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 پیشگفتار
 

ار خداوند متعال که این فرصت را بهه مهن داد تها اندوختهه     سپاس فراوان 

 هایم را در اختیار دیگران قرار دهم.

در ارائه ی این کتاب مجموعه عزیزان فراوانی نقش داشتند که از همهه ی  

 کنم.   می این عزیزان سپاسگزاری

هر چند که در ارائه ی این کتاب سهعی شهده اسهت مجموعهه ای کهاملی      

شود من را از انتقادهها و   می تمام خوانندگان گرامی تقاضا اما از، بیان شود

 پیشنهادات خود بی بهره نسازند.

 

  



 تقدیم به همه ی پویندگان علم و دان

 

 



 بخش اول

 و ضرورت مساله مقدمه

زور و تهدیهد بهرای   ، یک شکل از رفتار پرخاشگرانه آشکارشهده توسها اسهتفاده از نیهرو     1قلدری

تأثیرگذاری بر دیگران بخصوص زمانی که این رفتار همیشگی است و شامل عهدم تهوازن قهدرت    

شناختی  تواند تأثیرات فیزیکی و روان مالحظه است که می است همچنین قلدری یک مشکل قابل

ک زیرگهروه  یه ، ( قلدری را۲۰1۰) ۴سالمیوالی (.۲۰1۵، 3بگذارد )اومانام ۲بر سالمت روان قربانیان

عنوان یک رابطه که در آن رفتارهای پرخاشگرانه مکرر به سهمت یهک    داند و به از تجاوز فعال می

ها در قلهدری شهامل   تعریف کرده است. آزار و اذیت، قربانی که قادر به دفاع کردن از خود نیست

ار آز، ههای شخصهی  حملهه بهه ویژگهی   ، ای از سؤرفتارهاست )برخوردهای فیزیکهی  طیف گسترده

ی  های اجتماعی و خراب کردن روابا قربانی( که هم عامهل تهدیدکننهده   محروم ساختن، کالمی

شناختی کودکان هم یک مشکل بزرگ بهرای مؤسسهات تحصهیلی در     برهم خوردن سالمت روان

 (.۲۰1۲، ۵اریکسن و هلنا، لوییز، مارین، بسیاری از کشورهای دنیا است )اسکیت

گهذارد  تحصیلی هم قربهانی و ههم قلهدر را تحهت تهأثیر مهی       سالمت روان و پیشرفت، قلدری

            ای در مالزی                ساله در مدرسه    16     آموز                      قتل وحشیانه یک دانش(. ۲۰۰8، 6ترومن و مورای، )بولتون

                                                                       نگرانی عمومی در مورد خشونت در مدارس را باال برد و نقش مخهرب قلهدری در         ۲۰۰۵       در سال 

                              (. مطالعههات مختلفههی کههه در     ۲۰۰9  ، 7       جههوهری           یههاکوب و  ،                                       روابهها همسههاالن را نشههان داد )یوبهها

    ۲۰     تها      1۵                               اند میزان شهیوع قلهدری را از                         استرالیا انجام گرفته  ،      فنالند  ،      آلمان  ،                 کشورهای انگلستان

           فحهش دادن    ،               مسهخره کهردن    ،                               ترین شیوه زورگهویی لقهب دادن                اند و معمولی                 درصد گزارش کرده

    ۲3 / 7                  داده اسههت کههه           نشههان       نیهز   (    ۲۰1۰ )  9          (. پهونتزر    ۲۰۰9  ، 8                     درصد بوده است )کارتال    ۲۰ / 9

      انهد.             قربهانی بهوده  /                 درصد نیهز زورگهو   9 / 6              درصد قربانی و     19 / 9  ،            ی او زورگهو               درصهد از نمونهه

                                 متغیهری اسهت کهه بها قلهدری        1۰          حل مسهئله مهارت                                قلدری یک مشکل با اثرات جدی است.  

