شناسائی رفتار قلدرانه
رفتار قلدرانه می تواند مشخص یا پنهان باشد – گاهی
تشخیص آن مشکل می باشد .سوال های زیر می توانند در
تشخیص اینکه آیا فرزند شما قربانی رفتار قلدرانه دیگران
می شود یا اینکه خود این رفتار را بروز می دهد ،به شما
کمک کنند:
•آیا فرزند شما از اینکه با وی به درستی رفتار منی شود،
شکایت می کند؟
•آیا متوجه عالئمی دال بر تغییر رفتار شده اید؟
•بیخوابی؟ تشنج؟ از دست دادن اشتها؟
•طغیان غضب؟ مریض بودن در صبح؟
•نسبت به برادران و خواهران رفتار پرخاشگرانه تری در
پیش گرفته است؟
•آیا فرزندتان منی خواهد یا می ترسد که خانه را ترک کند
یا می خواهد که مسیر رفنت به مدرسه تغییر کند یا
می خواهد به مدرسه نرود؟
•آیا فرزندتان در مورد ترک حتصیل
صحبت می کند در حالی که
دلیلی روشن برای این عمل
ارائه منی دهد؟
•آیا فرزندتان با لباس
های پاره یا کبودی های بدون
دلیل ،لباس یا اجناس جدید
و یا پولی که منبع آن معلوم
نیاست ،به منزل می آید؟
•آیا فرزندتان صحبت از
واکنشی نسبت به رفتار دانش
آموز دیگری می کند که عملش
می تواند باعث اقدام تنبیهی
توسط مدرسه علیه وی
شود؟
•آیا منرات
فرزندتان به مقدار زیادی
تضعیف شده اند؟

منابع

وزارت آموزش و شرکای آموزشی آن منابع بسیاری را به
منظور کمک به مدارس و والدین در ایجاد تدابیر ویژه در جهت
امن نگاه داشنت مدارس بریتیش کلمبیا ،بوجود آورده اند.
وبسایت های مدارس امن ،دلسوز و قانومنند:
www.bced.gov.bc.ca/sco/resources.htm
بدنبال عناوین زیر باشید:
•مدارس امن ،دلسوز و قانومنند :راهنما
•گوناگونی در مدارس بی سی :چهارچوب کاری
•استانداردهای عملکردی بی سی برای مسئولیت
اجتماعی
•استانداردهای ایالتی برای ارزش های کاری صحیح
•امنیت و اینترنت
•امنیت داشته باشید – راهنماهائی برای والدین ،بوجود
آمده توسط کنفدراسیون شورای راهنمای والدین
بی سی ( ،)BCCPACکه اطالعاتی برای شناسائی رفتار
قلدرانه و عکس العمل به آن را ارائه می دهد.
پروژه مدافعه BCCPAC
 BCCPACمدافعه برای کودکان و نوجوانان را بین
والدین و در سیستم مدرسه ای بی سی ارائه می دهد.
1-888-351-9834
یا www.bccpac.bc.ca
خط متاس نوجوانان بر علیه خشونت
 YAVLineبرای کودکان ،نوجوانان و والدین حمایت
و اطالعات بصورت محرمانه فراهم می مناید.
1-800-680-4264
یا info@youthagainstviolenceline.com

قلدری رفتاری یادگرفتنی می باشد و می توان
رفتار بهتری را جایگزین آن منود.

امن نگاه داشنت
بچه ها

از زورگوئی ،آزار و ارعاب

همکاری با یکدیگر برای ایجاد
محیطی امن برای یادگیری

راهنمائی برای والدین فرزندان پیش
دبستانی تا کالس 12
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هر کسی نقشی به عهده دارد

دانش آموزان می توانند با احساس مسئولیت در قبال رفتار
خود کمک کنند – و همینطور با عدم سکوت وقتی که حقوق
یا امنیت دیگران در مخاطره قرار می گیرد.
والدین و خانواده ها می توانند با آموزش رفتار دلسوزانه نسبت
به دیگران ،رفاقت با دیگر دانش آموزان ،کنترل خشم و دفاع
محکم از خود و دیگران بدون استفاده از زور ،به فرزندان خود ،در
این مهم سهیم شوند.
والدین می توانند در مورد اینکه چنانچه فرزندانشان یا دیگران
احساس نا امنی کنند ،به کجا باید بروند ،با آنها صحبت
کنند.
والدین می توانند با دقت به فرزندان خود گوش فرا دهند و
آنها را در بیان نگرانی های خود تشویق منایند .گاهی کودکان و
نوجوانان به گفتگو در مورد آنچه موجب نگرانی آنان می باشد،
بی میل هستند و ممکن است که برای تشخیص دقیق مشکل
و پیدا کردن کلمات مناسب برای در میان گذاشنت آن به کمک
نیاز داشته باشند.
والدین می توانند با همکاری با مدارس
مشکالت را از سر راه بردارند.
مدارس می توانند موارد مورد انتظار از
رفتار قابل قبول را بروشنی تنظیم
و اعالن منوده ،آنها را پیگیرانه اجرا
کرده و دانش آموزان را مجبور
به پذیرش مسئولیت ناشی از
رفتار خود منایند.
معلمین می توانند خود
الگوی رفتار اجتماعی
صحیح مانند یاری دادن
به جامعه مدرسه ،حل
مساملت آمیز مشکالت ،ارزش
دادن به اختالط فرهنگی و دفاع از
حقوق بشر بوده و آنها را آموزش
داده و تشویق کنند.
مدارس می توانند بصورت
مداوم انتظارات رفتاری که در
اساسنامه خود گنجانیده اند را
آموزش داده و آنها را سرسختانه
تبلیغکنند.

