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 دهيچک
. شدود  أسفانه به يک امر رايج و عادي تبديل شده است که چنددان تدویهي هدم بده آن نمدي     آموزان در مدارس مت رفتار با دانش سوء :زمينه و هدف

آموزان در  رفتار با دانش واکاوي سوء»آموزان را به خطر اندازد، لذا هدف از پژوهش حاضر  تواند سالمت یسماني و رواني دانش که اين پديده مي درحالي

 . است« آموزانسالمت دانش يارتقا برايايي مدارس و پیامدهاي سالمتي آن و ارائه راهكاره

 01001دانشجويان کارشناسي دانشگاه شهید باهنر کرمان با تعداد  همهیامعه آماري . اين پژوهش از نوع کیفي و با روش پديدارشناسي است :روش

 بدراي .ساختار يافته عمیق بدود  ژوهش مصاحبه نیمهابزار پ. هدفمند و اصل اشباع نظري انتخاب شدند-گیري داوطلب نفر با روش نمونه 05نفر بود که 

 . ها از روش کاليزي استفاده شد تحلیل مصاحبه

کد اولیه یاي  81آموزان در مدارس در پنج مضمون اصلي و هشت زيرمضمون و  رفتارها با دانش ترين سوء هاي پژوهش عمده مطابق با يافته :ها يافته

آموزان با سه زيرمضدمون اخدتال ت    رفتارها نیز در مضمون اصلي کاهش سالمت رواني و ایتماعي دانش وءپیامدهاي سالمتي ناشي از اين س. گرفتند

خلقي اعم از احساس د   اختال ت عاطفي. کد اولیه قرار گرفتند 30تحصیلي و  شناختي روانایتماعي و پیامدهاي د   خلقي، اختال ت روانيد   عاطفي

تحصیلي شامل  شناختي روانایتماعي شامل پرخاشگري، انزواي ایتماعي و موارد ديگر و پیامدهاي - ت روانياضطراب، غمگیني و موارد ديگر؛ اختال

 . باشد گريزي، کاهش انگیزه پیشرفت و موارد ديگر مي مدرسه

المت رواني آنهدا دارد، لدذا بده    آموزان در مدارس تأثیرات منفي و درازمدتي بر س رفتار با دانش نتايج پژوهش حاکي از آن است که سوء :گيری نتيجه

 .استنیاز ن و هم یامعه و والدين سالمت آنها به مقابله یدي با اين پديده هم از سوي مسئو  يمنظور ارتقا
 

 ي، مدرسهآزار کودکسالمت، آموزان،  دانش :ها کليدواژه

 
 مقدمه

سالمتي، تندرستي و نشاط داشتن از حقوق و نیازهاي اولیه هر کودکي 

 بدراي اي قرار گیدرد و   ه بايد مدنظر متولیان و مسئو ن امر هر یامعهاست ک

اين مسئله در نظام تعلیم و . ريزي شود طور مداوم برنامه آن به يحفظ و ارتقا

سوم از زندگي خود را در  زيرا کودکان يک ؛کند تربیت اهمیتي بیشتر پیدا مي

تدبیري و چه  مورد بي هرچند متأسفانه اين امر امروزه. برند مدارس به سر مي

آمدوزان در معدرا اندواع    اي کده داندش   گونده  بسا غفلت قرار گرفته است، به

سدوءرفتار  . سوءرفتارها از یانب معلمان، معاونان و مديران مدارس قرار دارند

شود که با الگوهاي تعدامالت مضدر    اي بین کودک و مراقب گفته مي به رابطه

(. 0)شدود  کودکدان اسدت مشدخی مدي    که همراه با به خطر افتادن سالمت 

تواند در چدارچوب خدانواده و ایتمداع اتفداق      سوءرفتار با کودکان نه تنها مي

سدوءرفتار بدا کودکدان در    . فتدد بیتواند اتفداق   بلكه در مدرسه نیز مي ؛بیفتد

گراياندده و  هدداي یسددماني و روانددي، رفتارهدداي احمددا  مدرسدده بدده آسددیب

شود که منجر به  آموز گفته مي با دانشآمیز در روابط عوامل مدرسه  خشونت

شود،  آموز مي صدمات رواني، عاطفي، ایتماعي، شناختي و یسماني بر دانش

آموز،  هاي تحقیرآمیز به دانش استفاده از اظهارات و کنايه :شامل مصاديق آن

آمدوز، ناديدده گدرفتن و مندزوي کدردن،       عبارات تهديدآمیز، تمسخر داندش 

جازات کردن، تنبیه بدني، زخدم، شكسدتگي و مدوارد    ترساندن، فرياد زدن، م

آموز توسط معلمان، مديران و کادر مدارس  سوءرفتار با دانش(. 2)استديگر 

کدار گرفتده    ههم بده عندوان نظدم بد     معمو ًو ( 3)در حا  اتفاق افتادن است

که اين امر يدک   ، درحالي(2)شود شود و به ندرت پرخاشگري شناخته مي مي

آموزان است و مدرسه را که بايد مكاني امن باشدد  حقوق دانشنوع تجاوز به 
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 آموزان ارتقاي سالمت دانش براير مدارس و پیامدهاي سالمتي آن و ارائه راهكارهايي آموزان د واکاوي سوءرفتار با دانش

 825/پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم  ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

