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 Background and Purpose: Bullying is a very common phenomenon which brings about intense 

psychological consequences for the people involved. It may lead to the development of antisocial 

personality disorder and violent behavior in adolescents and adults. One of the approaches and 

treatment programs to cope with bullying is a bullying prevention and modification program for 

children and adolescents with bullying behaviors. According to this program, educating children and 

adolescents increases their awareness of the nature of the disorder and helps them control and reduce 

their inappropriate behaviors. This study aimed to identify the components of bullying prevention in 

the theory of individual psychology. 

Method: This study was a qualitative research. The study sample included 5 books written by Alfred 

Adler and Dreikurs on the methods of coping with bullying in children. Inductive content analysis 

was used to analyze the data and the simultaneous coding method was used to provide validity. 

Results: Based on the results, seven major components were specified: family-child cooperation, use 

of group and friendly relationship, equal communication, position and responsibility, child's 

cognition, modification of beliefs and behaviors, and hope, encouragement, and empowerment.    

Conclusion: Results of this study indicate that classic works of individual psychology are useful 

references for finding preventive and interventional guidelines for bullying. It may be said that due 

to the emphasis on social context, prevention, and strengths of children and adolescents, the 

individual psychology provides an appropriate ground to understand and prevent bullying. Results 

of the present research can be used in developing individual and group programs for preventing or 

modifying bullying. 
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مقاله پژوهشی

 شناسی فردی: یک مطالعه کیفیهای پیشگیری از قلدری کودکان در نظریه روانمؤلفهشناسایی 
 

 4، ایلناز سجادیان3، امیر قمرانی2*، شعله امیری1محبوبه حسینی

 اصفهان، ایران اسلامی، آزاد شناسی تربیتی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاهدکترای روان . دانشجوی1

 اصفهان، ایران دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده شناسی،روان گروه استاد. 2

 ایران اصفهان، دانشگاه شناسی،وروان تربیتی علوم دانشکده خاص، نیازهای با کودکان شناسیروان گروه استادیار .3

  ایراناصفهان،  اسلامی، آزاد واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه بالینی، شناسیروان گروه . استادیار4

 

 مشخصات مقاله
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 قلدری،
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  اصلاح رفتار

 

 

 

 

 
 

 12/20/79دریافت شده: 

 11/12/79پذیرفته شده: 

 19/27/77منتشر شده: 

شناختی زیادی را به دنبال دارد. قلدری ممکن است آغاز اختلال شخصیت ای بسیار شایع است که عواقب روانقلدری پدیده زمینه و هدف: 

 یریشگیبرنامه پ ،یقلدر پدیده یبرا یدرمان یهاو برنامهآوردها ییکی از روضد اجتماعی و رفتارهای خشن در نوجوانی و بزرگسالی باشد. 

آموزش کودکان و نوجوانان موجب افزایش شناخت آنان از مطابق با این برنامه، کودکان و نوجوانان است.  درو اصلاح این رفتار منفی 

ترتیب پژوهش حاضر با هدف  . بدینو کاهش دهندمهار کرده مناسب خود را کند تا رفتارهای ناماهیت اختلال شده و به آنها کمک می

 ی انجام شد. فرد یشناسروان هینظرچارچوب در  پیشگیری از رفتار قلدری یهامؤلفه ییشناسا

های مقابله کتاب از آثار ترجمه شده از آلفرد آدلر و درایکورس درباره شیوه 0روش این پژوهش، کیفی و نمونه مورد مطالعه شامل  روش:

استقرایی؛ و به منظور تعیین اعتبار، از روش کدگذاری  ها، از روش تحلیل مضمونتحلیل داده و با قلدری در کودکان بود. جهت تجزیه

 همزمان استفاده شد. 

اند از: جلب مشارکت خانواده و مدرسه؛ استفاده از گروه و اصلی استخراج شد که عبارت مؤلفه 9بر اساس نتایج به دست آمده،  ها:یافته

 کودک، اصلاح باورها و رفتار؛ و امید، دلگرمی، و توانمندسازی.  ارتباط دوستانه؛ برقراری ارتباط برابر؛ جایگاه و مسئولیت؛ شناخت

ودهای شناسی فردی، منبع سودمندی برای یافتن رهنمپردازان رواندهند که آثار کلاسیک نظریههای پژوهش نشان مییافته گیری:نتیجه

بر نقاط  دیو تأک ی،ریشگیپ ،یبر بافت اجتماع دیتأک لیبه دل یفرد یشناسروان ای برای قلدری هستند و شاید بتوان گفتپیشگیرانه و مداخله

های ز یافتهکند. اقلدر، فراهم می کار با کودکان نیو همچن یاز قلدر یریشگیدرک و پ یرا برا یچارچوب مناسب ،قوت کودکان و نوجوانان

 ری استفاده کرد. های انفرادی و گروهی پیشگیری یا اصلاح قلدتوان در طراحی برنامهاین مطالعه می
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 مقدمه
رفتاری پرخاشگگگرانه اسگگت که شگگامل ارعاب یا تهدید هدفمندی 1قلدری

تر یا از لحاج اجتماعی اسگگت که در آن فردی که از لحاج جسگگمی قوی

فردی قدرتمند است از توان خود برای تهدید و تحقیر فرد دیگر استفاده 

ویژگی آن، تکرار آن رفتگار و همچنین عگدم توازن قدرت  .(1کنگد )می

(. پیش از این، پژوهشگگگران، قلدری را نوعی اتیت و آزار 3و  2اسگگت )

حول عنوان بخشی از ت کردند و چنین رفتارهایی را بهمعمولی توصیف می

هایی دارد که (؛ امگا قلگدری ویژگی4گرفتنگد )طبیعی کودکی در نظر می

(. 0کند )های معمول دوران کودکی و نوجوانی مجزا میآن را از شیطنت

های معمول، قربانیان قلدری، به طور مکرر مثال، بر خلاف شوخیبه طور 

تواننگد از خود دفا  گیرنگد و نمیمورد آزار و اتیگت فرد زورگو قرار می

 (. ۹کنند )

شماری روزه بر افراد بیشگمول اسگت که همه ای جهانقلدری پدیده

و در  (. کودکان و نوجوانان زمان زیادی را در مدارس9گذارد )تأثیر می

تمال ها احکنند. در این موقعیتکنار کودکان و نوجوانان دیگر صرف می

بروز رفتار قلدری وجود دارد. در آمریکا تقریباً از میان هر چهار کودک 

(. اما در مورد میزان شگگیو  8شگگود )و نوجوان، یک نفر قربانی قلدری می

ندارد. در قلگدری و درصگگگد قربگانیان قلدری در ایران آمار دقیقی وجود 

( شیو  قلدری در مدارس روستاهای استان زنجان، بیش از 7یک مطالعه )

میزان قلدری در آمریکا بود؛ به طوری که حدود یک سگگوم از کودکان، 

درصد از کودکان،  42درصد، قلدر؛ و بیش از  12قربانی قلدری؛ حدود 

یو  شگگرسگگد قلدری در ایران نیز شگگاهد قلدری بودند. بنابراین به نظر می

 بالایی داشته باشد. 

تواند یک عامل خطر مواجهه با زورگویی در کودکی و نوجوانی می

هگگا و همچنین در بزرگسگگگالی جگگدی برای سگگگلگگامگگت روان در این دوره

محسوب شود. افراد قلدر یا قربانیان قلدری در دوران کودکی و نوجوانی، 

پزشگگگکی فراوانی از جمله مشگگگکلات در بزرگسگگگالی با مشگگگکلات روان

، افسگگردگی، اختلال شگگخصگگیت ضگگد 2یاختلال رفتار هنجاراضگگطرابی، 

(. علاوه بر این، 11و  12شگگوند )اجتماعی و احتمال خودکشگگی روبرو می

                                                           
1. Bullying 

2. Conduct disorder 

زای دیگری مانند مشگگگکلات یادگیری، حرمت قلدری پیامدهای آسگگگیب

 (. 13و  12دارد ) پایین، احساس ناامنی و مصرف موادرا نیز به همراه 3خود

و  نمود در سگگنین کودکیرفتار قلدری و به طور کلی رفتارهای برون

نوجوانی بگه عنوان یکی از نمودهگای اختلال رفتار هنجاری و به ویژه نو  

(. به طوری که در 14شگگگود )فگاقد همدلی در نظر گرفته می -سگگگنگگدل

ی در لمصگاحبه تشگخیصگی اختلال رفتار هنجاری، در نسگخه والدین، سؤا

( مشخص شد 1۹(. در یک مطالعه )10مورد قلدری کودک وجود دارد )

که قلدری مسگگتقیم با مشگگکلات رفتار هنجاری در ارتباط اسگگت. در این 

تر از پسگگگران بود. در مطالعه دیگری مطگالعه، این ارتباط در دختران قوی

( نشگگگان دادنگد کگه وجود اختلگگال رفتگگار هنجگگاری 19واون و همکگاران )

ه بینی کنگد. به همین ترتیب، کودکانی کنگد رفتگار قلگدری را پیشتوامی

کی و از پزششوند بیشتر احتمال دارد که مشکلات رواندرگیر قلدری می

ها نشگگگان (. این پژوهش18جملگه اختلال رفتار هنجاری داشگگگته باشگگگند )

تواند به عنوان یک ای برای قلدری میدهنگد کگه هر برنگامگه مگداخلگهمی

رای درمان یا کاهش نشانگان اختلال رفتار هنجاری در نظر روش مکمل ب

 گرفته شود. 

