
 29-48،. صص 1397اییز ،. پ25شمارة                                                               شناسی ورزشیمطالعات روان

 بدنیتربیت درس کالس در قلدری رفتار مدیریتی هایشیوه
 

 2ئیپرویز رضاو ،  1سمیه غالمی
 

 07/12/1396تاریخ پذیرش:                                       25/05/1396تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

 شدهن یبررسدنی بابعاد این موضوع درکالس تربیت اما ؛ترین مشکالت مدارس استیکی از شایع ،قلدری

های مدیریت وهشییابی به و دست هدف پژوهش حاضر، شناسایی نمودهای رفتاری قلدری ،بنابراین ؛است

 مشارکتای، با مینهز ریةبدنی بود. مطالعة حاضر به شیوۀ کیفی، ازنوع نظمعلمان تربیتتوسط  ،رفتار قلدری

ها وش گردآوری دادهرگیری به شیوۀ نظری و هدفمند انجام شد. بدنی و با نمونهنفر از معلمان تربیت 15

 ها، اعتبار مطالعه با استفادههکدگذاری داد صورتبهها داده لیتحلوهیتجز، افتهیساختارمهینعمیق  مصاحبة

کدگذاری  خانوادۀ از استفاده های پژوهش بایافته .انجام شد از بازرس خارجی و اعتبارسنجی ازطریق اعضا

که داد درحالینتایج  نشان ست.ا شده استخراج هامصاحبهاز اند، ( ارائه کرده1990)کوربین  و استراسکه 

 ،از قلدری هستند مفیدی برای پیشگیریهای بدنی و عوامل مدرسه قادر به انجام فعالیتمعلمان تربیت

 بروز آن باشند.  سازنهیزمتوانند آموزان و معلمان میمدارس، دانش
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 مقدمه

 عنوانبهارس ددر م11بیش از سه دهه است که قلدری
تواند بر شکل جدی میکه به یک مسئلة اجتماعی

آموزان تأثیر و عملکرد تحصیلی بسیاری از دانش زندگی
(. 2003 ،2)ریگبی است شده ییشناسابگذارد، منفی 

است که معموالً  3پرخاشگری همساالنقلدری نوعی 
  (.2000، 4)اسمیت و برایان دهدمی مدارس رویدر 

که موجب  است قلدری یک رفتار پرخاشگرانه
  ، مانندبدنی صورتبهزدن به فردی دیگر چه صدمه
مانند ، یا زبانی زدنو لگد دادنهل، زدنضربه
و ( 2010 ،5الویوس)کلمات رکیک گفتن ، گفتنطعنه

چینی، ، خبرزدنتهمتپراکنی، شایعه، مانند عاطفی
 اجتماعی )کورو کردنمحروم و گرفتننادیده، کردنطرد

و  7. نانسلاست شده فیتوص( 2010، 6الراو دی
( قلدری را رفتار پرخاشگرانه یا 2001) همکاران
یا یک  یک فردتعریف کردند که تعمدانه  آزاردهندۀ

صورت مکرر انجام گروه از افراد، در یک دورۀ زمانی به
نظر توازن قدرت است. از نبودو شامل  دهندمی

( قلدری در معنای عام 2013) 8کوالسکی و لیمبر
شود که بارها ف میعنوان یک عمل پرخاشگرانه تعریبه

 یقدرت کند و دربردارندۀیک فرد آن را تکرار می
ر و فرد قربانی است. با توجه به نامساوی بین فرد قلد

 -1تعاریف قلدری، رفتار قلدری پنج ویژگی مهم دارد: 
پیش این پرخاشگری معموالً از -2انه؛ عملی پرخاشگر

 -4افتد؛ مکرر اتفاق می -3برانگیخته نیست؛ 
نامساوی بین فرد قلدر و فرد قربانی  یقدرت دربردارندۀ

دهد می های کوچک اجتماعی رویدر گروه -5؛ است
آذر، هم آشنا هستند )ادیب، فتحی که اعضای آن با
 (. 2015 حسینی و بابایی ،

                                                           
1. Bulling 

2. Rigby 

3. Peer Aggression 

4. Smith & Brain 

5. Olweus 

قش قلدر و نقش قربانی باید بین دو ن ،در فرایند قلدری
هستند که پیوسته  یکسان قلدر. افراد شد لتمایز قائ

، جورقابتگرا، برون هایی مانندبا ویژگیابر دیگران بردر
 نگر)آهکنند قلدری می یتکانش وپرخاشگر، متخاصم 

دارای  ،اجتماعیضد (. افراد قلدر2011، زادهفرجانزابی و 
کم در صالحیت و شایستگی دارای مشکالت زیاد، 

 لی پایین، دارای انگیزۀتحصی پیشرفتدارای ، مدرسه
 داشتنو غیبت انضباط پایین نمرۀدارای تحصیلی کم، 

؛ نانسل 2016 پسند،)اکبری بلوطبنگان و طالع از مدرسه
. این افراد شوندمعرفی می (2004؛ 2001و همکاران، 

 مشکلم و ناراحتی غ احساساتی مانند کردنانینمادر 
-برند و نمیبر دیگران لذت می افتنیتسلطاز  ،دارند

-افراد قربانی را که پیامد رفتار در دآمدهیپدتوانند رنج 

)آهنگر انزابی و  های آنان است، تشخیص دهند
افراد قربانی کسانی هستند  مقابل،در(. 2011 ،زادهفرج

گیرند می قرارتوسط افراد دیگر هدف قلدری  که بارها
اجتناب اجتماعی و اضطراب  مانند هاییویژگیو 

، افسرده، مضطرب، جداشده و دارای احساس اجتماعی
در . قربانیان (2000 ،9)هاوکر و بولتوندارند امنی نا

-خود در مقایسه با  دیگر همکالسی ارتباط با همساالن

در مدرسه کمتر  هاآنبرند. یشان بیشتر رنج میها
. (2004کنند )نانسل و همکاران، احساس شادی می

، گرابودندرون :از اندعبارت هاآندیگر های ویژگی
مشکالتی داشتن ، بودنتنها ،بودن، محتاطبودنخجالتی

عالوه هب .الکل و مواد سوءمصرف و کردن دوستپیدادر 
 نافرمانی اختالل اختالالت نقص توجه، در این افراد

و  دنشومی مشاهده افکار خودکشی و یامقابله
از مشکالت جسمانی متعددی  بردنرنج ،همچنین

های دردهای شکمی، درد شامل مشکالت خواب،

6. Corvo & DeLara 

7. Nansel 

8. Kowalski & Limber 
9. Hawker & Boulton 
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قربانیان را  یبوست و جسمی، اختالالت خوردن، اسهال
قلدری قرار مدام مورد که افرادی .سازدمی دچار رنجش

دیگر از مدرسه و نظام تحصیلی لذت  ،گیرندمی
این  که یابدمی کاهش هاآن، میزان شادکامی برندنمی
گذارد. این می هاآنبر رفتار  یامالحظهقابلتأثیر امر 

تحصیلی  ازلحاظ از مدرسه، دلیل غیبت مکررافراد به
 دشوتشدید می هاآنو مشکالت  کنندمینیز افت 

 (.2016 ،لیوغانژاد و رستمنریمانی، قاسمی)
ای که در هر مدرسهحاکی از آنند ها پژوهشز امروتابه
متفاوت  هایشدتتوان وقوع قلدری را با درجات و می

(. سازمان ملل 2000 ان،ی)اسمیت و بر بینی کردپیش
کشور یابی بیان کرد در زمینهپژوهش یک  متحد در

پسران، در  درصد از 26ران و دخت درصد از 23یونان 
ران، در پس درصد از 36درصد از دختران و 33مریکا آ

ران و پس درصد از 32دختران و  درصد از 32انگلستان 
درصد از پسران  34دختران و  درصد از 36در فرانسه 

 (.2010، 1)پانایوتیس و آنن اندگرفته قرارقلدری تحت

 ایرانی آموزدانش 591 شده رویانجام پژوهشدر یک 
ری و قربانی قلد هاآندرصد از  6/22ساله،  14تا  10
 درمجموعاند که شده یمرتکب رفتار قلدردرصد  7/15
 آموزان درگیر رفتار قلدری بودنددرصد از دانش 4/38

(. 2014 ،خانیرضائی، دولتشاهی و محمد ،)لطفی
 مقطع راهنمایی در آموزنفر دانش 132بین پژوهشی در

 درصد از 9/40شهرستان زنجان نشان داد که 
درصد قربانی قلدری،  3/33آموزان شاهد قلدری، دانش

کیبی از این حاالت را تر درصد 9/15درصد قلدر و  8/9
 پور،شیری و ولی ،)مظاهری تهرانی اندتجربه کرده

2016.(  
 انجام (1993) 2فانینگتونای که در مطالعه ،همچنین

های ها، زمینداد که قلدری در خوابگاه نتایج نشان ،داد

 اطیح درافتد. راهروهای مدرسه بیشتر اتفاق می و بازی

                                                           
 

1. Panayiotis   & Anan 

2. Fanington 

ی بدنی، معلم با شاگردانهای تربیتورزش و کالس

و خود را در  اندشده جداکه از نیمکت  ستا روروبه

بینند. ساکت با کاغذ، مداد یا کتاب نمی فضای بسته و

خواستند،  هرلحظهکنند فرصت پیدا می هاآننون اک

با توجه به وجود . بنشینند، بدوند یا از بازی دست بکشند

نظمی در کالس پرخاشگری و بیچنین شرایطی، 

؛ به 1993، فانینگتونهست ) عیشا اریبسبدنی تربیت

 . (2003، نژادرمضانینقل از 

-شدان رسیدن مانع نوعی هر از قلدری رفتارهای وقوع
 ،ینبنابرا شود؛می شادمانی و بهزیستی حس به آموزان
 یآموزاندانش به کمک برای قلدری نمودهای شناخت

