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 پیشگفتار
 

سپری شده از قرن بیست و یکم و حتی چند دهه قبل  از آن  های  در سال

اغلب متون روانشناسی، بویژه در حلوزه آسلیب شناسلی روانلی و آسلیب      

  واژه ناهنجلللار و یلللا نابهنجلللار معلللادل واژه یشناسلللی اجتملللاعی 

“Anormal” ویا“Abnormal”  و حتلی بسلیاری از   . شود می در نظر گرفته

 Abnormalآسللیب شناسللی روانللی بلله عتللین بللا عنللوان  هللای  کتللاب

Psychology  تالیف و چاپ شده اند . 

بحللد درمللورد توضللیی، تبیللین و درمللان  هللا  محتللوای ایللن کتللاب 

  ICDو   DSMاست که مبتنی بلر دو نظلام تشخیصلی    روانی های  اختالل

تالیف شده اند که اولی به انجمن روانپزشکی آمریکا و دوملی بله سلازمان    

لللیکن در ایللن کتللاب کلیللدواژه ی اصلللی . بهداشللت جهللانی تعللل  دارد

است که بر اساس هیچ کدام از دو نظام تشخیصلی ذکلر شلده،     "قلدری"

ف لحلا  شلده در ملتن کتلاب،     اختالل معرفی نشده است؛ براساس تعری

                                            است که عمال  توسط یک فرد یلا یلک گلروه از    ای  قلدری رفتار آزار دهنده

شلود و شلام  علدم تلوازن      می افراد در دوره زمانی به صورت مکرر اعمال

 . قدرت است

حال سوال اساسی این است که آیا عوارض فلردی، گروهلی و اجتملاعی یلا     

علی رغم این که اخلتالل تعریلف نشلده     دری،لفرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ق

است از اختالعت روانشناحتی تعریف شده، بویژه از اخلتالعت روانلی نوروتیلک    

 ویا اختالعت رفتاری کمتر است؟
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فرم اجتماعی، قوانین و عرف  دری رفتاری است که ازلاز طرف دیگر، ق

 عیت نمی کند در عین حال، از آن تخطلی کلرده و  بحاکم بر یک جامعه ت

بله عنلوان مللال؛ اغللب     . گوناگون نیز همراه استهای  به نحوی با آسیب

روانشناختی متعدد و یا دست کلم از عالئلم   های  قربانیان قلدری، از آسیب

جسمانی، شناختی، عاطفی یا هیجانی و حتلی رفتلاری بلویژه افسلردگی،     

اضطراب و استرس، خشم و سرخوردگی، احساس گناه و خلود سرزنشلی،   

اد بنفس،شلرمندگی، خسلتگی و بلی حوصللگی، اخلتالعت      کاهش اعتمل 

. برنلد  ملی  رف و احتملال خودکشلی رنل    صموء خواب،مشکالت جنسی س

 . با عوارض متعدد و مزمن همراه است یدرلبنابراین، اغلب ق

دهلد   ملی  دری به ندرت بله صلورت واحلدی روی   لبر اساس پژوهش ق

و گلاه چنلد اخلتالل                              ( و متقابال  بیشتر با یلک  ۲۰۰۷)برای ملال، مک لم، 

 رویهلا   یعنی؛ اغلب به صورت همبود با آن. روانشناحتی دیگر همراه است

بیشترین همبودی قلدری با اختالعت رفتاری کودکلان از جملله   . دهد می

و اخلتالل نقلت توجله وبلیش     ای  اختالل سلوك، اختالل نافرمانی مقابله

مکرر حقوق دیگران اختالل سلوك بیشتر با نقض . شود می فعالی مشاهده

اخلتالل  . اجتماعی و در نهایت درگیری بلا قلانون هملراه اسلت    های  و فرم

با الگویی از رفتارهای نفی گرایانه، خصمانه و نافرملانی  ای،  نافرمانی مقابله

اخلتالل  . ولی بدون تخلفات جدی علیه حقوق دیگران و قانون همراه است

د، کم توجهی و بیش فعلالی  نقت توجه و بیش فعالی، با تکانشی بودن زیا

لکن قلدری . مخرب در خانه و مدرسه همراه استهای  و در نهایت با رفتار

 .  به اختالل سلوك بیشتر از دو اختالل دیگر شباهت دارید
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تواند زمینه ساز رفتارهلای   می از طرف دیگر، مبتی بر پژوهش، قلدری