دهد که شیو  بالای قلدری و عوارض جدی آن در کنار هم نشان می

ای در این موضگگگو ، اهمیت زیادی دارد و اقدامات پیشگگگگیرانه و مداخله

توانگد بگه افزایش سگگگلگامت عمومی جامعه کمک کند. از آنجایی که می

تد، افابط اجتماعی کودکان و نوجوان در مدارس اتفاق میبخش اعظم رو

ها نیز در فضگگاهای آموزشگگی و در جای تعجب نیسگگت که اغلب قلدری

(. با توجه به 17دهد که در آن بزرگسگگالان حضگگور ندارند )جایی رخ می

و پرورش بر اهمیت ایجاد مدارسی که از این نکته، متخصگصگان آموزش 

برای  گرسازی فضاهایی امن و حمایتفراهمکند و قلدری پیشگگیری می

(. در پاسگگب به این نیاز، در سگگراسگگر دنیا 22اند )آموزان تأکید کردهدانش

هایی هسگگتند تا رفتارهای زورگویانه را بسگگیاری از مدارس به دنبال روش

فراهم کنند « ضگگگدقلدری»آموزان محیطی مگدیریگت کننگد و برای دانش

(21 .) 

ای زیادی در سگگگط  های پیشگگگگیرانه و مداخلهبرای قلگدری برنگامگه

ها معمولاً به دنبال اجرای (. این برنامه24و  23، 22اند )مدرسه تدوین شده

3. Self esteem 
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ها و والدین را ای هماهنگ هستند که مدارس، کودکان قلدر، معلمبرنامه

شگگگوند و به دنبال ایجاد هویتی مثبت و عملکردی سگگگالم در شگگگامگل می

 دکننیم انیب نیز نظرانپژوهشگگران و صاحب(. 20آموزان هسگتند )نشدا

کل  آوردیرو کی ،یمربوط به مقابله با قلدر یهاکه لازم است در تلاش

های ضد (. اگرچه برنامه2۹و  0) نگر در نظر گرفته شودکل ای یامدرسگه

قلدری شگگگامل راهبردهای زیادی برای ارتقای سگگگلامت و شگگگایسگگگتگی 

کودکان هسگتند، تأثیر آنها بر رفتار قلدری چندان واض  نیست اجتماعی 

تر و دارای های ضگگگدقلدری سگگگاده(. به طور کلی اجرای برنامه28و  29)

چیده و های پیکنندگان آنها، مؤثرتر از برنامههای آشگگناتر برای اجرامؤلفه

 (. 27ناآشنا هستند )

ی زمینه قلدرشگناسی فردی برای پیشگیری و مداخله در اصگول روان

کودکان و نوجوانان قابل اسگگگتفاده اسگگگت، زیرا که این اصگگگول در درجه 

گیری الگوها و اهداف نادرست در محیط اجتماعی را نخست نحوه شکل

های کودکان کننگد و دوم اینکه با تأکید بر نقاط قوت و تواناییتبیین می

و  32د )ننکشناختی آنها کمک میو نوجوانان، به ارتقای بهزیسگتی روان

آدلر  یفرد یشگگگناسگگگروان هیدر نظر یدیکل یاواژه یعلاقه اجتماع(. 31

ند کی، نقش بزرگی را بازی میزندگ یمعنگا در تعیینواقع  اسگگگت و در

(، بیانگر احسگگگاس پیوسگگگتگی با 33مفهوم علگاقگه اجتماعی آدلر )(. 32)

 ،دیگران و احسگاس مسگئولیت در مقابل سگایر افراد است. علاقه اجتماعی

(. افرادی 34توان آن را آموزش داد )اگرچه تا حدی تاتی اسگگگت، اما می

که از نظر علاقه اجتماعی مشگکل دارند، ممکن اسگت احسگاسگگات درونی 

 نیدر چن ( و این احساس کهتری30شده کهتری و ناامیدی داشته باشند )

در  طیدر مورد مح یوبیمع یهاهیفرضگگ گیریسگگبب شگگکل ،ییهاتیموقع

شگود. در نتیجه فرد را به سمت رفتارهای ناکارآمد اجتماعی می تهن فرد

ر دهند و دپذیر جهت میحساسیت یا محتاطانه حد از شیبهای و واکنش

دهند یا او را مستعد دست زدن به موقعیت مورد قربانی واقع شدن قرار می

تواند به احسگگگاس کهتری همچنین می (.3۹کنند )رفتگارهگای قلگدری می

ب تواند موجاحسگاس برتری منجر شود و احساس برتری به نوبه خود می

(. این 39جویی نسگگبت به دیگران شگگود )سگگوا اسگگتفاده از قدرت و برتری

شود. زندگی نامناسب در کودکی می گیری سبکموضگو  باع  شگکل

رفتارها را تعیین  سبک زندگی نحوه سازماندهی، واکنش و مهار جهان و

(. طرفدارن آدلر اعتقاد دارند که تمام رفتارها هدفمند هستند. 38کند )می

توانند رفتار و بگه منظور شگگگنگاخگت اهگداف یک کودک، مشگگگاوران می

(؛ بنابراین، با توجه به این 32پیگامگدهگای مرتبط بگا آن را بررسگگگی کنند )

تار ی و اصگگگلاح رفهایی را برای پیشگگگگیرتوان روشهای نظری، میتبیین

 قلدری کودکان و نوجوانان تدوین کرد. 

مندی در جهت مطالعه عمیق و بگا این حگال، تگاکنون هیل تلاش نظام

شناسان فردی به خصوص آدلر و درایکورس به تحلیل محتوای آثار روان

منظور دسگتیابی به یک نظریه اختصاصی آدلری برای تبیین پدیده قلدری 

ابله با آن انجام نشگگده اسگگت. در پژوهش حاضگگر با های احتمالی مقو راه

کتگگاب از آثگگار آدلر و درایکورس کگگه از  0تحلیگگل محتوای اسگگگتقرایی 

شگگگود به شگگگناسگگگی فردی هسگگگتند، تلاش میپردازان شگگگاخص رواننظریه

ها شیوه ها وهایی برای مقابله با قلدری دسگت یابیم. یافتن این روششگیوه

 هایای منسگگگجم و کاملاً بر اسگگگاس دیدگاهکند تا برنامهبگه ما کمک می

شگگناسگگان فردی برای پیشگگگیری و مداخله در قلدری پردازان رواننظریه

 تدوین کنیم. 

 روش
روش پژوهش حاضگگر کیفی کنندگان: شرررک الف( طرح پژوهش و 

ها از راهبرد مطالعه و تحلیل اسگگگناد اسگگگتفاده آوری دادهجهت جمع بود،

 استقراییهای حاصگل از این روش بر اسگاس تحلیل مضمون شگد، و داده

سگگناد آماری پژوهش که شگگامل تمامی ا از جامعه. تجزیه و تحلیل شگگدند

یل طی مطگالعه و تحل درایکورس آثگار آدلر ومربوط بگه قلگدری مبتنی بر 

انتخاب  کورسیکتاب از آثار آدلر و درا 0ای شگگگامل بود، نمونه اسگگگناد

ه از نمونه به جامع هاافتهی میتعمهدف این مطالعه نه  کهییازآنجاشگگگدند. 

های مناسب بود؛ در های عمیق از نمونه، که کسب درک و دادهتربزرگ

مند گیری هدفی یعنی نمونهتصگگگادفریغهای نتیجه پژوهشگگگگران از روش

 برای انتخاب آثار آدلر و داریکورس،برای انتخاب نمونه استفاده کردند. 

