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 ABSTRACT 

The purpose of the present study is the study of elementary teachers' lived experience in 

academic year 2018-2019 on the reasons of the violence against them. The research 

method was qualitative with phenomenological approach. The statistical population 

included all elementary teachers of West Azerbaijan province, among them a sample of 

20 subjects were selected purposefully and interviewed to reach data saturation. Data 

analysis of interviews was performed through Smith method. Results showed that the 

violence against teachers by students' parents were of four major themes, namely, 

violence due to policy deficiency, status poverty, family conditions and professional 

factors. The violence of students against teachers was of five main themes including: 

violence due to policy deficiency, experience of physical violence, status poverty, family 

conditions and professional factors. The violence of other members of society against 

teachers was of four major themes: violence due to policy deficiency, status and dignity 

destitution, professional factors and the role of social media.   

 

                                                           
 با همین عنوان استخراج شده است. دانشگاه آزاد اسالمی،واحد ارومیهریزی درسینامه کارشناسی ارشد رشته برنامهمقاله از پایان.  1
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 مقدمه 
 ،1های خشمهای پیچیده انسانی و واکنشی متداول نسبت به ناکامی وبدرفتاری است. واژهخشم یکی از هیجان

اما مفاهیمی با معنای  ،اندشده معنی در نظر گرفتهطور مترادف و هماگرچه در برخی منابع به3،پرخاش و پرخاشگری2خشونت

و با رفتار  شودشناختی و اجتماعی متفاوتهستند. پرخاشگری رفتاری است که با عمل حملهکردن و به مقابله رفتن شـاخصمیروان

در تعریفی دیگر پرخاشگری عبارت است از (.Dadsetan,2011)امتناع از جنگیدن یا گریختن از مشکالت متضاد است

،پرخاشگری دیگر . به عبارت(Delvecchio & Olivery,2004)ی باشدرسانبای که بـهقصدآسیـار قابـلمشاهدههرگونـه رفت

قصد آزار جسمی و روانی دیگران صورت صورت مستقیم یاغیرمستقیم بهارتکاب هرگونه رفتـار کالمـی و غیرکالمی است که به

تنها بخشی از پرخاشگری است که هدفآن ایجاد  ،هشداردهنده است . بر اساس این تعریف،خشونت که آمار آن در دنیاردیگمی

(. از میان بسـیاری از رفتارهـایخودکنترلی که فرد باید در طول زندگی Moher,2018)ی جسمی به دیگران استهابآسی

باعث تحمیل  بـهاندازه پرخاشگریاهمیت نداشته باشد، زیرا عدم توانایی در کنترل پرخاشگری کیچبیاموزد، شـاید هی

 2012Joireman,Anderson,&Stathman, Connor,)شودهای مختلف زندگی میدر موقعیت ،یبسیاری بر فردهانههزی

 .کندعنوان واکنش خشـم ناسـازگار و غیرمعمـول بـه خطـر واقعـی یـاتصور شده تعریف میپرخاشگری را به

. هرگونه شرایطی که شکندها و کنتـرل درونـی درهم میکه تعادل بین تکانه دهدپرخاشگری و خشونت زمانی روی می

های پرخاشگری را در زمینۀ کاهش کنتـرل فراهم سازد ممکن است منجر به بروز خشونت شود و به هرگونه اقدام افزایش تکانه

های خـود، بـدون توجـه به میـال و خواسـتپرخاشگرانه از نـوع بدنی، اجتماعی، اقتصادی و روانی که فـرد در جهـت پیشـبرد ا

تعاریف خشونت با توجه (.Kouhestani, et al, 2012شود )های دیگـری اسـتفاده کنـد، خشـونت گفتـه میتمایـل و خواسته

، خشونت را به عنوان استفاده عمـدی از نیـروی 4های مختلـف متفـاوت است. سازمان بهداشت جهانیو فرهنگ هاطبه محی

تواند بـه احتمـال زیاد به جراحت، قدرت، تهدید بر علیه خود، شخص دیگر و یا بر علیه گروه یا جامعه که می افیزیکـی و ی

 The World Health)کندمحرومیـت منجـر شـود تعریف می امرگ یا آسـیب روانـی، رشـد بـد و ناصـحیح و ی

Organization, 2016.) 

 ,Jigăuدهد)ای رخ میی قومی از مناطق حاشیههاتعمدتاً به شکل کالمی و اغلب در مدارس دارای اقلی زآمیاعمال خشونت

Liiceanu & Preuteasa, 2016.) هایی از ی اغلب کشورهای دنیا، نمایانگر صحنههارستانبازدیـد از مـدارس راهنمایی و دبی

دهد هم نشان می( (Blomar,2017بلومارتاز جمله ی جهانیهایکدیگر است. برخی پژوهش نسبت بهآموزان خشونت دانش

گزارش Munteanu&Muntean)(2012,مانتئو و مانتین آموزان دوره ابتدایی رایج استکه اعمال خشونت حتی میان دانش

آموزان، شاهد و بعد از دانش کنندآموزان هستند که خشونت کالمی را آغاز میدرصد موارد، این دانش 90اند که در کرده

تفاوت ماننـد آموزانی هستند که بنا بر دالیل مخشونت کالمی در والدین و کارکنان مدرسه هستیم. در مدرسه همواره دانش

مهارت نداشتن در درك احساس دیگران، بـا رفتار نامطلوب خود،  نبودن، پرخاشگری،همدلطلبی،خشونت وقدرت

و با رفتارهایی مانند  آورندتحت سلطه خود در می هستند ترفی شخصیتی ضعیهایژگنظر جسمانی یا ویاز   ی را کهآموزاندانش

                                                           
1. Anger 
2 . Violence 
3. Aggression 
4. The World Health Organization (WHO) 



 78   89-76،سال سوم،شماره پنجم،ص 1400تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی،بهار و تابستان  –نشریه علمی 

 ,Bazargan, Sadeqi& Lavasani)کنند های خود میآنان را وادار به پیروی از خواسته ،ل دادن و کتک زدندعوا، تحقیر، هُ

2012.) 

ادراك معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای »با عنوان  (Yari-Gholi,et al ,2017)یاری قلی و همکاران  در پژوهشی

توان در دو مضمون کلی های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت درمدارس را مییافته پرداختند.« کاهش آندر مدارس

-سئوالن آموزشدر چهار مضمون کلی مربوط به م را معلمان و راهکارهای کاهشخشونت در مدارس ،آموزانمربوط به دانش

بندی کرد. نتیجه پژوهش در بخش پیامدهایخشونت، حاکی از این آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دستهوپرورش، معلمان،دانش

آموزان نیز دار شدنشخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان، در دانشبود که خشونت گذشته از ناکارآمدی در تدریس و خدشه

تأکید وافری بر  ،شود. در بخش راهکارها نیز نتیجه پژوهشی،عوارض روانی و اجتماعی میسبب پیدایش افت یا ترك تحصیل

ها و نیز اصالحمقررات انضباطی ناکارآمد های آموزشی، همکاری رسانهاز طریق برگزاری کالس ،ها در معلمانتغییرنگرش

 bazargan)بازرگان و همکاران  شد. معرفی معضل عنـوان کلید اصلی حل اینیابی خشونت بهدارد؛ ضمن اینکه علت

etal,2012 )آموزان خشونت گفتاری دانش ،با پژوهش درباره وضعیت خشونت کالمی نتیجه گرفتندکه در مدارس راهنمایی

 فراوانی باالیی دارد.  ،آموزاننسبت به یکدیگر و حتی از سویمعلمان و سایربزرگساالن نسبت به دانش

آموزان در مـدارس راهنمایی درباره خشونت بدنی دانش((Bazargan,et al,2012بازرگان و همکارن نتایج پـژوهش

و آموزان بوده نسبت به دانش یآموزش ریآموزان، معلمان و در برخی موارد کارکنانغحاکی از وجود خشونت دانش ،شهرتهران

در  (George,2019).گئورگ شده استترانه گزارشخشونت بدنی در مدارسپسرانه بیشتر از مدارس دخنکتۀ دیگر اینکه 

از خشونت در  ،به بررسیتجارب زیسته معلمان «توصیف خشونت علیه معلمان؛ یک مطالعهپدیدارشناسانه»پژوهشی با عنوان 

در درجه اول  ،آموزان بر معلمان راهایپژوهش وی، راهکار کاهش خشونت دانشپردازد. یافتهآموزان میمدارس از جانب دانش

توانند با آموزش احترام به معلمان و یادآوری قوانینانضباطی در مدارس، به کاهش داند که میآموزان میمنوط بهاولیای دانش

توانند با های آموزشی میوپرورش و مدیران مجتمعخشونت در مدارس کمک کنند. در درجه دوم، مسئوالنادارات آموزش

