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و  یلیتحص بینیخوش ،یزیگر لیخشونت معلم بر تحص اثر

  آموزاندانش یلیتحص یسرزندگ
 

 

 یچیسرم یسیرجب رئ
و  ستانیدانشگاه س ،شناسیروانو  یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو

 رانیبلوچستان، زاهدان، ا

 یی زا یناصر ناست
، زاهدان، و بلوچستان ستانیدانشگاه س ،شناسیروانو  یتیکده علوم تربدانش ،یآموزش تیریمد اریدانش

 رانیا

 

 چکیده

 تحصیلی و سرزندگی بینیخوشتحصیل گریزی، هدف پژوهش بررسی اثر خشونت معلم بر 
. جامعه آماری پژوهش بودهمبستگی -است. روش پژوهش توصیفیبوده آموزان تحصیلی دانش

توسطه شهر سرباز )استان سیستان و بلوچستان( در سال تحصیلی م اولآموزان دوره تمامی دانش
اد جنسیت( تعد برحسبای )طبقه -گیری تصادفیبه شیوه نمونه (.=5395Nبودند ) 1401-1400
 بینیخوش(، Piskin et al., 2014) های خشونت معلماز طریق پرسشنامه آموزدانش 359

صالح اردستانی،  و گریزی )خرمائیصیل (، تحTschannen-Moran et al., 2013تحصیلی )
قرار گرفت. برای  موردمطالعه (1391، زاده حسین چاری و دهقانیو سرزندگی تحصیلی ) (1395
 -اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، دوربین-کولموگروف هایها از آزمونداده وتحلیلتجزیه

اسمارت پی آل اس استفاده شد. های اس پی اس اس و افزارواتسون و تحلیل مسیر با کمک نرم
تحصیلی  بینیخوشآموزان اثر مثبت و بر نشان داد که خشونت معلم بر تحصیل گریزی دانش هایافته

ای آموزشی هآموزان اثر منفی دارد. با توجه به این نتایج برگزاری کارگاهو سرزندگی تحصیلی دانش
کان و کنترل خشم، شفقت و گذشت نسبت های آشنایی با حقوق طبیعی کودبرای معلمان در حوزه
 شود.به دیگران پیشنهاد می

 

 

 

 :کلیدی هایواژه
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n_nastie1354@ped.usb.ac.ir 

 
 08/01/1401 ریخ دریافت:تا

 20/03/1401تاریخ بازنگری: 
 30/03/1401 تاریخ پذیرش:
 01/04/14010 تاریخ انتشار:

 استینو  ر.، ،سرمیچی  رئیسی مقاله: این به استناد

 تحصیل بر معلم خشونت اثر (.1401) ن. ، زایی

 یلیتحص سرزندگی و تحصیلی بینیخوش گریزی،

 ،آموزشی یهانظام در پژوهش .آموزاندانش

16(57)، 21-36. 

dor: 20.1001.1.23831324.1401.16.57.2.1 

 

 

 



 

 

    23 ص    ... لیاثر خشونت معلم بر تحص | ناستي زایي و رئیسي سرمیچي

  1401تابستان   | 57 شماره | 16 دوره | آموزشي های نظام در پژوهش علمي نشریه   

 مقدمه

های آغازین شونت در مدارس ریشه در سالی که خباوجود
آموزان، خشونت خشونت دانش برخالفتشکیل مدارس دارد اما 

ه با توجه ب محققان قرار گرفته است. موردتوجهمعلمان کمتر 
 در سال ملل سازمان کل شیوع باالی خشونت در مدارس، دبیر

 و تحقیق به در مدارس خشونت درباره را پژوهشگران 2006
 به قادر باید کودکان کرد تمام کرد و تصریح دعوت مطالعه

 محلی به باید مدارس خشونت باشند، دورازبه آموزش و یادگیری

باشند )اسدی و  آموزاندانش دوستدار و شوند تبدیل ایمن
 کشور 18 در نظرسنجی در یک 2016(. در سال 1393همکاران، 

 مدرسه رهدو در آموزاندانش اذیت و آزار تجربه مورد در جهان

 این نتایج داشتند. شرکت آن در جوان هزار 100که  شد انجام

 به خاطر آموزاندانش این درصد 25 که دهدمی نشان نظرسنجی
 و جنسی گرایش یا جنسیت به خاطر درصد 25 فیزیکی، ظاهر

 قرار و اذیت آزار مورد ملیتشان یا قومیت علت به نیز درصد 25

 آمار نیز ما کشور در .(1396 ن،فر و همکارااند )ایزدیگرفته

 های اخیرسال طول در آموزشی مراکز در خشونت انواع به مربوط

و  Piskin .(1391حیدری،  و است )گلچین بوده افزایش به رو
 عمدی استفاده عنوانبه معلم را خشونت (2014همکاران )

 ازجمله مختلف اشکال در آموزاندانش برابر قدرت، در از معلمان

 آسیب که هدفش کنندمی تصور جنسی و روانی کالمی، ی،فیزیک

 کالمی، اشکال جسمانی، در را خشونت معلمها آن است. رساندن

فردی،  عوامل دسته سه. کنندبندی میجنسی طبقه و عاطفی
خشونت معلم  ساززمینه یشناختجامعه ای و عواملمدرسه عوامل

 پیامدهای (.1397، یاری قلی و همکارانهستند )در مدرسه 

به  مربوط : الف( پیامدهایدسته دو توان درخشونت معلم را می
 و معلمان سایر با تدریس، پرخاشگری در )ناکارآمدی معلمان
 مدرسه، تنزل از فراتر سطحی به خشونت مدرسه، انتقال کارکنان

آموزان دانش به مربوط جامعه( و ب( پیامدها در معلم جایگاه
اجتماعی،  معضالت یلی، افزایشتحص ترک و تحصیلی )افت

و همکاران،  قلی بندی کرد )یاریماندگار( دسته روانی عوارض
 رفتار ترینشایع که ( دریافتند1396(. پژوهی و نادی )1396

 تنبیه آموزان،دانش نسبت به معلمان توسط شدهدهید آمیزخشونت

( دریافتند که معلمان از 1382. بازرگان و همکاران )است بدنی
                                                            

1. academic avoidance 
2. academic optimism 
3. academic vitality 

های تحقیر، تمسخر، توهین، معرفی سرصف، گرداندن گروه
متخلف در حیاط مدرسه برای معرفی به سایرین، حبس و 

و  Choeکنند. آموزان استفاده میدانش باالخره تنبیه بدنی
آموزان قربانی خشونت ( دریافتند دانش2021همکاران )

 اختالل سلوک، اختالل افسردگی، مانند روانی اختالالت

ضداجتماعی  رفتارهای توجه، اختالل نقص چندگانه، تشخصی
 نفساعتمادبه خود، به آسیب رفتارهای پرخاشگری، بزهکاری، و

 گیریگوشه اضطراب، خود، به نسبت منفی دیدگاه داشتن پایین،
 (2014همکاران ) و Graneroکنند.و انزواطلبی را تجربه می

 شدید، صیلیآموزان قربانی خشونت افت تحدریافتند که دانش

 والدین، و معلمان به نسبت فحاشی مدرسه، از مکرر هایغیبت

 یک عنوانبه معلمان ازآنجاکهکنند. روانی را تجربه می عوارض

اند مطالعات کمی درباره شده دیده فرهنگ ایرانی در معتبر چهره
 خشونت مطالعات با مقایسه در معلمان آمیزخشونت رفتارهای

الزم است که  روازاینانجام شده است.  آموزاندانش میان در
مطالعات بیشتری در زمینه خشونت معلمان و پیامدهای آن انجام 
پذیرد که پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی اثر خشونت معلم 

و سرزندگی  2تحصیلی بینیخوشو  1تحصیل گریزیبر 
 آموزان بپردازد.دانش 3تحصیلی

مدرسه عنوان حتت هاییواژه با مدرسه در حضور مشکالت
و  6از مدرسه امتناع ،5مدرسه از اجتناب ،4گریزی 

 مشترک وجه طورکلیبهاست که  شده توصیف گریزیتحصیل

است  مدرسه در آموزاندانش فیزیکی عدم حضور مفاهیم، این
 فرد گریزی در تحصیل (.1397)صالح اردستانی و خرمائی، 

