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 چکیده 
بود. جامعه آماری  گواهآزمون با گروه پس -آزمونبا طرح پیش نیمه آزمایشیاز نوع  رحاض روش تحقیق     

ها با روش از میان آنبود که  79-79سال تحصیلی  درشامل مدارس پسرانه دوره دوم ابتدایی سنندج 

 242عنوان مدرسه گروه آزمایش و مدرسه دیگری با آموز بهدانش 237گیری هدفمند یک مدرسه با نمونه

پرسشنامه سنجش جو در فاز عملی تحقیق، ابتدا  عنوان مدرسه گروه کنترل انتخاب شدند.آموز بهدانش

آزمون در هر دو مدرسه برای تمامی دانش آموزان اجرا شد و سپس برنامه ضد عنوان پیشبه مدرسه و کالس

ن آموزش داده شد و در پایان های مدیریت مدرسه و معلماقلدری در مدرسه آزمایشی برای هرکدام از گروه

آمده با تحلیل دستهای بهآزمون در هر دو مدرسه آزمایشی و کنترل دوباره به اجرا درآمد. دادهپس

مه دار برناها حاکی از اثربخشی معنیافزار آماری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهکوواریانس چند متغیره و نرم
ان مدرسه آزمایشی در بعد اجتماعی هم در سطح مدیریت مدرسه و آموزضد قلدری بر بهبود ادراک دانش

 کالس بود اما در بعد یادگیری تغییر محسوسی در ادراک دانش آموزان مشاهده نشد. هم
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 مقدمه

های روحی و اجتماعی و رفتاری ای باوجود آشفتگییت در هر جامعهنیل به اهداف تعلیم و ترب   

ای مانند قلدری و قربانی شدن در وجود پدیدهدر میان قشر دانش آموزان امری غیرممکن است. 

تواند ها و طبقات اجتماعی درون مدرسه میمراتب از نقشچنین سنی و پدید آمدن یک سلسله

ا را در این دوره گذار کودکی و نوجوانی مورد تهدید قرار هطور منفی سالمت اجتماعی آنبه

اند که قلدری های گذشته نشان دادهشده در خالل دههتحقیقات انجام (.Lester, 2012)دهد

امروزه در که طوریبه، فرماستای بر مدارس حکمیک مسئله جدی است و به شکل گسترده

حت تأثیر قلدری و پیامدهای آن قرار درصد دانش آموزان ت 33تا  11بین سراسر جهان

های دپارتمان سالمت و خدمات انسانی داده (.Iacob Curelaru & Abalasei, 2009)دارند

اند که در طول دهندگان گزارش کردهدرصد از پاسخ 23آمریکا هم نشان داده است که در حدود 

هم تحقیقات پراکنده  در ایران (.Isom, 2014)اندیک سال گذشته مورد قلدری قرارگرفته

Ayyubi & et al., 2013  &)درصد 14درصد تا باالتر از  29شده نرخ شیوع قلدری را از انجام

 Bayrami & Alaie, 2013 )  درصد ) 21و قربانی شدن را باالی Bolandhematan, 2010;

Zandavanian, Daryapoor, & Jabarifar, 2013 ) تحقیق اند. نتایج جدیدترین گزارش کرده

 3/33درصد دانش آموزان به وجود پدیده قلدری، و درگیر بودن  03هم در ایران حاکی از اعتقاد 

درصد  43قربانی و بیش از -درصد قلدر 19عنوان قلدر، درصد به 13عنوان قربانی، درصد به

چنین . (Mazaheri Tehrani, Shiri & Valipour, 2015)گر قلدری استعنوان مشاهدهبه

ای جدی دهند که بدون شک قلدری در مدارس کشور مسئلهای باالئی از شیوع نشان میآماره

 بوده و نیازمند توجه است. 

در اواخر دهه هفتاد میالدی آغاز  1«دن الویوس» توجه علمی به پدیده قلدری باکارهای 

ت که هایی منفی و تکراری تعریف کرده اسصورت فعالیتقلدری در مدرسه را بهالویوس  شد.

یک نفر یا گروهی از دانش آموزان را مورد هدف قرار داده و با نوعی عدم تعادل قدرت بین فرد 

 توانیرا م قلدریتر در تعریفی کامل (..(Olweus, 1993aشود)قلدر و قربانی مشخص می

 تریفشخص ضع یک یبر رو شناختیروان یا ی، کالمیانسمانه و مکرر جدفشار عام صورتبه

دانست که معموالً با یک قدرت نامساوی بین طرفین درگیر  تریاز افراد قو یگروه یاد توسط فر

متداول متفاوت  یبا خشونت و پرخاشگر هایصهخص ینداشتن هم واسطهبهو همراه است 

بر پایه تعاریف موجود، قلدری شامل چهار مؤلفه اصلی الف( ارادی و (. Coffin, 2010)است

                                                             
1.  Dan Olweus 
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داشتن، ج( عدم توازن قدرت بین طرفین درگیر و د( وقوع در  عمدی بودن، ب( مداومت

قلدری شامل اشکال مستقیم فیزیکی و کالمی و  (.Jones, 2013)های اجتماعی آشنا استگروه

عنوان اشکال آشکار که قلدری فیزیکی و کالمی بهشکل غیرمستقیم یا عاطفی است. درحالی

های عمدتاً نا آشکار چون عنوان فعالیتعاطفی بهشوند قلدری غیرمستقیم یا قلدری شناخته می

پراکنی یا طرد اجتماعی قربانیان که نیازی به رویارویی مستقیم بین فرد قلدر و قربانی شایعه

در جریان قلدری یکی از چهار  توانند. دانش آموزان می(Parris, 2013)شودندارد اطالق می

را قلدری  4تماشاچی یا نظاره گران، د( 3قربانی -در، ج( قل2، ب( قربانی1نقش متفاوت الف( قلدر

زا همراه با پیامدهای ها، یک تجربه آسیبدرگیر بودن در هرکدام از این گروهبه خود بگیرند. 

ها و شناختی مانند افسردگی، اضطراب، اخالل در بهزیستی روانی فرد، مهارتمنفی و ناگوار روان

یامدهای تحصیلی مانند افت تحصیلی زیاد و فرار از کفایت اجتماعی پایین و خودکشی، و پ

مدرسه و یا ترک تحصیل زودرس خواهد بود. بعالوه این افراد ممکن است با پیامدهای 

درازمدت قلدری در آینده مانند درگیر شدن افراد قلدر در رفتارهای پرخاشگرانه و بزهکارانه و 

نفس پایین در نفس و اعتمادبهی و عزتدرگیر شدن افراد قربانی با مشکالتی مانند افسردگ

 ,Olweus, 1993b, Trofi & Farrington, 2008a, Ryan & Smith)سالی مواجه شوندبزرگ

2009, Ruggieri et al, 2013 .) 