هداي   و بايدد بدا برنامده   ( 0)به محلي نداامن بدراي آنهدا تبدديل کدرده اسدت      

رفع يا اصالح آن اقدداماتي   برايمدارانه قاطعانه با آن برخورد شود و  سیاست

ممنوعیددت  بددرايبرخددي کشددورها در یهددان قددوانیني  (. 8)صددورت گیددرد

امدا   ؛اندد  آمیز در مدرسه وضع کدرده  هاي خشونتهر گونه روشکارگرفتن  هب

شود کامال متعارا با قوانین است کده همدین    آنچه که در عمل مشاهده مي

مطالعات در اين زمینه نشدان  . دهد ها را افزايش مي مسئله را حادتر و نگراني

سدا  هدر سداله در سدط       0۱تا  02کودکان  درصد 81اند که بیش از  داده

ايدن در   ،اند هاي مختلف را تجربه کردهبدرفتاري و خشونت به صورت یهاني

حالي است که کشورهاي درحدا  توسدعه و کمتدر توسدعه يافتده خشدونت       

( 2108)مطابق با تحقیدق لدي  (. 2)اند بیشتري را از مدارس خود گزارش داده

آموزان آسیايي در مدارس مورد بدرفتاري و خشونت قدرار   از دانش درصد 33

کشدور ايدران کده کشدوري مسدلمان و داراي مبداني       متأسفانه (. 5)اند گرفته

آموزان  اسالمي و قرآني است از اين قاعده مستثني نیست، بدرفتاري با دانش

در بعضي مدارس کشور ايران به يک امر رايج تبديل شده است و چندان هم 

نده  مطابق با تحقیقات انجام شده مددارس کشدور   . گیرد مورد تویه قرار نمي

بلكده در بعدد تعامدل بدا      ؛تنهدا از شدادي و نشداط مدبثر برخدوردار نیسدتند      

آموزان که غالبا از سوي عوامل انساني مدارس چون معلمان، معاونان و  دانش

چنانكه بدا نگداهي بده    . شود داراي معضالتي عمیق هستند مديران انجام مي

ت علیده  شويم یدرم و ینايد   اخبار و شواهد در اقصي نقاط کشور متویه مي

آموزان در برخي مددارس روا  يافتده اسدت، بده قددري کده برخدي از         دانش

هاي روحي و رواني متأسفانه دچار انواع مشدكالت  آموزان یدا از آسیب دانش

اند کده بیشدتر بده دلیدل رسدیدن       شديد یسمي، حرکتي و رفتاري نیز شده

ر ممندوع  هرچند تنبیه بدني و کالمي در کشو. آسیب بدني به آنها بوده است

هاي آموزشي و مدارس ابالغ شده  ها به سازمان شده است و در قالب بخشنامه

شدود   گیرد و ایرا نمدي  تویهي قرار مي است؛ اما متأسفانه اين قانون مورد بي

آمدوزان شدده    سبب پديد آمدن مشكالت متعددي بدراي داندش  اين امر که 

شور به اشكا  مختلدف  آموزان در اکثر نقاط ک ها با دانش اين بدرفتاري. است

روا  دارد و شددتت آن بدده قدددري اسدت کدده سددبب تدرک تحصددیل برخددي    

رفتار  در رابطه با سوء 0358تا  0353در سا  (. ۱)آموزان هم شده است دانش

اما به دلیل  ؛حق ثبت شده است هشكايت ب 0825آموزان در مدارس  با دانش

ز عدادي شددن، تدرس    ها به د يل مختلدف اعدم ا   ديدگي نكه اغلب اين بزهاي

آمدوزان از عوامدل مدرسده و عواقدب آن، و مدوارد ديگدر گدزارش داده         دانش

آموزان در مدارس ايران آمداري بسدیار    رفتار با دانش شود، لذا میزان سوء نمي

در مقاله رفتدار زورگدويي   ( 0355)ابراهیمي مقدم(. 0)فراتر از اين تعداد دارد

وع آن در مدارس شهر تهران ویدود  آموز و میزان شی معلمان نسبت به دانش

(. 5)اشاره کرده اسدت هر سه خشونت فیزيكي، کالمي و رواني در مدارس را 

آمدوزان راهنمدايي    شیوع آزار یسماني در دانش( 0355)خوشابي و همكاران

 38آزار یسماني خفیف،  درصد 35، نشان دادندشهر تهران را در حد با يي 

تدویهي   بدي  درصدد  21آزار عاطفي و  درصد 52آزار یسماني شديد،  درصد

تواند آثار و پیامدهاي مخربي  آموزان مي رفتار با دانش سوء(. 5)شود اعما  مي

آموز ايجداد   را از لحاظ عاطفي، رواني، ایتماعي، یسماني و اخالقي در دانش

شواهد محكمي در . يادگیري آنها را هم تحت تأثیر قرار دهد کند و همچنین

ر تجربه شدده در دوران کدودکي و مشدكالت بهداشدت و     مورد حوادث ناگوا

در واقع اين مشكالت رواني (. ۱)سالمت رواني در دوره بزرگسالي ویود دارد

در ايدران  . از همان زمان کودکي آغاز شده و تا بزرگسدالي فدرد ادامده دارندد    

آموزان يكي از عوامل اصلي بزهكاري و فساد اخالقي، پديد  سوءرفتار با دانش

مشكالت رفتاري و ترک تحصیل، بیزاري از مدرسه و مشكالت عاطفي آمدن 

 بررسي» مقاله در( 03۱5)ضرغامي زاده و حسن خلیلیان،(. 01)باشد ديگر مي

 آمدوزان  داندش  در یسماني شكايات و مدرسه زاي استرس عوامل بین ارتباط

 یملده  از) مدرسه زاي استرس عوامل میان :گرفتند نتیجه «ساري شهرستان

 یسدماني  کالس و شدكايات  در شدن تنبیه ناظم، مدير، معلم، با شدن روروب

 اسدترس،  دلشوره، درد، معده سردرد، چون) ساري شهرستان آموزان دانش در

 پیكارسدكا  (.00)دارد ویدود  معندادار  رابطده ...(  و سدرگیجه  قلبدي،  ناراحتي

رفتدار معلدم سدبب     سدوء  به اين نتیجده رسدید کده   در تحقیق خود ( 2111)

کده نیداز بده    صدورتي   بده شود  آموزان مي استرس شديد در دانش راب واضط

نشدان  ( 2100)چن و وي(. 02)کنند درماني براي درمان پیدا مي مرحله روان

هدايي از افسدردگي و    آمدوزان دوره  دادند از نتايج اصلي خشونت علیه داندش 

نشان دادندد  ( 2105) گرشاف و هولدن(. 03)نفس در آنها است کاهش عزت

. تر و تعلق خاطر کمتر به مدرسه در ارتبداط اسدت   یه بدني با معد  پايینتنب

ضمن اينكه عالئم افسردگي و نگرش نامطلوب نسدبت بده مدرسده را پديدد     

نشان داد تجارب تلد  و  ( 2121)تحقیق آنجالکس و گودينگ(. 00)آورد مي

بده  ها در دوران کودکي با افسردگي، وسواس و اقددام   آزاردهنده از بدرفتاري

 در نيوالد نقش در مقاله(0350)يگل(. 01)خودکشي به شدتت معنادار است

 جده ینت اسدالم،  دگاهيد د از آندان  يمعندو  سالمت و فرزندان ينيد نفس عزت

 محبدت  از ديدگاه اسالم خشونت در تربیدت یايگداهي نددارد و بلكده     گرفت

 نقش آنها نفس عزت در فرزندان به گذاشتن احترام و کین نام انتخاب کردن،

در (. 08)شدود  يمد  کودکدان  يمعندو  سالمت يارتقا به منجر و دارد يثربم

چند خأل در اين زمینه ویود  شدنهايت با یستجو در پیشینه پژوهش محرز 

دارد، از یمله اينكه تاکنون پژوهش کیفي و به روش پديدارشناسي در ايدن  

ندین  همچ. زمینه انجام نشده است و يا محقق به آن دسترسي نداشته اسدت 

آموزان و متخصصدان انجدام    ها تاکنون از نظرات معلمان، دانش اغلب پژوهش

آموزان تا زماني که در مدارس هستند  اين در حالي است که دانش. اند گرفته

هداي خدود و    به دلیل عدم تجربه کافي و همچنین نگراندي از عواقدب گفتده   

کنندد و از ايدن    هايي که ویود دارد امكان دارد از گفتن واقعیت ابدا سوگیري

هايي را ندارد و همچنین اشراف بیشتري  قشر دانشجو چنین محدوديت براي

از طرف ديگر تاکنون پژوهشي در باب اين موضوع مخصوصا . به موضوع دارد

آموزشي آن مشكالت متعددي ویود دارد، انجام  نظامدر شهر کرمان که در 

 .نشده است
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 مژده علیزاده و سیدحمیدرضا علوي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /831

 روش
ظهور مدواردي کده در    .ها است پديدارشناسي مطالعه پديده

هددف از  . کندیم  شوند و ما آنها را تجربه مدي  تجربه ما ظاهر مي

پديدارشناسي بررسدي و کشدف معنداي نهفتده در تجربده افدراد       

ه دانشدجويان کارشناسدي   همد یامعه آماري اين پدژوهش  . است

نفدر بدود کده در     01001دانشگاه شهید باهنر کرمان بدا تعدداد   

نفر براسداس   05تحصیل بودند  مشغو  به 0011تا  0355سا  

گدزينش  . هدفمندد انتخداب شددند   -گیدري داوطلدب   روش نمونه

ها تا رسیدن به حد اشباع يعندي تكدراري شددن مقدو ت      نمونه

کننددگان   لذا تا زماني که ديگدر از سدوي مشدارکت    ؛ادامه يافت

بدراي  . اطالعات یديدي داده نشد فرآيند مصاحبه ادامده يافدت  

سداختاريافته عمیدق    روش مصاحبه نیمده  آوري اطالعات از یمع

در ابتددا موضدوع تحقیدق و هددف از انجدام آن و      . استفاده شدد 

همچنددین مددوارد مددرتبط بددا محرماندده ماندددن اطالعددات بددراي  

و سدسس اگدر آنهدا رضدايت و موافقدت       شدد  دانشجويان بیان مي

مالحظدات   همده . شدد  کامل داشتند، فرآيند مصاحبه انجام مدي 

کننددگان   ویه قرار گرفت، از یمله مشدارکت اخالقي نیز مورد ت

با رضايت کامل و عالقه در پدژوهش حاضدر مشدارکت کردندد و     

توانسددتند فراينددد  خواسددتند، مددي همچنددین هددر زمددان کدده مددي

و زماني که  شدها از قبل طراحي  پرسش. مصاحبه را ترک کنند

تدر شددن    دادند محقق بدراي روشدن   شوندگان پاس  مي مصاحبه

کرد کمدي بیشدتر    کننده درخواست مي از مشارکتبیشتر پديده 

کننده  هاي مشارکت تري از پاس  توضی  دهد و يا سبا ت یزئي

 ۱8دقیقده تدا    81از  معمدو ً هدا   مدتت زمان مصاحبه. پرسید مي

محرمانه بدودن اطالعدات بده هدر      براي. کشید دقیقه به طو  مي

ات کنندگان يک کد اختصاص داده شد و اطالعد  يک از مشارکت

تحلیدل   بدراي .  از طريق کدها مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند

