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*فاطمه كريمي
1

  

  استاديارگروه علوم تربيتي دانشگاه گيالن
  

  )20/12/1390 :نهايي تاريخ پذيرش  -  20/9/1390:  تاريخ دريافت( 
  

  : چكيده
هاي زيرين خشونت،  ازجمله اليه. گيرد بر مي اي از رفتار انساني را در هاي گسترده دامنه خشونت اليه

اگر چه همه . زدن و تمسخر مي باشدخشونت كالمي است كه شامل توهين، تحقير، تهمت، غيبت، برچسب
هاي فيزيكي شود، ولي زمينه را براي خشونتمصاديق اين نوع خشونت اصطالحاً جرم ناميده نمي

از اين رو پژوهش حاضر به منظور پيشگيري، . كندفراهم ميهاي اجتماعي در روابط بين شخصي، رفتاريژوك
اقدام به شناسايي انواع خشونت كالمي و عوامل پديد آورنده آن در بين دانش آموزان و معلمان شهر رشت 

اي تصادفي به گيري خوشهمعلم كه با نمونه 47دانش آموز و  390كرده است و از طريق پرسشنامه در مورد
نتايج پژوهش نشان داد كه خشونت كالمي در بين دانش آموزان با يكديگر و . ده استدست آمده اجرا ش

البته خشونت كالمي در مدارس پسرانه و در بين معلمان مرد به طور . معلمان با دانش آموزان شايع است
وزان و آم هاي دانش، بين ديدگاه 2χآزمون آماري . معناداري از مدارس دخترانه و معلمان زن بيشتر است

آموزان دختر و پسر در خصوص انواع خشونت كالمي و عوامل پديد آورنده آن تفاوت  معلمان و نيز دانش
 -توان از طريق تدابير پيشگيرانة روان شناختيبا توجه به نتايج پژوهش، مي. معناداري را نشان مي دهد

ر سطوح خانواده و مدرسه، نسبت تربيتي كه از منظر جرم شناسي ذيل پيشگيري اجتماعي قرار مي گيرد، د
  .به كاهش خشونت كالمي و نهايتاً پيشگيري از خشونتهاي فيزيكي در ميان نوجوانان و جوانان اقدام كرد

  
 .آموزان، معلمانپيشگيري، دانشخشونت، خشونت كالمي، پرخاشگري،  :هاكليد واژه
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  :همقدم
محدود به خشونت و تعرضات فيزيكي و شود، فقط خشونت آن گونه كه در افكار عمومي تصور مي

هاي فيزيكي را به عنوان مظهر  اكثر مردم كتك زدن و زخمي كردن و درگيري. بدني نيست
تري از  هاي گسترده تعريف و وجوه عيني خشونت اليه ةكنند، در حالي كه دامن خشونت معنا مي

نت، خشونت كالمي است هاي زيرين خشو كه از جمله اليه گيرد،دربرمي رفتارهاي انساني را
)1990:15 Megargee,.( گيرد و بر اساس گفتمان فرهنگي جامعه خشونت ابتدا در ذهن شكل مي

ورزي را بايد در ساختار فيزيكي ـ فرهنگي جامعه  هاي خشونتدر واقع روش. شود بنيان نهاده مي
خورد،  ه به چشم ميامروزه اگر چه به داليل فرهنگي، خشونت فيزيكي كمتر از گذشت. جستجو كرد
هاي رواني ـ كالمي همواره در ساختار فرهنگي جامعه پنهان مانده است و قربانيان  اما خشونت
هاي شغلي ها و در موقعيت خشونت كالمي در درون خانواده). 56: 1385محمدي، (گيرد  زيادي مي

وجب بروز روابط آموزان و حتي در ميان دوستان ديده مي شود و م يا آموزشي، در ميان دانش
زبان از عجائب : فرمايد مي) ص(از همين روست كه پيامبر اكرم  .گرددآميز بين شخصي ميخصومت

صنع است، هر چند كه جِرمش كوچك است، اما طاعت و جرمش بزرگ است، زيرا ايمان و كفر جز 
ايي آن نمي توان راه شود و به چيزي از امور دو جهان جز به داللت و راهنم با شهادت آن معلوم نمي

الخير في كثيرا «: فرمايد سورة نساء مي 113قرآن مجيد در آيه ). 79  :1354 شعبه الحراني،(يافت 
  . »من نجواهم اال من اَمرَ بصدقه او معروف او اصالح بين الناس

نظر به اينكه خشونت كالمي به هر رفتاري داللت دارد كه بتواند موجب وهن حيثيت كسي در 
مذهبي نيز  بلكه از نظر اخالقي و اين رو اين عمل نه تنها از نظر حقوقي، از جامعه شود، ر افرادنظ

 اگر به طور شايع از تعرضي به شخصيت معنوي انسان است و و شودناپسند شمرده مي مذموم و
. كندهاي فيزيكي فراهم ميبه احتمال زياد زمينه را براي بروز خشونت افراد جامعه سر بزند،

هاي كالمي شناسايي انواع خشونت براي پيشگيري از بروز رفتارهاي خشونت آميز فيزيكي، ،براينبنا
ة ترين گونبرجسته .تواند در امر پيشگيري كارساز باشدبين جوانان مي عوامل پديدآورنده آن در و

هايي اقدام اي ازپيشگيري اجتماعي مجموعه. پيشگيري اجتماعي نام دارد پيشگيري از نوع كنشي،
به نقل از  44:1382كاري يو، ( گيري جرم را دنبال مي كنداست كه مهار عوامل اثرگذار در شكل

اجتماعي زودرس، با ماهيت  - هاي روانشناختيناظر به اقدام اين نوع پيشگيري، ).نجفي ابرند آبادي
هاي نيز مكان ن وجوانا پيشگيري از خطرات بروز رفتارهاي مجرمانه است كه شامل نوجوانان و

به نقل از  46:1382كاري يو،( شودگروه همساالن مي مدرسه و پذيري آنان مانند خانواده،جامعه
گرانيگاه  شود،هاي زودرس مطرح ميبا توجه به آنچه درباره پيشگيري). نجفي ابرند آبادي

ين جهت آن را به هم .پرورش در معناي گسترده آن دانست توان آموزش ومي پيشگيري زودرس را
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تدابير پيشگيري  ).148: 1382 رايجيان اصلي،( پرورشي ناميد توان يك پيشگيري آموزشي ومي
 حتي خانواده و نوجوانان و اي براي پوشش همه كودكان وهاي گستردهزودرس در بردارنده برنامه

  .هاي پيرامون آنهاست محيط
عزت نفس دانش  پايين آورد قير وآنجا كه خشونت كالمي در سطح آموزشگاه، باعث تح از