 دارد حضور همدرس در بااینکه و دارد ترک تحصیل به گرایش

 ترک به اقدام باشد، نداشته وجود موقعیتی اگر فشارهای اما

 (. تحصیل گریزی1398کند )بارانی و همکاران، تحصیل می

 که است مدرسه غیرقانونی از و غیرمجاز عمدی، غیبت هرگونه

 در همچنین حضور است. متفاوت مدرسه از همیشگی غیبت با

بیانگر تحصیل  تواندمی نیز هاکالس در شرکت بدون مدرسه
 ممکن آموزاندانش (. اینVaughn et al., 2013باشد ) گریزی

 یا نروند مدرسه به اما کنند ترک قصد مدرسه به را خانه است

 دلخواه هایفعالیت به مدرسه از و خارج کنند فرار مدرسه از

 که است انحرافی رفتار تحصیل گریزی نوعی بپردازند. خود

4. truancy 
5. school avoident 
6. school refusal 
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 Gaseشود )می مشاهده های باالترکالس وزانآمدانش در بیشتر

et al., 2015( احمدپوری و همکاران .)دریافتند که 1396 )
 درون عوامل ناسالم(، روابط و هاخانوادگی )کشمکش عوامل

 باور، فردی )نگرش، عوامل مدرسه(، بر حاکم مدرسه )قوانین

 و اختالالت افسردگی تحصیلی(، انگیزة و شخصی عالیق
 توقعات و حضور دیگران در تحقیر مثل عوامل سایر واضطراب 

آموز در تحصیل گریزی نقش دانش از مدرسه جسمی و مالی
 از دسته آن ( نتیجه گرفتند1399) و همکاران فاروقی دارند.

 با دارند و تعلق احساس مدرسه به نسبت آموزانی کهدانش

تحصیلی  پیشرفت و موفقیت کنند ازمی همانندسازی مدرسه
( 2009) و همکاران Claesبرخوردارند.  مدرسه در االتریب

 کنندهمراقبت و گرم محیطی ایجاد با مدرسه نشان دادند که

دهد. بارانی می کاهش آموزاندانش در را گریزی احتمال مدرسه
 پیشرفت که آموزانیدانش ( دریافتند1398و همکاران )

 مدرسه از اعامتن مدرسه گریزی، دارند، احتمال بهتری تحصیلی

 .است کمترها آن در تحصیل ترک و
 و مدارانسان شناسیروان پایه بر تحصیلی بینیخوش سازه

 نظری هایبنیان از گیریبا بهره و نگرمثبت شناسیروان

 مفهوم و اجتماعی خودکارآمدی، سرمایه اجتماعی،-شناختی

و همکاران،  هاشمیاست ) گرفته شکل شدهآموخته بینیخوش
 با مرتبط باورهای از جمعی تحصیلی بینیخوش (.1398

 پیشرفت به رسیدن منظوربه درونی هایو ظرفیت هاقوت

 ایجاد آموزشی محیط برای مثبتی که محیط است تحصیلی

 مثبت باور تحصیلی یک بینیخوش(. Eren, 2012نمایند )می

 بود خواهد موفق تحصیلی ازنظر او کهنیااست مبنی بر  فردی

 آموزدانش انگیزه و موفقیت انتظار شودمی باور موجب همین و

 تحصیلی بینیخوش(. 1399یابد )مالئی و همکاران،  افزایش

 مدارس ظرفیت و قوت نقاط مورد در از باورها ایمجموعه را

 ارائه را عوامل انسانی از غنی تصویری که کنندمی تعریف

 در را تحصیلی تأکید و اعتماد کارآمدی، ایگونهبه و نمایدمی

 ,.Tschannen-Moran et alکند )می ترکیب یک مفهوم قالب

 شده تشکیل مؤلفه سه تحصیلی از بینیخوش مفهوم .(2013

که  آموزانیدانش مدرسه: به هویت است: الف( احساس
ها آن رفتار اغلب دارند، خود مدرسه به نسبت هویت احساس

 تعهد، درگیری، ،یگبستدلوابستگی،  احساس چون هاییواژه با

و  شود؛می توصیف شانمدرسه به نسبتها آن محبت و الفت
 چون هاییواژه مدرسه با به نسبت آموزان فاقد هویتدانش اما

شوند. ب( اعتماد به می ناخشنود توصیف و بیگانه گیر،گوشه
 کمک آماده همیشه معلمان که دارند اعتقاد آموزانمعلمان: دانش

 هستند، در دسترس یآسانبهگفتگو  برای مانمعل هستند، کردن

 آموزاندانش کنند،می عمل خوب خود آموزش نحوه در معلمان

 کارهای معلمان کنند، حساب معلمان کمک روی توانندمی

 معلمان و هستند صادق همیشه معلمان دهند،می انجام ایمعرکه

 تأکیددهند. ج( می گوش آموزاندانش هایصحبت به واقعاً

 عقیده این بر باال، تحصیلی تأکیدبا  آموزانصیلی: دانشتح

 احترام گیرند،خوب می نمره که کسانی به مدرسه که هستند

 بهبود برای زیادی مدرسه تالش آموزاندانش گذارد،می

 یادگیری به نسبتها آن مدرسه کنند،خود می آموزشی وضعیت

زیادی  کوشش و فعالیت آموزاندانش است، آموزان جدیدانش
 آموزانپیشرفت دانش میزان کنند،می خوب نمره گرفتن برای

 نیاز صورت در توانندشود، میمی کشیده چالش به مدرسه در

 از مدرسه در و بکنند مدرسه مسئوالنبه  بیشتری کمک مدرسه

 ,.Tschannen-Moran et alشود )می قدردانی های خوبنمره

 در مثبت باور ه معنایب تحصیلی بینیخوش بنابراین؛ (2013

 یادگیری بر تأکید قادرند باها آن کهنیا بر مبنی است فراگیران

 به محیط نسبت هویت احساس و معلمان به اعتماد خود،

آورند  فراهم را خود تحصیلی پیشرفت زمینه آموزشی
(Kulophas et al., 2015مطالعات نشان می .) دهند که

 )آزفنداک و لیمشغولیت تحصی تحصیلی با بینیخوش
 پور وسازی تحصیلی )قدم(، خودناتوان1397پور، عبداله

پذیری شناختی و سرزندگی تحصیلی (، انعطاف1397همکاران، 
نژاد، (، شیفتگی تحصیلی )مهدی1399)مالئی و همکاران، 

نژاد، ورز کندازی و اوجی(، سازگاری تحصیلی )کشت1399
( رابطه 1393رزاده، (، پیشرفت تحصیلی )عباسیان و حید1399
 دارد.

از دیگر متغیرهای مهم در دوران تحصیل، سرزندگی 
 بهزیستی هایاز مؤلفه یکی تحصیلی است. سرزندگی

 آموزاندانش توانایی صورتبه و آیدمی شمار به شناختیروان
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زندگی  معمول مشکالت و موانع با برخورد در برای موفقیت
 (. سرزندگی تحصیلیUrsin et al., 2020است ) تعریف شده

 و موانع با مواجهه در آموزاندانش آمیزموفقیت توانایی عنوانبه
 Comerfordاست )ها آن بر فائق آمدن و تحصیلی هایچالش

et al., 2015است فرد خود از گرفته نشأت انرژی (. سرزندگی 

 محیط، اشخاص در تهدید نه و درونی منابع از انرژی این و

 سرزنده احساس سرزندگی ،گریدعبارتهب گیرد؛می نشأت

 وصادقی است ) آن دادن انجام به اجبار و نه تحریک نه بودن،
فعال  تحصیلی از طریق (. سرزندگی1395، خلیلی گشنیگانی

و غرور( و  امید بردن، کردن هیجانات مثبت تحصیلی )لذت
شرم،  و غیرفعال کردن هیجانات منفی تحصیلی )اضطراب

ناامیدی( موجب ارتقای پیشرفت  و حوصلگیخشم، بی
(. Hirvonen et al., 2019شود )آموز میتحصیلی دانش

Martin & Marsh (2008پیشایندهای ) را تحصیلی سرزندگی 
 محیط به مربوط عوامل ،شناختیروانمختلف  سطح سه در

 به عوامل مربوط و تحصیلی فرآیند در مشارکت و تحصیلی

که  دهدیمسایر مطالعات نشان  اند.کرده بندیدستهخانواده 
 رفتاری و تعامالت هیجانی، با هوش تحصیلی سرزندگی

