشكي اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي ،استاديار: نويسنده مسئول. 2
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 آفرين خشونت شرايط كننده خشونت و تصحيح يها توصيه هارائ و ارزيابي براي سازماني خارج يها تشكل از استفاده 

 كار محيط در سالم رفتارهاي تشويق و افراد عملكرد مرور براي مناسب فرايند گرفتن نظر در 

 خشونت عامالن يذف و سطوح دانشگاه تمام در موارد خشونت شناسايي و محيط واكاوي 

 همكاران ساير به آموزش در قربانيان تجارب از استفاده 

 ها آن تصحيح براي تالش و درآمده هنجارهاي دانشگاهي صورت به كه آميز خشونت فتارهاير شناسايي 

 كننده تسهيل محيط ايجاد و كرد مي جلوگيري مسائل اين گونه درمو در صحبت از كه  ميقدي يها چارچوب تغيير 

 محيط تغيير يا تعديل هاي پيشين، واني خود، بازيابي تواناييجهت رفع صدمات وارده بر سالمت ر در اي مشاوره يها كمك دريافت با بايد نيز قربانيان

 جامعه درماني، شغل: جمله از ،(4)است شده تعري  قربانيان براي شناسي روان مختل  مداخالت. كنند تالش و عملي  ي علميها فعاليت به بازگشت و كار

 امكاان  قربااني  فرد به مداخالت اين. آرامي تن يها شيوه آموزش درماني، ورزش فردي، درمان همراه به درماني درماني، خانواده گروه هنردرماني، درماني،

 .دهد مي را  علمي هاي فعاليت ادامه براي كافي نفس اعتمادبه بازيابي

 

 تقدير و تشكر
كادمياك  از گروه علمي سالمت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي كه طي جلساتي به طرح موضوع و بحا  درخصاوا ابعااد مختلا  خشاونت آ     

 .اريمزگ اند سپاس پرداخته

 

Letter to Editor 

Academic Mobbing 
 

Abbas Ali Nasehi1, Narges Tabrizchi*2 
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