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چکیده
تحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر مدرسهای با درجات و شدتهای متفاوت است که باعث
آسیب جسمی و روانشناختی فرد قلدری کننده و قربانی میشود؛ لذا هدف این پژوهش عبارتست از
بررسی شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان .نمونه این پژوهش بهوسیله روش
نمونهگیری در دسترس از  9مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه قلدری النا بوکلیرو و مارسلو
داربو ( 691 ،)6336پرسشنامه کامل جمعآوری شد .نتایج پژوهش نشان داد که حدود  %88دانشآموزان
معتقد به وجود قلدری %98/3 ،دانش آموزان بهعنوان شاهد قلدری %99/9 ،قربانی قلدری و  %3/8بهعنوان
قلدر و  %61آنان ترکیبی از این حاالت را تجربه میکنند .نتایج پژوهش بیانگر این بود که  %75موارد
قلدری از نوع قلدری کالمی %98 ،از نوع فیزیکی و  %1/71از نوع اجتماعی/رابطهای اتفاق میافتد .واکنش
حدود  %75دانش آموزان به قلدری ،تقویتکننده آن و تنها کمتر از  %13دانشآموزان واکنشهای مبتنی
بر عدمحمایت و تشویق قلدری نشان دادهاند .همچنین نتایج نشان داد که به هنگام وقوع قلدری اقدامات
مسئولین مدرسه در  %58موارد موجب تقویت و در  %18/8موارد موجب کاهش قلدری در مدارس میشود.
با توجه به آسیبهای جسمی و روانشناختی و زمینهسازی قلدری برای آسیب روانی-اجتماعی در
دانشآموزان و ب ا توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری
میتوان با اجرای سیاستهای مشخص ،ارائه آموزشهای مناسب و اجرایی و برنامههای پیشگیری و مداخله

 .6دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
(نویسنده مسئول) Valipour.mostafa@yahoo.com
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مناسب در مدارس کشور از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیبزا جلوگیری کرد.

واژگان کلیدی :ایران ،دانش آموزان ،شیوع ،قلدری ،مدارس

مقدمه
قلدری در سراسر جهان بهعنوان یک مشکل عمومی و شایع در مدارس شناختهشده است
(الویوس6339 ،6؛ تاناکا 1886 ،1و اندرو 9و همکاران )1887 ،که موفقیت در مدرسه،
مهارتهای اجتماعی و بهزیستی روانشناختی 9را هم در قربانیان و هم در قلدرها تحت
تأثیر قرار میدهد (رونالد 1881 ،7و بولتون 1و همکاران .)1888 ،تحقیقات تا به امروز
حاکی از آن است که در هر مدرسهای میتوان وقوع قلدری را با درجات و شدتهای
متفاوت پیشبینی کرد (اسمیت و بران 1888 ،5و ویسنترا 8و همکاران .)1887 ،مطابق با
نظرات پژوهشگران مختلف (الویوس6339 ،3؛ هازلر6331 ،68؛ ریگبی6331 ،66؛ روالند،61
 1881و توفی )1888 ،69قلدری ،شکلی از رفتار پرخاشگرانه عمدی و تکراری است که
بهصورت فردی یا گروهی در بین کودکان و مخصوصاً در مدارس اتفاق میافتد .رفتار
قلدری ،از نیاز به سوءاستفاده از قدرت برعلیه دیگران و میل به تسلط بر آنها نشات
میگیرد و یک نابرابری قدرت بین قلدر و قربانی به وجود میآید .تعدادی از مطالعات
(الویوس 6339 ،و سوکلینگ و تمپل )1881 ،69به طور مکرر نشان دادهاند که انواع مختلفی
از قلدری وجود دارد که عبارتاند از :فیزیکی (بهعنوان مثال دعوا کردن ،لگدزدن و مشت
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
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زدن) ،کالمی (بهعنوانمثال ناسزا گفتن ،تهدید کردن ،پخش شایعات تند و زننده)،
رابطهای /اجتماعی (بهعنوانمثال اخراج کردن از بازی یا از گروه ،نادیده گرفتن یا دعوت
نکردن همکالسی به جشن) .از این میان ،قلدری فیزیکی و قلدری کالمی شکل مستقیم
قلدری محسوب میشوند درحالیکه قلدری رابطهای/اجتماعی اشاره به شکل غیرمستقیم
قلدری دارد .نتایج مطالعات در مورد قلدری مستقیم و غیرمستقیم بهطور پیوسته نشان
دادهاند که پسرها بیشتر درگیر قلدری مستقیم و دخترها بیشتر درگیری قلدری غیرمستقیم
میشوند (بورکوست6339 ،6؛ اونس.)1888 ،1
الویوس ( )6336b ،6336ویژگیهای اصلی افراد قلدر را تکانشگری ،9پرخاشگری،9
قدرت فیزیکی 7و رفتار سلطهگرانه 1میداند .به نظر میرسد آنها در مذاکراتشان 5برای
حل تعارضات بینفردی منحصر راهبردهای پرخاشگرانه را اتخاذ میکنند و فاقد
مهارتهای جایگزین 8برای حل تعارض هستند (هوور 3و همکاران 6331 ،و ولک 68و
همکاران .)1888،در رابطه با ویژگیهای افراد درگیر در پدیده قلدری پژوهشها مختلفی
انجام شده است؛ بهطوریکه نتایج مطالعات نشان دادهاند که افراد قلدر دارای نرخ باالی
مشکالت مانند عالئم افسردگی (کالتیاال-هینو