 یآورتاب(، Christopher & Kristie, 2021عاطفی ) تعامالت
 سازگارانه، پیشرفت تحصیلی، انگیزش رفتارهای تحصیلی،

 & Martinتحصیلی ) تحصیلی، امید تحصیلی و خودکارآمدی

Marsh, 2008روان  (، سالمت(Solberg et al., 2012 افت ،)
 ,Freilich & Shechtmanتحصیلی و ترک تحصیلی کمتر )

 است. ارتباط در (Collie et al., 2015(، حس کنترل )2010
 در که محدودی هایپژوهش و نزدیک از مشاهده مدارس

 گرفتهانجام مدرسه در خشونت معلمان مورد در ما کشور

 تخلفات مقابل درها آن از یبرخ که است واقعیت این نمایانگر

 تمسخر، ، از قبیل تحقیر،زیآمخشونت رفتارهای آموزاندانش

 حیاط در متخلف هایگروه گرداندن سرصف، معرفی توهین،

 از بدنی، تنبیه باالخره و حبس سایرین، به معرفی برای مدرسه

 که (. کودکی1396فر و همکاران، دهند )ایزدیمی خود نشان

 یا کالمی هایخشونت آموزشی تحت محیط در هر علت به

مدرسه  از بیزاری و ناامنی احساس بر عالوه گیرد قرار فیزیکی
 صورتبه را خود جیتدربه او تحصیلی زندگی در آن عواقب که

 ناگوار اثرات کرد، خواهد آشکار ترک تحصیل یا تحصیلی افت

یونحبه داشت همراه خواهد به زندگی طول در را رفتار نوع این
 در یا خانواده تشکیل هنگام به بعدها است ممکن نیز او که

 با ناسالم ایرابطه گرفت خواهد عهده بر که هاییمسئولیت

مهم  هایمسئولیت از یکی(. 1395)رضاپور،  کند برقرار دیگران
 و ی خصمانهرفتارها از عاری محیطی آوردن فراهم مدارس

معلم باعث  نتخشو ازآنجاکه .است قبولرقابلیغ الگوهای
 و شودمی آموزاندانش های جسمانی، اجتماعی و روانیآسیب
 را یسالبزرگ زندگی در خشونت بروز برای بستری و زمینه

خشونت معلم و پیامدهای است که مسئله  الزم آورد،فراهم می
 برای تا راهکارهایی گیرد قرار دقیق موردمطالعه آن در مدارس

 جدید قرن تربیت و تعلیم سرلوحهد. ارائه گرد آن رفع و تعدیل

 پس بیاموزیم آموزاندانش را به کردن زندگی شوق که است این

 در آموزاندانش رشد پایدار حقیقت در که باشیم متعهد باید

 و مدارس ایجاد در بایستی که است پایدار شادی گروی
 لذت مدرسه در بودن از آموزاندانش بایستی شود. لذا مدیریت

 مکانی عنوانبه را آن به داشتن و تعلق ماندن شوق و ببرند

از (. 1399مقامی،  قایم باشند )پورمهدی داشته زیستن شایسته
در سنین  باألخصترین حقوق هر انسان و اساسی ترینمهم

ابتدایی و متوسطه، حق تعلیم و تربیت و آموزش است؛ در این 
تان و استان سیس مهم آموزشی در  هاییکی از گلوگاه میان

و افت  تارکان تحصیل ،بازماندگان از تحصیل»بلوچستان مسئله 
سیستان و بلوچستان با توجه قرار داشتن به  .است «تحصیلی

ر با افغانستان و سای یجوارهمشرایط مهم و ژئوپولتیکی چون 
علل کوچک و بزرگ دیگر صدرنشین آمارهای وخیم حوزه 

 هاییاستان صدر رد همچنان این استان .آموزشی در کشور است
بر . مانندیبازم تحصیل از آموزاندانش بیشترین که دارد قرار

سیستان و بلوچستان  وپرورشآموزشاعالم اداره کل  اساس
فقر  ازجملهآموز به دالیل مختلفی هزار دانش 42بیش از 

فرهنگی و اقتصادی، کودکان کار، پراکندگی و سخت گذر بودن 
اند. ستان ناخواسته از تحصیل بازماندهمناطق و روستاها در این ا

 صورتبههزار نفری است که  106این آمار جدای از 
(. این 1401)جهانبخش،  اندترک تحصیل کرده خودخواسته

را  نخست رتبه ابتدایی دوره در پایه تکرار نرخ ازنظر استان
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 در دوم مقطع متوسطه تحصیلی پوشش نرخ همچنین، داراست.

 بدین معنی است؛ درصد 56 حدود لوچستانب و سیستان استان

 اول متوسطه پایان تا تنها استان این آموزاندرصد دانش 44 که

 مرکز سوی که از آماری طبق این، بر عالوه خوانند.می درس

 و سیستان استان شدهارائه پروش و آموزش وزارت سنجش
 نهایی امتحانات نمرات میانگین بودن پایین ازلحاظ بلوچستان

 شدتبهوضع  با هایاستان جزو متوسطه سوم آموزانشدان

 تحصیلی افت اغراق بدون نظر، این از دارد. قرار هانمره بحرانی

 است استان این آموزشی نظام مبتالبه حادترین مسائل ازجمله

 فردی، اقتصادی، حیات بر یریناپذجبران و مخرب آثار که

زهی، بر و بلوچگذارد )حسینمی جای بر آن اجتماعی و فرهنگی
 و سیستان وپرورشآموزش وضعیت مورد در (. آنچه1400

 در برجسته و خاص طوربه گرفت، قرار مورداشاره بلوچستان

سرباز )واقع در جنوب  شهر ژهیوبه بلوچستان، جنوب نواحی
بنابراین ؛ دارد مصداق شرقی استان سیستان و بلوچستان(

حصیل گریزی، ضرورت خواهد داشت که عوامل مؤثر بر ت
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در شهر سرباز  بینیخوش

 تحصیلی و بینیخوشاهمیت باالی  باوجودمطالعه شود. 

 دوران با آمیزموفقیتمواجهه  در تحصیلی سرزندگی

 و شناختیروان ازنظر که مثبتی نتایج و تحصیلی زیبرانگچالش
 در سیبرر نیازمند موضوع هنوز این دارد؛ پی در اجتماعی

 تحصیلی متغیرهای با رابطه در تحصیلی و مختلف هایگروه

 بر پژوهشی خألاین  رفع جهت در تالش لذا است. مختلف

 بنابراین مسئله اصلی پژوهش؛ افزایدمی حاضر مطالعه ضرورت
آموزان دوره اول متوسطه شهر سرباز در سال که بر روی دانش

خشونت معلم بررسی اثر انجام گرفت،  1400-1401تحصیلی 
 یلیتحصیلی و سرزندگی تحص بینیخوشتحصیل گریزی، بر 

 است.آموزان دوره اول متوسطه شهر سرباز دانش

 روش

زان آموتمامی دانشهمبستگی است. -روش پژوهش توصیفی
 1400-1401دوره اول متوسطه شهر سرباز در سال تحصیلی 

ه نفر، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند ک 5395به حجم 
نفر پسر بودند. به شیوه  3365نفر دختر و  2030از این تعداد 

                                                            
1. Teacher violence scale (TVS) 
2. Physical violence 
3. taunting 

س جنسیت( و بر اسا برحسبای )طبقه -گیری تصادفینمونه
دختر و  135آموز )دانش 359گیری کوکران تعداد فرمول نمونه

نمونه انتخاب شدند. مالک ورود به مطالعه  عنوانبهپسر(  224
-1401ه تحصیل در سال آموز دوره اول متوسطه مشغول بدانش
آموزانی که ترک تحصیل زودهنگام داشتند بود و دانش 1400

آوری های زیر برای جمعاز پرسشنامهاز مطالعه خارج شدند. 
 اطالعات استفاده شد:

 و Piskinاین مقیاس توسط : 1الف( مقیاس خشونت معلم
 یک مقیاس طراحی شده است. پرسشنامه (2014) همکاران

 گیری رفتاراندازه برای آموزدانش یدهگزارش خود

بعد  5گویه و  36است. پرسشنامه با  معلمان زیآمخشونت
گویه(،  5) 3گویه(، تمسخر کردن 11) 2خشونت فیزیکی

