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 چکیده
 متفاوت است که باعث یهاشدتبا درجات و  یامدرسهتحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر 

 عبارتست از ؛ لذا هدف این پژوهششودیمفرد قلدری کننده و قربانی  یشناختروانآسیب جسمی و 

روش  لهیوسبه. نمونه این پژوهش راهنمایی روستاهای شهرستان زنجانبررسی شیوع قلدری در مدارس 

وکلیرو و مارسلو مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه قلدری النا ب 9در دسترس از  یریگنمونه

آموزان دانش %88پژوهش نشان داد که حدود شد. نتایج  یآورجمعپرسشنامه کامل  691(، 6336داربو )

 عنوانبه %8/3قربانی قلدری و  %9/99شاهد قلدری،  عنوانبهدانش آموزان  %3/98معتقد به وجود قلدری، 

موارد  %75تایج پژوهش بیانگر این بود که . نکنندیماین حاالت را تجربه  آنان ترکیبی از %61قلدر و 

. واکنش افتدیماتفاق  یارابطهاز نوع اجتماعی/ %71/1از نوع فیزیکی و  %98قلدری از نوع قلدری کالمی، 

مبتنی  یهاواکنشآموزان دانش %13آن و تنها کمتر از  کنندهتیتقو دانش آموزان به قلدری، %75حدود 

. همچنین نتایج نشان داد که به هنگام وقوع قلدری اقدامات انددادهنشان و تشویق قلدری  تیحماعدمبر 

 .شودیمموارد موجب کاهش قلدری در مدارس  %8/18موارد موجب تقویت و در  %58مسئولین مدرسه در 

اجتماعی در -برای آسیب روانیقلدری  یسازنهیزمو  یشناختروانجسمی و  یهابیآسبا توجه به 

ا توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری آموزان و بدانش

پیشگیری و مداخله  یهابرنامهمناسب و اجرایی و  یهاآموزش ارائهمشخص،  یهااستیستوان با اجرای می

                                                           
 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی. 6

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. 1

 ناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی کارشناسی ارشد روانش. 9

 Valipour.mostafa@yahoo.com( نویسنده مسئول)
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 جلوگیری کرد. زابیآسمناسب در مدارس کشور از وقوع و ایجاد پیامدهای 

  مدارس ،یقلدر ، شیوع،آموزان نشدا ،ایران واژگان کلیدی:

 مقدمه

است  شدهشناختهعمومی و شایع در مدارس یک مشکل  عنوانبهقلدری در سراسر جهان 

در مدرسه،  موفقیت که( 1887 و همکاران، 9اندرو و 1886، 1تاناکا؛ 6339، 6)الویوس

 تحتدرها را هم در قربانیان و هم در قل 9یشناخترواناجتماعی و بهزیستی  یهامهارت

تحقیقات تا به امروز  .(1888، و همکاران 1بولتون و 1881 ،7)رونالد دهدیمقرار  ریتأث

 یهاشدتوقوع قلدری را با درجات و  توانیم یامدرسهحاکی از آن است که در هر 

طابق با (. م1887و همکاران،  8ویسنترا و 1888، 5کرد )اسمیت و بران ینیبشیپمتفاوت 

، 61؛ روالند6331، 66؛ ریگبی6331 ،68هازلر ؛6339، 3وسیالوان مختلف )نظرات پژوهشگر

شکلی از رفتار پرخاشگرانه عمدی و تکراری است که  ،( قلدری1888، 69توفی و 1881

. رفتار افتدیمفردی یا گروهی در بین کودکان و مخصوصاً در مدارس اتفاق  صورتبه

نشات  هاآنیگران و میل به تسلط بر د هیبرعلقدرت از  سوءاستفادهقلدری، از نیاز به 

. تعدادی از مطالعات دیآیمو یک نابرابری قدرت بین قلدر و قربانی به وجود  ردیگیم

که انواع مختلفی  انددادهطور مکرر نشان ه ( ب1881، 69سوکلینگ و تمپل و 6339 ،وسیالو)

مشت  و لگدزدنکردن،  مثال دعوا عنوانبهاز: فیزیکی ) اندعبارتاز قلدری وجود دارد که 

                                                           
1. Olwius 

2. Tanaka 

3. Andreou                

4. Psychological Well-Being 

5. Ronald 

6. Boulton 

7. Smith&Brown 

8. Veenstra 

9. Olweus 

10. Hazler 

11. Rigby 

12. Roland 

13. Tofi 

14. Suckling&Temple 



 14                                          زنجان شهرستان یروستاها ییراهنما مدارس در یقلدر وعیش و تیماه یبررس

ند و زننده(، ناسزا گفتن، تهدید کردن، پخش شایعات ت مثالعنوانبهزدن(، کالمی )

اخراج کردن از بازی یا از گروه، نادیده گرفتن یا دعوت  مثالعنوانبهاجتماعی ) /یارابطه