             گیهری اسهت            تصهمیم                                          های سهالمت روان توانهایی حهل مسهئله و                        باشد. یکی از شاخص        مرتبا می

                                                           
1  -bullying 

2 - victim 
3 - Owuamanam 
4 - Salmivalli 
5 - Skyt, Marianne, Louise, Eriksen& Helena 
6 - Boulton, Trueman, & Murray 
7 - Uba, Yaacob, & Juhari 
8-Kartal 
9 - Pontzer 

10 -  Problem-Solving Inventory 



                                              (. مهارت حل مسئله یکی از وظایف اولیه فرد برای     ۲۰۰3  ، 11    موور  ،    کیس  ،         دیویدسون  ،           )بورنشتاین

  ی                                                                                        موفقیت در طول دوره نوجوانی است. برای اینکه نوجوانان بتوانند بر موانع و مشکالت این دوره

  ،                     اینلهی و فریهدنبرگ    ،                                های حل مسئله مجهز باشند )اندروز                                   بحرانی غلبه کنند الزم است به مهارت

                                                 آموز قلدر و قربانی سطوح پهایینی از حهل مسهئله                      دهد که هردو دانش                  (. مطالعات نشان می    ۲۰۰۴

-        ها نمهی                شوند چراکه آن                       پسران به قلدری متوسل می              ً آموزان خصوصاً                            دارند و ادعا دارند که دانش

  (     ۲۰1۵ )  13     سهوی               ی دنیهز و ایر             (. در مطالعه    ۲۰۰8  ، 1۲                                     دانند چگونه حل مسئله کنند )اتیک و کمر

-                      خود کنترلهی ( مههارت    ،                                         نشان داده شد که بین سطوح ) اعتماد به خود        آموزان               نیز بر روی دانش

                                                                                       های حل مسئله و بروز رفتارهای قلدری رابطه منفی وجود دارد. درنتیجه با افزایش دادن قهدرت  

                                                          توانیم از بروز رفتارهای قلدرانه جلوگیری کنیم یها حهداقل                   های اجتماعی می                حل مسئله و مهارت

ههای حهل   ها و مهارتهای فهم و تنظیم هیجانآموزش دادن کودکان در مهارت           ها بکاهیم.        از آن

 –مسئله مؤثرترین عناصر مداخالت درمانی با کودکانی است که مشکالت رفتاری دارنهد )وبسهتر   

  ،               اسهت )نویهدی    1۵                                            یکی دیگر از آثار قلهدری تغییهر خودپنهداره   (. ۲۰۰۴، 1۴هاموند، رید، ستراتون

                            اسهتعدادها و تواناییهههای     ،       رغبتها  ،        ارزشهها  ،                                         خودپنداره نظام پویایی است که با اعتقادات  .  (    1373

                                            مسهیر زنهدگی فهرد هسههتند. خودپنههداره            ههای                                                فهرد ارتبهاط دارد. ایهن عوامل از تعیین کننده

                                                                    خهودش اسهت. ایهن ارزیهابی ناشهی از ارزیابیهای ذهنی فرد از ویژگیههای                        ارزیهابی کلهی فهرد از

                                                                                  خهود اسهت کهه ممکهن است مثبت یا منفی باشد. خودپندارة مثبت نشهاندهنهدة ایهن است که 

                                       پذیرد و این امر موجب باال رفتن اعتمهاد      می                                            فرد خودش را در مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف

                                                      شود. خودپندارة منفهی مهنعکس کننهدة احسهاس بی ارزشههی      می       تماعی                     به نفس او در روابا اج

                          (. مطالعهه ای نشهاد داد       ۲۰۰3  ، 16                                                           و بهی لیهاقتی و نیهز نهاتوانی خهود اسهت )بونهگ و اسهکالویک 

                                                                                      نوجوانانی که گرایش قلدری داشتند خود پنداره ی جسمانی و اجتماعی باالتری داشهتند اگرچهه   

                               نسهبتا منفهی بهود.در همهین       ،                                   ر سایر ابعهاد هها)مثال اقتصهادی(                             دیدگاهشان نسبت به خودشان د

   (.     1998  ، 17                       پایین داشتند )سالمیوالی                                                قربانیان قلدری در همه ی ابعاد خودپنداره نمره ی  ،       مطالعه