ابتدا در وبسگایت کتابخانه ملی جمهوری اسگلامی ایران، آثار ترجمه شده 

پرداز به زبان فارسگگگی جسگگگتجو شگگگد. دو دلیل انتخاب آثار این دو نظریه

لط نویسگگندگان به زبان آلمانی و ترجمه شگگده به زبان فارسگگی، عدم تسگگ

کتاب  7همچنین عدم دسترسی به منابع زبان اصلی بود. در مرحله نخست 

کتگاب از درایکورس( انتخاب شگگگدند. البته از هر  0کتگاب از آدلر و  4)

خاب ها انتترین ترجمهکتاب بیش از یک ترجمه وجود داشگگگت که دقیق
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اری که در آنها مطالبی در تر و آثهای مهمشگگگدند. در مرحله دوم، کتاب

کتاب  0مورد مفاهیم نزدیک به قلدری وجود داشت بررسی و در نهایت 

کتاب از درایکورس( انتخاب شدند. نام و اطلاعات  3کتاب از آدلر و  2)

ها در جدول زیر تکر شده است.این کتاب

 

 عنوان نام سند

 1397طاهره جواهرساز،  والتربران ولف، آلفرد آدلر، ترجمهشناسی، مؤلف شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روان الف

 1397نظریات کاربردی تربیت کودکان، مؤلف آلفرد آدلر، ترجمه محمدحسین سروری،  ب

 1387علیرضا روحی و حمید علیزاده،  فرگوسن، رودلف دریکورس، ترجمهانضباط بدون اشک، مؤلفان پرل کسل، ایوا درایکورس پ

 1388حمید علیزاده و علیرضا روحی،  مدیریت کلاس، مؤلفان رودولف درایکورس، برنیس برونیا گرونوالد، فلوی چایلدرزپپر، ترجمهفنون  ت

 1373حمید علیزاده و علیرضا روحی،  کودکان خوشبخت، مؤلفان رودولف درایکورس، ویکی سولتس، ترجمه ج

 

 1ها از روش تحلیل مضگگگمون جهگت انجام فرایند تحلیل داده: ب( ابزار

ی تحلیل هاترین تکنیکاسگگتقرایی اسگگتفاده شگگد. این روش، یکی از رایج

 یبرا یمختلف یهگگاروش (.42و  37هگا در مطگالعگات کیفی اسگگگت )داده

 را دنبال یخاص یندهایاز آنها، فرا کیمضمون وجود دارد که هر  لیتحل

 بیگگ( در پژوهش خود، بگا ترک41و همکگاران ) یجعفری. عگابگدکنگدیم

 گام ندیفرا (222۹) (، براون و کلارک2212و هاروکس ) نگگیروش ک

در پژوهش  اند.کرده شگگگنهادیمضگگگمون پ لیجهت تحل یگام و جامع بگه

 تیروش و مراحل آن رعا نید ممکن اتلاش شگده است تا ح زین ضگرحا

 گام به گام ندیفراانجام شگگود.  یمضگگمون منسگگجم لیتا بتوان تحلشگگود 

و همکاران در قالب سگگه مرحله، شگگش  یجعفریتوسگگط عابد یشگگنهادیپ

و  هیسه مرحله کلان الف( تجز املش ندیفرا نیا است.اقدام  ستیو ب ،گام

ردن ک کپارچهیج( ادغام و  و متن، ریو تفسگگ  یمتن، ب( تشگگر فیتوصگگ

در  ، امابودهمراه  لیو تحل ریمراحل با تفسگگ نیا . همهباشگگدیم مجدد متن

 .آمداز انتزا  به دست  یسط  بالاتر ل،یهر مرحله از تحل

( پس از متن فیو توصگگگ هیگگتجزدر مرحلگگه نخسگگگت ): ج( روش اجرا

ها و مطالعه و مرور های مورد نیاز و آشگگگنایی اولیه با دادهآوری دادهجمع

شگگگکل گرفت. های اولیه درمورد کدگذاری و الگوها ها، ایدهمکرر داده

های مورد نظر شگگد تا مفاهیم، کدها و سگگپس اقدام به بررسگگی متون کتاب

و   یتشرمضامین مرتبط با سؤالات پژوهش آشکار شود. در مرحله دوم )

های ( چگارچوب کدگذاری مشگگگخص شگگگد و متن به بخشمتن ریتفسگگگ

هگای مورد نظر کگدگذاری تر تقسگگگیم شگگگده و پس از آن دادهکوچگک

 (کردن مجدد متن کپارچهیادغام و د. در مرحله سوم )زنی( شدن)برچسب

                                                           
1. Thematic Analysis (TA) 

ها به پایان رسگگگید، مضگگگامین از پس از اینکگه کگدگذاری اولیه همه داده

اند. در این زده شگده( استخراج شدههای کدگذاری شگده )برچسگبداده

به  نیشگگد تا مضگگام یسگگع ین،مضگگام یشگگترب یشمجدد و پالا یبا بررسگگگام 

د ناشگگکلان ب ی،به اندازه کاف یزو ن یرتکراریو غخاص، مجزا  یاندازه کاف

 از متن را شگگگامل شگگگود. ییهاشگگگده در بخش مطرح هاییدهتا مجموعه ا

با  ینو کنترل مضگگگام یبررسگگگ همچنین در مرحله سگگگوم، اقداماتی از قبیل

 یه،پگا ینانتخگاب مضگگگام ین،مسگگگتخرج، مرتگب کردن مضگگگام یکگدهگا

 ییدو اصگگلاح و تأ ینمضگگام یهانقشگگه یمترسگگ یر،دهنده و فراگسگگازمان

 شده یشنهادپژوهشگر مضامین پ شد. در نهایتانجام  ینمضگام یهاشگبکه

ها را بر اساس آنها تحلیل ها را تعریف و تعدیل، و دادهجهت تحلیل داده

 Atlas Tiافزار برای تسگگگهیگل فراینگد کگدگذاری و تحلیل، از نرم کرد.

رد فزایش اعتبار توسگگط دو فاسگگتفاده شگگد. متن این پنج کتاب به منظور ا

دیگر )اسگتاد مشاور و دستیار پژوهش( بازخوانی شد و در آخرین مرحله 

های کیفی، هر گونه تفاوت نظر بین کدگذاران در پنج جلسگگگه از تحلیل

 پژوهشی مورد بح  قرار گرفت تا کدگذران به توافق دست یافتند.

 هایافته

م های مورد تحلیل، به طور مستقیدر هیل یک از کتاب نتایج نشان داد که

ها و ای از تبیینای نشد، با این حال بخش عمدهبه موضگو  قلدری اشگاره

که  ها، مطالبی عمومی بودندپیشنهادهای تربیتی مطرح شده در این کتاب

توان آنهگگا را در مورد همگگه کودکگگان بگگه کگگار برد. همچنین در این می

جود کنند وفیگدی درباره کودکانی که بدرفتاری میهگا مطگالگب مکتگاب
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توان آنها را به کودکان قلدر نیز تعمیم داد. در این تحلیل، دارنگد کگه می

گیرند، مورد توجه قرار ندادیم. از کودکگانی را کگه مورد قلدری قرار می

مضگگگمون اصگگگلی )مضگگگامین  9کدگذاری و تحلیل عمیق مطالب کتاب، 

( 1اند از: )فراگیر( استخراج شد. این مضامین اصلی عبارت

 
 مضامین اصلی و فرعی :1 شکل

 

( اسگگگتفاده از گروه و ارتباط 2؛ )جلب مشگگگارکت خانواده و مدرسگگگه

( شناخت 0( جایگاه و مسئولیت؛ )4( برقراری ارتباط برابر؛ )3دوسگتانه؛ )

( امید، دلگرمی، و توانمندسازی. 9( اصلاح باورها و رفتار؛ و )۹کودک؛ )

، شگگگبکه مضگگگامین مربوط به این مضگگگامین )مفاهیم 1همچنین در شگگگکل 

 شان )مضامین فرعی( ارائه شده است.دهندهفراگیر( و مضامین سازمان

 : جلب مشارک  خانواده و مدرسه1مضمون اصلی 

ن فرعی مشگگارکت خانواده و مدرسگگه این مضگگمون دربردارنده دو مضگگمو

اسگگگت. مطابق با این مضگگگمون، مدرسگگگه و خانواده لازم اسگگگت در تربیت 

کودک با یکدیگر همکاری کنند. در هر برنامه آموزشی برای کودکانی 

کنند، لازم اسگت والدین، معلمان، و حتی مشگاوران مدرسه که قلدری می

به عنوان اولین محل  مشگگارکت داشگگته باشگگند. والدین و خانواده کودکان

برای تربیگت فرزنگدان نقش عمیقی در بهبود رفتگارهگای کودکگان دارند؛ 

 تواند بسیار مؤثر باشد. بنابراین حضور و همکاری آنها می

آوری های جمعحاصگگل از اسگگناد یهاافتهیمطابق با  مشررارک  خانواده 

ده در که خانوا یتیاهم لیاسگگگتنتاج کرد که به دل گونهنیا توانشگگگده می

از  یآموزشگگ در برنامه شگودپیشگگنهاد میرفتار کودکان دارند،  یدهشگکل

 عنوان بهو خانواده کودکان  نیها اسگگگتفاده کرد. والدو خانواده نیوالگد

 یادر بهبود رفتارهبسگگگیار مهمی فرزندان نقش  تیگترب یمحگل برا نیاول

 اریسب تواندیم یحضگور آنها در جلسات آموزش نیبنابرا؛ دنکودکان دار

 تند:شرح هسدین اسناد ب نیحاصگل از ا یهاافتهیاز  ییهامؤثر باشگد. مثال

 شگگگانیارینشگگگان داد که کمک و  نیبهتر اسگگگت به والد: از سگگگند یمثال
کرد و به  یدارد که آنها را راضگگگ تیاهم یلیخ نیضگگگرورت دارد. همچن

 مصاحبه و مذاکره دوستانه کشاند.