گویه( و خشونت  6) 5گویه(، ستم کردن 8) 4ییجوبیع
گویه( به بررسی میزان خشونت معلم نسبت به  6) 6جنسی
نامه بر اساس مقیاس پردازد. پرسشآموزان میدانش
لیکرت از هرگز تا هر روز تنظیم شده است.  یادرجهشش
. حداقل است= هر روز 5= هرگز تا 0گذاری پرسشنامه از نمره

 180و  0و حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب برابر با 
باشد نشانه خشونت باالی  ترکینزد 180است و هر چه نمره به 
 (2014) همکاران و Piskinوزان است. آممعلم نسبت به دانش

و برای خرده  96/0برای کل مقیاس را  کرونباخ آلفای
، 95/0، خشونت جنسی 92/0فیزیکی  های خشونتمقیاس

 87/0و ستم کردن  88/0، تمسخر کردن 90/0 ییجوبیع
 مقیاس( به هنجاریابی 1396گزارش کردند. پژوهی و نادی )

( Piskin et al., 2014) نآموزاخشونت معلم نسبت به دانش
 أییدیتپرداختند. برای تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی 

عامل  پنج دارای پرسشنامه استفاده شد که نتایج نشان داد این
، ستم کردن و جوییعیب)خشونت فیزیکی، تمسخر کردن، 

. است مقیاس مطلوب های برازششاخص با خشونت جنسی(
( برای مقیاس 1396پژوهی و نادی )ر آلفای کرونباخ د همچنین

، 87/0های خشونت فیزیکی و برای خرده مقیاس 90/0کل 
و  72/0، ستم کردن 85/0 جوییعیب، 89/0تمسخر کردن 

بنابراین پژوهی و نادی ؛ به دست آمد 77/0خشونت جنسی 
 که است تشخیصی ابزار یک که پرسشنامه ند( پذیرفت1396)

4. critics 
5. oppress 
6. sexual violence 
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در پژوهش  گیری کند.را اندازه معلم خشونت میزان تواندمی
برای ابعاد  برای کل مقیاس و 94/0آلفای کرونباخ  حاضر نیز

، 91/0 یجوئبیع، 85/0، تمسخر کردن 91/0خشونت فیزیکی 
 به دست آمد. 61/0و خشونت جنسی  80/0ستم کردن 

 و این مقیاس توسط خرمائی :1گریزیب( مقیاس تحصیل
بررسی تحصیل گریزی  منظوربه 1395صالح اردستانی در سال 

مادّه و دو  20 شامل مقیاس آموزان طراحی شده است. ایندانش
 10) 3ماده( و مدرسه گریزی 10) 2تحصیلی ی بیزاریمؤلفه

 تحلیل و آموزانبا دانش مصاحبه طریق از که ماده( است

پرسشنامه بر اساس  .اندشده استخراج هامصاحبه این محتوای
 موافقم کامالً مخالفم تا  کامالً لیکرت از  یادرجهپنجمقیاس 

مخالفم تا  کامالً= 1گذاری پرسشنامه از تنظیم شده است. نمره
. حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به استموافقم  کامالً= 5

 ترکینزد 100است. هر چه نمره به  100و  20ترتیب برابر با 
 ائیت. خرمآموز اسی تحصیل گریزی باالتر دانشباشد نشانه

اکتشافی که  عاملی تحلیل ( در بررسی1395صالح اردستانی ) و
 آموز انجام گرفت گزارش کردند که ایندانش 237 بر روی

است.  و مدرسه گریزی تحصیلی بیزاری مؤلفه دو دارای مقیاس
 93/0کرونباخ برای کل مقیاس  آلفایها آن همچنین در مطالعه

مدرسه  مؤلفه و برای 92/0بیزاری تحصیلی  مؤلفه برای و
 بنابراین پذیرفته شد که پرسشنامه؛ به دست آمد 83/0 گریزی

تحصیل گریزی  میزان تواندمی که است تشخیصی ابزار یک
 گیری کند. در پژوهش حاضر نیز آلفایرا اندازه آموزاندانش

بیزاری تحصیلی  مؤلفه برای و 95/0کرونباخ برای کل مقیاس 
 مشاهده شد. 92/0 رسه گریزیمد مؤلفه و برای 91/0

پرسشنامه توسط  :4تحصیلی بینیخوشج( پرسشنامه 
Tschannen-Moran ( طراحی شده است. 2013و همکاران )

گویه(،  10) 5اعتماد به معلمانبعد  3گویه و  28پرسشنامه با 
( 10) 7احساس هویت به مدرسهگویه( و  8) 6تحصیلی تأکید

پردازد. آموزان میدانش تحصیلی بینیخوشبه بررسی وضعیت 
ا لیکرت از خیلی کم ت یادرجهپنجپرسشنامه بر اساس مقیاس 

= خیلی 0گذاری پرسشنامه از خیلی زیاد تنظیم شده است. نمره
. حداقل و حداکثر نمره در این است= خیلی زیاد 4کم تا 

                                                            
1. Academic avoidance scale (AAS) 
2. Academic Aversion 
3. Academic Truanci 
4. Student academic optimism scale (SAOS) 

 112است. هر چه نمره به  112و  0پرسشنامه به ترتیب برابر با 
آموز تحصیلی باالتر دانش بینیخوشد نشانه باش ترکینزد

( در بررسی روایی سازه 2013موران و همکاران )-است. تچانن
عاملی مقدار بار عاملی را  تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش

 دهدو باالتر گزارش کردند که نشان می 9/0برای تمام گویه بین 
ها آن نپرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار است. همچنی

 اناعتماد به معلمکرونباخ پرسشنامه را برای ابعاد:  آلفای ضریب
 96/0 احساس هویت به مدرسهو  96/0 تحصیلی تأکید، 93/0

 یک بنابراین سازندگان پذیرفتند که پرسشنامه؛ گزارش کردند

تحصیلی  بینیخوش میزان تواندمی که است تشخیصی ابزار
پور و همکاران  در ایران قدم گیری کند.آموزان را اندازهدانش

پرسشنامه مذکور  سنجیروانهای بررسی ویژگی( به 1396)
رای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی ب پرداختند و

های اصلی و برای بررسی میزان پایایی لفهؤییدی به روش مأت
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل 

داد که با حذف چهار سؤال از کل پرسشنامه و عاملی نشان 
تحلیل عاملی بقیه سؤاالت و چرخش نتایج با روش واریماکس، 

شود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای لفه آشکار میؤسه م
ها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز این لفهؤشناسایی دقیق م

نامه پرسش در بررسی پایایییید قرار داد. ألفه را مورد تؤسه م
برای ابعاد:  و 96/0کرونباخ برای کل مقیاس  آلفای ضریب

احساس هویت و  95/0 تحصیلی تأکید، 85/0 اعتماد به معلمان
 در نگاهی کلی، نتایج پژوهشدست آمد.  به 90/0 به مدرسه

 ینیبخوشنشان داد که پرسشنامه ( 1396پور و همکاران ) قدم
آموزان مناسب ن دانشتحصیلی برای سنجش این ویژگی در میا

کرونباخ برای کل  آلفای در پژوهش حاضر نیز ضریب .است
 تأکید، 90/0 اعتماد به معلمانبرای ابعاد:  و 91/0مقیاس 
 مشاهده شد. 83/0 احساس هویت به مدرسهو  75/0 تحصیلی

حسین این مقیاس توسط  :8د( مقیاس سرزندگی تحصیلی
ارزیابی سرزندگی  ظورمنبه 1391در سال  زاده چاری و دهقانی

 از الگوگیری با را پرسشنامهها آن طراحی شده است.تحصیلی 

 ( که2006) Martin & Marsh تحصیلی سرزندگی مقیاس

ی هایگو 9ای پرسشنامهدادند و  توسعه گویه بود، 4 دارای

5. Student-teacher trust 
6. Academic press 
7. Student identification with school 
8. Academic avoidance scale (AAS) 
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رت لیک یادرجهپنجطراحی کردند. پرسشنامه بر اساس مقیاس 
ری گذاموافقم تنظیم شده است. نمره کامالًمخالفم تا  کامالًاز 

. حداقل استموافقم  کامالً= 5مخالفم تا  کامالً= 1پرسشنامه از 
است.  45و  9و حداکثر نمره در این مقیاس به ترتیب برابر با 