 اتخاذ کنند.در ارتباط با موارد انضباطی  های درستیتصمیم وضع قوانین ومقررات جامع،

آموزان هفتم، هشتم و نهم طی پژوهشی بهبررسی خشونت در میان دانش(Granero,et al ,2011) گئورگ و همکاران

تتحصیلی صورت افبه ،ها پیامدهای خشونت در میان نوجوانان در مدارس راآن .پرداختند 2011تا  2008یهاونزوئال در سال

ر از مدرسه، فحاشی نسبت به معلمان و والدین، عوارضروانی، اختالل در تغذیه و گرایش به مصرف مکرّ یهابتیشدید، غ

در کشور بلژیک بیانگر آن است که خشونت و (Blomart,2017)بلومارت  عنـوان کردنـد. نتایج پژوهش جوانایمار

 .بلکه در مدارس ابتدایی نیز متداول است تنها در مدارس متوسطهآموزان نهپرخاشگریدانش

ها در اهمیت مطالعه عمیق تجارب معلمان در مورد پیامدهای خشونت و راهکارهای مقابلهبا آن، به دلیل تجارب و ادراك آن

در  بیان احساسات و تجارب آنان در زمینه پیامدها و راهکارهای خشونت.ی دنیای واقعی استهاتاثر مواجهه مداوم با موقعی

پژوهش حاضر خود معلم  یکی از مؤلفانرسد. های مربوط بسیار مهم و ضروری به نظر میمدارس، جهتکاربردی شدن پژوهش

صورت کالمی بوده است و از هصورت فیزیکی و ببه ،ونت علیه همکاران خودشچندین بار شاهدخاست و طی چند سال اخیر، 

های موصوف تجربه زیسته خشونت در مدارس از دیدگاه معلمان و در ابعاد وهشطرفی مطالعه در ادبیات پژوهش گویای نبود پژ

تجربه  انیمعلمان، ب هیتجارب معلمان در مورد خشونت عل قیمطالعه عم تیآموزان است. اهمتر و فراتر از سطح دانشگسترده

 یمحدوداریبس ینظر نهیشیپ رایز ؛رسدیمهم و ضروری به نظر م اریعلل و راهکارهـای خشـونت در مـدارس، بس نهیآنان در زم
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 نیشیپ قاتیو تحق ستیباشد در دسترس ن ختهمسئله پردا نیا یکه به واکاو یپژوهش زین یوجود دارد و به لحاظ عمل نهیزم نیدر ا

حساس و مهم  اریبس یبه نوبه خود موضوع زیآموزان که البته آن ندانش هیدر رابطه با خشونت در مدارس، صرفاً به خشونت عل

پژوهش  نیاآمده از اطالعات دستبه جیاند. نتاغافل مانده گردد،یمعلمان روا م هیکه عل ییهااست، پرداخته و از خشونت

مشکل  یابیشهیو با ر ردیقرار گ یدرس زانیرآموزان، کارشناسان و برنامهدانش ایاول ران،یمورد استفاده معلمان، مد تواندیم

، در پژوهش حاضر تالش بر آن رونازای ؛ارائه شود نفعیمختلف ذ یهاگروه یمعضل برا نیدرمان ا یبرا ییحاضر، راهکارها

است تجربه معلمان در مـورد پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کاهش آن بررسی کنیم تا درهای جدیدی برای کنترل 

 لمعلمان دوره ابتدایی از دالی ۀستزی ۀل آن است که با بررسی تجربو کاهش ایـن عارضه در مدارس باز شود. این پژوهش به دنبا

این سؤال اساسی پاسخ دهد که تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از دالیل افزایش خشونت علیه به  ،معلمان هخشونت علی شافزای

 آموزان و سایر اعضای جامعه( کدامند؟معلمان ) از سوی اولیا، دانش

 پژوهش شناسیروش
بررسی تجربۀ زیستۀ معلمان دوره ابتدایی از دالیل افزایش که به  قیبا توجه به هدف تحق،کاربردیو به لحاظ هدفاین تحقیق، 

 انه انجام پذیرفته است. پدیدارشناس با رویکرددر قالب روش کیفی ،  پردازدیمخشونت علیه معلمان 

دهند. تشکیل می 1397-98تان آذربایجان غربی، در سال تحصیلی یۀمعلمان دوره ابتدایی اسکل را، پژوهش نیا یآمار ۀجامع

ی قصدی)غیر احتمالی( و ریگنمونهمنظور تحقق اهداف پژوهش، بوده وبهمبتنی بر هدف  ی در این پژوهشریگروش نمونه

معیار تجربه کرده باشند. را  موردنظرمالکی بر  مبنای آن صورت گرفت؛ زیرا الزم بود افرادی مورد مطالعه قرار گیرند که پدیده 

هایی از و شاهد نمونهوپرورشداشته اند که حداقل ده سال سابقه کار در آموزشکنندگان در تحقیق، معلمانیانتخابشرکت

خشونت علیه معلمان در دوران خدمت خود بوده باشند. معلمان از اهداف و دامنه پژوهش به طور کامل و دقیق اطالع داشته، 

 شوندگان، از سوی پژوهشگر تضمین گردید.داوطلبانه بوده و محرمانه بودن اطالعات مربوط به مصاحبه حضور در پژوهش

معلم  20ادامه یافت؛ در این پژوهش در مجموع با  هامصاحبهو عدم حصول کد جدید در  هادادهی تا زمان اشباع ریگنمونه

 ساختاریافته انجام پذیرفت.مصاحبه نیمه

کیفی، معیارهای اعتبار را معادل رواییدرونی؛ انتقال رامعادل  یهابرای پژوهش((Gall, Borg&Gall,2012گال و بورگ

ها عالوه بر این معیارها، معیار دانند. آنهای کمی میروایی بیرونی؛ اعتماد را معادل پایایی؛ و تأیید را معادل عینیـت درپژوهش

با (. Nouri& MehrMohamadi, 2011) کنندکیفی تلقی می یهاپژوهش عنوان یکی ازمعیارها برای ارزشیابیاصالت را به

کدگذاری، جی، نزدیکی کدهای حاصل از نتادادند سه پژوهشگر مختلف انجام رافرایندکدگذاری در این پژوهش توجه به اینکه 

 .تحقیق است یهاافتهین اعتماد باالی مبیّ

ها، هر مصاحبه که پس ازگردآوری داده صورتنید. بدش استفاده (1995) پژوهش از روش اسمیت یهابرای تحلیل داده

صورت ها بهو کلیه مصاحبهشد ها بر روی کاغذ آورده که مـتن کاملمصاحبه یاگونهصورت مجزا، و چندینبار مرور شد؛ بهبه

متن  یهاازبخش کننده هریککه مشخص ییها. پس از کدگذاری، تمگشت خط به خط، کدگذاریو کدهای اساسی شناسایی

شد تا به  یبندبود، تعیین و یک برچسب یا عنوان به آن تعلق گرفت. سپس، عناوینمشترك در یک خوشه اصلی دسته

 یدههایسازمانسازی از تمصهشده، سازمان داده شود. در مرحله بعد، یک جدول خالاستخراجی هاها و بـه تمداده لیوتحلهیتجز

ها از مـتن مصاحبه استخراج و در جدول جاگذاری ها بودند و نیز سایر نقلقولکه نشانگر هریک از تم ییهانقل قول وشده تهیه 

موردهای بعدی از آن استفاده لیوتحلهیکننده تهیه و در تجزسازی برای اولین شرکتها  یک جدول خالصهجهت تلفیق داده شد.
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-نوشته به پایان رسیدآخرین دست لیوتحلهیو این کار با تجز شدهقیو در طول زمانتلف روندهشیصورت پها بهشد. در نتیجه تم

(Gall, et al, 2012.) 