 نامدرسه و افراد درون مدرسه ازجمله معلم و مشاور .مشرارک  مدرسه

یر غ. معلمان معمولًا هستندمهم  اریبس یگاهیجا یکودک دارا یدر زندگ

 یرو یاملاحظه قابل یآموزش اتکه تأثیر هسگتند یکسگ نیاول نیوالداز 

د توانبرگزاری جلسگگات با اعضگگای خانواده می .گذارندیمبه جا کودک 

هم بگه پیشگگگگیری و هم بگه کاهش رفتارهای زورگویانه کودکان کمک 

توانند در این فعالیت کنگد. علگاوه بر والگدین، مشگگگاوران مدرسگگگه نیز می

توان از معلمگگان نیز دعوت کرد؛ زیرا در مشگگگارکگگت کننگگد. همچنین می

 مهار خشم

 حرم  خود و اعتماد به خود افزایش
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صگگگورتی که در تربیت خانوادگی یک کودک کمبودی وجود داشگگگته 

 نایی آن را دارند تا تأثیر مثبتی بر کودک بگذارند. باشد، معلمان توا

 : استفاده از گروه و ارتباط دوستانه2مضمون اصلی 

ارتباط دوسگگتانه،  یبرقرار یسگگه مضگگمون فرع یدارا اصگگلی مضگگمون نیا

است. در ادامه به  یحس تعلق در گروه و آموزش انجام کار گروه جادیا

 .شودیها پرداخته ممؤلفه نیشرح ا

دارد  موضو  نیاشاره به ا یفرع مضگمون نیا .ارتباط دوستانه یبرقرار

 ه بهرا داشگگته باشگگد ک بیشگگتری سگگود تواندیم یکه رابطه با کودک زمان

را  یمرب ،کودک شودیدوسگتانه، باع  م صگورت دوسگتانه باشگد. رابطه

 ؛ردیگیکند و احسگگگاس نکند مورد قضگگگاوت قرار م یتلق کینزد یفرد

یکی  مثال عنوان کند. به انیب رانظرات خود  یبا آسودگ تواندیم نیبنابرا

ها بدون توجه به معلم» :کندیاشگگاره م یخوب موضگگو  به نیبه ااز اسگگناد 

ار بد و رفترده در او نفوت ک کنندیم یکه با کودک دارند، سگگگع یارابطه

 یراکه ب یمعلم با تلاش ،موضو  نیبدون درک ا یول ؛او را اصگلاح کنند

. «کندیرا بدتر م یبد فعل رابطه ولاًمعم کند،یکودک م یاصلاح بدرفتار

 ارتباط را به کودک یبرقرار یهاوهیشگگ دیبا یآموزشگگ در برنامه نیهمچن

 بین نیکودکگگان و همچنبین ارتبگگاط و گفتگو  یبرقرار یآموخگگت. برا

ارتباط به او آموخته شود.  یبرقرار یهاوهیلازم اسگت شگ یکودک و مرب

ن کودکا یو قلدر یاسگت پرخاشگر کناز مواقع مم یاریدرواقع در بسگ

 مناسب باشد.  یارتباط یهااز نداشتن مهارت یناش

مون، مض لیحاصگگل از تحل یهاافتهیمطابق  .حس تعلق در گروه جادیا

 دارد کگه در برنگامگگهموضگگگو   تگگأکیگد بر اینحس تعلق در گروه  جگادیا

سند  مثالی ازشود.  جادیا گرتیحما یطیکودکان مح یبرا دیبا یآموزش

کننده دلگرم یطیکه در مدرسگگه در مح یکودک: »تکر شگگده این اسگگت

د نشگگان از خو یاسگگبمن یافتگیسگگازش تواندیم یراحت به کند،یم یزندگ

 ادیز احتمال به ،دلسگگگردکننده دارد یطیکه مح یدر مقابل، کودک ؛دهد

 در برنامه نیهمچن«. از خود نشگگگان خواهد داد یفیضگگگع یافتگیسگگگازش

اصل،  نیکودکان به تعلق در نظر گرفته شگود. مطابق ا ازین دیبا یآموزشگ

احساس تعلق است. اگر کودکان احساس کنند  ،کودک یازهایاز ن یکی

متر ک اند،شگگده رفتهیاز گروه پذ یعنوان عضگگو به گروه تعلق دارند و به

 بزنند. یو پرخاشگر ییزورگو بهاحتمال دارد دست 

کودک احسگگگاس تعلق  یازهایاز ن یکی .یآموزش انجرام کار گروه

ر در نظر گرفته شود. اگ ازین نیدر ارتباط با کودکان لازم اسگت ا و اسگت

روه از گ یکودکان احسگگاس کنند به گروه تعلق دارند و به عنوان عضگگو

 یرو پرخاشگگگ ییاند، کمتر احتمال دارد دسگگت به زورگوشگگده رفتهیپذ

 کودکان یاسگگگت که برا نیگروه کودکگان ا یهگاتیگاز مز یکیبزننگد. 

حس  تیباع  تقو هایهمکار نیا و کنگدیرا فراهم م یامکگان همکگار

 . شودیم یاجتماع هتعاون و علاق

ن آی و مضامین فرعی تعامل و کارجمعدر ارتباط با مضگمون اصگلی 

هان مواجهه با ج یلازم اسگگت کودکان برا کهییازآنجا شگگاید بتوان گفت

 وانندتیم یمرب نیکنند، گروه کودکان و همچن دایگپ یآمگادگ یاجتمگاع

با  ینحوه تعامل مرب ن،یبنابرا ؛کوچک را داشگگگته باشگگگند هنمون کینقش 

 دتوانیم یآموزشگگ در برنامه گرتیحما یطیمح جادیا نیکودک و همچن

 او کمک کند. یاجتماع و به رشد علاقه ندک جادیرا ا یآمادگ نیا

 : برقراری ارتباط برابر3مضمون اصلی 

 و کیاصول دموکرات تیرعا مضمون فرعیدو  این مضگمون در بردارنده

 یبرقرارمطابق با مضگگمون  اسگگت. یریگو سگگهل یریگاجتناب از سگگخت

، رفتار با کودکان باید به صگگگورت دموکراتیک باشگگگد؛ بدین ارتباط برابر

معنا که در آن به کودکان از زاویه بالا به پایین نگاه نکنیم و سگگگعی نکنیم 

حرف و قدرتمان را به کرسگی بنشانیم، که همه چیز باید بر اساس قوانین 

باشگد. از سویی دیگر، محیط کودکان و نوجوانان باید متمدنانه و به دور 

 هرج و مرج باشد. از 

های حاصگگگل از پژوهش، مطگابق با یافته  کیاصررول دموکرات  یرعا

یز باید به ها نتربیت کودکان باید به صگگورت دموکراتیک باشگگد و کلاس

صگگگورت دموکراتیک برگزار شگگگده و معلم و سگگگایر بزرگسگگگالان، نقش 

بر اهمیت رعایت اصگگول  سگگندگر گروه را داشگگته باشگگند. مثالی از هدایت

لب با اغ نیوالد»وکراتیک در برقراری ارتباط با کودک چنین اسگگگت: دم
سگگگنت  طبق نیندارند، بنابرا ییکودکان آشگگگنا تیمختلف ترب یهاروش

 یکودکان که از نظام تیترب یشگگگکل سگگگنت یول کنندیآنها را بزرگ م
اشگگگته د یمطلوب در پ جینتا تواندینم گرید ،دهیبه ارث رسگگگ یاسگگگتبداد
زاری برگ ،کیدموکرات اصگگگول موارد پایبندی به از گرید یکی «.باشگگگد.