تواند پیامدهای نامطلوب دیگری عالوه بر این تأثیرات مستقیم، شیوع قلدری در مدارس می

ترین این پیامدها تأثیر به همراه داشته باشد که از مهم نیز برای تمامی دانش آموزان مدرسه

که  جو مدرسه و کالس منفی قلدری بر ادراک دانش آموزان نسبت به جو مدرسه و کالس است.

بیانگر ادراک جمعی دانش آموزان از فضایی است که در آن قرار دارند، در مدیریت آموزشی 

خصیت و هم تجارب اجتماعی و یادگیری دانش تواند هم ابعاد شاهمیت خاصی دارد چراکه می

 و (Keramati, Shahamatsorkh, & Khosravi, 2011)آموزان را تحت تأثیر قرار دهد

شناختی یک کالس یا یک مدرسه های فیزیکی، اجتماعی و روانصورت مجموعه ویژگیبه

ایز ها و مدارس دیگر متمشود که از دید دانش آموزان آن را از کالستعریف می

تر، جو مدرسه کیفیتی به طور اختصاصی (.Rovaia, Wightinga & Lucking, 2004)کندمی

نسبتا بادوام از محیط مدرسه و کالس است که به وسیله اعضای آن تجربه شده و بر رفتارشان 

جو  Freiberg & Stein(1999) (.Zabardast, Azizi & Sharaetee, 2019گذارد)تاثیر می

                                                             
1. Bullies 

2. Victims 

3. Bully-Victim 

4. Bystanders 
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 Maroofiدانند)لب و روح مدرسه تشیه کرده و آن را با ماهیت مدرسه مرتبط میمدرسه را به ق

& Mohammadi, 2019 .) وجود رابطه بین شیوع قلدری و ادراک دانش آموزان از جو کالس و

. تحقیقات (Beaudoin & Roberge, 2015)مدرسه توسط محققان فراوانی تائید شده است

تری از احساس آموزان درگیر در قلدری سطوح پاییندانشاند که تمامی طولی هم نشان داده

آموزان غیر درگیر نشان امنیت و ادراک مثبت از جو کالس و مدرسه را نسبت به دانش

شده نشان داده شد که در ایران هم در تنها پژوهش مرتبط انجام (.Lester, 2012)دهندمی

 ,Zandavanian)منفی معناداری دارندقلدری و قربانی شدن با همه ابعاد جو مدرسه ارتباط 

Daryapoor & Jabarifar., 2013.) ای شایع است و ای که قلدری پدیدهدرواقع در مدرسه

تواند نسبت به تدریج میها نیز بهشود، ادراک آنباعث سلب احساس امنیت از دانش آموزان می

کان درگیر شدن بیشتر پیدایش چنین ادراکی عالوه بر ام فضای کالس و مدرسه منفی شود.

ای از تواند باعث پدید آمدن طیف گستردهآموزان در رفتارهای پرخاشگرانه و قلدرانه میدانش

 ,Eliot) پیامدهای نامطلوب برای دانش آموزان، مانند اختالل در احساس امنیت در مدرسه

Cornell, Gregory & Fan, 2010،) تی بهزیستی روانی و اجتماعی دانش آموزان و ح

 .(Beaudoin & Roberge, 2015)سرسپردگی به یادگیری و عملکرد تحصیلی شود

در این میان واضح است که سبک مدیریت مدرسه عنصر تعیین گر جو حاکم بر فضای       

مدرسه و کالس درس است که خود ارتباط تنگاتنگی با وضعیت و سازگاری رفتاری دانش 

پدیده قلدری چه به دلیل  نامناسبدری دارد. مدیریت ای مانند قلیدهپددر  ازجملهآموزان 

تواند زمینه گسترش بیشتر یماعتنایی به آن، یبناآگاهی و عدم آشنایی با پدیده و چه به دلیل 

آن تغییر منفی در ادراک دانش آموزان نسبت به جو مدرسه و کالس را به همراه  تبعبهقلدری و 

 هاآنحوه نگرش مدیریت مدرسه از پدیده قلدری و اینکه نمیزان آگاهی و  درواقعداشته باشد. 

به هنگام مشاهدۀ قلدری به دیدۀ اغماض در آن بنگرند و یا اینکه فعاالنه در فرآیند آن وارد 

بسیار مؤثر  هاآنشوند بر رفتارهای هم افراد درگیر در قلدری و هم سایر دانش آموزان و ادراک 

یک پژوهش کیفی نشان داده است  ازجملههستند. ید این موضوع مؤتحقیقات هم است. 

توجهی عوامل مدیریتی اعتنائی و بیآموزان قربانی دلیل اصلی قربانی شدن خود را بیدانش

دانند. در پژوهشی دیگر تعداد زیادی از قلدری می مدرسه و نیز معلمان نسبت به وقوع پدیده

در مسئله قلدری  گاهبهگاهسطحی و  صورتبهیا معلمان یا عالقه ندارند و  اندگفتهدانش آموزان 

که  اندگفتهدرصد دانش آموزان  99کنند. تحقیق دیگری هم نشان داده است نزدیک یمدخالت 

ین دالیل تداوم ترمهمعوامل اجرایی مدرسه به قلدری اعتنایی ندارند و همین عامل را یکی از 
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در یافته  (. ,Babaee, 2015osseini HAdib, Eskandar &)شمارندیبرمقلدری در مدرسه 

ترین دلیل ادراک منفی از جو کالس و مدرسه و احساس مهمشده است مهم دیگری نشان داده

ها ترین پیشنهاد آنبوده و متداول شیوع قلدری در مدارسعدم امنیت از سوی دانش آموزان، 

ز سوی مدیریت مدرسه برای هایی اکارگیری فعالیتتر بهبرای تبدیل مدرسه به یک مکان امن

 (. Jonse, 2013)مقابله قلدری است

در طول سه دهه گذشته مداخالت ضد قلدری فراوانی در نواحی مختلف جهان  بر این اساس     

تحقیقات و اند طراحی و اجراشدهویژه در اروپا و آمریکای شمالی باهدف مقابله با قلدری به