 

 های پژوهشیافته
 

 سؤال اول پژوهش: تجربۀ زیستۀ معلمان دوره ابتدایی از دالیل افزایش خشونت اولیا علیه معلمان چیست؟

 ی باز آورده شده است.کدگذار( تحت عنوان 1از مصاحبه در جدول ) آمدهدستبهی کدهادر مرحله اول 
 کدگذاری باز تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت اولیا علیه معلمان (:1جدول)

 1 کنندهمشارکت

ی خود هایناکامو  هاضعففقر فرهنگی والدین؛ دیدگاه منفی والدین نسبت به حسن تدریس و عملکرد معلمان؛ جستجوی مقصر برای 

و غیر بازده دانستن معلم؛  قدرناشناسی؛ حقوق ناچیز معلمان؛  تجربهیباز سوی والدین؛ تصور معلم به عنوان عامل اصلی ضعف فرزند خود؛ 

 احترام نگذاشتن به جایگاه و شایستگی معلم؛ دیدگاه منفی نسبت به شخص معلم؛

 2کنندهمشارکت
ی و هتک حرمت نسبت به فرهنگیان؛ فقر فرهنگی والدین؛ برخورد تند والدین در مقابل احترامیبخشونت علیه همکاران فرهنگی؛ 

 ی مردمی؛هاکمکدریافت 

 فقر فرهنگی والدین؛ برخورد فیزیکی والدین با معلمان؛ 3کنندهمشارکت

 4کنندهمشارکت

ی دقیق و شفاف مسائل به والدین؛ حاضر نبودن والدین رساناطالع؛ کوتاهی مدرسه در وپرورشآموزشآگاه نبودن اولیا از قوانین و مقررات  

آموزان؛ توجیهی مدارس؛ وجود نداشتن قوانین روشن و شفاف مخصوص در مورد تخلفات دانش -ی آموزشیهاکارگاهدر جلسات و 

نین و مقررات و تخلفات اداری؛ نداشتن آموزان؛  ناآشنا بودن معلمان نسبت به قواحساس نبودن معلم نسبت به وضعیت درسی و تربیتی دانش

 آموزان کالس خود؛ی رفتاری دانششناسرواناطالع کافی و دقیق معلمان در مورد 

 5کنندهمشارکت
ی والدین؛ طالق والدین؛ دوزبانه بودن اولیا؛ فقر رفتار اجتماعی اولیا؛ شاغل شدن بیشتر مادران؛ سن باالی اولیا؛ سوادیبفقر فرهنگی؛ 

 ی اجتماعی والدین؛ تهاجم فرهنگی؛ افسردگی؛ آلودگی هوا؛ گرانی؛اهبیآس

 تضعیف جایگاه معلم؛ نبودن قانون حمایتی از معلم؛ نبود فرهنگ احترام به معلم؛ 6کنندهمشارکت

 7کنندهمشارکت
کشورهای پیشرفته؛ مطابقت نداشتن وضعیت اجتماعی و فرهنگی؛ فقر فرهنگی؛ جدی نگرفتن  وپرورشآموزشی الگوهای سازادهیپ

 ؛وپرورش از معلمانمسئوالن وزارت آموزش نکردن تیحما دوره ابتدایی به علت نظام توصیفی؛

 8کنندهمشارکت

نکردن وزارت  تیحمااز طرف اولیا و جامعه؛ جلوه دادن کار معلم  ارزشیبی اولیا یا پایین بودن سطح سواد اولیا؛ ساده و سوادیب

به لحاظ اقتصادی؛ وضعیت نامناسب معلمان به لحاظ اقتصادی؛ ناتوانی معلم در ادارۀ  هاخانوادهاز معلمان؛ وضعیت نامناسب  وپرورشآموزش

 و نیمکت و نبود آزمایشگاه و کارگاه؛کالس به دلیل کمبود فضای فیزیکی مدرسه و کالس؛ ناتوانی معلم در ادارۀ کالس به دلیل کمبود میز 

 یی؛گشاعقده

 9کنندهمشارکت
پایین بودن سطح سواد اولیا؛ فرهنگ خانواده؛ وضعیت طبقه اقتصادی خانواده؛ طبقه اقتصادی فرهنگیان؛ ناهماهنگی بین مدرسه و خانه؛ 

 ؛ معلم شدن اولیا؛هاییگشاعقدهآشنا نبودن اولیا به شرح وظایف خود و مربیان؛ مشکالت خانوادگی و 

 ی؛فرزندتکحساسیت بیشتر بر فرزندان به دلیل  10کنندهمشارکت

 11کنندهمشارکت
آگاهی کم اولیا از کالس و مدرسه؛ ارتباط کم و محدود اولیا با کالس و مدرسه؛ سواد کم اولیا؛ راضی نبودن از تدریس معلمان؛ 

 حضور نداشتن اولیا در جلسات؛

 معلم؛ نقشی ارزشکم 12کنندهمشارکت

 حمایت ناچیز اداره از معلم؛  13کنندهمشارکت

 14کنندهمشارکت
 آگاه نبودن اولیا از مقام و منزلت معلم و ارزش تعلیم و تربیت؛ برخوردار نبودن معلمان از ثروت و مکنت دنیایی؛ پشتیبانی نکردن وزارت

 از معلمان؛ وپرورشآموزش

 15کنندهمشارکت
ی درست نسبت به این رساناطالعدر  هارسانه؛ همکاری نکردن هارسانهن شخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان؛ ناکارآمدی شد دارخدشه

 آموزان و معلمان؛شغل؛ ایجاد مقررات انضباطی ناکارآمد؛ آگاه نبودن اولیا از دانش

 عوامل شخصی؛ عوامل خانوادگی؛ عوامل اجتماعی؛ 16کنندهمشارکت
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 و استعدادهای فرزندان؛ هایتوانمنددرك نادرست از  17کنندهمشارکت

 ؛ اختالفات مذهبی؛آموزدانشاولیا از معلم؛ دوزبانه بودن  ازحدشیبتوقع  18کنندهمشارکت

 حمایت نکردن مسئوالن مدرسه از معلم؛  19کنندهمشارکت

 20کنندهمشارکت
ی محدود در مورد حقوق معلم؛ تغییر نظام آموزشی به نظام رساناطالعدر مدرسه؛  آموزدانشدر مورد حقوق  ازحدشیبی ارسانهتبلیغات 

 نکردن مسئوالن مدرسه از معلم؛ تیحماآموزان؛ ی مدیران و معاونان مدرسه از دانشدارجانبشمردن نقش معلم؛  ارزشکمتوصیفی؛ 

 

زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت اولیا علیه تجربۀ ی محوری کدگذاری تکراری به کدها( با حذف 2جدول )

 معلمان پرداخته است.
 (: کدگذاری محوری تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت اولیا علیه معلمان2جدول )

 تجربهیضعف فرزند خود؛ ب یاصلعنوان عامل تصور معلم به ن؛یوالد یخود از سو یهایها و ناکامضعف یمقصر برا یجستجو ن؛یوالد یفقر فرهنگ

 نتنسبت به شخص معلم؛ خشو یمنف دگاهیمعلم؛ د یستگیو شا گاهیبه جا نگذاشتن معلمان؛ احترام زیحقوق ناچ ؛یشناسنابازده دانستن معلم؛ قدر ریو غ

کوتاهی کردن وپرورش؛ و مقررات آموزش نیاز قوان ایاول نبودن آگاه ؛یمردم یهاکمک افتیدر مقابل در نیبرخورد تند والد ؛یهمکاران فرهنگ هیعل

در  نیوالد حاضر نشدنن؛یو شفاف مسائل به والد قیدق یرسانو اطالع هیتوج ها. کوتاهی مدرسه دررسانی به آنمدرسه در توجیه کردن والدین و اطالع

معلم  نبودن آموزان؛ حساسروشن و شفاف مخصوص در مورد تخلفات دانش نیوانق نداشتن مدارس؛ وجود یهیتوج -یآموزش یهاجلسات و کارگاه

دانش معلمان در مورد  ناکافی بودنو  یآگاهنا؛یو مقررات و تخلفات ادار نیمعلمان با قوان نبودن آموزان؛  آشنادانش یتیو ترب یدرس تینسبت به وضع

مادران؛ سن  شتریشاغل شدن ب ا؛یاول یفقر رفتار اجتماع ا؛یدوزبانه بودن اول ن؛یطالق والد ن؛یوالد یسوادیآموزان کالس خود؛ بدانش یرفتار یشناسروان

 یوپرورش کشورهاآموزش یالگوها یسازادهیمعلم؛ پ گاهیجا فیهوا؛ تضع یآلودگ ؛یافسردگ ؛یتهاجم فرهنگ ن؛یوالد یاجتماع یهابیآس ا؛یاول یباال

وپرورش مسئوالن وزارت آموزشنکردن  تیحما؛یفیبه علت نظام توص یینگرفتن دوره ابتدا یجد ؛یو فرهنگ یعاجتما تیوضع مطابقت نداشتنشرفته؛یپ

 یکمبود فضا لیکالس به دل ۀمعلم در ادار یناتوان ؛ینامناسب معلمان به لحاظ اقتصاد تیوضع ؛یها به لحاظ اقتصادنامناسب خانواده تیاز معلمان؛ وضع

مدرسه و خانه؛ مشکالت  نیب یو کارگاه؛ ناهماهنگ شگاهیو نبود آزما مکتیو ن زیکمبود م لیکالس به دل ۀمعلم در ادار یانمدرسه و کالس؛ ناتو یکیزیف

