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سخني با والدين و مربیان
قلــدری  -رفتارهــای مخــرب و تکــراری کــه بــا یــک کــودک میشــود  -بــه یــک آزار فراگیــر در بســیاری از مدرس ـهها
تبدیــل شــده اســت .در برخــی مطالعــات ،مشــخص شــده اســت کــه  75درصــد کــودکان مــورد قلــدری همســاالن خــود قــرار
گرفتهانــد.
قلــدری و زورگویــی همیشــه ریشــه در «عــدم تناســب قــدرت» دارد؛ و میتوانــد فیزیکــی ،عاطفی و یــا اجتماعی باشــد .معمو ًال
پســرها زورگویــی فیزیکــی ( ُهــل دادن ،کتــک کاری ،پیچانــدن دســت دیگــران) و دخترهــا زورگویــی عاطفــی و اجتماعــی (
مســخره کــردن ،شــایعه پراکنــی ،دســت انداختــن) دارند.
تــا ایــن اواخــر ،زورگویــی در مدرســه را امــری عــادی بیــن بچههــا تلقــی میکردنــد .خصوصـ ًا هنگامــی کــه بچههــا کســی
را دســت میانداختنــد ،تصــور میشــد ایــن شــرایط بــه کــودک کمــک میکنــد کــه بــرای حضــور در دنیــای واقعــی قــوی
و آمــاده شــود.
امــا درحقیقــت ،ایــن رفتارهــا اثــر مخربــی روی کــودک میگذارنــد .بچههایــی کــه تحــت ایــن شــرایط قــرار گرفتهانــد،
بیشــتر احتمــال دارد در ســالهای بعــد ،از افســردگی و کمبــود اعتمادبهنفــس رنــج ببرنــد .از طــرف دیگــر ،کســانی کــه در
کودکــی زورگــو بودهانــد ،معمــوالً ایــن رفتــار را تــا بزرگســالی حفــظ میکننــد و بیشــتر احتمــال دارد دســت بــه جنایــت بزننــد.
بهتریــن راه بــرای اینکــه کــودک را از قلــدری دیگــران حفاظــت کنیــم ،ایــن اســت کــه بــه او یــاد دهیــم ســاکت و منفعــل
نباشــد .بایــد او را تشــویق کنیــم احساســاتش را بیــان کنــد و هــر زمــان تحــت فشــار و ناراحتــی بــود« ،نــه» بگویــد .کــودک
بایــد بتوانــد بــا گفتوگــو و بــدون دعــوا ،از خــودش دفــاع کنــد؛ یــا از شــرایط خطرنــاک و ناخوشــایند دوری کنــد .قلدرها کمتر
دوروبــر کســی کــه قــوی و بــا اعتمادبهنفــس اســت ،میچرخنــد.
همچنیــن ،بایــد کــودک را تشــویق کنیــد دربــارۀ اتفاقــات مدرســه صحبــت کنــد .بــه عالمتهایــی کــه نشــان میدهنــد او
احتمــاالً مــورد بدرفتــاری قــرار گرفتــه اســت ،توجــه کنیــد .عالمتهایــی ماننــد :گوشـهگیری ،عــدم عالقــۀ ناگهانــی نســبت
بــه مدرســه ،افــت نمــرات یــا نشــانههایی از بدرفتــاری فیزیکــی .اگــر ایــن مــوارد مشــاهده شــدند ،بــا معلــم او تمــاس بگیریــد
و بــرای بهبــود اوضــاع برنامهریــزی کنیــد.
کــودکان نمیتواننــد بهتنهایــی از پــس ِ قلدرهــا بربیاینــد .بــا پیــاده کــردن رفتارهــای دلســوزانه و ارائــۀ آموزشهایــی کــه
کــودک در ایــن شــرایط بــه آن نیــاز دارد ،والدیــن و مســئوالن مدرســه میتواننــد از ایــن ســوءرفتار گســترده و فراگیــر
پیشــگیری کــرده و آثــار منفــی آن را بــه حداقــل برســانند.
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