                       کننهد بیشهتر درگیهر                             آموزانی کهه قلهدری مهی                         ( نشان دادند که دانش    ۲۰۰1           و همکاران )  18     نانسل

  ،                            در توافق با تحقیقهات فهو     .     شوند               لکلی و سیگار می                                 مشکالت رفتاری همچون مصرف مشروبات ا

                                                              بیشتری تأثیرات بلندمدت منفهی قلهدری را بهر قلهدرها نشهان               مطالعاتسال پیش  1۲حدود 

                                                           
11 - Bornstein, Davidson, Keyes, & Moore 
12 - Atik and Kemer 
13 - Deniz and Ersoy 

14 -Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 
15-self-concept 

16- bong and skaalvik

17-salmivalli 

18 - Nansel 



                    ی اخیهر در ایهاالت                شده در سه دهه       انجام  مطالعات   . . (    ۲۰۰۵  ،                        دهد )سموکوفسکی و کوپاسز  می

                                 بین نوجوانان یک خطر برای سهالمتی                                               در اپیدمیولوژی افسردگی نشان داد که قلدری در  ،      متحده  

  . (    ۲۰۰۵  ، 19                                              ی خشونت در میان آنان است )سموکوفسکی و کوپاسهز                          رشدی آنان و یک علت بالقوه

  ،                   روابا بهین فهردی    ،                                 ( افسردگی ناشی از اختالل در شناخت    ۲۰۰8 )  ۲۰    فیشر  ،    هرن  ،             ازنظر استارك

        باشهد.     مهی   ،        هیجهان               ههای تنظهیم                                                     عملکرد عصبی شیمایی و محیطی و همچنین نقص در مهارت

                                             کند اگرچهه بیشهتر نوجوانهان از ایهن دوره                          کشیدگان از آن وارد می                          افسردگی ضربه مهلک به رنج

                                             آیند اما شمار زیادی ههم تحهت تهأثر قهرار                                                  آشفته از افسردگی و اضطراب صدمه ندیده بیرون می

  ،        و پهوم                  شهود )کهارانی                                  های بهداشهتی تشهخیص داده نمهی                                    گیرند و متأسفانه اغلب در مراقبت  می

۲۰۰6    .)   

آموزان یک جزء الزم و ضروری از فضای یادگیری موفق اسهت.   امنیت جسمی و عاطفی دانش

آمهوزان   ای بسیار شایع است که مانع رشد احساس سالمت عاطفی و اجتماعی دانش قلدری پدیده

ی بهرای  تواند نتایج منف گذارد رفتار قلدرانه می قلدری بر روی موقعیت تحصیلی تأثیر می، شود می

آموزان و همچنین جو مدرسه ایجاد نمهوده و محهیا یهادگیری ناسهالمی بهرای       هرکدام از دانش

(. قلدری ۲۰۰7، ۲1آورد )آوربانسکی اند به وجود می آموزانی که تجربه قربانی شدن را داشته دانش

 مشکل شایعی است که در چند دهه اخیر بسیاری از پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیهت را بهر آن  

                      ههای پیشهگیری از آن                                                                  است که برای شناسایی علل و عوامل مرتبا با این ناهنجهاری و راه   داشته

   (.    1993  ، ۲۲      )الئوس           هایی بزنند              دست به پژوهش

                 آمهوزان تعریهف                         مند و مکرر علیه دانش                                           عنوان استفاده از یک رفتار پرخاشگرانه نظام          قلدری به  

                            ای نامتعهادل قهدرت )بهین                        ن در یک بافت رابطه     آموزا                       یک یا چند نفر از دانش                  شده است که در آن  

                                آمهوزی کهه بهه ههر علهت در                 (. دانهش     ۲۰1۴  ، ۲۴       مارگالو  ، ۲3                                      قلدر و قربانیانشان( قرار دارند )گارسیا

      افهت    ،                                         گیرد دچار مشکالت روانی مانند احساس ناامنی                                     محیا آموزشی تحت انواع قلدری قرار می

                                   ین در طول زندگی اثرات ناگواری برای         شود همچن                                بیزاری از مدرسه و ترك تحصیل می  ،       تحصیلی