ها از روش کاليزي استفاده شد، به ايدن صدورت کده ابتددا      داده

سدسس چنددين مرتبده خواندده      وها روي کاغذ پیداده   تمام متن

. شدند تا محقق درک کلي از بیانات دانشجويان بده دسدت آورد  

پدس از تفكدر   . شددند در مرحله بعد معاني يدا کددها اسدتخرا     

هايشدان زيدر    هدا وتفداوت   عمیق روي هر يک از کدها و شدباهت 

ها تشكیل شدند و سسس با تفكر بیشتر مضامین اصدلي   مضامین

بدراي تحقیقدات کیفدي    ( 0555) گابدا و لیدنكلن  . تشكیل شدند

معیارهاي اعتماد را معداد  پايدايي، تأيیدد را معداد  عینیدت و      

در . دانندد  در تحقیقات کمدي مدي   اعتبار را معاد  روايي دروني

ها اين بود کده محققدان    پژوهش حاضر مالک تأيید صحت يافته

هدا   از نظرات شخصي خود در مراحل گدردآوري و تحلیدل يافتده   

استفاده نكردند و همچنین از نتايج تحقیقات ديگران در تأيیدد  

ها  تعیین اعتبار يافته براي. هاي خود استفاده کردند نتايج يافته

 بددرايمحققددان تددا رسددیدن بدده حددد اشددباع صددبر کردنددد،   نیددز

هدداي نظددارت همكدداران و  هددا نیددز از روش اعتمادپددذيري يافتدده

در ذيدل یددو  حداوي    . کنندگان استفاده شدد  ارزيابي مشارکت

 :کنندگان آورده شده است اطالعات مشارکت

 

 ها کننده مشخصات شرکت -1جدول 

 مقطع تحصيلی سن ینس رشته تحصيلی

 کارشناسي 20 مرد تاري 

 کارشناسي 21 زن شناسي روان

 کارشناسي 22 زن شناسي روان

 کارشناسي 20 زن علوم تربیتي

 کارشناسي 20 زن اقتصاد

 کارشناسي 23 زن شیمي

 کارشناسي 22 زن علوم تربیتي

 کارشناسي 20 مرد زبان انگلیسي

 کارشناسي 22 زن شناسي روان

 کارشناسي 20 مرد فیزيک

 کارشناسي 20 مرد محض رياضي

 کارشناسي 20 زن تربیت بدني

 کارشناسي 23 زن علوم اطالعات و ارتباطات

 کارشناسي 25 زن زبان انگلیسي

 کارشناسي 05 زن تربیت بدني

 کارشناسي 05 زن الهیات

 کارشناسي 20 زن الهیات

 کارشناسي 20 مرد شیمي
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 آموزان ارتقاي سالمت دانش براير مدارس و پیامدهاي سالمتي آن و ارائه راهكارهايي آموزان د واکاوي سوءرفتار با دانش

 830/پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم  ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

 ها يافته
واکداوي تجدارب دانشدجويان از    هداي پدژوهش مبندي بدر      مطابق با يافتده 

رفتار با آنها در مددارس و اسدتخرا  کددهاي حاصدله از بیاندات آنهدا پدنج         سوء

آمدوز،   هاي کالمي نسبت به داندش  مضمون اصلي از یمله اعما  انواع خشونت

اعتبارسازي شخصیت  آموز، بي هاي رفتاري نسبت به دانش اعما  انواع خشونت

گرايدي از   محوري بر مدارس و عدم اعتددا   عدالتآموز در کالم، نبود روح  دانش

، ضدمن اينكده آثدار و پیامددهاي     شدکد اولیه حاصل  81هشت زيرمضمون و 

کدد   30سالمتي اين سوءرفتارها نیز در يک مضمون اصلي و سه زيرمضمون و 

رفتارها و پیامددهاي   در ذيل هر يک از یداو  مرتبط با سوء. اولیه یاي گرفتند

 . ه استشدآن بیان  سالمتي حاصل از
 

 رفتار در مدارس با آنها آموزی دانشجويان از سوء تجارب زيسته دانش -2 جدول

 کدهای اوليه زيرمضامين مضمون

 آموز هاي کالمي نسبت به دانش اعما  انواع خشونت

کددار بددردن الفدداظ رکیددک و    بدده

 آموزناشايست نسبت به دانش
 ناسزاگويي آموز،نداشتن عفت کالم در رابطه با دانش

تندددي در صددحبت کددردن بددا    

 آموز دانش

کدار   آموز، تذکر دادن همراه با عصبانیت و فريداد زدن، بده   داد و فرياد زدن بر سر دانش

 هاي دوستانه در تذکر دادن نگرفتن روش

هدداي رفتدداري نسددبت بدده  اعمددا  انددواع خشددونت

 آموز  دانش

حمددالت تهددایمي بدده سددمت    

 آموزدانش

آموز، پرتاب کردن اشیاء بده  ند همراه با عصبانیت به سمت دانشهاي سريع و ت حرکت

 آموزسمت دانش

برخدددورد فیزيكدددي شدددديد بدددا 

 آموز دانش

، کشدیدن مدو،   ...تنبیه بدني شديد با انواع وسايل اعم از چوب، خدط کدش، شدلنگ و    

کشیدن لپ، کشیدن گوش، توسَري زدن، سیلي زدن، بده د يدل متعددد از یملده بده      

نخواندن،رعايت نكردن سكوت و قوانین، دير رسیدن بده کدالس، ننوشدتن    دلیل درس 

عدالتي، تنبیه از روي عصبانیت  تكالیف، تنبیه از روي عدم آگاهي از اصل حقیقت و بي

 و خشم

ايجدداد کددردن فضدداي متشددنج و 

 مستبدانه در کالس و مدرسه

آمدوز بده مددت    آموز به سكوت مطلق در کالس، ایبار به ايسدتادن داندش   ایبار دانش

آموزان از روي خشم و اسدتبداد، ايجداد تدرس شدديد در      طو ني، ديدن تكالیف دانش

آموزان، یرأت سخن گفتن در کالس، انتقادناپذيري و گدوش نددادن بده نظدرات      دانش

آموز، هراس از صحبت کردن يا مطرح کردن مشكالت خدود بدا معلدم، معداون و      دانش

 عاون و مدير بودنبین م مدير،به طور مداوم زير ذره

اسددددتفاده زيدددداد از عبددددارات   آموز در کالماعتبارسازي شخصیت دانش بي

 تحقیرآمیز و تهديدآمیز

آموز توسط معلم، معاون و مدير، تحقیر فرد خاطي یلوي ديگران، تحقیدر   تحقیر دانش

آموز به د يل گوناگون اعم از درس نخواندن، سدكوت   آموزان ضعیف،تهديد دانش دانش

 ...، انجام ندادن اعما  ديني، عدم حفظ حجاب ونكردن

تبعددددیض گذاشددددتن میددددان    محوري در کالس و مدرسه نبود روح عدالت

 آموزان در کالم و رفتار دانش

آمدوزان درسدخوان و ضدعیف، تفداوت      تفاوت گذاشتن اعدم از تفداوت گذاشدتن میدان داندش     