اند، خالت ضد قلدری بر ادراک دانش آموزان نشان دادهشده در خصوص اثربخشی این مداانجام

های ضد های مهم اکثر برنامهتالش مدارس برای ایجاد جو حمایتی در مدرسه که یکی از مؤلفه

تواند عالوه بر جلوگیری از قلدری در قلدری است، یک استراتژی بالقوه ارزشمند است که می

ری نسبت به مدرسه و جو حمایتی آن پیدا تمدرسه باعث شود دانش آموزان ادراک مثبت

برای مثال نخستین پروژه اجراشده با برنامه ضد قلدری الویوس  (.Eliot  & etal., 2010)کنند

( نشان داد اجرای برنامه عالوه بر کاهش نرخ قلدری و قربانی 1701تا  1703در شهر برگن نروژ)

تأثیر گذاشته و سبب ایجاد یک  شدن در دانش آموزان، بر نرخ رفتارهای ضداجتماعی هم

 ,Thompson & Smith)بهبودی عمومی در جو مدرسه و ادراک دانش آموزان از آن شده بود 

2012.)  

اند که شیوع قلدری در مدرسه عالوه بر حال با توجه به اینکه مطالعات اخیر نشان داده     

ها نسبت به جو کالس منفی آنشناختی، رفتاری و تحصیلی دانش آموزان با ادراک وضعیت روان

کارگیری هرگونه و کل مدرسه ارتباطی معنادار دارد و برخی از محققان اذعان دارند که به

کارگیری مداخالت ضد ای در جهت بهبود این وضعیت و ادراک دانش آموزان بدون بهبرنامه

و از  (،Hammig & Jozkowski, 2013)قلدری مناسب توسط مدیریت مدرسه مؤثر نخواهد بود

در این سوی دیگر شیوع گسترده قلدری در مدارس کشور بنا به تحقیقات توصیفی موجود، 

پژوهش سعی بر آن است تا با آموزش برنامه ضد قلدری به عوامل مدیریتی مدرسه و معلمان، 

های درس فراهم آورد و سپس به بررسی یک جو ضد قلدری را در محیط مدرسه و کالس

ای یعنی ادراک دانش آموزان از های درون مدرسهیرمتغین ترمهمبهبود یکی از بر تأثیرات آن 

گونه پژوهش داخلی و هیچکه تاکنون پرداخت و ازآنجاییجو مدیریت مدرسه و کالس درس 

طور مستقیم در این حوزه و بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی انجام نگرفته است خارجی به

ین است که آیا آموزش برنامه ضد قلدری بر ادراک دانش آموزان سؤال اصلی پژوهش حاضر  ا

 ابتدایی از جو مدیریت مدرسه و کالس درس مؤثر است؟
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 روش تحقیق
بود.  گواهگروه  وآزمون پس - آزمونبا طرح پیش نیمه آزمایشی پژوهش حاضر روش تحقیق   

 79–79نندج در سال تحصیلیمدارس پسرانه دوره دوم ابتدایی شهر س آماری شامل کلیه جامعه

بود. برای انتخاب مدارس گروه آزمایش و گروه کنترل، با توجه به اینکه تاکنون مطالعات چندی 

اند که احتمال وقوع قلدری در مدارس با طبقات اجتماعی اقتصادی پایین باالتر است نشان داده

(Bolandhematan, 2010, Tippett & Wolke, 2014)، هدفمند تمام مدارسی  ابتدا به شیوه

اقتصادی آن منطقه از  –هایی مانند مکان جغرافیایی و طبقه اجتماعی که با در نظرگیری مالک

باال باشد تا بتوان اثربخشی برنامه  هاآندر  شدن یقربانشهر، احتمال وجود رفتارهای قلدری و 

یت از درنهاخاب شدند و خوشه نمونه انت عنوانبهی را در کاهش این رفتارها سنجید، ضد قلدر

مدرسه گروه آزمایشی و  عنوانبهآموز دانش 237به شیوه تصادفی یک مدرسه با  هاآنمیان 

مدرسه گروه کنترل انتخاب شدند. طرح پژوهش  عنوانبهآموز دانشنفر  242مدرسه دیگری با 

د و منطبق با آن در مدرسه آزمون و گروه گواه بوآزمون و پسحاضر از نوع آزمایشی با پیش

ضد گونه مداخله و در مدرسه کنترل هیچ درآمدشده به اجرا یطراحی ضد قلدرآزمایشی برنامه 

 ی در طول کار در مدرسه اول به اجرا گذاشته نشد.قلدر

 ی ضد قلدربرنامه آموزشی 
برنامه »ی است که تحت عنوانابستهدر این پژوهش بخشی از  مورداستفادهبرنامه آموزشی   

در قالب رساله دوره دکتری برای اولین بار در ایران و بر اساس « 1آموزشی تلفیقی ضد قلدری

 ,Hosseini)ی موجود طراحی و اعتبار یابی شده استضد قلدرها و منابع تلفیقی از برنامه

این برنامه جامع ضد قلدری، مشتمل بر جلسات مدون آموزشی برای چهار گروه عوامل (. 2017

مدیریتی مدرسه، معلمان، دانش آموزان و والدین است و در پژوهش حاضر از جلسات آموزشی 

است. جلسات آموزشی این  شدهگرفتهشده برای گروه عوامل مدرسه و گروه معلمان بهره ینتدو

کل شامل دو محور اصلی است: الف( آشنا کردن کامل افراد تحت آموزش با ماهیت  طوربهبرنامه 

دری، اشکال، پیامدها و عوامل اصلی در بروز و تداوم آن، ب( ارائه راهکارهای کاربردی پدیده قل

های تحت آموزش. برای از گروه هرکدامجداگانه برای  صورتبهپیشگیری و مقابله با قلدری 

ی خارجی در این حوزه استفاده ضد قلدرتدوین جلسات آموزشی این برنامه از منابع برتر 

 (OBPP)ی الویوسضد قلدرتوان به برنامه آموزشی می هاآنین ترمهمز گردیده است که ا

                                                             
1. Integrated Anti - Bullying Program 
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(Olweus, 1993 & 2006) یتوی پیشگیری و مقابله با خشونت انستی ضد قلدربرنامه جامع ؛

قلدر، » کتاب(؛ Melissa institute for violence prevention and treatment, 2005)ملیسا