                                                                                   شخص به همراه خواهد داشت و سالمت جسمی و روانی وی را با خطهرات جهدی روبهرو خواههد     

  ،     ۲۰۰۴  ،                      درصهد اسهت )اسهمیت       ۴۰     تها      1۵                              (. میزان شیوع قلدری متغیر بین     1996  ،          کرد )شارپ

                 از یک منطقه بهه                                                            (. البته واضح است که این میزان از یک مدرسه به مدرسه دیگر    1993  ،       الوئوس

                                                           
19 - mokowski, and Kopasz 
20 - Stark, Herren& Fisher 

21 - Avrbansky 
22-Olweus 
23 -García 
24- Margallo 



                                                                                ی دیگر متفاوت است و حتی در بعضی جوامع میزان آن باالتر اسهت چراکهه قلهدری یهک            منطقه

   (.    ۲۰۰6         و اسمیت؛   ۲۵                      ی جهانی است )کانت سونا       پدیده

      نهر     ،       یهزدی   ه   سال    1۴   تا     1۰     آموز       دانش     ۵91         ( بر روی     ۲۰1۴                            نتایج تحقیق لطفی و همکاران )

            درصهد ههم       1۵ / 7                         مورد قلدری واقع شهدند و      ۲۲ / 6     میان                         درصد نشان داد که از این     38         قلدری را 

    ۵۰                         آموز آشکارشهده بهیش از              هزار دانش    ۴۵         ( بر روی     ۲۰1۰ )  ۲6                            قلدر بودند. در تحقیق جوزفسون

               بهار قربهانی                        آموزان حهداقل یهک                درصد از دانش    ۴7  و                              آموزان قلدری نشان داده بودند           درصد دانش

              بلکهه عملهی     ،                    پوشهی کهرد نیسهت             آن چشهم                        عملی جزئی که بتوان از  ،                       قلدری شده بودند. قلدری

             (. بخشهی از      ۲۰1۲  ، ۲7                     بخهش دارد )اسهتوارت                    العمهر و زیهان                                        شرورانه و ناگوار است که اثراتی مادام

  ،                                                                           ها درباره قلدری به دلیل خودکشی عمومی قربانیان دوران کهودکی اسهت )تهورنر                  افزایش نگرانی

    (.    ۲۰13  ، ۲8    هولت  ،     بریم  ،       اکسیوم

       انهد.                                          هها بهه رفتارههای قلهدری پرداختهه                       م وسیعی از پژوهش                       در طول چند دهه گذشته حج    

       حسهاب                                                                              گرچه حداقل میزانی از تعارض و کشمکش ازجمله رفتارهای معمولی در بین همساالن به

سهالی دارد   ترین فرم خشونت در مدارس اسهت و عواقهب پایهداری در بهزرگ     قلدری رایج     آید.     می

                             شهود و نسهبت بهه دیگهران                      درها دیهده نمهی                            شرمندگی و احساس گناه در قل  (.۲۰13، ۲9)دومینو

  و های اجتماعی ضعیفی دارنهد   مهارت                   های خود متکی هستند                             احساس همدردی ندارند. به قدرت

    (.     ۲۰1۴  ، 3۰                  گردند )مون و االرید                               های ضعف و انفعال در دیگران می             دنبال نشانه

-                   شده با خشهونت مهی                                        های فاقد الگوهای نقش و انضباط و مواجه        ً                      معموالً افراد قلدر از خانواده

              شهود و ایهن                                              ههای انضهباطی پرخاشهگرانه اسهتفاده مهی                           های این افهراد از روش           در خانواده  ،      باشند

   (.    ۲۰۰3  ، 31                  باشند )هنتر و بویل                 های حل مسئله می        ً           ها معموالً فاقد مهارت         خانواده

                        آمهوزان قلهدر انجهام                        ( در رابطه با دانش    ۲۰۰9 )  3۲            ناویکی و هال  ،     والک  ،                  در پژوهشی که وودز  

                                                                                      اند به این نتیجه رسیدند که افراد قلدر از سالمت روانی پایین و قدرت حهل مسهئله ضهعیفی       اده د

