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منن فنوراً    .گذرندروی کاغذ از مقابل چشمانم می ماتِم، کلوقتی مشغول خواندن هست

و  اه به دقت در ذهنم مرورشان کنرده دانم که متعلق به منند. آنگمیم چون گیررا میآنها 

 کنم.اصالً رهایشان نمی
 

 «دیوید گریسون»





 

 
 

 پیشگفتار

 

 

یند و ینا   اشنی نی سرک بروزخبری از زیون یدر روزنامه، رادیو یا تلوکه  استکمتر روزی 

اینن   امنا شننود در مینان نگذارنند.    وگفنت ۀ مردم نظراتشان را در این باره با ینك برنامن  

زد و کسنی از آن حرفنی نمنی    و به نوعی سر به مهر مانده بنود  تا همین اواخرموضوع 

دهد. تا قبنل  اهمیت نمی به آن هاحتی در مدرسه کس، هیچکه رسید به نظر میطور این

من به عننوان   و آمد معلمی راجع به سرکشی حرفی بزندبسیار کم پیش می1990ۀ از ده

راجنع بنه اینن مسنئله     ای لسهج، به یاد ندارم که حتی معلم بودها مکسی که در آن سال

. از سمینار و کارگاه در مورد سرکشی هنم خبنری   میان اولیای مدرسه برگزار شده باشد

بناره   اینن  دادند. نه کسی درعالقه نشان نمینبود، اگر هم بود والدین به چنین جلساتی 

 گذاشنت. مجلس در میان می نوشت و نه موضوع را با نمایندگانمی هاای به روزنامهنامه

 ؛ فقنط فصلی در یك کتابحتی نه  و شدبه انگلیسی پیدا می یراجع به سرکشی، نه کتاب

شند ینا سنالمت    سنی ر روانشنا  ،های روانشناسی آموزشیدر کتاببه پاراگرافی   اهیگ

در  فیلمنی خنوردیم. هنیچ   منی این طرف و آن طرف بردر  گذرا ایاشارهبه  یا کودکان و

کند. پس نمی به آن تحقیق رسید اصالً کسی راجعو به نظر می این باره ساخته نشده بود

 طور ظرف پانزده سال همه چیز تغییر کرد؟چ

ینك   بهرسه پرداختم، فقط وقتی من به بررسی مبحث سرکشی در مد 1988در سال 

-سنخت و محقق  شناسیك روان ؛جدی گرفته بودکه این موضوع را  رخوردمنویسنده ب



 ها پیش از آن، یعنی سال1970 ۀکه از ده  1«پروفسور دن اولوس» به نام  کوش سوئدی

. کار او در واقنع  که دیگر مربیان راهش را ادامه دهند، به کار روی سرکشی پرداخته بود

قابنل  اثنر  در سر صنف آن  که  از آثار ظاهر شد عظیمیخیل ا از میان برداشت و سدها ر

اطالعنات فراواننی در    هامروز. قرار داشت «والری بساگ»یك خانم انگلیسی به نام  ملأت

جسنتجو  گوگل  دررا  "سرکشی در مدرسه"من یکبار عنوان  وجود دارد. مورد سرکشی

این باره وجود دارد. وقتی جسنتجویم را   سایت در 2760000دریافتم که حدود  و کردم

عنوان  209ها را کنار گذاشتم ( نیز با به آثار روانشناختی محدود کردم )یعنی سایر رشته

 مربوط به این موضوع مواجه شدم.ۀ رسال 94و  مقاله 728کتاب، 

؟ اولنین  ه اسنت شند  جنذاب تا اینن حند   سرکشی در مدرسه تبدیل به موضوعی چرا 

بنا   شنود؛ منی  کنترل بدتر و خارج ازبه روز سرکشی در مدارس روز  این است کهحدس 

آیند.  یید این حدس به دست نمیأبر تمبنی کنیم، دلیلی شواهد رجوع می این حال وقتی به

 تأییند  را  شیوع بیشتر سرکشی در طول زمنان مطالعات طولی یك از  هیچ تا این تاریخ هم

اینن نتیجنه بنه    ، شند در انگلستان انجنام   90 ۀهبررسی دقیقی که در ددر اند و حتی هنکرد

 ای کاهش هم یافته است.در مدارس مورد مطالعه، تا اندازهسرکشی که  دست آمد

بنه چنند دلینل    تنوان  به نظر من منی ؟ هقدر درگیر خود کردپس چه چیز مردم را این

ت هنا شنناخ  بدون شنك در اغلنب کشنور    ؛کنمشروع می هاترین آنیاشاره کرد که از کل

ی ایجاد شد که مورد تبعیض واقع شده و حتی زونی نسبت به حقوق ابتدایی افرادافروز

 اینهم فقط به این خاطر  آن ؛گرفتندها به طور دائم مورد تجاوز قرار میدر بعضی زمینه

هنای  نفوذ قومی و نژادی، معلنول های کمگروه ،زنان شامل گروهاصی خهای هبه گرو که

هنای  ، فقنرا و اعضنای گنروه   های جنسنی نامتعنارف  ی با گرایشجسمی و ذهنی، افراد

 هنای اینن شنناخت باعنث افنزایش آگناهی از برخورد      تعلق داشنتند.  طرفدارمذهبی بی