قلدری کالمی شکل مستقیم  قلدری فیزیکی و ،به جشن(. از این میان یکالسهمنکردن 

 میرمستقیغ/اجتماعی اشاره به شکل یارابطهقلدری  کهیدرحال شوندیملدری محسوب ق

پیوسته نشان  طوربه میرمستقیغقلدری دارد. نتایج مطالعات در مورد قلدری مستقیم و 

 غیرمستقیمیری قلدری که پسرها بیشتر درگیر قلدری مستقیم و دخترها بیشتر درگ اندداده

 (.1888 ،1؛ اونس9633، 6ورکوست)ب شوندیم

، 9، پرخاشگری9ی اصلی افراد قلدر را تکانشگریهایژگیو( b6336، 6336) وسیالو

برای  5در مذاکراتشان هاآن رسدیم. به نظر داندیم 1گرانهسلطهو رفتار  7قدرت فیزیکی

 فاقد و کنندیمرا اتخاذ  پرخاشگرانهر راهبردهای منحصفردی حل تعارضات بین

و  68ولک و 6331همکاران،  و 3برای حل تعارض هستند )هوور 8زینی جایگهامهارت

مختلفی  هاپژوهشی افراد درگیر در پدیده قلدری هایژگیو(. در رابطه با 1888همکاران،

که افراد قلدر دارای نرخ باالی  انددادهنتایج مطالعات نشان  کهیطوربهانجام شده است؛ 

و  61؛ سالمون1888 و همکاران، 66هینو-افسردگی )کالتیاال عالئممشکالت مانند 

(، افکار خودکشی 1881یانگ و همکاران،  و 1889، 69؛ سیلز و یانگ6358همکاران،

تنی -(، عالیم روان1889وان در وال و همکاران،  و 6333 هینو و همکاران،-)کالتیاال

سلوک ( و عالیم اختالل 1888هینو و همکاران، -کالتیاال و 6333و همکاران،  69)فوریرو

                                                           
1. Bjorkqvist 

2. Owens 

3. Impulsivity 

4. aggressiveness 

5. physical power 

6. dominant behavior 

7. negotiating 

8. alternative skills 

9. Hoover 

10. Wolke 

11. Kaltiala& Heino 

12. Salmon 

13. seals & young 

14. Foreror 
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قربانیان که هدف رفتارهای  باشندیم( 1889همکاران،  6جونن و 1888کاران، و هم ولک)

 نفسعزت(، 6333، 1قلدری هستند، دارای عالئم باالی اضطراب و افسردگی )هوگز و پری

ی هامهارت( و 6339پایین )بولتون و اسمیت،  نفساعتمادبه، 9باال یتنروان یهانشانهپایین، 

ی مدرسه شرکت فعال ندارند هاتیفعال( و در 6338، 9عیف بوده )اگان و پریاجتماعی ض

قلدر و هم  عنوانبههستند که هم  افرادی 1(. قلدر / قربانیان6335، 7)کوچن درف و الدد

قربانیان دارای باالترین سطح مشکالت /. قلدر شوندیمپدیده قلدری  قربانی درگیر عنوانبه

 و 5سازی شدهده و مشکالت درونیرگیر در قلدری بوسازگاری در بین کودکان د

؛ 1889؛ جونن و همکاران، 1886و همکاران،  3)نانسل دهندیمنشان را  8سازی شدهبیرونی

 شدهمشاهدههمچنین  (1888، 66گورگیو و استاورینیدس و 1887و همکاران،  68ویینسترا

ی شناختروانمشکالت  برابر مرتبط بوده و در 61بیش فعالی یهانشانهاست که این گروه با 

(. همچنین نتایج تحقیقات در مورد 6338و همکاران،  69هستند )کامپوالین رتریپذبیآس

آموزان مدارس نشان ل تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشپیامدهای قلدری بر مسائ

که قلدری موجب ترس و غیبت از مدرسه، پیشرفت تحصیلی ضعیف  اندداده

آموزان با مشکالت در تعامل دانش سازگاری اجتماعی پایین و(، 1881، 69)موسکاری

افراد قلدر و با . از طرف دیگر در مقایسه شودیم( 1889و همکاران،  67داک) مدرسه

 آموزان غیر درگیر در قلدری، قلدرها بیشتر در معرض خطر پرسه زنیقربانی و دیگر دانش

                                                           
1. Juvonen 

2. Hodges and perry           

3. psychosomatic symptoms  

4. Egan and perry 

5. Kochenderfer and ladd 

6. Bully/Victims 

7. internalizing 

8. externalizing 

9. Nansel 

10. Veenstra 

11. Georgiou and Stavrinides 

12. hyperactivity 

13. Kumpulaine 

14. Muscari  

15. Dake 
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 ترفیضع( و روابط 1889همکاران،  و 6جوونن(، فرار از مدرسه )1889)داک و همکاران، 

رابطه  ،(. همچنین این اثرات منفی1886هستند )نانسل و همکاران،  های خودبا همکالسی

 (.1881قوی با ترک تحصیل دارد )نیوکومب و همکاران، 

آثار ماندگارتر و  مدتکوتاهپدیده قلدری برای افراد درگیر در خود عالوه با آثار 

قلدری نشان داده است که  درازمدتدر مورد اثرات  مطالعات نبال دارد؛نیز به د تربلندمدت

، وسیالوپایین ) نفساعتمادبهدر ریسک باالتری از افسردگی،  یسالبزرگقربانیان در 

( و همچنین احتمال وجود مشکالت جنسی در زندگی زناشویی هستند )گیل مارتین، 6339

نفر دریافتند  6988با نمونه  نگرندهیآمطالعه  ( در یک1888(. کومپالنین و همکاران )6385

قلدر/قربانی بودند و تا اوایل نوجوانی  عنوانبهکه کودکانی که در سنین مدارس ابتدایی 

 یپزشکروانسالگی نسبت به کودکان دیگر دارای عالیم  67قربانی باقی ماندند، در سن 

گسالی در معرض مشارکت در بیشتری نسبت به سایر کودکان بودند. افراد قلدر در بزر

( و سوء استفاده 6339، 1ی غیر قانونی، محکوم شدن به حبس ابد )ویتنی و اسمیتهاتیفعال

افرادی که سابقه قلدری در مدرسه  %98حدود  وسیالوبوده و طبق مطالعات  9از الکل

 %68گروه کنترل دارای  کهیدرحال ندبود 9سالگی داری سوابق جنایی 19در سن  ،ندداشت

(. همچنین بعضی از قربانیان، قلدرها و قلدر/قربانیان 6336، وسیالو)سوابق جنایی بودند 

