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مطالعات روانشناسی ورزشی

شیوههای مدیریتی رفتار قلدری در کالس درس تربیتبدنی
سمیه غالمی ،1و پرویز رضائی
تاریخ دریافت1396/05/25 :

2

تاریخ پذیرش1396/12/07 :

چکیده
قلدری ،یکی از شایعترین مشکالت مدارس است؛ اما ابعاد این موضوع درکالس تربیتبدنی بررسی نشده
است؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی نمودهای رفتاری قلدری و دستیابی به شیوههای مدیریت
رفتار قلدری ،توسط معلمان تربیتبدنی بود .مطالعة حاضر به شیوۀ کیفی ،ازنوع نظریة زمینهای ،با مشارکت
 15نفر از معلمان تربیتبدنی و با نمونهگیری به شیوۀ نظری و هدفمند انجام شد .روش گردآوری دادهها
مصاحبة عمیق نیمهساختاریافته ،تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت کدگذاری دادهها ،اعتبار مطالعه با استفاده
از بازرس خارجی و اعتبارسنجی ازطریق اعضا انجام شد .یافتههای پژوهش با استفاده از خانوادۀ کدگذاری
که استراس و کوربین ( )1990ارائه کردهاند ،از مصاحبهها استخراج شده است .نتایج نشانداد درحالیکه
معلمان تربیتبدنی و عوامل مدرسه قادر به انجام فعالیتهای مفیدی برای پیشگیری از قلدری هستند،
مدارس ،دانشآموزان و معلمان میتوانند زمینهساز بروز آن باشند.
کلیدواژهها :قلدری ،مدیریت قلدری ،دانشآموزان ،معلمان تربیتبدنی ،نظریة زمینهای.

 .1استادیار مجتمع آموزش عالی الرستان
 .2مدرس دانشگاه فرهنگیان ،تهران (نویسندۀ مسئول)

Email:parvizn30@yahoo.com
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مقدمه
11

بیش از سه دهه است که قلدری در مدارس بهعنوان
یک مسئلة اجتماعی که بهشکل جدی میتواند بر
زندگی و عملکرد تحصیلی بسیاری از دانشآموزان تأثیر
منفی بگذارد ،شناسایی شده است (ریگبی.)2003 2،
قلدری نوعی پرخاشگری همساالن 3است که معموالً
در مدارس روی میدهد (اسمیت و برایان.)2000 4،
قلدری یک رفتار پرخاشگرانه است که موجب
صدمهزدن به فردی دیگر چه بهصورت بدنی ،مانند
ضربهزدن ،هلدادن و لگدزدن یا زبانی ،مانند
طعنهگفتن ،گفتن کلمات رکیک (الویوس )2010 5،و
عاطفی ،مانند شایعهپراکنی ،تهمتزدن ،خبرچینی،
طردکردن ،نادیدهگرفتن و محرومکردن اجتماعی (کورو
و دیالرا )2010 6،توصیف شده است .نانسل 7و
همکاران ( )2001قلدری را رفتار پرخاشگرانه یا
آزاردهندۀ تعمدانه تعریف کردند که یک فرد یا یک
گروه از افراد ،در یک دورۀ زمانی بهصورت مکرر انجام
میدهند و شامل نبود توازن قدرت است .ازنظر
کوالسکی و لیمبر )2013( 8قلدری در معنای عام
بهعنوان یک عمل پرخاشگرانه تعریف میشود که بارها
یک فرد آن را تکرار میکند و دربردارندۀ قدرتی
نامساوی بین فرد قلدر و فرد قربانی است .با توجه به
تعاریف قلدری ،رفتار قلدری پنج ویژگی مهم دارد-1 :
عملی پرخاشگرانه؛  -2این پرخاشگری معموالً ازپیش
برانگیخته نیست؛  -3مکرر اتفاق میافتد؛ -4
دربردارندۀ قدرتی نامساوی بین فرد قلدر و فرد قربانی
است؛  -5در گروههای کوچک اجتماعی روی میدهد
که اعضای آن با هم آشنا هستند (ادیب ،فتحیآذر،
حسینی و بابایی .)2015 ،
1. Bulling
2. Rigby
3. Peer Aggression
4. Smith & Brain
5. Olweus

در فرایند قلدری ،باید بین دو نقش قلدر و نقش قربانی
تمایز قائل شد .افراد قلدر کسانی هستند که پیوسته
دربرابر دیگران با ویژگیهایی مانند برونگرا ،رقابتجو،
پرخاشگر ،متخاصم و تکانشی قلدری میکنند (آهنگر
انزابی و فرجزاده .)2011 ،افراد قلدر ضداجتماعی ،دارای
مشکالت زیاد ،دارای صالحیت و شایستگی کم در
مدرسه ،دارای پیشرفت تحصیلی پایین ،دارای انگیزۀ
تحصیلی کم ،دارای نمرۀ انضباط پایین و غیبتداشتن
از مدرسه (اکبری بلوطبنگان و طالعپسند2016 ،؛ نانسل
و همکاران2001 ،؛  )2004معرفی میشوند .این افراد
در نمایانکردن احساساتی مانند غم و ناراحتی مشکل
دارند ،از تسلطیافتن بر دیگران لذت میبرند و نمی-
توانند رنج پدیدآمده در افراد قربانی را که پیامد رفتار-
های آنان است ،تشخیص دهند (آهنگر انزابی و
فرجزاده .)2011 ،درمقابل ،افراد قربانی کسانی هستند
که بارها توسط افراد دیگر هدف قلدری قرار میگیرند
و ویژگیهایی مانند اجتناب اجتماعی و اضطراب
اجتماعی ،افسرده ،مضطرب ،جداشده و دارای احساس
ناامنی دارند (هاوکر و بولتون .)2000 9،قربانیان در
ارتباط با همساالن خود در مقایسه با دیگر همکالسی-
هایشان بیشتر رنج میبرند .آنها در مدرسه کمتر
احساس شادی میکنند (نانسل و همکاران.)2004 ،
ویژگیهای دیگر آنها عبارتاند از :درونگرابودن،
خجالتیبودن ،محتاطبودن ،تنهابودن ،داشتن مشکالتی
در پیداکردن دوست و سوءمصرف الکل و مواد .بهعالوه
در این افراد اختالالت نقص توجه ،اختالل نافرمانی
مقابلهای و افکار خودکشی مشاهده میشوند و
همچنین ،رنجبردن از مشکالت جسمانی متعددی
شامل مشکالت خواب ،دردهای شکمی ،دردهای
6. Corvo & DeLara
7. Nansel
8. Kowalski & Limber
9. Hawker & Boulton
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جسمی ،اختالالت خوردن ،اسهال و یبوست قربانیان را
دچار رنجش میسازد .افرادی که مدام موردقلدری قرار
میگیرند ،دیگر از مدرسه و نظام تحصیلی لذت
نمیبرند ،میزان شادکامی آنها کاهش مییابد که این
امر تأثیر قابلمالحظهای بر رفتار آنها میگذارد .این
افراد بهدلیل غیبت مکرر از مدرسه ،ازلحاظ تحصیلی
نیز افت میکنند و مشکالت آنها تشدید میشود
(نریمانی ،قاسمینژاد و رستماوغلی.)2016 ،
تابهامروز پژوهشها حاکی از آنند که در هر مدرسهای
میتوان وقوع قلدری را با درجات و شدتهای متفاوت
پیشبینی کرد (اسمیت و بریان .)2000 ،سازمان ملل
متحد در یک پژوهش زمینهیابی بیان کرد در کشور
یونان  23درصد از دختران و  26درصد از پسران ،در
آمریکا  33درصد از دختران و 36درصد از پسران ،در
انگلستان  32درصد از دختران و  32درصد از پسران و
در فرانسه  36درصد از دختران و  34درصد از پسران
تحتقلدری قرار گرفتهاند (پانایوتیس و آنن.)2010 1،
در یک پژوهش انجامشده روی  591دانشآموز ایرانی
 10تا  14ساله 22/6 ،درصد از آنها قربانی قلدری و
 15/7درصد مرتکب رفتار قلدری شدهاند که درمجموع
 38/4درصد از دانشآموزان درگیر رفتار قلدری بودند
(لطفی ،رضائی ،دولتشاهی و محمدخانی.)2014 ،
پژوهشی دربین  132نفر دانشآموز مقطع راهنمایی در
شهرستان زنجان نشان داد که  40/9درصد از
دانشآموزان شاهد قلدری 33/3 ،درصد قربانی قلدری،
 9/8درصد قلدر و  15/9درصد ترکیبی از این حاالت را
تجربه کردهاند (مظاهری تهرانی ،شیری و ولیپور،
.(2016
2
همچنین ،در مطالعهای که فانینگتون ( )1993انجام
داد ،نتایج نشان داد که قلدری در خوابگاهها ،زمینهای
بازی و راهروهای مدرسه بیشتر اتفاق میافتد .در حیاط
1. Panayiotis & Anan
2. Fanington
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ورزش و کالسهای تربیتبدنی ،معلم با شاگردانی
روبهرو است که از نیمکت جدا شدهاند و خود را در
فضای بسته و ساکت با کاغذ ،مداد یا کتاب نمیبینند.
اکنون آنها فرصت پیدا میکنند هرلحظه خواستند،
بنشینند ،بدوند یا از بازی دست بکشند .با توجه به وجود
چنین شرایطی ،پرخاشگری و بینظمی در کالس
تربیتبدنی بسیار شایع هست (فانینگتون1993 ،؛ به
نقل از رمضانینژاد.)2003 ،
وقوع رفتارهای قلدری از هر نوعی مانع رسیدن دانش-
آموزان به حس بهزیستی و شادمانی میشود؛ بنابراین،
شناخت نمودهای قلدری برای کمک به دانشآموزانی
که در فضای مدرسه احساس امنیت فیزیکی و عاطفی
نمیکنند ،ضروری است و شناخت اینکه این رفتارها در
کجا و چه زمانی روی میدهند ،برای تهیة برنامههای
پیشگیری از قلدری الزم است.
تاکنون مطالعات قلدری را بهصورت عمومی بررسی
کردهاند و مطالعات اختصاصی قلدری در ساعت تربیت-
بدنی انجام نشدهاند .این درحالی است که اکنور3
( )2012معتقد است قلدری در ساعت ورزش به دالیلی
چون فضای بزرگتر ،نظارت کمتر معلم ،نظارت محدود
در فضای بازی ،پیشامدهای غیرقابلپیشبینی حین
بازی و ناشناختهبودن عوامل بروز قلدری بیشتر روی
میدهد .پیشامدهای غیرمنتظره آمادگی معلم را برای
مقابلة مؤثر با مشکالتی مواجه میسازد؛ بنابراین،
پژوهش حاضر در وهلة نخست بهدنبال کشف نمودهای
بروز قلدری در ساعات تربیتبدنی است .کشف این
نمودهای قلدری آگاهیبخشی به معلمان و پایش
قلدری در این ساعات را برای ایجاد محیط امنی فراهم
میکند.
بنابراین ،نیاز به مطالعة قلدری در کالس تربیتبدنی
احساس میشود و عالوهبراین ،آگاهینداشتن و
3. O'connor
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کارآمدی معلمان ،شکلگیری باورها و نگرشهای
غیرواقعی دربارۀ قلدری و درنهایت ،راهبردهای ناشیانة
آنان در مقابله با موقعیت ،اغلب به ادامة اختالفها
درمیان همساالن منجر میشود (چارتون)2009 1،؛
درنتیجه ،باید به رفتارها ،شناختها و باورهای معلمان
نیز بهاندازۀ دانشآموزان توجه کرد و دربارۀ اثرهای
مختلف آنها بر دانشآموزان دقیقتر عمل کرد
(گلپرور و بدری.)2016 ،
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر مطالعة شیوههای
مدیریت رفتار قلدری دانشآموزان توسط معلمان
تربیتبدنی است و با درنظرگرفتن محدودیتهای
روشهای کمی در دستیابی به عمق ماهیت و ابعاد
هدف پژوهش ،روش پژوهش نظریة زمینهای که جزو
پژوهشهای کیفی محسوب میشود ،انتخاب شد.
سؤالی که پژوهشگران مطالعة حاضر بهدنبال پاسخ به
آن هستند این است که آیا معلمان نمودهای قلدری-
قربانی را رصد میکنند؟ رفتار قلدری در ساعت درس
تربیتبدنی تحتتأثیر چه عواملی ایجاد میشود؟
معلمان تربیتبدنی چه راهکارهایی برای پیشگیری از
آن دارند؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر درزمرۀ پژوهشهای کیفی ازنوع نظریة
زمینهای2قرار میگیرد .منظور از نظریة زمینهای ،نظریة
برگرفته از دادههایی است که طی فرایند پژوهش
بهصورت نظاممند گردآوری و تحلیل میشود .در این
راهبرد ،گردآوری ،تحلیل دادهها و نظریه که درنهایت
از دادهها استنتاج میشود ،در ارتباط نزدیک با یکدیگر
قرار میگیرند و پژوهشگر بهجایاینکه مطالعة خود را
با نظریة ازپیشتصورشدهای آغاز کند ،کار را با حوزۀ
مطالعاتی خاص شروع میکند و اجازه میدهد نظریه از
دل دادهها پدیدار شود.
مشارکتکنندگان این پژوهش  15نفر از معلمان مرد
تربیتبدنی باتجربة هفت تا  30سال بودند .از
مالکهای ورود به مطالعه ،معلم رسمی تربیتبدنی
آموزشوپرورش بودن ،داشتن سابقة کار مرتبط و تمایل
به شرکت در مطالعه بود .ازآنجاییکه هدف پژوهش
کیفی دستیابی به افرادی است که در حیطة آموزش
درس تربیت بدنی تجربه داشته باشند ،در پژوهش
حاضر عمدتاً از افراد با سابقة بیشتر استفاده شد.