ی ، بلکنه حتنی بنا افنراد    اجتمناعی پنذیر  های آسنیب ای شد که نه فقط با گروهناعادالنه

                                                           
1. Dan Olweus 
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-اری واقنع منی  منورد بندرفت   ،عضویتشان در گروه بدون توجه به گرفت کهصورت می

 .کودکان قربانی سرکشی؛ مانند شدند

 گرفته شنده  حوادثی که تا پیش از این نادیدهکه دیگر عجیب نبود  در چنین شرایطی

دکان مثنل همیشنه   . کوتبدیل شود هاروزنامهبه تیتر اول  حاال ،شداهمیت تلقی مییا کم

 ،هقنرار گرفتن  سرکشی در مدارس به شدت منورد توجنه    اما ؛شدندمرتکب سرکشی می

مخنرب تلقنی    شند ثیر آن روی سالمت و رفاه کودکان قربانی بیش از آنچه تصور منی أت

-که قربانی سرکشنی بود کودکانی خودکشی  تر از هر چیز، گزارشاتکنندهران. نگگشت

-که هر چه این پدیده بیشتر مورد بررسنی قنرار منی    های جدی شده بودند. خالصه آن

پنذیر در مدرسنه   هایی جدی که کودکان آسیببرای آسیبی ترکنندهشواهد قانعگرفت، 

 آمد.به دست میشدند، متحمل می

سرکشی نیز یك مشکل  اما  خودِ ؛تمرکز روی کودکان قربانی بود در این میان بیشتر

ننه فقنط در    ای در مورد آن صورت نگیرد،اگر اقدام پیشگیرانه که شودمیجدی قلمداد 

بنرای اجتمناع بزرگتنر هنم      و گیبعندها در زنند   سنه، بلکنه  رتباط با همساالن در مدرا

در آمریکا، کشتار در دبیرستانی در کلمبینا   99سال در  به عنوان مثالد. وشمی سازدردسر

که نسبت به سرکشنی راهنی یکسنره متفناوت      مجبور ساختجهان را تکان داد و ما را 

راه قربانی بودنند؟ آینا   خود شدند ها میسرکشی کسانی که مرتکب اینآیا  پیش بگیریم.

مدرسنه و روابنط مینان     ی بنه ننام  در ماهیت اجتمناع  به همان اندازه کهحل این مشکل 

کنند و افرادی که قربنانی آن  در شخصیت افرادی که سرکشی می ،نهفته استاعضای آن 

 ؟  هستند قابل جستجو نیست

کشنی  کنه سر  د حاکی از آنهدشواهدی به دست می ها یکی پس از دیگریگزارش

 .صنورت جندی روی آن تمرکنز کننیم     هبن در مدارس فقط زمانی کم خواهد شد که ما 

 کنه در منورد شناسنایی    وجنود دارد  بسیاری هایها و وب سایتها، برنامهکتاب هامروز



مندارس اطالعنات و مننابع     از بروزشنان در جلنوگیری  مداخلنه در آنهنا و   ، هاسرکشی

 کنند.فراوانی برای ما فراهم می

ال به ذهنتان برسد که با وجود صدها عننوان کتنابی کنه در منورد     ؤاید این سحال ش

وقتنی منن بنه     هم به یك اثر دیگر نیاز دارینم؟  چرا باز ،سرکشی در مدرسه وجود دارد

ها دقت کردم، متوجه شدم که اغلب آنها در یکنی از اینن دو   ماهیت و محتوای آن کتاب

انند )کنه مخاطبانشنان هنم معمنوالً      ته شنده گیرند: یا توسط  محققین نگاشن دسته جا می

کنه  ) انند تحریر درآمنده  ۀتر توسط مربیان به رشتیا به زبان ساده ،(هستندمحققین دیگر 

 .نشان بیشتر معلمان هستند(امخاطب

 ۀو آثنار دسنت   باشنند می تخصصیگیرند، معموالً بسیار اول جا می ۀآثاری که در دست

از آن جملنه   ،تری دارنند عاماما مخاطبان  اندشدهته بر مبنای یك پژوهش نوش بعضاًًدوم 

پس بخش دیگری از اینن   های پرطرفدار دن اولوس اشاره کرد.توان به یکی از کتابمی

، از ن دسته آثنار بسنیار خوانندنی بنوده    محور نیستند. ایماند که پژوهشها باقی میکتاب

ها که من شخصناً آن را  ن کتابمفیدند. یکی از ای گاهی نیزو اند دهصمیم قلب نوشته ش

 1«ترور رومین»اثر   bullies are a pain in  the  brainدوست دارم، کارِ مصور و کوتاه 

 است.