( نشان داد که قلدری با 6338) 1باشند. پریویت 7ممکن است دارای افکار خودکشی

قلدری  تیدرنها. اندبوده زیآمتیموفقی خودکشی مرتبط بوده که بعضاً نیز هاتالش

 (.6337، 5باشد )داوکینز یپزشکروانجاع کودکان به مراکز یکی از دالیل ار تواندیم

همکاران،  و 3؛ الگیرسپز6331، 8مختلفی )بولتون و اندرود یرشناسیگهمهمطالعات 

و پسران  افتدیمکه قلدری در بین پسران نسبت به دختران بیشتر اتفاق  اندداده( نشان 6381
                                                           
1. jovenen 

2. Whitney & Smith 

3. alcohol abuse  

4. Criminal                                         

5. suicidal ideation                            

6. Prewitt                                           

7. Dawkins 

8. Boulton & Underwood 

9. Lagerspetz 
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ه قلدر تبدیل شوند )بولتون و اسمیت، در مقایسه با دختران احتمال بیشتری دارد که ب

( معتقدند که قلدری فیزیکی در بین کودکان 6339(. عالوه بر این ویتنی و اسمیت )6339

یابی از نهیدرزم. سازمان ملل متحد افتدیمبیشتر اتفاق  تربزرگخردسال نسبت به کودکان 

( با 67تا  66نین از دانش آموزان )س %97کشورهای اروپای مرکزی و شرقی دریافت که 

تحت قلدری  دوماههلیتوانی، یک بازه زمانی  در %19 در سوئد و %67دامنه درصدی از 

آموزان اعالم کردند که در دو ماه گذشته . در کشورهایی مانند یونان دانشاندقرارگرفته

دختران  %91پسران، در انگلستان  %91دختران و  %99پسران، در امریکا  %11دختران و  19%

 اندقرارگرفتهپسران تحت قلدری  %99دختران و  %91پسران و در فرانسه  %91و 

 (.1868 و همکاران، 6)پانایوتیس

در باال در مورد اینکه از هر گروه قلدر، قربانی و قلدر/قربانی چند  ذکرشدهمطالعات 

ن در ای هاگزارش. یکی از اولین اندنکرده ارائهقلدری شرکت دارند گزارشی  درصد در

تدایی و موزان ابری دانش آهزار نف 718888با نمونه  (6339) وسیالومورد در نروژ توسط 

دانش آموزان در گروه  %3گزارش کرد که  وسیالو شد. در این مطالعه ارائهراهنمایی 

در گروه قلدر/قربانی قرار دارند. نتایج دیگر  %1/6گروه قلدر و حدود  %5قربانی، حدود 

در گروه  %69امریکا  متحدهاالتیا: در ستای مختلف به شرح زیر مطالعات در کشورها

و همکاران،  در گروه قلدر/قربانی قرار داشتند )نانسل %1گروه قربانی و  در %1/68قلدر، 

در گروه قلدر/ قربانی و  %1/68در گروه قلدر،  %9/9( و در بریتانیا در مدرسه ابتدایی 1886

در قبرس که از (. در پژوهشی 1888و همکاران،  1ولک) داشتند قراردر گروه قربانی  %/8

ساله از دو مدرسه سال سوم دبیرستان انجام شد،  67تا  61آموزان دانش ینمونهیک 

قربانی قلدری  %7/16قلدر/قربانی و  %17/67آموزان قلدر، دانش %9/8مشخص شد که 

د از یک نمونه نوجوان در پژوهشی در اسکاتلن .(1889 ،9کینوس و پانایوتوکوک) اندبوده

از  %5/61آموزان اقدام به قلدری کرده و دانش %7/5ابتدای آغاز تحصیلی نشان داد که 

                                                           
1. Panayiotis     

2. Wolke 

3. Kokkinos & panayiotou 
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 %688( و در ترکیه، 1881و همکاران،  6قربانی قلدری قرار گرفته بودند )کاراتزیس هاآن

قلدری  تحت بارکیآموزان گزارش کردند که در طول سال تحصیلی حداقل دانش

 9نوهر و نیکالسناشاست که  ذکرقابل (. همچنین1881، 1)کپنکسی و سینکیر اندگرفتهقرار

سالگی در بین  67و  69، 66نشان دادند که قلدری و قربانی در سنین  یامطالعهدر  (1881)

 است. افتهیشیافزا 1881تا سال  6339کودکان گرینلند از سال 

 اساس براینکه  ده قلدری در ایران ودر خصوص پدی نبود تحقیقی مناسب با توجه به

قلدر، قربانی و یا  صورتبهآموزان از دانش یتوجهقابلدرصد  ذکرشدهنتایج مطالعات 

افراد  یشناختروانجسمی و  یهابیآسقلدری باعث شاهد قلدری درگیر قلدری شده و 

یت در و احتمال وقوع جرم و جنا یشناختروان یهابیآسو زمینه را برای  درگیر شده

و با توجه به ماهیت مدرسه و زمان  سازدیمدوران نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آماده 

قلدری ، پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت و شیوع آموزان در مدرسهدانش شدهیسپر