نبودن  یبا کالس و مدرسه؛ راض ایارتباط کم و محدود اول ؛یفرزندتک لیبر فرزندان به دل شتریب تیحساس ا؛یمعلم شدن اول ها؛ییگشاو عقده یخانوادگ

شغل؛  نیدرست نسبت به ا یرسانها در اطالعرسانه ی نکردنهمکار ت؛یو ترب میاز مقام و منزلت معلم و ارزش تعل ایاول نبودن معلمان؛ آگاه سیاز تدر

فرزندان؛ توقع  یو استعدادها هایدرك نادرست از توانمند ؛یعوامل اجتماع ؛یعوامل خانوادگ ؛یناکارآمد؛ عوامل شخص یمقررات انضباط جادیا

محدود در مورد حقوق معلم؛  یرسانآموز در مدرسه؛ اطالعدر مورد حقوق دانش ازحدشیب یارسانه غاتیتبل ؛یاز معلم؛ اختالفات مذهب ایازحد اولشیب

 آموزان؛ مدرسه از دانش ناو معاون رانیمد یدارجانب

 

 خشونت اولیا علیه معلمان ارائه شده است:ی گزینشی تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش کدها( 3در جدول ) 
 

 ( کدهای گزینشی تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت اولیا علیه معلمان3جدول )

خشونت ناشی از 

نقص 

 گذاریسیاست

و شفاف مسائل به  قیدق یرسانو اطالع هیتوج کوتاهی مدرسه دروپرورش؛ و مقررات آموزش نیاز قوان ایاول نبودن آگاه  حقوق ناچیز معلمان؛

 یوپرورش کشورهاآموزش یالگوها یسازادهیآموزان؛ پروشن و شفاف مخصوص در مورد تخلفات دانش نیقوان نداشتن  وجود ن؛یوالد

 یرسانها در اطالعرسانه ی نکردنبا کالس و مدرسه؛ همکار ایارتباط کم و محدود اول ؛یو فرهنگ یاجتماع تیوضع مطابقت نداشتنشرفته؛یپ

آموز در مدرسه؛ در مورد حقوق دانش ازحدشیب یارسانه غاتیتبل ؛یناکارآمد؛ اختالفات مذهب یمقررات انضباط جادیشغل؛ ا نیدرست نسبت به ا

 ؛ینامناسب معلمان به لحاظ اقتصاد تیآموزان؛ وضعمدرسه از دانش ناو معاون رانیمد یدارمحدود در مورد حقوق معلم؛ جانب یرساناطالع

مدرسه  یکیزیف یکمبود فضا لیکالس به دل ۀمعلم در ادار یمدرسه و خانه؛ ناتوان نیب یناهماهنگ ؛یفیبه علت نظام توص یینگرفتن دوره ابتدا یجد

 و کارگاه؛ شگاهیو نبود آزما مکتیو ن زیکمبود م لیکالس به دل ۀمعلم در ادار یو کالس؛ ناتوان

 منزلتی فقر

 نبودن آگاه ا؛یاول یبازده دانستن معلم؛ فقر رفتار اجتماع ریو غ تجربهیمعلمان؛ ب ستهیشا گاهیجانکردن به معلمان؛ حفظ  ی نسبتمنف گاهدید

 فینسبت به شخص معلم؛ تضع یمنف دگاهیمعلم؛ د یستگیو شا گاهیبه جا نگذاشتن احترام ت؛یو ترب میاز مقام و منزلت معلم و ارزش تعل ایاول

 ضعف فرزند خود؛ یعنوان عامل اصلمعلم؛ تصور معلم به گاهیجا

از  ایاول ازحدشیفرزندان؛ توقع ب یو استعدادها هایدرك نادرست از توانمند ؛یفرزندتک لیبر فرزندان به دل شتریب تیحساس ا؛یمعلم شدن اولشرایط 
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 یاجتماع یهابیآس ا؛یاول یمادران؛ سن باال شتریشاغل شدن ب ا؛یاول یفقر رفتار اجتماع ا؛یدوزبانه بودن اول ن؛یطالق والد ن؛یوالد یسوادیمعلم؛ب خانوادگی

 یهاکمک افتیدر مقابل در نیمدارس؛برخورد تند والد یهیتوج -یآموزش یهادر جلسات و کارگاه نیوالد نداشتن حضور ؛یافسردگ ن؛یوالد

 ها؛ییگشاو عقده یمشکالت خانوادگ ؛یمردم

عوامل 

 ای معلمانحرفه

و  یآگاهنا؛یو مقررات و تخلفات ادار نیخود معلمان با قوان نبودنآموزان؛ آشنادانش یتیو ترب یدرس تیمعلم نسبت به وضع نبودن حساس 

ها ضعف یمقصر برا یجستجو معلمان؛ سینبودن از تدر یآموزان کالس خود؛راضدانش یرفتار یشناسمعلمان در مورد روان یداشتن دانش کافن

 ن؛یوالد یخود از سو یهایو ناکام

 

 لیخود را نسبت به دال دگاهیمعلمان د بیترت نیشده است. بدارائه جدول فوقکد به دست آمد که در  48مرحله  نیدر ا

منزلتی، شرایط  فقرگذاری، از نقص سیاست خشونت ناشیصورت ها بهتم نیمعلمان ارائه کردند که ا هیخشونت عل شیافزا

 .کردند انای معلمان بیخانوادگی وعوامل حرفه
 

 آموزان علیه معلمان چیست؟سؤال دوم پژوهش: تجربۀ زیستۀ معلمان دوره ابتدایی از دالیل افزایش خشونتدانش

 شده است. بازآوردهی کدگذار( تحت عنوان 4از مصاحبه در جدول ) آمدهدستبهی کدهادر مرحله اول 
 آموزان علیه معلمانکدگذاری باز تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونتدانش (:4جدول )

 1کننده مشارکت
آموزان؛ احترام نگذاشتن به معلم؛ برخوردار نبودن از سالمت روحی روانی؛حذف تنبیه از مدارس و مطلع درست تربیت نشدن دانش 

 آموزان از این موضوع؛ رعایت نکردن موازین اخالقی و انضباطی و ادب و احترام؛بودن اولیا و دانش

 پولی شدن مدارس؛ 2کنندهمشارکت

 معلم؛ احترام نگذاشتن به معلم؛ –آموزدانشتعریف شدن رابطه  3کنندهمشارکت

 4کنندهمشارکت

مشکالت معیشتی معلمان و انعکاس آن در جامعه؛ تغییر دیدگاه پایین آمدن ارزش اجتماعی معلمان نسبت به زمان گذشته در جامعه؛ 

؛ منعکس نساختن خشونت اولیا و هارسانهدر  آموزدانشیی و انعکاس موارد خشونت معلم علیه نمابزرگ افراد جامعه نسبت به جایگاه معلمان؛

 علیه معلم؛ آموزدانش

 5کنندهمشارکت

بودن؛ محروم بودن   مادریبیا  پدریبی ذهنی، جسمی، روحی و روانی؛ فقر؛ طالق؛ هایماندگعقب ؛هاخانوادهفرهنگ تربیتی متفاوت 

بودن  هیچندپای تربیتی؛ سن کم یا زیاد اولیا؛ کمبود محبت؛ هاوهیشپدر یا مادر از داشتن شغل؛ درآمد کم؛ آگاه نبودن والدین از تربیت و 

ی؛ نداشتن شغل خوب و نترنتیای خشن هایباز؛ افزایش هاهیپا؛ تعداد زیاد هارسانهامیل ناباب؛ ؛ اعتیاد والدین؛ دوستان یا حتی فهاکالس

 سواد بودن اولیا؛ی خشن و عصبی شده؛ کمهابچهآموزان؛ تربیت داشتن درآمد کافی افراد با سواد؛ عدم توجیه کافی و تنبیه علیه دانش

 آموزان و معلم؛ در بین والدین پرخاشگر؛ نبودن محبت و احترام بین دانش هاآن؛ بزرگ شدن نبودن انگیزه مناسب برای تحصیل 6کنندهمشارکت

 7کنندهمشارکت
آموزان از قبولی و صوری و آموزان به فضای مجازی؛ مطمئن بودن دانشوجود امکانات فراوان فضای مجازی؛ دسترسی آسان دانش

 ؛هاآنۀ انضباط در سرنوشت نمربودن  ریتأثیب

 8کنندهمشارکت

آموزان برای ادامۀ تحصیل؛ پایین بودن سطح بودن به درس و نبودن انگیزه در دانش عالقهیب آموزان؛مشکل رفتاری و تربیتی دانش

 زیاد لیبه دلآموزان آموزان خاطی؛ ایجاد تنش بین معلم و دانشدر برخورد با دانش وپرورشآموزش؛ ناتوانی آموزدانشفرهنگ خانواده و 