 کنه  نند اوالندین نوشنته شنده    بنرای د که ندر این میان آثار بسیار معدودی وجود دار

کنه   نند اهای کوچکی بنه دسنت آمنده   جزوهتلفیق  ازهم معموالً  ی اندكهاهمین کتاب

-والدین دلسوز منی  به آنچه ،در مورد سرکشی در مدرسه بوده ایحاوی اطالعات اولیه

کنه بنرای انجمنن     «انندرو ملنور  »به عننوان مثنال    د.نای دارنیز اشاره توانند انجام دهند

تهینه  ای را چننین جنزوه   1993، در سال نویسدمطلب میاسکاتلندی مطالعات آموزشی 

کوچنك راهنمنا    ۀیك دفترچ ۀالی فدرال استرالیا نیز سفارش تهیدپارتمان وک بود. کرده

هنم  هنایی  سنایت وب منتشر شد. 2003برای والدین استرالیایی را به من داد که در سال 

                                                           
1 . Trevor Romain 
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د کنه بنه ننوعی بنا مسنئله      گذارندر اختیار والدینی می د که اطالعات مفیدینوجود دار

محدودشان، حتی اگنر مفیند    ۀدامن ۀگونه آثار به واسطبه هر حال این سرکشی درگیرند.

 کنند.اند و به نگاهی گذرا به این موضوع مهم اکتفا مینسبتاً سطحی ،هم باشند

 در مورد راهکارهای والندین بنرای جلنوگیری از سنرکش شندن فرزندانشنان،       البته

کنم من فکر می محور نیستند.سفانه پژوهشأمت کهد نتری هم وجود دارهای حجیمکتاب

 15ایم. در طنی  داد فراتر رفته دگی نظرتوان به ساای که راجع به هر چیز میرحلهما از م

چنه  سرکشی انجام شنده اسنت و اگنر    ۀهای ارزشمند فراوانی در زمینسال اخیر پژوهش

های مربوط که تهتوجهی نسبت به یافاما بی نیست،االت ؤسیافتن پاسخ کس مدعی  هیچ

 .نمی باشددیگر قابل قبول  ،شوندهای معتبر چاپ میو کتاب مجالتو در  دائماً تولید

  

  چرا ما به این کتاب نیاز داریم

امنا صنادقانه    ؛دنن والندین وجنود دار   ۀهای بسیاری برای مطالعن تا اینجا گفته شد که کتاب

نخسنت   بین نیستم. نگرانی من از دو بابت اسنت: من نسبت به اغلب آنها خوشکه بگویم 

-در کتناب کمتر ایست که ها مایلند با والدین وارد صحبت شوند، شیوهای که آنکه شیوه آن

. من زمان زیادی را صرف برگزاری جلسناتی بنا والندین،    شودمی معلمین دیده ۀهای ویژ

و  امبا آنها کنرده  وگوگفتهای های آنها و ایفای نقش در گروهها و ایمیلپاسخگویی تلفن

حتی آنهنا  . نیستها از معلمکمتر وجه  والدین به هیچهی دانش و آگاقویاً بر این باورم که 

و چنه چینز    مستدل و موثق اسنت ند که بدانند چه چیز هست معلمان به دنبال اینۀ اندازبه 

 عالقه و توجهام که سازی واقعیت وجود ندارد. من متوجه شدهی به سادهدر نتیجه نیاز ؛نه

 معلمان است. به همان پرشوری اغلب والدین برای درك سرکشی

هایی که در مورد سرکشی بنرای والندین   نگرانی دوم من از این بابت است که کتاب

-اند که مخاطبانشان فقط دوست دارند بدانند چگونه میام، فرض را بر این گذاشتهدیده

. اگرچنه بخنش   این مسنئله برآینند   ۀکمك کنند تا بهتر از عهدتوانند به کودك خودشان 



اگنر اشنتباه    ال است، اما این تمام داستان نیست.ؤپاسخ به همین س والدین ۀدغدغ ۀعمد

هنا و  بلکنه معلنم   ،شنان ننه تنهنا خود   که مندند بدانندعالقهنکرده باشم، پدران و مادران 

 مدرسه نیز چه کارهایی باید در مورد سرکشی انجام دهند.