بستري براي بروز خشونت فيزيكي در زندگي بزرگسالي فراهم  زمينه و ،شود و در نتيجهآموزان مي
 شناسايي قرار گيرد تا عوامل پديدآورنده خشونت كالمي مورد الزم است انواع و آورد،مي

ئه اآموزان ارمعلمان با دانش ر وآموزان با يكديگرفع آن در بين دانش راهكارهايي براي تعديل و
ترديدي نيست همه كساني كه سياست  بديهي است كه شناخت، مقدمه پيشگيري است و. گردد

كنند كه بايد به خود موضوع وقوف كامل كنند، پيش از آن توصيه ميپيشنهاد مي پيشگيري را
  .است آمار وشناخت نيز محصول گردآوري اطالعات . يعني بايد موضوع را شناخت داشت،

  
  :بيان مسأله

. توان به مثابه يكي ازانواع كژرفتاريها مورد مطالعه قرار داد سامانه خصومت و پرخاشگري را مي
عوامل اين سامانه شامل خصوصيات ارثي، عوامل زيستي و هورموني و نيروهاي روان شناختي و 

درتحليل رفتارهاي  .)Hojjat, 1995: 125( اند هاي فرهنگي هستند كه با يكديگر در تعامل مشخصه
سه دسته از عوامل را ذكر   ) Megargee & Honkanson, 1990: 15(آميز، پژوهشگران خشونت

اين عوامل باعث ايجاد انگيزه و تمايل در فرد . دسته اول عوامل دروني يا انگيزشي است. اند كرده
وامل بازدارنده است، حضور اين دسته دوم ع. دهد شده و او را به سوي رفتار پرخاشگرانه سوق مي

دسته سوم عوامل موقعيتي و يا محيطي . كند خشونت جلوگيري مي عوامل در شخصيت فرد از بروز
هستند، يعني رفتار فرد نه تنها تحت تأثير ذاتيات اوست، بلكه متأثر از موقعيت و شرايطي است كه 

 ,Vising & Murray(و موراي وايزينگ  پژوهشي كه توسط. فرد در آن موقعيت قرار مي گيرد

آميز به نوع شخصيت، نگرش،  دهد، رفتارهاي خشونت انجام گرفته است نشان مي) 65 :2009
  بوش كاتي .هاي كودك يا نوجوان، جنسيت و حتي عدم پذيرش همساالن ارتباط مي يابد ويژگي

)Kathy Bosch, 2007: 73 ( ارهاي پسر، در بررسي رفت 431دختر و  408در پژوهشي با
رخ  ساله پرخاشگر و غير پرخاشگر، به اين نتيجه دست يافت كه نيم 14پرخاشگرانه در نوجوانان 

نوجوانان . آميز در نوجوانان طرد شده و پرخاشگر، با ساير نوجوانان متفاوت است رفتارهاي خشونت
جربه كرده طلب تجربه طردشدگي از سوي خانواده را تطلب بيشتر از نوجوانان غيرخشونتخشونت

  .بودند
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. امروزه پرخاشگري كالمي يكي از معضالت جدي فرهنگي ما در تمامي سطوح جامعه است
آموزان و معلمان  توهين، دشنام، برچسب زدن، تمسخر در ميان دانش در پژوهشي تحقير،لواساني  

وء فردي اثرات س ،مدرسه خشونت كالمي در. )91: 1386، لواساني( كندرا به طور شايع گزارش مي
، افت هعالوه بر احساس ناراحتي به بيزاري از مدرس ،آورد؛ به اين معني اجتماعي به بار مي و

 و زپژوهش جيل ).Solomon et al, 1990: 123(تحصيلي و حتي به ترك تحصيل منجر مي شود 
اي نفر از والدين دار 3346در مورد يك نمونه ملي، مركب از ) Gelles & Harp, 2002: 47( هارپ

از فرزندان آنها، % 63كردند، نشان داد كه  سال كه در نزد والدين خود زندگي مي 18يك فرزند زير 
تحت يك نوع پرخاشگري كالمي از قبيل توهين كردن و دشنام دادن توسط والدين قرار  حداقل
يي درصدهاي باال اند، فرزنداني كه پرخاشگري كالمي را از والدين شان تجربه كرده. اند گرفته

  .اند در مقايسه با كودكان ديگر نشان داده ازپرخاشگري بدني، بزهكاري و مشكالت بين شخصي را
 اثرات پرخاشگري كالمي والدين را بر روي عزت، )Solomon & Fran, 1992: 127( پژوهشگران

ع نتايج پژوهش نشان داد كه از مجمو. اند نفس و پيشرفت تحصيلي كودكان مورد بررسي قرار داده 
به عالوه كودكاني . اند كودك اصالً مورد پرخاشگري كالمي قرار نگرفته 6ساله تنها  10كودك  144

كه در معرض پرخاشگري كالمي بيشتري قرار گرفته بودند، عزت نفس كمتر و نمرات كمتري در 
  .زبان فرانسه نسبت به كودكاني كه كمتر در معرض پرخاشگري كالمي قرار داشتند به دست آوردند

ن آمدن يتوجه به اينكه خشونت كالمي، مقدمه خشونت فيزيكي است و شيوع آن باعث پاي با
شود،  جامعه مي عزت نفس دانش آموزان و در نتيجه منجر به بروز كژرفتاي وخشونت فيزيكي در
دانش آموزان بين مسئله پژوهش حاضر شناسايي انواع خشونت كالمي و عوامل پديد آورنده آن در 

  .ن استو معلما
  

  :پيشينه و ادبيات پژوهش
بسياري از . امروزه پرخاشگري يكي از معضالت جدي فرهنگي ما در تمامي سطوح جامعه است

شوند، از جمله آنها  شوند ولي پرخاشگري محسوب مي رفتارها با اينكه به آسيب جسمي منجر نمي 
وز خشونت كالمي در بين بر. تواند مقدمه خشونت فيزيكي باشد پرخاشگري كالمي است، كه مي 

از ) 89 :1386لواساني، (و  )122: 1387بازرگان، ( مدارس و )64: 1386 ملك افضلي،( ها خانواده
 هاي مختلف از جمله شارپ وها و نتايج پژوهش گزارش رسانه. فراواني بسيار بااليي برخوردار است

) 18: 1388(بازرگان  و) Olweus, 1998: 54( اولوئوس ،)Smith & Sharp, 1995: 37( اسميت
آموزان و معلمان  دهد كه در سالهاي اخير رفتارهاي خشونت آميز كالمي، در ميان دانش  نشان مي