 عاطفی و فیزیکی امنیت احساس مدرسه فضای در که

 در رفتارها این اینکه شناخت و است ضروری ،کنندنمی
 ایهبرنامه تهیة برای ،دندهمی روی زمانی چه و کجا

 .است الزم قلدری از پیشگیری

 بررسی عمومی صورتبه را قلدری مطالعات تاکنون
-ساعت تربیت در قلدری اختصاصی مطالعات و اندکرده

 3اکنور که است درحالی این. اندانجام نشده بدنی
 دالیلی به ورزش ساعت در قلدری است معتقد( 2012)

 محدود نظارت معلم، کمتر نظارت تر،بزرگ فضای چون
 حین بینیپیشغیرقابل پیشامدهای بازی، فضای در

روی  بیشتر قلدری بروز عوامل بودنناشناخته و بازی
 برای را معلم آمادگی غیرمنتظره پیشامدهای. دهدمی

 ،بنابراین ؛سازدمی مواجه مشکالتی با ثرمؤ مقابلة
 نمودهای کشف دنبالبه نخست وهلة در حاضر پژوهش

 این کشف. است بدنیتربیت ساعات در قلدری بروز
 پایش و معلمان به بخشیآگاهی قلدری نمودهای

 فراهم یامن محیط ایجاد برای را ساعات این در قلدری
 .کندمی

بدنی قلدری در کالس تربیت ز به مطالعةنیابنابراین، 
 و نتنداشیآگاه براین،شود و عالوهاحساس می

3. O'connor 
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های گیری باورها و نگرششکلکارآمدی معلمان، 
 های ناشیانةو درنهایت، راهبرد دربارۀ قلدری یرواقعیغ

ها اختالف با موقعیت، اغلب به ادامةآنان در مقابله 
 (؛2009، 1)چارتون شودمیان همساالن منجر میدر

لمان های معباور ها وا، شناختباید به رفتاره ،جهیدرنت
 دربارۀ اثرهایو  آموزان توجه کرددانش اندازۀنیز به

 تر عمل کرددقیق آموزانبر دانش هاآنمختلف 
 (.2016، پرور و بدری)گل

های شیوه ةمطالعبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر 
معلمان آموزان توسط مدیریت رفتار قلدری دانش

های گرفتن محدودیتدرنظربدنی است و با تربیت
هیت و ابعاد های کمی در دستیابی به عمق ماروش

 ای که جزوزمینه نظریةهدف پژوهش، روش پژوهش 
 شود، انتخاب شد.کیفی محسوب می هایپژوهش

دنبال پاسخ به مطالعة حاضر بهپژوهشگران که  یسؤال
 -آیا معلمان نمودهای قلدریاین است که  آن هستند
س قلدری در ساعت در رفتار کنند؟رصد میقربانی را 

؟ شودایجاد میچه عواملی  ریتأثبدنی تحتتربیت
ی از هایی برای پیشگیربدنی چه راهکارتربیت انمعلم

 آن دارند؟

 

  پژوهش شناسیروش
 های کیفی ازنوع نظریةپژوهش پژوهش حاضر درزمرۀ

 ، نظریةایمینهز منظور از نظریة .گیردمیقرار  2ایزمینه
هایی است که طی فرایند پژوهش برگرفته از داده

ین شود. در امند گردآوری و تحلیل مینظام صورتبه
 درنهایتکه  ها و نظریهتحلیل داده راهبرد، گردآوری،

ارتباط نزدیک با یکدیگر  در ،شودها استنتاج میاز داده
خود را  اینکه مطالعةجایبهد و پژوهشگر نگیرقرار می

 ی آغاز کند، کار را با حوزۀاشدهتصوربا نظریة ازپیش
از  نظریه دهدو اجازه می کندمیخاص شروع مطالعاتی 

 ها پدیدار شود.دل داده
مرد علمان نفر از م 15ین پژوهش ا کنندگانمشارکت 

از  سال بودند. 30تا  باتجربة هفتبدنی تربیت
 بدنیمعلم رسمی تربیت ،ای ورود به مطالعههمالک

مایل ت و ن سابقة کار مرتبط، داشتپرورش بودنوآموزش
 پژوهش که هدفییآنجابود. ازبه شرکت در مطالعه 

آموزش دستیابی به افرادی است که در حیطة  کیفی
داشته باشند، در پژوهش تجربه  درس تربیت بدنی

 د.شبیشتر استفاده  سابقةبا  از افراد اًحاضر عمدت

 

 پژوهش حاضر مشخصات تحصیلی معلمان .1جدول 
 دکترای تخصصی ارشدکارشناسی کارشناسی تحصیالت

 2 9 4 کنندگانمشارکتتعداد 

کیفی فاده از روش پژوهش هایی که با استدر پژوهش 
قبل مشخص ونه ازشود، تعداد دقیق افراد نمانجام می

انجام  پژوهشگیری در میدان بلکه نمونه ؛نیست
به اشباع  که شودمیگیرد و پژوهش زمانی متوقف می

متناسب با راهبرد  ،شباشد. در این پژوه رسیده 3نظری
و  4گیری نظرینمونه گیری به شیوۀ، نمونهپژوهش

                                                           
1. Charlton 

2. Grounded Theory 

فر اشباع ن 15از مصاحبه با است که پس  هدفمند بوده
 دست آمد.به نظری

 محل در و ساختارینیمه و انفرادی صورتبه هامصاحبه
 آنجا در و بود کنندگانمشارکت موردرضایت که یمناسب

 هاییلسؤا ابتدا. گرفت انجام کردند،می راحتی احساس
 از بعد و شد پرسیده کنندگانمشارکت از آشنایی برای

3. Theoretical Saturation 

4. Theoretical Sampling 
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 پژوهش هدف با مرتبط تراختصاصی هایسؤال آن
 .شد مطرح
روش با استفاده از  این پژوهش ها درتحلیل دادهوتجزیه

در  کدگذاری صورتبهو ( 1990) 1استراس و کوربین
و  3محوری کدگذاری ،2سه سطح کدگذاری باز

 ،کدگذاری باز . در مرحلةانجام شد 4کدگذاری انتخابی
ها انجام ندی دادهبگذاری، توصیف و طبقهشناسایی، نام

-مفاهیم و مقوله ،کدگذاری محوری و در مرحلة شدند

اند، در کدگذاری باز شناسایی شده هایی که در مرحلة
ی به یکدیگر مرتبط شدند و جدید وترکیبتجزیه

پژوهشگران تالش  ،اری انتخابیدر کدگذ درنهایت،
ها الگوی تحلیلی را برای بتوانند از دل دادهاند کرده

آموزان پسر در ساعت درس نشرفتار قلدری دا
 ی معلمان استخراج کنندهای مدیریتشیوهبدنی و تربیت

 .(1990 ،)استراس و کوربین
 ابی به اعتبار پژوهشبرای دستی ،این مطالعه در

د راهنما . استامختلفی درنظر گرفته شدندهای جنبه
حل پژوهش در تمامی مرا 5عنوان بازرس خارجیبه

های از روشدر روش کیفی، . نظارت و راهنمایی داشت
طریق اعضا است. در این عتبارسنجی اعتبار ازدیگر ا

شوندگان به مصاحبه پژوهشپژوهش نیز نتایج 
 شد. مطابقت داده هاآنبا نظر  ،و سپسشد  برگردانده

 

 هایافته
 ساز بروز قلدریشرایط زمینه -الف

بدنی ای قلدرمآبانه در ساعت درس تربیتبروز رفتاره
عامل وجود دارند که در سه  هنُمعلول شرایطی است. 

م مربوط به مدرسه، عوامل مربوط به معلعوامل  مقولة
علمان بروز رفتار نظر مآموز، ازو عوامل مربوط به دانش

                                                           
1. Strauss & Corbin 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

 هاآندهد که در ادامه شرح ثیر قرار میأتقلدری را تحت
 آمده است. 