 انجنام سرکشنی  چه اقداماتی در منورد   مدرسه من والدین نیاز دارند بدانند ۀبه عقید

کنند و مدارس نه چندان خنوب  ال که مدارس خوب چه کار میؤداده است. البته این س

درست اسنت کنه    ن را برانگیخته است.ابسیاری از معلم ۀالی است که عالقؤچه کار، س

 ،ندشده ا بسیاری مشخصاً برای کمك به معلمان و مسئوالن آموزشی نوشته ۀآثار برجست

رسد که اینن موضنوع منورد غفلنت     هست و به نظر می هملدین وا ۀاما سرکشی دغدغ

در نیاز دارند که نه تنها از راهکارهای خنود آگناه شنوند، بلکنه     واقع شده باشد. والدین 

هیم شنوند. تنهنا   س نیز دهندانجام می یمباحث مربوط به آنچه مدارس برای مهار سرکش

هنای  توان به پیشنرفت که مین است ااز طریق یك همکاری نزدیك میان والدین و معلم

د سرکشنی انجنام   وربیشتر امید داشت. در این میان هر دو طرف رابطه باید از آنچه در م

 آگاه باشند. ،توانند انجام دهندشود و آنچه میمی

 ۀکه مسئل ندها مستعدکنم باید این حقیقت را بپذیریم که والدین و معلمالبته فکر می

از ام کنه  منن بنه مینان پندر و مادرهنایی رفتنه      درك کننند.  ۀ متفاوتی سرکشی را به گون

اند( به شدت عصبانی یا انجام ندادهاند )در مورد سرکشی انجام داده کارهایی که معلمان

آنهنا   .ه اسنت که فرزند خودشان هم به نوعی درگیر ماجرا بنود  به خصوص آن ؛نداهبود

ینا بندرفتاری پرسننل مدرسنه      توجهیشان را یکسره به بیۀتمایل داشتند که دردسر بچ

 نسبت دهند. 

مندرك، سرکشنی را صنرفاً     ۀم که با ارائاههایی مواجه شدبه همین اندازه هم با معلم

-گوینند تربینت خنانوادگی بچنه    شنیدم معلمان میدانستند. گاه میمربوط به والدین می

اینن  . که سرکشی به مدرسنه وارد شنده اسنت   شود و یا اینت که باعث سرکشی میهاس

ن و والدین اسنت و  اهای متفاوت ناشی از تعارضات جدی میان بعضی از معلمبرداشت
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سرکشی مننوط بنه    ۀکه حل مسئل حال آن ؛در این میان تقریباً همیشه فرزند بازنده است

 همکاری نزدیك میان والدین فرزند و معلمان اوست.

تا وقتی طرفین  و استتر آن نهفته قیهمیشه پاسخ مسئله در درك عم باید بدانیم که

-میسر نمی ، این امردرگیر لفاظی و مالمت یکدیگرند ها(والدین و معلمیعنی رابطه )

آنچه در مورد  براست مبتنی دهد که را ارئه می درکیۀ شود. بنابراین این کتاب شیو

 سرکشی در مدرسه شناخته شده است.  ۀمسئل

، هسنتم کنار  به مدرسه مشغول  درسرکشی  ۀدر زمین هابه عنوان محققی که مدتمن 

تر، به دنبال به بیان دقیق وام کشیده شدهمبتنی بر شواهد و مدارك های سمت راه حلبه 

-و همیشه موضوع تصحیح کار بعدی قرار می نآیدۀ پژوهش به وجود میآنچه در عرص

دود بنه  نزد خود نگنه دارد و آنهنا را محن   فقط هایش را . اما اگر محقق یافتههستم گیردن

به همین خاطر ضروری دانسنتم   .فایده استبی ،های علمی سازدها و مونوگرافیژورنال

ام ، اجنازه داده ههر جا که امکان داشت خود . من در اثرای انجام دهمتحقیقات گستردهکه 

شود و والدین و  ریزیاستواری پی ۀبه این امید که شالود .که حقایق خود سخن بگویند

 در راستای مصلحت فرزندان، همکاری بهتری داشته باشند. نندها بتوامعلم

 

 چه چیز اختالف برانگیز است

ام موافنق  ممکن است با هنر آنچنه منن گفتنه    نندگان این هشدار را بدهم که باید به خوا

در ابتدا راجع به اینن   برانگیز است. هایی وجود دارد که احتماالً اختالفنباشند و حوزه

بنا  انه طور ژنتیکی مسنتعد برخنورد پرخاشنگر   ها به که بعضی از بچه طرفداربی دیدگاه

 ۀی هستند که زمینن یطراب و کمروضبعضی از کودکان هم مستعد امن معتقدم  ،دیگرانند

معتقند  شناسنی ژنتینك کنه    به نظر من سهم روان کند.شدن در مدرسه را فراهم میقربانی

انند،  که بنا آن متولند شنده    هستند یذات هاییثیر ویژگیأافراد تا حدی تحت ت ۀاست هم