 :Pain ( پين، و )Debarbieux: 2004( عوامل پديدآورنده آن از نظر دباربيكس. افزايش يافته است
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. يل خانوادگي و آموزشگاهيمتعدد است كه عبارتند از شرايط اقتصادي، اجتماعي و مسا )1997
طيفي از رفتارها از جمله تحقير، توهين، دشنام، زيرپاگذاشتن حقوق  ،خشونت كالمي در مدرسه

 & Jaclyn ( ماكوبي ژاكلين و. گيرد عدالتي را در بر مي ديگران، برچسب زدن، تمسخر، بي 

Macobi, 1990( ها پرخاشگرتر  م فرهنگدر تحليل كالسيك پژوهش خود ابراز داشتند مردها در تما
نتايج  .مردها از همان ابتداي زندگي يعني از دو سالگي پرخاشگرتر از زنها هستند. از زنها هستند

آموزان راهنمايي پسر لرستاني، ميزان  نشان داد كه دانش) 1387(پژوهش لواساني و يوسفياني 
اند و همچنين  ان گزارش كردهخشونت كالمي و بدني را در مدرسه، به طور معناداري بيشتر از دختر

آموزان بر اهميت عوامل  دهد كه معلمان بيش از دانشآموزان نشان مي مقايسه معلمان و دانش
 ( همكاران دافنر و .كنند فردي، خانوادگي و اجتماعي در بروز خشونت در مدرسه تاكيد مي

Dophner et al, 1999: 122( شان دادند كه سه درصد با پژوهشي در زمينه پرخاشگري در آلمان ن
. اند ساله از سوي اولياي خود كامالً پرخاشگر معرفي شده 18تا  4درصد از پسران  6از دختران و 

 .در سطح كشور آلمان استپرخاشگر  اين درصدها معرف ششصد هزار كودك و نوجوان 
جمله اين  از. عالوه بر عوامل فردي و خانوادگي، عوامل آموزشي نيز در زمينه خشونت موثرند

توان به محيط فيزيكي كالس و مدرسه، نحوه ارتباط و تعامل اولياي مدرسه با  عوامل مي
ريزي و محتواي دروس، انضباط اولياي  آموزان، مديريت كالسي، نحوه تدريس معلمان، برنامه دانش

: 1387(مهابادي  .مدرسه، الگوهاي رفتاري موجود در مدرسه و مديريت آموزشگاهي اشاره نمود
آموزان، رابطه  دهد كه طرز برخورد اولياي مدرسه، با كژرفتاري دانش در پژوهشي نشان مي) 60
هاي تربيتي غيرسازنده و نامطلوب كه در توضيح علل انتخاب روش) 89، 1387(نوابي نژاد  .ددار

 شود، عقيده دارد حقوق پايين، امكانات و تسهيالت نامطلوب توسط برخي از معلمان اعمال مي
هاي غيراستاندارد و از همه  تدريس، نبودن وسايل كمك آموزشي، كالسهاي پرجمعيت و ساختمان

ها و برخوردهاي كالسي كه عمدتاَ بار عاطفي دارند، وضعي را به  تر فشارهاي ناشي از فعاليت مهم
به وجود هاي رواني را در معلمان هاي رفتاري و گاهي نابساماني تواند اختالل كه مي آورد وجود مي

تواند در  منبع نارضايتي و فشار رواني معلمان را كه مي )Brich & Ladd, 1997: 56( بريچ والد. آورد 
كار و زندگي آنان و در نتيجه در رفتار آنان با دانش آموزان اثرات نامطلوب بگذارد، در چند دسته 

ل مربوط به نقش معلم، زاي مربوط به ذات و ماهيت كار معلمي، عوام تحت عنوان عوامل تنيدگي
عوامل مربوط به روابط اجتماعي در محيط كار، عوامل مربوط به جو سازمان و ساختار مدرسه، 

  اي و عوامل مربوط به ناهماهنگي مدرسه با دنياي خارج تقسيم كرده عوامل مربوط به رشد حرفه
د موجب بدرفتاري در پژوهشي نتيجه مي گيرد، از عواملي كه مي توان) 26: 1384(گرجي . است
آموزان در محيط مدرسه شود،  شرايط فيزيكي نامطلوب محيط آموزشي مانند نامناسب بودن  دانش
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آموزان، فضاي كم محيط مدرسه و كالس  فضاي كالس، ميزان نور، درجه حرارت، تعداد زياد دانش
  . درس، سرما يا گرماي بيش از اندازه و سر و صداي زياد است

معتقدند  )Lorenz(  لورنز و )Freud( ن نظرات علوم رفتاري نظير فرويدطرفداراگروهي از 
اين غريزه چنانچه به شكل . پرخاشگري و خشونت رفتاري ريشه در ذات و فطرت آدمي دارد

مطلوب و صحيح مثالً از طريق ورزش و بازي تخليه شود، جنبه سازندگي خواهد داشت و در غير 
به نقل از مازلو،  76 :1385اكبري، (ود كه مخرب خواهد بود ش اي تخليه مي اين صورت به گونه

اي ديگر معتقدند، انگيزه پرخاشگري امري اجتماعي  عده در مقابل ذاتي بودن پرخاشگري،). 1980
و ناشي از يادگيري است كه مي  تواند پيشگيري و كنترل شود و رفتار پرخاشگرانه ريشه در 

  ).89 :1387، نوابي نژاد(هاي يادگيري دارد  فرصت
هاي فرد براي ضيه ناكامي پرخاشگري بر اين فرض استوار است كه ناكام ماندن تالشفر
شود و اين نيز به نوبه خود رفتاري را براي صدمه زدن به  يابي به هدف، موجب پرخاشگري مي دست

  ).1985 به نقل از فروم، 78 : 1361صبوري، ( انگيزاند شي و يا فردي كه موجد ناكامي است برمي
عوامل خانوادگي از جمله نحوه برخورد والدين با نيازهاي فرزندان، وجود الگوهاي نامناسب، 
سبك رهبري ديكتاتوري در خانواده، تشويق رفتار پرخاشگرانه، تنبيه شدن از طرف والدين، تأثير 

: 1385 اكبري،(هاي جنايي، مي تواند به ايجاد پرخاشگري كمك كند  هاي ويدئويي و فيلمبازي
ابراز خشونت در دانش آموزان چه داراي منشاء دروني باشد يا بيروني، بايد توسط معلم و ). 96

  . كندعدم كنترل آن، مناسبات انساني را آسيب پذير مي. آموز كنترل شود دانش
اي كه نظام حقوق اسالمي براي پيشگيري و  با توجه به واقعيت هاي مذكور و جايگاه ويژه