 در کالس؛ کمبود فضای فیزیکی کالس؛ آموزدانشبودن تعداد 

 9کنندهمشارکت

ی ناخوشایند اولیا به فرزندان در خصوص دوران تحصیلشان؛ هاتجربهآگاه نبودن جوانان از امر ازدواج؛ تربیت فرزندان ناصالح؛ انتقال  

؛ گسترش حس دافعه در مدارس از جمله محدودیت پوشیدن لباس، آموزان؛  جذاب نبودن مدارسناآگاهی معلمان در نوع برخورد با دانش

؛ مقصر هاآن؛ فشار والدین برای پیشرفت فرزندانشان و موفق نشدن هالباسنامطلوب  ریبه سای گرفتۀ معلمان و رنگ هالباسپخش موسیقی، 

 آموزان نه مشارکت؛ش حس رقابت بین دانشدانستن معلمان در صورت موفق نشدن؛ فقر اقتصاد خانواده؛ فقر فرهنگی خانواده؛ پرور

کنندهمشارکت

10 

 ؛ فشار خانواده؛ وجود اختالف پدر و مادر؛هادرسی درسی ؛ یاد نگرفتن به موقع هاکتابحجم زیاد  

کنندهمشارکت

11 

 آموزان؛ی فردی دانشهاتفاوتآموزان؛  آگاه نبودن معلم از ی معلمان برای دانشریگسختمحیط خانواده؛ 
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کنندهمشارکت

12 

 آموزان؛ اختالفات خانوادگی؛ی فردی مختلف دانشهاتفاوت

کنندهمشارکت

13 

 تغییر نظام آموزشی به توصیفی؛ 

کنندهمشارکت

14 

 اولیای خویش؛ تبعبهآموزان از مقام واالی معلم آگاه نبودن دانش 

کنندهمشارکت

15 

نوعی اجبار در خواندن درس و دیدن تعالیم الزم؛ وجود نداشتن معیار دقیق نداشتن انگیزۀ الزم برای حضور در مدرسه؛ احساس 

 ی به معلم؛ مشکالت اقتصادی معلم؛احترامیبآموزان؛ تبلیغات نادرست از نقش و جایگاه معلم؛ ارزشیابی در مدارس برای غربالگری دانش

کنندهمشارکت

16 

 تصادی معلم؛سطح خود؛ مشکالت اق نیترنییپاتنزل جایگاه معلم به 

کنندهمشارکت

17 

 نکردن اداره از معلم؛ تیحمافرزند محوری؛ 

کنندهمشارکت

18 

 ؛آموزدانشافزایش تکالیف درسی؛ داشتن مشکالت روحی و خانوادگی 

کنندهمشارکت

19 

 آموزان؛توهین اولیا در حضور دانش

کنندهمشارکت

20 

نمایی حقوق شاگردان در مدرسه بدون در نظر گرفتن حقوق معلم؛ تربیت بزرگ ی وارسانهتغیر نظام آموزشی به توصیفی؛ تبلیغات 

آموزان؛ اطالع داشتن از حقوق اندك معلم؛ پایین آمدن شأن اجتماعی معلمان نادرست اولیا؛ حمایت عوامل اجرایی مدرسه و اداره از دانش

 در جامعه؛

 

 آموزاندانش خشونت شیافزا لیمعلمان درباره دال ۀستیز ۀتجرب یمحور یکدگذاربه  یتکرار یکدهابا حذف  ( 5)جدول 

 معلمان پرداخته است. هیعل
 آموزان علیه معلمان(: کدگذاری محوری تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت دانش5جدول )

آموزان از این موضوع؛ پولی شدن اولیا و دانش بودنمطلع از سالمت روحی روانی؛حذف تنبیه از مدارس و  نبودن احترام نگذاشتن به معلم؛ برخوردار

معلم؛ پایین آمدن ارزش اجتماعی معلمان نسبت به زمان گذشته در جامعه؛ مشکالت معیشتی معلمان و انعکاس آن  –آموزدانشمدارس؛ تعریف نشدن رابطه 

بودن؛ نداشتن شغل  مادریبیا  پدریبی ذهنی، جسمی، روحی و روانی؛ طالق؛ هایماندگعقبعلیه معلم؛  آموزدانشخشونت اولیا و منعکس نشدن در جامعه؛ 

؛ اعتیاد والدین؛ دوستان هاکالسبودن  هیچندپای تربیتی؛ سن کم یا زیاد اولیا؛ کمبود محبت؛ هاوهیشوالدین از تربیت و  نبودن پدر یا مادر؛ درآمد کم؛ آگاه

انگیزه مناسب برای تحصیل؛ بزرگ شدن  داشتنی خشن و عصبی شده؛ سواد کم اولیا؛نهابچهی؛ تربیت نترنتیای خشن هایبازیا حتی فامیل ناباب؛ افزایش 

آموزان از قبولی و آموزان به فضای مجازی؛ مطمئن بودن دانشدر بین والدین پرخاشگر؛ وجود امکانات فراوان فضای مجازی؛ دسترسی آسان دانش هاآن

؛ ناتوانی آموزدانشآموزان؛پایین بودن سطح فرهنگ خانواده و ؛مشکل رفتاری و تربیتی دانشهاآنانضباط در سرنوشت  ۀنمربودن  ریتأثیبو  صوری کامالً 

ی ناخوشایند اولیا به فرزندان در خصوص دوران تحصیلشان؛ هاتجربهآموزان خاطی؛ کمبود فضای فیزیکی کالس؛انتقال در برخورد با دانش وپرورشآموزش

مدارس؛ گسترش حس دافعه در مدارس از جمله محدودیت پوشیدن لباس، پخش موسیقی،  نبودن آموزان؛  جذاباهی معلمان در نوع برخورد با دانشناآگ

ورت موفق ؛ مقصر دانستن معلمان در صهاآنبرای پیشرفت فرزندانشان و عدم موفقیت ؛ فشار والدین هالباسنامطلوب  ریبه ساگرفتۀ معلمان و رنگ ی هالباس

ی درسی ؛ یاد نگرفتن به موقع هاکتابزیاد  آموزان نه مشارکت؛حجم خانواده؛ فقر فرهنگی خانواده؛ پرورش حس رقابت بین دانش ینشدن؛ فقر اقتصاد

ی فردی هاتفاوتمعلم از  نبودن آموزان؛ آگاهی معلمان هم برای دانشریگسختپدر و مادر؛محیط خانواده؛ میان ؛ وجود اختالف هادرس

 آموزان؛ تبلیغات نادرست از نقش و جایگاه معلم؛ فرزند محوری؛ حمایتمعیار دقیق ارزشیابی در مدارس برای غربالگری دانش وجود نداشتنآموزان؛دانش

ظر گرفتن حقوق معلم؛ یی حقوق شاگردان در مدرسه بدون در ننمابزرگی و ارسانهآموزان؛تبلیغات اداره از معلم؛توهین اولیا در حضور دانش نکردن

 آموزان؛حمایت عوامل اجرایی مدرسه و اداره از دانش

 

 .آمده استمعلمان  هیعل آموزاندانش خشونت شیافزا لیمعلمان درباره دال ۀستیز ۀتجرب ینشیگز یکدها (6)در جدول 
 علیه معلمانآموزان (: کدهای گزینشی تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت دانش6جدول )
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 خشونت

از  یخشونت ناش

نقص 

 یگذاراستیس

و  یآموزان از قبولمطمئن بودن دانش؛یمجاز آموزانبهفضایآسان دانش یدسترس؛یمجاز یوجود امکانات فراوان فضا

پرورش ؛یآموزان خاطوپرورش در برخورد با دانشآموزش یها؛ناتوانانضباط در سرنوشت آن ۀبودن نمر ریتأثیو ب صوری کامالً 

آموزان؛ گسترش دانش یغربالگر یدر مدارس برا یابیارزش قیدق اریمع وجود نداشتنآموزان نه مشارکت؛دانش نیحس رقابت ب

ها؛ معلمان و رنگ  نامطلوب لباس ۀگرفتیهالباس ،یقیلباس، پخش موس دنیپوش تیحس دافعه در مدارس از جمله محدود

 یکیزیف یکمبود فضا ل؛یتحص یمناسب برا زهیها؛ نبودن انگبودن کالس هیشدن مدارس؛ چندپا یمدارس؛ پول نبودن جذاب

 تیحقوق شاگردان در مدرسه بدون در نظر گرفتن حقوق معلم؛ حما یینماو بزرگ یارسانه غاتیتبل ؛یفرزند محور کالس؛