                                                                                      برخوردار هستند. افراد قلدر ممکن است بیشتر تمایل به شرکت در رفتارهای خطرناك و ناسهالم  

                    (. مطالعهات نشهان       ۲۰۰9  ،                                                               عنوان راهی برای مقابله با استرس را انتخاب کنند )وودز و همکاران    به

       ی حهل                      عنهوان یهک وسهیله                 ویهژه بهه                                                          داده است که افراد قلدر نگرش مثبتی به خشونت دارند بهه 

رابطهه     (.     ۲۰۰6  ،                کننهد )کهارنی                    از آن استفاده مهی   ،       خواهند     ها می                             مسائل و یا گرفتن چیزی که آن

                                                           
25- Kanetsuna,
26 -Josephson 

27- Stewart
28- Turner, Exum, Brame, & Holt 

29- domino
30- Moon, Alarid 

31- hanter&boyle 
32- Woods, Wolke, Nowicki, Hall 



آمهوزان مسهتعد    عنوان یک روش حل مسئله در بروز رفتار قلهدری بهین دانهش    همدلی و تقلید به

 (.33۲۰۰۴)گاینی بیشتر است

                   عمومها بهی اثهر      ،                                                                         مداخالت ضهد قلهدری کهه تنهها هدفشهان دانهش آمهوزان ویهژه ای اسهت           

          والهدین(    ،       معلمان  ،                                                                   هستند.درمقابل برنامه هایی که هدفشان تمام تشکیالت مدرسه )دانش آموزان

          (.نظریهه      1996  ،                      مهوثر هسهتند.)الئوس    ،                                                     بهه شهیوه ای کهه رسهوم مدرسهه را تغییهر دهنهد         ،    است

           (.قلهدرها      199۰  ، 3۴                                                         ممکن است یک توضیح نظری برای ایهن اخهتالف باشهد )مهارش                خودپنداره

                                                  آورند و گاهی ممکن است تقویهت اجتمهاعی از طریهق        می                             گاهی حس قدرت شخصی را به دست

                                      دریافت کنند.در ایهن بافهت اجتمهاعی      ،                                                       همتایانشان بخاطر رفتار های قلدرانه و تهدید قربانیانشان

                                                                     خودپنداره ممکن است رابطه ی مثبتی با هم داشته باشند.تا وقتی که رسهوم    و                 رفتارهای قلدرانه

  ،                افهزایش دهنهد       هها                                                                                 مدرسه به قلدرها اجازه دهد که خهود پنهداره یشهان را از طریهق ایهن رفتهار      

            رسهند.وقتی        مهی                                                                      مئاخالتی که بر دانش آموزان خاصی متمرکز است به احتمال کمی به موفقیهت 

                                                             لدری بعنوان شکلی از رفتار های غیر قابل قبول نشان داده شهوند                             که رسوم مدرسه تغییر کنند وق

           رفتارههای    ،                                                    معلمان وخصوصا سهایر دانهش آمهوزان بخشهوده شهود       ،                          که کمتر به وسیله ی والدین

                                           شوند.مشکالت مرتبا با قربانی قلدری بودن ههم      می                                      قلدری کمتر در خود پنداره ی مثبت دخیل

                                                       خهود پنهداره دارد.همچنهین تعهدادی اطالعهات تاییهد                منفی با                             احتماال به طور معکوس رابطه ی

                                                                                        کننده در مورد وابستگی عزت نفس به عنوان جنبه ای از خود پنداره و قلدری وجهود دارد.بهرای   

                         عزت نفهس بهاالتر پیهدا      ،     کنند    می                                                          نمونه بزرگساالن پرخاشگر و قلدری که مکررا دیگران را قربانی

                                              شد که میانگین نمرات خودپنداره و رفتار افهراد                        (. در مطالعه ای مشخص    1997  ،               کرده اند)الئوس

                                                                                        در گروه بدون سابقه کیفری به طور معنی داری باالتر بود. این پژوهش حاکی از این مطلهب بهود   