. خصلیتی باشلد  به بزرگسالی، بویژه اخلتالعت ش  زبورمخرب و اختالعت م

فلذا، قلدری پس از دوران ابتدایی و کلودکی  . (۲۰1۲)برای ملال؛ بوگمن، 

. پایانی به صورت همبود با اختالعت شخصلیت نیلز قابل  مشلاهده اسلت     

                                                                      معموع  منابع اخلتالعت، تشلخیت را در سله دسلته یلا کالسلتر تبیلین       

 کنند: می

 ،پارانوئیلد و   رفتارهای نامتعارف؛ شام  اختالعت شخصیت اسکیزوئید

 .  اسکیزوتایپال

      رفتارهای نمایشی، هیجانی یا بی ثبلات؛ شلام  اخلتالعت شخصلیت

 .  نمایشی، ضد اجتماعی، مرزی و خودشیفته

         رفتارهای اضلطرابی یلا حلاکی از تلرس؛ شلام  اخلتالعت شخصلیت

 . منفع  و پرخاشگر ،اجباری -اجتنابی، وابسته، وسواسی

ت دسلت دوم بلویژه بلا اخلتالعت     شخصیهای  قلدری بیشتر با اختالل

ضداجتماعی و مرزی رابطه دارد و قاب  پیش بینی است که اغللب دانلش   

ضلداجتماعی و ملرزی   هلای   آموزان قلدر در بزرگسالی تبدی  به شخصیت

شوند، چون هر سه با هنجارها، قانون، مدرسه، تحصی  و خلانواده مشلک    

ر، بلی پلروا، مسلیولیت    دارند و هر سه با اندکی تفاوت، تکانشی، پرخاشلگ 

خوار، اسلتعمال   ناپذیر، فریبکار، دروغگو، عام  به آمیزش جنسی، مشروب

 .  از خرابکاری هستندای  دخانیات، منازعه و پیشینه

از چشم انلداز عامیانه،شلاید دلیل  اصللی در ریشله شناسلی قللدری،        

کفایت اجتماعی و اعتماد بنفس باع و نیرومند همه جانبله، بلویژه قلدرت    

                                               لیکن؛ براساس مطالعله داسلتان کلامال  بلرعکس    . فیزیکی باعی قلدر باشد
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شایسلتگی اجتملاعی   ، به این معنی که؛ فقلدان اعتملاد بلنفس    . باشد می

ادراك شده پایین و اضلطراب ملزمن از دعیل  اصللی در سلبب شناسلی       

ای  مداخلله هلای   بر این اساس، پیشگیری از قلدری و برنامله . قلدری است

خلوب در ایلن راسلتا برنامله ی     هلای   از برنامله . نماینلد  می یبسیار ضرور

(R-R)توانبخشلی  -( با عنوان اسلتدعل ۲۰۰۴) رفتاری راس-شناختی
از  1

هلدف اصللی اسلتدعل توانبخشلی ، آملوزش      . پیشگام اسلت های  تکنیک

شللناخت اجتمللاعی عزم بللرای ارتقللای کفایللت هللای  و مهللارتهللا  ارزش

یش فرض جلدی، ایلن اسلت کله قللدرها      در این برنامه، پ. اجتماعی است

اجتماعی یا هوش اجتماعی بلاع  های  ارند ولی فاقد مهارتدهوش پایینی ن

 .  هستند

 اصلی برنامه مداخله ی استدعل وتوانبخشی عبارتند از:های  مؤلفه

. قلدر نمی تواند پیامد رفتلاری را پلیش بینلی کنلد    فرد  :خود کنترلی  . 1

اقدامی پیاملد آن را در نظلر بگیلرد و از    بگیرد قب  از هر  فلذا باید یاد

 .  تنظیم هیجان و مدیریت رفتار استفاده کندهای  تکنیک

قلدر باید بداند که تفکر و اندیشه غللط او  فرد  :فراشناختیهای  مهارت  . ۲

 . تعیین کننده اصلی رفتارهای غلط او است

قللدر بایلد مهلارت هلایی ماننلد ملذاکره،       فلرد   :اجتماعیهای  مهارت  . 3

 . بگیرد هی، واکنش مناسب به انتقاد و جرات مندی را یادعذرخوا

ضلد  هلای   که چگونه بجلای روش بگیرد  قلدر باید یادفرد  :تفکر خالق  . ۴

 .  ی مقابله با مسائ  روزمره از روش دیگر اجتماعی استفاده کنداجتماع
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قللدر بایلد بدانلد کله چگونله احساسلات، عقایلد و        : فرد گیریدیدگاه  . ۵