جدول  .1مشخصات تحصیلی معلمان پژوهش حاضر
تحصیالت
تعداد مشارکتکنندگان

کارشناسی
4

کارشناسیارشد
9

دکترای تخصصی
2

در پژوهشهایی که با استفاده از روش پژوهش کیفی
انجام میشود ،تعداد دقیق افراد نمونه ازقبل مشخص
نیست؛ بلکه نمونهگیری در میدان پژوهش انجام
میگیرد و پژوهش زمانی متوقف میشود که به اشباع
نظری3رسیده باشد .در این پژوهش ،متناسب با راهبرد
پژوهش ،نمونهگیری به شیوۀ نمونهگیری نظری 4و

هدفمند بوده است که پس از مصاحبه با  15نفر اشباع
نظری بهدست آمد.
مصاحبهها بهصورت انفرادی و نیمهساختاری و در محل
مناسبی که موردرضایت مشارکتکنندگان بود و در آنجا
احساس راحتی میکردند ،انجام گرفت .ابتدا سؤالهایی
برای آشنایی از مشارکتکنندگان پرسیده شد و بعد از

1. Charlton
2. Grounded Theory

3. Theoretical Saturation
4. Theoretical Sampling
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آن سؤالهای اختصاصیتر مرتبط با هدف پژوهش
مطرح شد.
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش با استفاده از روش
استراس و کوربین )1990( 1و بهصورت کدگذاری در
سه سطح کدگذاری باز 2،کدگذاری محوری 3و
کدگذاری انتخابی 4انجام شد .در مرحلة کدگذاری باز،
شناسایی ،نامگذاری ،توصیف و طبقهبندی دادهها انجام
شدند و در مرحلة کدگذاری محوری ،مفاهیم و مقوله-
هایی که در مرحلة کدگذاری باز شناسایی شدهاند ،در
تجزیهوترکیب جدیدی به یکدیگر مرتبط شدند و
درنهایت ،در کدگذاری انتخابی ،پژوهشگران تالش
کردهاند بتوانند از دل دادهها الگوی تحلیلی را برای
رفتار قلدری دانشآموزان پسر در ساعت درس
تربیتبدنی و شیوههای مدیریتی معلمان استخراج کنند
(استراس و کوربین.)1990 ،
در این مطالعه ،برای دستیابی به اعتبار پژوهش
جنبههای مختلفی درنظر گرفته شدند .استاد راهنما
بهعنوان بازرس خارجی 5در تمامی مراحل پژوهش
نظارت و راهنمایی داشت .در روش کیفی ،از روشهای
دیگر اعتبارسنجی اعتبار ازطریق اعضا است .در این
پژوهش نیز نتایج پژوهش به مصاحبهشوندگان
برگردانده شد و سپس ،با نظر آنها مطابقت داده شد.

قلدری را تحتتأثیر قرار میدهد که در ادامه شرح آنها
آمده است.
 -1عوامل مربوط به معلم
 1-1مقبولنبودن معلم ازلحاظ ورزشی
بیشتر دبیران داشتن تخصص را مالکی برای
مقبولافتادن نزد دانشآموزان میدانستند .درواقع،
دبیران مقبولبودن را پیششرط پذیرش قوانین کالس
میدانند .اگر معلم در انواع ورزشها مهارتهای خود را
نشان دهد ،دانشآموزان از او برای آموزش استفاده می-
کنند و کالس درگیر یادگیری میشود تا اینکه بینظمی
حاکی شود .اظهارهای زیر بیانگر این مورد هستند.
«در بحث آمادگی جسمانی ،تنها سرعت ،قدرت و
استقامت نیست که انسان را آماده میکند و در بحث
آمادگی جسمانی و آمادگی بدن ،حتی نوع لباسی که
فرد میپوشد روی کیفیت کار تأثیر میگذارد .معلمان
ورزش باید بهروز باشند و حتماً بهصورت پیوسته و در
مقاطع زمانی مختلف ،آزمونهای آمادگی جسمانی از
آنها بهعمل آید .یکسری عوامل آمادگی جسمانی را
بهعنوان اساس کار ،معلم ورزش باید دارا باشد .وقتی
یک معلم ورزش با یک شخصیت ورزشی و کاراکتر
خاص یا تیپ و اندام ورزیده سر کالس ورزش حاضر
میشود ،این امر درکنار دانشی که دارد قطعاً
عالقهمندان به ورزش را در آن کالسی که دراختیارش
است ،بیشتر میکند و رغبت دانشآموزان را افزایش
میدهد».
«وقتی خود معلم وسط بازی باشد و مهارت داشته باشد،
واقعاً جو کالس فرق دارد تا معلمی که دانشآموز او را
بیکفایت تلقی کند».
«چنانچه معلم درس تربیتبدنی در مهارتهای حرکتی
و ورزشی تسلط نداشته باشد ،اثربخشی خود را ازدست
میدهد و منجر به بروز گسترهای از مشکالت رفتاری