66

و همکاران1888 ،؛ سالمون

61

و

همکاران6358،؛ سیلز و یانگ 1889 ،69و یانگ و همکاران ،)1881 ،افکار خودکشی
(کالتیاال-هینو و همکاران 6333 ،و وان در وال و همکاران ،)1889 ،عالیم روان-تنی
(فوریرو 69و همکاران 6333 ،و کالتیاال-هینو و همکاران )1888 ،و عالیم اختالل سلوک
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

22

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سی و ششم ،تابستان 49

(ولک و همکاران 1888 ،و جونن 6همکاران )1889 ،میباشند قربانیان که هدف رفتارهای
قلدری هستند ،دارای عالئم باالی اضطراب و افسردگی (هوگز و پری ،)6333 ،1عزتنفس
پایین ،نشانههای روانتنی باال ،9اعتمادبهنفس پایین (بولتون و اسمیت )6339 ،و مهارتهای
اجتماعی ضعیف بوده (اگان و پری )6338 ،9و در فعالیتهای مدرسه شرکت فعال ندارند
(کوچن درف و الدد .)6335 ،7قلدر  /قربانیان 1افرادی هستند که هم بهعنوان قلدر و هم
بهعنوان قربانی درگیر پدیده قلدری میشوند .قلدر /قربانیان دارای باالترین سطح مشکالت
سازگاری در بین کودکان درگیر در قلدری بوده و مشکالت درونیسازی شده 5و
بیرونیسازی شده 8را نشان میدهند (نانسل 3و همکاران1886 ،؛ جونن و همکاران1889 ،؛
ویینسترا 68و همکاران 1887 ،و گورگیو و استاورینیدس )1888 ،66همچنین مشاهدهشده
است که این گروه با نشانههای بیش فعالی 61مرتبط بوده و در برابر مشکالت روانشناختی
آسیبپذیرتر هستند (کامپوالین 69و همکاران .)6338 ،همچنین نتایج تحقیقات در مورد
پیامدهای قلدری بر مسائل تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشآموزان مدارس نشان
دادهاند که قلدری موجب ترس و غیبت از مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ضعیف
(موسکاری ،)1881 ،69سازگاری اجتماعی پایین و مشکالت در تعامل دانشآموزان با
مدرسه (داک 67و همکاران )1889 ،میشود .از طرف دیگر در مقایسه با افراد قلدر و
قربانی و دیگر دانش آموزان غیر درگیر در قلدری ،قلدرها بیشتر در معرض خطر پرسه زنی
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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(داک و همکاران ،)1889 ،فرار از مدرسه (جوونن 6و همکاران )1889 ،و روابط ضعیفتر
با همکالسیهای خود هستند (نانسل و همکاران .)1886 ،همچنین این اثرات منفی ،رابطه
قوی با ترک تحصیل دارد (نیوکومب و همکاران.)1881 ،
پدیده قلدری برای افراد درگیر در خود عالوه با آثار کوتاهمدت آثار ماندگارتر و
بلندمدتتر نیز به دنبال دارد؛ مطالعات در مورد اثرات درازمدت قلدری نشان داده است که
قربانیان در بزرگسالی در ریسک باالتری از افسردگی ،اعتمادبهنفس پایین (الویوس،
 ) 6339و همچنین احتمال وجود مشکالت جنسی در زندگی زناشویی هستند (گیل مارتین،
 .)6385کومپالنین و همکاران ( )1888در یک مطالعه آیندهنگر با نمونه  6988نفر دریافتند
که کودکانی که در سنین مدارس ابتدایی بهعنوان قلدر/قربانی بودند و تا اوایل نوجوانی
قربانی باقی ماندند ،در سن  67سالگی نسبت به کودکان دیگر دارای عالیم روانپزشکی
بیشتری نسبت به سایر کودکان بودند .افراد قلدر در بزرگسالی در معرض مشارکت در
فعالیتهای غیر قانونی ،محکوم شدن به حبس ابد (ویتنی و اسمیت )6339 ،1و سوء استفاده
از الکل 9بوده و طبق مطالعات الویوس حدود  %98افرادی که سابقه قلدری در مدرسه
داشتند ،در سن  19سالگی داری سوابق جنایی 9بودند درحالیکه گروه کنترل دارای %68
سوابق جنایی بودند (الویوس .)6336 ،همچنین بعضی از قربانیان ،قلدرها و قلدر/قربانیان
ممکن است دارای افکار خودکشی 7باشند .پریویت )6338( 1نشان داد که قلدری با
تالشهای خودکشی مرتبط بوده که بعضاً نیز موفقیتآمیز بودهاند .درنهایت قلدری
میتواند یکی از دالیل ارجاع کودکان به مراکز روانپزشکی باشد (داوکینز.)6337 ،5
مطالعات همهگیرشناسی مختلفی (بولتون و اندرود6331 ،8؛ الگیرسپز 3و همکاران،
 )6381نشان دادهاند که قلدری در بین پسران نسبت به دختران بیشتر اتفاق میافتد و پسران
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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در مقایسه با دختران احتمال بیشتری دارد که به قلدر تبدیل شوند (بولتون و اسمیت،
 .)6339عالوه بر این ویتنی و اسمیت ( )6339معتقدند که قلدری فیزیکی در بین کودکان
خردسال نسبت به کودکان بزرگتر بیشتر اتفاق میافتد .سازمان ملل متحد درزمینهیابی از
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی دریافت که  %97از دانش آموزان (سنین  66تا  )67با
دامنه درصدی از  %67در سوئد و  %19در لیتوانی ،یک بازه زمانی دوماهه تحت قلدری
قرارگرفتهاند .در کشورهایی مانند یونان دانشآموزان اعالم کردند که در دو ماه گذشته
 %19دختران و  %11پسران ،در امریکا  %99دختران و  %91پسران ،در انگلستان  %91دختران
و  %91پسران و در فرانسه  %91دختران و  %99پسران تحت قلدری قرارگرفتهاند
(پانایوتیس 6و همکاران.)1868 ،
مطالعات ذکرشده در باال در مورد اینکه از هر گروه قلدر ،قربانی و قلدر/قربانی چند
درصد در قلدری شرکت دارند گزارشی ارائه نکردهاند .یکی از اولین گزارشها در این
مورد در نروژ توسط الویوس ( )6339با نمونه  718888هزار نفری دانش آموزان ابتدایی و
راهنمایی ارائه شد .در این مطالعه الویوس گزارش کرد که  %3دانش آموزان در گروه
قربانی ،حدود  %5گروه قلدر و حدود  %6/1در گروه قلدر/قربانی قرار دارند .نتایج دیگر
مطالعات در کشورهای مختلف به شرح زیر است :در ایاالتمتحده امریکا  %69در گروه
قلدر %68/1 ،در گروه قربانی و  %1در گروه قلدر/قربانی قرار داشتند (نانسل و همکاران،
 )1886و در بریتانیا در مدرسه ابتدایی  %9/9در گروه قلدر %68/1 ،در گروه قلدر /قربانی و
 %/8در گروه قربانی قرار داشتند (ولک 1و همکاران .)1888 ،در پژوهشی در قبرس که از
یک نمونهی دانشآموزان  61تا  67ساله از دو مدرسه سال سوم دبیرستان انجام شد،
مشخص شد که  %8/9دانشآموزان قلدر %67/17 ،قلدر/قربانی و  %16/7قربانی قلدری
بودهاند (کوککینوس و پانایوتو .)1889 ،9پژوهشی در اسکاتلند از یک نمونه نوجوان در
ابتدای آغاز تحصیلی نشان داد که  %5/7دانشآموزان اقدام به قلدری کرده و  %61/5از