 پذیر است و البته اصالً ارزش واقعی آن شناخته شده نیست.انکار نا



به  کنندهو ناراحت عادالنهنا ،گذاردثیر میأبر رفتار تچون این ادعا که عوامل ژنتیکی 

 به شدت انکار شده ینا آنها(  ۀنه هم و)ای از سوی بعضی از مربیان حرفه و رسدنظر می

که به آزمون شواهد  به جای آناما اغلب انتقادات وارده  .مورد تحریف قرار گرفته است

 و ینا   "ننه ذاتنی   ،سرکشی اکتسابی اسنت "شعارهایی مثل های موجود بپردازند، و نشانه

سنت اگنر   ا ای. البته کار بیهودهدهندسر می "های بد نداردربطی به داشتن ژن سرکشی"

و تنوجهی بنه    ن بپنردازد ن و همراه با آن عوامل محیطیژنتیکی أثیر عواملکسی فقط به ت

زینادی را کنه بنه     افرادمن  ثیر عمیق تربیت و زندگی خانوادگی نداشته باشد.أشناخت ت

اما خنود را   ؛امبا طفره رفتن از این مبحث راضی کرده ،اندتر بودهدنبال یك زندگی ساده

در طنوالنی مندت بنه نفنع     کنم میشم و فکر دانم که به دنبال شواهد علمی بامتعهد می

آنها یکی از چندین عاملی اسنت کنه بنر رفتنار فرزندشنان       نقشوالدین است که بدانند 

 گذارد.  ثیر میأت

در ارتباطنند کنه   با هنم  ای تر باید گفت عوامل ژنتیك و محیطی به گونهبه بیان دقیق

بایند  ین نیاز دارند بدانند که . اکنون والدۀ رفتار کودك همیشه هم مثبت نیستبرای شیو

که خود  د توجه کنند تا به جای اینچیزهایی بایچه یا به  در برابر چه چیزهایی بایستند

 دهند.   انجامثرتری ؤتر و م، بتوانند اقدامات آگاهانهرا کنار بکشند

بنا   ثیر گروه همساالن را شناسنایی کننند.  أکه ت ندمستعدپدر و مادرها بیشتر موالً  مع

. منن  گونه باشند نباید این البته ، کهکنندثیر را منفی ارزیابی میأتهمه آنها اغلب این  این

ۀ ارتباط بنا  نحو ۀدر زمین ویژهبه  ثیرات مثبت گروه همساالنأتبه در این کتاب برآنم که 

کننده اسنت؛ بنه   با سرکشی بسیار تعیین اشاره کنم. این کار در مبارزهدیگران در مدرسه 

بنا   ،های آنهاآموزان و گروهدانش ۀها و والدین برای کنترل ارادکه معلمخصوص زمانی 

 کنند.هم همکاری می

مسنائل ناشنی از خندمات ناکنافی     بنه   ،هنای اخنتالف برانگینز   یکی دیگر از حنوزه 

امنروزه   شود.میۀ زمانی طوالنی مربوط در یك باز در دوران نوزادی نگهداری از کودك
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 ایپرسنتاران حرفنه   ۀبر عهند  های مراقبت از کودكئولیتیشتر مسبدر کشورهای غربی 

دسنت بنه    و تمایل به پیشرفت در کنار نیاز مالی  چون یدالیلبر بنا والدین البته که ستا

 .  زنندچنین اقدامی می

بینند درك خود را در تنگنای اقتصادی می را که توان افرادیدرست است که می

سفانه أ، اما متهای کاریشان را شناختبلندپروازی کرده و الزام بعضی والدین برای تحقق

مناسب میان مطالعاتی که روی رفتار سرکشی انجام شده حاکی از آن است که پیوند نا

 تنها گذاشتن همین امرو  ثیر منفی داردأنوزاد و پرستارش بر رشد اجتماعی کودك ت

داری و آنها نگه برای مدت طوالنی با بزرگساالنی که اگرچه از را های کوچكبچه

اند که نه آن را دوست دارند و واقع مسئولیتی را به عهده گرفته اما در ،کنندمراقبت می

 برد.ال میؤ، زیر سکنندمینه به آن احساس نزدیکی 

-ن یا حتی بعضی از حوزههای جدید پژوهشکه همچون بسیاری از حوزه نهایت آن

که  االتی اساسی مانند اینؤد در مورد سن همین که محقق یا مربی بخواههای قدیمی

ها برخورد با آن کدام است کاوش کند، بحث و جدل ۀسرکشی چیست و بهترین شیو

ها را درك کشمشود. من معتقدم والدین هم مانند مربیان باید ماهیت این کشآغاز می

سر آن  ن برابا مسائلی که متخصص دهد که فصل آخر به خواننده این امکان را می کنند.