  ،        کیهانی   ،                                     خودپنداره ی باالتری داشتند )کرههرودی   ،                                         که نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان بزهکار

                                             معتقد است که چهون کودکهان پرخاشهگر فاقهد       (     1999 )  3۵              (. اروین استوب    ۲۰11  ،            ایزدی وعلوی

                                                                                  مالك های اجتماعی برای کسب تصویری مثبت از طریهق شایسهتگی و عملکهرد خهوب هسهتند      

             دهند.آسیب به     می                                نیر و و برتری بر دیگران سازمان  ،                                         بنابراین آنها خود پنداره شان را حول قدرت

                               شود.درمقایسهه بها قربانیهان          مهی                                                               دیگران راهی برای اثبات هویت و جبران ناکامی در سهایر ابعهاد  

                                                                                          قلدرها افرادی هستند کهه بهه نظهر میرسهد مشهکل کمتهری در رابطهه بها خهود پنهداره             ،      قلدری

                              رسد مشکل کمتهری بابهت خهود        می        به نظر   ها               (.اگرچه قلدر    ۲۰۰6  ، 36                            دارند)هوبر, تارکینیو وثویلیر

                                                           
33- Gini

34- marsh

35 - staub.e 

36-Houbre,Tarquinie,thuillier 



                 ن داد کهه خهود          ( نشها     ۲۰۰3 )37       میهزل  -                  مطالعهات کریسهتی    ،                                  پنداره شان به نسبت قربانیان دارند

                                                                                          پنداره منفی یکی از مهمترین پیش بین های مهم رفتار های قلدرانهه در بچهه ههای دبسهتانی و     

                                                                                    دبیرستانی است.در هر حال خودپنداره قلدرها در مورد شایستگی ورزشی و اجتماعی مثبت تر از 

     تهر                                    در گروه ههای همتایشهان محبهوب      ها              دهد که قلدر    می                                  بقیه ی دانش آموزان است. این نشان

  ،         نکرمهان   ،        ؛کهایم     199۲  ،                                       این گونهه نیسهت )بولتهون و انهدروو       ها                                هستند ولی در خارج از این گروه

  ،                     (.مطالعهات ههوبر      ۲۰۰6  ،                    ؛ههوبر و همکهاران        1993  ،       ؛الئوس    ۲۰۰1  ،      ؛فانک    1998  ،            جست وگاریپی

                                    تواند قلهدر بهودن را پهیش بینهی         می                            ( نشان داد که خود پنداره ی    ۲۰1۰ )38                   تارکینیو و النفانچی 

                                        آنهها نشهان داد کهه سهطح معینهی از                                 بلند مدت و خود پنهداره ی                             کند.تحلیل ارتباط بین قلدری

                                        تواند قلدری بلند مدت را پیش بینی کند.      می                  خودپنداره ی منفی

-قلدری میان همساالن مدرسه به نشهانه                                               از دیگر متغیرهای مرتبا با قلدری ,افسردگی است. 

(. ۲۰1۴، و همکهاران  39راب مرتبا شده اسهت )یهن  های هیجانی گوناگون مثل افسردگی و اضط

نفس کاذب و افسهردگی را تجربهه کننهد )انهدهیم      آموزان قلدر ممکن است اضطراب و عزت دانش

شهده   ی افسهردگی و قلهدری انجهام    ی رابطهه  (. سوای مطالعات زیادی که دربهاره ۲۰1۰، ۴۰وساند

رك ادبیهات قلهدری اخهتالل در    توضیحاتی درباره این رابطه ارائه شده است که یک مضمون مشت

؛ شهافر و  1993، ؛ اولئهوس 1997، اجتماعی نوجوانان است )برنستین و واتسهون  –رشد شناختی 

طور معناداری باهم همبستگی  اند که افسردگی و قلدری به(. مطالعات نشان داده۲۰۰۴، همکاران

؛ ۲۰۰3، ؛ کوالسهکی ۲۰۰1، و همکهاران  ۴1؛ کامپولیانن۲۰1۰، جوهری، یاکوب، مثبت دارند )یوبا