1. Panayiotis
2. Wolke
3. Kokkinos & panayiotou

بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

23

آنها قربانی قلدری قرار گرفته بودند (کاراتزیس 6و همکاران )1881 ،و در ترکیه%688 ،
دانشآموزان گزارش کردند که در طول سال تحصیلی حداقل یکبار تحت قلدری
قرارگرفتهاند (کپنکسی و سینکیر .)1881 ،1همچنین قابلذکر است که اشنوهر و نیکالسن

9

( )1881در مطالعهای نشان دادند که قلدری و قربانی در سنین  69 ،66و  67سالگی در بین
کودکان گرینلند از سال  6339تا سال  1881افزایشیافته است.
با توجه به نبود تحقیقی مناسب در خصوص پدیده قلدری در ایران و اینکه بر اساس
نتایج مطالعات ذکرشده درصد قابلتوجهی از دانشآموزان بهصورت قلدر ،قربانی و یا
شاهد قلدری درگیر قلدری شده و قلدری باعث آسیبهای جسمی و روانشناختی افراد
درگیر شده و زمینه را برای آسیبهای روانشناختی و احتمال وقوع جرم و جنایت در
دوران نوجوانی ،جوانی و بزرگسالی آماده میسازد و با توجه به ماهیت مدرسه و زمان
سپریشده دانشآموزان در مدرسه ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت و شیوع قلدری
در مدارس روستاهای شهرستان زنجان است.