 عوامل مربوط به معلم -1
 لحاظ ورزشیمعلم از نبودنمقبول 1-1

داشتن تخصص را مالکی برای  بیشتر دبیران
درواقع،  دانستند.آموزان مینزد دانشافتادن مقبول

شرط پذیرش قوانین کالس را پیش ودنبدبیران مقبول
های خود را ها مهارتدانند. اگر معلم در انواع ورزشمی

-از او برای آموزش استفاده می آموزاندانش ،نشان دهد

نظمی شود تا اینکه بیرگیر یادگیری میو کالس د کنند
 .حاکی شود. اظهارهای زیر بیانگر این مورد هستند

در بحث آمادگی جسمانی، تنها سرعت، قدرت و »
 ثبح در و کندانسان را آماده میاستقامت نیست که 

 که لباسی نوع حتی بدن، آمادگی و جسمانی آمادگی
گذارد. معلمان می ثیرتأ کار کیفیت روی پوشدمی فرد

پیوسته و در  صورتبه روز باشند و حتماًورزش باید به
ز آمادگی جسمانی ا هایآزمونمقاطع زمانی مختلف، 

ا آمادگی جسمانی ر عواملسری عمل آید. یکها بهنآ
قتی وعنوان اساس کار، معلم ورزش باید دارا باشد. به

یک معلم ورزش با یک شخصیت ورزشی و کاراکتر 
س ورزش حاضر خاص یا تیپ و اندام ورزیده سر کال

 ه دارد قطعاًکنار دانشی کشود، این امر درمی
رش اختیاان به ورزش را در آن کالسی که درمندهعالق

آموزان را افزایش کند و رغبت دانشمیاست، بیشتر 
 «.ددهمی

اشد، وقتی خود معلم وسط بازی باشد و مهارت داشته ب»
آموز او را کالس فرق دارد تا معلمی که دانش جو واقعاً

  «کفایت تلقی کند.بی
های حرکتی بدنی در مهارتچنانچه معلم درس تربیت»

دست نداشته باشد، اثربخشی خود را از و ورزشی تسلط
تاری ای از مشکالت رفدهد و منجر به بروز گسترهمی

4. Selective Coding 
 

5. External Audits 
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شود. توانایی معلم در ورزش بدنی میدر ساعت تربیت
 «ثیر دارد.ای او تأخیلی در جو کالس و اقتدارآفرینی بر

که خود معلم شخص ورزشی باشد و در کالسی »
کس سعی لحاظ ورزشی خودش را ثابت کند، هیچاز

 «.کند اختالل ایجاد کندنمی
داری و قوانین روشن در رابطه با کالس نبود 1-2

 برخورد با فرد خاطی

است،  ها بسیار بیان شدهکه در مصاحبه علت دیگری
برخورد با  داری و چگونگینبود قوانین روشن کالس
ناهنجاری رفتاری را بروز  فرد خاطی است که زمینة

ترل پرخاشگری لحاظ کنمعلمی موفق بهکند. فراهم می
م کناول مشخص می من جلسة»در کالسش بیان کرد: 

کس قوانین را رعایت نکرد از تمرین محروم که هر
 واقعاً میشه. تفهمیم تنبیه انضباطی برام خیلی مهمه و

«. ثیر داره و تو کل سال مشکلی پیش نمیاددیدم که تأ
رگیرنشدن من خودم برای د»، معلمی گفت: همچنین

بندی ، از صفو بلندها و اینکه همه را ببینم هاکوتاه قد
کاری کنم و کمتر شاهد هل، کتکزیگزاکی استفاده می

معلم مجرب دیگری بیان «. هستمندادن نرمش و انجام
تا قلدری مشخص باشد سازی تیمباید قوانین »: کرد

دارم. ها سازی توسط سرگروهپیش نیاید. من خودم تیم
یا مقبولیت نزد خودم ها پس از تعیین توسط سرگروه

بت به تشکیل نوو به شوندمیآموزان مشخص دانش
  «.های خود می پردازندتیم

 و نداشتن طرح درس نبودن معلمفعال 1-3

ه پوشیدن کفش و بدنی بر این باورند کدبیران تربیت
ها بودن در ورزشگامبودن و هملباس مخصوص، فعال

کند و مشکالت رفتاری چون جذاب می کالس را
ابقه سال س 15کند. دبیری با قلدری کمتر بروز پیدا می

علم حضور فعالی ندارد و کالس وقتی م»: بیان کرد
کند. من ترلش نیست، قلدری افزایش پیدا میکنتحت

ین سمت تور والیبال به آن خودم وسط بازی هستم. از ا
ت بروز رد که فرصقدر بازی جریان داروم. آنسمت می

اظهارهای یکی دیگر از معلمان  «.شودقلدری کم می

 رنگ شود وکافی است من کمی حضورم کم»این بود: 
کاری شده است. به دفتر بروم تا برگردم کلی کتک

بعضی معلمان وجدان کاری ندارند. معلم داریم که می 
زنی چقدر داند در میز تنیس یا طنابنمی نشیند و اصالً

« .کنمکاری و ناسزا گفتند؛ ولی من دائم رصد میکتک
 درس با برنامةبودن، داشتن  طرح بر فعالالوهع

بندی مشخص موجب پیشگیری از رفتارهای زمان
ت علکه به اندبوده ایهای کاریند. روزشوقلدری می

علت آموزان بهنداشتن طرح درس و سردرگمی دانش
ز ورزش آموزان انبودن تمرینات، دانشجذاب
 حیاط درگیر شدند. گیری کردند و در گوشةکناره
، میان عوامل مربوط به معلمذکر شود که دراست الزم 

منجر قلدری  سطح تحصیالت وی به تمایز در ادارۀ
تر های مناسبای معلم در اتخاذ راهسابقة حرفهشد. نمی

 کننده است.کمکبرای مدیریت قلدری 

 عوامل مربوط به مدرسه -2

-فضای محدود و نبود امکانات و تعداد زیاد دانش 2-1

 در یک کالس انآموز

انات الزم بسیاری از دبیران به کمبود فضای کافی و امک
ند. معلم برای بروز انواع رفتارهای خشن اشاره کرد

امکانات مدرسة ما خودش ازبس بی»گوید: ابتدایی می
دبیر دیگری نیز با  «.عامل پرخاشگری است ،است

یک توپ باشه و این همه وقتی »اظهار ناراحتی گفت: 
فضا بسیار » «.معلومه که درگیری پیش میاد آموز،دانش

زمان کردم که همای کار میمهم است من در مدرسه
موجود فضای نفری ورزش داشتند.  36با هم دو کالس 

-ما شاهد درگیری ،طبعبه .برای یک کالس هم کم بود

دادن برای خوردن به هل ایی مثل تنه، زیرپازدن وه
 «.دیوار بودیم

 وجود کادر قلدر در مدرسه 2-2

لدرمآبانه برخی معلمان یکی از عوامل بروز رفتارهای ق
کی از دبیران با دانستند. ین میرا الگوگرفتن از معاونا

ونین خود معا»: رابطه بیان کردسال سابقه دراین 21
تی زورگویی راحهستند و بهگاهی سمبل قلدری 
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کنند. من در این مدارس که کادر قلدر دارد، می
چون امری  خوبی قلدری را مهار کنم؛ام بهنتوانسته
معلم دیگری اظهار کرد:  «.ان استنظرشهمقبول ب

فرستیم به ما فرد قلدری که سیلی زده را می گاهی»
 خاطرهیعنی من ب زند؛دفتر و خود معاون یک سیلی می

جرم او را فرستادم دفتر و خود معاون جرم را انجام 
یکی دیگر از  «.دانددهد و آن را اقدام تربیتی میمی

خود »گفت:  سال کار 23بدنی با سابقة دبیران تربیت
و او با عقده  زندآموز را کتک میعاون سر صبح دانشم

-شود و سر دیگران تالفی مییوارد کالس ورزش م

 «کند.
 فرهنگی در مدرسهرایط چندوجود ش 2-3

آموزان زیاد بودن دانشدر مدارس ایران چندفرهنگی
گاهی پذیرش یک فرهنگ صورت . شودمشاهده می

به رفتارهای پرخاشگرانه نسبت است و این امر  نگرفته
شود. اظهارهای دبیران منجر میبه گروه اقلیت 

وز قلدری نسبت به گروه متفاوت بدنی حاکی از برتربیت
 ازلحاظ فرهنگی و قومی است: 

آموزان افغانی داریم، اوضاع وقتی در مدرسه دانش»
را در تیم و بازی راه  هاآنها کند و بچهفرق می

 «دهند.نمی
کنترل  من در مدارس جنوب شهر که هستم، واقعاً»

ها برای زیستن در کالس مشکل است و اغلب خانواده
 «کنند.رزندان خود را تشویق به قلدری میناطق فاین م

تمسخر قرار  موردعمدتاً ،آموزانی که لهجه دارنددانش»
 «.گیرندمی

ای و مدارس وحرفههای فنیتحصیل در رشته 2-4

 انتفاعیغیر

ای و حرفهوران معتقد بودند که در مدارس فنیدبی
دهد تا مدارس بیشتر رخ می غیرانتفاعی قلدری

ی دولتمن در مدارس نمونه»دبیری گفت: دولتی. نمونه
  ادارۀفنی واقعاً اما در مدارس هنرستان و ؛مشکلی ندارم

در برخی » :یکی از معلمان بیان کرد «.ق داردکالس فر
فضای خصوص در مدارس غیرانتفاعی، از مدارس به

مگر اینکه سالن  ؛دمناسبی برای ورزش وجود ندار
این  کرایه کنند که معموالً آموزان ورزشی برای دانش

ئوالن مدیر و مس چون ؛دهندکار را نیز انجام نمی
س آموزان در درومدرسه تمایل دارند که دانش

بهترشدن  برایتخصصی موفق باشند و عملی را 
 برایدهند و نجام نمیآموزان اساعات ورزشی دانش

ها در مسابقات و مراسم ورزشی رضایتی شرکت بچه
آموزان لطمه به درس دانشندارند و معتقد هستند که 

 «.شودوارد می

 آموزعوامل مربوط به دانش -3

 -بودن یا داشتن مهارت کالمیهیکلقوی 3-1
 ورزشی، درسی یا ثروتمند

، از نگاه دبیران شوندکسانی که مرتکب قلدری می
ورزش خاصی تبحر دارند که  یا درهیکل هستند قوی

کنند. داشتن مهارت برای باندسازی پیدا می بودنمقبول
امل بروز رفتار قلدری قلمداد کالمی و درسی نیز از عو