1. Strauss & Corbin
2. Open Coding
3. Axial Coding

4. Selective Coding
5. External Audits

یافتهها
الف -شرایط زمینهساز بروز قلدری
بروز رفتارهای قلدرمآبانه در ساعت درس تربیتبدنی
معلول شرایطی است .نُه عامل وجود دارند که در سه
مقولة عوامل مربوط به مدرسه ،عوامل مربوط به معلم
و عوامل مربوط به دانشآموز ،ازنظر معلمان بروز رفتار
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در ساعت تربیتبدنی میشود .توانایی معلم در ورزش
خیلی در جو کالس و اقتدارآفرینی برای او تأثیر دارد».
«در کالسی که خود معلم شخص ورزشی باشد و
ازلحاظ ورزشی خودش را ثابت کند ،هیچکس سعی
نمیکند اختالل ایجاد کند».
 1-2نبود قوانین روشن در رابطه با کالسداری و
برخورد با فرد خاطی
علت دیگری که در مصاحبهها بسیار بیان شده است،
نبود قوانین روشن کالسداری و چگونگی برخورد با
فرد خاطی است که زمینة بروز ناهنجاری رفتاری را
فراهم میکند .معلمی موفق بهلحاظ کنترل پرخاشگری
در کالسش بیان کرد« :من جلسة اول مشخص میکنم
که هرکس قوانین را رعایت نکرد از تمرین محروم
میشه .تفهمیم تنبیه انضباطی برام خیلی مهمه و واقعاً
دیدم که تأثیر داره و تو کل سال مشکلی پیش نمیاد».
همچنین ،معلمی گفت« :من خودم برای درگیرنشدن
قد کوتاهها و بلندها و اینکه همه را ببینم ،از صفبندی
زیگزاکی استفاده میکنم و کمتر شاهد هل ،کتککاری
و انجامندادن نرمش هستم» .معلم مجرب دیگری بیان
کرد« :باید قوانین تیمسازی مشخص باشد تا قلدری
پیش نیاید .من خودم تیمسازی توسط سرگروهها دارم.
سرگروهها پس از تعیین توسط خودم یا مقبولیت نزد
دانشآموزان مشخص میشوند و بهنوبت به تشکیل
تیمهای خود می پردازند».
 1-3فعالنبودن معلم و نداشتن طرح درس
دبیران تربیتبدنی بر این باورند که پوشیدن کفش و
لباس مخصوص ،فعالبودن و همگامبودن در ورزشها
کالس را جذاب میکند و مشکالت رفتاری چون
قلدری کمتر بروز پیدا میکند .دبیری با  15سال سابقه
بیان کرد« :وقتی معلم حضور فعالی ندارد و کالس
تحتکنترلش نیست ،قلدری افزایش پیدا میکند .من
خودم وسط بازی هستم .از این سمت تور والیبال به آن
سمت میروم .آنقدر بازی جریان دارد که فرصت بروز
قلدری کم میشود ».اظهارهای یکی دیگر از معلمان
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این بود« :کافی است من کمی حضورم کمرنگ شود و
به دفتر بروم تا برگردم کلی کتککاری شده است.
بعضی معلمان وجدان کاری ندارند .معلم داریم که می
نشیند و اصالً نمیداند در میز تنیس یا طنابزنی چقدر
کتککاری و ناسزا گفتند؛ ولی من دائم رصد میکنم».
عالوهبر فعالبودن ،داشتن طرح درس با برنامة
زمانبندی مشخص موجب پیشگیری از رفتارهای
قلدری میشوند .روزهای کاریای بودهاند که بهعلت
نداشتن طرح درس و سردرگمی دانشآموزان بهعلت
جذابنبودن تمرینات ،دانشآموزان از ورزش
کنارهگیری کردند و در گوشة حیاط درگیر شدند.
الزم است ذکر شود که درمیان عوامل مربوط به معلم،
سطح تحصیالت وی به تمایز در ادارۀ قلدری منجر
نمیشد .سابقة حرفهای معلم در اتخاذ راههای مناسبتر
برای مدیریت قلدری کمککننده است.
 -2عوامل مربوط به مدرسه
 2-1فضای محدود و نبود امکانات و تعداد زیاد دانش-
آموزان در یک کالس
بسیاری از دبیران به کمبود فضای کافی و امکانات الزم
برای بروز انواع رفتارهای خشن اشاره کردند .معلم
ابتدایی میگوید« :مدرسة ما خودش ازبس بیامکانات
است ،عامل پرخاشگری است ».دبیر دیگری نیز با
اظهار ناراحتی گفت« :وقتی یک توپ باشه و این همه
دانشآموز ،معلومه که درگیری پیش میاد« ».فضا بسیار
مهم است من در مدرسهای کار میکردم که همزمان
با هم دو کالس  36نفری ورزش داشتند .فضای موجود
برای یک کالس هم کم بود .بهطبع ،ما شاهد درگیری-
هایی مثل تنه ،زیرپازدن و هلدادن برای خوردن به
دیوار بودیم».
 2-2وجود کادر قلدر در مدرسه
برخی معلمان یکی از عوامل بروز رفتارهای قلدرمآبانه
را الگوگرفتن از معاونان میدانستند .یکی از دبیران با
 21سال سابقه دراینرابطه بیان کرد« :خود معاونین
گاهی سمبل قلدری هستند و بهراحتی زورگویی
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میکنند .من در این مدارس که کادر قلدر دارد،
نتوانستهام بهخوبی قلدری را مهار کنم؛ چون امری
مقبول بهنظرشان است ».معلم دیگری اظهار کرد:
«گاهی ما فرد قلدری که سیلی زده را میفرستیم به
دفتر و خود معاون یک سیلی میزند؛ یعنی من بهخاطر
جرم او را فرستادم دفتر و خود معاون جرم را انجام
میدهد و آن را اقدام تربیتی میداند ».یکی دیگر از
دبیران تربیتبدنی با سابقة  23سال کار گفت« :خود
معاون سر صبح دانشآموز را کتک میزند و او با عقده
وارد کالس ورزش میشود و سر دیگران تالفی می-
کند».
 2-3وجود شرایط چندفرهنگی در مدرسه
در مدارس ایران چندفرهنگیبودن دانشآموزان زیاد
مشاهده میشود .گاهی پذیرش یک فرهنگ صورت
نگرفته است و این امر به رفتارهای پرخاشگرانه نسبت
به گروه اقلیت منجر میشود .اظهارهای دبیران
تربیتبدنی حاکی از بروز قلدری نسبت به گروه متفاوت
ازلحاظ فرهنگی و قومی است:
«وقتی در مدرسه دانشآموزان افغانی داریم ،اوضاع
فرق میکند و بچهها آنها را در تیم و بازی راه
نمیدهند».
«من در مدارس جنوب شهر که هستم ،واقعاً کنترل
کالس مشکل است و اغلب خانوادهها برای زیستن در
این مناطق فرزندان خود را تشویق به قلدری میکنند».
«دانشآموزانی که لهجه دارند ،عمدتاً موردتمسخر قرار
میگیرند».
 2-4تحصیل در رشتههای فنیوحرفهای و مدارس
غیرانتفاعی
دبیران معتقد بودند که در مدارس فنیوحرفهای و
غیرانتفاعی قلدری بیشتر رخ میدهد تا مدارس
نمونهدولتی .دبیری گفت« :من در مدارس نمونهدولتی
مشکلی ندارم؛ اما در مدارس هنرستان و فنی واقعاً ادارۀ
کالس فرق دارد ».یکی از معلمان بیان کرد« :در برخی
از مدارس بهخصوص در مدارس غیرانتفاعی ،فضای
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مناسبی برای ورزش وجود ندارد؛ مگر اینکه سالن
ورزشی برای دانشآموزان کرایه کنند که معموالً این
کار را نیز انجام نمیدهند؛ چون مدیر و مسئوالن