روش پژوهش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی مقطعی هست که در
آن سعی شده است اطالعات توسط پرسشنامه از جامعه و نمونه مشخص جمعآوریشده و
توصیف گردد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر مقطع
راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان در سال تحصیلی  6983-38بود .با توجه به
محدودیتهای موجود در دستیابی به دانشآموزان و توزیع پرسشنامه ،با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس افراد نمونه از  9مدرسه وارد پژوهش شدند .در کل  657پرسشنامه
بین دانشآموزان توزیع شد که از این تعداد  691پرسشنامه بهصورت قابلقبول
جمعآوریشده ( 39دانشآموز پسر و  93دانشآموز دختر) و  99پرسشنامه به دلیل ناقص
بودن از پژوهش حذف شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،نتایج با کمک روشهای آمار
1. Karatzias
2. Kepenekci & Cinkir
3. schnohor & niclasen
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توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش :پرسشنامه قلدری النا بوکلیرو 1و مارسلو داربو :)1991( 2این
پرسشنامه یک مجموعه خودگزارشی و دربردارنده  98سؤال است .پاسخ هر سؤال
دربردارنده چند گزینه است که بسته به ماهیت سؤال این گزینهها از  9تا  3عدد میباشند.
این پرسشنامه در سال  6336توسط النا بوکلیرو و مارسلو داربو تهیهشده است .در ابتدا و
قبل از شروع سؤالها تعریف و مصداقهایی از قلدری ارائهشده و هدف طرح این سؤالها
نیز مطرحشده است .در ادامه بر بینام بودن پرسشنامهها و عدم درج نام تأکید شده است.
این پرسشنامه افکار ،عقاید دانشآموزان و اتفاقاتی که از آغاز سال تحصیلی جاری برای
آنان به وقوع پوسته است را میسنجد .نکته قابلذکر این است که این پرسشنامه مؤلفههایی
مانند تعریف از قلدری ،انواع قلدری ،نگرش فرد به قلدری ،احساس فرد در مورد افراد
قلدر و مدرسه ،کیفیت روابط با همساالن و کیفیت روابط درون خانواده ،مکانهای
پرخطری که در آن قلدری اتفاق میافتد ،فراوانی قلدری و راهبردها و استراتژیهای مقابله
افراد در مقابل قلدری را میسنجد .با توجه به اینکه پرسشنامه مذکور پیش از این ترجمه
نشده بود ،پس از ترجمه توسط نگارندگان با نظارت دکتری روانشناس بالینی در اختیار
چند نفر مترجم ارشد زبان جهت تصحیح قرار گرفت و بعد از تصحیح و کامل شدن
ترجمه در راستای هرچه بیشتر قابلفهم بودن برای دانشآموزان در اختیار چند دانشآموز
از گروه نمونه قرار گرفته و مجدداً ویرایش شد.
فرآیند کار :در فرآیند انجام این پژوهش پس از ترجمه و ویرایش پرسشنامه،
نمونهای از آن در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت و پس ارائه توضیحات درباره موضوع
پژوهش ،هماهنگیهای الزم در جهت توزیع پرسشنامه به عمل آمد .در ابتدا در مورد
هدف این پژوهش به دانشآموزان اطالعات دادهشده و به سؤالهای آنان پاسخ داده شد.
سپس پرسشنامه در اختیار دانشآموزان قرار داده شد و از آنان خواسته شد آن را به منزل
برده و در صورت داشتن عالقه و رضایت پس از تکمیل به مدرسه عودت دهند .باوجود
1. Elena Buccoliero
2. Marcello Darbo
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اینکه در ابتدای پرسشنامه به مواردی ازایندست که «این پرسشنامه بینام بوده و نیازی
به درج نام و نام خانوادگی ندارد» و » پرسشنامه شما با دیگر پرسشنامهها درهمآمیخته
میشود و قابلشناسایی نیست» اشارهشده است ولی در جریان توضیحات این موارد دوباره
یادآوری شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،موارد ناقص از حذف گردید.

یافتههای پژوهش
نتایج توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن دانشآموزان به ترتیب برابر 69/3
و  6/1است و از این میان  %98/9دانشآموزان در مقطع اول راهنمایی %91/1 ،در مقطع
دوم راهنمایی و  %95/6در مقطع سوم راهنمایی بودند %58/7 .شرکتکنندگان در پژوهش
دارای جنسیت پسر و  %13/7دختر بودند .همچنین  %69/1از والدین دانشآموزان ازنظر
تحصیالت بیسواد %13/5 ،دارای مدارک ابتدایی %69/9 ،دارای مدارک راهنمایی و %1/9
دارای مدارک دیپلم و فوقدیپلم بودند.
از دانشآموزان خواسته شد تا نظر خود را نسبت به این سؤال که آیا قلدری در مدرسه
شما اتفاق میافتد یا نه بیان کنند .بر اساس این سؤال  %88/9دانش آموزان معتقد به وجود
قلدری و  %63/5معتقد به عدم وجود قلدری در مدارس بودند .یافتههای حاصل از پژوهش
نشان داد که  %98/3دانشآموزان شاهد قلدری %99/9 ،قربانی قلدری %3/8 ،قلدر و %67/3
ترکیبی از این حاالت را تجربه کردهاند.
جدول پایین نشاندهنده حاالتی است که دانشآموزان در طول سال تحصیلی تجربه
کردهاند (قربانی ،قلدر ،شاهد).
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جدول  .1جدول متقاطع از حاالتی که دانشآموزان تجربه کردهاند (قربانی ،قلدر ،شاهد) و جنسیت
جنسیت
پسر دختر
شاهد قلدری کردن دیگر دانش آموزان
بودهاید
توسط قلدرها مورد اذیت قرارگرفتهاید