هاي منفيِ انسان از جمله كنترل خشونت قائل است و از ميان انواع خشونت، سفارش كنترل عواطف
آن چنانكه دركالم پيامبر اكرم چنين  ،زيادي به ترك خشونت كالمي در متون ديني آمده است

شعبه ( ال يستقيم ايمان عبد، حتي يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه" :آمده است
آموزان و معلمان، در نظام  در خصوص لزوم كنترل خشونت الزم است دانش) 75 :1354 الحراني،

  پژوهش. آموزشي مبتني بر فلسفه تربيت اسالمي، با اين موازين آشنا بوده و به آنها عمل كنند
حاضر، تالشي در جهت شناسايي انواع خشونت كالمي و عوامل پديد آورنده آن در سطح 

 عوامل بتوان پيشنهاداتي براي رفع آنها ارائه كردو  ت تا با شناسايي آنهاي شهر رشت اسدبيرستان
هاي فيزيكي به دنبال آن، خشونت در نهايت، از بروز رفتارهاي مجرمانه مربوط به خشونت كالمي و

  .جلوگيري كرد
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   :روش اجراي پژوهش
ن دختر و پسر و آموزا پژوهش حاضر از نوع پيمايشي بوده، جامعه آماري آن شامل كليه دانش

گيري  باشد كه نمونه پژوهش از طريق نمونه هاي شهر رشت ميمعلمان زن و مرد دبيرستان
از دو دبيرستان  در نتيجههاي دو ناحيه شهر رشت و اي چند مرحله اي از بين دبيرستان خوشه

نفر  230آموز پسر و  نفر دانش 245دخترانه و دو دبيرستان پسرانه انتخاب شدند و در مجموع 
 آموز دختر، بر طبق جدول مورگان از بين كالسهاي اول و سوم چهار دبيرستان انتخاب دانش

از بين معلمان نيز با انتخاب دو دبيرستان دخترانه و دو دبيرستان پسرانه از هر دو ناحيه . گرديدند
به اينكه  معلم مرد انتخاب شدند، با توجه 24معلم زن و  28آموزش و پرورش شهر رشت، جمعاً 

آموزان و معلمان در زمان اجراي پرسشنامه حاضر نبودند و تعدادي نيز  تعدادي از دانش
آموزان پسر و  پرسشنامه از دانش 200ها را عودت ندادند، در پايان موفق به جمع آوري  پرسشنامه

معلمان پرسشنامه از  26پرسشنامه از معلمان  مرد و  21آموزان دختر و  پرسشنامه از دانش 190
  .زن شديم

پرسشنامه اول شامل . ماده بود 25ابزار پژوهش، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته و مجموعاً 
اي و پرسشنامه دوم  درجه 4ماده در مورد انواع خشونت كالمي در مدرسه بر اساس مقياس  9

 6ياس آموزان بر اساس مق ماده در مورد عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در دانش 8شامل 
ماده در مورد عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در معلمان بر  8اي و پرسشنامه سوم شامل  درجه

به منظور حصول اطمينان از وجود روايي آزمون، پرسشنامه در . اي اجرا گريد درجه 6اساس مقياس 
 )Face validity( روايي صوري. شناسي و علوم تربيتي قرار گرفت اختيار چند نفر از متخصصان روان

پرسشنامه نيز با استفاده از آلفاي  )Reliability( پرسشنامه، توسط اين افراد بررسي شد و پايايي
 ).1387 بازرگان،( بود 79/0كرونباخ محاسبه گرديد كه ضريب آن برابر 

  
  :هاي پژوهش يافته

ماده  9حاوي  آميز كالمي در دبيرستان از پرسشنامه اول براي مطالعه انواع رفتارهاي خشونت
آموزان به  توهين و تهمت زدن دانش( 1نشان مي دهد كه در ماده  1جدول شماره . استفاده شد

% 88آموزان و معلمان هرگز به اين كار مبادرت نمي كنند،يعني  از دانش%196/12، فقط )يكديگر
فاوت وجود آموزان ت البته بين معلمان و دانش. آنها به اين نوع خشونت كالمي متوسل مي شوند

كنند و آزمون  معلمان هرگز به اين كار مبادرت نمي% 996/10آموزان و  دانش% 796/21دارد و 
  .دهدنيز، تفاوت معناداري را بين دانش آموزان و معلمان نشان مي 2χآماري 
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زدن معلمان به  زدن و فحش و ناسزا و برچسب تهمت( 4و  3هاي  خشونت كالمي در ماده
)  كنند آموزان را استهزاء و تمسخر مي معلمان در مدرسه تا چه ميزان دانش( 5اده و م) آموزان دانش

 2و ماده ) گويندآموزان در مدرسه تا چه ميزان به يكديگر فحش و ناسزا مي دانش( 5و در ماده 
خشونت كالمي گر چه شايع است ولي )  زنند آموزان در مدرسه چقدر به يكديگر برچسب مي دانش(

  .دهد تفاوت معنا داري را بين دانش آموزان و معلمان نشان نمي χ 2آزمون 
  

آموزان در مورد انواع خشونت كالمي در مدرسه و آزمون  فراواني و درصد نظرات معلمان و دانش: 1جدول 
  )پرسشنامه اول(معناداري آن 

  

  
دهد  آموزان نشان مي در ارتباط با انواع خشونت كالمي بر حسب جنسيت دانش 2جدول شماره 

از % 996/10، تنها )زان به يكديگرآمو توهين و تهمت زدن دانش(پرسشنامه اول  1كه در ماده 
كنند، ولي  اقدام به خشونت كالمي مي% 89كنند و در واقع  آموزان هرگز به اين كار اقدام نمي دانش

چه ( 2در ماده . دهد آموز نشان نمي تفاوت معناداري را بين دختران و پسران دانش 2χآزمون آماري 
آموزان  دانش% 196/5شود كه  ، مالحظه مي)گويندآموزان به يكديگر فحش و ناسزا مي  ميزان دانش

البته بين . اين نوع خشونت را انجام مي دهند% 95هرگز به اين كار مبادرت نمي كنند، يعني 
آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد، به نحوي كه در دختران به كارگيري اين نوع  دانش

، )آموزان تا چه ميزان به يكديگر برچسب مي زنند نشدا( 3در ماده . خشونت بيشتر از پسران است

ماده
چند بار در  هرگز   گروه ها

درجه   جمع  چندباردر سال  چندباردر ماه هفته
 χ2  آزادي

ماده 
1  

  
  معلم

  ف د ف د ف د ف  د  ف

3  135/0  10  796/21 23 096/50 6 096/13 7 296/15 46  
  358 396/12 44 696/12 45 296/64 230 996/10  39  آموز دانش