، خود موضوعاتۀ آورد که به وسیلآشنا شود و این انگیزه را به وجود می اختالف دارند

 .دراجع به آنها فکر کن

 

 ساختار کتاب

بسیار  ،دخواهد کرطی  چه مسیری را این کتابکه د خواننده از همین ابتدا بداناگر 

-آنچه می ر پیدچرا که ممکن است بعضی از خوانندگان  مفید و ضروری خواهد بود؛

. نمایندو احساس سرخوردگی کنند  ، وقت خود را تلفخواهند بدانند به بیراهه رفته

 .امهنمودتهیه ام را از مسیری که در این کتاب طی کردهای به همین خاطر من خالصه



مباحث بعضی از  پیدا نخواهید کرد. یی از کتابجا ری را هدشما راهکارهای پیشنها

 ، به عنوانهای پژوهشیبه دنبال تعاریف و یافته ی جالب است کهها برای کسانفصل

ها عقاید مربوط به بعضی از فصل ؛دباشنزم برای بررسی سرکشی، میموثق و ال یمبنای

آموزان ناظر های همساالن و نقش دانشعوامل تربیتی و ژنتیکی، ماهیت و کارکرد گروه

شده مجادالت موجود پرداخته یگری نیز به های دفصلدر  ند؛ارا مورد بررسی قرار داده

 .رقی کنید و یا کالً از آن بگذریدچنین مباحثی برایتان جالب نیست، تواست. اگر 

مند عالقه ترایتر و رسانهواسطههای بیمطمئنم بیشتر خوانندگان به بخشمن  

رتکاب یا ا نشد توانند خطر مورد سرکشی واقعطور میکه چ مانند این ،خواهند شد

و  رخ دادهرا در فرزندشان به حداقل برسانند و یا اگر این اتفاق  در مدرسه سرکشی

. دهنانجام دبرای بهبود وضعیت ، چه اقداماتی باید کودك از این بابت آزرده است

انتخاب کنند که و امن خوب  ۀمایلند برای فرزندانشان یك مدرسنیز بعضی از والدین 

نجا خوشحال باشند. من امیدوارم مدیران و معلمان نیز چنین در آ هایشان از بودنبچه

 ای داشته باشند.عالقه

 

 مشاهدۀ یک استرالیایی از کلیات سرکشی در مدارس

بین تاکنون فهمیده است که نویسندۀ این کتاب استرالیایی است و به احتمال خوانندۀ تیز

له؛ من در کشوری دوردست قوی از مفاهیم مربوط به همان کشور استفاده کرده است. ب

های وسیع خالی از میلیون نفر که به خاطر کانگروها و سرزمین 20با جمعیتی در حدود 

کنم؛ با این حال سفرهای بسیاری کرده، پای صحبت می اش معروف است، زندگیسکنه

های اولیا و مربیان بسیاری در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و آفریقا نشسته و گزارش

 ام. یاری از محققان کشورهای گوناگون را خواندهبس

ها با های قابل توجهی بین نحوۀ برخورد بچهمن در سفرهایم متوجه شباهت

م که موضوع اههای فرزندشان شدیکدیگر و نحوۀ برخورد والدین با مسائل و ناراحتی
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شی چه در بعضی نقاط سرکاگرها است. کنندۀ یکی از این شباهتاین کتاب بیان

شد، های گوناگونی در جاهای مختلف استفاده میروشو  شدیدتر از جاهای دیگر بود

های به دست که گزارشاین امر است و به قوت خود باقی  اما مسئلۀ اصلی همچنان

. در این ، تصادفی نیستندکنهمه یك داستان را روایت می آمده از اقصی نقاط جهان

های ام، اما منابع و نمونهز مدارس استرالیایی آوردههای فراوانی اچه من مثالاگرکتاب 

کنند نیز به سرکشی در دیگر نقاط جهان که تا حد زیادی شرایط انسان را بازگو می

 خورد.چشم می

  