مانند دانش آموزان قلدر رفتار کردهاید

ترکیبی از این حاالت

جمع کل

تعداد

93

67

کل
79

درصد %98/3 %98/7 %96/3
تعداد

98

69

99

درصد %99/9 %97/3 %91/9
تعداد
درصد
تعداد

3

9

69

%3/8 %68/9 %3/5
67

1

16

درصد %67/3 %67/9 %61/6
تعداد
درصد

39

93

691

%688 %688 %688

بر اساس این جدول  %96/3پسران شاهد قلدری %91/9 ،قربانی و  %3/5رفتار قلدرانه و
 %61/6نیز ترکیبی از این حاالت را تجربه کردهاند .در مورد دختران به این صورت است
که  %98/3دختران شاهد قلدری %99/9 ،قربانی قلدری و  %3/8کسانی دارای رفتار قلدرانه
و  %67/3نیز ترکیبی از این حاالت (مانند قلدر/قربانی) را داشتهاند.
از دانشآموزان خواسته شد نظر خود را نسبت به این سؤال که چه نوع رفتارهای
قلدری در مدرسه شما اتفاق میافتد بیان کنند .بر اساس این سؤال مشخص شد که %75
موارد قلدری از نوع قلدری کالمی %98 ،از نوع فیزیکی و  %1/71از نوع اجتماعی/رابطهای
است.
در مورد عدم دالیل شرکت در قلدری  %8از دانشآموزان بیان کردهاند که اگر در
فرایند قلدری شرکت نکنند به این دلیل است که دانشآموز قربانی جزء دوستان آنان
نیست و برای آنان اهمیتی ندارد %65/9 ،به علت ترس از درگیری %68/1 ،به علت دوستی
با قلدر و اینکه قلدر برای آنان مشکلی ایجاد نمیکند ،در جریان قلدری شرکت
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نمیکنند %15/9 ،مسئولیت مقابله با قلدر را فقط متوجه قربانی میکنند و سایر دانشآموزان
یعنی  %18/8به این دلیل که از گروه دوستان طرد نشوند در جریان قلدری شرکت
نمیکنند.
در رابطه با نگرش دانشآموزان به افراد قلدر  %7/9از دانشآموزان او را تحسین کرده
و فرد قلدر را فردی شایسته میدانند %18/1 ،از افراد از فرد قلدر میترسند و  %11/7از افراد
میخواهند در برابر قلدر بایستند و مستقیماً با قلدری مقابله کنند.

نمودار  .1انواع مختلف قلدری و محلهایی که دانش آموزان با آنها درگیر بودهاند.

نمودار باال نشاندهنده این مسأله است که دانشآموزان در داخل مدرسه بیشتر با انواع
قلدری درگیر هستند (خطچین منحنی باال) تا بیرون مدرسه (منحنی پایین) و نکته قابلذکر
این است که با اینکه انواع قلدری در مدرسه بهطور آشکاری بیشتر از بیرون مدرسه است
ولی در داخل مدرسه هرچه پرخاشگری شدیدتر میشود – پرخاشگری فیزیکی شدیدترین
و شوخی سبکترین -فراوانی آن کمتر میشود (خطوط ممتد مستقیم) این در حالی است
که در بیرون مدرسه هرچه پرخاشگری سنگینتر میشود فراوانی آن نیز باالتر میرود.
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جدول پایین نشاندهنده عکسالعمل دانشآموزان در برابر قلدری است ،همانگونه که
قابلمشاهده است درصد باالیی از رفتارها تقویتکننده قلدری هستند.
جدول  .2عکسالعمل همکالسیها در برابر قلدری
گزینهها