قلدری در مدرسه و آنچه باید در مقابل »؛ کتاب (Koloroso, 2003)« خور و تماشاچییتوسر

ی دپارتمان آموزش عمومی دانشگاه ضد قلدر؛ برنامه جامع (Rigby, 2007)« آن انجام دهیم

بسته آموزشی  (؛Wisconsin department of public instruction, 2010)ویسکانسین 

اجرای  قدمبهقدمراهنمای »کتاب  و( Thomson & Smith, 2010)یضد قلدرهای استراتژی

برای تعیین  .(Hosseini, 2017)اشاره کرد  (Beane, 2010)« یضد قلدرموفق یک برنامه 

روایی محتوایی این برنامه نیز عالوه بر استفاده از نظرات سه نفر از اساتید دانشگاهی متخصص 

ضریب نیز برای تعیین  1شهالید فرمت نهایی برنامه توسط آنان، از روش تائدر حوزه قلدری و 

ی مورد آموزش استفاده گردید و نتایج هاگروهاز  هرکدامشده برای ینتدوبرنامه  2روایی محتوایی

ها نزدیک به یک یا یک است که آمده برای برنامه آموزشی تمامی گروهدستضریب بهنشان داد 

 بود. نشانگر روا بودن برنامه ازنظر محتوایی بر اساس قضاوت داوران 

 شیوه اجرای پژوهش
های الزم، به تهیه مقدمات های آزمایش و کنترل و انجام هماهنگیبعد از انتخاب مدارس گروه  

ها و اجرای برنامه آموزشی اقدام شد. ابتدا پرسشنامه سنجش ادراک دانش برگزاری آزمون

ن در سطح هر دو آزموپیش عنوانبه (Rovaia & etal., 2004) آموزان از جو مدرسه و کالس

 73در فاز اصلی تحقیق ابتدا هفت جلسه آموزشی آموزان اجرا شد. مدرسه برای تمامی دانش

ای برای گروه مدیریت مدرسه شامل مدیر، معاون آموزشی، معاون پرورشی، مربی پرورشی، دقیقه

وه صورت یک گرشد. سپس معلمان شاغل در مدرسه به معاون اجرایی و مشاور مدرسه برگزار

ای در ساعات بعدازظهر دقیقه 73آموزشی، برنامه آموزشی مختص به خود را در جلسات 

ها ای که خللی در فرایند کالسی ایجاد نشده و همچنین امکان حضور حداکثری آنگونهبه

شده باشد، توسط محقق دریافت کردند. با توجه به اینکه بدون ایجاد یک منبع انگیزشی فراهم

اسب معلمان فراهم نبود، عالوه بر برگزاری یک جلسه توجیهی و ایجاد انگیزه با امکان حضور من

معرفی موضوع و تأکید بر جالب و جدید بودن و اهمیت آن، با هماهنگی مدیر مدرسه حضور در 

های ارزشیابی پایان سال همکاران از طرف مدرسه منظور عنوان یکی از شاخصاین جلسات به

آموزان و سه ماه بعد از آموزش ن در هر دو مدرسه برای تمامی دانشآزمویت، پسدرنهاشد. 

                                                             
1.  Lawshe 

2. Content Validity Ratio(C.V.R) 
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پرسشنامه  23نشده)یلتکمی ناقص و یا هاپرسشنامهبرنامه ضد قلدری اجرا شد و پس از حذف 

ها برای تحلیل آماده پرسشنامه در مدرسه گروه کنترل(، داده 10در مدرسه گروه آزمایش و 

  شدند.

های آمار توصیفی، در ها عالوه بر شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه ها:وتحلیل دادهشیوه تجزیه

بخش استنباطی برای بررسی نمره کلی ادراک دانش آموزان از جو مدرسه و کالس درس و 

همچنین بررسی نمرات ابعاد اجتماعی و یادگیری این ادراک، از آزمون تحلیل کوواریانس 

 استفاده شد. SPSSافزار آماری با استفاده از نرمچندمتغیره)مانکووا( 

 ابزار پژوهش

هدف این پرسشنامه سنجش پرسشنامه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه و کالس:   

ای است. درجهآموز از جو مدرسه و کالس در یک طیف لیکرتی پنجمیزان پذیرش دانش

گویه(  13شامل «)جو مدرسه»گویه( و  13شامل «)جو کالس»پرسشنامه شامل دو زیر مقیاس 

سنجی مقیاس توسط سازنده آن است که هرکدام شامل دو بعد اجتماعی و یادگیری است. روان

نفری از دانش آموزان دوره متوسطه آمریکایی اجراشده و نتایج تحلیل  341ای بر روی نمونه

م زمان مقیاس هعاملی حاکی از روایی محتوایی باالی هر دو زیر مقیاس داشت. بعالوه روایی هم

« دیان»با محاسبه ضریب همبستگی بین دو فرم پرسشنامه با مقیاس احساس بیگانگی 

مقیاس با   ابزار نتایج نشان داد که میان نمره کل و هر دو زیر مقیاس موردسنجش قرار گرفت و 

پایایی مقیاس دارد.  زمانهمهمبستگی منفی معناداری وجود دارد که نشان از روایی « دیان»

 71/3آزمایی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و بافاصله دو هفته  روش باز پرسشنامه با

 03/3و  04/3آمده است. ضریب آلفای کرونباخ برای فرم کالسی و فرم مدرسه به ترتیب دستبه

به دست آمد. عالوه بر آن ضرایب همسانی درونی برای دو بعد اجتماعی و بعد یادگیری در فرم 

محاسبه شد که نشان  02/3و  01/3و در فرم مدرسه به ترتیب  09/3و  73/3کالسی به ترتیب 

. در پژوهش حاضر (Rovaia & etal., 2004) ها داردها و ابعاد آناز پایایی باالی زیر مقیاس

هم پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت و برای فرم کالسی و فرم 

 به دست آمد.   01/3و  02/3مدرسه به ترتیب 
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 طور خالصههای هدف بهجلسات آموزشی ضد قلدری برای هرکدام از گروه

 

 ی برای گروه عوامل مدیریتی مدرسهضد قلدرالف( محتوی جلسات آموزشی 
شناسی قلدری، لزوم مقابله و ها و نشانهیبندطبقهجلسه اول: آشنایی با ماهیت، تعریف، اشکال، 

 جرای برنامه. توجیه اهداف ا

و پیامدهای مختلف  سازسببهای درگیر در قلدری، عوامل اصلی جلسه دوم: آشنایی با نقش

 مدت قلدری. مدت و درازکوتاه

ی و ثبت گزارش دهجلسه سوم: تحلیل نقش عوامل مدرسه در قلدری، شیوه برقراری سیستم 

 فعال قلدری در مدرسه.