روه گ گرتیمعلم نقش هدا است که در آن یآموزشگ برنامهدموکراتیک 

معلم رهبر گروه است. او » توان گفت:می سگند ی ازمثال عنوان را دارد. به
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 یکیهم  متفاوت را با یهاتیهمه شگگگخصگگگ آورد،یفضگگگا را به وجود م

در  نیهمچن «.شگگگودیم یدموکراسگگگ ندیفرا و موجب فعال شگگگدن کندیم

کت مشار نیداشگته باشگگند. ا یریگمیحق تصگم دیهمه با یآموزشگ برنامه

 یموزشگگگآ بتوانند در برنامه انیمانند مرب زیبدان معنا اسگگگت که کودکان ن

  .و حق انتخاب داشته باشندرده ک یریگمیتصم

ل از حاصگگ یهاافتهیمطابق با  ی ریگو سررهل یریگاجتناب از سررخ 

 ؛کودکان قاطعانه رفتار کرد با دیبا یآموزشگگگ مضگگگمون، در برنامه لیتحل

ودک . رفتار برابر با کشودیباع  لوس شدن کودکان م یریگآسان رایز

 هلازم رایز ؛باشگگگد تیکنار قاطع در دیو امکگان مشگگگارکگت دادن به او با

 هنگگیزم نیاسگگگت. در ا نیاز قوان تیگگتبع ،کیگدموکرات در جگگامع یزنگدگ

 را از فقط از تیکودکان مرزها و محدود»: شاره کرداسند این به  توانیم
تبدانه مس دینبا یآموزشگ برنامه نیهمچن«. آموزندیم داریپا تیقاطع قیطر

کودکان  شتریب یو استبداد باع  سرکش یریباشد. سختگ رانهیگو سگخت

که  ودشگگیم دگاهید نیا تیرفتار مسگگتبدانه، باع  تقو نی. همچنشگگودیم

 نجرم طلبانهبه رفتار قدرت لیدل نیقدرت تنها ارزش موجود است و به هم

به طور کلی تهدید کردن و تحت فشار قرار دادن کودک، او را  .شودیم

کند؛ ضگگمن دهد و به اصگگلاح او کمکی نمیدر موضگگع متخاصگگم قرار می

این که باید مراقب وضگگعیت سگگلامتی و آمادگی کودکان نیز بود. اعمال 

شگگود. فشگگار و تهدید بر کودکان باع  پرخاش و قلدری بیشگگتر آنها می

هگایی کگه بگا تربیت دموکراتیک در تعارض از روشعلگاوه بر این، یکی 

است، نصیحت و انتقاد از کودک است. این کار علاوه بر این که کودک 

دهگد، به حرمت خود کودکان نیز و معلم را در جگایگگاهی برابر قرار نمی

ای نیز ندارد. سگگرزنش کودک حتی ممکن اسگگت زند و فایدهآسگگیب می

 بدرفتاری کودک را تشدید کند. 

 : جایگاه و مسئولی 4اصلی مضمون 
 ،مضگگمون چهارمتجزیه و تحلیل اسگگناد،  حاصگگل از یهاافتهیبر اسگگاس 

ه ک پردازدیموضگگو  م نیمضگگمون به ا نینام دارد. ا تیمسگگئول و گاهیجا

ارای و د است گاهیآنها به قدرت، توجه و جا ازیاز ن یکودکان ناش یقلدر

موزش و آ ،تیمسئول یواگذارتوجه مثبت به کودک، سه مضمون فرعی 

در  تواند ریشگگه. آدلر بر این عقیده اسگگت رفتار زورگویانه میتعهد اسگگت

احسگگگاس برتری، عقگده کهتری، و نیاز به قدرت داشگگگته باشگگگد. اگرچه 

کودکان اغلب به این نیاز خود آگاه نیسگگگتند، اما به صگگگورت ناهوشگگگیار 

د توجه بیابند تا مور گیرند جایگاه خود را پیدا کرده یا روشیتصگمیم می

قرار گیرند؛ بنابراین، عقبه هر زورگویی و قلدری، نیاز به جایگاه و قدرت 

ی در اهای پیشگگگیرانه و مداخلهنهفته اسگگت و این موضگگو  باید در برنامه

 نظر گرفته شود. 

های حاصگگگل از اسگگگنادهای مطگابق با یافته توجره مببر  بره کود  

های مثبت توجه و بیننگد کگه از راهآوری شگگگده، وقتی کودکگان میجمع

آورند و حس ارزشگگگمندی و مهم بودن را جایگاه لازم را به دسگگگت نمی

کند که این جایگاه یا توجه، نگدارنگد، دیگر برایشگگگان چندان تفاوت نمی

آمیز و قلدری منفی بگاشگگگد یا مثبت. آنها دسگگگت به رفتارهای خشگگگونت

ظاهر منفی، باع  ه به زننگد؛ زیرا در هر صگگگورت این جگایگاه و توجمی

خود برسند، یعنی در کانون توجه قرار بگیرند و  شگود آنان به خواستهمی

ان کودک»هایی از این مورد شامل این متن از سند است: خاص باشند. مثال
ها و ابزارهایی برای پیدا کردن از همان دوران طفولیت درگیر کشگگف راه
کنیکی را برای رسگگگیدن به این جایگاه و مهم بودن هسگگگتند. آنها وقتی ت

 که چقدر شگگماتت یا تنبیه شگگوند، بههدف پیدا کردند، بدون توجه به این
چسبند. ناخوشایند بودن واکنش والدین از خرسندی احساس مهم آن می

کگاهگد و تگا زمگانی کگه تکنیگک انتخابی آنها نتیجه در بودن، چیزی نمی
توجه یا اش خود برای جلب چسگگبند و به تلبرداشگگته باشگگد، آنها به آن می

 .« دهندقدرت ادامه می

وری آهای جمعحاصل از اسناد یهاافتهیمطابق با    یمسرئول یواگذار

 یآموزش اشاره دارد که در برنامهبه این موضو   یمضمون فرع نیا شده،

 مههر برنا ن،یبنابرا ؛شگگود جادیو تعلق درکودک ا یحس ارزشگگمند دیبا

آنها به داشگگگتن  ازیکودکان قلدر، لازم اسگگگت ن یبرا یو درمان یآموزشگگگ

. ردیقدرت داشگگتن را در نظر بگ وتوجه بودن  مطرح بودن، مورد گاه،یجا

سگگت ا نیکمک کند، ا ازین نیا یبه ارضگگا تواندیکه م ییاز کارها یکی

ار علاوه ک نی. امیبده یتیو مسئول گاهیبه آنها جا یکه در جلسات آموزش

آنها  یدر کودکان، باع  استقلال عمل در بزرگسال ازهاین نیا یبر ارضگا

 جو کهکودک انتقام»این متن از سگگگند مؤید این نکته اسگگگت: . شگگگودیم
 که یصگگگورت در دهد،یرا بروز م یرفتار یالگوهگا نیترمعمولگاً مخرب

باشگگد، ممکن اسگگت به  دیمف تواندیمتقاعد شگگود که دوسگگتش دارند و م
 «.شود یافتهسازش یشکل مناسب
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 نیاهای به دست آمده، حاصل از اسناد یهاافتهیمطابق با   آموزش تعهد

ه ب دیبا یآموزشگگگ دارد که در برنامهموضگگگو   نیاشگگگاره به ا یفرع مؤلفه

و  یقلدر لیاز دلا یکی .و تعهد را آموخت یاجتماع تیکودکان مسگگئول

 ،یاجتماع تیکودکان، کمبود احسگگگاس تعهد و مسگگگئول یپرخگاشگگگگر

 مقابل احساس است. نقطه گرانیبا د یعدم همانندسگاز ایاحسگاس تعاون 

به  ارک میو تقسگگ تیمسگگئول یتکبر اسگگت. واگذار ،یاجتماع تیمسگگئول

 نیهمچن. اموزندیرا ب یاجتماع تیگتگا مسگگگئول کنگدیکودکگان کمگک م

ودکان با ک یاجتماع تیدر مورد تعهد و مسئول میصورت مستق به توانیم

گفت  گونهنیا توانیم یمضگگمون فرع نیاباره در نینابراب ؛صگگحبت کرد

 یماعاجت تیکودک به علت عدم وجود حس تعهد و مسئول یکه بدرفتار

 آنهاه بدادن  تیسئولم جهینت است. در گرانیآنها با د یو عدم همانندساز

مک در آنها ک شگگتریحس تعهد ب جادیآنها با اجتما  و ا شگگتریبه سگگازش ب

 خواهد کرد.

 : شناخ  کود 5اصلی مضمون 

در بردارنده این دیدگاه اساسی است که  مضگمون اصلی شناخت کودک

برای ایجاد تغییر در کودکان پرخاشگگگر یا قلدر باید ابتدا آنها را به خوبی 

 ها و همچنینها، انگیزهتواند از شناخت ویژگیشگناخت. این شناخت می

علم خت مناسب به والد یا مپیشگینه خانوادگی آنها تشگکیل شگود. این شنا

کنگد تگا واکنش منگاسگگگبی به رفتارهای کودکان نشگگگان دهد؛ کمگک می

بنابراین قبل از این که بخواهیم کودکان را تربیت کنیم، ابتدا باید آنها را 

بشناسیم. این مضمون دارای دو مضمون فرعی شناخت اهداف کودک و 

یخچه و سبک های خودآگاهی در کودک و شناخت تارافزایش مهارت

 زندگی کودک است.