مول نیز با خرج پول برای آموزان مت. دانشاست شده
زیر  صورتبهدبیران  کنند. اظهارهایسازی میخود تیم

 است:
م داشتم. او در فوتبال قلدر ه آموز ریزجثةمن دانش»

بندی دستش بود و قلدری و گروهبسیار قوی بود 
 «.کردمی

لغات  با دامنة ها مهارت کالمی باالیی دارند وبعضی»
 هاآنکنند که قوانین زیادی که دارند بقیه را مجاب می

 «شود.درست است و کسی حریف کالمشان نمی
اما  ؛بینید فرد در ورزش قوی نیستیه وقت شما می»

دار است و ازنظر کالمی مردم را دوست خود فردی مردم
، تعداد دوست زیادی که داردبا بنابراین کند؛ می

را  دهد و حرف خودشتیم تشکیل میخود یک خودبه
 «د.زنمی

برای بقیه  ،نظر مالی قوی هستندآموزانی که ازدانش»
و برای خودشان گروه دارند و کنند پول خرج می

درسشان خوب که ها هم کنند. بعضیمی آفرینیمشکل
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برند و رساندن تقلب بقیه ازشان حساب می برای ،است
 «دهند.باج می هاآنبه 

 های ورزشیای در مهارتبودن عدهضعیف 3-2

آموز دیگری صورت گاهی درمقابل دانشلدری ق
آموزانی که درمعرض خشم قرار . دانشگیردمی
اند  یا ورزشی را نیاموختههای مهارت والًاص ،گیرندمی

 ال پژوهشگراسخ سؤه هستند. دبیری در پالجثضعیف
گفت:  گیرند،آزار قرار میه کسانی بیشتر موردکه چ

سازی به فردی بینم که وقت تیممکرر میمن »
ه خواهی چتوپ می یستی.گویند که تو هیچی بلد نمی

د نیست ما در تیم راهش گویند این بازی بلیا میکار 
 «دهیم.مین

 بدنینمودهای قلدری در ساعت تربیت -ب
در مقطع بدنی تارهای قلدرمآبانه در ساعت تربیترف

و دوم متفاوت هستند؛ اول  ابتدایی و در مقطع متوسطة
 .اند، نمودهای عمدۀ قلدری در ادامه ارائه شدهحالبااین
زدن یچی از قوانین کالس، بازی و برهمسرپ

کردن، ندادن نرمش و گرمانجام، هابندیگروه
ندادن به جایگاه خود در نوبت، تن نکردنرعایت

از مصادیق رفتارهای  ،بندی و نپذیرفتن باختصف
بیانگر  ها این نمونه. اه معلمان هستندقلدرمآبانه در دیدگ

موزان موقع آدانش»این نمودهای رفتاری هستند. 
-بقیه میند و نکتیمی خود را انتخاب میبندی همگروه

-به او باج می و شوددانند اگر او نیاید بازی گرم نمی

 «.دهند
که دارم که در تیم تنیس است، زمانی آموزیمن دانش»

زور وارد خود را به شده است،نوبت او در تنیس تمام 
 «هم می زند.کند و نظم گروه را بهوالیبال میگروه 

شکایت ها ال هدایت تیم والیبال هستم و بچهمن درح»
کند و اما قبول نمی ؛النی از تنیس باختهکنند که فمی

-بازد، توپ را میموقعی که می» «.روداز میز کنار نمی

  «.کندگیرد و فرار می

کردن وسایل ورزشی یا داشتن حس مالکیت خراب -1
 به وسایل

آموزان خشم خود را بر وسایل ورزشی مانند هی دانشگا
کردن تور والیبال و توپ، شوت توپ به فضای پاره

آموزان خالی مدرسه، ندادن وسایل به سایر دانشبیرون 
 کنند. می

آموزم توپ دانش»گفت: شوندگان مییکی از مصاحبه
قلکش را بیاورد تا توپ را پاره کرده بود و از او خواستم 

 «نو بخریم.

یک  موزانآیک روز یکی از دانش»معلمان دیگر گفتند: 
بود و فقط به بدنی آورده توپ خوب برای زنگ تربیت

  «.دادبازی می یخاصعدۀ 

او توپ و دادند آموز پاس نمیدر یک جلسه به دانش»
 «.را به بیرون از حیاط مدرسه شوت کرد

عنوان تیرک دروازه بههای پالستیکی ما از مخروط»
بانی از داور، آموز عصکه دانشکردیم استفاده می

 «مخروط را شوت کرد.

آموز داده بودم و راکت بدمینتون را به دو دانش»
 «راضی به دادن به نفر سوم نبودند.عنوان هیچبه

 هاخودمحوری در انجام فعالیت -2

فراد خودمحورند و ا ،نوجوانان و گاهی در مقطع ابتدایی
خواهند اتفاق بیفتد. معلمان هر چه خود میدوست دارند 

آموز دانش»گونه توصیف کردند: را این ودمحوریاین خ
که توپ گوید که به دیگران میقلدر دایم  محورخود

شروع بازی  گیرد و اجازۀمال من است و دردست می
«. شودآغازگر جنگ کالسی میاین موضوع دهد و نمی

رح داد: گونه شخود را این هایشاهدهدبیری دیگری م
تیم فقط به او پاس بدهند و  قلدرها انتظار دارند همة»

 «اندازند.جنجال راه می ،اگر پاس داده نشود

 قلدری فیزیکی  -3

 در صف نکردنرعایت دادن،هلدر  جسمانی خشونت
ها با همکالسی درگیری ،اشیا پرتاب گازگرفتن، مدرسه،

. دشومدرسه دیده می کارکنانو و گاهی اوقات با دبیر 
به خودی  منجر به گل فردی که»یکی از دبیران گفت: 

 «.خوردشده است، کتک بدجوری می
 قلدری کالمی -4
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خشونت کالمی نظیر توهین، تحقیر، تهدید، ترساندن، 
 و غیره است. اب روی دیگرانتمسخر و گذاشتن الق

گونه این اش را با پژوهشگرکی از معلمان تجربهی
و ناسزاگفتن موقع  کردنتوهین»ن گذاشت: میادر

طور تمسخر افراد خیلی زیاد است و همینخوردن گل
 «.های ورزشیضعیف در تکنیک

بدنی با نحوة برخورد معلمان تربیت -ج

 قلدری
وقتی فردی رفتار  ال کهدبیران در پاسخ به این سؤ

دهید، شود چه واکنشی نشان میقلدری را مرتکب می
های انضباطی مختلفی نام بردند که در ادامه از روش
  شود.ها توضیح داده میآندربارۀ 

 آموز توسط معلمان تنبیه فیزیکی دانش -1
های ناپخته معلمان در ابتدای شروع کار از روش
های دیگری استفاده کرده بودند و با کسب تجربه روش

کار گفت:  ابقةسال س 11بستند. معلمی با کار میهرا ب
قانونی گذاشتم که هر فحش مساوی  ،من اوایل کار»
قابلیت  این قانون اشتباه بود و اصالً یک سیلی. واقعاً با 

اوایل کارم به هر دلیلی »دیگری گفت:  «.اجرا نداشت
-کردم. این برخورد تشنج ایجاد میبرخورد فیزیکی می

دهم و با کمک کرد و االن دیگر این کار را انجام نمی
معلم دیگری  «.ام به صفر برسانمتوانسته شناسروان
دادمشان و من اوایل حسابی گوشمالی می» کرد:ابراز 

فیزیکی درگیر شدم که منجر به دخالت  صورتبه
 «.ها شدخانواده

 گرفتننادیده -2

گرفتن فحش، هل و سایر مصادیق رفتار نادیده
ن بود؛ های برخورد معلمایکی دیگر از روش ،قلدرمآبانه

 حوصلگی ابراز شد ودلیل بیگرفتن گاهی بهالبته نادیده
معلمی بیان کرد:  عنوان تکنیک اصالح رفتار.گاهی به

شان با هم کنار دخو چه کسی حوصله دردسر دارد؟»
من »معلم مجرب دیگری گفت: « .دآیند. بچه هستنمی
اما  ؛گیرمسال نادیده می 11تا  10آموزان مورد دانشدر
 «.کنمبرخورد می به بعد حتماً 12از 

 سپردن مسئولیت به فرد قلدر -3

تمامی معلمان از آن استفاده  هایی کهیکی از شیوه
کردند، سپردن مسئولیت به شاگردان بود. معلمان می

شدن شاگرد را به ساخته معتقد بودند که مسئولیت
 ،شودفردی که به او مسئولیت داده می و داردوامی

 .است با این عمل به او شخصیت داده شدهدرحقیقت 
 این عقیده است.های معلمان حاکی از گفته

ا حواسشان از قلدری دهم تمسئولیت می هاآنمن به »
کردن توپ و کردن و جمعمسئول گرم مثالً پرت شود؛

 که شوددادن منجر میغیره باشند. این مسئولیت
 «.خودشان کالس را اداره کنند

 «کنم.مور انتظامات میمن قلدرها را مأ»
جای فحش و دعوا نم که بهککاپیتان میمن قلدرها را »

 «اش را نشان دهد.توانایی

 اقدام به رشد فکری و آشنایی با حقوق دیگران -4

ها و طریق ذکر داستاناز برخی معلمان معتقد بودند که
سطح آگاهی  توانندمیها بیان مسائل حقایق و واقعیت