اي،  اسداس برخدورد سدلیقه    آمدوز بدر   گذاشتن میان طبقات ایتماعي متعلمان، رابطه با دانش

 آموزان ضعیف برچسب زدن به دانش

سختگیري در امور غیرضروري به یاي حدل مشدكالت،رفتارهاي بده شددتت زنندده بدا        افراط گرايي گرايي عدم اعتدا 

آموزان،تنبیده   آموز، بداخالقي و سدختگیري زيداد، سدرزنش بدیش از حدد داندش       دانش

آمدوزان،   ، داد و فرياد بیش از حد بر سر داندش تویهي به آنها آموزان ضعیف و بي دانش

 آموزان به انجام فرايض ديني آموزان به طور مداوم، ایبار شديد دانش چک کردن دانش

 

 رفتار در مدارس با آنها آموزی دانشجويان از سوء پيامدهای سالمتی تجارب زيسته دانش-3جدول 

 کدهای اوليه زيرمضامين مضمون

کاهش سالمت 

روانددددددددي و 

ایتمدددددداعي 

 آموز دانش

، دچار اضطراب و ترس شديد شددن بدا   (استرس پس از رويداد)احساس ترس، اضطراب و نگراني حتي پس از اتمام دوران مدرسه خلقي -اختال ت عاطفي

 آموز، تنفر داشتن از معلم، معاون و مدير به دلیدل رفتدار نامناسدب، کدابوس     فكر کردن به مدرسه، تنبیه عامل سرخوردگي دانش

ديدن در خواب و توهمي شدن، ساختن يک کابوس تل  از مدرسه، ترسناک ديدن مدرسه، نداشتن امنیدت یسدمي و رواندي در    

مدرسه، احساس بدي داشتن از بودن در محیط پرتنش مدرسه، فقدان نشاط و دچار شددن بده غدم و انددوه مخصوصدا در دوران      

 مدرسه، تنفر از دين و نماز به دلیل زور و ایبار

آموز به دلیل زورگدويي عوامدل    پذيري دانش آموز حتي با اتمام دوران مدرسه، عدم اطاعت به ویود آمدن روحیه لجبازي در دانش ایتماعي-اختال ت رواني

 آموز آموز و ايجاد نقی در روابط او با ديگران، پديد آمدن روحیه پرخاشگري در دانش گیر شدن دانشمدرسه، گوشه

 ناختيشدد روانپیامدددهاي 

 تحصیلي

عالقگي به مدرسه، بهانه آوردن در رفدتن بده مدرسده، حدس نفدرت از      کاهش انگیزه پیشرفت، کاهش انگیزه رفتن به مدرسه، بي

آمدوزان بده   گريزي، سرکوب شدن اسدتعدادهاي داندش  درس و کتاب و مدرسه به دلیل رفتارهاي نامناسب عوامل مدرسه، مدرسه

يست عوامل مدرسه از یمله تنبیه و تحقیدر، حدس انزیدار از درس بده علدت محدیط پدرتنش و        تویهي و رفتارهاي ناشادلیل بي

هاي افراطي سدبب دلزدگدي از    عالقگي به انجام تكالیف، سختگیري زاي مدرسه، فراري شدن از مطالعه، کتاب و درس، بياسترس

 تویهي به آنها آموزان ضعیف به دلیل تحقیر و بيتر شدن دانش مدرسه، ضعیف
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 مژده علیزاده و سیدحمیدرضا علوي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /832

 گيری بحث و نتيجه
از  تعددداد کمدديدر بیددان نتددايج پددژوهش حاضددر بايددد گفددت هددر چنددد  

 ؛کنندگان به برخي رفتارهاي صحی  مدارس با خود اشداراتي داشدتند   مشارکت

کنندگان ارزيابي و تجارب خوبي از رفتار عوامدل   اما در مجموع تمامي مشارکت

ي دانشجويان در پژوهش تمام شدمحرز  اي که به گونه. مدرسه با خود نداشتند

هداي کالمدي و    حاضر مطابق با بیانات و تجارب خود در معرا انواع خشدونت 

ها  دانشجويان اغلب اين خشونت. اند یسماني از سوي عوامل مدرسه قرار گرفته

را شامل فرياد زدن بر سر آنها، هجوم بردن به سمت آنها، پرتاب کردن اشدیاء و  

هداي نامناسدب و رکیدک توسدط عوامدل       ز واژهوسايل به سمت آنها، استفاده ا

مدرسه به آنها، تذکر دادن همراه بدا فريداد و عصدبانیت، اندواع تنبیده از یملده       

ايستادن به مدت طو ني، تنبیه بدني شديد با وسايل گونداگون اعدم از چدوب،    

. دانسدتند  مدي ... ، کشیدن مو، لپ، گوش و سدیلي زدن و  ...خط کش، شلنگ و

استفاده . ندگان هر کدام به مواردي از موارد فوق اشاره کردندکن تمامي مشارکت

آموزان و تنددي در صدحبت    هاي رکیک و نامناسب به دانش زياد از الفاظ و واژه

کننددگان بدود، چنانكده     هاي اصلي مشارکت ها و شكايت کردن با آنها از دغدغه

ون عفت کالم اصال در مدارس نیسدت بده خودشد   »:گفت اي مي کننده مشارکت

آموز بگن و هیچكس هدم هیچدي    ایازه میدن هر چي دلشون میخواد به دانش

خصوص تنبیه بددني بدا اندواع وسدايل نیدز از       بهتنبیه و (. 5کد)«بهشون نمیگه

يادمده  »:گفت اي مي کننده مشارکت. کنندگان بود هاي شديد مشارکت نارضايتي

هدا   شدتباه بچده  يه معلم تاري  داشتیم که خیلي بدینس بود و از کدوچكترين ا 

آمدد انگدار    ترسیدن، وقتي بده مدرسده مدي    گذشت، همه مدرسه ازش مي نمي

افدتم تدنم    کرد، وقتدي يدادش مدي    حكومت نظامي بود، خیلي بد هم تنبیه مي

آور و مسدتبدانه بدر کدالس و مدرسده بده       ايجاد يک یو تشنج(. ۱کد)«لرزه مي

آموز پديد  دانش اي که ترس شديدي از صحبت کردن با عوامل مدرسه در گونه

توانست مشكالتش را به آنها بگويد از ديگر تجارب  آموز نمي آورده و حتي دانش

از منظر دانشجويان بر مدارس کشور ايران روح ایبار و استبداد . دانشجويان بود

از منظر دانشجويان هدی   . پذيري محض از عوامل مدرسه حاکم است و اطاعت

اکثر دانشجويان اين اعمدا  را کدامال   . د نداردانتقاد پذيري در کادر مدرسه ویو

دار  آموز و مسداوي بدا خدشده    غیراخالقي و غیر انساني و نوعي توهین به دانش

هداي   ویود خشونت در مدارس ايران به شدیوه . دانستند کردن شخصیت او مي

 ، خوشدابي و همكداران  (0351)يدزدي  گوناگون در تحقیقات قبلي چون علومي

از نظر دانشدجويان نده   . نیز اثبات شده است( 0355) مقدم و ابراهیمي (0355)