در یک فرهنگ سالم مدرسه ای ،دانش آموزان و
بزرگساالن در خود حس تعلق می یابند و نسبت
به یکدیگر دارای احساسی مثبت و حمایت
کننده می باشند.

هنگامی که دانش آموزان محیط مدرسه را از خود
دانسته و احساس امنیت و حمایت می کنند ،بیشتر
به یادگیری می پردازند.
استانداردهای عملکردی مدرسه

استانداردهای عملکردی مدرسه باید توقعات رفتاری را
بیان منوده و عواقب مناسب سنی رفتار غیر قابل قبول را
اعالن کنند.

منونه هائی از عملکرد قابل قبول:

•احترام به خود ،دیگران و مدرسه.
•شرکت در یادگیری هدفمند.
•رفتاری که باعث افزایش اعتبار مدرسه می شود.
•اطالع دادن به موقع (در صورت امکان ،پیش از وقوع) به
بزرگسالی ،که می توان این مسئله را به وی گفت ،در
مورد برخوردهای قلدرانه ،آزار و تهدید و ارعاب.

منونه هائی از عملکرد غیر قابل قبول:

•دخالت در یادگیری دیگران.
•مزاحم بودن.
•ایجاد شرایطی ناامن در مدرسه یا محوطه مدرسه.
•قلدری کردن ،آزار دادن یا تهدید و ارعاب منودن دیگران،
چه بصورت رو در رو یا بصورت ارتباط الکترونیکی.
•اعمال زور کردن یا متنبه منودن شخصی که این موارد
را گزارش کرده است.

منونه هائی از رفتار قلدرانه ،آزار و تهدید و ارعاب:

•فحش دادن ،مسخره کردن و سرزنش منودن.
•کشیده زدن ،کتک زدن ،نیشگون گرفنت ،مشت یا
لگد زدن.
•داخل فضای محدودی زندانی کردن.
•ملس کردن بدون اجازه.
•توهین های نژادی یا همجنسگرایانه.
•یادداشت ،نامه ،ایمیل ،تلفن یا غیبت های تهدیدانه
کردن.
•تهدید کردن توسط کالم ،رفتار ،اسلحه و نوشته های
روی دیوار.
•شایعه پراکنی ،غیبت و یا اخراج کردن شخص از گروه.
•نوشته های روی دیوار تهدید آمیز یا توهین آمیز.
•تعقیب منودن یا اخاذی.

رفتار قلدرانه ،آزار و تهدید و ارعاب در مدارسی که
توقعات رفتاری در آنها بوضوح اعالن و درک
شده اند و خیلی کم اتفاق می افتند.

مدارس ابزاری دارند برای کمک در هدایت
کوشش هایشان در راه بهتر کردن مسئولیت های
اجتماعی دانش آموزان و باالبردن کیفیت محیط
مدارس آنها .استانداردهای عملکرد برای مسئولیت
های اجتماعی بی سی (BC Performance Standards
 )for Social Responsibilityبه معلمین ،دانش آموزان
و والدین یک سری انتظارات معمول را برای رشد دانش
آموزان در چهار جنبه مختلف ،ارائه می دهد:

یاری رساندن به کالس و مدرسه
•روی باز داشنت ،رفتار دوستانه داشنت ،مهربان بودن
و کمک کردن.
•مبیل خود در فعالیت های کالسی شرکت کردن و
با یکدیگر همکاری منودن.
•داوطلب شدن برای مسئولیت های بیشتر.

از سر راه برداشنت مشکالت با راه های مساملت آمیز
•احساس خود را صادقانه بیان کردن ،کنترل صحیح
خشم و با احترام به دیگران گوش فرا دادن.
•همفکری نشان دادن و در نظر گرفنت نقطه نظرات
دیگران.
•تالش در جهت رفع مشکالت بین اشخاص
با خونسردی و دانسنت اینکه کی باید از یک
بزرگسال کمک گرفت.

ارزش دادن به اختالط فرهنگی و دفاع از حقوق بشر
•با دیگران با عدالت و احترام رفتار منودن و تالش در
بی طرف ماندن و رعایت اصول اخالقی.
•نشان دادن عالقه به تصحیح بی عدالتی ،و دفاع
گفتاری و عملی در حمایت از اختالط فرهنگی و
دفاع از حقوق بشر.

اعمال حقوق و وظائف دمکراتیک

•منایش حس مسئولیت روز افزون و رعایت قوانین
مدرسه.
•منایش حس تعلق اجتماعی و مسئولیت اعمال
خود را پذیرفنت.
•تالش در جهت بهتر منودن جهان.

برگرفته از استانداردهای عملکرد برای مسئولیت های اجتماعی بی سی