  404 696/12 51 696/12 51 696/62 253 196/12  49  جمع

ماده 
2  

  46  796/8  4  096/13  6  796/58  27  696/19  9  معلم
  297 796/3 11 496/11 34 896/79 237 196/5  15  آموز دانش  001/0  3

  343  496/4  15  796/11  40  096/77  264  096/7  24  جمع

ماده 
3  

  43 396/16 7 396/2 1 396/9 4 196/72  31  معلم
  379  996/17  68  796/23  90  596/28  108  896/29  113  آموز دانش  000/0  3

  422  896/17  75  696/21  91  596/26  112  196/34  144  جمع

ماده
4  

  37 996/18 7 796/2 1 296/16 6 296/62  23  معلم
  384 696/21 75 496/25 100 796/28 113 496/24  96  آموز دانش  000/0  3

  431  396/21  82  496/23  101  696/27  119  696/27  119  جمع

ماده 
5  

  47 896/20 10 196/2 1 496/10 4 796/66  32  معلم
  376  996/19  75  196/22  83  396/21  80  796/36  96  آموز دانش  000/0  3

  423 0/20 85 896/19 84 096/20 84 196/40  119  جمع
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اموزان هرگز به اين كار اقدام نمي كنند و تقريباً  از دانش% 796/11دهد كه فقط  ها نشان مي داده
البته به كارگيري اين رفتار در پسران بيشتر . آموزان اين نوع خشونت را انجام مي دهند دانش% 88

ها نشان  ، يافته)آموزان تهمت مي زنند علمان چه ميزان به دانشم( 4در ماده . از دختران است
آموزان باور دارند كه معلمان هرگز به اين كار اقدام نمي  از دانش% 896/29دهنده آن است كه 

تواند تأييدي بر تفاوت به كار بردن  البته اين تفاوت ديدگاه دختران و پسران در اين باره مي. كنند
ي در معلمان زن و مرد باشد كه در بين معلمان مرد، به كارگيري اين نوع اين نوع خشونت كالم

  . خشونت بيشتر رواج دارد
  

آموزان پسر و دختر در مورد انواع خشونت كالمي در مدرسه و  فراواني و درصد نظرات دانش: 2جدول 
 )پرسشنامه اول(تفاوت معناداري آن 

 ماده
درجه   جمع  چندباردر سال  ردر ماهچندبا  چند بار در هفته  هرگز   جنسيت  ها

 χ2  آزادي

ماده 
1  

  
  پسر

  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف

3  007/0  
18  296/10  126  296/71  12  896/6  21  996/11  177  

  181  796/12  23  296/18  33  596/57  104  696/11  21  دختر
  385  396/12  44  696/12  45  296/64  230  996/10  39  جمع

ماده 
2  

  95  596/10  10  896/16  16  196/61  58  696/11  11  پسر
  200  596/0  1  996/8  18  696/88  179  096/2  2  دختر  000/0  3

  295  796/3  11  496/11  34  896/79  237  196/5  13  جمع

ماده
3  

  190  996/8  9  296/19  41  096/65  129  096/7  11  پسر
  197  696/6  13  396/17  34  0496/59  117  896/16  33  دختر  021/0  3

  387  896/7  32  296/18  75  396/62  246  796/11  44  جمع

ماده 
4  

  196  896/19  38  096/24  47  696/28  56  196/28  55  پسر
  183  496/16  30  596/23  43  496/28  52  796/31  58  دختر  825/0  3

  379  996/17  68  796/23  90  596/28  108  896/29  113  جمع

فراواني و درصد  3آموزان، جدول شماره  كالمي در دانش در بررسي عوامل پديد آورنده خشونت
آموز  خصوصيات فردي دانش(پرسشنامه دوم  1ماده . اموزان ومعلمان رانشان مي دهد نظرات دانش

از % 196/8دهد كه فقط  نشان مي ،)مانند عصبي بودن، پرخاشگر بودن باعث خشونت مي شود
آموز باعث خشونت كالمي  دن، پرخاشگر بودن دانشآموزان معتقدند هرگز عصبي بو معلمان ودانش

آموزان و معلمان معتقدند عصبي بودن، پرخاشگر بودن دانش% 92شود، يعني مجموعاً  نمي
شود و همه معلمان معتقدند كه عصبي بودن و پرخاشگر  آموز، باعث خشونت كالمي او مي دانش

شرايط خانوادگي مانند تعليم و ( 2ه و در ماد. آموز باعث خشونت كالمي او مي شود بودن دانش
آموزان، شغل و درآمد و سواد والدين و روابط نامناسب والدين و فرزندان باعث خشونت  تربيت دانش
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با اين نظر موافق % 83اند، يعني تقريبا  گزينه هرگز را انتخاب كرده% 16، فقط )كالمي آنها مي شود
افت تحصيلي (3در ماده.آموزان است بيشتر از دانشكه البته اين موافقت در بخش معلمان . هستند

، )شود آموزان مي آموزان درحل مسايل درسي و تحصيلي باعث خشونت كالمي دانش وناتواني دانش
اند  آنها با اين نظر موافق% 90اند، يعني  آموزان و معلمان گزينه هرگز را انتخاب كرده دانش% 10تنها 

  .اند موزان با اين گزينه موافقآ كه البته معلمان بيشتر از دانش
آموزان با يكديگر باعث خشونت كالمي  جو كالس درس مثالً روابط نامناسب دانش( 4در ماده 

% 11اند و اين در حالي است كه  معلمان گزينه هرگز را انتخاب كرده% 2، فقط )شود مي
معلمان تفاوت ديده  زان وآمو يعني بين نظرات دانش. اند پاسخ داده "هرگز"آموزان به گزينه  دانش
  .شودمي

در پاسخ به . نشان دهنده عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در معلمان است 4جدول شماره 
خصوصيات فردي معلمان مانند عصبي بودن، پرخاشگر بودن باعث خشونت (پرسشنامة سوم  1ماده 

اند، يعني  گز را انتخاب كردهآموزان گزينه هر از معلمان و دانش% 196/14، )شود كالمي معلمان مي
آموزان  البته دانش. موافق اند كه خصوصيات فردي معلمان، باعث خشونت كالمي آنان مي شود% 86

و ماده . بيشتر از معلمان باور دارند كه خصوصيات فردي معلمان باعث خشونت كالمي آنها مي شود
، با توجه به پاسخ هرگز، حدود )خشونت كالمي روشي براي اداره كردن كالس ازطرف معلم است( 2