سرزندگی تحصیلی  باشد نشانه ترکینزد 45هر چه نمره به 
 فرهنگ در مقیاس این اجرای آموز است. برایباالتر دانش

 متخصص یک و روانشناسی یرشته یک متخصص ابتدا ایرانی،

 فارسی به را های مقیاسسؤال متن انگلیسی زبان یرشته در

 & Martinمقیاس  هایگویه یترجمه از بعد کردند. ترجمه

Marsh (2006تعدادی ) مقیاس اصلی فرم اساس بر گویه 

 تربیتی روانشناسی از اساتید هاگویه مورد در و شدند بازنویسی

این گویه ها،نقیصه رفع و مقدماتی اجرای برای شد. نظرخواهی
مهریز  شهرستان آموزان دبیرستانیدانش از گروهی روی بر ها

 مورد نهایی ینسخه هاگویه این اجرای از پس شد. اجرا

 سپس بود. گویه 10 حاصل بازنویسی که گرفت، قرار بازنویسی

 ایروی نمونه مجدداً ماتیمقد مطالعه یک در مذکور هایگویه

 ایخوشه روش به که دبیرستان آموزاندانش از نفر 186 شامل

 آن سنجیروان خصوصیات و اجرا انتخاب شدند، تصادفی

 سازه( ساختار عاملی )روایی بررسی منظوربهشد.  بررسی

در  واریماکس چرخش با اصلی یمؤلفه تحلیل از پرسشنامه،
 حذف که دهدمی نشان طورکلیبه جنتای شد. استفاده گویه سطح

 بنابراین کند.می ایجاد آزمون پایایی در ضریب افزایشی 8 سؤال

مانده بین گویه باقی 9شد. مقدار بار عاملی برای  حذف 8 سؤال
 37 مذکور یگویه 9 درمجموعبه دست آمد.  70/0تا  50/0

 نتایج تبیین کرد. را تحصیلی سرزندگی متغیر واریانس درصد

را نشان  77/0کرونباخ  آلفای بررسی پایایی پرسشنامه، از لحاص
 به دست آمد. 90/0حاضر نیز آلفای کرونباخ  پژوهش داد. در
اطالعات از آمار توصیفی )فراوانی، درصد،  وتحلیلتجزیهبرای 

-میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون کولموگروف
 -ون دوربیناسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزم

های اس پی اس اس افزارو تحلیل مسیر( با کمک نرم 1واتسون
 و اسمارت پی آل اس استفاده شد.

 هایافته

از  استفاده یهافرضشیپ ،قبل از بررسی فرضیات پژوهش
ی نرمال بودن متغیرها، وجود همبستگ یعنی تکنیک تحلیل مسیر

 بین متغیرها و استقالل مشاهدات بررسی شد:
نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون  ضفرشیپ

قرار گرفت که نتایج در  یموردبررساسمیرنوف  -کولموگروف
 آمده است: 1جدول 

 . 1جدول 

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
 K-S Z Sig متغیر

 065/0 308/1 خشونت معلم
 162/0 120/1 تحصیل گریزی

 062/0 741/0 خوش بنی تحصیلی
 058/0 331/1 سرزندگی تحصیلی

آزمون  Zدهد که مقدار آماره نتایج جدول نشان می
اسمیرنوف برای متغیرهای خشونت معلم  -کولموگروف

و  741/0تحصیلی  بینیخوش، 120/1، تحصیل گریزی 308/1
سطح معناداری مقدار  هرگاه. است 331/1سرزندگی تحصیلی 

 رتبزرگ 05/0اسمیرنوف از  -آزمون کولموگروف Zی آماره
شود. با توجه می ها تأییدداده بودن نرمال بر مبتنی فرض باشد،

در تمامی  آمدهدستبهی سطح معناداری مقدار آماره کهنیابه 
توان پذیرفت که است بنابراین می 05/0از  تربزرگموارد 

 نرمال بودن متغیرها رعایت شده است. فرضشیپ
ر، وجود سیدوم برای استفاده از تکنیک تحلیل م فرضشیپ

ررسی وجود برای بهمبستگی بین متغیر مستقل و وابسته است. 
رابطه بین متغیر مستقل )خشونت معلم( با متغیرهای وابسته 

( تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بینیخوش)تحصیل گریزی، 
ج در که نتای از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

 آمده است: 2جدول 
 

  

                                                            
1. Durbin- Watson 
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 . 2جدول 

 تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بینیخوشبستگی خشونت معلم با تحصیل گریزی، ضرایب هم
 خشونت معلم خشونت جنسی ستم کردن یجوئبیع تمسخر خشونت فیزیکی متغیر

 639/0** 038/0 447/0* 565/0** 517/0** 598/0** تحصیل از بیزاری

 614/0** 082/0 438/0** 518/0** 521/0** 578/0** مدرسه گریزی

 643/0** 061/0 454/0** 556/0** 532/0** 604/0** یل گریزی )کل(تحص

 -346/0** -078/0** -265/0** -322/0** -269/0** -301/0** اعتماد به معلمان

 -365/0** -136/0* -277/0** -323/0** -266/0** -341/0** تحصیلی تأکید

 -355/0** -068/0 -249/0** -337/0** -257/0** -325/0** احساس هویت به مدرسه

 -433/0** -108/0* -320/0** -401/0** -322/0** -391/0** تحصیلی )کل( بینیخوش

 -412/0** -011/0** -306/0** -344/0** -365/0** -375/0** سرزندگی تحصیلی )کل(

*P≤ 0/05, **P≤ 0/01 

 

های جدول فوق مقدار ضریب همبستگی بر اساس یافته
 تحصیلی و بینیخوشریزی، خشونت معلم با تحصیل گ

و  -433/0، 643/0سرزندگی تحصیلی به ترتیب برابر با 
دار معنی 01/0که این ضرایب در سطح کمتر از  است -412/0

بنابراین بین متغیر مستقل )خشونت معلم( و متغیرهای ؛ هستند
ی تحصیلی و سرزندگ بینیخوش وابسته )تحصیل گریزی،
ته جود دارد. با توجه به این یافداری وتحصیلی( همبستگی معنی

قل وجود همبستگی بین متغیر مست فرضشیپتوان گفت که می
 و متغیرهای وابسته رعایت شده است.

ر که در تحلیل مسیر مدنظر قرا ییهافرضشیپیکی دیگر از 
گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر می

بررسی استقالل  منظوربه( از یکدیگر است. شدهینیبشیپ

یا خطاها( از یکدیگر از  ماندهیباقمشاهدات )استقالل مقادیر 
ها شود. اگر بین باقیماندهاستفاده می 1واتسون -آزمون دوربین

 2همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به 
واتسون  -دوربین در مطالعه حاضر مقدار آمارهنزدیک باشد. 

و  تحصیلی بینیخوشتحصیل گریزی،  ینیبشیپبرای 
 692/1و  385/1، 712/1سرزندگی تحصیلی به ترتیب برابر با 

 گفت تواننزدیک است می 2 به مقادیر به دست آمد و چون این

 اجرای شرایط و برقرار است استقالل مشاهدات فرضشیپکه 

 است. شده آزمون رعایت
اده از ضرایب نمودار تحلیل مسیر با استف 1در شکل 

( tبا استفاده از ضرایب معناداری ) 2( و در شکل βاستاندارد )
ارائه شده است:

  

                                                            
1. Durbin- Watson 
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 . 1شکل 

 مدل پژوهش )ضرایب استاندارد(

 

 . 2شکل 

 مدل پژوهش )ضرایب معناداری(
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اثر خشونت معلم بر تحصیل  2و  1های با توجه شکل
و معنادار مثبت  t644/0= (β ,=634/13)آموزان گریزی دانش

وزان آمتحصیلی دانش بینیخوشاست، اثر خشونت معلم بر 

(754/8=, t431/0-= (β منفی و معنادار است و همچنین اثر
 ,=752/8)آموزان خشونت معلم بر سرزندگی تحصیلی دانش

t420/-= (β) .منفی و معنادار است

 . 3جدول 

 خالصه تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات پژوهش
 یجهنت β t مسیر

 تأیید فرضیه 634/13 644/0 تحصیل گریزی خشونت معلم بر
 تأیید فرضیه 754/8 -431/0 تحصیلی بینیخوشخشونت معلم بر 

 تأیید فرضیه 752/8 -420/0 سرزندگی تحصیلی بر خشونت معلم

 یریگجهینتبحث و 

تحصیل بر خشونت معلم این پژوهش با هدف بررسی اثر 
جام انو سرزندگی تحصیلی تحصیلی  بینیخوشگریزی، 

 ریزیتحصیل گبر خشونت معلم گرفت. یافته اول نشان داد که 
 و معناداری دارد. این یافته با نتایج مطالعات احمدی مثبتاثر 

و  Liu and Loeb(2021 ،)Şahin (، 1397و همکاران )
 Shahidul and Zehadul (2015 ،)Granero(، 2016همکاران )

همخوان Joubish and Khurram (2011 ) (،2011و همکاران )
 توان گفت معلمانی که رفتارهایدر تبیین این یافته میاست. 