 .ستادر مدارس روستاهای شهرستان زنجان 

 پژوهش روش

که در  هستمقطعی  یابینهیزمپژوهش حاضر از نوع : یریگنمونهروش نمونه و  ،جامعه

و  شدهیآورجمعامعه و نمونه مشخص جاز  است اطالعات توسط پرسشنامه آن سعی شده

آموزان دختر و پسر مقطع آماری این پژوهش شامل کلیه دانش جامعه .توصیف گردد

 به توجه با .بود 6983-38در سال تحصیلی  راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

و توزیع پرسشنامه، با استفاده از روش  آموزاندانش بهی ابیدست در وجودم یهاتیمحدود

 پرسشنامه 657 کل در .شدند وارد پژوهش مدرسه 9 از نمونه افراددر دسترس  یریگنمونه

 قبولقابل صورتبهپرسشنامه  691آموزان توزیع شد که از این تعداد بین دانش

دلیل ناقص ه پرسشنامه ب 99 دختر( و آموزنشدا 93پسر و  آموزدانش 39) شدهیآورجمع

آمار  یهاروشبا کمک  ، نتایجهاپرسشنامه یآورجمعپس از  شد. بودن از پژوهش حذف

                                                           
1. Karatzias 

2. Kepenekci & Cinkir 

3. schnohor  & niclasen 
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 ت.توصیفی مورد تحلیل قرار گرف

این  :(1991) 2و مارسلو داربو 1پرسشنامه قلدری النا بوکلیرو: ابزار پژوهش

 سؤال هرپاسخ  .ستا سؤال 98 هدربردارندگزارشی و پرسشنامه یک مجموعه خود

. باشندیمعدد  3تا  9از  هانهیگزاین  سؤالکه بسته به ماهیت چند گزینه است  دربردارنده

است. در ابتدا و  شدههیته توسط النا بوکلیرو و مارسلو داربو 6336ر سال این پرسشنامه د

 هاسؤالدف طرح این و ه شدهارائهاز قلدری  ییهامصداقتعریف و  هاسؤالقبل از شروع 

 شده است. دیتأکو عدم درج نام  هاپرسشنامهبودن  نامیببر است. در ادامه  شدهمطرحنیز 

از آغاز سال تحصیلی جاری برای آموزان و اتفاقاتی که این پرسشنامه افکار، عقاید دانش

 ییهامؤلفهاین است که این پرسشنامه  ذکرقابل. نکته سنجدیماست را  آنان به وقوع پوسته

افراد  مورد دراحساس فرد  نگرش فرد به قلدری، مانند تعریف از قلدری، انواع قلدری،

 یهامکانکیفیت روابط با همساالن و کیفیت روابط درون خانواده،  ،قلدر و مدرسه

مقابله  یهایاستراتژو راهبردها و  فراوانی قلدری ،افتدیمری که در آن قلدری اتفاق پرخط

ترجمه  نیا از شیپبا توجه به اینکه پرسشنامه مذکور  .سنجدیم مقابل قلدری راافراد در 

در اختیار دکتری روانشناس بالینی با نظارت  نشده بود، پس از ترجمه توسط نگارندگان

و بعد از تصحیح و کامل شدن  مترجم ارشد زبان جهت تصحیح قرار گرفت نفر چند

 آموزدانشآموزان در اختیار چند برای دانش بودن مفهقابل در راستای هرچه بیشتر ترجمه

 ویرایش شد. مجدداًقرار گرفته و  ز گروه نمونها

، نامهپرسشترجمه و ویرایش  پس ازفرآیند انجام این پژوهش  در کار: فرآیند

توضیحات درباره موضوع  یران مدارس قرار گرفت و پس ارائهاز آن در اختیار مد یانمونه

ا در مورد در ابتدپرسشنامه به عمل آمد. الزم در جهت توزیع  یهایهماهنگ پژوهش،

 .شد آنان پاسخ داده یهاسؤالو به  شدهدادهآموزان اطالعات هدف این پژوهش به دانش

شد آن را به منزل آموزان قرار داده شد و از آنان خواسته اختیار دانش در نامهپرسشسپس 

 باوجود به مدرسه عودت دهند. یت پس از تکمیلداشتن عالقه و رضابرده و در صورت 

                                                           
1. Elena Buccoliero 

2. Marcello Darbo 
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بوده و نیازی  نامیب نامهپرسشاین » که دستنیازابه مواردی  نامهپرسشدر ابتدای  کهنیا

 ختهیآمدرهم هاپرسشنامهشما با دیگر  پرسشنامه« و  «و نام خانوادگی نداردبه درج نام 

این موارد دوباره  ر جریان توضیحاتداست ولی  شدهاشاره «نیست ییشناساقابلو  شودیم

 حذف گردید.از ، موارد ناقص هاپرسشنامه یآورجمعیادآوری شد. پس از 

 پژوهش یهایافته

 3/69آموزان به ترتیب برابر دانش معیار سننتایج توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف 

در مقطع  %1/91ایی، آموزان در مقطع اول راهنمدانش %9/98است و از این میان  1/6 و

در پژوهش  کنندگانشرکت %7/58در مقطع سوم راهنمایی بودند.  %6/95دوم راهنمایی و 

 ازنظرآموزان از والدین دانش %1/69ند. همچنین دختر بود %7/13ای جنسیت پسر و دار

 %9/1دارای مدارک راهنمایی و  %9/69دارای مدارک ابتدایی،  %5/13، سوادیبتحصیالت 

 بودند. پلمیدفوقمدارک دیپلم و  دارای

که آیا قلدری در مدرسه  سؤالآموزان خواسته شد تا نظر خود را نسبت به این از دانش

زان معتقد به وجود دانش آمو %9/88 سؤالیا نه بیان کنند. بر اساس این  افتدیمشما اتفاق 