آموزان  البته درصد موافقت دانش. آن را صحيح مي دانند% 49موافق نيستند و تنها   با اين نظر% 41
ها و فضاي كالس باعث خشونت كالمي  شلوغ بودن كالس( 3بيشتر از معلمان است و در ماده 

با % 82دهد كه تقريباً  ي نشان ميگزينه هرگز را انتخاب كردند، يعن% 396/17، )شود معلمان مي
  .آموزان بيشتر از معلمان با اين ماده موافق بودند البته دانش. اند اين ماده موافق

آموزان دختر و پسر، در خصوص عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در  تفاوت نظرات دانش
آموزان  از دانش% 596/13. نشان داده شده است 5معلمان براساس پرسشنامه سوم در جدول شماره 

، )شود خصوصيات فردي معلمان باعث خشونت كالم آنان مي( 1گزينه هرگز را در پاسخ به ماده 
آموزان، خصوصيات فردي معلمان را باعث خشونت كالمي معلمان  دانش% 84اند، يعني  انتخاب كرده

   .وافق هستندآموزان پسر با اين ماده م آموزان دختر بيشتر از دانش دانند اما دانش مي
دهد كه  ها نشان مي ، داده)شود اش مي هاي معلم باعث خشونت كالمي ناتواني( 2در ماده 

. اند با اين ماده موافق% 84آموزان گزينه هرگز را انتخاب كردند، يعني حدود  از دانش% 296/16
شلوغ بودن ( 3ه و در ماد. آموزان دختر با آن موافق هستند آموزان پسر بيشتر از دانش البته دانش

گزينه هرگز را انتخاب % 796/8، )ها و فضاي كالس باعث خشونت كالمي معلمان مي شود كالس
اند كه درصد موافقان اين ماده در بين دختران به طور  با اين ماده موافق% 91كردند، يعني حدود

  .معناداري بيشتر از پسران است
  



 
  

  
  

 
 )پرسشنامه دوم(آموزان و آزمون معناداري آن  آموزان و معلمان در مورد عوامل پديدآورنده خشونت كالمي در دانش فراواني و درصد نظرات دانش: 3جدول 

  
ماده
 χ2 درجه آزادي جمع  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هرگز   گروه  ها

ماده 
1  

  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف  معلم

5  022/0  
0 0 4  596/8 5 696/10 5 696/10 22 896/46 11 496/23  47  

  383  796/21 83 796/28 110 596/22 86 396/6 24 796/11  45 196/9 35 آموزدانش
  430  996/21  94  796/30  132  296/21  91  796/6  29  496/11  49  196/8  35  جمع

ماده 
2  

  46  796/45  21  696/32  15  696/19  9  0  0  296/2  1  0  0 معلم
  384  496/17 67 096/19 73 196/20 77 896/12 49 896/12  49 096/18 69 آموزدانش  000/0  5

  430  596/20 88 596/20 88 096/20 86 496/11 49 696/11  50 096/16 69 جمع

ماده 
3  

  41  696/14  6  896/9  4  396/46  19  896/26  11  496/2  1  0  0 معلم
  391  396/15  60  096/13  51  096/20  81  096/0  82  496/18  72  596/11  45 آموزدانش  001/0  5

  432  396/15  66  796/12  55  596/21  100  596/21  93  996/16  73  496/10  45 جمع

ماده
4  

  49  396/16  8  596/26  13  596/24  12  696/28  14  096/2  1  096/2  1 معلم
  379  596/18  70  096/14  53  696/26  101  896/14  56  896/14  56  396/11  43 آموزدانش  002/0  5

  428  296/18 78 496/15 66 496/26 113 496/16 70 396/13  57 396/10 44 جمع
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  )پرسشنامه سوم(آموزان و معلمان در مورد عوامل پديدآورنده خشونت كالمي در معلمان و آزمون معناداري آن  فراواني و درصد نظرات دانش: 4جدول 

  
هماده
درجه جمع  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هرگز   گروه  ا

 Z2 آزادي

ماده 
1  

  معلم 
  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف

5  012/0  
8  596/19  6  696/14  9  096/22  9  596/19  9  096/22  1  496/2  41  

  377  996/23  90  696/19  74  596/17  74  396/9  35  296/16  61  596/13  51  آموز دانش

  418  896/21  91  996/19  83  596/17  83  596/10  44  096/16  67  196/14  59  جمع

ماده 
2  

  45  0  0 296/2 1 996/8 1 996/8 4 096/20  9  096/60 27 معلم
 337  696/8  29 596/6 22 596/17 22 296/14 48 896/14  50  396/38 129 آموزدانش  023/0  5

 382  696/7  29 096/6 23 596/16 23 696/13 52 496/15  59  896/40 156 جمع

ماده 
3  

  46  296/2  1  096/13  6  396/28  6  496/17  8  996/10  5  396/28  13  معلم 

  398  296/20  81  196/11  45  896/22  45  896/13  55  396/16  65  196/16  64  آموز دانش  025/0  5

  444  596/18  82  596/11  51  796/25  51  296/14  63  896/15  70  396/17  77  جمع
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  )پرسشنامه سوم(آموزان دختر و پسر در مورد عوامل پديدآورنده خشونت كالمي در معلمان و آزمون معناداري آن  فراواني و درصد نظرات دانش: 5جدول 

  
درجه جمع  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هرگز  جنسيت  ها ماده 

 χ2 آزادي

  1ماده 

  پسر
  ف  د ف د ف د ف د ف  د  ف د ف

5  009/0  
36  896/19  34  496/18  15  496/8  31  896/16  28  196/15  41  296/22  185  

  192  596/25  49  096/24  46  296/18  35  196/14  20  196/14  27  896/7  15  دختر

  377  996/23  90  696/19  74  596/17  66  296/16  35  296/16  61  596/13  51  جمع

  2ماده
  179  696/25  45  596/8  15  096/17  30  196/13  23  796/22  40  196/13  23  پسر

  189  596/18 35 996/15 30 996/16 32 196/11 21 596/18  35 096/19 36 دختر  103/0  5
  365  996/21  80  396/12  45  096/17  62  196/12  44  596/20  75  296/16  59  جمع

  3ماده 
  190  896/32  59  096/20  36  496/9  7  196/11  20  296/12  22  496/14  26  پسر

  177  696/45 80 696/31 56 596/8 15 696/5 10  296/6  11 896/2 5 دختر  000/0  5
  388  896/25  139  896/25  92  096/9  32  296/8  30  296/19  33  796/8  31  جمع
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  :گيري نتيجه
رس شهر رشت، نشان داد كه انواع خشونت كالمي در بين بررسي خشونت كالمي در مدا