مدرسه تمایل دارند که دانشآموزان در دروس
تخصصی موفق باشند و عملی را برای بهترشدن
ساعات ورزشی دانشآموزان انجام نمیدهند و برای
شرکت بچهها در مسابقات و مراسم ورزشی رضایتی
ندارند و معتقد هستند که به درس دانشآموزان لطمه
وارد میشود».
 -3عوامل مربوط به دانشآموز
 3-1قویهیکلبودن یا داشتن مهارت کالمی-
ورزشی ،درسی یا ثروتمند
کسانی که مرتکب قلدری میشوند ،از نگاه دبیران
قویهیکل هستند یا در ورزش خاصی تبحر دارند که
مقبولبودن برای باندسازی پیدا میکنند .داشتن مهارت
کالمی و درسی نیز از عوامل بروز رفتار قلدری قلمداد
شده است .دانشآموزان متمول نیز با خرج پول برای
خود تیمسازی میکنند .اظهارهای دبیران بهصورت زیر
است:
«من دانشآموز ریزجثة قلدر هم داشتم .او در فوتبال
بسیار قوی بود و گروهبندی دستش بود و قلدری
میکرد».
«بعضیها مهارت کالمی باالیی دارند و با دامنة لغات
زیادی که دارند بقیه را مجاب میکنند که قوانین آنها
درست است و کسی حریف کالمشان نمیشود».
«یه وقت شما میبینید فرد در ورزش قوی نیست؛ اما
فردی مردمدار است و ازنظر کالمی مردم را دوست خود
میکند؛ بنابراین با تعداد دوست زیادی که دارد،
خودبهخود یک تیم تشکیل میدهد و حرف خودش را
میزند».
«دانشآموزانی که ازنظر مالی قوی هستند ،برای بقیه
پول خرج میکنند و برای خودشان گروه دارند و
مشکلآفرینی میکنند .بعضیها هم که درسشان خوب
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است ،برای رساندن تقلب بقیه ازشان حساب میبرند و
به آنها باج میدهند».
 3-2ضعیفبودن عدهای در مهارتهای ورزشی
قلدری گاهی درمقابل دانشآموز دیگری صورت
میگیرد .دانشآموزانی که درمعرض خشم قرار
میگیرند ،اصوالً مهارتهای ورزشی را نیاموختهاند یا
ضعیفالجثه هستند .دبیری در پاسخ سؤال پژوهشگر
که چه کسانی بیشتر موردآزار قرار میگیرند ،گفت:
«من مکرر میبینم که وقت تیمسازی به فردی
میگویند که تو هیچی بلد نیستی .توپ میخواهی چه
کار یا میگویند این بازی بلد نیست ما در تیم راهش
نمیدهیم».
ب -نمودهای قلدری در ساعت تربیتبدنی
رفتارهای قلدرمآبانه در ساعت تربیتبدنی در مقطع
ابتدایی و در مقطع متوسطة اول و دوم متفاوت هستند؛
بااینحال ،نمودهای عمدۀ قلدری در ادامه ارائه شدهاند.
سرپیچی از قوانین کالس ،بازی و برهمزدن
گروهبندیها ،انجامندادن نرمش و گرمکردن،
رعایتنکردن نوبت ،تنندادن به جایگاه خود در
صفبندی و نپذیرفتن باخت ،از مصادیق رفتارهای
قلدرمآبانه در دیدگاه معلمان هستند .این نمونهها بیانگر
این نمودهای رفتاری هستند« .دانشآموزان موقع
گروهبندی همتیمی خود را انتخاب میکنند و بقیه می-
دانند اگر او نیاید بازی گرم نمیشود و به او باج می-
دهند».
«من دانشآموزی دارم که در تیم تنیس است ،زمانیکه
نوبت او در تنیس تمام شده است ،خود را بهزور وارد
گروه والیبال میکند و نظم گروه را بههم می زند».
«من درحال هدایت تیم والیبال هستم و بچهها شکایت
میکنند که فالنی از تنیس باخته؛ اما قبول نمیکند و
از میز کنار نمیرود« ».موقعی که میبازد ،توپ را می-
گیرد و فرار میکند».
 -1خرابکردن وسایل ورزشی یا داشتن حس مالکیت
به وسایل
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گاهی دانشآموزان خشم خود را بر وسایل ورزشی مانند
پارهکردن تور والیبال و توپ ،شوت توپ به فضای
بیرون مدرسه ،ندادن وسایل به سایر دانشآموزان خالی
میکنند.
یکی از مصاحبهشوندگان میگفت« :دانشآموزم توپ
را پاره کرده بود و از او خواستم قلکش را بیاورد تا توپ
نو بخریم».
معلمان دیگر گفتند« :یک روز یکی از دانشآموزان یک
توپ خوب برای زنگ تربیتبدنی آورده بود و فقط به
عدۀ خاصی بازی میداد».
«در یک جلسه به دانشآموز پاس نمیدادند و او توپ
را به بیرون از حیاط مدرسه شوت کرد».
«ما از مخروطهای پالستیکی بهعنوان تیرک دروازه
استفاده میکردیم که دانشآموز عصبانی از داور،
مخروط را شوت کرد».
«راکت بدمینتون را به دو دانشآموز داده بودم و
بههیچعنوان راضی به دادن به نفر سوم نبودند».
 -2خودمحوری در انجام فعالیتها
نوجوانان و گاهی در مقطع ابتدایی ،افراد خودمحورند و
دوست دارند هر چه خود میخواهند اتفاق بیفتد .معلمان
این خودمحوری را اینگونه توصیف کردند« :دانشآموز
خودمحور قلدر دایم که به دیگران میگوید که توپ
مال من است و دردست میگیرد و اجازۀ شروع بازی
نمیدهد و این موضوع آغازگر جنگ کالسی میشود».
دبیری دیگری مشاهدههای خود را اینگونه شرح داد:
«قلدرها انتظار دارند همة تیم فقط به او پاس بدهند و
اگر پاس داده نشود ،جنجال راه میاندازند».
 -3قلدری فیزیکی
خشونت جسمانی در هلدادن ،رعایتنکردن صف در
مدرسه ،گازگرفتن ،پرتاب اشیا ،درگیری با همکالسیها
و گاهی اوقات با دبیر و کارکنان مدرسه دیده میشود.
یکی از دبیران گفت« :فردی که منجر به گل به خودی
شده است ،کتک بدجوری میخورد».
 -4قلدری کالمی
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خشونت کالمی نظیر توهین ،تحقیر ،تهدید ،ترساندن،
تمسخر و گذاشتن القاب روی دیگران و غیره است.
یکی از معلمان تجربهاش را با پژوهشگر اینگونه
درمیان گذاشت« :توهینکردن و ناسزاگفتن موقع
گلخوردن خیلی زیاد است و همینطور تمسخر افراد
ضعیف در تکنیکهای ورزشی».
ج -نحوة برخورد معلمان تربیتبدنی با
قلدری
دبیران در پاسخ به این سؤال که وقتی فردی رفتار
قلدری را مرتکب میشود چه واکنشی نشان میدهید،
از روشهای انضباطی مختلفی نام بردند که در ادامه
دربارۀ آنها توضیح داده میشود.
 -1تنبیه فیزیکی دانشآموز توسط معلمان
معلمان در ابتدای شروع کار از روشهای ناپخته
استفاده کرده بودند و با کسب تجربه روشهای دیگری
را بهکار میبستند .معلمی با  11سال سابقة کار گفت:
«من اوایل کار ،قانونی گذاشتم که هر فحش مساوی
با یک سیلی .واقعاً این قانون اشتباه بود و اصالً قابلیت
اجرا نداشت ».دیگری گفت« :اوایل کارم به هر دلیلی
برخورد فیزیکی میکردم .این برخورد تشنج ایجاد می-
کرد و االن دیگر این کار را انجام نمیدهم و با کمک
روانشناس توانستهام به صفر برسانم ».معلم دیگری