حاصل از پژوهش  یهاافتهی معتقد به عدم وجود قلدری در مدارس بودند. %5/63و  قلدری

 %3/67قلدر و  %8/3قربانی قلدری،  %9/99آموزان شاهد قلدری، دانش %3/98 نشان داد که

 .اندکردهترکیبی از این حاالت را تجربه 

تجربه در طول سال تحصیلی  آموزانکه دانشاست  حاالتی دهندهنشان جدول پایین

 .قربانی، قلدر، شاهد() اندکرده
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 قربانی، قلدر، شاهد( و جنسیت) اندکردهآموزان تجربه اطع از حاالتی که دانشجدول متق .1جدول 

 

 جنسیت   
 کل

 دختر پسر   

 

قلدری کردن دیگر دانش آموزان  شاهد

 دیابوده

 79 67 93 تعداد

%3/96 درصد  7/98%  3/98%  

 دیاقرارگرفتهمورد اذیت  قلدرهاتوسط 
 99 69 98 تعداد

%9/91 درصد  3/97%  9/99%  

 دیاکردهمانند دانش آموزان قلدر رفتار 
 69 9 3 تعداد

%5/3 درصد  9/68%  8/3%  

 ترکیبی از این حاالت
 تعداد

 درصد

67 

6/61%  

1 

9/67%  

16 

3/67%  

 جمع کل
 691 93 39 تعداد

%688 درصد  688%  688%  

و  رفتار قلدرانه %5/3 قربانی و %9/91پسران شاهد قلدری،  %3/96بر اساس این جدول 

در مورد دختران به این صورت است  .اندکردهنیز ترکیبی از این حاالت را تجربه  6/61%

رفتار قلدرانه  کسانی دارای %8/3و  قربانی قلدری %9/99دختران شاهد قلدری،  %3/98که 

 .اندداشتهرا  مانند قلدر/قربانی() حاالتنیز ترکیبی از این  %3/67و 

که چه نوع رفتارهای  سؤالآموزان خواسته شد نظر خود را نسبت به این از دانش

 %75مشخص شد که  سؤالاین  اساس بربیان کنند.  افتدیمقلدری در مدرسه شما اتفاق 

 یارابطهاز نوع اجتماعی/ %71/1از نوع فیزیکی و  %98موارد قلدری از نوع قلدری کالمی، 

 .ستا

که اگر در  اندکردهآموزان بیان از دانش %8ری در مورد عدم دالیل شرکت در قلد

 قربانی جزء دوستان آنان آموزدانشفرایند قلدری شرکت نکنند به این دلیل است که 

به علت دوستی  %1/68به علت ترس از درگیری،  %9/65 نیست و برای آنان اهمیتی ندارد،

ریان قلدری شرکت در ج ،کندینمکه قلدر برای آنان مشکلی ایجاد با قلدر و این



 22                                          زنجان شهرستان یروستاها ییراهنما مدارس در یقلدر وعیش و تیماه یبررس

آموزان و سایر دانش کنندیممسئولیت مقابله با قلدر را فقط متوجه قربانی  %9/15، کنندینم

به این دلیل که از گروه دوستان طرد نشوند در جریان قلدری شرکت  %8/18یعنی 

 .کنندینم

ن کرده آموزان او را تحسیاز دانش %9/7زان به افراد قلدر آمودر رابطه با نگرش دانش

از افراد  %7/11و  ترسندیماز افراد از فرد قلدر  %1/18، دانندیمو فرد قلدر را فردی شایسته 

 مقابله کنند. با قلدری و مستقیماً بایستنددر برابر قلدر  خواهندیم

 

 .اندبودهدرگیر  هاآنکه دانش آموزان با  ییهامحل. انواع مختلف قلدری و 1نمودار 

آموزان در داخل مدرسه بیشتر با انواع این مسأله است که دانش دهندهاننشنمودار باال 

 ذکرقابلمنحنی پایین( و نکته ) مدرسهمنحنی باال( تا بیرون  نیچخط) هستندقلدری درگیر 

آشکاری بیشتر از بیرون مدرسه است  طوربهانواع قلدری در مدرسه  نکهیا بااین است که 

پرخاشگری فیزیکی شدیدترین  – شودیم دتریشداشگری ولی در داخل مدرسه هرچه پرخ

در حالی است  نیا( )خطوط ممتد مستقیم شودیمکمتر  فراوانی آن -نیترسبکو شوخی 

 .رودیمنیز باالتر  فراوانی آن شودیم ترنیسنگکه در بیرون مدرسه هرچه پرخاشگری 
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که  گونههمانری است، در برابر قلد آموزاندانش العملعکس دهندهنشانجدول پایین 

 قلدری هستند. کنندهتیتقودرصد باالیی از رفتارها است  مشاهدهقابل
 در برابر قلدری هایکالسهم العملعکس .2جدول 

 ن( در برابر قلدریمعلمان و مراقبی) ساالنبزرگ العملعکس. 3جدول 

هانهیگز   درصد فراوانی 

 