فراوانی

درصد

این کار را خندهدار دانسته و جزء طرفداران قلدری کنندگان میشوند

78

95/3

وحشتزده میشوند

11

61/5

تظاهر میکنند که چیزی اتفاق نی افتاده است

68

69/1

سعی میکنند به قربانی کمک کنند

18

67/1

فردی که قلدری کرده است را تنها میگذارند

18

67/1

قربانی را از گروه خود بیرون میکند

1

6 /7

جمع کل

691

688

جدول  .3عکسالعمل بزرگساالن (معلمان و مراقبین) در برابر قلدری
گزینهها

فراوانی

درصد

متوجه اتفاقی که افتاده است نمیشوند

91

15/9

تظاهر میکنند که چیزی اتفاق نی افتاده است

68

5 /1

آنها هرگز درجایی که قلدری میشود ،حضور ندارند

91

15/9

برای دفاع کردن از قربانی دخالت میکنند

93

13/7

نسبت به اتفاقی که افتاده است میخندند و باهم از آن لذت میبرند

66

8 /9

جمع کل

691

688

با توجه به جدول شماره  9رابطه با عکسالعمل بزرگساالن (معلمان و مراقبین) در
برابر قلدری %13/7 ،از دانشآموزان معتقدند که بزرگساالن برای دفاع از قربانی وارد
عمل میشوند و  %58بقیه معتقدند که بزرگساالن متوجه قلدری نمیشوند ،حضور ندارند
و یا تظاهر میکنند که اتفاقی نی افتاده است.
درنهایت شرححال کوتاهی از یک دانشآموز که دائماً مورد تهاجم و آزار
دانشآموزان بزرگتر از خود قرار میگیرد ،در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و از آنان

24
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خواسته شد که راهحلهای پیشنهادی خود را از بین گزینههای موجود انتخاب کنند .الزم
به ذکر است که این سؤال دارای  69گزینه (شامل :در مورد آن با معلمان صحبت میکنید،
از همکالسیهای خود کمک درخواست میکنید ،وانمود میکنید که چیزی اتفاق نیافتاده
است ،از این دانش آموزان در مورد دالیل رفتارشان توضیح میخواهید ،به هر روشی هم
در مدرسه و هم در بیرون از آنها دوری میکنید ،با هدف صدمه زدن به یکی از آنها به
آنها حمله میکنید ،شما جواب آنها را میدهید ،به مدیر مدرسه اطالع میدهید ،با
والدین خود صحبت میکنید ،از خواهر و برادر بزرگتر خود درخواست میکنید تا آنها
مداخله کنند ،به مدیر میگویید) بود که در سه طبقه کلی (فرار و کنارهگیری ،طلب
کمک از دیگران و مقابله مستقیم با قلدری) قرار میگرفتند .همانطور که در جدول 9
قابلمشاهده است  %61/3از دانش آموزان ،راهحلهایی انتخاب کردند که در دسته مدارا،
فرار و کنارهگیری قرار میگیرند و  %11/5راهحل را طلب کمک از دیگران میدانند،
درنهایت  %18/7از دانشآموزان راهحل برخورد مستقیم با قلدر و قلدری را پیشنهاد
میدهند.
جدول  .4راهبردهای استفادهشده توسط دانش آموزان در برابر قلدری
فراوانی