ابراز کرد« :من اوایل حسابی گوشمالی میدادمشان و
بهصورت فیزیکی درگیر شدم که منجر به دخالت
خانوادهها شد».
 -2نادیدهگرفتن
نادیدهگرفتن فحش ،هل و سایر مصادیق رفتار
قلدرمآبانه ،یکی دیگر از روشهای برخورد معلمان بود؛
البته نادیدهگرفتن گاهی بهدلیل بیحوصلگی ابراز شد و
گاهی بهعنوان تکنیک اصالح رفتار .معلمی بیان کرد:
«چه کسی حوصله دردسر دارد؟ خودشان با هم کنار
میآیند .بچه هستند ».معلم مجرب دیگری گفت« :من
درمورد دانشآموزان  10تا  11سال نادیده میگیرم؛ اما
از  12به بعد حتماً برخورد میکنم».
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 -3سپردن مسئولیت به فرد قلدر
یکی از شیوههایی که تمامی معلمان از آن استفاده
میکردند ،سپردن مسئولیت به شاگردان بود .معلمان
معتقد بودند که مسئولیت شاگرد را به ساختهشدن
وامیدارد و فردی که به او مسئولیت داده میشود،
درحقیقت با این عمل به او شخصیت داده شده است.
گفتههای معلمان حاکی از این عقیده است.
«من به آنها مسئولیت میدهم تا حواسشان از قلدری
پرت شود؛ مثالً مسئول گرمکردن و جمعکردن توپ و
غیره باشند .این مسئولیتدادن منجر میشود که
خودشان کالس را اداره کنند».
«من قلدرها را مأمور انتظامات میکنم».
«من قلدرها را کاپیتان میکنم که بهجای فحش و دعوا
تواناییاش را نشان دهد».
 -4اقدام به رشد فکری و آشنایی با حقوق دیگران
برخی معلمان معتقد بودند که ازطریق ذکر داستانها و
بیان مسائل حقایق و واقعیتها میتوانند سطح آگاهی
و اندیشه دانشآموز قلدر را باالتر ببرند و او را به تدریج
پخته و ورزیده کنند .یکی از دبیران بیان میکرد« :من
به فرد خاطی میگویم همان قدر که تو از کالس سهم
داری ،دیگران هم سهم دارند .حقوق همکالسیها را
به وی گوشزد میکنم ».مشارکتکنندۀ دیگری گفت:
«من دائم از شاگردان اخالق ورزشی میخواهم .به
آنها بیاهمیتبودن بردوباخت را میگویم .به آنها
تذکر میدهم که چیزی که از شما بیاد دوست و
همکالسی میماند ،اخالق است؛ نه تعداد گل و شوت».
 -5محرومیت و جریمه
کمکردن نمرۀ انضباط و ورزش برای بعضی از معلمان
در کنترل کالس اثربخش بوده است .عدۀ دیگری نیز
با محرومکردن فرد از بازی او را به پذیرش قوانین وادار
میکنند .معلمی با  18سال سابقه میگفت« :در کالس
من ،هر کس نظم را بر هم بزند از آن ساعت محروم
میشود و اگر بیشتر شد از جلسات بعد نیز محروم می-
شود و باید در گوشهای بنشیند ».دررابطهبا معدل معلمی
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بیان کرد« :من از نمرۀ ورزش کم میکنم؛ البته این
روش برای دانشآموزان زرنگ و دارای خانوادههایی که
معدل برایشان مهم است ،اثر میکند» .یکی دیگر از
معلمان اظهار کرد« :من قلدرها از را تیم حذف میکنم
و هیچ چیز زجرآورتر از نشستن کنار زمین نیست».
 -6حلوفصل خشونت و ایجاد آشتی
بعضی از معلمان معتقد هستند که افراد خودشان
صالحیت حل مشکالت را دارند .این گروه افراد
درگیرشده را حاضر میکنند و به آنها فرصت میدهند
مشکل خود را حل کنند تا بتوانند به بازی برگردند.
معلمی با هفت سال سابقة کار گفت« :هرکس با
دیگری درگیر شود هر دو را حاضر میکنم و از آنها
میخواهم آشتی کنند؛ وگرنه اجازۀ بازی ندارند .من یک
صندلی صلح دارم .به افراد درگیر قلدری و فرد مظلوم
دو دقیقه اجازه میدهم مباحثه کنند و مشکل خود را
حل کنند».
 -7صحبت دربارۀ مشکل و نزدیکی عاطفی به فرد قلدر
برخی معلمان قلدری را نشانهای بر مشکل ارتباطی فرد
میدانند و با برقراری رابطة صمیمانه سعی در کشف
الیههای عمیق پرخاشگری میکنند .معلمی با تجربة
 20سال کار گفت« :دانشآموز پرخاشگری بود که زنگ
ورزش کار را سخت کرده بود .من ابتدا در وقتهای
آزاد بهصورت شخصی و صمیمانه با او گفتوگو
میکردم و سعی در شناخت رفتارش میکردم و دریافتم
که ریشة اصلی ،پرخاشگری و استرس در خانواده است.
خانوادهای بودند که کاری به ورزش نداشتند و شغل پدر
و ارتباط عاطفی والدین با فرزند بر وضعیت پرخاشگری
او تأثیر داشت .پس از مشورت با دیگر دبیران و دریافت
اتفاقنظر آنان با بنده جلسات خصوصی با حضور مدیر
مدرسه و ولی دانشآموز برگزار شد که طی این
مذاکرهها ارتباط پرخاشگری با دیگر عوامل و نتایج
پرخاشگری و رفتار فرد پرخاشگر و عوامل تقویتکننده
و بازدارندۀ این رفتار مشخص شد ».معلمی دیگر گفت:
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«من به فرد قلدر نزدیک میشوم تا مشکالت شخصی-
اش را به من بگوید .آنها گاهی وقتی ما را یاور خود
بدانند دست از خرابکاری بر میدارند».
 -8واگذاری آنها به کادر اداری و مشاور
اگر معلمان خود نتوانند کاری انجام دهند ،در مراحل
نهایی دانشآموز را به کادر اداری و مشاوره ارجاع می-
دهند .یکی از مشارکتکنندگان بیان کرد« :در چند
زنگ ورزش از مشاور دعوت کردم و بهصورت
خصوصی با دانشآموز صحبت میکرد .از خانواده،
دوستان ،همساالن و وضع خانوادگی آنها پرسید و
دانشآموز را در جلسات متعدد راهنمایی و مشاوره
کرد» .یکی از معلمان گفت« :اگر زیاد قلدریش تکرار
شود و قوانین من نتواند کنترل کند ،می فرستمشان
پیش مدیر .مدیر اسامیشان را در دفتر انضباطی ثبت
میکند و از هر دو تعهد می گیرد که دیگر در محیط
مدرسه با هم درگیر نشوند و آنها را به کالس
میفرستد».
 -9توجیهکردن والدین وکمکگرفتن از اولیای
دانشآموز
اگر اقدامات معلم و کادر مدرسه راه به جایی نبرد،
والدین به مدرسه فراخوانده میشوند .یکی از معلمان
بیان کرد« :جلسات متعددی با همکاری مدیر مدرسه
برای اولیای دانشآموز گذاشته شد و درزمینة مشکل
فرزندشان صحبت شد؛ چون ،آموزشهای مفید بدون
حمایت والدین غیرممکن هستند».
د -برخورد با قربانیان
معلم بهعنوان رهبر دانشآموزان در فضای بازی است.
مواقعی که درگیری بین افراد پیش آید ،وی باید دخالت
کند تا از وقوع آسیب جلوگیری کند .اقدامات معلمان از
دعوت به گذشت تا آموزش مهارتهای پایهای متفاوت
است.
 -1دعوت به گذشت
اغلب معلمان درمقابل فحش و هلدادن ،افراد شاکی و
یا قربانی را دعوت به گذشت و نادیدهانگاری میکنند.