 صورتبهی در مدرسه ضد قلدرمقررات شفاف و  جلسه چهارم: آموزش لزوم و شیوه تدوین

 ی آموزشگاه. ضد قلدرمنشور 

جلسه پنجم: بحث لزوم استفاده از ظرفیت همساالن و آموزش شیوه اجرای برنامه همسال 

 ها. حمایتگر، بحث لزوم، سطوح و چگونگی ارتباط با خانواده

های مختلف الی در مورد گروهجلسه ششم: ارائه راهکارهای متنوع پیشگیری از  قلدری احتم

 آموزان درگیر در قلدری. دانش

یرمستقیم غی مستقیم و نیز رویکردهای احیاکننده و امقابلههای جلسه هفتم: آموزش استراتژی

 در مواجهه با قلدری. 

 ی برای گروه معلمانضد قلدرب( محتوی جلسات آموزشی 

 یقربانشناسی قلدری و ها و نشانهیبندطبقهجلسه اول: آشنایی با ماهیت، تعریف، اشکال، 

در کاهش  هاآنگرانه ، تبیین نقش کلیدی الگو بودن معلمان و اهمیت نقش فعال و حمایتشدن

 قلدری 

و پیامدهای مختلف  سازسببهای درگیر در قلدری، عوامل اصلی جلسه دوم: آشنایی با نقش

 مدت قلدری. مدت و درازکوتاه

های ی، بررسی رابطه بین سبکضد قلدرقوانین و مقررات کالسی  جلسه سوم: بحث تدوین

 مدیریت کالس و قلدری. 

ها، بحث تشکیل آموزان، تعامل با خانوادههای دانشجلسه چهارم: بحث ارتقاء مداوم آگاهی

 ی. ضد قلدرجلسات کالسی منظم 
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 س درس.ین راهکارهای عمومی مقابله با قلدری در کالترمهمجلسه پنجم: آموزش 

های ی مبتنی بر برنامه درسی و شیوهضد قلدرجلسه ششم: آموزش راهکارهای تخصصی 

 تدریس مشارکتی. 

آموزان قلدر، قربانی و های مختلف دانشجلسه هفتم: ارائه راهکارهای متنوع مواجهه با گروه

 تماشاچی درگیر در قلدری.

 

 هایافته
 های آزمایش و کنترلر گروههای توصیفی متغیرهای پژوهش د.  شاخص9جدول 

 متغیر

 

 شاخص

 

 گروه

 آزمون پس آزمونپیش

انحررررراف  میانگین   

 معیار

انحررررراف  میانگین  

 معیار

3299/21 آزمایش ادراک کلی نسبت به کالس  9437/9  9133/29  9273/1  

9394/23 کنترل  2093/9  7170/17  9314/9  

2113/11 آزمایش بعد اجتماعی ادراک نسبت به کالس  3912/2  3330/19  1309/2  

1731/13 کنترل  1209/4  1329/13  1973/4  

1794/11 آزمایش بعد یادگیری ادراک نسبت به کالس  7921/2  4393/12  3303/3  

7199/7 کنترل  9243/3  0191/7  1939/3  

7941/22 آزمایش ادراک کلی نسبت به مدرسه  1334/9  1312/29  1407/1  

3303/21 کنترل  1779/0  7134/21  1431/0  

3949/13 آزمایش بعد اجتماعی ادراک نسبت به مدرسه  7993/2  3171/19  0312/1  

2291/13 کنترل  3903/9  3191/13  3021/9  

9171/12 آزمایش بعد یادگیری ادراک نسبت به مدرسه  4123/3  3907/13  2027/3  

1490/13 کنترل  4131/4  9979/13  4113/4  

 

از جو مدرسه و کالس  آموزان دانش موزشی ضد قلدری بر ابعاد ادراکبرای بررسی تأثیر برنامه آ

های اصلی آن موردبررسی درس از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید و ابتدا مفروضه

نشان داد آماره آزمون متغیرهای  ویلک -قرار گرفت. بررسی فرض نرمالیته با آزمون شاپیرو 
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گر نرمال بودن توزیع متغیرهای موردبررسی در نمونه آماری دار نیست که نشانمعنیپژوهش 

کوواریانس بود و برای -های واریانسمفروضه بعدی همگنی ماتریس .(df= 443و P<31/3)است

 آمده است. 2بررسی آن از آزمون ام باکس استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

 

 کوواریانس-های واریانسریست.  آزمون ام باکس برای بررسی فرض همگنی ما0جدول

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  ام باکس

90/407 70/22 21 41/914133 331/3 

-های واریانسنشان داد که مفروضه همگنی ماتریس  2نتایج آزمون در جدول شماره      

وهی، اثر پیالیی گزارش پس الزم است در تفسیر نتایج آزمون بین گر کوواریانس برقرار نیست.

مفروضه دیگر تحلیل کوواریانس چند متغیری وجود همبستگی کافی بین متغیرهای  .شود

وابسته است که برای بررسی آن از آزمون کرویت بارتلت استفاده گردید و نتایج آن در جدول 

 آمده است.  3شماره 

 
 های وابستهبرای بررسی همبستگی بین متغیر.  آزمون کرویت بارتلت 0جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی کای اسکویر  سطح درست نمایی

331/3 39/2440 23 333/3 

دهد همبستگی بین متغیرهای داری آزمون، نشان میبا توجه به معنی 3نتایج جدول شماره 

 وابسته در حد مناسب و مطلوب وجود دارد و بنابراین مفروضه برقرار است.