و را به تدریج و ا برندرا باالتر ب آموز قلدردانشو اندیشه 
من »: کردیکی از دبیران بیان می .کنندپخته و ورزیده 

در که تو از کالس سهم گویم همان قبه فرد خاطی می
را  هاکالسیسهم دارند. حقوق همهم  داری، دیگران

دیگری گفت:  کنندۀمشارکت «.کنمبه وی گوشزد می
خواهم. به از شاگردان اخالق ورزشی می من دائم»

 هاآنگویم. به بودن بردوباخت را میاهمیتبی هاآن
دهم که چیزی که از شما بیاد دوست و تذکر می

 «.نه تعداد گل و شوت ماند، اخالق است؛کالسی میهم
 محرومیت و جریمه -5

انضباط و ورزش برای بعضی از معلمان  نمرۀ کردنکم
ز دیگری نی نترل کالس اثربخش بوده است. عدۀدر ک

فرد از بازی او را به پذیرش قوانین وادار  کردنبا محروم
در کالس »گفت: سال سابقه می 18کنند. معلمی با می

من، هر کس نظم را بر هم بزند از آن ساعت محروم 
-شود و اگر بیشتر شد از جلسات بعد نیز محروم میمی

دل معلمی با معدررابطه «.ای بنشیندد و باید در گوشهشو
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ین البته ا کنم؛ورزش کم می من از نمرۀ»: بیان کرد
هایی که خانوادهآموزان زرنگ و دارای روش برای دانش

یکی دیگر از  «.کندمی ، اثرمعدل برایشان مهم است
کنم من قلدرها از را تیم حذف می»: معلمان اظهار کرد

 «رآورتر از نشستن کنار زمین نیست.و هیچ چیز زج
 فصل خشونت و ایجاد آشتیوحل -6

بعضی از معلمان معتقد هستند که افراد خودشان 
گروه افراد صالحیت حل مشکالت را دارند. این 

دهند فرصت می هاآنکنند و به شده را حاضر میدرگیر
مشکل خود را حل کنند تا بتوانند به بازی برگردند. 

کس با هر»هفت سال سابقة کار گفت:  معلمی با
ها آن کنم و ازدیگری درگیر شود هر دو را حاضر می

بازی ندارند. من یک  ؛ وگرنه اجازۀخواهم آشتی کنندمی
صندلی صلح دارم. به افراد درگیر قلدری و فرد مظلوم 

دهم مباحثه کنند و مشکل خود را دو دقیقه اجازه می
 «.حل کنند

 مشکل و نزدیکی عاطفی به فرد قلدر صحبت دربارۀ -7

مشکل ارتباطی فرد ای بر را نشانهقلدری معلمان  برخی
صمیمانه سعی در کشف  ی رابطةو با برقرار دانندمی

با تجربة  کنند. معلمیهای عمیق پرخاشگری میالیه
آموز پرخاشگری بود که زنگ انشد»گفت: کار سال  20

های ابتدا در وقت ا سخت کرده بود. منرورزش کار 
گو وصورت شخصی و صمیمانه با او گفتهآزاد ب

کردم و دریافتم میو سعی در شناخت رفتارش  مکردمی
 .پرخاشگری و استرس در خانواده است ،اصلی ةکه ریش
ای بودند که کاری به ورزش نداشتند و شغل پدر خانواده

و ارتباط عاطفی والدین با فرزند بر وضعیت پرخاشگری 
دریافت مشورت با دیگر دبیران و . پس از ثیر داشتاو تأ

ی با حضور مدیر بنده جلسات خصوص نظر آنان بااتفاق
آموز برگزار شد که طی این مدرسه و ولی دانش

ارتباط پرخاشگری با دیگر عوامل و نتایج  هاهمذاکر
کننده رفتار فرد پرخاشگر و عوامل تقویتپرخاشگری و 

: معلمی دیگر گفت «.این رفتار مشخص شد ۀو بازدارند

-شخصی مشکالت شوم تامن به فرد قلدر نزدیک می»

گاهی وقتی ما را یاور خود  هاآناش را به من بگوید. 
  «دارند.کاری بر میبدانند دست از خراب

 به کادر اداری و مشاور هاآنواگذاری  -8

در مراحل  ،دهندخود نتوانند کاری انجام اگر معلمان 
-آموز را به کادر اداری و مشاوره ارجاع مینهایی دانش

ر چند د»: کنندگان بیان کردتدهند. یکی از مشارک
 صورتبهو  کردمزنگ ورزش از مشاور دعوت 

کرد. از خانواده، آموز صحبت میخصوصی با دانش
پرسید و  هاآن، همساالن و وضع خانوادگی دوستان

آموز را در جلسات متعدد راهنمایی و مشاوره دانش
اگر زیاد قلدریش تکرار »یکی از معلمان گفت: «. کرد

شود و قوانین من نتواند کنترل کند، می فرستمشان 
شان را در دفتر انضباطی ثبت مدیر اسامیپیش مدیر. 

کند و از هر دو تعهد می گیرد که دیگر در محیط می
را به کالس  هاآنمدرسه با هم درگیر نشوند و 

  «.فرستدمی
 یگرفتن از اولیاکمکوالدین و کردنتوجیه -9

 آموز دانش

اقدامات معلم و کادر مدرسه راه به جایی نبرد، اگر 
شوند.  یکی از معلمان والدین به مدرسه فراخوانده می

با همکاری مدیر مدرسه جلسات متعددی »بیان کرد: 
مشکل  ةآموز گذاشته شد و درزمیندانش یبرای اولیا

های مفید بدون آموزش ،چون ؛فرزندشان صحبت شد
 «.هستندن ممکحمایت والدین غیر

 برخورد با قربانیان -د
زی است. آموزان در فضای باعنوان رهبر دانشمعلم به

وی باید دخالت  ،عی که درگیری بین افراد پیش آیدمواق
کند تا از وقوع آسیب جلوگیری کند. اقدامات معلمان از 

ای متفاوت پایههای دعوت به گذشت تا آموزش مهارت
 است.

 دعوت به گذشت -1

افراد شاکی و  ،دادناغلب معلمان درمقابل فحش و هل
کنند. انگاری مینادیده یا قربانی را دعوت به گذشت و
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گویم حاال یه چیزی می هاآنمن به »دبیری گفت: 
 «حساس نشو. فکر کن به خودش گفته. گفته. شما

 عامیانههای سرزنش فرد قربانی و نصیحت -2

کردن را روش خود برای تعداد زیادی از معلمان نصیحت
مثل، سرزنش بهاند. دعوت به مقابلهانتخاب کردهمداخله 

گونه این»عبارت  ناتوانی قربانی و نصیحت مبتنی بر
رهنمودهای این دسته از معلمان هستند. جمله از« نباش

مرا آموزی به من بگوید فالنی دانش»: معلمی بیان کرد
نظرم اگر همثل کن. ببهگویم مقابلههل داد، من می

دیگر عبارات « .رودفرد قلدر از رو می جواب بدهد،
 :شرح زیر هستند دبیران به شدۀبیان

 «.خودت برو حقت را بگیر و خودت را ثابت کن»
در  .کنمدهم و سرزنششان مینمی هاآنمن حق به »

زندگی چکار  را بگیری درتوانی حقت یک ورزش نمی
 «کنی؟می

 های پایهآموزش مهارت -3

ساعت ورزش عنصر  که داشتن مهارت درییآنجااز
آموزان ضعیف را ای از معلمان دانشموفقیت است، عده

و  کنند، حمایت و یاری میگیرندحمله قرار میکه مورد
دهند. دبیری تجربة می هاآنهای الزم را به آموزش

ها مهارت قربانی اکثراً»: دادصورت شرح خود را بدین
کنم که به ار میک هاآنندارند و من خودم جداگانه با 

 «خودباوری برسند.
 هاهای انفرادی و سایر ورزشدادن به ورزشسوق -4

 هایسمت ورزششی از معلمان افراد قربانی را بهبخ
در تیم را  هاآننشدن دهند تا پذیرفتهانفرادی سوق می

افراد ضعیف »: یکی از معلمان توضیح دادجبران کنند. 
های سمت ورزشرا به هاآندر تیم خوب نیستند و من 

 «.کنممیدانی هدایت میزنی یا دووانفرادی مثل طناب

 اجبار گروه در پذیرش فرد در تیم -5

شود، گذاشته می و از تیم کنار شودمی وقتی فرد مسخره
کنند و از می برخی معلمان تیم را مجبور به پذیرش او

-دبیری بیان دهند. خواهند به قوانین گوش می هاآن

خواهیم، گویند ما تو را نمیوقتی به کسی می»: کرد

در همان  او را شود. من دقیقاًفرد خیلی خراب می روحیة
بودن او را با دویدن بیشتر گذارم. تیم ضعیفتیم می

  «.کندجبران می

 راهکارهای پیشگیری از بروز قلدری  -ه
 تجهیزات  کردنفراهم -1

مربی ورزشی نباشد یا  اگر اصرار ،در بسیاری از مدارس
شده درنظرگرفته ةبودج ،ورزشی نباشد یفرد اینکه مدیر

د. در کننهای دیگر خرج میبرای ورزش را در زمینه
که فضای کافی و مناسبی وجود  بسیاری از مدارس نیز

 ندارد. 
اگر مدرسه تنیس، »: دبیری راهکارهای خود را بیان کرد

 ، هرکسۀ کافی داشته باشداندازبه توپ، طناب و غیره
برد. کند و از کالس لذت میمیسمتی سوق پیدا به
تنوع فعالیت کمتر شاهد قلدری ازنوع به  تیم  وجودبا