شیوههای مدیریتی رفتار قلدری در کالس ...

دبیری گفت« :من به آنها میگویم حاال یه چیزی
گفته .شما حساس نشو .فکر کن به خودش گفته».
 -2سرزنش فرد قربانی و نصیحتهای عامیانه
تعداد زیادی از معلمان نصیحتکردن را روش خود برای
مداخله انتخاب کردهاند .دعوت به مقابلهبهمثل ،سرزنش
ناتوانی قربانی و نصیحت مبتنی بر عبارت «اینگونه
نباش» ازجمله رهنمودهای این دسته از معلمان هستند.
معلمی بیان کرد« :دانشآموزی به من بگوید فالنی مرا
هل داد ،من میگویم مقابلهبهمثل کن .بهنظرم اگر
جواب بدهد ،فرد قلدر از رو میرود ».دیگر عبارات
بیانشدۀ دبیران به شرح زیر هستند:
«خودت برو حقت را بگیر و خودت را ثابت کن».
«من حق به آنها نمیدهم و سرزنششان میکنم .در
یک ورزش نمیتوانی حقت را بگیری در زندگی چکار
میکنی؟»
 -3آموزش مهارتهای پایه
ازآنجاییکه داشتن مهارت در ساعت ورزش عنصر
موفقیت است ،عدهای از معلمان دانشآموزان ضعیف را
که موردحمله قرار میگیرند ،حمایت و یاری میکنند و
آموزشهای الزم را به آنها میدهند .دبیری تجربة
خود را بدینصورت شرح داد« :اکثراً قربانیها مهارت
ندارند و من خودم جداگانه با آنها کار میکنم که به
خودباوری برسند».
 -4سوقدادن به ورزشهای انفرادی و سایر ورزشها
بخشی از معلمان افراد قربانی را بهسمت ورزشهای
انفرادی سوق میدهند تا پذیرفتهنشدن آنها در تیم را
جبران کنند .یکی از معلمان توضیح داد« :افراد ضعیف
در تیم خوب نیستند و من آنها را بهسمت ورزشهای
انفرادی مثل طنابزنی یا دوومیدانی هدایت میکنم».
 -5اجبار گروه در پذیرش فرد در تیم
وقتی فرد مسخره میشود و از تیم کنار گذاشته میشود،
برخی معلمان تیم را مجبور به پذیرش او میکنند و از
آنها میخواهند به قوانین گوش دهند .دبیری بیان -
کرد« :وقتی به کسی میگویند ما تو را نمیخواهیم،
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روحیة فرد خیلی خراب میشود .من دقیقاً او را در همان
تیم میگذارم .تیم ضعیفبودن او را با دویدن بیشتر
جبران میکند».
ه -راهکارهای پیشگیری از بروز قلدری
 -1فراهمکردن تجهیزات
در بسیاری از مدارس ،اگر اصرار مربی ورزشی نباشد یا
اینکه مدیر فردی ورزشی نباشد ،بودجة درنظرگرفتهشده
برای ورزش را در زمینههای دیگر خرج میکنند .در
بسیاری از مدارس نیز که فضای کافی و مناسبی وجود
ندارد.
دبیری راهکارهای خود را بیان کرد« :اگر مدرسه تنیس،
توپ ،طناب و غیره بهاندازۀ کافی داشته باشد ،هرکس
بهسمتی سوق پیدا میکند و از کالس لذت میبرد.
باوجود تنوع فعالیت کمتر شاهد قلدری ازنوع به تیم
راهندادن و غیره میشویم .چون خود فرد ضعیف سراغ
ورزشهای دیگر میرود».
 -2تخصصیبودن دبیر ورزش و پویایی وی
هرکس که مدرک ورزشی دارد ،دلیل بر ورزشیبودن
آن فرد نیست .افرادی وجود دارند که مقطع لیسانس
تربیتبدنی تحصیل میکنند ،اما همچنان در این مقوله
ضعیف هستند .این امر از آنجا نشأت میگیرد که این
دانشآموزان در رشتههای تحصیلی موردعالقة خود
موفق به قبولی نمیشوند و بهناچار به رشتة تربیتبدنی
روی میآورند؛ بنابراین ،بهنظر معلمان اگر دبیران
ورزشیای که دارای مدرک ورزشی هستند ،درکنار
مدرک ورزشی یک تخصص ورزشی در یک رشتة
خاص را نیز با باالترین مدرک داشته باشند ،فوقالعاده
میتوانند به بهبود ورزش در آموزشوپرورش کمک
کنند.
یکی از دبیران بیان کرد« :من همکار دارم که توپ را
میدهد به بچهها و میرود در دفتر مینشیند؛ نه
تخصصی ،نه وجدانکاری و نه طرح درسی .کالس اگر
بخواهد پویا باشد ،خود معلم باید مهارت داشته باشد و
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لباس ورزشی بپوشد و همگام با سایر شاگردان بدود و
سرگرم باشد».
 -3استعدادیابی و اهمیت به همة ورزشها
طبیعی است که در هر کالسی انواع استعدادها وجود
دارند .یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش پرخاشگری،
هدایت هر فرد در استعداد خود است .همچنین ،اگر همة
ورزشها در ساعت ورزشی پوشش داده شوند ،باالخره
هر فردی در یکی از آنها استعداد دارد .معلمی گفت:
«در منطقة ما ،رشتة ورزشی مثل دوومیدانی آنچنان
فعالیتی ندارد و شاید یک بار دراینزمینه مسابقهای
برگزار شده است و به ورزشهایی که ورزش مادر
هستند بها داده نمیشود».
دبیر دیگری اشاره کرد« :خب در کالس من سه دسته
افراد هستند .در حد قهرمانی ورزش بلدند ،در حد
معمول و کسانی که هیچی بلد نیستند .اگر نتوانم اینها
را مدیریت کنم و برای هرکدام برنامه بریزم ،کالس
میدان جنگ میشود».
 -4آموزشمحوربودن کالس درس و ارائة محتوای
آموزشی به معلم
اگر معلم درس تربیتبدنی را جدی بگیرد و فعاالنه به
آموزش بپردازد ،همه سرگرم هستند و رفتارهای
مشکلساز کمتر بروز میکند .در رابطه با این مقوله
یکی از دبیران که تجربة تدریس ورزش در هر سه
مقطع ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را دارد ،اظهار
داشت« :متأسفانه ،نسبت به فعالیت دبیر ورزش دیدگاه
غلطی وجود دارد؛ یعنی خیلی افراد فکر میکنند در
زنگ ورزش کار خاصی صورت نمیگیرد و همة دبیران
و معلمان ورزش فقط زنگ ورزش را بهطور ظاهری و
بدون برنامة خاصی دنبال میکنند؛ در حالیکه معلمان
ورزشی وجود دارند که واقعاً برای این ساعت انرژی و
زمان میگذارند و مانند دروس دیگر مثل فیزیک،
ادبیات ،شیمی و غیره ،درسشان را جدی میگیرند و
طرح درس دارند و بهطور منظم اموری چون گرمکردن،
تمریندادن ،بازیکردن و درنهایت ،ارزشیابی صورت
میگیرند .این کالس برای من و برخی همکاران بسیار
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مهم و جدی است .ازطرفی ،برای رسیدگی به
کالسهای ما بازدیدهایی از منطقه صورت میگیرد و
ما کامالً تحتکنترلیم؛ البته هنوز همکارانی داریم که
مثالً توپ یا وسیلهای ورزشی به بچه ها میدهند ،آنها
را بدون هیچ برنامهای به حال خود رها میکنند و اصالً
کار خاص و منسجمی انجام نمیدهند .اگر محتوای
آموزشی هر دوره ابالغ میشد ،خیلی اوضاع بهتر می-
شد».
 -5آشناکردن معلمان و کادر با مباحث روانشناسی و
علوم رفتاری
آشنایی با مراحل رشد و خصوصیات هر دوره ،تعامل با
فراگیران را آسان میکند .بهعالوه ،دانستن روشهای
تغییر رفتار کمک شایانی به حل رفتارهای ناسازگارانة
دانشآموزان میکند .یکی از معلمان اظهار کرد« :یکی
از مشاوران درمورد اهمیت حفظ اسامی شاگردان به من
گفت .من نام کوچک آنها را که میگویم ،خیلی
احساس شخصیت میکنند و از طرفی چون نامشان را
بلدم اگر کاری کنند ،میدانند از انضباطشان کم میشود
چون اسم همه را بلدم».
 -6وضع قوانین روشن مناسب با فضای حاکم بر
مدرسه
بدونشک ،برای تدریس و دستیابی به اهداف
آموزشوپرورش ،وجود شرایطی الزم است؛ ازجملة این
شرایط میتوان به نظم حاکم بر کالس بهعنوان عامل
مهمی اشاره کرد؛ زیرا ،کالسی که در آن اولین گام
یادگیری (یعنی نظم و انضباط ،مشارکت در فعالیت و
جلب توجه فعال شاگردان) اعمال شود ،بهیقین نتایج
مطلوبی نخواهد داشت .روشهای کالسداری و نظم
کالس در ایجاد انگیزه برای یادگیری دانشآموزان و
جلوگیری از خشونت بسیار مؤثر است .دبیر یکی از
مدارس گفت« :هربار من اول سال تحصیلی قوانین را
روشن کردم و این قوانین با کادر مدرسه نیز هماهنگ
بود ،کالس عالی بود».
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شکل  .1مقوالت وخردهمقوالت حاصل از کدگذاری

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی رفتار قلدری دانشآموزان پسر
در ساعت درس تربیتبدنی و شیوههای مدیریتی
معلمان ،ازمنظر نظریة زمینهای و برحسب تجارب
گروهی از معلمان پرداخت .این نخستین پژوهش
انجامشده در نوع خود در این حوزه است؛ بنابراین،
پژوهش کیفی داخلی و خارجیای که بهطور مستقیم
به این موضوع پرداخته باشد ،یافت نشد؛ اما نتایج
بهدستآمده با پژوهشهای کمی فراوانی همخوانی
دارد.

بررسی تجارب معلمان تربیتبدنی نشان داد که بروز
رفتارهای قلدرمآبانه در ساعت درس تربیتبدنی معلول
شرایطی است .نُه عامل وجود دارند که در سه مقولة
عوامل مربوط به مدرسه ،عوامل مربوط به معلم و
عوامل مربوط به دانشآموز ،ازنظر معلمان بروز رفتار
قلدری را تحتتأثیر قرار میدهند .در ادامه نمودهای
عمدۀ قلدری در پنج عامل بیان شده است .همچنین،
در این بررسی نحوۀ برخورد معلمان تربیتبدنی در دو
مقوله و  15عامل جمعآوری و مشخص شد .درنهایت،
راهکارهای پیشگیری از قلدری در شش عامل بیان شد.
در این پژوهش مشخصشد که مقبولنبودن معلم
ازلحاظ ورزشی میتواند در بروز قلدری نقش داشته
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باشد .اگر معلم در انواع ورزشها مهارتهای خود را
نشان دهد ،دانشآموزان باانگیزه میشوند و کالس
درگیر یادگیری میشود تا اینکه بینظمی حاکم شود.
نتایج پژوهش نادریان جهرمی ،علیمحمدی و
حجتیمقدم ( )2014نیز نشان داد که تواناییها و
مهارتهای معلمان مانند تسلطنداشتن معلمان تربیت-
بدنی در ادارۀ کالسها ،آشنانبودن آنان با اصول و
مهارتهای تدریس ،نداشتن برنامههای متنوع ورزشی
و مورددلخواه دانشآموزان و بیتفاوتی و بیانگیزگی در
کالس ،در بروز رفتارهای ناهنجار در کالسها نقش
مؤثری دارند.
یکی دیگر از طبقات پژوهش حاضر ،نبود قوانین روشن
در رابطه با کالسداری و برخورد با فرد خاطی بود.
درصورت وجود قوانین مدون و روشن ،معلم بهواسطة
قانونمداری و پذیرش نقش توسط دانشآموزان بهتر
میتواند کالس را اداره کند .درواقع ،معلمان همیشه
قادر به فهم عمیق و واقعی از قلدری و راهبردهای
مدیریت آن نیستند و بهتر است ابتدا قوانین روشنی
وضع کنند (فریسن ،هاسلبلد و هولمکوویست1،
.)2012
فعالنبودن معلم و نداشتن طرح درس ،عامل دیگر بروز
قلدری است .درواقع ،معلم تربیتبدنی با ارائة برنامه-
های ورزشی مفرح و موردپسند دانشآموزان و داشتن
نشاط درحین تدریس موجب میشود که آنان با روحیه
و اطاعتپذیری بیشتری به ورزش بپردازند و درنتیجه،
نافرمانی از دستورات معلم و بیانضباطی بین آنان
کاهش یابد (نادریان جهرمی و همکاران.)2014 ،
عامل دیگر زمینهساز بروز قلدری مربوط به مدرسه که
معلمان مطرح کردند ،فضای محدود و نبود امکانات و
تعداد زیاد دانشآموز در یک کالس بود .فضای محدود
و تعداد دانشآموز زیاد در یک مدرسه باعث برخورد