آمیز بدنی، کالمی، عاطفی و جنسی را به نمایش خشونت
آموزان قربانی را از دانش نفساعتمادبهو  نفسعزتگذارند می

آنان  بین برده و هیجانات مثبت تحصیلی )لذت، امید و غرور(
 بسیار خشونت معلم قربانی آموزاندهند. دانشهش میرا کا

 لهیوسبه معمولی هستند، آموزاناز دانش ترناامن و مضطرب

 درها آن واکنش گیرند،قرار می موردحمله آموزاندانش سایر

 است، از یانزواطلب و کردن گریه دیگران، اذیت و آزار برابر

 هاموقعیت و خود به برند، نسبترنج می پایین نفسعزت

 عدم و یزدگخجالتبودن،  احمق احساس دارند، منفی نگرش

بینند، می طردشده و تنها مدرسه محیط در دارند، خود را جذابیت
 فردی بین روابط در هستند؛ ضعیف اجتماعی هایمهارت ازنظر

 گیریگوشهاجتماعی،  اضطراب باالی سطح قبیل از مشکالتی

 تجربه را اجتماعی در روابط یمشکالت منفی و ارزیابی از ترس و

آموزان دانش جهیدرنت( و 1397قلی و همکاران، کنند )یاری می

قربانی از تحصیل و مدرسه گریزان خواهند بود. سپیدنامه و 
 خود معلم آموزان( بر این باور هستند که دانش1395همکاران )

 محبت و بازی انواع دریافت و انتظار دانندمی مهمی الگوی را

 و سنی حساسیت دارند و نوع رفتار معلم در کنار وی از را
 شوق با آموزانیدانش آنان از تواندمی کودکان روحی شکنندگی

 .منزوی و تحصیل گریز بسازد آموزانیدانش برعکس و
آموزانی که شکست تحصیلی )افت تحصیلی، ترک دانش

 و ناموفق تجربیات داشتن اثر بر تحصیل و مدرسه گریزی( را
 روابط منفی، انتظارات و هایداورشیپ وجود در مدرسه، ختل

مدرسه و رفتارهای نامناسب  سلسله مراتبی ساختار و خشک
 و درس با مثبت ایرابطه توانندکنند نمیمعلمان تجربه می

 نفساعتمادبه دادن دست از با جهیدرنت و کنند برقرار تحصیل

( 1384سمی، شوند )سلسبیلی و قامی یماندگعقب دچار خود
 Liu and Loebشوند. و از تحصیل و مدرسه گریزان می

 معلمان روابط خوب و انسانی با کهیهنگام( دریافت 2017)

 خاطرتعلق احساس آموزانکنند، دانشآموزان برقرار میدانش
 و شوندیادگیری می مشتاق بیشتر کنند،می مدرسه به بیشتری

میزان  جهیدرنترسند و می تحصیلی موفقیت بیشتر به احتمالبه
و  Graneroیابد. کاهش میها آن رفتارهای تحصیل گریزی

آموزان قربانی کنند که دانش( اظهار می2011همکاران )
 مدرسه، از مکرر هایغیبت شدید، خشونت افت تحصیلی

را تجربه  روانیعوارض  والدین، و معلمان به نسبت فحاشی
آموزان معتقد است دانش( 2021و همکاران ) Choeکنند. می

 اختالل افسردگی، مانند روانی قربانی خشونت اختالالت
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 توجه، اختالل نقص چندگانه، شخصیت اختالل سلوک،

 رفتارهای پرخاشگری، بزهکاری، و ضداجتماعی رفتارهای

 نسبت منفی دیدگاه داشتن پایین، نفساعتمادبه خود، به آسیب

د و کننلبی را تجربه میو انزواط گیریگوشه اضطراب، خود، به
از کالس درس و مدرسه احساس رضایت و لذت  جهیدرنت

 یجابه( معتقدند معلمانی که 1397و همکاران ) احمدیندارند. 
 دادن گوش هایتکنیک از آمیز،های خشونتاستفاده از روش

 جوّ  کردن حاکم تعاملی، یادگیری-های یاددهیروش فعال،

 پیشرفت از قدردانی درس و کالسدر  متقابل احترام و انصاف

مدرسه  به حس تعلق گیرند برآموزان بهره میدانش
همکاران  و Şahin مثبت دارند. و مستقیم اثر آموزاندانش

(2016 ،)Shahidul and Zehadul (2015روابط ) و معلم مدیر 

 درون در آموزدانش با معلم تعامل چگونگی و آموزاندانش با

( تنبیه بدنی 2011) Joubish and Khurramو کالس 
 ترک دالیل اصلی مدرسه گریزی و عنوانبه آموزان رادانش

 اند.کرده بیان تحصیل

حصیلی ت بینیخوشبر خشونت معلم یافته دوم نشان داد که 
ادمی ن و معناداری دارد. این یافته با نتایج منفیاثر  آموزاندانش

(، بازرگان و 1397قلی و همکاران ) (، یاری1400و همکاران )
و  Granero(، 2021و همکاران ) Choe(، 1382همکاران )
همخوان ( 2005و همکاران ) Den Brok(،2011همکاران )

 قربانی آموزاندانشتوان گفت است. در تبیین این یافته می

معمولی  آموزاناز دانش ترناامن و مضطرب بسیار خشونت معلم
 گیرند،می قرار موردحمله آموزاندانش سایر لهیوسبه هستند،

 و کردن گریه دیگران، اذیت و آزار برابر درها آن واکنش
 خود به برند، نسبترنج می پایین نفسعزت است، از یانزواطلب

بودن،  احمق احساس دارند، منفی نگرش هاموقعیت و
 مدرسه محیط در دارند، خود را جذابیت عدم و یزدگخجالت

 ضعیف اجتماعی هایمهارت ازنظر بینند،می طردشده و تنها

 باالی سطح قبیل از مشکالتی فردی بین روابط در هستند؛

منفی  ارزیابی از ترس و گیریگوشهاجتماعی،  اضطراب
( و 1397قلی و همکاران، کنند )یاری می تجربه تحصیلی را

تحصیلی پایینی برخوردار خواهند بود.  بینیخوشاز  جهیدرنت
کنند معلمانی که از ( اظهار می1382)بازرگان و همکاران 

های تحقیر، تمسخر، توهین، معرفی سرصف، گرداندن گروه
متخلف در حیاط مدرسه برای معرفی به سایرین، حبس و 

صیلی کنند لذت تحآموزان استفاده میدانش باالخره تنبیه بدنی
( بر 1400برند. نادمی و همکاران )آموزان را از بین میدانش

هیجانات منفی  معلم با عاطفی تیحماعدمبین  ند کهاین باور
 Den .دارد وجود رابطه تحصیلی )شرم، اضطراب، ناامیدی(

Brok ( 2005و همکاران) معلم عاطفی نیز دریافتند که حمایت 

 کالس در ناامیدی تحصیلی هیجان معناداری با منفی و طوربه

 بود. مرتبط
بر ت معلم خشوندیگر یافته این پژوهش نشان داد که 

 و معناداری دارد. این منفیاثر آموزان سرزندگی تحصیلی دانش
(، عباسی و 1400فر و همکاران )بیانیافته با نتایج مطالعات 

( و رشیدی 1398چاری و همکاران ) (، حسین1398همکاران )
ان توهمخوان است. در تبیین این یافته می( 1394و همکاران )