های خودآگاهی در شررنراخر  اهداف کود  و افزایش مهارت

 یهازهیشگگگامگل شگگگنگاخگت اهداف و انگ یفرع مضگگگمون نیا کود  

مشگگخص کردن و شگگناخت  یکودک و کمک به کودک برا یبدرفتار

بل ق ها،افتهی نیاسگت. مطابق ا یخودآگاه گرید عبارت اهداف خود و به

 .میناسگگگآنها را بشگگگ دیابتدا با م،یکن تیکودکان را ترب میبخواه کهنیاز ا

دار رفتارها هدف همه»توان در این سگگگند یافت: مثگالی از این یافته را می
ار او رفت ،گرید یاز هدف انسان یبدون آگاه تواندینم کسلیهسگتند. ه

 یمعنا دیکه کودک دارد با یهدف صیمعلم بگا تشگگگخ»و  «درا درک کنگ
 یهگگازهیدر اغلگگب مواقع، اهگگداف و انگ«. رفتگگار کودک را درک کنگگد

مشگگخص کردن اهداف  سگگت،یخودشگگان هم مشگگخص ن یکودکان برا

در کودکگگان زورگو  یتگأثیر مثبت توانگگدیخودشگگگان م یآموزان برادانش

ست از خود به د یمناسب ختتا شنا کندیاو کمک م رابهیداشگته باشگد؛ ز

شناخت خود و اهداف خود به او  یکمک به کودک برا نیآورد. همچن

 . دیایکودکان کنار ب ریتا بهتر بتواند با سا کندیکمک م

حاصل  یاهافتهیمطابق با  شناخ  تاریخچه و سبک زندگی کود   

 یکودک یهازهیتنها شناخت اهداف و انگنهآوری شده های جمعاز اسناد

او  یزندگ خچهیذشگگته و تارگ دارد، شگگناخت تیاهم کندیم یکه قلدر

 یگذشگگته به معنا تیدارد. البته اهم تیجلسگگات اهم یزیرطرح یبرا زین

اد داشته باشد اعتق یاگر کس یحت و ستین رییتغکه کودک قابل ستیآن ن

معلم  ای یمرب تواندیدهند، نم رییخود را تغ هگذشگگگت توانندیکودکگان نم

و با چه بدنند ا ناتا مسگگئول کندیکودک کمک م هنیشگگیباشگگد. شگگناخت پ

بهتر او  توانیکودک م هنیشیروبرو است و با دانستن پ یمشکلات و مسائل

ت: توان گفمی سند ی از متنمثال عنوان کمک کرد. به یرا درک و به و

از همان اوان  ،یروان یدر سگگگاختار زندگ کننگدهنییعوامگل تع نیترمهم»

 طیکودک و مح یهایژگیو خچه،یتعامل تار.« ردیگیشگگگکل م یکودک

خاص در کودک  یسگگگبک زندگ کی یریگاو بگاع  شگگگکل یزنگدگ

 یاسگگگت سگگگبک زندگ یضگگگرور یمرب ایمعلم  یبرا ن،یبنابرا ؛شگگگودیم

 بشناسد. زین راکودک 

 : اصلاح باور و رفتار6اصلی مضمون 
یکی از مسگگائلی که باید درباره کودکان شگگناخت، باورهای غلطی اسگگت 

شگگوند آنها دسگگت به رفتارهای پرخاشگگگرانه و زورگویانه که موجب می

بزننگد. پس از شگگگناخت این باورهای زیربنایی، لازم اسگگگت با آنها مقابله 

 های نادرسگگگتکنیم؛ بگه عبارت دیگر، زمانی که افکار، اهداف و انگیزه

 توانیم با اصلاح آنها رفتار کودک رار را شناسایی کردیم، میکودک قلد

نشان  یخوب موضگو  را به نیاز سگند ا یمثال متن عنوان بهنیز تغییر دهیم. 

زور از  ننه خوانده نشود بهبچه نکهیا یکودک ممکن اسگت برا: »دهدیم
 اعمال جسورانه نیچن کنندیفکر م یاریخودش شگهامت نشگان دهد. بسگ

توجه  او ممکن اسگت احساس کند تنها راه جلب ،شگهامت هسگتند نشگانه
مضگگمون اصگلاح باور و رفتار دارای سگگه  «.جسگورانه اسگت یانجام کارها

مضگمون فرعی آموزش همدلی، مهار خشگم، و آموزش قضگاوت صحی  

 است.
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 ،های حاصگل از اسنادهای به دست آمدهمطابق با یافتهآموزش همدلی  

این مضگگمون فرعی به این موضگگو  اشگگاره دارد که کودکانی که اقدام به 

اند که چگونه با دیگران همکاری و تعاون کننگد یاد نگرفتهزورگویی می

آنها افراد بدبینی هسگتند که به دلیل هم همکاری کنند.  داشگته باشگند و با

یر یط تغینگاتوانی از همگدلی و همکاری با دیگران، تمام روابط آنها با مح

دنیا نیز با آنها  شوند و باور دارند که همهدنیا دشگمن می همه کند و بامی

هایی از این کنند. مثالزورگویی مینتیجه اقدام به  دشگگگمن اسگگگت و در

گویی ومعلم با درگیر کردن کودک در گفت» اسگناد به شرح زیر است: 
کمک به کودک  هایتواند راهدوسگتانه و گوش کردن به داستان او، می

  «های مناسب، پیدا کند.حلرا برای اصلاح ادراک اشتباهش و یافتن راه

های حاصل از تحلیل مضمون، یکی از باورهای مطابق با یافتهمهار خشم  

توانند با نزا  و خشگگگم رایج در میگان کودکگان قلگدر این اسگگگت کگه می

 ند. بهبرسان جایگاهی برای خود به دست آورند یا قدرتشان را به رسمیت

که فرد محض این به» توان به این سگگگند اشگگگاره کرد ج( مثال می عنوان

د، دههدف اصگلی خود را تلاش برای بازشناسی )قبولاندن خود( قرار می

با  شگگگود وبرتری یافتن بر دیگران در او بیشگگگتر می طلبی وهدف قدرت

ی او تبدیل زندگ رود وخشونت و فشار بیشتری به دنبال اهداف خود می

بنابراین، یکی از اهداف « شگگگود.بگه انتظگار برای یک پیروزی بزرگ می

 تواند اصلاح این باور غلط باشد.آموزش می

این مضمون فرعی به این موضو  اشاره دارد آموزش قضراوت صحی.  

ته های نادرستی نسبت به دیگران داشکه کودکان افکار و قضاوتهنگامی

شگگگود؛ زیرا نیات و زورگویی در آنها منجر میبگاشگگگند، به رفتار قلدری 

ه این توان بکند. در این زمینه میاشگتباه تعبیر و قضاوت می اطرافیان را به

اشتباه قضاوت و داوری کودکان باید به آنها تذکر داده » سند اشاره کرد:
در تمام « فکر ثابت»صگگورت  شگگود، در غیر این صگگورت، همین اشگگتباه به

بنابراین مطابق این اسناد شاید بتوان گفت که  .«خواهد ماندعمرشان باقی 

های و قضگگگاوت تنهایی کافی نیسگگگت و انگیزه تغییر و اصگگگلاح رفتار به

 کودک نیز باید اصلاح شود.

 : امید، دلگرمی و توانمندسازی7اصلی مضمون 

، کودکان برای دست برداشتن از مضگمونهای حاصگل از این مطابق یافته

رفتارهای پرخاشگرانه و زورگویانه نیاز به این دارند که حس کنند مهم، 

ن ها برای رساندترین روشداشگتنی و توانمند هستند. یکی از مهمدوسگت

 امید، این مفهوم به کودکان، وقت گذاشگگتن برای آنها اسگگت. مضگگمون

م، و احترا یسازدلگرم یفرعدلگرمی و توانمندسگازی شامل سه مضمون 

 و اعتماد به خود است.حرمت خود،  شیو افزا ،ثبتمنقاط  تیتقو

سازی مفهوم محوری این مضمون است. دلگرم سرازی و احترام دلگرم

کند، دلگرم یا شگگگناسگگگی فردی کودکی که قلدری میاز دیگدگگاه روان

 های خود و همچنین موردتشگویق نشگده اسگت. کودک باید به توانمندی

هایی از سگگگندهای پگذیرش بودن خویش نزد دیگران دلگرم باشگگگد. مثال

 است این معنای به کودک کردن دلگرم»اند از: آوری شگده عبارتجمع
 ودکک و کند عمل بهتر تواندمی کند سگگعی اگر شگگود گفته او به که

که کودکان قلدر برای خود ارزش و احترام کمی از آنجایی«. باشد خوبی

کنند از طریق پرخاشگگگگری جایگاهی برای خود سگگگعی میقائل هسگگتند، 

احترام  ابلتوان به آنها قبولاند که قبیابند. با احترام گذاشتن به کودکان می

هسگتند و برای ارزشمند تلقی شدن، به رفتارهای جسورانه یا پرخاشگرانه 

که  یانکودک یسازو دلگرم خود به اعتماد یشراستا با افزاهمنیاز ندارند. 