 مروری بر فصول کتاب

که چرا باید کتنابی در  مختصری در مورد سرکشی و اینۀ زمین این بخش از کتاب :مقدمه

 زنند حرف منی هایی از زمینه همچنین این بخشدهد. ه دست میاین مورد نوشته شود ب

-ترسنیم منی   در اینن قسنمت  نیز ساختار کلی کتاب  .شوندکه اختالف برانگیز تلقی می

 .دگرد

-هنایی منی  بررسی نگرانی عمیق والدین بچنه به  این فصل ؛والدین مراقبت :1فصل 

از  این فصل. اندکشی شدهپردازد که به شکلی جدی و حتی دردناك درگیر یا قربانی سر

 .به دست آمده است این والدینتجربیات شخصی دلخراش 

مدرسه  طرفانه به سرکشی دراین فصل نگاهی جدی و بی ؛ماهیت سرکشی :2فصل 

ها طی هایی که بچهبه دقت تعریف شده، شیوه "سرکشی" دارد. در این قسمت اصطالح

بناالخره سنطوح مختلنف خشنونت      شود وشوند توضیح داده میآن درگیر سرکشی می

 گردد.معین می

هایمنان از  آموختهصل از این ف ؛ارسسرکشی در مد های مربوط بهپژوهش :3فصل 

بنه دسنت    ،انجنام گرفتنه   راجع به سرکشنی  های مختلفمطالعات متعددی که در کشور

د های مطالعات مهمی که در موراست که مایلند از یافته کسانیبرای  3. فصل آمده است



هایی که در این یافته (ۀو نه هم) آگاه شوند. بیشتر سرکشی در مدارس انجام شدهۀ پدید

سال در اسنترالیا   15که در طی  اندای استخراج شدهنویسندهۀ عمقی آمده، از مطالع فصل

است. منن   های کودکستانی تا نوجوانان دبیرستانی پرداختهبچه از ایمجموعه به بررسی

هنای  تفناوت ها، رواج و شیوع انواع مختلف سرکشنی در مندارس،   افتهبا توجه به این ی

افتند را تشنریح   در آنها اتفاق میاغلب های سنی و فضاهایی که سرکشی جنسیتی، روند

لنی کنه   ی، دالگنروه کنتنرل  آموزان ام. همچنین به توصیف و تشریح درگیری دانشنموده

-گینری ینا قربنانی   این درمدهای منفی ااند و نیز پیآموزان برای سرکشی ارائه کردهدانش

 ام.پرداختهروی سالمت و دیگر مسائل فرزندان  شدن در سرکشی

خنواهم کنه بنه دنینای     والدین میاز در این قسمت  ؛فرزند شما در مدرسه :4فصل 

ه گنذارد توجن  ثیر منی أدیگران ت روابط آنها با و که روی آنها عواملیها در مدرسه و بچه

کنه فرزنند    بداننند باید ، والدین با مدرسه مشکل دارند فرزندانی که کنند. برای کمك به

 وی عملکنرد خاصنی بنوده    هنا شنیوه آنها از ابتدای تولد و به صورت ژنتیکنی، مسنتعد   

هنا  مثبت و منفی زیادی روی این شنیوه  ثیرأت نیز او در مدرسه آشنایان همسندوستان و 

 نگناه آد، نره کنردم شناسنایی و درك شنو   که به آن اشنا  عواملیو  اند. وقتی نیروهاداشته

 توانند فرزند خود را راهنمایی کنند.بهتر می والدین

دائمناً وادار  در صورت ارتکناب سرکشنی در مدرسنه،    ها بچه ؛بازگو کردن :5فصل 

که چگوننه آنهنا    ین فصل اطالعات مهمی راجع به این. ا"بازگوکنند"آن را  شوند کهمی

کردن سرکشی خود با دیگران )به جز بنا  و تا چه حد از مطرحدهند این کار را انجام می

این است کنه   5پیشنهاد فصل دهد. میدر اختیار شما قرار آموزان دیگر( گریزانند، دانش

فرزنند خنود در   یاری دهنندۀ  بتوانند  تا میلی را درك کنندهای این بیوالدین باید زمینه

 ند.باشهنگام مواجهه با سرکشی 

ثیر قدرتمند گروه همساالن، این فصنل  أبرای توضیح دقیق ت ؛شاهدانگروه  :6فصل 

 ۀمن با توجه بنه ینك مطالعن    .کندتأکید میشاهد آموزان گروه های متعدد دانشبر نقش
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در مدرسنه و چراینی و    کنترل، جزئیات شرایط گروه ای که اخیراً انجام شده استزمینه

کنه  دارد برمنی ل پرده از نقش حساسنی  فص. این امچگونگی واکنش آنها را بررسی کرده

توانند در مهار سرکشی ایفا کننند و در پاینان بنه معلمنان و     میشاهد آموزان گروه دانش

را در مقابلنه بنا سرکشنی     کند که بتوانند رفتار مثبت شاهدانهایی پیشنهاد میوالدین راه

 تقویت کنند.

کنه والندین    کنند ان منی بیاین فصل  ؛بیت خانوادگی و رشد سالم کودكتر :7فصل 

 در نتیجنه ، رشد سالم فرزندشان را فنراهم کنرده   ۀنیتوانند زمچگونه به بهترین شکل می

 7فصنل   در .بنه حنداقل برسنانند   را خطر درگیری یا قربانی سرکشی شندن در مدرسنه   

اینن عوامنل   ند توضیح داده شده است که ثرؤکه در تربیت بچه م یای از عواملمجموعه

مناسنب از تسنهیالت مراقبنت از     ۀابستگی و پیوند اولیه بنا ننوزاد، اسنتفاد   : وعبارتند از

گنر و مقتندر(، کناربرد تنبینه، کژکاردهنای      کنترلگیر، ۀ تربیتی )مستبد، آسانکودك، شیو

 ها.نواده و تضاد میان خواهر و برادرخا

ی هنا صل راهکارهایی برای رشد مهنارت این ف ؛والدین، آموزگاران زندگی :8 فصل

آنهنا را در برقنراری ارتبناط مثبنت بنا       تنا  دهند به والدین نشان می ،ی در فرزندانزندگ

در مدرسه شوند. همچننین بنه    شدن آنها سرکشی و مانع از قربانیِ هندهمساالن یاری د

طعینت برخنورد   همساالنشان با قا بابتوانند  دوست پیدا کنند وکند که فرزندان کمك می

-ها را با عنوان انعطناف توانند این ویژگیونه والدین میچگکه  این کنند نه پرخاشگرانه.