 با کالمی صورتبهچه  را خود معلمانی که خشونتگفت 

 صورتبه و چه دادن لقب و تمسخر تحقیر، توهین،

دهند جوّ منفی در می نشان های جسمانی با تنبیه بدنیخشونت
کنند که در این جوّ منفی، مدرسه و کالس درس ایجاد می

بینند، عادالنه نمی و شفاف آموزان قربانی، قوانین رادانش
جسمانی از طرف معلمان  و باطیانض تحصیلی، ازلحاظ حمایتی

 و اعتماد کنند که از احترام،کنند و احساس میدریافت نمی
ی سرزندگ درنتیجهمراقبتی الزم برخوردار نیستند و  روابط

( بر 1400فر و همکاران )تحصیلی پایینی خواهند داشت. بیان
آموزان در فرایند تحصیل نیاز به حمایت این باورند که دانش

 از توجه و همدالنه روابط احترام، تماد، صمیمیت،عاطفی، اع

 در آموزاندانش و معلم کالس در معلم دارند و چنان چه سوی

 دوست وابستگی، و تعلق نیازهای که کنند خود احساس روابط

تأمین ها آن احترام و شدن شکوفا شناختن، رسمیت داشتن، به
پیامد  آید کهمی وجود به کالس در مطلوب جوّ  نوعی شودمی

 آموزاندانش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی آن برانگیختگی،

 در زمانی آموزگری، دانشخودتعیین نظریه اساس است. بر

 هایفعالیت که شوددرگیر می فعاالنه مدرسه به مربوط فعالیت

 باشندها آن زندگی با در ارتباط باشند، جالبها آن برای آموزشی
( اما اعمال 1400د )دهناد، کنن را تأییدها آن شایستگی و
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آموزان احساس شود که دانشهای معلم سبب میخشونت
شایستگی،  پایین شایستگی تحصیلی پایین داشته باشند و سطوح

شود. عباسی و می سرزندگی تحصیلی در آنان عدم به منجر
حمایت  مانند حمایتی ( نتیجه گرفتند که منابع1398همکاران )

 هایبحران یا مشکالت روزمره، حل ،سازگاری ایجاد در معلم

 با برخورد در زمان آموزدانش هراندازه و کنندمی کمک مهم

 احساس باشد بیشتری برخوردار اجتماعی حمایت از مسائل

 بودن ارزشمند و شدن، شایستگی داشته دوست مراقبت،

موجب سرزندگی و اشتیاق تحصیلی  این و نمایندمی بیشتری
 حمایتعدمآموزان احساس قعی که دانششد اما در موا خواهد

در هنگام بروز رفتارهای  مثالًاز طرف معلم را داشته باشند )
از طرف معلم( سرزندگی تحصیلی پایینی خواهند  آمیزخشونت

 بروز تکلیف رها کردن و اشتیاق عدم صورتبهداشت که 

 برای الزم گذاریآموز سرمایهدانش که شودمی باعث و کندمی

 از منفی هایهیجان و نشان ندهد خود از درسی تکالیف انجام

 کند. حسین تجربه را کسالت و احساس غمگینی خستگی، قبیل
 ( معتقدند که تعامل مثبت معلم بر1398چاری و همکاران )

است. رشیدی  اثرگذار آموزاندانش انگیزه و سرزندگی تحصیلی
 احساس که آموزانیدانش کنند( اذعان می1394و همکاران )

 معلم و شوند )و نه تنبیه(می حمایت توسط معلمشان کنندمی

 باالتری تحصیلی نفسعزت از بیشتری دارد، توجهها آن به

اشتیاق و  و یادگیری برای باالتری هستند، انگیزه برخوردار
 درسی تکالیف به انجام نسبت بیشتری سرزندگی تحصیلی

 در مقابل، کنند.زیادی می تالش راه این در و دارند

 کنندنمی تجربه را مؤثر با معلم و مناسب روابط که آموزانیدانش

 کمتری دارند. تحصیلی اشتیاق و انگیزش
دوره اول  آموزاندانش روی بر پژوهشاین  ازآنجاکه

 شده )استان سیستان و بلوچستان( انجام سربازشهر متوسطه 

. نمود یاطاحت باید آموزاندانشبر سایر  نتایج تعمیم در است؛
-همچنین در این پژوهش متغیرهایی از قبیل پایگاه اقتصادی

اجتماعی، نوع مدرسه، تحصیالت والدین، سابقه ترک تحصیل 
 آموزان مورد کنترل قرار نگرفت.در اعضای خانواده دانش

های این پژوهش نشان داد که خشونت معلم یافته درمجموع
و  تحصیلی بینیخوشبر تحصیل گریزی اثر منفی و بر 

سرزندگی تحصیلی اثر منفی دارد. برای کاهش خشونت 
و مدارس برگزاری  وپرورشآموزشمعلمان، به مدیران سازمان 

های های آموزش ضمن خدمت برای معلمان در حوزهکارگاه
آشنایی با حقوق طبیعی کودکان و مدیریت خشم پیشنهاد 

ارس مد نامه انضباطیشود که آیینشود. همچنین توصیه میمی
به معلمان در آغاز سال تحصیلی ابالغ شود و مدیر مدرسه 
نظارت دقیق بر حسن اجرای آن در طول سال تحصیلی داشته 

 باشد.
یفی ک صورتبهبه سایر پژوهشگران انجام چنین مطالعاتی 

ر شود که دشود. همچنین پیشنهاد میو یا آمیخته توصیه می
-یل پایگاه اقتصادیانجام چنین مطالعاتی متغیرهایی از قب

اجتماعی، نوع مدرسه، تحصیالت والدین، سابقه ترک تحصیل 
 آموزان را مدنظر قرار دهند.در اعضای خانواده دانش

 سپاسگزاری

نویسندگان از همه کسانی که در انجام این پژوهش با ما یاری 
، تشکر و قدردانی موردمطالعه آموزاندانش ویژهبهرساندند، 

 نمایند.می

 ض منافعتعار

 تعارض منافع وجود ندارد.

 منابع

 بینیخوشرابطه  (.1397م. ) آزاد عبداهلل پور، و .،آزفنداک، ک
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در 

 .63-76(، 1)7 ،وپرورشآموزش شناسیجامعه .دانشجویان

بررسی عوامل  .(1393). بازیار، ن.، احمدی، ا. علی. ح.،اسدی، م
جتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت )مطالعه موردی: ا

، فرهنگ ایالمآموزان مقطع متوسطه بخش چوار(، دانش
 .27-55(، 43و  42)15

اخالقی  رابطه جوّ(. 1397. )م ،موسوی .،م ،حسنی .،س ،احمدی
 مدرسه با حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی

 .125-132(، 4)13، اخالق در علوم و فناوری. آموزاندانش
 (. فرار1396تکابی، ر.، احمدپوری، م. ) احمدپوری، ی.، شیخزاده

در  مدرسه( از غیبت - گریزی مدرسه )مدرسه از
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(، 1)3، و علوم تربیتی شناسیروانمطالعات آموزان. دانش
169-159. 

واکاوی رفتارهای  (.1396ایزدی فر، ا.، صفائی موحد، س.، شالی، ا. )
ر مدرسه از منظر برنامه درسی د شدهآموخته آمیزخشونت

 .127-150(، 3)6، کیفی در برنامه درسی هایپژوهش. پنهان
 لیبه تحص دیرابطه ام (.1398. )ف یی،خرما .،س ،مایپراه .،ح ی،باران

. یلیتحص ییجو خود نظم یا: نقش واسطهیزیگر لیو تحص
-335(، 59)15، (یرانی)روانشناسان ا یتحول شناسیروان
323. 

 یبررس(. 1382)م.  ی،لواسان یغالمعلی، ن.، صادق .،ز ،بازرگان
شهر تهران:  ییدر مدارس راهنما یخشونت کالم تیوضع

و علوم  شناسیرواننظرات دانش آموزان و معلمان.  سهیمقا
 .1-28(، 1)33، یتیترب

بینی اشتیاق پیش(. 1400)م. . س ،طباطبایی .،ن ،پرتونژاد .ف ،فربیان
اطفی خانواده و حمایت تحصیلی تحصیلی بر اساس جو ع

خانواده . های تحصیلیآموزان: نقش میانجی هیجاندر دانش
 .31-48(، 4)18، و پژوهش

پایایی و  ،روایی ،ساختار عاملی (.1396) ع.. م ،نادی .،ط ،پژوهی
ها آموزان دبیرستانهنجاریابی مقیاس خشونت معلم )دانش

و ارزشیابی آموزش شهر گچساران(.  یهایدانشگاهشیپو 
 .13-32(، 38)10، )علوم تربیتی(

 به آموزاندانش تعلق حس تقویت (.1399) .ح ،یمقامقائم پورمهدی
 ناوریف. هادبستان فضایی هایقابلیت بر تأکید با مدرسه
 .273-289(، 2)14، آموزش

ترین استان کشور رکورددار بیشترین وان(. ج1401جهانبخش، س. )
آموز سیستانی دانش 148خداحافظی ، بازماندگان از تحصیل

تیرماه  28مورخ  7959. روزنامه ایران، شماره با مدرسه
1401. 