بلكده   ؛کردندد  آمیدز اسدتفاده مدي    هاي خشدونت  تنها معلمان در کالس از روش

آمیز  معاونان و مديران هم به یاي یلوگیري و واکنش نسبت به اعما  خشونت

معلمان به پشتیباني از آنها پرداخته و حتي خود نیز گاهي به اعمدا  خشدونت   

رساند که در مدارس هدیچكس   اين مطلب مي.  پرداختند آموزان مي یه دانشعل

آمیدز نسدبت بده     حاضر به نهي کردن عامالن خشونت از اعما  عمل خشدونت 

در همدین راسدتا بازرگدان و    . آموزان و يا حتي تذکر دادن به آنها نیسدت  دانش

اعما   در تحقیق خود نتیجه گرفتند واکنش عوامل مدرسه در(0352) لواساني

تفاوتي و پشتیباني از آنهدا   تویهي، بي آموزان بي خشونت بدني معلمان به دانش

در تبیین اين نتیجه بايدد   (.3)کنند آموز شاکي را تنبیه مي است و يا خود دانش

اما ايدن   ؛در امر تعلیم و تربیت داشتن اقتدار در معلم امري ضروري استگفت 

ر واقع حفدظ اقتددار بدراي خدار  نشددن      د. اقتدار بايد در کنار صمیمیت باشد

آموز از مسیر صحی  خود و يا براي آسیب نزدن او به ديگران و نیز حفدظ  دانش

اما باز بايد تویه داشت منظدور از   ؛آموز امري ضروري استسالمتي خود دانش

همچنین . ها نسبت به او نیستآموز و يا اعما  انواع خشونتاقتدار، تنبیه دانش

به فرزنددت ناسدزا نگدو و او را ندزن و     »:فرمودند (ص)ست که پیامبردر روايت ا

، طبق اين روايت مربي هم بايد در تربیت فرزندد از سده   «نسبت به او بدي نكن

عامل دوري کنند، يكي ناسزاگويي است و ديگري تنبیده رواندي و مدورد ديگدر     

ممكدن   ، تربیت با خشدم «  ادب مع غضب» :فرمايند تنبیه بدني است و باز مي

رسد اين امر هنوز براي برخي از عوامل مدرسه یدا  متأسفانه به نظر مي. نیست

دانندد کده   آموز مي گري به دانشنیفتاده است و آنها اقتدار را مساوي با خشونت

اي معكدوس   کامال اشتباه است و به یاي اينكه تأثیر مثبت داشته باشد نتیجده 

آمدوزان دارد، از یملده    يادي بدر داندش  زيرا تنبیه بدني آثار نامطلوب ز. دهد مي

انگیزاند که اين خود تبعداتي چدون از بدین رفدتن      حس حقارت را در آنها برمي

همچندین  . طلبدي آنهدا را در پدي دارد    نفدس و اسدتقال    اعتماد به نفس، عدزت 

سازد و چه بسا روحیه کینه و انتقام را در آموز را نسبت به معلم بدبین مي دانش

شدود  کند، ضمن اينكه سبب مياو را از درس و مدرسه بیزار مي او پديد آورده،

تدر  کودک به واسطه الگو پذيري از معلم با کودکان همسن و سا  و يا کم سا 

از خود نیز با خشونت رفتار کند و يا در بزرگسالي با قرار گرفتن در یايگاه مادر 

 . ونه رفتار کندآموزان خود نیز اينگيا پدر و يا در حیطه آموزشي با دانش

رسد يكي از عوامل اصلي خشدونت در مددارس    از طرف ديگر به نظر مي

تدویهي والددين و یامعده     ن نظام آموزشي، به بيتویهي مسئو  عالوه بر بي

تنبیه بدني در مددارس بدا   ( 2100)طبق تحقیق چن و وي. نیز بستگي دارد

بايدد گفدت اگدر    لدذا  .  (03)نگرش مثبت یامعه و والدين رابطه مثبتدي دارد 

والدين و یامعه واکنش شديدتري نسبت به ايدن مسدئله داشدتند بده طدور      

البتده  . توانست کاهش يابدد  آموزان مي ها نسبت به دانش حتم میزان خشونت

تویه نكردن يا کم تویه کدردن یامعده و والددين بده مسدئله خشدونت در       

ت نااگاهي و يا آگاهي بسدیار انددک والددين از حدق و     تواند به علّ مدرسه مي

خصدوص بدا تویده بده اينكده ايدن        به. حقوق فرزندشان در مدرسه نیز باشد

هداي   تحقیق در شهر کرمان انجام شده بايد گفت در اين شدهر و شهرسدتان  

تویهي شديدي از سدوي والددين نسدبت بده برخدورد عوامدل        اين مرکز بي

تدویهي و آگداهي انددک سدبب      ايدن بدي  . داردمدرسه با فرزندانشان ویدود  

شود والدين حق و اختیار کامل را بده مددارس بدهندد و آنهدا را در ايدن       مي

لذا تدا زمداني کده فرهندگ حداکم بدر        ؛زمینه صاحب اختیار و قدرت بدانند

یامعه و نوع نگرش والدين چنین امري را مورد تأيیدد و تصدديق حتدي بده     

ه طدور حدتم تغییدر و تحدولي هدم اتّفداق       دهد ب صورت غیرمستقیم قرار مي

 . افتد نمي
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 آموزان ارتقاي سالمت دانش براير مدارس و پیامدهاي سالمتي آن و ارائه راهكارهايي آموزان د واکاوي سوءرفتار با دانش

 833/پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم  ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

آمدوزي   نتايج ديگر پژوهش حاضدر از تحلیدل تجدارب زيسدته داندش     

اعتبارسدازي شخصدیت    هداي اصدلي بدي    دانشجويان رسیدن بده مضدمون  

محوري در کالس و مدرسه و عددم   آموزان در کالم، نبود روح عدالت دانش

و ناکارآمددي ديگدري در   گرايي بود کده ايدن هدم نشدان از ضدعف      اعتدا 

بیشترين عباراتي که در بیانات . هاي تربیتي کادر انساني مدارس است روش

شد عبارات تحقیر کردن، تهديد  دانشجويان در اين زمینه به وفور يافت مي

تهديدد بدراي نمدره خدوب     . کردن، تفاوت گذاشتن و سرزنش کدردن بدود  

ز خواندن و تحقیدر  گرفتن، درس خواندن، رعايت نظم، حفظ حجاب و نما

آموز به دلیل عدم انجام هر يک از موارد فوق يا بدرآورده نشددن هدر     دانش

هاي فوق و يا د يل ديگر و همچندین فريداد زدن بدر سدر      يک از خواسته

آموزان با عصبانیت و حتي تذکر دادن يک مسئله مفید هم همراه با  دانش

تبعدیض طبقدات   آمدوزان از   تبعیض گذاشدتن میدان داندش   . عصبانیت بود

تدر از   آمدوزان زرندگ و ضدعیف    ایتماعي گرفتده تدا تبعدیض میدان داندش     

شدتت اين آسیب مانند تنبیه بده قددري   . هاي ديگر دانشجويان بود دغدغه

کنندگان در پدژوهش حاضدر بده ابعداد      درصد از شرکت 51بود که حدودا 

 .آموزان اشاره کردندد گوناگون تبعیض گذاشتن عوامل مدرسه میان دانش

عدالتي مخالف است و آن اين در حالي است که قرآن کريم به شدتت با بي

شناسي قرآن کريم چنانكه در بعد انسان. شمردرا یزء گناهان بزرگ برمي

و از يدک نفدس واحدده خلدق شدده      ها بدا هدم برابدر هسدتند     همه انسان

 ؛كديگر ندارند، پس هی  تفاوتي با ي(5:زمر)«...خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»اند

خواهد که به عدالت با يكديگر اين منبع عظیم همواره از مسلمانان ميلذا 

کده همدواره   (ص)پیدامبر . (5:مائده)«...اعدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»:رفتار کنند