 1به عنوان نمونه، براساس ماده . آموزان با معلمان شايع است آموزان با يكديگر و دانش دانش
آموزان در هفته چند بار به  دانش آموزان اعالم كردند كه دانش% 64معلمان و % 50پرسشنامه اول، 

نند و فحش و ناسزا مي گويند كه نتيجه اين پژوهش با پژوهش ز كنند، تهمت مي يكديگر توهين مي
و نيز پژوهشهاي ) 1387(و پژوهش لواساني و يوسفياني ) 1385(بازرگان، صادقي و لواساني 

در زمينه ) 2007(و بلومار ) 1999(و اولوئوس ) 1988(و آرورا و تامپسون ) 1995(اسميت و شارپ 
  .دارد وجود انواع خشونت در مدارس هماهنگي

آموزان  پرسشنامه اول، مبني بر اينكه معلمان چه ميزان به دانش 4البته اظهارنظر در مورد ماده 
معلمان % 72. اي وجود دارد آموزان و معلمان تفاوت قابل مالحظه تهمت مي زنند، بين نظرات دانش

ان اين كار را از آموز دانش% 29معتقدند كه هرگز اين كار را انجام نمي دهند، در حالي كه فقط 
در . نيز تأييد كرده است) 1385(اين تفاوت ديدگاه را پژوهش بازرگان . طرف معلمان نفي كردند

، پرسشنامه اول كه به نحوي مربوط به خشونت كالمي معلمان و كادر آموزشي نسبت 5، 4هاي  ماده
ها از طرف معلمان  زينهشود كه درصد گزينه هرگز در بين ساير گ آموزان است، مالحظه مي به دانش

ها  اين يافته. آموزان كمترين درصد را به خود اختصاص داده است باالترين درصد و از طرف دانش
آموزان  تواند نشان دهنده اين معني باشد كه يا معلمان از نحوه رفتار همكاران شان با دانش مي

آموزان  خود درمقابل دانشاطالعي ندارند و يا شايد از اظهار رفتار خشونت آميز هم صنفان 
  .كنند خودداري مي

آموز در خصوص  تفاوت آشكاري بين نظرات دختران و پسران دانش 2بر اساس جدول شماره 
آموزان وجود دارد، بدين  آموزان با يكديگر و معلمان با دانش انواع خشونت كالمي در بين دانش

يعني . بين دختران بيشتر از پسران است2ها غير از ماده معني كه گزينه هرگز در هر يك از ماده
آموزان پسر چه در ارتباط با يكديگر و چه در ارتباط با معلمان شان بيشتر از دختران از انواع  دانش

يافته اين پژوهش با پژوهشهاي لواساني، يوسفياني، كرمي . كنند خشونت كالمي استفاده مي
، )2007(و كاراكوسكي ) 1386(حي، صالحي و صال) 1382(و صادقي، بازرگان و لواساني ) 1385(

اين امر شايد ناشي از . شده است تاييد )2007(اشتراوس  ويزينگ، ، وهن،)1990(ژاكلين و ماكوبي 
روحيه باالتر پرخاشگري به طور ذاتي در پسران باشد و بخشي نيز به فرهنگ جامعه برگردد كه در 

  .پذيرند ميها پرخاشگري از طرف مردان را  بسياري از جامعه
، 3آموزان بر اساس جدول شماره در مورد عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در بين دانش

آموزان را عامل پديد  يعني شرايط خانوادگي دانش 2آنها ماده % 45بيشترين درصد معلمان يعني 
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يعني  آموزان اند و در حالي كه بيشترين درصد دانش آموزان ذكر كرده آورنده خشونت كالمي دانش
اند، كه  ، را عامل پديد آورنده خشونت كالمي ذكر كرده)حجم زياد كتاب درسي( 7آنها ماده % 32

تائيد  )1997(پين و) 1998(مونتويا ، )1996( نتيجه اين پژوهش با پژوهشهاي اولوئوس، دياربيو
  .شودمي

ه خشونت در آموزان دختر و پسر، در مورد عوامل پديد آورند در بررسي تفاوت نظرات دانش
و ) آموز افت تحصيلي دانش( 4، ماده )شرايط فرهنگي و محيطي كالس درس( 3آموزان در ماده  دانش

آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري  ، بين دانش)حجم زياد مطالب درسي(و ) جو رواني كالس درس(
رخاشگري، در بين دختران تواند نشانگر تفاوتهاي ذاتي و اجتماعي مقوله پ ها مي اين تفاوت. وجود دارد

به عنوان نمونه عمالً تعداد افت تحصيلي در پسران بيشتر از ). 16: 1361صبوري، (و پسران باشد
دختران است و اين امر ناشي از روحيه متفاوت دختران از پسران است كه اغلب پسران در دوران 

  ).26: 1387بازرگان، (دهند  مدرسه وقت كمتري را براي مطالعه درسي اختصاص مي
آموزان و معلمان، در خصوص عوامل پديد آورنده خشونت كالمي  در بررسي تفاوت نظرات دانش

ترين درصد عامل پديد آورنده خشونت  آموزان بيش ، دانش4در معلمان، براساس جدول شماره
پديد و معلمان بيشترين درصد عامل  آنهاكالمي معلمان را، درآمد ناكافي معلمان، عدم انگيزه در 

نتيجه اين پژوهش با پژوهش . آورنده خشونت كالمي در معلمان را شلوغ بودن كالس اعالم كردند
 ين سونوو  )Mycelton, 1983( ،)Holdavi, 1987( مايكلتون ،)1387(لواساني، يوسفياني، كرمي 

)Vinseven, 1999( شودتأييد مي.  
، بيشترين )دختران% (45و ) سرانپ% (32،دانش آموزان دختر و پسر، 5بر اساس جدول شماره

               عوامل پديد آورنده خشونت كالمي در معلمان را، شلوغ بودن كالس ها اعالم كردند و نشان
مي دهد كه جمعيت بيش از حد كالسها، عصبي شدن و تنگ خلقي معلم را به دنبال دارد و تأثير 

 رسد براي كاهش خشونت كالمي معلم، ظر مينبه .است آن بر بخش معلمان زن بيش از معلمان مرد

آموز را در دستور كار خود قرار   آموزش وپرورش بايد رعايت استانداردهاي نسبت معلم به دانش
  .دهد

ند تواشيوع آن مي آموزان و حتي معلمان شايع است و از آنجا كه خشونت كالمي در ميان دانش
ا اعمال يك مجموعه تدابير پيشگيرانه نسبت به توان بمي زمينه خشونت فيزيكي را فراهم كند، 