ها؛ موقع درسنگرفتن به ادی معلم؛ هیآموز علو دانش ایخشونت اول منعکس نساختن؛آموزانمدرسه و اداره از دانش ییعوامل اجرا

 اداره از معلم؛ نکردن  تیحما ؛یدرس یهاکتاب زیاد حجم

تجربه خشونت 

 فیزیکی

تجربه تنبیه شدید در کودکی؛ تجربه تنبیه فیزیکی در کودکی؛ محیط خانوادگی آشفته در کودکی؛ پدرساالری یا 

 مادرساالری در خانواده؛ تنبیه بدنی

 فقر منزلتی

معلمان نسبت به زمان گذشته در  یآمدن ارزش اجتماع نمعلم؛پایی–آموز نشدن رابطه دانش فیاحترام نگذاشتن به معلم؛تعر

نادرست از نقش  غاتیتبل معلمان و انعکاس آن در جامعه؛مقصر دانستن معلمان در صورت موفق نشدن؛ یشتیجامعه؛ مشکالت مع

 آموزان؛در حضور دانش ایاول نیمعلم؛ توه گاهیو جا

 شرایط خانوادگی

مادر؛  ای؛ نداشتن شغل پدر  محروم بودن از نعمت پدر یا مادرطالق؛  ؛یو روان یروح ،یجسم ،یذهن یهایماندگعقب

 نیوالد نیها در ببزرگ شدن آن ا؛یناباب؛سواد کم اول لیفام یحت ایدوستان  ن؛یوالد ادیاعت ا؛یاول ادیز ایدرآمد کم؛ سن کم 

ها؛ وجود آن تیفرزندانشان و عدم موفق شرفتیپ یبرا نیآموز؛فشار والدبودن سطح فرهنگ خانواده و دانش نییپرخاشگر؛پا

 یخشن و عصب یهابچه تی؛ تربوالدین کمبود محبت ؛یتیترب یهاوهیو ش تیاز ترب نیوالد نبودن اختالف پدر و مادر؛ آگاه

فقر اقتصاد  لشان؛یبه فرزندان در خصوص دوران تحص ایاول ندیناخوشا یهاآموزان؛انتقال تجربهدانش یتیو ترب یشده؛مشکل رفتار

 خانواده؛ یخانواده؛ فقر فرهنگ

 ای معلمانعوامل حرفه
معلمان در نوع برخورد  یآموزان؛ ناآگاهدانش یفرد یهامعلم از تفاوت نبودن آموزان؛آگاهدانش یمعلمان برا یریگسخت

 ؛یروان یاز سالمت روح نبودن آموزان؛ برخورداربا دانش

 

 لیخود را نسبت به دال دگاهیمعلمان د بیترت نیشده است. بدارائه( 6)کد به دست آمد که در جدول  54مرحله  نیدر ا

خشونت  ،گذاریناشی از نقص سیاست خشونتصورت ها بهتم نیاکه معلمانارائه کردند  هیعلآموزان دانشخشونت  شیافزا

 .ارائه شدای مربوط به معلمان منزلتی، شرایط خانوادگی وعوامل حرفه فقرجسمی، 

 

افراد عادی و  -هارسانهمعلمان دوره ابتدایی از دالیل افزایش خشونت سایر اعضای جامعه ) ۀزیست ۀسؤال سوم پژوهش: تجرب

 ...( علیه معلمان چیست؟
 شده است. بازآوردهی کدگذار( تحت عنوان 7از مصاحبه در جدول ) آمدهدستبهی کدهادر مرحله اول 

 علیه معلمان سایر اعضای جامعهکدگذاری باز تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت (:7جدول )

 1کننده مشارکت
پنداشتن معلم؛ توجه به نقش مادیات به جای تربیت  تیمسئولیبساعات کاری مدارس، تعطیالت تابستانی، عید نوروز و زمستان؛ 

 ها؛ فرزندان صالح از سوی رسانه

 تبلیغات نادرست در مورد حقوق و مزایای معلمان؛  2کنندهمشارکت

 و معلمان؛ ترهابزرگۀ احترام به مسئلرنگ شدن مدرن شدن جامعه؛ کم 3کنندهمشارکت

 4کنندهمشارکت

آموزان؛ بیان نکردن قوانین و مقررات کالس و مدرسه و انتظارات معلم از آشنا نبودن معلم با شرایط زندگی و خانوادگی دانش

ی تکرار و تمرین و توجه به جابهی تقویتی هاکالسآموزان به شفاف در ابتدای سال تحصیلی؛ هدایت دانش صورتبهآموزان دانش

آموزان؛ قضاوت زودهنگام بدون تحقیق و ی شخصیتی دانشهایژگیونداشتن به شرایط سنی و آموزان؛ توجه ضعف درسی دانش
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 و ممتاز؛ کشزحمتآموزان ساعی و آموزان؛ توجه نداشتن به تالش دانشتفکر در مورد خطای دانش

 5کنندهمشارکت

ی به شأن و توجهکمنمایی یا گاهی مایی، سیاهنی و بزرگبافیمنفگرایانه؛ نگری به نظام آموزشی؛ نگاه مصرفو مادی هامیتحر

ی مدیریتی؛ وجود هاپستجایگاه معلمان؛ متحد نبودن مسئوالن این نهاد با یکدیگر؛ گرفتن تصمیمات نامربوط؛ عدم ثبات در تعیین 

ش تربیتی سوء در معلم؛ ی پشت پرده پنهان در به زمین زدن جایگاه معلم ؛ بزرگ جلوه دادن نقهادستروابط ناسالم مدیریتی؛ وجود 

 و افراد؛ هارسانهتخصیص نیافتن بودجه و ناکارآمدی عوامل اجرایی، 

 6کنندهمشارکت
حقوقی و قضایی معلم؛ تعداد  زیاد  تیحماعدمتبلیغات نادرست؛ کمبود تسهیالت به معلمان؛ مشکالت مالی معلمان؛ 

 آموزان کالس درس؛دانش

 7کنندهمشارکت
ی و اماهوارهی هاشبکهیی مانند اخبار  و هابرنامهمورد از رفتار نامتعارف معلمان از  نیترکوچکوجود امکانات زیاد برای انتشار 

 ی اجتماعی؛ حقوق بسیار کم شغل معلمی؛هاشبکه

 8کنندهمشارکت
؛ تدریس خصوصی معلمان به دلیل هاانهرسعامل توسعۀ فرهنگی جامعه از طرف  نیترییربنایعنوانزوپرورشبهآموزشنپذیرفتن 

 ی؛کاراضافه؛ اعتراض و اعتصاب معلمان نسبت به پرداخت نشدن حقوق و هاآنوضعیت بد اقتصادی 

 9کنندهمشارکت

اهل مطالعه نبودن و   –ی تلخ و ناموفق از دوران تحصیل؛ جذاب نبودن مدارس؛ آشنا نبودن معلمان با وظایفشان انهیشیپداشتن 

؛ ناکارآمدی نظام آموزشی به دالیل مختلف هاآننبودن؛ موفق نبودن نظام آموزشی در شناسایی خود به مردم و ارتباط صحیح با  روزبه

ی غلط در نقد هاارزشو داشتن  فرهنگیبی مصلحتی، سیاسی، عقیدتی و دینی و نه علمی؛ داشتن مردمی ناآگاه، هاتیریمداز جمله 

 ی فرهنگیان؛؛ وضعیت معیشتهاشغل

 فشار روانی به معلمان از طریق تبلیغات نادرست؛  واردکردندر جامعه؛  هارسانهی نادرست رساناطالع 10کنندهمشارکت

 معلمان؛ تبلیغات نادرست در فضای مجازی؛ هیعلاخالق و رفتار و طرز فکرهای نادرست افراد عادی  11کنندهمشارکت

 فقر فرهنگی؛ 12کنندهمشارکت

 وجود تبعیض بین شغل معلمی با سایر مشاغل؛ تبلیغات نادرست؛ مشکالت مالی معلمان؛ شغل دوم معلمان به دلیل مشکالت مالی؛  13کنندهمشارکت

 پذیر نبودن معلمان؛مسئولیت  14کنندهمشارکت

 فقر فرهنگی؛ 15کنندهمشارکت

 مشکالت مالی معلمان؛ تبلیغات نادرست؛ 16کنندهمشارکت

 ی در جامعه مبتنی بر بینش و نگرش مادی گرایانه؛ گذارارزشمالك و معیار  17کنندهمشارکت

 حقوق پایین معلمان؛ تبلیغات نادرست از شغل معلمی در جامعه؛ 18کنندهمشارکت

 حمایت نکردن اداره از معلمان؛   19کنندهمشارکت

 موضوع؛ تبلیغات نادرست از طریق رسانه ملی؛ نادیده گرفتن نقش معلم؛ی کردن این ارسانهحقوق پایین معلم و  20کنندهمشارکت