ی نتهایج   (. عمهده ۲۰۰6، ؛ لهی ۲۰۰۵، ؛ لوارسون و همکهاران ۲۰۰3، ۴۲، هیرسینگ، ویت، وادروال

ی بین قلدری و افسردگی در دختران و پسران متفاوت اسهت چهه در    حاکی از آن است که رابطه

، ۴3گتون؛ بالهدری و فهارین  ۲۰۰3، شکل مستقیم و چه غیرمستقیم قلدری )وانهدروال و همکهاران  

، ( نشان دادند که نوجوانان قلدر بیش از کسانی کهه قلهدر نبودنهد   ۲۰۰7(. گرانان و دهام )۲۰۰۴

 افسرده بودند.

ای بسهیار شهایع اسهت کهه مهانع رشهد احسهاس سهالمت عهاطفی و اجتمهاعی            قلدری پدیده

وانهد  ت گهذارد رفتهار قلدرانهه مهی     قلدری بر روی موقعیت تحصیلی تأثیر می، شود آموزان می دانش

آموزان و همچنین جو مدرسه ایجاد نموده و محهیا یهادگیری    نتایج منفی برای هرکدام از دانش

                                                           
37 -Christie-mizell 

38 - lanfranchi 
39 -yen 
40.Undheim AM, Sund 

41 -Kumpulainen, Rasanen, Puura
42 -Van der, Wal, Wit, Hirasing

43 - Baldry, and Farrington 



، ۴۴انهد بهه وجهود آورد )یوربانسهکی     آموزانی که تجربه قربانی شدن را داشهته  ناسالمی برای دانش

                        . تغییرات ایهن دوره از   (۲۰۰1، برك )                                 ی انتقال از کودکی به بزرگسالی است              نوجوانی دوره(. ۲۰۰7

      طهور                 تواننهد بهه                         کهه نوجوانهان نمهی                                     ساز مشکالت خاصهی شهود. هنگهامی                       رشد ممکن است زمینه

                    شهناختی را تجربهه               ههای روان            پریشهانی   ،                      های تحولی غلبه کننهد            ها و چالش               آمیز با بحران        موفقیت

  ،              ههای عهاطفی                                                  ای در جریان بهنجهار زنهدگی روزمهره و جنبهه           مالحظه            اختالل قابل             خواهند کرد و 

                             هها دچهار اغتشهاش خواههد                                                                  اجتماعی و شناختی بروز خواهد کرد که به دنبهال آن شخصهیت آن  

                              ویهژه در دوره نوجهوانی یهک                   آمهوزان بهه                         . همچنین قلدری دانهش  (    ۲۰۰۲  ،       مارتین  ،    کلی  ،      )گابر  شد

         میلیهون       6۰۰     تها       1۰۰                         زیهرا هرسهاله بهیش از      ،  (    ۲۰۰8  ،        کرایهگ   ،        )پپلهر                     مشکل مهم جهانی است

  ،        کرایهگ   ،     )ولک      شهوند                                              صورت مستقیم درگیهر رفتارههای قلهدری مهی                              نوجوان در سرتاسر جهان به

  . (    ۲۰۰6  ،     کینگ  ،     بویس

                       آموزان بهه طریقهی در              درصد دانش    3۰             دهند که حدود                                  مطالعات درزمینه ی قلدری نشان می  

  ,     ۲۰۰3  ،        کهانتر   ،     )کان      شهوند       مهی                                               عنوان فرد قلدر یا قربانی یها ههر دو درگیهر                          رفتارهای قلدری یا به

                آمهوزان جهوان                    در بهین دانهش                                        . همچنین بررسی میهزان شهیوع قلهدری     (    ۲۰۰3  ،        ویلوبای  ،      هاریس

         دهنهد و                                  رفتار قلدری از خود نشهان مهی    ،              آموزان ایرانی              درصد از دانش    38 / ۴             نشان داده که   ،       ایرانی

      انهد                               افسردگی و خشم را گزارش کرده  ،                                         قربانیان قلدری نیز باالترین سطح از اضطراب  ،            عالوه بر این