دانشآموزان با هم و درنتیجه ،نزاع بیشتر میشود.
همسو با این یافته ،ما )2002( 2معتقد است قلدری در
مدارسی که فضای کوچکتری دارند ،بیشتر روی
میدهد.
وجود کادر قلدر در مدرسه خود برانگیزانندۀ قلدری
است .دانشآموزان با الگوبرداری از رفتار تنبیهکردن
توسط کادر مدرسه و نبود نظارت صحیح توسط آنها،
مرتکب قلدری میشوند .نتایج مطالعة مظاهری و
همکاران ( )2016نشان داد که هنگام وقوع قلدری
اقدامات مسئوالن مدرسه بیشتر تقویتکنندۀ قلدری
بوده است تا کاهشدهندۀ آن و بهدلیل رابطة معکوس
بین میزان نظارت مسئوالن مدارس و میزان شیوع
قلدری در سالنها ،میدان ورزش و سالن غذاخوری،
افزایش نظارت مسئوالن مدرسه احساس میشود.
وجود شرایط چندفرهنگی در مدرسه نیز بهعنوان عامل
قلدریکردن معرفی شد .اگر در مدرسه دانشآموزان به
فرهنگهای مختلف ازقبیل لهجههای متفاوت احترام
نگذارند یا قلدریکردن دانشآموز در مدرسه توسط
والدین یک ارزش برای احقاق حق فرزندشان قلمداد
شود ،زمینة شکلگیری رفتار قلدری بالقوه وجود خواهد
داشت .الویوس ( )2010یکی از اصول کلیدی برای
پیشگیری از قلدری در مدارس را ایجاد جو و فرهنگ
مثبت ازقبیل خوشایندبودن تفاوتها ،تنوعهای
فرهنگی و ارتقای روابط احترامآمیز بین اجتماع مدرسه
میداند.
از عوامل دیگری که زمینهساز بروز قلدری است،
تحصیلکردن در رشتههای فنیوحرفهای ،هنرستانها
و مدارس غیرانتفاعی است .همانطورکه هانسون،
آستین و ژنگ )2011(3بیان کردند ،مدارس با شاخص
عملکرد علمی باال ،بهطور قابلتوجهی میزان پایینی از
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قلدری را در مقایسه با مدرسههایی با شاخص عملکرد
علمی پایین دارا هستند.
ازمیان عوامل مربوط به دانشآموز ،اولین عامل
قویهیکلبودن یا داشتن مهارت کالمی -ورزشی،
درسی یا ثروتمندبودن است .دانشآموزانی که از سطح
قدرت (بدنی ،کالمی و مالی) بیشتری برخودار هستند،
مستعد ساختن گروههای کوچک دانشآموزی و اعمال
زور به سایر دانشآموزان هستند .گلیو  ،فان ،کاتون و
ریورا )2008(1نیز باور دارند که افراد قلدر احتماالً نسبت
به قربانیان خود ازنظر جسمی قویتر هستند؛ بنابراین،
چون قربانیان احتمال صدمة خود را درنظر میگیرند ،به
خواستههای افراد قلدر تن میدهند تا از خود محافظت
کنند.
ضعیفبودن عدهای در مهارتهای ورزشی زمینهساز
قربانیشدن در ساعت ورزش است .دانشآموزان
ضعیف معموالً سرگروهها آنها را برای تیم انتخاب
نمیکنند یا پس از اجرای بازی بد از تیم با سرزنش و
گاهی هلدادن از تیم طرد میشوند .درواقع ،به گفتة
اٌکونور ( ،)2012ناتوانی ورزشی بهعنوان یک کاتالیزورِ
بهانهدادن برای قلدری عمل میکند؛ درنتیجه ،ضعیف-
بودن بهعنوان عاملی برای قربانیشدن در کالس
تربیتبدنی است.
یکی از نمودهای رفتار قلدری در این پژوهش ،سرپیچی
از قوانین کالس و بازی و برهمزدن گروهبندیها مانند
انجامندادن نرمش و گرمکردن ،رعایت نوبت نکردن و
تنندادن به جایگاه خود در صفبندی است .رفتار ضد
اجتماعی؛ یعنی رفتارهایی که با سرپیچی از قوانین به
رفاه دیگران آسیب میزنند ،بهعنوان نمودهای رفتار
قلدری معرفی شدهاند (اکبری بلوطبنگان و طالعپسند،
.)2016
نمود دیگر رفتار قلدری ،خرابکردن وسایل ورزشی یا
داشتن حس مالکیت به وسایل بیان شده است.
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درحقیقت ،رفتارهایی مانند پارهکردن تور والیبال و توپ،
شوت توپ به فضای بیرون مدرسه ،ندادن وسایل به
سایر دانشآموزان ،بیانگر پرخاشگری ،رفتار تکانشی و
لذت تسلطیافتن بر دیگران هستند که از نگاه آهنگر
انزابی و فرجزاده ( ،)2011بهعنوان نمودهای رفتار
قلدری معرفی شدهاند.
خودمحوری در انجام فعالیتها ،نمود رفتاری دیگری از
قلدری معرفی شده است .افراد خودمحور دنیا را با نگاه
خود میبینند و قادر نیستند رنج پدیدآمده در افراد
قربانی را که پیامد رفتارهای آنان است ،تشخیص دهند
(آهنگر انزابی و فرجزاده.)2011 ،
قلدری فیزیکی و قلدری کالمی از نمودهای رفتار
قلدرمنشانه هستند .رفتارهایی مانند ضربهزدن،
هلدادن ،لگدزدن ،طعنهگفتن و گفتن کلمات رکیک،
بهعنوان نمودهای قلدری درنظر گرفته شدهاند (الویوس
.)2010،
درمورد نحوۀ مدیریت قلدری ،معلمان مبتدی اظهار
کردند که از تنبیه فیزیکی ،کمکردن نمرۀ انضباط و
ورزش استفاده میکنند و این روشها برای بعضی از
معلمان در کنترل کالس اثربخش بودهاند .عدۀ دیگری
نیز با محرومسازی فرد از بازی او را به پذیرش قوانین
وادار میکنند .طبق یافتة صالحی ،پاتل ،پورآوری و
تقوی ( ،)2016یکی از راهکارهای معلمان استفاده از
تنبیه است و سریعترین اثرگذاری را برای متوقفکردن
قلدری دارد.
نادیدهگرفتن ،فحش ،هل و سایر مصادیق رفتار
قلدرمآبانه ،یکی دیگر از روشهای برخورد معلمان بود.
معلمان یا آگاهی وکارآمدی الزم را درزمینة مدیریت
قلدری ندارند یا بهدلیل نگرانی از کفایت تواناییهای
خود در مقابله با موقعیت ،چنین پدیدههای رفتاری
کالس را نادیده میگیرند (فریسن و همکاران.)2012 ،

1. Glew, Fan, Katon & Rivara

44

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،25پاییز 1397

یکی از شیوههایی که تمامی معلمان از آن استفاده می-
کردند ،سپردن مسئولیت به شاگردان بود .سپردن
مسئولیت به دانشآموز کمک میکند فرد شرایط واقعی
مدیریت کالس را درک کند و از رفتارهایی که بر-
همزنندۀ آرامش کالس است ،خودداری کند .صالحی و
همکاران ( )2016ارتقای روابط میانفردی و تقسیم
مسئولیت در کالس درس را بهعنوان راهکارهای
پیشگیری از قلدری بیان کردند.
تعدادی از معلمان معتقد بودند که ازطریق ذکر
داستانها ،بیان مسائل ،حقایق و واقعیتها ،میتوانند
سطح آگاهی و اندیشة دانشآموز را باالتر ببرند و او را
بهتدریج پخته و ورزیده کنند .برخی معلمان قلدری را
نشانهای بر مشکل ارتباطی فرد میدانند و با برقراری
رابطة صمیمانه سعی در کشف الیههای عمیق
پرخاشگری میکنند .بعضی از مکانیسمهایی که در
کنترل بدرفتاریهای کالس کمک میکنند ،عبارتاند
از :مثبت نگهداشتن فضای کالس ،محیط کاری
هدفمند ،ایجاد مدیریت مؤثر کالسی و سیستم
تشکیالتی ،پیادهسازی عملی برنامهها ،تقسیم نقشها
و کارها ،پرورش رابطة مثبت و حمایتی با دانشآموزان
(بایلی )2001 1،و همچنین ،معلمان با آموزش
شیوههای حل مسئله به دانشآموزان ،مداخلة
غیرمستقیم برای مقابله با قلدری انجام میدهند
(گلپرور ،بیرامی و میرنسب.)2015 ،
بعضی از معلمان معتقد هستند که افراد خودشان
صالحیت حل مشکالت را دارند .این گروه افراد
درگیرشده را حاضر میکنند و به آنها فرصت میدهند
مشکل خود را حل کنند تا بتوانند به بازی برگردند.
معلمان تمایل دارند از مداخلة مستقیم در موقعیت
خودداری کنند و بهجای آن از دانشآموزان بخواهند