درصد

مدارا ،فرار و کنارهگیری

65

61/3

مطرح کردن با دیگران و طلب کمک

88

11/5

مطرح کردن مسئله با فرد قلدر و مقابله با او 15

18/9

691

688

جمع

بحث و نتیجهگیری
این مقاله جزء اولین مقاالتی است که اطالعات در مورد شیوع و ماهیت قلدری در مدارس
راهنمایی روستایی ایران را ارائه میدهد بدین سبب هیچ پیشینه داخلی جهت مقایسه با
نتایج این پژوهش یافت نشد .قبل از شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات
پژوهشی اتفاقنظر بسیار کمی در مورد میزان شیوع قلدری وجود دارد و این امر ممکن
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است بهوسیله مجموعه تعریفها ،نمونه مورداستفاده در هر مطالعه و ابزارهای اجراشده در
تحقیقات مورد تبیین قرار گیرد .میتوان گفت آنچه موجب بروز شکاف بزرگ در نتایج
مطالعات شده ،شیوههای متفاوت مورد استفاده برای تخمین میزان شیوع قلدری است.
بهعنوانمثال در ترکیه  %688دانش آموزان گزارش کردند که در طول سال تحصیلی
حداقل یکبار تحت قلدری قرارگرفتهاند (کپنکسی و سینکیر )1881 ،درحالیکه در فنالند
شیوع این مسأله  %66گزارششده است (کالتیاال و همکاران)6333 ،؛ اما نتایج مطالعه
حاضر ،نشان داد که حدود  %88دانشآموزان معتقد به وجود قلدری در مدارس هستند که
در  %67/1از موارد قلدری بهصورت گروهی %16/1 ،از موارد بهصورت فردی و  %19/1از
موارد قلدری ،ترکیبی از این دو حالت رخ میدهد .این نتیجه همسو با نتایج مطالعات
صورت گرفته در مدارس دیگر کشورها است که این مطالعات نیز نشان دادند که  66تا
 %89کودکان در مدارس درگیر قلدری هستند (دالموس 6و همکاران 1889 ،و هاریس 1و
همکاران .)1889 ،همچنین همسو با مطالعات کپنکسی و سینکیر در ترکیه که %688
دانشآموزان گزارش کردند که در طول یک سال تحصیلی ،حداقل یکبار تحت قلدری
قرارگرفتهاند و دی وت )1887( 9در آفریقای جنوبی گزارش کرده است که %87
دانشآموزان و  %37معلمان قلدری را بهعنوان یک مشکل پنداشتهاند.
همچنین همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،میزان وجود گروه قلدر در مدارس
در این تحقیق همسو با نتایج پژوهشهای الویوس ( )6339با  %5گروه قلدر ،کوککینوس
و پانایوتو ( )1889با  %8/9گروه قلدر و کاراتزیس و همکاران ( )1881با  %5/7گروه قلدر
و میزان شیوع گروه قربانی در مدارس همسو با نتایج ولکی و همکاران ( )1888با %93/8
قربانی ،کوککینوس و پانایوتو ( )1889با  %16/7قربانی و وجود ترکیبی از حاالت قلدری
(مانند قلدر/قربانی) همسو با نتایج تحقیقات الویوس ( ،)6339ولک و همکاران ( )1888و
نانسل و همکاران ( )1886است .در نتیجه آنچه در این پژوهش مشخص است وجود
گروههای قلدر ،قربانی و قلدر/قربانی در مدارس کشور ایران همانند مدارس کشورهای
1. Dulmus
2. Harris
3. De wet
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دیگر است و با توجه به نتایج مطالعات در مورد مشکالت روانشناختی ،اجتماعی و
تحصیلی و اثرات طوالنیمدت هر سه گروه درگیر در قلدری ،تمامی این سه گروه از
دانشآموزان باید موردتوجه مربیان ،روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت روانی قرار
گیرند .در مورد شیوع انواع قلدری کالمی ،فیزیکی و اجتماعی/رابطهای نتایج این مطالعه
در مورد شیوع قلدری فیزیکی و کالمی همسو و در مورد قلدری اجتماعی/رابطهای
ناهمسو با نتایج مطالعه جی وانگ ،جاننوتی و ناسل )1883( 6است .در مورد ناهمسو بودن
قلدری اجتماعی/رابطهای میتوان به متفاوت بودن نمونه و ابزار مورداستفاده در دو تحقیق
اشاره کرد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که قلدری در داخل مدارس نسبت به بیرون
یا در راه مدارس بیشتر اتفاق میافتد .این یافتهها همسو با نتایج قبلی است بهطوریکه
کوهن و کانتر )1889( 1دریافتند که قلدری بیشتر در داخل مدرسه تا در خارج یا در راه
مدرسه اتفاق میافتد .همچنین در مطالعهای که توسط فانینگتون )6339( 9انجام شد نتایج
نشان داد که قلدری در خوابگاهها ،زمینبازیها ،راهروهای مدرسه و در راه یا خارج از
مدرسه و بهدوراز نظارت بزرگساالن بیشتر اتفاق میافتد.
اما در مورد گروه شاهدان 9قلدری نتایج تحقیق مشخص نمود که  %98از دانشآموزان
شاهد قلدری بودهاند .در مورد واکنشها و دالیل عدم دخالت این گروه از دانش آموزان
در قلدری مشخص شد که بیشتر واکنشها و دالیل این گروه از دانش آموزان،
تقویتکننده (قلدری مانند خندیدن و تمسخر ،طرد قربانی ،عدم دوست بودن و اهمیت
نداشتن فرد قربانی ،ترس از طرد گروه و وحشتزدگی و حمایت از قلدر ،دلیل ترس از
درگیری ،دوست بودن با فرد قلدری کننده) و میزان کمتری از واکنشهای این کودکان،
واکنشهای مبتنی بر عدمحمایت و تشویق قلدری )مانند طرد قلدر و حمایت از قربانی،
دفاع از خود در مقابل افراد قلدر( است .پژوهشها نشان دادهاند که شاهدان تقریباً همیشه
هنگام وقوع قلدری حضور دارند و اغلب اوقات نقش حضار را برای قلدری فراهم میکنند
1. Jannotti & Nansel
2. Cohn & Conter
3. Fanington