به آنها  ندهیو آ یتشده است، نسبت به موفقپیشگنهاد  کنند،یم ییزورگو

 یقاًعم یواقع کودکاندر کودکان پرخاشگگگر و قلدر  یراز داده شگگود؛ یدام

ت نسب ینهمچنو  است یدناام یگرانهسگتند. او از محبت و درک د یدناام

 است.  یدپسند خود ناامهای جامعهبه توانمندی

ی مطابق با اسگناد )  و ت( یک آموزشی  در برنامه  تقوی  نقاط مبب

سگگازی کودکان شگگناخت نقاط قوت کودکان و تقویت های دلگرماز راه

 که انرژی خود را صرف اصلاحجای اینآنها است. بنابراین، بهتر است به 

بت های مثرفتارهای نادرسگگت کودکان کنیم، بهتر اسگگت اهداف و انگیزه

 علیتف به»به شگرح زیراست: آنها را تقویت کنیم. یک مثال از این اسگناد 
 ادهایاسگگتعد به بردن پی در معلم توانایی به کودک هایتوانایی رسگگیدن
 یتواقع در نتیجه و یادگیری، برای او بگه دادن انگیزه کودک، بگالقوه

 « .دارد بستگی او نهفته توان به بخشیدن
این مضگگگمون فرعی بگه این  خود  افزایش حرمر  خود و اعتمراد به

هایی در اشگگگاره دارد کگه حرمت خود واعتماد به خود ویژگیموضگگگو  

 های اجتماعی هسگگتند. بنابراینیافتگیکودک هسگگتند که اسگگاس سگگازش

ا درک ر یتواقع تواندینم یین،پا خود به اعتماد یدارا کودک»طبق سند 

 نیخاطر دائمی او ا هو دغدغ شگگودیزندگی قطع م ارتباط او بازیرا  کند؛

است  یرنگران تأثی یشترو ب کنندیدر مورد او چه فکر م یگراناست که د



 کارانو هم محبوبه حسینی                                                                                        شناسی فردیهای پیشگیری از قلدری کودکان در نظریه روانشناسایی مؤلفه 

227 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

9
ره 
ما
 ش
،

3 ،
یز 
پای

 
13
77

 

 

ها های حاصگگل از پژوهش، یکی از راه. مطابق با یافته«گذاردیمبه جا که 

خود و حرمت خود کودکان این است که با کار جهت افزایش اعتماد به 

اگر  دیگر،عبارتی اشگگگتباه کودک مخالفت شگگگود نه با خود کودک؛ به 

ی از کودکی سگر زد، نسگبت به رفتار نامناسب قاطعانه رفتار رفتار نامناسگب

شگگگود، اما ارزش و احترام کودک حف  و رعایت شگگگود. یکی دیگر از 

 ردبینی نسبت به آنهاست. خود کودکان، خوش های افزایش اعتماد بهراه

از کمبود  یکودکان ناشگگگ یگانهزورگو یواقع، در اغلگب مواقع، رفتگارهگا

اع  خود کودکان، ب به اعتماد یشافزا ین،بنابرا ؛ا استخود آنه به اعتماد

  .شودیم آنها هاییکاهش بدرفتار

 گیریبحث و نتیجه
ر د های پیشگیری از رفتار قلدریهدف پژوهش حاضگر شگناسگایی مؤلفه

های شگگناسگگی فردی بود. نتایج حاصگگل از تجزیه و تحلیل دادهنظریه روان

اند از: اصلی شد. این مضامین عبارتمضمون  9کیفی، منجر به اسگتخراج 

( اسگگگتفاده از گروه و ارتباط 2( جلب مشگگگارکت خانواده و مدرسگگگه، )1)

( شناخت 0( جایگاه و مسئولیت، )4( برقراری ارتباط برابر، )3دوسگتانه، )

( امید، دلگرمی و توانمندسگگازی. 9( اصگگلاح باور و رفتار، و )۹کودک، )

مضگگامین با یکدیگر در ارتباط هسگگتند و های پژوهش، این مطابق با یافته

کنند. از همگی آنهگا بگه تقویگت علگاقگه اجتماعی در کودکان کمک می

توان به اهمیت جلب مشارکت خانواده و میپژوهش  نیا یاصل مضگامین

. کرداشگگاره  او یاجتماع طیمحکودک و تاریخچه و شگگناخت مدرسگگه و 

همچون  یطیعوامل محمعتقدند  (۹همسو با این مضمون، الویس و لیمبر )

مدرسگگه نقش  طیبزرگسگگالان در مح یروزمره، و رفتارها یباورها، کارها

مشکل خود را در  نیدارند که تا چه حد ا موضو  نیا نییدر تع یاسگاسگ

کاهش  ایممانعت  یراهبردها نهیدر زم .دهدمدرسگه و کلاس درس نشان 

مدرسگگگه نیز یکی از  قدندمعت( نیز 0داپر ) و تدیوا زیدر مگدارس ن یقلگدر

هگای اجتماعی اسگگگت که کودکان بیشگگگتر اوقات خود را در آنجا محیط

و در نتیجه بسگگتر برای ایجاد رفتارهای قلدری در مدرسگگه  کنندسگپری می

در سگگگط  مدرسگگگه  ایی مداخلهراهبردهاتأکید بر اتخات  باز اسگگگت. آنها

 ییاهمداخله . همچنینداد رییمدرسه را تغ آنها جوّ قیا بتوان از طردارند ت

 یهاگروه ایو شگگناخت افراد  ییآن شگگناسگگا فدر سگگط  کلاس که هد

کرد  نییتب ونهگ نیبتوان ا دیشا نی. بنابرا، مفید استو قلدر هستند یقربان

از  و جلب مشگگگارکت خانواده و مدرسگگگه طیکه شگگگناخت کودک و مح

 یراز قلد یریشگگگیپ یهامؤلفه ییکه در شگگناسگگا هسگگتند یمهم مضگگامین

  د.نده یاریگران را درمان دنتوانیکودکان م

اهمیت دو مضگگگمون اسگگگتفاده از گروه و ارتباط دوسگگگتانه و برقراری 

( 32) زیامک دایواوغلو و لندهای توان براسگگگاس یافتهارتباط برابر را می

است که  نیا یفرد یشناسروان ندیاز فرا یبخشگ این گونه تببین کرد که

ش ارزو تصگگمیمات همدیگر  گریکدیآموزش داده شگگود به  کودکانبه 

 ییهاهارت، منه از بالا به پایین کنند جگادیا برابر ارتبگاط گرانینهنگد، بگا د

 و علاقه خود به ،اموزندیب و دموکراتیگک روابط سگگگالم جگادینحوه ا یبرا

 یفرد یشناسروان هینظر یهاهی(. همسگو با فرض32ارتقا دهند ) را اجتما 

عوامل  از یکی ،(22های پژوهش هونگ و اسگگگپلاگه )همینچنین یگافتهو 

احساس تعلق  ،یقلدرهمچون  یمشگکلات رفتار سگکیمهم در کاهش ر

و ارتباط  یبه مدرسه است. احساس تعلق به مدرسه به حس تعلق، وابستگ

از  یکاف یو ارتباطات اجتماع هاتیکه حما یآموزاندارد. دانش اشگگگاره

 ییاحسگاس تعلق به مدرسه بالا کنند،یم افتیمعلمان درو  انیجانب همتا

 ارکتمشخود،  احساس تعلق به مدرسه به نوبه نیکه ا کنندیرا احساس م

ه ب زیآموزان ندانش یلیتحصگگگ مشگگگارکتو  کندیم جگادیرا ا یلیتحصگگگ

در ارتباط با (. 22) کندیکمتر کمک م یبالا و قلدر یلیعملکرد تحصگگگ

 (2۹توان به پژوهش جاکوبسون )می تیو مسئول گاهیجامضگمون اصگلی 

 یرترفق و باتو هیو نظر یاجتماع تیهو هینظر اشگاره کرد. او معتقد است

. کنندیم عملدر مگدرسگگگه  یقلگدر نییطور همزمگان در تب بگه یاجتمگاع

 یاسگگگتفاده از پرخاشگگگگر قیاز طر ییجویو برتر ییجوسگگلطه یرفتارها

همسالان موافق کاربرد  نیدر ب یگروه یهنجارها کهیصگورت احتمالاً در

 را به افراد القاانکته  نیا رایز ؛خواهد شگگگد تیباشگگگد، تقو یپرخاشگگگگر

افراد  یرابالا ب گاهیجا کیبه  تواندیم یکه اسگتفاده از پرخاشگر کندیم

 یدراز قل یریشگگگیپ یبرا دیمف یهاوهیشگگ یبرخ رو نیا از. شگگود یمنته

شگگاهدان و  تیبردارنده تقو در تواندیمهسگگتند که  هیدو نظر نیبر امبتنی 

از هم  نجایدر ا یدینکته کل(. 1) باشد یمقابله با قلدر یبالقوه برا انیقربان

بالا  گاهیو به دست آوردن جا یاسگتفاده از پرخاشگر نیبرابطه  ختنیگسگ

اسگگگت که  ییهاهمسگگگالان و نگرش یهدف قرار دادن هنجارها قیاز طر

دست  ،لاتربا گاهیبه جا یابیدست یکودکان و نوجوانان برا شوندیباع  م

 صلاحاهای حاصل از مضمون در ارتباط با یافته بزنند. یقلدر یبه رفتارها
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 وبیمع یهگگامفروضگگگهتوان این گونگگه تبیین کرد کگگه ، میبگگاور و رفتگگار

