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 سخني با والدین و مربیان

ــه یــک آزار فراگیــر در بســیاری از مدرســه ها  ــا یــک کــودک می شــود -  ب قلــدری - رفتارهــای مخــرب و تکــراری کــه ب
تبدیــل شــده اســت. در برخــی مطالعــات، مشــخص شــده اســت کــه 75 درصــد کــودکان مــورد قلــدری همســاالن خــود قــرار 

ــد. گرفته ان
قلــدری و زورگویــی همیشــه ریشــه در »عــدم تناســب قــدرت« دارد؛ و می توانــد فیزیکــی، عاطفی و یــا اجتماعی باشــد. معمواًل 
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 بچه هــا تلقــی می کردنــد. خصوصــاً هنگامــی کــه بچه هــا کســی 
را دســت می انداختنــد، تصــور می شــد ایــن شــرایط بــه کــودک کمــک می کنــد کــه بــرای حضــور در دنیــای واقعــی قــوی 

و آمــاده شــود.
ــد،  ــرار گرفته ان ــن شــرایط ق ــی کــه تحــت ای ــد. بچه های ــی روی کــودک می گذارن ــر مخرب ــن رفتارهــا اث ــا درحقیقــت، ای ام
بیشــتر احتمــال دارد در ســال های بعــد، از افســردگی و کمبــود اعتمادبه نفــس رنــج ببرنــد. از طــرف دیگــر، کســانی کــه در 
کودکــی زورگــو بوده انــد، معمــوالً ایــن رفتــار را تــا بزرگســالی حفــظ می کننــد 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 گفت وگــو و بــدون دعــوا، از خــودش دفــاع کنــد؛ یــا از شــرایط خطرنــاک و ناخوشــایند دوری کنــد. قلدرها کمتر 

دوروبــر کســی کــه قــوی و بــا اعتمادبه نفــس اســت، می چرخنــد.
همچنیــن، بایــد کــودک را تشــویق کنیــد دربــارۀ اتفاقــات مدرســه صحبــت کنــد. بــه عالمت هایــی کــه نشــان می دهنــد او 
احتمــاالً مــورد بدرفتــاری قــرار گرفتــه اســت، توجــه کنیــد. عالمت هایــی ماننــد: گوشــه گیری، عــدم عالقــۀ ناگهانــی نســبت 
بــه مدرســه، افــت نمــرات یــا نشــانه هایی از بدرفتــاری فیزیکــی. اگــر ایــن مــوارد مشــاهده شــدند، بــا معلــم او تمــاس بگیریــد 

و بــرای بهبــود اوضــاع برنامه ریــزی کنیــد.
کــودکان نمی تواننــد به تنهایــی از پــس ِ قلدرهــا بربیاینــد. بــا پیــاده کــردن رفتارهــای دلســوزانه و ارائــۀ آموزش هایــی کــه 
ــر  ــترده و فراگی ــوءرفتار گس ــن س ــد از ای ــه می توانن ــئوالن مدرس ــن و مس ــاز دارد، والدی ــه آن نی ــرایط ب ــن ش ــودک در ای ک

پیشــگیری کــرده و آثــار منفــی آن را بــه حداقــل برســانند.
                                                                                                                                                                         ـ ِجی. اس. جکسون                   
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قلدری چیست؟                                

ــی  ــو بدجنس ــا ت ــکارا ب ــا آش ــد، ی ــت ات می کن ــدازد، اذی ــت می ان ــو را دس ــی ت ــر کس اگ
می کنــد - کــه ایــن رفتارهــا  هــر روز و هــر هفتــه تکــرار می شــوند -  دارد »قلــدری« 

می کنــد.
ــد،  ــم دارن ــا ه ــی ب ــا گاه ــه بچه ه ــی ک ــا بحث های ــل دادن ی ــک، ُه ــوخی های کوچ ش
بــا قلــدری فــرق دارد. قلــدری عملــی اتفاقــی نیســت، بلکــه آزار دادن دیگــران به صــورت 

مــداوم و از روی عمــد اســت.
آیــا کســی در ســرویس یــا زمیــن بــازی مدرســه هســت کــه همیشــه دیگــران را ُهــل 
می دهــد، می زنــد یــا اذیــت می کنــد؟ آیــا کســی در کالس درس هســت کــه همیشــه و 

ــدری اســت. ــد، قل ــد؟ کاری کــه او می کن ــه را مســخره می کن پیوســته بقی
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تو تنها نیستی                                

تقریبــاً همــۀ مــا گاهــی وقت هــا مــورد زورگویــی قــرار گرفته ایــم. ایــن کار ممکــن اســت 
توســط خواهــر یــا بــرادر، بچــۀ همســایه یــا یکــی از هم کالســی هایمان انجــام شــده باشــد.
 اگــر کســی زورگویــی کنــد، تــو ممکــن اســت احســاس تــرس، بی پناهــی و تنهایــی کنی، 

امــا کارهایــی هســت کــه می توانــی در مقابــل زورگویــی انجــام دهی.
یــادت باشــد: حــق هیــچ کســی نیســت کــه مــورد زورگویــی قــرار بگیــرد. اگــر بیشــتر 

ــی. ــاع کن ــودت دف ــل آن از خ ــی در مقاب ــر می توان ــی، بهت ــدری بدان ــارۀ قل درب
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قلدرها چه شکلی هستند؟                                

آن هــا ممکــن اســت هــر شــکل و قد و قــواره ای داشــته باشــند. آن ها را بیشــتر با رفتارشــان 
تشــخیص می دهیــم تا ظاهرشــان.

قلدرهــا معمــوالً صــدای بلنــدی دارنــد و خودخــواه و زورگــو هســتند. آن هــا بــا کارهایــی 
کــه می کننــد و چیزهایــی کــه به دســت می آورنــد احســاس قــدرت می کننــد. قلدرهــا بــا 

دیگــران بدرفتــاری می کننــد تــا بــه چیــزی کــه می خواهنــد برســند.
بچه هــای قلــدر تــالش می کننــد بــا بــد کــردن حــال دیگــران، حــال خودشــان را خــوب 
کننــد. جالــب اینجاســت کــه آن هــا ایــن کارهــا را بــه ایــن دلیــل انجــام می دهنــد کــه، 
از درون، خودشــان احســاس خوبــی ندارنــد. بــرای همیــن اگــر بــه دیگــران زور بگوینــد، 

احســاس قــدرت بیشــتری می کننــد.