چون خود فرد ضعیف سراغ شویم. می ندادن و غیرهراه
  «.رودهای دیگر میورزش

 بودن دبیر ورزش و پویایی ویتخصصی -2
بودن ورزشی دارد، دلیل بر ورزشی کس که مدرکهر

مقطع لیسانس  افرادی وجود دارند کهآن فرد نیست. 
مقوله همچنان در این  اما ،کنندبدنی تحصیل میتربیت

گیرد که این میت أضعیف هستند. این امر از آنجا نش
خود  ةهای تحصیلی موردعالقآموزان در رشتهدانش

بدنی تربیت ةبه رشتناچار شوند و بهموفق به قبولی نمی
اگر دبیران  معلماننظر به ،بنابراین ؛آورندروی می

کنار که دارای مدرک ورزشی هستند، در ایورزشی
 ةک ورزشی یک تخصص ورزشی در یک رشتمدر

العاده االترین مدرک داشته باشند، فوقبا ب نیزخاص را 
پرورش کمک وتوانند به بهبود ورزش در آموزشیم

 .کنند
من همکار دارم که توپ را »ران بیان کرد: یکی از دبی

نه  نشیند؛تر میرود در دفها و میدهد به بچهمی
کاری و نه طرح درسی. کالس اگر تخصصی، نه وجدان

بخواهد پویا باشد، خود معلم باید مهارت داشته باشد و 
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سایر شاگردان بدود و گام با لباس ورزشی بپوشد و هم
 «سرگرم باشد.

 هاورزشیابی و اهمیت به همة استعداد -3

 ا وجوددر هر کالسی انواع استعداده طبیعی است که
ی، در کاهش پرخاشگرثر د. یکی از راهکارهای مؤندار
 مةه، اگر . همچنینیت هر فرد در استعداد خود استهدا

 د، باالخرهنها در ساعت ورزشی پوشش داده شوورزش
: گفت د. معلمیاستعداد دار هاآنهر فردی در یکی از 

ن میدانی آنچناورزشی مثل دوو ةما، رشت ةدر منطق»
ای زمینه مسابقهشاید یک بار دراینفعالیتی ندارد و 

 مادر  هایی که ورزشو به ورزشاست برگزار شده 
  «.شودنمی داده بها هستند

 خب در کالس من سه دسته»: کرددبیر دیگری اشاره 
 افراد هستند. در حد قهرمانی ورزش بلدند، در حد

ینها ام معمول و کسانی که هیچی بلد نیستند. اگر نتوان
س کالکدام برنامه بریزم، را مدیریت کنم و برای هر

 «.شودمیدان جنگ می
محتوای  محوربودن کالس درس و ارائةآموزش -4

 آموزشی به معلم

بدنی را جدی بگیرد و فعاالنه به اگر معلم درس تربیت
سرگرم هستند و رفتارهای  آموزش بپردازد، همه

کند. در رابطه با این مقوله ساز کمتر بروز میمشکل
در هر سه تدریس ورزش  ةتجرب یکی از دبیران که

بیرستان را دارد، اظهار مقطع ابتدایی، راهنمایی و د
نسبت به فعالیت دبیر ورزش دیدگاه  ،سفانهتأم»داشت: 

کنند در یعنی خیلی افراد فکر می ؛غلطی وجود دارد
دبیران  ةگیرد و همش کار خاصی صورت نمیزنگ ورز

طور ظاهری و معلمان ورزش فقط زنگ ورزش را به و
که معلمان حالیر د ؛کنندخاصی دنبال می ةبدون برنام

برای این ساعت انرژی و  ورزشی وجود دارند که واقعاً 
گذارند و مانند دروس دیگر مثل فیزیک، میزمان 

و  گیرندمیدرسشان را جدی  غیره، ادبیات، شیمی و
کردن، طور منظم اموری چون گرمرند و بهطرح درس دا

ارزشیابی صورت  ،تکردن و درنهایدادن، بازیتمرین
همکاران بسیار د. این کالس برای من و برخی نگیرمی

برای رسیدگی به  ،طرفیمهم و جدی است. از
گیرد و های ما بازدیدهایی از منطقه صورت میکالس

البته هنوز همکارانی داریم که  ؛کنترلیمتحت امالًما ک
 هاآندهند، ای ورزشی به بچه ها میتوپ یا وسیله مثالً

 کنند و اصالً ای به حال خود رها میرا بدون هیچ برنامه
. اگر محتوای دهندکار خاص و منسجمی انجام نمی

-خیلی اوضاع بهتر می ،شدآموزشی هر دوره ابالغ می

 «.شد

و  شناسیمعلمان و کادر با مباحث روان آشناکردن -5
 علوم رفتاری

ا بامل تع ،آشنایی با مراحل رشد و خصوصیات هر دوره
های دانستن روش ،عالوهکند. بهفراگیران را آسان می
 ارانةایانی به حل رفتارهای ناسازگتغییر رفتار کمک ش

یکی » کند. یکی از معلمان اظهار کرد:آموزان میدانش
من  مورد اهمیت حفظ اسامی شاگردان بهوران دراز مشا

م، خیلی ویگرا که می هاآنگفت. من نام کوچک 
کنند و از طرفی چون نامشان را میاحساس شخصیت 

شود یمکم  دانند از انضباطشانبلدم اگر کاری کنند، می
  «چون اسم همه را بلدم.

وضع قوانین روشن مناسب با فضای حاکم بر  -6
 مدرسه
به اهداف  دستیابی تدریس و برای ،شکبدون
 این ةازجمل است؛وپرورش، وجود شرایطی الزم شآموز

 عاملعنوان به نظم حاکم بر کالس بهتوان شرایط می
ام کالسی که در آن اولین گ، زیرا کرد؛اشاره  یمهم

 و فعالیت در مشارکت ،انضباط یادگیری )یعنی نظم و
 نتایج یقینبه ،شود اعمال( شاگردان فعال توجه جلب

نظم و  داریکالس هایروش. داشت نخواهد مطلوبی
و  آموزانایجاد انگیزه برای یادگیری دانش کالس در

 دبیر یکی از .استثر ؤبسیار م جلوگیری از خشونت
ا هربار من اول سال تحصیلی قوانین ر»مدارس گفت: 

هنگ روشن کردم و این قوانین با کادر مدرسه نیز هما
  «.بود، کالس عالی بود
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کدگذاری از حاصل مقوالتوخرده مقوالت. 1شکل   

 

 گیریبحث و نتیجه
آموزان پسر نشپژوهش حاضر به بررسی رفتار قلدری دا

ی های مدیریتشیوهبدنی و در ساعت درس تربیت

ای و برحسب تجارب زمینه ریةمنظر نظ، ازمعلمان

نخستین پژوهش  اینگروهی از معلمان پرداخت. 

بنابراین،  شده در نوع خود در این حوزه است؛انجام

ور مستقیم طای که بهخارجی پژوهش کیفی داخلی و

اما نتایج  به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد؛

خوانی کمی فراوانی هم هایآمده با پژوهشدستهب

 دارد.

بروز که داد  بدنی نشانی تجارب معلمان تربیتبررس
بدنی معلول ای قلدرمآبانه در ساعت درس تربیترفتاره

 ه عامل وجود دارند که در سه مقولةشرایطی است. نُ
م و عوامل مربوط به مدرسه، عوامل مربوط به معل

معلمان بروز رفتار  نظرآموز، ازعوامل مربوط به دانش
در ادامه نمودهای  .دندهثیر قرار میأتتقلدری را تح

 ،است. همچنین بیان شدهج عامل قلدری در پن مدۀع
ی در دو بدنبرخورد معلمان تربیت بررسی نحوۀ در این

 ،نهایتری و مشخص شد. درآوعامل جمع 15مقوله و 
 شد. یشگیری از قلدری در شش عامل بیانهای پراهکار

نبودن معلم شد که مقبولدر این پژوهش مشخص
 داشته تواند در بروز قلدری نقش یلحاظ ورزشی ماز
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های خود را ها مهارتاگر معلم در انواع ورزش باشد.
کالس  و شوندانگیزه میآموزان بادانش ،دهد نشان

 .حاکم شودنظمی شود تا اینکه بیرگیر یادگیری مید
 محمدی وجهرمی، علی نادریانپژوهش نتایج 
 ها وتواناییکه داد  نیز نشان (2014) قدممحجتی
-معلمان تربیت نداشتنتسلطمان مانند های معلمهارت

آنان با اصول و  ها، آشنانبودنکالس بدنی در ادارۀ
متنوع ورزشی  هایی تدریس، نداشتن برنامههامهارت
انگیزگی در تفاوتی و بییب و آموزاندلخواه دانشو مورد
نقش ها ر بروز رفتارهای ناهنجار در کالسد ،کالس

  .دندار یثرؤم
قوانین روشن  پژوهش حاضر، نبودیکی دیگر از طبقات 
 داری و برخورد با فرد خاطی بود.در رابطه با کالس

 واسطةهب روشن، معلمدرصورت وجود قوانین مدون و 
بهتر  آموزانمداری و پذیرش نقش توسط دانشقانون

معلمان همیشه واقع، در .اداره کندرا تواند کالس می
های عمیق و واقعی از قلدری و راهبرد قادر به فهم

و بهتر است ابتدا قوانین روشنی  مدیریت آن نیستند
، 1بلد و هولمکوویستفریسن، هاسل) وضع کنند