 

 یاعضا ریخشونتسا شیافزا لیمعلمان درباره دال ۀستیز ۀتجرب یمحور یکدگذاربه  یتکرار یکدهابا حذف  (8)جدول 

 معلمان پرداخته است. هیجامعه عل
 

 افزایش خشونت سایر اعضای جامعه علیه معلمان(: کدگذاری محوری تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل 8جدول )

 یاینادرست در مورد حقوق و مزا غاتی؛ تبلهااز سوی رسانه فرزندان صالح تیترب یبه جا تیابه ماد قائل شدن تیپنداشتن معلم؛ اهم تیمسئولیب

نکردن  انیآموزان؛ بدانش یو خانوادگ یزندگ طیترها و معلمان؛ آشنا نبودن معلم با شرااحترام به بزرگ ۀرنگ شدن مسئلمعلمان؛ مدرن شدن جامعه؛ کم

 یتیتقو یهابه کالس آموزاندانشتیهدا ؛یلیسال تحص یصورت شفاف در ابتداآموزان بهکالس و مدرسه و انتظارات معلم از دانش قرراتو م نیقوان

به تالش  نکردن آموزان؛ توجهدانش یو تفکر در مورد خطا قیآموزان؛ قضاوت زودهنگام بدون تحقدانش یبه ضعف درسو توجه  نیتکرار و تمر یجابه

 اییینما اهیس ،یینماو بزرگ یبافیمنف انه؛ینگاه مصرف گرا ؛یآموزش نظامبه ینسبت نگر یو ماد هامیکش و ممتاز؛ تحرو زحمت یآموزان ساعدانش

 یهاپست نیینامربوط؛ عدم ثبات در تع ماتیگرفتن تصم گر؛یکدینهاد با  نیا نمسئوال متحد نبودنمعلمان؛  گاهیتوجه نشان دادن شأن و جاکم یگاه

سوء در معلم؛ عدم  یتیمعلم؛ بزرگ جلوه دادن نقش ترب گاهیزدن جا نیپشت پرده پنهان در به زم یهاوجود دست ؛یتیریوجود روابط ناسالم مد ؛یتیریدم

 یحقوق تیحمامعلمان؛ عدم یبه معلمان؛ مشکالت مال التینادرست؛ کمبود تسه غاتیها و افراد؛ تبلرسانه ،ییعوامل اجرا یبودجه و ناکارآمد صیتخص

مانند  ییهاامتعارف معلمان از برنامهمورد از رفتار ن نیترانتشار کوچک یبرا ادیآموزان کالس درس؛ وجود امکانات زدانش ادیمعلم؛ تعداد  زییاز و قضا
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ها؛ جامعه از طرف رسانه یفرهنگ ۀعامل توسع نیترییربنایعنوان زوپرورش بهآموزش رفتنینپذ ؛یاجتماع یهاو شبکه یاماهواره یهااخبار  و شبکه

نظام  روزنبودن؛موفق نبودناهلمطالعه نبودنوبه–فشانیوظا امعلمان ب نبودن مدارس؛ آشنا نبودن جذاب ل؛یتلخ و ناموفق از دوران تحص یانهیشیداشتن پ

 یدتیعق ،یاسیس ،یمصلحت یهاتیریمختلف از جمله مد لیدال هب ینظام آموزش یها؛ ناکارآمدبا آن حیخود به مردم و ارتباط صح ییدر شناسا یآموزش

ها در جامعه؛ واردکردن فشار نادرست رسانه یرسانها؛ اطالعغلط در نقد شغل یهاو داشتن ارزش فرهنگیناآگاه، ب یداشتن مردم ؛یو نه علم ینیو د

با  یشغل معلم نیب ضیوجود تبع ؛یمعلمان؛ فقر فرهنگ هیعل ینادرست افراد عاد یانادرست؛  اخالق و رفتار و طرز فکره غاتیتبل قیبه معلمان از طر یروان

 مشاغل؛ ریسا

 

ن پرداخته علیه معلما جامعه یاعضا ریسامعلمان درباره دالیل افزایش خشونت ۀزیست ۀتجربی گزینشی کدها( به 9در جدول )

 شده است.
 (: کدهای گزینشی تجربۀ زیستۀ معلمان درباره دالیل افزایش خشونت سایر اعضای جامعه علیه معلمان9جدول )

خشونت ناشی از 

 گذارینقص سیاست

و مقررات کالس و مدرسه و انتظارات معلم از  نینکردن قوان انیمعلمان؛ مدرن شدن جامعه؛ب یاینادرست در مورد حقوق و مزا غاتیتبل

 ماتیگرفتن تصمانه؛ینگاه مصرف گرا؛یآموزش نظامبه ینسبت نگر یو ماد هامی؛ تحریلیسال تحص یصورت شفاف در ابتداآموزان بهدانش

ها و رسانه ،ییعوامل اجرا یبودجه و ناکارآمدنیافتن صیتخص ؛یتیریناسالم مد وجود روابط ؛یتیریمد یهاپست نیینامربوط؛ عدم ثبات در تع

 یبرا ادیمعلم؛وجود امکانات زییاز و قضا یحقوق تیحمامعلمان؛ عدم یبه معلمان؛ مشکالت مال التینادرست؛ کمبود تسه غاتیافراد؛ تبل

 رفتنینپذ؛یاجتماع یهاو شبکه یاماهواره یهامانند اخبار و شبکه ییهامورد از رفتار نامتعارف معلمان از برنامه نیترانتشار کوچک

خود به مردم و  ییدر شناسا ینظام آموزش نبودن ها؛ موفقجامعه از طرف رسانه یفرهنگ ۀعامل توسع نیترییربنایعنوان زوپرورش بهآموزش

و نه  ینیو د یدتیعق ،یاسیس ،یمصلحت یهاتیریدمختلف از جمله م لیبه دال ینظام آموزش یها؛ ناکارآمدبا آن حیارتباط صح

 آموزان کالس درس؛ جذابدانش ادیسوء در معلم؛ تعداد ز یتیها در جامعه؛ بزرگ جلوه دادن نقش تربنادرست رسانه یرساناطالع؛یعلم

 معلم؛ گاهیزدن جا نیپشت پردهپنهان در به زم یهانادرست؛ وجود دست غاتیتبل قیبه معلمان از طر یمدارس؛واردکردن فشار روان نبودن

 فقر منزلتی

 یتوجهکم یگاه اییینما اهیس ،یینماو بزرگ یبافیترها و معلمان؛منفاحترام به بزرگ ۀرنگ شدن مسئلپنداشتن معلم؛کم تیمسئولیب

مشاغل؛ اخالق و  ریبا سا یشغل معلم نیب ضیوجود تبعگر؛یکدینهاد با  نیا نمسئوال متحد نبودنمعلمان؛  گاهیشأن و جا نسبت به نشان دادن

 معلمان؛ هیعل ینادرست افراد عاد یرفتار و طرز فکرها

ای عوامل حرفه

 معلمان

آموزان؛ دانش یو خانوادگ یزندگ طی؛ آشنا نبودن معلم با شراروزنبودن؛اهلمطالعه نبودنوبهفشانیکامل معلمان به وظا ییعدم آشنا

و  قیآموزان؛ قضاوت زودهنگام بدون تحقدانش یو توجه به ضعف درس نیتکرار و تمر یبه جا یتیتقو یهابه کالس آموزاندانشتیهدا

 کش و ممتاز؛و زحمت یآموزان ساعبه تالش دانش نکردن آموزان؛ توجهدانش یتفکر در مورد خطا

های نقش رسانه

 جمعی 

 یهاارزش ای؛تهاجم فرهنگی و اشاعهی رسانه؛ناآگاههااز سوی رسانه ن صالحفرزندا تیترب یبه جا تیابه نقش ماد قائل شدن تیاهم

خشن  یهایباز شیافزاهای گروهی؛ ؛ عدم توجه شایسته به جایگاه معلمان در رسانههادر نقد شغل ها و فضای مجازی؛ سوگیری رسانهغلط

 ؛ینترنتیا

 

خشونت  شیافزا لیخود را نسبت به دال دگاهیمعلمان د بیترت نیشده است. بدارائه (9)کد به دست آمد که در جدول  39مرحله  نیدر ا

ای های جمعی وعوامل حرفهمنزلتی، نقش رسانه فقرگذاری، خشونت ناشی از نقص سیاستصورت ها بهتم نیکه امعلمان ارائه کردند  هیعل

آموزان باشد و چه والدین خشونت علیه معلمان چه از طرف دانش ،معلمانگردد که از دیدگاه به این ترتیب مالحظه میگردید. انمعلمان بی