شوندینممتوجه اتفاقی که افتاده است   91 9/15  

است افتاده ینکه چیزی اتفاق  کنندیمتظاهر   68 1/5  

، حضور ندارندشودیمکه قلدری  ییدرجاهرگز  هاآن  91 9/15  

کنندیمبرای دفاع کردن از قربانی دخالت   93 7/13  

برندیماز آن لذت  باهمو  خندندیمفاقی که افتاده است نسبت به ات  66 9/8  

 688 691 جمع کل

( در )معلمان و مراقبین ساالنبزرگ العملعکسرابطه با  9با توجه به جدول شماره 

 اردبرای دفاع از قربانی و ساالنبزرگآموزان معتقدند که از دانش %7/13برابر قلدری، 

، حضور ندارند شوندینممتوجه قلدری  ساالنبزرگه معتقدند که بقی %58و  شوندیمعمل 

 .است افتاده ینکه اتفاقی  کنندیمو یا تظاهر 

مورد تهاجم و آزار  دائماًکه  آموزدانشکوتاهی از یک  حالشرح تیدرنها

آموزان قرار گرفت و از آنان ر اختیار دانش، دردیگیماز خود قرار  تربزرگآموزان دانش

 درصد فراوانی هانهیگز  

  

 3/95 78 شوندیمکنندگان  دانسته و جزء طرفداران قلدری دارخندهاین کار را 

 5/61 11 شوندیم زدهوحشت

 1/69 68 است افتاده ینکه چیزی اتفاق  کنندیمتظاهر 

 1/67 18 به قربانی کمک کنند کنندیمسعی 

 1/67 18 گذارندیمفردی که قلدری کرده است را تنها 

 7/6 1 کندیمقربانی را از گروه خود بیرون 

 688 691 جمع کل
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موجود انتخاب کنند. الزم  یهانهیگزپیشنهادی خود را از بین  یهاحلراهته شد که خواس

، دیکنیمدر مورد آن با معلمان صحبت  :گزینه )شامل 69دارای  سؤالبه ذکر است که این 

 افتادهینکه چیزی اتفاق  دیکنیم، وانمود دیکنیمخود کمک درخواست  یهایهمکالساز 

، به هر روشی هم دیخواهیمان در مورد دالیل رفتارشان توضیح است، از این دانش آموز

به  هاآنصدمه زدن به یکی از  هدف با، دیکنیمدوری  هاآندر مدرسه و هم در بیرون از 

، با دیدهیم ، به مدیر مدرسه اطالعدیدهیمرا  هاآن، شما جواب دیکنیمحمله  هاآن

 هاآنتا  دیکنیمخود درخواست  تربزرگدر ، از خواهر و برادیکنیموالدین خود صحبت 

، طلب یریگکنارهکلی )فرار و  طبقه سهگویید( بود که در مداخله کنند، به مدیر می

 9 که در جدول طورهمان. گرفتندیمقرار  (کمک از دیگران و مقابله مستقیم با قلدری

دسته مدارا،  که در ندکردانتخاب  ییهاحلراه ،از دانش آموزان %3/61است  مشاهدهقابل

، دانندیمرا طلب کمک از دیگران  حلراه %5/11و  رندیگیمقرار  یریگکنارهفرار و 

برخورد مستقیم با قلدر و قلدری را پیشنهاد  حلراه آموزاناز دانش %7/18 تیدرنها

 .دهندیم

 توسط دانش آموزان در برابر قلدری شدهاستفاده یراهبردها. 4جدول 

یفراوان    درصد 

 

یریگکنارهفرار و  مدارا،  65 3/61  

5/11 88 مطرح کردن با دیگران و طلب کمک  

بله با اوفرد قلدر و مقا مطرح کردن مسئله با  15 9/18  

 688 691 جمع

 یریگجهینتبحث و 

این مقاله جزء اولین مقاالتی است که اطالعات در مورد شیوع و ماهیت قلدری در مدارس 

بدین سبب هیچ پیشینه داخلی جهت مقایسه با  دهدیمستایی ایران را ارائه راهنمایی رو

نتایج این پژوهش یافت نشد. قبل از شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات 

بسیار کمی در مورد میزان شیوع قلدری وجود دارد و این امر ممکن  نظراتفاقپژوهشی 
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در  اجراشدهدر هر مطالعه و ابزارهای  مورداستفادهنه ، نموهافیتعرمجموعه  لهیوسبهاست 

گفت آنچه موجب بروز شکاف بزرگ در نتایج  توانیمقرار گیرد.  نییتبتحقیقات مورد 

برای تخمین میزان شیوع قلدری است.  استفاده موردمتفاوت  یهاوهیشمطالعات شده، 

در طول سال تحصیلی دانش آموزان گزارش کردند که  %688در ترکیه  مثالعنوانبه

در فنالند  کهیدرحال (1881)کپنکسی و سینکیر،  اندقرارگرفتهتحت قلدری  بارکیحداقل 

اما نتایج مطالعه  ؛(6333 اال و همکاران،یاست )کالت شدهگزارش %66له این مسأشیوع 

آموزان معتقد به وجود قلدری در مدارس هستند که دانش %88حاضر، نشان داد که حدود 

از  %1/19فردی و  صورتبهاز موارد  %1/16گروهی،  صورتبهاز موارد قلدری  %1/67 در

یج مطالعات . این نتیجه همسو با نتادهدیمترکیبی از این دو حالت رخ  ،موارد قلدری

تا  66است که این مطالعات نیز نشان دادند که  صورت گرفته در مدارس دیگر کشورها

و  1هاریس و 1889، و همکاران 6لموسالدری هستند )دکودکان در مدارس درگیر ق 89%

 %688(. همچنین همسو با مطالعات کپنکسی و سینکیر در ترکیه که 1889، همکاران

تحت قلدری  بارکیحداقل  ،تحصیلی سال کیآموزان گزارش کردند که در طول دانش

 %87است که  گزارش کرده در آفریقای جنوبی( 1887) 9دی وت و اندقرارگرفته

 .اندپنداشتهیک مشکل  عنوانبهمعلمان قلدری را  %37آموزان و دانش

مدارس  گروه قلدر درمیزان وجود ، شودیممشاهده  6که در جدول  طورهمانهمچنین 

کینوس کوکگروه قلدر،  %5( با 6339) وسیالو یهاپژوهشدر این تحقیق همسو با نتایج 

 گروه قلدر %7/5( با 1881زیس و همکاران )وه قلدر و کاراتگر %9/8( با 1889انایوتو )و پ