کردند نه تنهدا  آور عد  بودند و براي برقراري آن تالش و کوشش ميپیام

یم و تربیت نیز رعايت آن را وایب دانسته در یامعه بلكه در امر خطیر تعل

و عدم رعايت آن توسط معلم را مساوي بدا خیانتكداران و عدذاب اخدروي     

هر مربي کده سده کدودک از ايدن امدت را      »: فرماينددانند، چنانكه مي مي

شدان را   و فقیر و غني( دار شود تعلیم و تربیت آنها را عهده)کند سرپرستي

(. 05)«شدود  ت با خیانتكداران محشدور مدي   يكسان آموزش ندهد روز قیام

تحقیر و تمسخر کودک و يا دست انداختن او یلوي ديگران نیز به دلیدل  

درس نخواندن، شیطنت کردن و يا هر دلیل ديگري و خنديدن ديگران به 

بلكه معلدم را نیدز فدردي     ؛او نه تنها آثار رواني نامطلوبي براي کودک دارد

یر تعلیم و تربیت و البته ضعیف ا يمان یلوه ناآگاه و بدون علم در امر خط

 ؛انجام چنین اعما  قبیحي نه تنها داراي آثار سوء دنیوي هستند. دهد مي

( ص)بلكه نتايج نداگوار اخدروي را نیدز بده دنبدا  دارندد، چنانكده پیدامبر        

کسي که مرد يا زن مسلماني را بهتان بزند يا درباره او سخني » :فرمايد مي

دهد تا  و نیست خدا او را در قیامت روي تلي از آتش قرار ميبگويد که در ا

همچندین اسدت کده مطالعدات اخیدر نشدان       . «از عهده آنچه گفته برآيدد 

دهند هر چه معلمان بیشتر از عبارات تحقیرآمیز و تهديدآمیز نسبت به  مي

آموزان بیشدتر بده مشدكالت عداطفي و      کنند دانش آموز استفاده مي دانش

نفس و اعتماد به نفس آنهدا نیدز    شوند، ضمن اينكه عزت يرفتاري دچار م

نیز زورگويي  (5)مقدم و همكاران در همین راستا ابراهیمي.  يابد کاهش مي

کالمي معلمان را در پنج منطقه از شهر تهران نتیجه گرفتندد کده بیشدتر    

 . شامل مسخره کردن، تحقیر کردن و تهديد کردن بود

رفتارهدا بدا    دهاي سالمتي ناشي از سوءنتايج ديگر پژوهش حاضر پیام

آمدوزي   آموزان بود کده کددهاي اولیده آن از تجدارب زيسدته داندش       دانش

خلقي، د  دانشجويان استخرا  و در نهايت سه زيرمضمون اختال ت عاطفي

تحصدیلي   شدناختي  روانایتمداعي و پیامددهاي    شدناختي  رواناختال ت 

تعدامالت نامناسدب عوامدل     رفدت  طور که انتظار مدي  لذا همان. شدحاصل 

هاي یسماني، رواني و  آموزان سبب پديدآيي آسیب انساني مدارس با دانش

چنانكده عبداراتي   . شدد  آموزان مي ناپذيري بر دانش خلقي و عاطفي یبران

چون نداشتن حس خوب به مدرسه، ترس، اضطراب، نگراني، کابوس ديدن 

یانات دانشجويان يافدت  در خواب، توهمي شدن و موارد ديگر به وفور در ب

به دلیدل  . گذاشتند شد که برخي از آنها تا بزرگسالي فرد را آسوده نمي مي

شدود،   محدوديت در حجم مقاله تنها به يک نمونه از اين تجارب اکتفا مدي 

ام ندارم، همیشه از  من حس خوبي به دوران مدرسه»: گفت دانشجويي مي

 اب داشتم، هنوز هم اضدطراب اضطر...درس پرسیدن، امتحان، رفتار معلم و

هاي معلمداي سدختگیر رو دارم، هندوز هدم کده هندوز        رفتن به سر کالس

بینم، با نگراني از خواب بیدار میشم، ترس  خواباي بدي رایع به مدرسه مي

لدذا   (.03کدد )«گیره که نكنه بايد دوباره برم مدرسه همه ویودم رو فرا مي

انگیزگدي و  موزان، آنها را دچدار بدي  آمطابق با اين نتیجه سوءرفتار با دانش

عالقگي نسبت به مدرسه و متعلقات آن چون درس خوانددن يدا   تنفر و بي

نكه سدبب افدزايش تدرس، اضدطراب و     ايکند، ضمن مي... کتاب خواندن و

هاي روحي آنها شده و اين آثار منفدي نده تنهدا در همدان زمدان      آشفتگي

ايدن امدر   . کندد ال  ايجاد ميمدرسه بلكه در دوران بزرگسالي فرد هم اخت

. شدود سبب پديد آمدن مشكالت یسمي و اختال  در خواب آنها هم مدي 

 و شوزآمد  وزارت ديشد يتویهيب امر نيا يهاعلت از رسديم نظر بهلذا 

تویهي بده   آموزان و از طرف ديگر بيبه حفظ سالمت رواني دانش رورشپ

ر ديدن مبدین اسدالم    آموز کده د هاي تربیتي منطبق با فطرت دانشروش

اي که اگر نظام آمدوزش و پدرورش بدا    باشد؛ به گونهمطرح شده است، مي

هاي رواني  کرد به طور حتم اين آسیبعامالن خشونت قاطعانه برخورد مي

 دسدتورات  به مدارس اگر يافت و از طرف ديگرآموزان کاهش ميدر دانش

 با رابطه در (ع)طهارا ائمه رهیس به و کرده يشتریب تویه اسالم نیمب نيد

 نده یزم نيا در خودي الگو را آنها و کردنديم تویه شاگردانشان و فرزندان

توانسدتند بدراي    تدري را مدي  فضداي مطلدوب   حدتم  طدور  به دادنديم قرار

در تحقیق خدود ايدن امدر را    (0350)چنانكه گلي .آموزان ايجاد کنند دانش

ش حاضدر گرشداف و   مطدابق بدا نتدايج پدژوه    (. 08)مورد تأيیدد قدرار داد  

ترين عارضه تنبیه بدني پديد آمددن عالئدم    اثبات کردند اصلي(00)هولدن

زا در  بیشترين مبلفه استرس( 02)پیكارسا .آموزان است افسردگي در دانش
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 مژده علیزاده و سیدحمیدرضا علوي

 ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /830

آنجالکس و . آمیز معلمان در کالس دانست مدارس را در رفتارهاي توهین

بدا مشدكالت    نشان دادند بدرفتاري بدا کدودک در کدودکي    (01)گودينگ

سالمت رواني او در بزرگسالي ارتباط دارد که دو مورد از آنها افسدردگي و  

راسدتا   رفتارهاي خودآزاردهي بود که در اين دو بعد با پژوهش حاضدر هدم  

 . به همین نتیجه رسیدند( 2100)همچنین چن و وي.است

مطابق با نتايج ديگر پژوهش تعامالت نامناسب در مدارس تأثیرات منفدي  

کنندگان اذعان  برخي از مشارکت. گذاشت واني بر روابط ایتماعي افراد نیز مير

هداي عوامدل مدرسده سدبب سدرخوردگي و کداهش        داشتند که پرخاشدگري 

 ؛شد نفس آنها در برخورد با ديگران و پديد آمدن حس لجبازي در آنها مي عزت

ر قدرار  آمدوزاني کده در مددارس مدورد سدوءرفتا     لذا مطابق با اين نتیجه داندش 

شدوند و مسدتعد   گیرند در روابط ایتمداعي خدود نیدز دچدار مشدكل مدي       مي

گیري بايد تویده داشدت   در باب اين نتیجه. شوندپرخاشگري به ديگران نیز مي

در ايدن دوره نویواندان   . سنین نویواني سنین مهم و حساسي اسدت  مخصوصاً

سیر طوفان غرايز و خواه و بسیار کم تجربه هستند و البته اطلب، آزادي استقال 

تواندد  هیجانات آنها بر عقلشان مسلط است و مدي  معمو ًلذا  ؛هیجانات هستند

همچنین اين دوران دوران انتقا  به مرحله . آنها را به سمت افراط و تفريط ببرد

آموز انتظار دارد ديگران همچون يک بزرگسا  بده او  بزرگسالي است پس دانش

حا  اگر مددارس بددون در نظدر گدرفتن     . کنند نگاه کنند و احترامش را حفظ

آموز به احساسات و عواطف آنها ضربه وارد کنند به طور موقعیت حساس دانش

شوند و اين سرخوردگي تبعاتي را بدراي آيندده   حتم آنها دچار سرخوردگي مي

اي براي به عبارت ديگر رفتارهاي نامناسب عوامل مدرسه با آنها زمینه. آنها دارد

تواند هاي ذهني و عاطفي در آنها شده که گاهي ميکشمكش و درگیريايجاد 

برخي نیز از عوامل مدرسه تقلید . سبب پنهان کردن خشمي نهفته در آنها شود

اندد در بزرگسدالي و در    نكه در مدرسه مورد تهایم قرار گرفتهايکرده و به دلیل 

ي لجباز بهازند و يا پرد ارتباط با ديگران و يا حتي شاگردان خود به خشونت مي

 هدم  يرمنطقد یغ اعمدا   به دستحتي امكان دارد  و پردازندمي و پرخاشگري

کنند تري دارند سعي ميبرخي ديگر از یمله دختران که روحیه حساس. دنبزن

 . ارتباط خود را با ديگران کاهش داده تا دچار سرخوردگي کمتري شوند

هدا و   ه در معرا سختگیريآموزاني ک نتايج ديگر پژوهش نشان داد دانش

رفتارهاي افراطي و تند مدارس بودند بیشتر دچدار کداهش انگیدزه تحصدیل و     

کنندگان که مجبور بودندد بده هدر دلیلدي      اکثريت مشارکت. شدند پیشرفت مي

اي که بار نامطلوب بودن آن هم زيداد   هاي زيادي از عمرشان را در مدرسه سا 

روح بدودن فضداي    دلیل سخت و سرد و بدي بود بگذرانند، اذعان داشتند که به 

هاي افراطي و نبود روابط انساني و اخالقي با آنهدا   حاکم بر مدرسه و سختگیري

به نظر من معلمدا و معاوندا   »:گفت مي00کد. به نوعي از مدرسه بیزار شده بودند

ها خدوب   و مديران بايد از لحاظ رفتاري آموزش داده بشن که در مدرسه با بچه

نه يده محدیط ترسدناک کده      بخشي رو ايجاد کنن و يک محیط آرام رفتار کنن

آمدوزان بده    هداي داندش   عالقگي در واقع اکثر بي. «همه رو از مدرسه بیزار کنن

هاي افراطي و ترس از معلمدان و امتحدان و مدوارد     دلیل خشونت و سختگیري

در  عالقگدي چهدار واژه فدراوان    تنفر از درس، دلزدگي، بیدزاري و بدي  . ديگر بود

در همددین راسددتا گرشدداف و . کنندددگان بددود بیانددات ايددن دسددته از مشددارکت

  آموزاني که در مدارس بیشدتر مدورد خشدونت    نتیجه گرفتند دانش(00)هولدن

. شدوند  گیرند دچار کاهش تعلق به مدرسه و کسب معدد  پدايین مدي    قرار مي

ت آمدوزان ايراندي بده علد     نیز اذعدان داشدت تعددادي از داندش    (۱)يزدي علومي

تنبیه دچار دلسردي شدده و تدرک تحصدیل     مخصوصا هاي مدرسه و بدرفتاري

بايدد گفدت   . نیز مشابه اين نتیجه را گرفت( 2111)همچنین پیكارسكا. اند کرده

ترين و اولین مسائل در هر نظام آموزشي برقدراري يدک رابطده    يكي از ضروري

بطدي اسدت کده    در پرتدو چندین روا  . آموز استآمیز از دانشدوستانه و حمايت

آموز احساس تعلق به مدرسه کرده و عوامل مدرسه را چون والدين خدود  دانش

کند و اين امر به طور حدتم در رشدد و   اي گرم برقرار ميبیند و با آنها رابطهمي

امدا زمداني کده چندین روابطدي      . بالندگي تحصیلي او هم بسیار تأثیرگذار است

آمدوز شدكل   به مدرسده در داندش   تعلقيحاکم نباشد به طور حتم احساس بي

امدا  . تواند در پیشرفت و آينده تحصیلي او تأثیرگذار باشدد گیرد که خود ميمي

 بددا مدددارس رانيمددد و معلمددان و معاونددان انمیدد روابددط نيددا کدده يزمددان تددا

 باشددد گذاشددتن ضیتبعدد و خشددونت و بدداریا ،زور بددر يمبتندد آمددوزان شداندد

 رهدا  آنز ا خواهدد يمد  لحظه هر که ندیبيم يزندان ونچ را رسهدم وزآم دانش

 ؛کندد ينم جاديا آموزدانش يبرا را شرفتیپ و رشدامكان  تنها هن اضف نيا. شود

 خدود  يگندد ز زمدان  نيتدر تياید ح در که آنها از را يشاد و نشاط فرصت بلكه

در واقدع عوامدل    .کندد مدي  زارید ب لیتحصد  و درس از را آنهدا  گرفته و هستند،

آمدوزان را  توانند داندش ا رفتارهاي تند و افراطي خود ميکنند بمدرسه فكر مي

ورزي شايد در کوتاه مدت نظمي ظداهري  منضبط کنند غافل از اينكه خشونت

آمدوزان را دچدار    امدا متأسدفانه در درازمددت داندش     ؛را بر مدارس حاکم کندد 

کندد کده آيندده آنهدا را هدم       هاي فراواني حتي در زمینه پیشدرفت مدي   آسیب

 . ناپذير هستند اع خود قرار داده و کامال یبرانالشع تحت

 

 گيری نتيجه
آمدوزان در  گیري پژوهش حاضر بايد گفت سوءرفتار بدا داندش  در نتیجه

. گذارد مدارس تأثیرات منفي و درازمدتي بر سالمت تحصیلي و رواني آنها مي

ت به آموزان نسب هاي زيادي مخصوصا از سوي دانشبا ویود اينكه نارضايتي

دار شدددن شخصددیت و آن ویددود دارد و ايددن اعمددا  را مسدداوي بددا خدشدده

تدویهي شدديدي از سدوي    دانند اما اين پديده مورد بدي نفس خود مي عزت

ربط قرار گرفته است و در عمل نظارت دقیقي بر آن نیست کده  نهادهاي ذي

معده  از طرف ديگر با تویه به اينكه مدا در يدک یا  . نیاز به مقابله یدتي دارد

کنیم و به طور حتم نگرش، افكار و اعمالمان هدم  اسالمي و قرآني زندگي مي

لدذا   ؛بايد مطابق با اين دين باشد تا سعادت دنیوي و اخروي را بدست آوريم

بنابراين اگر . امر خطیري چون تعلیم و تربیت نیز از اين قائده مستثني نیست

را بدا آراء اسدالمي و قرآندي    آموزان  اين تعامالت نامناسب در مدارس با دانش

مطابقت دهیم، خواهیم ديد اين نحوه تعلیم و تربیت در مددارس مطدابق بدا    
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 آموزان ارتقاي سالمت دانش براير مدارس و پیامدهاي سالمتي آن و ارائه راهكارهايي آموزان د واکاوي سوءرفتار با دانش

 838/پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم  ، شماره چهارم0011دوره پنجم، زمستان 