دادن  نشان ایناکارآمد  یاجتماع یانجام رفتارها یفرد را به سو توانندیم

 این تبیین،راسگگگتا با حسگگگاس و محتگاطانه سگگگوق دهند. هم یهگاواکنش

 رگرفته دشگگکل یتهن یباورها ( معتقد اسگگت ادراکات و3۹فرگوسگگن )

 هکیدر حال ،شگگگوندیبدل م یاز سگگگبک زندگ یبه جزئ یزندگ یابتگدا

 ایباورها  (30آدلر نیز معتقد است ) اشگتباه باشگد. ای  یممکن اسگت صگح

 ساسداشتن به خانواده و اح تعلق اشتباه با احساسات ارضا نشده اتیفرض

اشتباه  یهاوهیرابطه دارد که ممکن اسگت فرد با رفتارکردن به شگکهتری 

( 32) و استون درچر یهاافتهیهمسو با  نی. بنابرادیدرصگد جبران آنها برآ

که  یگزند سبک یهایژگیباشد که و نیا دهندهنشان تواندیمنکته  نیا

که  یفمن یرفتارها یچکاندر ارتباط هسگگتند، با ماشگگهکهتری با احسگگاس 

 بیرتت نیاست، پا به صحنه گذارند. به اکهتری هدفشگان جبران احساس 

 نیچن وب،یمع یهافروضگگهم نی. با ارندیگیم شیپافراد نقش قلدر را  نیا

 یاوهیجهان را به شگگگ ایگرفتگار نگاکگارآمگد از خود نشگگگان داده و  یافراد

ند ممکن است احساس کن ایو  نندیبی، محتاطانه و خصگمانه مناامیدکننده

 هستند. طیمح انیکه قربان

 تیوو تق یدلگرم د،یمضگگمون نشگگان داد که ام لیتحل جیسگگرانجام نتا

و  ودخ اعتماد به شیبه افزا کننگد،یم یکگه قلگدر ینقگاط قوت کودکگان

 راستا شاید بتوان بر اساسدر این انجامد. یآنها م هانیکاهش رفتار زورگو

ن چنانچه بتوا ( این گونه تببین کرد که23پژوهش پورسگگگید و همکاران )

را  کرد تا او خود جادیبودن ا دیو مف یدر کودک حس خودارزشگگگمند

ارزش مشارکت خود در رفاه گروه  شتری، بحس کنداز گروه  یعضو مهم

را  گرانیو احترام د ردگذایاحترام م گرانیبه د شتریب کند،یم قیرا تصد

 دایپ یتریقو یعلگاقه اجتماع زیو ن خودبگه  اعتمگاد و کنگد،یم افگتیگدر

 ادجیتلاش جهت ا یبرا یو دلگرم دیام ایبه معن تیوضگگگع نی. اکنگدیم

 .است یو مشارکت اجتماع گرانیبا د سالم رابطه

ی شناسشگناسگی و به خصوص روانبازخوانی آثار کلاسگیک در روان

های فراوانی دارد، به طوری که شگگگناسگگگی امروز ارزشروان فردی برای

نند اند ماشده شگناسی فردی مطرحهایی که پس از روانبسگیاری از نظریه

شناسی ( از روان43گرا )( و انسان42های درمان شناختی )بسیاری از نظریه

انگد. اغلگب مطگالعگات گگذرا و سگگگطحی آثگار آدلر و فردی الهگام گرفتگه

ه مفاهیم اسگاسی در نظریه آدلر و درایکورس مانند احساس درایکورس ب

(. 44اند )سگازی پرداختهکهتری، علاقه اجتماعی، احسگاس تعلق، و دلگرم

مند آثار آدلر و درایکورس اسگگت. مزیت این مطالعه، تحلیل عمیق و نظام

ها و این کار باع  شگگده اسگگت، به جای مفاهیم اسگگاسگگی و کلی، شگگیوه

و قابل آزمایشی برای مقابله با قلدری مطرح شوند. با راهبردهای مشخص 

این وجود، این پژوهش چنگد محدودیت مهم دارد. به دلیل عدم تسگگگلط 

نویسگگگنگدگگان بگه زبگان آلمگانی، بگه نگاچگار تحلیگل محتوای آثار آدلر و 

درایکورس، به آثار ترجمه شگده به زبان فارسگی محدود شد. البته لازم به 

ترین آثار این دو مؤلف بودند. شده از جمله مهمتکر است که آثار تحلیل

هگگای کیفی دیگر از علگگاوه بر این، این پژوهش نیز مگگاننگگد تمگگام تحلیگگل

گران بگه دور نبود. بگا این حال، سگگگوگیری و تحلیگل شگگگخصگگگی تحلیگل

ها احتمالاً تا حدی به کدگذاری جداگانه و جلسات هماهنگی کدگذاری

شگود پژوهشگگگران برای هاد میحل این مشگکل کمک کرده اسگت. پیشگگن

تکمیل نتایج این پژوهش روی سگگگایر آثار آدلر و درایکورس نیز تحلیل 

مضگگگمون کیفی انجگگام دهنگگد. همچنین انجگگام تحلیگگل محتوا بگگا دیگر 

ه افزایش تواند برویکردهای کیفی و یا انجام تحلیل محتوای کمّی نیز می

وه بر این، تحلیل آثار کند. علاهای این مؤلفان کمک درک ما از دیدگاه

ل تواند به تکمیسگگایر نویسگگندگان سگگرشگگناس آدلری و نوآدلری نیز می

هگای این پژوهش کمک کند. نتایج این پژوهش بسگگگتری را برای یگافتگه

ای برای قلدری فراهم های پیشگگیرانه، آموزشگگی، و مداخلهطراحی برنامه

فردی،  هگگای بعگگدی آنهگگا را در سگگگط توان در پژوهشکنگگد کگگه میمی

گروهی، یا در سگگط  مدرسگگه یا اجتما  اجرا کرد. علاوه بر این، از نتایج 

های تربیتی فراوانی برای نحوه برخورد والدین، پژوهش حاضگگر، توصگگیه

معلمان و سگایر بزرگسالان با کودکان قلدر، پرخاشگر و بدرفتار به دست 

زشگگگی یا های آموها را در قالب کارگاهتوان این توصگگگیهآیگد که میمی

 کتاب برای بزرگسالان یا کودکان عرضه کرد. 

 ملاحظات اخلاقی
مجوز علمی و اجرایی انجگگام این پژوهش در پیروی از اصررول اخلراژ پژوهش: 

گاه آزاد دانشگگ شگگناسگگی تربیتیرواندر رشگگته  محبوبه حسگگینیخانم قالب رسگگاله دکترای 

 انجام شد. 23822922702213 با کد واحد اصفهان )خوراسگان( یاسلام

پژوهش حاضگگگر بدون حمایت مالی هیل مؤسگگگسگگگه یا سگگگازمان دولتی یا  حامی مالی:

 خصوصی انجام شده است.
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 نویسنده نخست این مقاله خانم محبوبه حسینی به عنواننقش هریک از نویسندگان: 

وم نویسگگنده دها، و ترجمه منابع، و نویسگگنده اصگگلی مقاله؛ تحلیل داده این مطالعه،مجری 

خانم شگعله امیری نقش اسگتاد راهنمای اول؛ نویسگنده سوم آقای امیر قمرانی نقش استاد 

راهنمای دوم؛ و نویسگگگنده چهارم خانم ایلناز سگگگجادیان به عنوان اسگگگتاد مشگگگاور در این 

 مطالعه نقش داشتند. 

جود و بر اسگاس اعلام نویسندگان، در این پژوهش هیل گونه تضاد منافع تضراد مناف::

 .نداشته است

از اسگگگتادان راهنما و مشگگگاوراین مطالعه به خاطر بدین وسرریله  تشررکر و قدردانی:

 شود.دریغشان در طی انجام این مطالعه، تشکر و قدردانی میحمایت بی
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