 %8/93( با 1888کی و همکاران )همسو با نتایج ولدر مدارس میزان شیوع گروه قربانی و 

 قربانی و وجود ترکیبی از حاالت قلدری %7/16( با 1889س و پانایوتو )کینوکوکقربانی، 

 ( و1888و همکاران ) ولک(، 6339) وسیالوتحقیقات با نتایج  )مانند قلدر/قربانی( همسو

پژوهش مشخص است وجود  نیا درآنچه  در نتیجه .ستا (1886نانسل و همکاران )

قلدر، قربانی و قلدر/قربانی در مدارس کشور ایران همانند مدارس کشورهای  یهاگروه

                                                           
1. Dulmus 

2. Harris 

3. De wet 
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و ، اجتماعی یشناختروانو با توجه به نتایج مطالعات در مورد مشکالت  ستادیگر 

لدری، تمامی این سه گروه از هر سه گروه درگیر در ق مدتطوالنیتحصیلی و اثرات 

شناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی قرار مربیان، روان موردتوجهآموزان باید دانش

نتایج این مطالعه  یارابطهکالمی، فیزیکی و اجتماعی/ گیرند. در مورد شیوع انواع قلدری

 یارابطهفیزیکی و کالمی همسو و در مورد قلدری اجتماعی/قلدری شیوع در مورد 

بودن  ناهمسو. در مورد ستا( 1883) 6با نتایج مطالعه جی وانگ، جاننوتی و ناسل ناهمسو

در دو تحقیق  مورداستفادهبه متفاوت بودن نمونه و ابزار  توانیم یارابطهقلدری اجتماعی/

بیرون  ه قلدری در داخل مدارس نسبت بهداد ک همچنین نتایج این مطالعه نشاناشاره کرد. 

 کهیطوربهاست همسو با نتایج قبلی  هاافتهیاین  .افتدیمبیشتر اتفاق  مدارس راه دریا 

یا در راه  خارج در( دریافتند که قلدری بیشتر در داخل مدرسه تا 1889) 1و کانتر کوهن

( انجام شد نتایج 6339) 9ینگتونانکه توسط ف یامطالعههمچنین در  .افتدیممدرسه اتفاق 

روهای مدرسه و در راه یا خارج از ، راههایبازنیزم، هاخوابگاهنشان داد که قلدری در 

 .افتدیمبیشتر اتفاق  ساالنبزرگنظارت  دورازبهمدرسه و 

آموزان از دانش %98تحقیق مشخص نمود که نتایج ی قلدر 9شاهداناما در مورد گروه 

دانش آموزان گروه از و دالیل عدم دخالت این  هاواکنش. در مورد اندبودهشاهد قلدری 

 ،این گروه از دانش آموزان و دالیل هاواکنشبیشتر که مشخص شد قلدری  در

بودن و اهمیت عدم دوست  قربانی، طرد مانند خندیدن و تمسخر، قلدری) کنندهتیتقو

دلیل ترس از  ،و حمایت از قلدر یگزدوحشتو از طرد گروه ترس  ،نداشتن فرد قربانی

 ،این کودکان یهاواکنشمیزان کمتری از  و( کنندهدرگیری، دوست بودن با فرد قلدری 

، طرد قلدر و حمایت از قربانی مانند (و تشویق قلدری تیحماعدممبتنی بر  یهاواکنش

یشه تقریباً هم نشاهداکه  انددادهنشان  هاوهشپژ. است )دفاع از خود در مقابل افراد قلدر

 کنندیماغلب اوقات نقش حضار را برای قلدری فراهم  هنگام وقوع قلدری حضور دارند و
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3. Fanington 
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فرد قلدری کننده حس  شوندیمقلدری عمل کرده و موجب  کنندهتیتقو عنوانبهکه 

آموزان تماشاگر در قلدری شرکت ین همساالن کند. گاهی اوقات دانشقدرت و مقام در ب

(. بعضی از 6333به قربانی کمک کنند )اوکونل، پپلر و کرایگ،  کنندیمکرده و سعی 

احتمال تالفی یا ترس از داشتن موقعیت اجتماعی پایین از معاشرت با  لیدل بهکودکان 

دچار احساس گناه  هایقربانعدم کمک به  لیدل به. این کودکان اغلب ترسندیم هایقربان

. ترسندیم 6به دلیل گرفتن لقب خبرچین دارسمشده و از گزارش قلدری به مسئولین 

. کنندیماحساس ناامنی و عدم قدرت جهت اقدام علیه قلدری  معموالًتماشاگران 

 لیدل به. کنندیمو در قلدری شرکت  شدهمیتسلدر مقابل فشار همساالن  هاآن اوقاتیبعض

 توانندیم هاآنری، پتانسیل باالی این گروه از کودکان برای حضور در طول تعامالت قلد

تحت آموزش قرار گرفته و با فراهم آوردن راهبردهای مناسب به جلوگیری از قلدری 

مشکل شوند. اگر فرهنگ مدرسه  کنندهحلمشکل، خود تبدیل به  یجابهکمک کنند و 

 ریتأث جهتدارای پتانسیل شگرفی  هاآنبتواند برای این کودکان حمایت فراهم کند، 

بنابراین به عنوان  ؛(6339، 1ش قلدری در مدارس هستند )زیگبر و پپلرگذاشتن بر کاه

قلدری فراهم آوردن حمایت و راهبردهای مناسب  زیآمتیموفقبخشی از برنامه پیشگیری 

 برای این گروه از کودکان اهمیت بسیاری دارد.