گیرد: منزلت و اعتبار اجتماعی معلمان، شرایط خانوادگی و اوضاع حاکم بر ها؛ از چهار عامل اصلی نشأت میایشان و چه سایر افراد و گروه

ها؛ لیکن در گذاریها و نیز ضعف سیاستکل جامعه و رسانهخانواده ها و نوع نگرش ایشان، عوامل فرهنگی و نوع نگاه به معلم در 

 خورد.هایی به چشم میهای مربوط به هر کدام از این کدهای محوری تفاوتمؤلفه

 گیریبحث و نتیجه
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 یفیبه روش کبود که معلمان  هیخشونت عل شیافزا لیاز دال ییمعلمان دوره ابتدا ۀستیز ۀتجرب یهدف پژوهش حاضر بررس

به دست آمد، که عبارتند از:  یکد اصل 4کد و  48سوال اول، در مرحله آخر  ی. برارفتیانجام پذ یدارشناسیپد کردیبا رو

و Shayan-Mehr (2010)ی؛ او عوامل حرفه یخانوادگ طیشرا ،یفقر منزلت ،یگذاراستیاز نقص س یناشخشونت 

Bahmani (2001) یرا از جمله دالیل اصلی خشونت علیه معلمان دانسته و از این جهت با تحقیق تم  فقر منزلتنیز در تحقیق خود

از  معلمان را یو عوامل فرهنگ یخانوادگ طیشرا هایدر پژوهش خود تم Yari-Gholi, et al (2016)باشد. حاضر همسو می

در پژوهش خود Shokouhi-Yekta, Zamani& Javadi-Asayesh (2012)اند.همچنینجمله علل خشونت شناسایی نموده

به دست آمد که  یکد اصل 5کد و  54سوال دوم، در مرحله آخر  یکردند. برا انیرا ب یگذاراستیاز س یتم خشونت ناش

ی؛ این او عوامل حرفه یخانوادگ طیشرا ،یفقر منزلت ،یکیزیتجربه خشونت ف ،یگذاراستیاز نقص س یعبارتند از:  خشونت ناش

 George (2019)و  Shayan-Mehr (2010) ،Yari-Gholi, et al (2016) ،AflakiFard (2001)های یافته نیز با یافته

از نقص  یحاصل شد که عبارتند از: خشونت ناش یکد اصل 4کد و  39در مرحله آخر  م،در رابطه با سوال سو همخوانی دارد.

 &Shokouhi-Yekta, Zamaniهای ی که با یافتهجمع یهاو نقش رسانه یاعوامل حرفه ،یفقر منزلت ،یگذاراستیس

Javadi-Asayesh (2012) ،Moyidfar& Zahani (2005) وBazargan, et al (2012)باشد. همسو می 

گیرد. خشونت در هر شکلی، رفتاری آموزان بلکه از جانب والدین آنها صورت میگاهی خشونت به معلمان نه از طرف دانش 

هرحال بخشی از واقعیت انسانی ماست و باید آن را مانند هر واقعیت دیگری پذیرفت و بهترین راه اما به ،ناسازگارانه است

شود و به بررسی دقیق و پوشی حل نمیای واقعیتی است که با چشممدرسههایدرونخشونت.پیشگیری یا کاهش آن را پیدا کرد

معلم مانند هر رابطه  -آموز. رابطه دانش(Navidi& Barzgar, 2015) بین نیاز داردیابی کارشناسانه با چشمانی باز و واقعریشه

ن واقعیت وجود ندارد که معلمی شغلی مقدس هیچ شکی در ای.شده باشد و حدود آن مشخص شوددیگر انسانی باید تعریف

به معنای آن نیست که این جایگاه و تقدّس از سوی تمام افراد به یکسان ادراك شده و احترام و وجه هیچاما این موضوع به ،است

انش و حفظ د رشد و اعتالیسازان این کشور هستند که برای آینده ،آموزان. دانشگرددشأن معلم از طرف ایشان مراعات می

های مختلف حرمت کنند و به شکلوجه حق ندارند هتکهیچاما به ،مشغول تحصیل هستند کشورحرمت و کرامت فرهنگی این 

آموزان وارد هایی که از جانب معلمان به دانشآموزان و خشونتدر مورد تنبیه بدنی دانش. احترام معلم را زیر پا بگذارند

شده است؛ در حالی که این مشکل شیوع کمی است اما خشونت به معلمان مشکلی فراموشهای زیادی شده شود، صحبتمی

 (Hoshiar, 2018د )ندار

اند در طول دوره معلمان گزارش کرده ، ولیدر کشور صورت نگرفته« آزاریمعلم»با توجه به اینکه مطالعه جامعی در مورد 

رسد این به نظر مید؛ انآموزان یا والدین آنها قرار گرفتهبار مورد خشونت فیزیکی یا کالمی از جانب دانشتدریس حداقل یک

برای آن  موقع فکریترها و معلمان، در حال رشد باشد و اگر بهله احترام به بزرگئشدن مسرنگشدن جامعه و کممشکل با مدرن

صورت تری را در آینده خواهد داشت. گاهی پدران و مادران ناآگاهانه خشونت فرزندانشان را به معلمان بهنشود، پیامدهای وخیم

فردی است و به برخورد کارشناسانه و  های بینآموز یکی از تاثیرگذارترین رابطهدانش -کنند. رابطه معلمضمنی تایید می

های آموزشی قرار گیرند. برای حل هر آموزان و والدین آنها باید گروه هدف این مداخلهلمان، دانشآموزش نیاز دارد. مع

نگر و جانبههای روانی آن رفتار را پیدا کرد. این کار به مطالعه همهشناسی شد و انگیزهمشکل اجتماعی ابتدا باید وارد حوزه روان

های مصاحبه ،مختلفتحصیلی در مقاطع  ،آموزانباید با دانش هم را انجام دهند.مدارس باید این مدقیق نیاز دارد و  مشاوران 

گذرد، هر آموزان میبدون دانستن آنچه در ذهن دانش. معلمان مشخص شود علیهانگیزه آنها از خشونت  گیردتاجامع صورت 
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خشونت  ،معلم ازن و گرفتن حق آنها آموزان برای حمایت از دوستانشاگاهی دانش.ای که صورت گیرد ناکارآمد استمداخله

خود را  خواهند جسارتها قرار گرفتن است. گاهی هم فقط میهمکالسی دهند. گاهی انگیزه آنها صرفا مورد توجهنشان می

س توانند پیش بروند. این انگیزه بیشتر در رابطه با معلمانی که مهارت کمتری در مدیریت کالآزمایش کنند و ببینند تا کجا می

، مثل خشونتی که در پاسخ به تنبیه معلم یا رفتارهای کنندمیمعلمان تشدید  را هاشود. گاهی هم این انگیزهدارند، دیده می

 .گیردآمیز یا انتظارهای غیرمنطقی او صورت میناعادالنه و تبعیض

در جهت بهبود سالمت روان  ،بهداشتبیشتر با وزارت سازمانی هرچهوپرورش، همکاری بینانتظار مردم از وزارت آموزش

های ارتقای سالمت روان را شود انجام داد، باید برنامهکاری نمی جای اینکه بگوییم برای سالمت روان جامعه هیچجامعه است. به

اجتماعی گذاری و اعتبار های تحقیق حاضر، مسائل مربوط به سیاستبا توجه به این که طبق یافتهکرد. از دوران مدرسه آغاز 

ضرورت دارد تبلیغات مؤثری در های مختلف عنوان شده است، معلم از جمله دالیل اصلی خشونت علیه معلمان از سوی گروه

آموزان و اولیای آنها از قوانین آموزان انجام شود تا دانشمورد منزلت اجتماعی معلم و همچنین حق و حقوق معلم در قبال دانش

های ضمن خدمت برای معلمان در نظر گرفته شود تا معلمان نیز در مورد نوع شود دورهپیشنهاد میآگاهی پیدا کنند. همچنین 

آموزان با های فردی دانشهای عامالن خشونت و نیز مطابق با تفاوتها آگاهی پیدا کرده و با شناسایی انگیزهبرخورد با خشونت

غربی مصاحبه انجام پذیرفته و پژوهش صرفاً با معلمان استان آذربایجانایشان برخورد کنند. در ضمن با توجه به این که در این 

های شود پژوهشهای احتمالی موجود در منابع دیگر )نظیر مطالعات تطبیقی و سندکاوی( مورد بحث نبوده است، پیشنهاد میداده

اهکارهایی در راستای کاهش خشونت در دیگری با لحاظ نمودن این موارد انجام گیرد تا بتوان از مجموع آنها به نتایج و ر

 مدارس و به طور ویژه علیه معلمان دست یافت.
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