بنه   ۀ مقابنل تعصنب و تبعنیض اسنت(    هنای دیگنران )کنه نقطن    تفناوت پذیری و قبول 

، چگونه به آنها یاد دهند که در مقابل فشارهای منفی گروه مقاومت فرزندانشان القا کنند

اسنت کنه اینن فصنل     کنند و ظرفیت بازی در فضای مناسب را داشته باشنند، مسنائلی   

ها قرار گرفتن در معرض خشونت رسانههمچنین کند. ارائه می هاهایی در مورد آنتوصیه

از دیگنر مسنائلی اسنت کنه      ،هنای الزم های قدرتی بدون راهنماییو اشتغال به ورزش

 بدان پرداخته است. 8فصل 



اگنر پندر و    ؛در مشنکالت مربنوط بنه سرکشنی     به فرزندان والدینکمك  :9فصل 

مادرها متوجه شدند که  فرزندشان در مدرسه درگیر سرکشی یا قربانی آن شنده اسنت،   

پنردازد. اینن فصنل    به آن منی  9الی است که فصل ؤس نچه اقدامی باید انجام دهند؟ ای

ن کودك از مورد سرکشی واقع شند که دارد وجود شرایطی را که در آن احتمال بیشتری 

دهند.  الئم ممکن وقوع سرکشنی را توضنیح منی   ع ، و نیزسخن بگوید شبا والدین خود

اند منورد بررسنی و ارزینابی    پرده برداشته هاکه والدین از آن ی نیزهای دیگرالبته واکنش

و  راهکارهای مثبت و منفی برای مقابلنه بنا اینن مسنئله    به . پس از آن نیز نداقرار گرفته

انی برای طلب همکاری از چه زم ؛ مثالًاشاره شده است هایی در مورد این مسائلتوصیه

تواننند بنه بهتنرین نحنو برگنزار      باره چگونه منی  مدرسه مناسب است؟ جلساتی در این

 بخش نبود چه اقداماتی باید انجام داد؟شوند؟ و اگر نتایج رضایت

بنه  اینن فصنل    ؛گیرنند میس خوب در مورد سرکشی چه راهی پیش مدار :10فصل

توانند بنرای کناهش و مهنار     داماتی که مدرسه منی والدین از اقو مربیان  افزایش آگاهی

 گوننه اقندامات  اینن ن معیاری بنرای ارزینابی   یهمچن .کندکمك میسرکشی انجام دهد، 

آن بتواننند شنرایط را بنرای     بنا دهد که در آخر راهی به والدین نشان می ،پیشنهاد کرده

 فرزندان خود و دیگران بهبود بخشند.

پردازد که اغلب االتی میؤگیری به سفصل نتیجه ؛االتؤپاسخ به بعضی س :11فصل 

مهنار   ۀکه به دنبال درك ماهیت سرکشی در مدرسه و نحنو شود مطرح میبرای والدینی 

 اند که مخاطب را به فکر وادارند.ای ارائه شدهها به گونهآن هستند. پاسخ

وزش به شدت به آنچنه مدرسنه بنرای آمن    : من معتقدم والدینی هستند که هاپیوست

ند. مننابعی کنه در بخنش    باشن می مندعالقه ،دهدسرکشی انجام می ۀفرزندانشان در زمین

 وء آثاری هستند که برای والندینی ) ، کامالًًٌ کاربردی بوده و جزندامعرفی شده هاپیوست

سرکشنی   ۀای( که به دنبنال درك و ارزینابی اقندامات مدرسنه در زمینن     نیز مربیان حرفه

 مفید خواهد بود.  نکه در آینده انجام خواهند داد ن و اقداماتیهستند
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نده چننین  این بخش برای کسانی است که کنجکاوند بداننند چنرا نویسن    :یادداشت

که قضاوت بنر مبننای آنهنا    خواهند در مورد شواهدی که می چیزی گفته است و یا این

 بیشتر بدانند.صورت گرفته است، 

بنه    ،ایحرفنه  ای یا غینر حرفهین و دانشجویان، استفاده برای محقق قابلمنابع  منابع:

 .طور کامل در این بخش آمده است



 

 