4. Bystanders
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که بهعنوان تقویتکننده قلدری عمل کرده و موجب میشوند فرد قلدری کننده حس
قدرت و مقام در بین همساالن کند .گاهی اوقات دانشآموزان تماشاگر در قلدری شرکت
کرده و سعی میکنند به قربانی کمک کنند (اوکونل ،پپلر و کرایگ .)6333 ،بعضی از
کودکان به دلیل احتمال تالفی یا ترس از داشتن موقعیت اجتماعی پایین از معاشرت با
قربانیها میترسند .این کودکان اغلب به دلیل عدم کمک به قربانیها دچار احساس گناه
شده و از گزارش قلدری به مسئولین مدارس به دلیل گرفتن لقب خبرچین 6میترسند.
تماشاگران معموالً احساس ناامنی و عدم قدرت جهت اقدام علیه قلدری میکنند.
بعضیاوقات آنها در مقابل فشار همساالن تسلیمشده و در قلدری شرکت میکنند .به دلیل
پتانسیل باالی این گروه از کودکان برای حضور در طول تعامالت قلدری ،آنها میتوانند
تحت آموزش قرار گرفته و با فراهم آوردن راهبردهای مناسب به جلوگیری از قلدری
کمک کنند و بهجای مشکل ،خود تبدیل به حلکننده مشکل شوند .اگر فرهنگ مدرسه
بتواند برای این کودکان حمایت فراهم کند ،آنها دارای پتانسیل شگرفی جهت تأثیر
گذاشتن بر کاهش قلدری در مدارس هستند (زیگبر و پپلر)6339 ،1؛ بنابراین به عنوان
بخشی از برنامه پیشگیری موفقیتآمیز قلدری فراهم آوردن حمایت و راهبردهای مناسب
برای این گروه از کودکان اهمیت بسیاری دارد.
توسعه برنامههای مؤثر ضد قلدری مبتنی بر مدرسه مخصوصاً در مدارس روستایی به
دلیل کمبود منابع و امکانات در این مدارس بسیار بااهمیت هست .در مورد برنامههای
مداخله در مورد قلدری یکی از برنامههای مداخلهای مبتنی بر مدرسه توسط الویوس
( )6339تهیهشده است .این برنامه به ترویج استفاده از اقدامات مداخله در سطح مدرسه،
کالس درس و فردی میپردازد و نشان دادهشده است که برای کاهش قلدری مستقیم و
غیرمستقیم مؤثر است .اولین گام کلیدی در مورد برنامههای ضد قلدری در مدارس
روستایی باز کردن خطوط بحث و گفتگو در مورد قلدری هست بدان دلیل که مدیران
مدارس روستایی نسبت به پذیرفتن وقوع هرگونه خشونت در سطح مدارس خود امتناع
1. tattler
2. Ziegler & Pepler
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میکنند (باچاس6339 ،6؛ رنفرو 1و همکاران .)1889 ،همچنین الویوس ( )6339دریافت که
معلمان و والدین در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر با دانشآموزان در مورد
مشکالت قلدری صحبت میکنند به همین دلیل درگیری معلمان و والدین در برنامههای
پیشگیری از قلدری در دیگر موارد مهم هست .افزایش نظارت مسئولین مدرسه به دلیل
رابطه معکوس بین میزان نظارت مسئولین مدارس و میزان شیوع قلدری (کالرک و
کیسیکا )6335،9از دیگر موارد است .بطوریکه نتایج این مطالعه نیز نشان داد که به هنگام
وقوع قلدری اقدامات مسئولین مدرسه بیشتر تقویتکننده قلدری بودهاند تا کاهشدهنده
آن .بر همین اساس آموزش کارکنان مدارس در چگونگی مقابله با قلدری یکی دیگر از
بخشهای مهم برنامههای ضد قلدری هست .همچنین نتایج مطالعه حاضر در مورد
راهبردهای پیشنهادی مقابلهای دانش آموزان در مورد برخورد با قلدری نشاندهنده لزوم
آموزش مهارتهای مناسب مقابله با قلدری در دانشآموزان را نیز مشخص میشود .بهطور
خالصه مداخالت ضدقلدری باید دارای ویژگیهای قابلیت اجرا در سطح کل مدرسه،
افزایش بحث و گفتگو در مورد قلدری و بیان پیامدهای قلدری برای دانشآموزان درگیر
در قلدری باشد (سالمیوالی .)1886 ،9همچنین برای اجرای هرچه بهتر این برنامهها نیاز به
درگیر کردن معلمان ،مدیران مدارس و والدین ،نگهداری سوابق قلدری و افزایش نظارت
در سالنها ،حیاط ورزش و سالن غذاخوری احساس میشود (گاررتت.)1886 ،7
با توجه به نتایج تحقیق حاضر که به عنوان یک مطالعه مقدماتی نشاندهنده شیوع نسبتاً
باالی قلدری در مدارس موردبررسی است و نیز فقدان روشهای مؤثر مقابله با پدیده
قلدری ،چه در دانشآموزان و چه در بزرگساالن و مربیان و آسیبهای جسمی و
روانشناختی ناشی از پدیده قلدری ،پژوهشگران امیدوارند با جلبتوجه سیاستگذاران
حوزه آموزشوپرورش به این پدیده مهم ،اقدامات و برنامهریزیهای الزم برای شناخت
جامع و کامل از ابعاد مختلف پدیده قلدری در مدارس کشور و نیز مقابله مؤثر و کارآمد
1. Bachus
2. Renfro
3. Clarke& Kiseiica
4. Salmivalli
5. Garret
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 لذا در این راستا میتوان با اجرای سیاستهای.با این پدیده در دستور کار قرار گیرد
مشخص و واحد و ارائه آموزشهای مناسب و انجام برنامههای پیشگیری و مداخله مناسب
در مدارس کشور جهت ایجاد محیط آموزشی سالم از وقوع قلدری و ایجاد پیامدهای
 ضمناً در طراحی و اجرای برنامههای مقابله با قلدری این.آسیبزای آن جلوگیری کرد
 سرکوب کردن افراد قلدر،نکته مهم در نظر گرفته شود که هدف از مقابله با پدیده قلدری
.نیست بلکه آنان نیز در این فرایند آسیبدیده و نیازمند دریافت کمک هستند
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