هاي در واقع برنامه .اقدام كرد ،كاهش خشونت كالمي و نيز پيشگيري از وقوع خشونت فيزيكي
اجتماعي زود هنگام است كه بر اين فرض مبتني است كه هر اندازه  -پيشگيرانه نوعي مداخله رواني

به همان  باشد، ترمدت آن طوالني و ترآن پيچيدهمشكالت  فرد بيشتر در معرض خطر قرار گيرد و
. شد پايداري در رفتارهاي مجرمانه شديدتر خواهد درگير شدن و اندازه ميزان احتمال ورود و
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اصالحگرانه درازمدت در از بين  هاي ترميمي وبا بهره جستن از اقدام ،بنابراين پيشگيري رشد مدار
ويژگي اين پيشگيري عبارت است از تربيت مدار  .د موثر استبردن تداوم رفتارهاي نامناسب در افرا

 ،تمركز بر فرد(فرد مدار بودن  ،)پرورشي - شخصيت سازي افراد از طريق تدابير آموزشي(بودن 
چون تدابير پيشگيري ). جهت تقويت سازوكار هاي خودكنترلي وآموزش مهارتهاي اجتماعي

 حتي خانواده و جوانان و اي پوشش همه كودكان وبر ،ايهاي گستردهزودرس دربردارنده برنامه
مي  به زبان ديگر اين برنامه ها هم فرد و هم محيط را در بر هاي پيرامون آنهاست،ديگر محيط

هاي آموزشي برگزار كرد تا معلمان كالس بنابراين در سطح مدرسه مي توان براي والدين و ،گيرد
در مدرسه از معلمان، رفتارهاي  لدين در خانه وآموزان از طريق الگوگيري صحيح از وا دانش

  .پرخاشگرانه را به حداقل برسانند
آموزان در مرحله نوجواني و جواني قرار دارند و در اين دوره، به  چون در دوره دبيرستان، دانش

تناسب رشد فيزيولوژيكي و رواني، در جستجوي رفتارهاي استقالل طلبانه و كسب هويت هستند، 
هاي آموزشي براي اولياي خانه و مدسه، جهت آشنايي آنها با ها و كارگاهشود كالسيپيشنهاد م

هاي آموزشي ها و كارگاهبراي آنكه كالس. هاي روان شناسي رشد اين دوره طراحي شودواقعيت
هاي آموزشي را تحت عناويني و كالس هاتوان كارگاه راي جذابيت باشد، ميمربيان دا والدين و

هاي تربيت اسالمي با  وزش حقوق شهروندي، سالمت، بهداشت جسمي و رواني و روشهمچون آم
هاي بيرون از كادر آموزش و پرورش همچون دادگستري، مراكز دانشگاهي، سازمان همكاري سازمان

  .بهزيستي و مراكز خدماتي، بهداشتي داير كرد
  

  :خذĤمنابع وم
  :فارسي.الف

  قرآن مجيد -
  .76، صفرهنگي -انتشارات علمي: تهران ،يت پرخاشگريماه) 1385( اكبري، رضا .1
مجله علوم تربيتـي و  بررسي پرخاشگري كالمي در مدارس راهنمـايي،  ) 1384( بازرگان، زهرا  .2

  .12-24، صص2، شمارة 25سال  :شناسي دانشگاه تهران روان
و مجلـه روان شناسـي   بررسي پرخاشگري كالمي در مدارس متوسطه، ) 1387( بازرگان، زهرا .3

 .1-28صص ،1، شماره 33سال  :علوم تربيتي دانشگاه تهران
شـماره   ،مجله حقـوقي دادگسـتري  مباحثي در علوم جنـايي،   )1383( رايجيان اصلي، مهرداد .4

  .140-152 صص ،49و48
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، جنتي عطايي، احمـد، انتشـارات علميـه    تحف العقول )1354( الحراني، علي بن الحسينة شعبـ .5
  .79،صاسالمي

بررسي وضعيت خشونت كالمـي در مـدارس راهنمـايي     )1382( مسعود لواساني، و ناهيد صادقي، .6
  .1-25صص ،1شماره  ،33سال  :دانشگاه تهران ،مجله روانشناسي و علوم تربيتي شهر تهران،

بررسي عوامـل مـوثر بـر خشـونت مـردان نسـبت بـه زنـان در اسـتان          ) 1386( صالحي، ابراهيم  .7
، 6، سال چهـارم، شـماره   و روان شناسي دانشگاه كرماندوفصلنامه علوم تربيتي مازندران، 

  .76-84صص
  .78،ص انتشارات پويش :تهران ، فروم، اريك،آناتومي ويران سازي انسان) 1361( صبوري، ا .8
اجتمـاعي زودرس در پيشـگيري از رفتارهـاي     –مداخلـه روان شـناختي   ) 1382(كاري يو ، روبر  .9

شــماره  ،مجلــه تحقيقــات حقــوقي، )1381( علــي حســيننجفــي ابرنــد آبــادي، مجرمانــه،  
  .49-60ص ص،36و35

بررسي مالكهاي نمره انضباط از ديدگاه مسـوالن مـدارس اسـتان    ) 1384( گرجي، يوسف .10
، وزارت آموزش و پرورش، شوراي تحقيقـات سـازمان آمـوزش و پـرورش     چهارمحال و بختياري

 .22-32، صصاستان اردبيل
فراواني و علل رفتارهاي خشونت آميز در مـدارس  ) 1386(لواساني، مسعود و يوسفياني، غالمعلي  .11

، سال 2، شماره شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فصلنامه رواندوره راهنمايي لرستان، 
 .77-100، صص37

آمـوزان پسـر دوره    بررسي عوامل موثر بر پرخاشـگري دانـش   )1385(محمدي، حكمـت   .12
پرورش، شوراي تحقيقات سـازمان آمـوزش و    ، وزارت آموزش وآموزش متوسطه استان اردبيل

 .47-60، صصپرورش اردبيل
فصـلنامه علـوم   بررسي انواع خشونت خانوادگي در شهر اصفهان، ) 1386(ملك افضلي، حسين  .13

  . 59-69، صص72، شمار پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي
 رهآمـوزان دو  اجتماعي دانـش -بررسي رابطه كژرفتاري اخالقي) 1387(مهابادي، سيامك  .14

، وزارت آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات اداره متوسطه شهر اصفهان با عوامل آموزشگاهي
  . 52-64صص  كل آموزش و پرورش استان تهران

: ، تهـران هاي پيشگيري و درمانرفتارهاي نابهنجار كودكان و راه) 1387(نوابي نژاد، شـكوه   .15
  .89، صانتشارات انجمن اوليا و مربيان
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