 مناطق در تحصیلی افت(. 1400. )ا زهی، بلوچ ،.م بر، حسین
 رشه دوم متوسطه مقطع آموزان دانش: موردمطالعه) پیرامونی

 حقیقاتت و مطالعات(. بلوچستان و سیستان استان شهر نیک
 .805-829(، 3)10 ایران، در اجتماعی

 تحصیلی سرزندگی (.1391) م. ح. زاده، دهقانی م.، چاری، حسین

 یاواسطه نقش خانواده، ارتباطی از الگوی ادراک و
 .22-47(، 2)4، یادگیری و آموزش مطالعات خودکارآمدی.

-معلم (. تعامل1398). ب جوکار، ف.، بیگلو، قزل م.، چاری، حسین
 نقش: تحصیلی سرزندگی با ارآمدیخودک و آموز دانش

 ،تربیتی علوم و شناسیروان. هدف یریگجهت یگرواسطه
15(52 ،)85-45. 

 تحصیل گریزی ینیبشیپ(. 1395س. ) اردستانی، صالح ف، خرمائی،

 اهداف. یریگجهت میانجیگری با یادگیری رویکرد بر اساس

الزهرا  دانشگاه ،مدرسه شناسیروان ملی سومین همایش
 .تهران )س(،

حلقه ارتباط آن با نظریه  گری ونظریه خودتعیین (.1400) و. دهناد
 .171-182(، 3)10، شناسیروانرویش  .گذاریهدف

 (.1394ح. ) ش.، نودهی، گیگلو، مهرآور م.، امیری، ع.، رشیدی،

 یآورتاب با کالس محیط یادگیری از ادراک رابطه بررسی
، رفتار( )دانشور یادگیری آموزش و هایپژوهش تحصیلی.

7(2 ،)198-189. 
های اجتماعی مؤثر بر گرایش به (. بررسی زمینه1395د. ) ،رضاپور

 .آموزان دبیرستانی شهر بوشهرخشونت کالمی در بین دانش
 .123-148(، 2)11 ،توسعه اجتماعی

 شناسایی(. 1395. )م نژاد، سلیمان و .ح ی،مؤمن و .ب سپیدنامه،
 یمنطقه ابتدایی مقطع موزانآ دانش تحصیل ترک دالیل

 محلی توسعه(. روستایی نواحی) موسیان وپرورشآموزش
((, 14 پیاپی) 1)8 ،(روستایی توسعه) شهری - روستایی

167-198. 

 :تحصیلی شکست مؤثر بر عوامل (.1384) .ن قاسمی، ن.، سلسبیلی،
، تربیت و تعلیم. بیرونی و درونی عوامل به دوباره نگاهی

21(3 ،)59-25. 
نقش ابعاد یادگیری (. 1395)ز.  ،خلیلی گشنیگانی .،م ،صادقی

سرزندگی تحصیلی دانشجویان  ینیبشیپخودراهبر در 
پژوهش در آموزش علوم . دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 .9-17(، 2)8، پزشکی
ادراک از  نیرابطه ب(. 1399)ف.  یی،خرما ،.س ی،صالح اردستان

آموزان: نقش دانش  یزیگر لیکالس و تحص طیمح
 ،(یتی)علوم ترب یابیآموزش و ارزشادراک خود.  یاواسطه

13(49 ،)125-109. 

 رابطه (. بررسی1398). ک پور،عالی م.، شاهکرمی، م.، عباسی،
 زا آموزاندانش تحصیلی اشتیاق با همساالن و معلم حمایت

 هایپژوهش. تحصیلی شایستگی گر میانجی نقش طریق
 .27-35(، 1)16 ،(رفتار شوردان) یادگیری و آموزش

 بینیخوشتبیین نقش  (.1393س. ) حیدرزاده، ح.، عباسیان،
تحصیلی و ساختار توانمندساز در پیشرفت تحصیلی دانش 



 

 

    35 ص    ... لیاثر خشونت معلم بر تحص | ناستي زایي و رئیسي سرمیچي

  1401تابستان   | 57 شماره | 16 دوره | آموزشي های نظام در پژوهش علمي نشریه   

(، 2)1 ،رهبری و مدیریت آموزشی هایپژوهش .آموزان
165-147. 

نقش  (.1399) ه. ،اسمخانی اکبری نژاد .،ح ،پورشالچی .،پ ،فاروقی
بینی اشتیاق تحصیلی و ر پیشرسه دبه مداحساس تعلق 

(، 78)20، رفاه اجتماعی .آموزانانشی تحصیلی دکارآمدخود
200-181. 

 بینیخوش نقش(. 1397. )ه رجبی، ،.م وند، یوسف ،.ع پور، قدم
 در نهیجا شناختی تنظیم فراشناختی، باورهای تحصیلی،

 ناسیشروان مطالعات. تحصیلی سازی خودناتوان ینیبشیپ
 .207-241(، 30) 15 ،تربیتی

 یانقش واسطه (.1399ا. ر. ) اوجی نژاد،ا.،  کشت ورز کندازی،
 دهشادراکتحصیلی در رابطه بین خودکارآمدی  بینیخوش

مطالعات آموزش و . و سازگاری دانشجویان با دانشگاه
 .85-109(، 2)12 ،یادگیری

 سرمایه و فردی بین خشونت(. 1391. )ع حیدری، ،.م گلچین،
 در اجتماعی ایمطالعه: مدرسه و خانواده در اجتماعی
 اجتماعی مسائل(. لرستان) نورآباد پسرانه هایدبیرستان

 .177-212(، 1)3، ایران
(. 1399). ذ مروتی، م.، افراشته، یوسفی م.، حجازی، ف.، مالئی،

 بینیخوش بین رابطه در شناختی یریپذانعطاف میانجی نقش
 دوم هدور دختر آموزان دانش تحصیلی گیسرزند و تحصیلی
، پزشکی علوم در آموزش راهبردهای. زنجان شهر متوسطه

13(1 ،)52-43. 
بینی شیفتگی تحصیلی بر اساس پیش(. 1399) م. ،مهدی نژاد

آموزان تحصیلی در دانش بینیخوشمجذوبیت، انگیزش و 
، نوین در علوم رفتاری یهاشرفتیپ .هنرستانی شهر کرج

5(46) ،11-1. 

سنجش رابطه  (.1400) ف. ،، خویینی.ع ،محمدی آریا .،م ،نادمی
آموز با حمایت عاطفی معلّم و حمایت هیجانی دانش

انگیزشی تحصیلی با انگیزش درونی، بیرونی و بی
-37(، 6)9، روان پرستاری. هیجانات تحصیلی گریمیانجی

25. 
(. 1398ب. ) ،نصرالهی .،ن ،فرخی .،ف ،درتاج .،ف ،هاشمی

بینی خوش یهامؤلفهآگاهی بر اثربخشی آموزش ذهن
و  تحصیلی تأکیدآموزان )اعتماد اجتماعی، تحصیلی دانش
 .101-108(، 53)7، اجتماعی شناسیروان .احساس هویت

ح.  رحیمی، ج.، قصاب زاده، م.، حرفتی سبحانی، ب.، یاری قلی،
ر خشونت د سازنهیزمتجربیات معلمان از عوامل  (.1397)

 ،نوین تربیتی یهاشهیاند .مدارس: مطالعه پدیدارشناسانه
14(1 ،)197-159. 
 ف.، زاد،سیوانی ج.، قصاب زاده، م.، حرفتی سبحانی، ب.، یاری قلی،

ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و (. 1396ح. ) رحیمی،
 .راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی

 .77-108(، 24)6 ،راهبرد اجتماعی فرهنگی
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