خودشان مسئله را حل کنند (هاشمی ،گلپرور و فتحی
آذر.)2015 ،
در روند مداخله ،معلمان اگر خود نتوانند کاری انجام
دهند ،در مراحل نهایی دانشآموز را به کادر اداری و
مشاوره ارجاع میدهند .اگر اقدامات معلم و کادر مدرسه
راه به جایی نبرد ،والدین به مدرسه فراخوانده میشوند.
پدیدارشناسی (ماجکراوا ،هاجدوا و
مطالعات
آندریجکویس )2014 2،نشان دادهاند که حمایت والدین
با دادن واکنشهایی مانند حمایت عاطفی و ارتباطی از
فرزند ،صحبتکردن با عوامل مدرسه ،صحبت با والدین
فرد قلدر و درجریانگذاشتن آنها برای مقابله با
قربانیشدن فرزندان بسیار اهمیت دارد.
در عامل مربوط به نحوۀ برخورد معلمان با دانشآموزان
قربانی ،اغلب معلمان درمقابل فحش و هلدادن افراد
شاکی ،قربانی را دعوت به گذشت و نادیدهانگاری می-
کنند و درواقع ،همدلی با دانشآموز دراینزمینه وجود
ندارد .همسو با این یافته ،پژوهش داکاس ،استین و
زان )2009( 3نشانداد که دخالت معلمان و عوامل
مدرسه هنگام وقوع قلدری و همدلی آنها با
دانشآموزان قربانی پایین است.
تعداد زیادی از معلمان نصیحتکردن را روش مداخله-
ای خود برای قربانی انتخاب کردهاند .دعوت به
مقابلهبهمثل ،سرزنش ناتوانی قربانی و نصیحت مبتنی
بر عبارت «اینگونه نباش» ،ازجمله رهنمودهای این
دسته از معلمان هستند .معلمان با باورهای
جرئتمندانه ،بیشتر تمایل دارند از مداخلة مستقیم در
موقعیتها خودداری کنند و بهجای آن از دانشآموزان
بخواهند خودشان مسئله را حل کنند (گل پرور و
همکاران.)2015 ،
ازآنجاییکه داشتن مهارت در ساعت ورزش عنصر
موفقیت است ،عدهای از معلمان دانشآموزان ضعیف را
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که موردحمله قرار میگیرند ،حمایت و یاری میکنند و
آموزشهای الزم را به آنها میدهند .درواقع ،این
روش درست است؛ زیرا ،مطالعات نشان میدهند که
نقص در ویژگیهای شخصی مانند خودکارآمدی فردی
و اجتماعی و عزتنفس رابطة منفی معناداری با میزان
قربانیشدن دانشآموزان دارد (چاترز.)2012 1،
بخشی از معلمان افراد قربانی را بهسمت ورزشهای
انفرادی سوق میدهند تا پذیرفتهنشدن آنها در تیم را
جبران کنند .در پژوهش کیفی گلپرور و همکاران
( )2015مشارکتکنندگان بیاعتنایی همساالن را یکی
از دالیل اصلی تدوام قربانیشدن خود میدانستند.
پژوهشها نشان دادهاند درصورتیکه مدرسه واجد
عوامل حمایتی آشکار باشد ،میزان رفتارهای دفاعگرانة
همساالن هنگام وقوع قلدری افزایش مییابد (چاترز،
.)2012
رفتار دیگر معلمان با دانشآموزان قربانی که مسخره
میشوند و از تیم کنار گذاشته میشوند ،این است که
تیم را مجبور به پذیرش او میکنند و از آنها میخواهند
به قوانین گوش دهند .این روش مثبت است؛ زیرا،
درحقیقت سطح قربانیشدن با بیاعتنایی و نپذیرفتن
در گروه همساالن و توجهنکردن به قربانی همبستگی
مستقیمی دارد (الویس.)2010 ،
مقولة راهکارهای پیشگیری از بروز قلدری ،یافتة دیگر
این پژوهش است .در این مقوله ،اول ،فراهمبودن
تجهیزات ورزشی ،دوم ،متخصصبودن معلم تربیت-
بدنی و پویایی وی ،سوم ،استعدادیابی و هدایت دانش-
آموز بهسوی استعداد خودش و اهمیت به همة ورزشها
و چهارم ،آموزشمحوربودن کالس درس و ارائة
محتوای آموزشی به معلم ،بهعنوان راهکارهای
پیشگیری از بروز قلدری بیان شدهاند .در حمایت از این
نتایج ،پژوهش نادریان جهرمی و همکاران ()2014
نشان داد که تواناییها و مهارتهای معلمان در بروز
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رفتارهای ناهنجار در کالسها نقش مؤثری دارند.
مواردی مانند تسلطنداشتن معلمان تربیتبدنی در ادارۀ
کالسها ،آشنانبودن آنان با اصول و مهارتهای
تدریس ،نداشتن برنامههای متنوع ورزشی و
مورددلخواه دانشآموزان ،بیتفاوتی و بیانگیزگی در
کالس ،نبود وسائل و تجهیزات ورزشی موردنیاز و کافی
و نبود فضاهای ورزشی مستقل در مدارس ،از عوامل
دیگر مؤثر در بروز ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان
هستند .پنجمین عامل ،آشناکردن معلمان و کادر با
مباحث روانشناسی و علوم رفتاری است درواقع،
آگاهینداشتن و ناکارآمدی معلمان ،شکلگیری باورها
و نگرشهای غیرواقعی دربارۀ قلدری و درنهایت،
راهبردهای ناشیانة آنان درمقابله با موقعیت ،اغلب به
ادامة اختالفها درمیان همساالن منجر میشود
(چارتون .)2009 ،ششمین عامل ،وضع قوانین روشن
مناسب با فضای حاکم بر مدرسه است .چاترز ()2012
بیان کرد ،درصورتیکه مدرسه دارای عوامل حمایتی
آشکار باشد ،میزان رفتارهای تدافعی همساالن هنگام
وقوع قلدری افزایش مییابد.
برای پیشگیری از قلدری در ساعت تربیتبدنی
پژوهشی انجام نشده است؛ اما مقولهها و مؤلفههای
بهدستآمده از پژوهش حاضر ،متغیرهای قابلتأملی را
برای پژوهشهای آینده دراختیار پژوهشگران قرار می-
دهند و نتایج آنها در شناسایی و پیشگیری از عوامل
مؤثر در بروز قلدری در ساعت درس تربیتبدنی
کاربردهای مفیدی دارد؛ ازجمله:
 -1ساخت مدارس بهصورتیکه فضای مناسب و
استانداری برای دانشآموزان داشته باشد؛
 -2آموزش کادر اجرایی مدرسه به روشی که عالوهبر
درک درست از قلدری ،خود عامل زمینهساز قلدری
نباشند؛

1. Chatters
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 با توجه به اینکه ماهیت برخورد با فرد قلدر و قربانی-6
 یافتههای این پژوهش دراینزمینه،متفاوت است
میتواند راهگشای معلمان تربیتبدنی برای رفتار با
.افراد قلدر و قربانی باشد
راهکارهای پیشگیری از رفتار قلدری که در این
 میتوانند مورداستفادۀ مدیران،پژوهش بهدست آمدهاند
 کارشناسان تربیتبدنی،باالدستی برای برنامهریزی
ادارههای آموزشوپرورش برای برگزاری دورۀ آموزشی
 مدیران مدارس و معلمان،برای معلمان تربیتبدنی
.تربیتبدنی قرار گیرند
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 معلمان تربیتبدنی درجهت کسب تواناییهای الزم-3
- تدوین قوانین کالس،برای اجرای مهارتهای ورزشی
داری و مسئولیت درقبال فعال نگهداشتن کالس درس
تربیت بدنی آموزشهای الزم را ببینند؛
 دانشآموزان برای دفاع از خود دربرابر سایر-4
دانشآموزان قویهیکل و توانمند آموزش ببینند؛
 معلمان تربیتبدنی با استفاده از نمودهای قلدری-5
 میتوانند درک بهتر،که در این پژوهش بهدست آمدهاند
از آن داشتهها باشند و با دیدن این نشانهها رفتار درستی
داشته باشند؛
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Abstract
Bullying is one of the most prevalent problems in schools, but its dimensions
in physical education classes have not been addressed yet. Therefore, this
study aimed to identify behavioral appearance of bullying and achieving
manegement methods of bullying behavior by physical education teachers.
Present study has been carried out in terms of a grounded theory by
participation of 15 physical education teachers through theoretical and
purposive sampling. Data collecting method has been done through semi
structured in-depth interview, data analysis via data coding, Study validity
through external inspector, validation by member. The findings of the study
are extracted from interviews by using open and axial coding presented by
Strauss and Corbin. The results show that although teachers and school
principals are capable of conducting useful activities in order to prevent
bullying, but schools, students and teachers can pave the way for bullying.
Keywords: Bullying, Bullying Management, Students, Physical Education
Teachers, Grounded Theory
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