                   های انستیتوی ملهی              اساس گزارش   بر    (.    ۲۰1۴  ، ۴۵             کامپل و رضایی  ،         محمدخانی  ،         دولتشاهی  ،      )لطفی

    13  ،                                     آموزانی کهه درگیهر قلهدری بودنهد               درصد دانش    3۰                                سالمت کودك و رشد انسان از بین کل 

  ،      شهاه   ،       ایوانس  ،     )کاس   اند                              درصد نیز هر دو را تجربه کرده   6                    درصد قربانی قلدری و     11  ،          درصد قلدر

                                          آموزان پسهر دبیرسهتانی شههر زنجهان را                                                 . ایوبی و همکاران میزان شیوع قلدری در دانش (    ۲۰۰3

  . (    ۲۰13  ،         وهمکاران       رحیمی  ،       بهرامی  ،     بیدل  ،       )ایوبی                درصد گزارش کردند    ۲6 / 3

                 باشهد و اثهرات                        آمهوزان بهاال مهی                                                           با توجه به اینکه میزان شیوع قلدری/قربانی شدن در دانهش   

                                              که قربانی قلدری بودن در نوجوانی باعث افهزایش                     گذارد؛ و ازآنجایی       ها می                 ناپذیری بروی آن       جبران

  ،      )گلیو              پیشرفت تحصیلی   ،  (    ۲۰1۰  ،     ساند  ،        )آندهیم    نفس                                   مشکالت رفتاری و هیجانی و کاهش عزت

                  شهناختی در دوران                و مشکالت روان (    ۲۰1۰  ،         بارنیلند  ،       )فریسن            کیفیت زندگی   ،  (    ۲۰۰۵  ،     کاتن  ،    فان

                         شهود و همچنهین مشهکالت          مهی    (    ۲۰۰۴  ،         سهالوجا   ،         اوپریهک   ،     کریگ  ،        )نان سل                جوانی و بزرگسالی

                             تنظیم هیجهان و سهازگاری در     ،                  شناختی )خودکنترلی                               ها اثرات منفی بر سازگاری روان           رفتاری آن

                 الکهل سوءمصهرف     ،                                                                    مدرسه(دارد. قربانیان قلدری در معرض مشکالتی مانند مصرف بهاالی سهیگار  

                                                           
44Avrbansky 

45.Lotfi, Dolatshahi, Mohammadkhani, Campbell, Rezaei 



  ،          , تیلهور     ۲۰۰6  ،      مافیت  ،     کاپس  ،       نیوکمب  ،         ترزنسوکی  ،     والش  ،        )آرسنتک                        مواد مخدر در آینده هستند

 . (    ۲۰۰9  ،         دی آمیکو  ،        هاویلند

های بیشتری در مورد رفتار قلدری و عوامل مؤثر در آن هسهتیم و   ما نیازمند مطالعه و بررسی

المللی انجام گیرد تا از تأثیرات ایهن پدیهده در سهالمت     همچنین باید در این راستا مطالعات بین

     بهه    ،        ی مرتبا ¬                              اگرچه عمده تحقیقات انجام یافته  (.۲۰۰9، کمتر شود )کریگآموزان  روانی دانش

                          امهها مطالعههات بسهیار      ،                                                                    چگونگی پیشگیری از وقوع قلدری در بین دانهش آمهوزان پرداختهه انهد    

                                                                                             محهههدودی )بخصههوص در ایههران( بهههه بررسهههی متغیرههههای همبسههته بهها آن و در خههود دانههش 

              شهود عوامهل         مهی                                    یافتن این متغیر های همبسته باعهث     .                                   آموزان)درون فردی( اختصاص یافته اند

   را                                                                                          کاهش سازگاری افراد قلدر را پیش بینی نمهاییم و مداخلهه ههای الزم متناسهب بها مشهکالت      

                        پژوهش حاضر در صدد بررسی                                                        جهت سالمت و سازگاری بیشتر وی فراهم آموریم.به همین دلیل

                                   بینهی قلهدری در دانهش آمهوزان                                  خودپنداره و افسردگی در پهیش   ،                       نقش مهارت های حل مساله

      باشد.    می
 