ایجلاد هملدلی را   هلای   تکنیلک . د یل درنظر بگیرتقاضاهاب دیگران را 

 .  بیاموزد

قلدر باید از بیش برانگیختگی پرهیز نماید و بهتلرین   :مدیریت هیجان  . ۶

 . تکنیک مدیریت خشم است

گروهلی و بلازی متوجله    های  قلدر باید در قالب بحد :اصالح ارزش ها  . ۷

ن را خود محورانه خود باشد و بتواند دیدگاه متفاوت دیگراهای  دیدگاه

 .  درك کرده و در صورت درست بودن بپذیرد

اجتملاعی، آنلان   هلای   به زعم راس، با تشوی  افراد قلدر به ایفای نقش

هلا   اجتماعی شده، پلاداش هلایی را کله آن   های  قادر به درك و فهم ارزش

اجتملاعی  هلای   شناسلایی کلرده و مهلارت    ،برایشان فراهم خواهنلد آورد 

 شود آنلان خلود   می متفاوت موجبهای  نقش. جانشین را خواهند آموخت

متفاوت ببینند و نسبت به مسائ  بیگانه ی قبلی دیدگاه های  هگادر جای ار

 .  را به خود استناد دهند هایدا کرده و آنپملبت 

اخیلر نیلز بلرای پیشلگیری از     های  دههدر کفایت اجتماعی های  مدل

در این راستا، کلار  . قلدری و توانمند سازی و اصالح آنان بسیار مؤثر است

در راسلتای روانشناسلی   . آمدترین مدل، مدل کفایت اجتماعی فللز اسلت  

ملبت، به رغم فلز، بهداشت روانی صرف، برای فرد و اجتماع چندان مفید 

بهداشلت  . بلکه بهتر است بهداشت روانلی افلراد ملوثر باشلد    . نخواهد بود

و این زمانی ممکن روانی زمانی موثر است که برای دیگران نیز مفید باشد 

در ایلن ملدل، کفایلت    . است که فرد دارای کفایت اجتماعی بلاعیی بایلد  

شناختی ماننلد؛ حل  مسلأله،    های  اجتماعی ترکیبی از چهار دسته مهارت
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رفتلاری ماننلد جلرمت منلدی،     هلای   تصمیم گیری و سبک اسناد، مهارت

ختار انگیزشلی ماننلد؛ سلا   هلای   مذاکره و روابط بین فردی ملوثر، مهلارت  

هیجلانی ماننلد   هلای   ارزش، رشد اخالقی و احسلاس کارآملدی و مهلارت   

 .  تنظیم هیجان، مدیریت استرس، مدیریت خشم و خودکنترلی

توان این مهارت هلارا آملوزش    می ری محکمی وجود دارد کهظمبانی ن

ورد آن او دسلت . داد و کفایت اجتماعی را در قلدرها مانند دیگران باع بلرد 

و مدرسله، همسلاعن، دوام   هلا   کیفیت ارتباط بلا واللدین، معللم   باع رفتن 

 . اجتماعی باع و در نهایت غلبه بر قلدری استهای  ها، فعالیتدوستی

مرور مختصر شیوع قلدری نیز ضرورت مطالعه، آملوزش، پیشلگیری و   

اگرچه، در ملتن کتلاب بله طلور مفصل       . کند می غلبه برقلدری را تبیین

نگاهی گذرا به فراوانی قللدری و مطالعلات ملرتبط    مطرح شده است، لکن 

% دانش آموزان بعد از دوره ابتدایی به نوعی ۶۰دهد که بیشتر از  می نشان

دهنلد کله علالوه بلر      ملی  مطالعات اخیر نشلان . شوند می با قلدری درگیر

افزایش شیوع قلدری در بین دانش آموزان کشورهای مختللف، شلک  آن   

کنلد؛ قضلیه بله     ملی  به شک  سایبری نملود پیلدا                           نیز تغییر یافته و اخیرا 

دی بله صلورت بلد    دحدی جدی است که قلدری سایبری نیز اشکال متعل 

اسم کردن، شایع پراکنی، تهدید شلدن، مفلاهیم جنسلی، پخلش کلردن      

 )برای اطالعات بیشتر به فص  سلوم . خصوصی پیدا کرده استهای  عکس

 (. مراجعه نمایید

هلای                                    مال  علمی و مبتنی بر تیوری و یافتهبا محتوای کا کتاب حال این

پژوهشی، در صدد است تا به بخشی از این ضرورت پاسخ داده و مقلدمات  

 .  ی ارائه نمایدنپیشگیری به هنگام از قلدری را به جامعه ایرا
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