 

 آموزان در متغیرهای وابستهآزمون نمرات ادراک دانشانس چند متغیره بر روی پس. تحلیل کوواری4جدول 

 اثر ارزش F فرضیه df خطا sig df مجذور اتا  توان آماری

 اثر پیالیی 994/3 72/140 9 432 331/3 129/3 1

 المبدای ویلکز 329/3 72/140 9 432 331/3 /.129 1

331/3>P 
 

های آزمایش و کنترل آزمون، بین گروهه پس از تعدیل پیشدهد کنشان می 4نتایج جدول 

ازلحاظ متغیر وابسته ترکیبی)ادراک کلی و ابعاد ادراک از جو مدرسه و کالس درس( تفاوت 
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 گروه حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت وجود 2دار وجود دارد. یعنی بین معنی

بر اساس شاخص اثر پیالیی، مجذور اتای (. F= 72/140و 2partial Ƞ= 129/3و P<313/3)دارد

آزمون درصد واریانس نمرات پس 13باشد. این بدین معناست که می 13/3سهمی حدود 

آموزان از جو مدرسه و کالس درس و ابعاد آن مربوط به تأثیر برنامه آموزشی است ادراک دانش

به معنای توان باالی آزمون و کفایت باشد که می 1که نشانگر اندازه اثر باال است. توان آماری 

 گیری است.نمونه

 
آزمون نمرات ادراک کلی و ابعاد ادراک دانش آموزان از . تحلیل کوواریانس چند متغیره بر روی پس1جدول 

 جو مدرسه و کالس درس

منبع  متغیر

 تغییرات

SS MS df F Sig  ضریب

 اتا

 توان 

ادراک کلی از جو 
 مدرسه

 1 304/3 *331/3 11/227 1 13/2197 13/2197 گروه

     439 11/7 99/4129 خطا

ادراک کلی از جو 

 کالس

 1 421/3 *331/3 01/219 1 71/3334 71/3334 گروه

     439 01/12 09/9133 خطا

بعد اجتماعی ادراک 

 از مدرسه

 1 341/3 *331/3 74/219 1 31/3319 30/3227 گروه

     439 39/1 79/2990 خطا

ادگیری ادراک بعد ی

 از مدرسه

 973/3 341/3 391/3 20/11 1 12/00 21/123 گروه

     439 11/4 99/2131 خطا

بعد اجتماعی ادراک 

 از کالس

 1 93/2099 14/1490 گروه
01/223 331/3* 302/3 1 

 439 41/4 21/2913 خطا

 ادراک یادگیری بعد

 کالس از 

 1 30/231 47/399 گروه
91/113 313/3 113/3 1 

 439 37/1 97/2112 خطا

331/3>P 

 

 گیریبحث و نتیجه

شده در بهبود ادراک کلی نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای برنامه ضد قلدری طراحی  

ویژه در بعد اجتماعی مؤثر بوده است. دانش آموزان هم نسبت به جو مدرسه و هم جو کالس به

دست در ایران است و لذا پژوهشی داخلی برای ده ازاینشاین اولین پژوهش ضد قلدری انجام
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مقایسه با نتایج این تحقیق یافت نشد. اما این یافته با نتایج برخی از مداخالت ضد قلدری 

اجرای آن عالوه کارگیری برنامه جامع ضد قلدری الویوس که نشان داده است ازجمله با نتایج به

انش آموزان سبب ایجاد یک بهبودی عمومی در جو بر کاهش نرخ قلدری و قربانی شدن در د

 .(Thomson & Smith, 2012)شود همخوانی داردمدرسه و ادراک دانش آموزان از آن می

شده در این حوزه که نشان های انجامهای این پژوهش با نتایج چند فرا تحلیلبعالوه یافته

ی اساسی دیگری در درون مدرسه طور غیرمستقیم بر متغیرهااند مداخالت ضد قلدری بهداده

همسو  (،Karna, 2012)ازجمله ادراک دانش آموزان نسبت به جو کالس و مدرسه مؤثر هستند

 است. 

در تبیین اثربخشی آموزش برنامه ضد قلدری بر بهبود ادراک کلی دانش آموزان از جو      

آموزشی از تمامی تجارب آموز نسبت به جو کالس و مدرسه باید بیان داشت که نوع ادراک دانش

شود. گذشته و کنونی اتفاق افتاده در این محیط برای دانش آموزان تأثیر پذیرفته و مشخص می

در حوزه پرخاشگری همساالن، متغیر جو مدرسه و کالس درس که از طریق ادراک دانش 

ده است و شای تأثیرگذار شناختهعنوان مؤلفهشود همواره بهآموزان نسبت به آن سنجیده می

تحقیقات نیز بر وجود یک رابطه دوسویه بین شیوع پرخاشگری و قلدری در مدرسه و ادراک 

چارچوب  (.Beaudoin & Roberge, 2015)منفی دانش آموزان از فضای آموزشی اذعان دارند

-کند. ازجمله تئوری بوم شناختینظری موجود در تبیین قلدری هم از این دیدگاه حمایت می

ها برای بروز پدیده قلدری ترین تبیینشده( که یکی از پذیرفته1797)1فن برنر روناجتماعی ب

های خود دانش آموزان عوامل مرتبط با مدرسه است عالوه بر عوامل درون فردی و ویژگی

ویژه سبک مدیریتی مدرسه و جو و الگوهای ارتباطی عنوان خانواده دوم دانش آموزان، بهبه

یزان آگاهی و شیوه برخورد مجموعه مدیریت مدرسه و معلمان در مواجهه حاصل از آن و نیز م

 ,Swearer & Espelage)آوردحساب میبا قلدری را نیز از عوامل تأثیرگذار در پدیده قلدری به

تک دانش آموزان مدارس مسئول فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای تک درواقع (.2011

ی را برای اشاعه فرهنگ ضد قلدری در میان مدرسه و محیط آن رو باید تمهیداتبوده و ازاین

های مداوم و پیوسته و جامع در حیطه مدیریت مدرسه برای بیندیشند. این امر نیازمند تالش

افزایش آگاهی از قلدری در سطح کل مدرسه، طراحی قوانین ضد قلدری، ایجاد جوی 

و البته معلمان برای گزارش دادن و  های مختلف دانش آموزانگرانه و تشویق گروهحمایت

نظارت بر روند کلی قلدری در سطح مدرسه  و همچنین استفاده از ظرفیت خانواده و مشارکت با 

                                                             
1 - Bronfenbernner 
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های رو وجود نشانهازاین (. BabaeeHosseine &2017 ,)اولیاء در جریان مقابله با قلدری است

تنها احتمال وقوع رفتارهای نه گرانه بر فضای مدرسه در حوزه قلدریحاکم بودن جو حمایت

آیی ادراکی مثبت از جو مدرسه نیز در دانش  تواند سبب پدیدقلدرانه را کاهش داده بلکه می

ای رایج است و مدیریت مدرسه و آموزان شود. برعکس زمانی که قلدری در مدرسه پدیده

یز، مقطعی و غیر آمها تناقضمعلمان نسبت به قلدری اعتنای چندانی نداشته و برخورد آن

حمایتی است، دانش آموزان قلدر انگیزه بیشتری برای تداوم رفتارهای خود پیداکرده و قربانیان 

تنها نیز امیدی برای برخورد عوامل مدرسه با افراد قلدر نخواهند داشت. تداوم چنین رویکردی نه

س تعلق و پیوستگی تدریج احساباعث ایجاد احساس عدم امنیت در دانش آموزان شده بلکه به

حمایتی  آور و غیربه مدرسه در آنان را کاهش داده و منجر به پیدایش فضایی غیردوستانه، ترس

تواند سبب منقا شدن اداره دانش آموزان از جو کالس و مدرسه در مدرسه شده و درنهایت می

     (.Goldweber, Waasdorp & Bradshaw, 2013)شود. 