2012.) 
وز بر مل دیگرعا ،نبودن معلم و نداشتن طرح درسفعال

-رنامهب ارائةبدنی با معلم تربیت ،واقعدر .است قلدری

 داشتن آموزان ودانش موردپسند و مفرح ورزشی های

 روحیه با آنان که شودمی موجب تدریس درحین نشاط

 ،جهدرنتیو  بپردازند ورزش به بیشتری پذیریاطاعت و
 آنان بین انضباطیبی و معلم دستورات از نافرمانی

  (.2014جهرمی و همکاران،  )نادریان یابد کاهش
که  مدرسهساز بروز قلدری مربوط به دیگر زمینهعامل 

فضای محدود و نبود امکانات و  معلمان مطرح کردند،
 . فضای محدودآموز در یک کالس بودزیاد دانش تعداد

 مدرسه باعث برخورد در یک آموز زیادو تعداد دانش

                                                           
1. Frisen, Hasselblad   & Holmqvist 

2. Ma 

 .شودنزاع بیشتر می ،درنتیجه هم و آموزان بادانش
 در قلدری است معتقد (2002) 2ما ،همسو با این یافته

 بیشتر روی ،تری دارندکوچک که فضایمدارسی 
  .دهدمی

 قلدری خود برانگیزانندۀ کادر قلدر در مدرسهوجود 
کردن برداری از رفتار تنبیهآموزان با الگودانش .است

 ،هاآننظارت صحیح توسط و نبود  کادر مدرسهتوسط 
مظاهری و  نتایج مطالعة شوند.مرتکب قلدری می

وقوع قلدری  هنگامنشان داد که  (2016همکاران )
قلدری  کنندۀن مدرسه بیشتر تقویتاقدامات مسئوال

دلیل رابطة معکوس به و آن دهندۀتا کاهش است بوده
ن مدارس و میزان شیوع بین میزان نظارت مسئوال

 ،ورزش و سالن غذاخوری میدان ها،سالندر  قلدری
 .شوداحساس مین مدرسه افزایش نظارت مسئوال

عنوان عامل نیز بهفرهنگی در مدرسه وجود شرایط چند
آموزان به مدرسه دانشدر  اگرکردن معرفی شد. قلدری

احترام  های متفاوتقبیل لهجهازهای مختلف فرهنگ
توسط  آموز در مدرسهدانش کردنیا قلدری ارندگذن

احقاق حق فرزندشان قلمداد  یک ارزش برای والدین
بالقوه وجود خواهد  رفتار قلدری گیریشکل زمینة ،شود

برای  یکی از اصول کلیدی (2010) الویوس داشت.
و فرهنگ جو ایجاد را  پیشگیری از قلدری در مدارس

ی هاتنوع ها،بودن تفاوتخوشایند لقبیمثبت از
 اجتماع مدرسهآمیز بین ارتقای روابط احترام فرهنگی و

 داند.می
بروز قلدری است، ساز که زمینه از عوامل دیگری

 ها، هنرستانایحرفهوهای فنیکردن در رشتهتحصیل
هانسون،  کهطورهمان .و مدارس غیرانتفاعی است

مدارس با شاخص  ،کردند بیان (2011) 3آستین و ژنگ
توجهی میزان پایینی از طور قابلعملکرد علمی باال، به

3. Hanson, Austin & Zheng 
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هایی با شاخص عملکرد قلدری را در مقایسه با مدرسه
 .دارا هستند علمی پایین

عامل  آموز، اولینمیان عوامل مربوط به دانشاز
، ورزشی -بودن یا داشتن مهارت کالمیهیکلقوی

آموزانی که از سطح دانش .ثروتمندبودن استدرسی یا 
 ،برخودار هستند و مالی( بیشتری یبدنی، کالمقدرت )

آموزی و اعمال های کوچک دانشمستعد ساختن گروه
، فان، کاتون و  گلیو آموزان هستند.سایر دانش بهزور 
 نسبت افراد قلدر احتماالً( نیز باور دارند که 2008) 1ریورا

، بنابراین تر هستند؛به قربانیان خود ازنظر جسمی قوی
گیرند، به نظر میچون قربانیان احتمال صدمة خود را در

دهند تا از خود محافظت های افراد قلدر تن میخواسته
 کنند. 
ساز زمینه های ورزشیای در مهارتبودن عدهضعیف
آموزان دانش. شدن در ساعت ورزش استقربانی

نتخاب را برای تیم ا هاآنا هسرگروه ضعیف معموالً 
زنش و از تیم با سر بدد یا پس از اجرای بازی نکننمی

تة ، به گفواقعدرشوند. از تیم طرد می دادنهل گاهی
 عنوان یک کاتالیزورِبه زشیناتوانی ور ،(2012) اٌکونور
-یفضع ،درنتیجه کند؛دادن برای قلدری عمل میبهانه

شدن در کالس ی برای قربانیعنوان عاملبودن به
 بدنی است.تربیت
 چیسرپی ،پژوهش این در قلدری رفتار نمودهای از یکی

 مانند هابندیگروه زدنبرهم و بازی و کالس قوانین از
 و نکردن نوبت رعایت کردن،گرم و نرمش ندادنانجام

 دض رفتار. است بندیصف در خود جایگاه به ندادنتن
 به نقوانی از سرپیچی با که رفتارهایی یعنی اجتماعی؛

 ررفتا نمودهای عنوانبه، زنندمی آسیب دیگران رفاه
ند، پس)اکبری بلوطبنگان و طالع اندشده معرفی قلدری
2016) .   
 یا ورزشی وسایل کردنخراب ،قلدری رفتاردیگر  نمود

 .است شده بیان وسایل به مالکیت حس داشتن

                                                           
 

 توپ، و والیبال تور کردنپاره مانند رفتارهایی ،درحقیقت
 به وسایل ندادن مدرسه، بیرون فضای به توپ شوت
 و تکانشی رفتار پرخاشگری، بیانگر ،آموزاندانش سایر
 آهنگر نگاه از که هستند دیگران بر یافتنتسلط لذت

 رفتار هاینمود عنوانبه ،(2011) زادهفرج و انزابی
 .اندشده معرفی قلدری

 از یدیگر رفتاری نمود ها،فعالیت انجام در خودمحوری
 نگاه با را دنیا خودمحور افراد. است شده معرفی قلدری

 راداف در پدیدآمده رنج نیستند قادر و بینندمی خود
 دهند تشخیص است، آنان رفتارهای پیامد که را قربانی

 (. 2011 زاده،فرج و انزابی آهنگر)
 رفتار نمودهای از کالمی قلدری و فیزیکی قلدری

 زدن،ضربه مانند رفتارهایی. هستند قلدرمنشانه
 ،رکیک کلمات گفتن گفتن وطعنه لگدزدن، دادن،هل
 الویوس) اندشده گرفته نظردر قلدری نمودهای عنوانبه
،2010).  

 قلدری، معلمان مبتدی اظهارمدیریت  درمورد نحوۀ
و  انضباط نمرۀ کردنکمکه از تنبیه فیزیکی،  کردند
ز برای بعضی ا هاکنند و این روشاستفاده می ورزش

ری دیگ اند. عدۀعلمان در کنترل کالس اثربخش بودهم
قوانین  سازی فرد از بازی او را به پذیرشنیز با محروم

و  ی، پاتل، پورآورصالحی یافتةطبق  .کنندوادار می
از  ان استفادههای معلمیکی از راهکار، (2016)تقوی 

کردن فگذاری را برای متوقترین اثرتنبیه است و  سریع
 قلدری دارد.

رفتار فحش، هل و سایر مصادیق  ،گرفتننادیده
ن بود. های برخورد معلمایکی دیگر از روش ،قلدرمآبانه

یت مدیر وکارآمدی الزم را درزمینة معلمان یا آگاهی
های اییدلیل نگرانی از کفایت توانبهیا قلدری ندارند 

های رفتاری در مقابله با موقعیت، چنین پدیدهخود 
 (.2012فریسن و همکاران، ) گیرندکالس را نادیده می

1. Glew, Fan, Katon & Rivara 
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-ده میتمامی معلمان از آن استفا هایی کهاز شیوه یکی

سپردن  بود.کردند، سپردن مسئولیت به شاگردان 
قعی کند فرد شرایط واکمک می آموزبه دانش لیتمسئو

-از رفتارهایی که برمدیریت کالس را درک کند و 

و  لحیصا خودداری کند. ،ستکالس ا آرامش زنندۀهم
فردی و تقسیم ارتقای روابط میان (2016) همکاران
ای هعنوان راهکاررا به در کالس درس مسئولیت

 کردند. پیشگیری از قلدری بیان
طریق ذکر از تعدادی از معلمان معتقد بودند که

 توانندمی ،هاحقایق و واقعیت ،بیان مسائل، هاداستان
و او را  برندرا باالتر ب آموزدانش ةسطح آگاهی و اندیش

قلدری را  برخی معلمان .کنندو ورزیده  تدریج پختهبه
ی و با برقرار دانندای بر مشکل ارتباطی فرد مینهنشا

های عمیق صمیمانه سعی در کشف الیه رابطة
هایی که در کنند. بعضی از مکانیسممیخاشگری پر

اند بارتع ،کنندکالس کمک میهای یرفتارکنترل بد
کاری  ، محیطفضای کالس داشتناز: مثبت نگه