 هبمبتنی بر مدرسه مخصوصاً در مدارس روستایی  یقلدر ضد مؤثر یهابرنامهتوسعه 

 یهابرنامه. در مورد هست تیبااهمکمبود منابع و امکانات در این مدارس بسیار  لیدل

 وسیالومبتنی بر مدرسه توسط  یامداخله یهابرنامهمداخله در مورد قلدری یکی از 

است. این برنامه به ترویج استفاده از اقدامات مداخله در سطح مدرسه،  شدههیته( 6339)

است که برای کاهش قلدری مستقیم و  شدهدادهو نشان  پردازدیمکالس درس و فردی 

در مدارس  یقلدر ضد یهابرنامهاست. اولین گام کلیدی در مورد  مؤثر غیرمستقیم

بدان دلیل که مدیران  هستروستایی باز کردن خطوط بحث و گفتگو در مورد قلدری 

دارس خود امتناع مدارس روستایی نسبت به پذیرفتن وقوع هرگونه خشونت در سطح م
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( دریافت که 6339) وسیالو(. همچنین 1889، و همکاران 1؛ رنفرو6339، 6سا)باچ کنندیم

آموزان در مورد به مناطق روستایی بیشتر با دانش معلمان و والدین در مناطق شهری نسبت

 یهابرنامهبه همین دلیل درگیری معلمان و والدین در  کنندیممشکالت قلدری صحبت 

 لیدل به. افزایش نظارت مسئولین مدرسه هستیری از قلدری در دیگر موارد مهم پیشگ

و میزان شیوع قلدری )کالرک و مدارس رابطه معکوس بین میزان نظارت مسئولین 

 هنگام به که . بطوریکه نتایج این مطالعه نیز نشان دادستااز دیگر موارد  (9،6335اکیکیس

 دهندهکاهشتا  اندبودهقلدری  کنندهتیتقوبیشتر  اقدامات مسئولین مدرسه یقلدر وقوع

بر همین اساس آموزش کارکنان مدارس در چگونگی مقابله با قلدری یکی دیگر از  آن.

. همچنین نتایج مطالعه حاضر در مورد هستضد قلدری  یهابرنامهمهم  یهابخش

لزوم  دهندهنشانی در مورد برخورد با قلدردانش آموزان  یامقابلهراهبردهای پیشنهادی 

 طوربه. شودیممشخص نیز را آموزان دانشمناسب مقابله با قلدری در  یهامهارتآموزش 

قابلیت اجرا در سطح کل مدرسه،  یهایژگیوباید دارای  یقلدرضدخالصه مداخالت 

آموزان درگیر ای دانشافزایش بحث و گفتگو در مورد قلدری و بیان پیامدهای قلدری بر

نیاز به  هابرنامهبرای اجرای هرچه بهتر این  (. همچنین1886 ،9والی)سالمی باشد یدر قلدر

والدین، نگهداری سوابق قلدری و افزایش نظارت  درگیر کردن معلمان، مدیران مدارس و

 (.1886، 7)گاررتت شودیم، حیاط ورزش و سالن غذاخوری احساس هاسالندر 

شیوع نسبتاً  دهندهنشان نوان یک مطالعه مقدماتیبه ع تحقیق حاضر کهنتایج  با توجه به

ابله با پدیده مق مؤثر یهاروشاست و نیز فقدان  یموردبررس باالی قلدری در مدارس

جسمی و  یهابیآسو مربیان و  ساالنبزرگزان و چه در آموقلدری، چه در دانش

 گذاراناستیس هتوججلبپژوهشگران امیدوارند با از پدیده قلدری،  ناشی یشناختروان

شناخت  الزم برای یهایزیربرنامهبه این پدیده مهم، اقدامات و  وپرورشآموزشحوزه 

مد و کارآ مؤثرمقابله جامع و کامل از ابعاد مختلف پدیده قلدری در مدارس کشور و نیز 

                                                           
1. Bachus 
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3. Clarke& Kiseiica 

4. Salmivalli 

5. Garret 
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 یهااستیسی با اجرا توانیملذا در این راستا  در دستور کار قرار گیرد.با این پدیده 

پیشگیری و مداخله مناسب  یهابرنامهمناسب و انجام  یهاآموزش ارائهخص و واحد و مش

در مدارس کشور جهت ایجاد محیط آموزشی سالم از وقوع قلدری و ایجاد پیامدهای 

مقابله با قلدری این  یهابرنامهضمناً در طراحی و اجرای  آن جلوگیری کرد. یزابیآس

قلدری، سرکوب کردن افراد قلدر پدیده  هدف از مقابله بانکته مهم در نظر گرفته شود که 

 و نیازمند دریافت کمک هستند. دهیدبیآسبلکه آنان نیز در این فرایند  نیست
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