دهد که ادراک دانش آموزان نسبت به فضای مدرسه یکی از نشانگرهای این مطلب نشان می     

ها و مداخالت ضد قلدری است. چنانچه مدرسه توانسته باشد که در مقابله با اثربخشی واکنش

قلدری موفق عمل کند احتمال بهبود ادراک دانش آموزان نسبت به محیط اجتماعی آن مدرسه 

دیگر یکی از عوامل اصلی عبارتبه (.Haye, Miller & Swearer, 2008)افزایش خواهد یافت

ها از میزان دخالت اولیای تعیین گر در ادراک دانش آموزان نسبت به جو مدرسه، برداشت آن

ها ازجمله قلدری و میزان اهمیتی که به این های مرتبط با بهزیستی روانی آنمدرسه در مؤلفه

گرانه توسط مدیریت ابراین خلق جوی حمایتبن (.Chatters, 2012)دهند، استمسائل می

تواند در بهبود ادراک های هر برنامه ضد قلدری است میترین مؤلفهمدرسه که یکی از اصلی

دانش آموزان نسبت به فضای اجتماعی مدرسه و روابط با همساالن مؤثر باشد. لذا آشنا کردن 

ها به مسئله در فضای مدارس و آنمجموعه مدیریت مدرسه و معلمان با پدیده و ضرورت توجه 

ارائه راهکارهای مناسب در راستای تحت نظارت قرار دادن تمامی رفتارهای نشانگر قلدری، 

گرانه در ایجاد جوی ایمن، مثبت و سالم های ضد قلدری و خلق فضایی حمایتتدوین سیاست

 (.Bradic, 2014)اثربخش است

ی مانند مداخله حاضر ضمن آگاهی عوامل مدیریت رو با اجرای مداخالت ضد قلدرازاین     

ها، با شده اجتماعی و الگو بودن خود آنسازی مثبت رفتارهای پذیرفتهمدرسه از ضرورت مدل

رسانی مستمر کارگیری راهکارهایی مانند تدوین قوانین ضد قلدری مدرسه و اطالعآشنایی و به

ار کردن یک سیستم فعال و مجزای گزارش های مختلف به دانش آموزان، برقرها به شیوهآن
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 ;Sandals, Auty, Hughes & Pepler, 2005)ها دهی موارد قلدری و پیگیری جدی آن

Beane, 2010،) های مناسب به دانش آموزان درگیر در قلدری، تعامل مستمر و آموزش مهارت

های نظارتی و در برنامه هامناسب با والدین دانش آموزان و نیز معلمان مدرسه و درگیر کردن آن

گرانه در سطح مدرسه توانند سبب ایجاد یک جو ضد قلدری و حمایتمداخالتی ضد قلدری می

تری نسبت به محیط اجتماعی مدرسه شده و دانش آموزان باتجربه چنین اقداماتی ادراک مثبت

چنین های از خود نشان خواهند داد. در سطح کالس درس هم معلمان با دریافت آموزش

ای، عالوه بر آگاهی از نقش تأثیرگذار خود، در مورد قلدری و اشکال و پیامدهای آن به برنامه

های الزم را ارائه داده و با تعیین قوانین ضد قلدری در کالس خود، تأکید بر دانش آموزان آگاهی

ابی و یهای دوستهای مهمی مانند حمایت و دفاع از همساالن، آموزش مهارتآموزش ارزش

 Melissa institute for violence) تأکید بر برقراری روابط دوستانه میان دانش آموزان

prevention and treatment, 2005; Thomson & Smith, 2012)  آشنایی با راهکارهای مؤثر

آموزی درگیر در قلدری، برگزاری جلسات ضد قلدری و های مختلف دانشبرخورد با گروه

یکردهای غیرمستقیم و ترمیمی مقابله با قلدری سبب همگرایی بیشتر کالس و کارگیری روبه

 درنتیجه ادراک بهتر دانش آموزان نسبت به فضای اجتماعی کالس خواهند شد.  

شود که دانش آموزان قلدر متوجه این مسئله شوند که در ای باعث میدرواقع چنین مداخله     

جام رفتارهای قلدرانه وجود ندارد و دانش آموزان قربانی هم ها فضایی برای انمدرسه و کالس آن

ها با همساالن عالوه بر پیدا کردن توان باالتری برای دفاع از خود و احتمال گسترش روابط آن

تری نسبت به فضای حاکم بر کالس و مدرسه پیدا کنند. سایر دانش آموزان هم با ادراک مثبت

گرانه در فضای آموزشی دیدگاه وجود فضای حمایت مشاهده کاهش موارد وقوع قلدری و

رو با احتمال بیشتری هم در موارد کنند و ازاینتری نسبت به محیط کالس خود پیدا میمثبت

شده است زمانی که دانش آموزان گونه که نشان دادهوقوع قلدری مداخله خواهند کرد. همان

ه هنگام وقوع هرگونه قلدری مداخله کنند که مجموعه مدیریت مدرسه و معلمان بدرک می

نمایند، میزان گرایش آنان نیز به مداخله مثبت در قلدری افزایش نموده و موارد را پیگیری می

 ,Espelage)ها نسبت به محیط آموزشی استای از ادراک مثبت آنخواهد یافت که خود نشانه

Polanin & Low, 2014.) 
های ضد قلدری مشابه برنامه حاضر در میان دانش نامهیکی از تأثیرات اصلی اجرای بر     

های ها نسبت به محیط آموزشی است که خود از مؤلفهآموزان افزایش احساس امنیت و تعلق آن

ترین متغیرهای نشانگر بهبود ادراک دانش آموزان نسبت به کالس و مدرسه و همچنین از مهم

قلدری هستند. این مطالب مؤید این موضوع ها در حفاظتی در مقابل احتمال درگیر شدن آن
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های ضد قلدری توانند با درگیر شدن در برنامههستند که مجموعه مدیریت مدرسه و معلمان می