ر کالسی و سیستم ثهدفمند، ایجاد مدیریت مؤ
ها ، تقسیم نقشهابرنامه سازی عملیتشکیالتی، پیاده

 آموزانمثبت و حمایتی با دانش و کارها، پرورش رابطة
معلمان با آموزش  ،و همچنین (2001 ،1)بایلی
 ةآموزان، مداخلدانش مسئله به های حلشیوه
 دهندانجام می برای مقابله با قلدریمستقیم غیر
 (.2015 ،، بیرامی و میرنسبپرور)گل

 بعضی از معلمان معتقد هستند که افراد خودشان
را دارند. این گروه افراد  صالحیت حل مشکالت

دهند فرصت می هاآنکنند و به شده را حاضر میدرگیر
 کنند تا بتوانند به بازی برگردند.مشکل خود را حل 

مستقیم در موقعیت  خلةمعلمان تمایل دارند از مدا
آموزان بخواهند جای آن از دانشو به نندک خودداری

                                                           
1. Bayli 

2. Majcherova, Hajduova & Andrejkovic 

 پرور و فتحی)هاشمی، گل ندخودشان مسئله را حل کن
 (.2015، آذر

معلمان اگر خود نتوانند کاری انجام در روند مداخله، 
ی و آموز را به کادر اداردر مراحل نهایی دانش ،دهند

اقدامات معلم و کادر مدرسه  دهند. اگرمشاوره ارجاع می
شوند. ده میراه به جایی نبرد، والدین به مدرسه فراخوان

)ماجکراوا، هاجدوا و  شناسیمطالعات  پدیدار
که حمایت والدین  داننشان داده( 2014، 2کویسآندریج

عاطفی و ارتباطی از  هایی مانند حمایتبا دادن واکنش
ن کردن با عوامل مدرسه، صحبت با والدیفرزند، صحبت

برای مقابله با  هاآنگذاشتن فرد قلدر و درجریان
 . شدن فرزندان بسیار اهمیت داردقربانی

 آموزانمان با دانشبرخورد معل در عامل مربوط به نحوۀ
دادن افراد اغلب معلمان درمقابل فحش و هلقربانی، 

-انگاری میادیده، قربانی را دعوت به گذشت و نشاکی

زمینه وجود آموز درایندانشهمدلی با  ،واقعدر کنند و
پژوهش داکاس، استین و همسو با این یافته، ندارد. 

دخالت معلمان و عوامل که داد ( نشان2009) 3زان
با  هاآنهنگام وقوع قلدری و همدلی  مدرسه
 آموزان قربانی پایین است.دانش

-لهکردن را روش مداختعداد زیادی از معلمان نصیحت

اند. دعوت به انتخاب کردهای خود برای قربانی 
ت مبتنی ی و نصیحمثل، سرزنش ناتوانی قربانبهمقابله

ن جمله رهنمودهای ای، از«نباشگونه این»عبارت  بر
های . معلمان با باوره از معلمان هستنددست

م در مستقی ارند از مداخلة، بیشتر تمایل دمندانهجرئت
آموزان جای آن از دانشها خودداری کنند و بهموقعیت

و  )گل پرور له را حل کنندبخواهند خودشان مسئ
 .(2015همکاران، 

ساعت ورزش عنصر  که داشتن مهارت درییآنجااز
آموزان ضعیف را مان دانشای از معلموفقیت است، عده

3. Dukes, Stein & Zane  
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و  کنندمی یاریحمایت و  ،گیرندحمله قرار میکه مورد
، این واقعدهند. درمی هاآنهای الزم را به آموزش

که  دندهمطالعات نشان می ؛ زیرا،است روش درست
خودکارآمدی فردی های شخصی مانند نقص در ویژگی

نفس رابطة منفی معناداری با میزان و اجتماعی و عزت
 .(2012 ،1)چاترز آموزان داردشدن دانشقربانی

 هایسمت ورزششی از معلمان افراد قربانی را بهبخ
در تیم را  هاآننشدن دهند تا پذیرفتهانفرادی سوق می

پرور و همکاران گلکیفی  جبران کنند. در پژوهش
کی یاعتنایی همساالن را کنندگان بیمشارکت( 2015)

دانستند. شدن خود مییل اصلی تدوام قربانیاز دال
 که مدرسه واجداند درصورتینشان داده هاپژوهش

گرانة آشکار باشد، میزان رفتارهای دفاععوامل حمایتی 
، ز)چاتر یابدیهنگام وقوع قلدری افزایش مهمساالن 

2012.) 
سخره آموزان قربانی که مرفتار دیگر معلمان با دانش

، این است که شوندگذاشته می و از تیم کنار شوندمی
خواهند می هاآنکنند و از می تیم را مجبور به پذیرش او

، زیرا ؛این روش مثبت است دهند.به قوانین گوش 
 فتناعتنایی و نپذیرشدن با بیدرحقیقت سطح قربانی

ی به قربانی همبستگ نکردنتوجهمساالن و در گروه ه
 (.2010)الویس،  مستقیمی دارد

، یافتة دیگر ز قلدریراهکارهای پیشگیری از برو مقولة
بودن فراهم ، اول،در این مقوله .است این پژوهش

-بودن معلم تربیتدوم، متخصص تجهیزات ورزشی،

-یابی و هدایت دانشبدنی و پویایی وی، سوم، استعداد

ها سوی استعداد خودش و اهمیت به همة ورزشوز بهآم
 محوربودن کالس درس و ارائةو چهارم، آموزش

 راهکارهایعنوان ، بهمحتوای آموزشی به معلم
در حمایت از این  .اندپیشگیری از بروز قلدری بیان شده

( 2014) پژوهش نادریان جهرمی و همکاران ،نتایج
ر بروز های معلمان دها و مهارتتواناییکه داد  نشان

                                                           
 

. دندار یثرؤنقش مها رفتارهای ناهنجار در کالس
 بدنی در ادارۀمعلمان تربیت نداشتنتسلطی مانند موارد

ی هاآنان با اصول و مهارت ها، آشنانبودنکالس
متنوع ورزشی و  هایتدریس، نداشتن برنامه

انگیزگی در تفاوتی و بییآموزان، بدلخواه دانشمورد
نیاز و کافی ائل و تجهیزات ورزشی موردکالس، نبود وس

عوامل ، از ی ورزشی مستقل در مدارسفضاها نبودو 
آموزان ای رفتاری دانشهثر در بروز ناهنجاریمؤدیگر 

معلمان و کادر با  هستند. پنجمین عامل، آشناکردن
 ،واقعدرشناسی و علوم رفتاری است مباحث روان

گیری باورها کلش کارآمدی معلمان،نا و نداشتنآگاهی
دری و درنهایت، قل های غیرواقعی دربارۀو نگرش

با موقعیت، اغلب به مقابله راهبردهای ناشیانة آنان در
 شودمیان همساالن منجر میها دراختالف ادامة

وضع قوانین روشن  ،ششمین عامل (.2009، )چارتون
( 2012) مدرسه است. چاترزمناسب با فضای حاکم بر 

عوامل حمایتی  دارایکه مدرسه رصورتیبیان کرد، د
هنگام  ن همساال تدافعیشکار باشد، میزان رفتارهای آ

  یابد.وقوع قلدری افزایش می

بدنی پیشگیری از قلدری در ساعت تربیت برای
 ایهلفهها و مؤاما مقوله ؛است انجام نشده پژوهشی

تأملی را از پژوهش حاضر، متغیرهای قابل آمدهتدسهب
-یمر قراپژوهشگران اختیار ای آینده درهبرای پژوهش

مل عوا در شناسایی و پیشگیری از هاو نتایج آن دنده
بدنی در ساعت درس تربیتدر بروز قلدری ثر ؤم

 جمله:کاربردهای مفیدی  دارد؛ از
ضای مناسب و ف کهصورتیساخت مدارس به -1

 باشد؛ اشتهآموزان داستانداری برای دانش

بر که عالوه به روشی زش کادر اجرایی مدرسهآمو -2
ساز قلدری درک درست از قلدری، خود عامل زمینه

 نباشند؛

1. Chatters 
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های الزم هت کسب تواناییجبدنی درمعلمان تربیت -3
-های ورزشی، تدوین قوانین کالسبرای اجرای مهارت

داشتن کالس درس داری و مسئولیت درقبال فعال نگه
 م را ببینند؛های الزآموزشتربیت بدنی 

آموزان برای دفاع از خود دربرابر سایر دانش -4
 هیکل و توانمند آموزش ببینند؛آموزان قویدانش

دری های قلبدنی با استفاده از نمودتربیتمعلمان  -5
توانند درک بهتر ، میانددست آمدهبه که در این پژوهش

 درستی ها رفتارو با دیدن این نشانه ها باشنداز آن داشته
 باشند؛ داشته

قلدر و قربانی با توجه به اینکه ماهیت برخورد با فرد  -6
نه زمیدراین های این پژوهشیافته متفاوت است،

بدنی برای رفتار با هگشای معلمان تربیتاتواند رمی
 افراد قلدر و قربانی باشد.

قلدری که در این های پیشگیری از رفتار راهکار
فادۀ مدیران استنند موردتوامی اند،دست آمدههب پژوهش

بدنی تربیت انریزی، کارشناسبرنامه باالدستی برای
آموزشی ی دورۀ برگزار پرورش برایوآموزش هایهادار

نی، مدیران مدارس و معلمان بدبرای معلمان تربیت
 .بدنی قرار گیرندتربیت
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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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