روح و تعددالیم اسددالمي و قرآنددي نیسددت و بدده تبددع آن مطددابق بددا فطددرت  

گري و سوءرفتار با کودکان  اسالم با هر گونه خشونت. آموزان هم نیست دانش

ت کامال مخالف است و آن را مدورد  و نویوانان مخصوصا در امر تعلیم و تربی

در واقع روح حاکم بر تعالیم اسالمي روح محبت، مهرباني، . دهد نفي قرار مي

کننده سالمت  نفس کودکان و نویوانان است که تضمینمودتت و حفظ عزت

مندابع اصدیل ديندي هدر گونده      . یسماني و رواني و معنوي آنهدا هدم اسدت   

تنبیه بددني و اندواع خشدونت نسدبت بده       ناسزاگويي، تحقیر، استهزا، تهديد،

دانندد کده بده طدور حدتم آثدار        کودکان را امري قبی  و مدورد مدذمتت مدي   

بر ايدن اسداس بايدد گفدت     . سوءاخروي را نیز براي عامالن آن به همراه دارد

کننده سالمت یسماني،  متأسفانه مدارس که بايد در کنار امر آموزش، تأمین

وانان نیز باشند، به خوبي نقش خود را در ايدن  رواني و معنوي کودکان و نوی

آموزاني رنجور و بیمار را تحويدل یامعده    کنند و بیشتر دانش زمینه ايفاء نمي

خصوصا در دوران مدرسه بايد نشداط و شدادي    بهآموزاني که  دانش. دهند مي

امدا بده دلیدل     ؛افزوني داشته باشند و بده فكدر موفقیدت و پیشدرفت باشدند     

روابط نامناسب عوامل مدرسه دچار سرکوبي، تدرک تحصدیل،    ها و بدرفتاري

انگیزگي، از دست رفدتن اسدتعدادها و يدا احسداس منفدي      افت تحصیلي، بي

اند و اين امر مشكالت بهداشتي رواني فراواندي   نسبت به درس و مدرسه شده

هداي   بايد گفت يكي از د يل اصلي بروز آسیب. را براي آنها ايجاد کرده است

نگدرفتن نظريدات و تعدالیم اسدالم و قدرآن کدريم        کار بهیه نكردن و فوق تو

 .شود در نهايت با تویه به نتايج تحقیق راهكارهاي ذيل ارائه مي. باشد مي

 

 راهکارها
 آمدوزان و نحدوه   هاي قرآن در امر تربیت دانش استفاده بیشتر از آموزه

 ؛ارتباط و رفتار با او

 و پیدامبران  ( ع)تربیتي ائمه اطهدار گیري و تویه بیشتر به سیره کار هب

 الهي و روايات؛

    هداي ندوين تربیتدي و علدم      آشنايي عوامل انساني مددارس بدا شدیوه

رفع پرخاشگري و  براياسالمي  شناسي روانبه خصوص  شناسي روان

 ؛خشونت

 مورد منزلت انسان و  افزايش بینش و آگاهي عوامل انساني مدارس در

 تكريم انسان؛

 گاهي معلمان، معاونان و مدديران مددارس از مبداني    افزايش بینش و آ

ز شناسدي اسدالمي کده ا   شناسي اسالمي و بده تبدع آن انسدان   هستي

 ملزومات اصلي حرفه معلمي هستند؛

 هاي رشدي و شناختي  افزايش آگاهي عوامل انساني مدارس از ويژگي

 آموزان مطابق با تعالیم ديني؛ انشد

 گرايي حاکم کردن روح معنويت ايجاد فضاي شاد و محرک يادگیري با

 ؛بر مدارس

    ورزي و آگاه کردن عوامل مدرسه از آثار سدوء اخدروي خشدونت

 ؛بدرفتاري با متعلمان

 نفس در خود قبدل از پدرداختن بده امدر     تویه عوامل مدرسه به تزکیه

 ؛تعلیم و تربیت

  گدري نسدبت بده     در برابر خشونت مسئو ننظارت و برخورد قاطعانه

 ؛رفع آن برايو تالش آموزان  دانش

 پیشدگیري از   بدراي هداي ایتمداعي    هدا و سیاسدت   گیري برنامهکار به

 ؛خشونت در مدارس

  افزايش آگاهي والدين از حقوق فرزندان خود و برخورد قاطعانه داشتن

 ؛گري نسبت به فرزندانشان نسبت به تعامالت نامناسب و خشونت

  فتن گر کار بهآموز و  ارزشیابي عوامل مدرسه توسط دانش نظامبرقراري

 نتايج و بازخورد آن؛

 هاي آموزشي به طدور مدداوم بده منظدور      برگزاري سمینارها و کارگاه

 ؛بخشي آگاهي عوامل انساني مدارس يارتقا

    تعددديل عوامددل انسدداني مدددارس و کنددار گذاشددتن افددراد خشددن و

 ؛صالحیت از چرخه آموزشي بي

  رادي با سالمت رواندي  گیري افکار بهگزينش معلمان و  نظامتغییر در

 ؛با تر در اين عرصه

 آموز موایه شددند در  در نهايت اگر عوامل مدرسه با خطايي از سوي دانش

آمیز چون به نرمي سدخن  هاي مسالمتاز شیوه مرتبه او  بايد سعي کنند

در صدورت شددتت   . گفتن، موعظه و محبت، در رفع مشكل استفاده کنندد 

هايي چدون تدذکر دادن   از شیوهتوانند ز ميآموگرفتن رفتار نامناسب دانش

ها آنهدا  همچنین در کنار اين روش .آموز استفاده کنندبا قاطعیت به دانش

چون تقويدت رفتدار مطلدوب و     شناختي روانهاي علم توانند از تكنیک مي

باز در صورت نگرفتن نتیجده  . عدم تقويت رفتار نامطلوب نیز استفاده کنند

-توانندد از او کنداره  مدي ( ع)از یمله سخن امام کداظم مطابق با آراء ديني 

 «وَ اه جُدرْهُ وَ لَدا تُطِدل     لَدا تَضْدرْب هُ  » تویهي کنندد و يا به او بي گیري کنند

، امدا مراقدب   (کناره بگیر)فرزندت را نزن و براي ادب کردنش از او قهر کن

در نهايت باز در صورت عددم تغییدر رفتدار کدامال     . باش قهرت طو  نكشد

آموز و ايجاد مشكل براي خود و ديگدران؛ بايدد مطدابق بدا     امناسب دانشن

لدذا در هدی  يدک از مراحدل      ؛قوانین آموزش و پرورش بدا او رفتدار شدود   

تربیتي چه از لحاظ تعالیم ديني و يا قوانین کشور و حتي قوانین آمدوزش  

 .آموز ممنوع استو پرورش هر گونه خشونت کالمي و يا رفتاري به دانش

 

 تشکرقدير و ت

کنندگان که در تهیه پژوهش فوق همكاري کردندد   از تمامي مشارکت

 .کما  تشكر و قدرداني را داريم

 

 تعارض منافع
 .در پژوهش حاضر تعارا منافع میان نويسندگان ویود ندارد
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 مژده علیزاده و سیدحمیدرضا علوي
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Abstract 
Background: Mistreatment of students in schools has unfortunately become commonplace; it is not given much 

attention. While this phenomenon can endanger the physical and mental health of students, the purpose of this study 

was to "investigate the abuse of students in schools and its health consequences and provide solutions to improve 

student health. 

Methods: This qualitative and phenomenological study assessed the statistical population of all undergraduate 

students of Shahid Bahonar University in Kerman with 10440 students in the year 2020-2021;  18 students were 

selected by voluntary-purpose sampling. The research tool was an in-depth semi-structured interviews. The Colaizzi 

method was used to analyze the interviews. 

Results: According to the research findings, the main abuses of students in schools comprised five main themes, 

eight sub-themes and 50 basic codes. The health consequences of these abuses also caused reduction of  mental and 

social health of students with three sub-themes namely emotional-mood disorders, psychosocial disorders and 

academic psychological consequences and 31 basic codes. Emotional-mood disorders including feelings of anxiety, 

and sadness. Psychosocial disorders included aggression and social isolation , psychological consequences included 

school truancy, and reduced motivation for progress. 

Conclusion: The results of this study indicate that abuse of students in schools has negative and long-term effects on 

their mental health. Therefore, in order to promote their health, there is a need to seriously deal with this 

phenomenon by both the authorities ,the community and parents. 
 
Keywords: Child Abuse, Health, Schools, Students 
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