ها نسبت به محیط طور مثبتی بر احساس تعلق دانش آموزان به مدرسه و بهبود ادراک آنبه

ظهار داشت برای بهبود ادراک توان ادر کل می (.Backus, 2010)آموزشی تأثیرگذار باشند

ها قلدری رواج دارد رویکردهای مقابله با قلدری دانش آموزان نسبت به محیط مدارسی که در آن

تواند و آموزش مجموعه مدیریتی مدرسه و معلمان می (Cohen & etal., 2015)یافته سازمان

ؤثر باشد. مقابله سازنده با تنها در کاهش شیوع قلدری بلکه در بهبود جو کلی مدرسه بسیار منه

آمیز و حاکی از احساس گرانه، احترامقلدری باید قادر به ایجاد یک جو مثبت، حمایتی، دفاع

و یقیناً ایجاد چنین جوی ادراکی  (Cohen & Freiberg, 2013)امنیت برای دانش آموزان باشد

 مثبت از محیط آموزشی را در دانش آموزان به وجود خواهد آورد. 

در تبیین اثربخشی باالتر برنامه جامع مقابله با قلدری در بهبود ادراک دانش آموزان از جو      

توان گفت قلدری در درجه اول کالس و مدرسه در بعد اجتماعی در مقایسه با بعد یادگیری می

ای اجتماعی و مرتبط با روابط بین دانش آموزان است که شیوع آن باعث اختالل درروند مسئله

کارگیری یک شود. بر همین مبنا هدف اساسی هم از بهرتباطات بهینه بین دانش آموزان میا

مداخله ضد قلدری ایجاد جوی حمایتی و پذیرا، کاهش مشکالت رفتاری بین دانش آموزان، 

بهبود فضای اجتماعی مدرسه و درنهایت بهبود روابط اجتماعی بین دانش آموزان و نیز بین 

امل مدرسه است و بنابراین طبیعی است که اجرای موفق یک برنامه ضد دانش آموزان و عو

قلدری با حاکم کردن فضای اجتماعی و ارتباطی مناسب، سبب بهبود ادراک دانش آموزان از جو 

های درس شود. اما ادراک دانش آموزان در بعد یادگیری عالوه اجتماعی کل مدرسه و نیز کالس

و جو اجتماعی حاکم بر فضای آموزشی، از متغیرهای مهم دیگری  بر اثرپذیری از روابط انسانی

ها و استانداردهای تحصیلی برای نمونه امکانات و فضای آموزشی موجود در مدرسه، سیاست

سازی برای ایجاد رو زمینههای تدریس و ارزشیابی معلمان، تأثیرپذیر است و ازاینمدارس و شیوه

زان از جو یادگیری و تحصیلی کالس و مدرسه مستلزم انجام یک بهبود کلی در ادراک دانش آمو

مداخالتی در راستای این متغیرهای تأثیرگذار در حوزه تحصیلی است و مداخالت ضد قلدری 

داری بر ادراک دانش آموزان از جو یادگیری تنهایی قادر نباشند چنین اثرگذاری معنیشاید به

 کالس و مدرسه داشته باشند. 

های دانش آموزان احتمال وجود سوگیری در پاسختوان بههای این پژوهش میودیتاز محد    

ها و با عنایت به حساسیت موضوع با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش ادراک آن

ها و همچنین ترس دانش قلدری و نگرانی احتمالی دانش آموزان قلدر از آشکار شدن نقش آن
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گیری هدفمند در های احتمالی اشاره کرد. همچنین شیوه نمونهسرزنش آموزان قربانی از

عنوان شهر سنندج بهاقتصادی پایین -پژوهش حاضر و انتخاب دو مدرسه با طبقه اجتماعی

مدارس آزمایشی و کنترل ممکن است طرح پژوهش را در شناسایی و کنترل برخی متغیرهای 

ان تحقیق مشابه داخلی جهت مقایسه نتایج از دیگر مزاحم با محدودیت مواجه کرده باشد. فقد

توان به مشکل بودن ترین موانع این پژوهش هم میهای پژوهش حاضر بود. از مهممحدودیت

 ریزی برای برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی با گروه معلمان اشاره کرد.برنامه

دری در سطح مدرسه مدیران مدارس با عنایت به اینکه تأثیرگذارترین فرد در مقابله با قل     

شود به تمام مدیران در قالب یک دوره جامع ضد قلدری آموزش داده شود هستند پیشنهاد می

که چگونه در همان ابتدای سال تحصیلی با اقداماتی مانند تهیه و نصب قوانین و منشور ضد 

رای مقابله با این ها بقلدری مدرسه، طرح مسئله برای معلمان و آموزش و درگیر کردن آن

گیری از نیروهای در اختیار ازجمله ها با بهرهرسانی به دانش آموزان و آموزش آنپدیده، اطالع

مشاوره مدرسه یک جو مقابله با هرگونه قلدری را در فضای مدرسه ایجاد کنند و داشتن 

شود یها یکی از الزامات تصدی پست مدیریت شود. همچنین پیشنهاد مگواهی این آموزش

باهدف تشکیل جلسات منظم « کمیته ضد قلدری مدرسه»ای تحت عنوان تشکیل کمیته

مرتبط با قلدری، بررسی وضعیت قلدری در مدرسه و پیگیری موارد اتفاق افتاده قلدری 

ای برای آن حاوی مواردی مانند مفاد تشکیل این جلسات و نیز نامهصورت منظم و تهیه آیینبه

تمامی مدارس جهت اجرایی کردن تشکیل جلسات این کمیته و ابالغ آن به اعضای این کمیته،

های تخصصی ضد قلدری برای وپرورش قرار گیرد. یقیناً برگزاری کارگاهدر دستور کار آموزش

ها در راستای تواند یکی از بهترین پیشنهادمعلمان در قالب یک دوره ضمن خدمت نیز می

ود ادراک دانش آموزان از فضای کالس درس باشد. در بعد مقابله با قلدری و بالطبع بهب

شده در ایران است پیشنهاد پژوهشی نیز با توجه بااینکه این اولین برنامه ضد قلدری طراحی

های دیگری با همین برنامه در سایر مناطق کشور و در تعداد بیشتری از شود که پژوهشمی

ن و هم برای بررسی اثربخشی آن بر متغیرهای پذیری آمدارس هم برای بررسی قابلیت تعمیم

 ای انجام بگیردوابسته و متعدد دیگر درون مدرسه
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