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در و بهبود شایستگی اجتماعی جسمانی  قلدری کاهش
 1: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاریآموزاندانش

 1، تورج هاشمی4آذر، اسکندر فتحی3، میرمحمود میرنسب2مینا محبی

 52/13/0931تاریخ پذیرش:  10/10/0931تاریخ وصول: 

 چکیده

 جانبهچندمداخله و ارزیابی اثربخشی ، طراحی انیجسم هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری
و  رفتار قلدریبر و آموزش رفتار جایگزین پیامدمحور  ،پیشایندمحورمداخالت  مقایسهر و محو-کنش

 آموزدانش 02آموز قلدر، دانش 11 شامل های پژوهشبود. آزمودنیقلدر  آموزاندانششایستگی اجتماعی 
گیری تصادفی ، نمونهگیری هدفمندنمونه ابتدائی بودند که با استفاده از روش پنجم پایهمعلم  3طرفدار قلدر و 

، فرم انکنندگمشارکتگیری پژوهش شامل مقیاس نقش و روش غربالگری انتخاب شدند. ابزار اندازه ساده
گزارشی شایستگی -خودنویز، مقیاس قلدری ایلیمعلمان، مقیاس  گذارینامهمساالن، فرم  گذارینام

آزمون یک طرح شبه آزمایشی با پیشبود. و پرسشنامه مشکالت رفتاری مقیاس سنجش انگیزش  ،جتماعیا
ا علت ی یافته پژوهش حاضر نشان داد که کنشدر پژوهش استفاده شد. آزمون، همراه با گروه کنترل و پس

اریانس ووکنتایج تحلیل ، دریافت تقویت حسی است. قلدرهای از آزمودنی درصد 02 رفتار قلدری
جتماعی هبود شایستگی ابر کاهش رفتار قلدری و ب محور-کنشچندمتغیری نشان داد که مداخله چندجانبه 

ه مربوط ب ت پیشایندمحور، پیامدمحور و مداخله. اما مداخالاستاثربخش  یدارمعنیطور به آموزاندانش
 لدر اثرق آموزاندانشاجتماعی بهبودی شایستگی کاهش رفتار قلدری و بر  تنهاییبهرفتار جایگزین 

اشتن تغییر در نظر دبا  محور-کنشبنابراین، نتایج بیانگر اهمیت و نقش مداخله چندجانبه  د؛نی نداردارمعنی
قلدر  آموزاندانشبهبود شایستگی اجتماعی کاهش قلدری و بر  هدفپیشایندها، پیامدها و رفتار  زمانهم

 برای روانشناسان تربیتی بحث شده است. ها و کاربردهای پژوهشاست. محدودیت
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سنجش کنشی رفتار، شایستگی اجتماعی، قلدری جسمانی، مداخله رفتاری  كلیدي: گانواژ
 .محور-کنش

 مقدمه

و به  طور مکرراگر به ویژهبه ؛شودمحسوب میجدی  ایمسئلهمدرسه محیط پرخاشگری در 
ای رفتار پرخاشگرایانه 5(. قلدری0151، 0قلدری رخ دهد )بوندو، روتماند و گولویتزر شکل
آسیب رساندن، پریشان کردن یا ناراحت کردن  قصدبهعمدی، مکرر و  طوربهکه است 

این رفتار به سه دسته قلدری اینترنتی، قلدری . (5109، 9شود )الویوسشخصی دیگر انجام می
نتایج مطالعات . (5102، 0پارسونجسمانی و کالمی، و قلدری غیرمستقیم تقسیم شده است )

پسرها به قلدری  و (پراکنیشایعهغیرمستقیم )مثل دخترها بیشتر به قلدری  نشان داده است که
همچنین، (. 5111، 1؛ گاراندئو و سیلسن5111، 2)مثل تنه زدن( گرایش دارند )بسیججسمانی 

دار طرفهای رند و برخالف دخترها که در نقشبه پدیده قلدری دانسبت پسرها نگرش مثبتی 
 ،عالوهبه. (5105، 3هافمن؛ 7038)الویوس، هستند  8بیشتر طرفدار قلدر شوند،ظاهر می 7قربانی

ده در پدی ،قربانی، قلدر یا قلدر/قربانی هایبا نقشرو از کودکان مدرسه درصد 91حدود 
 (.5100، 01، فریزر و کاترقلدری درگیر هستند )اوانس

ه و جدی گسترد ایمسئلهرری نیست، بلکه ضشناسان معتقدند قلدری پدیده بیروان
های های پایدار در حوزهباعث ایجاد آسیب زیرا بررسی شود؛ مطالعه و است که باید

نتایج مطالعات نشان داده  (.5102 و همکاران، 00شود )چاواجتماعی، هیجانی و تحصیلی می
، 05زابایگار )آبا مشکالتی همچون خطر مصرف مواد و س درگیری در پدیده قلدریاست که 

                                                           
1. Bondü, Rothmund & Gollwitzer 

2. bullying 

3. Olweus 

4. Parson 

5. Besag 

6. Garandeau & Cillessen 

7. pro-victim 

8. pro-bully 

9. Hoffman 

10. Evans, Fraser & Cotter 

11. Chu 

12. Azagba 
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(، نشانگان 5101و همکاران،  0خوابی، احساس تنهایی، فقدان دوست )اولیویرا(، بی5101
دلپراتو،  ؛5107 و همکاران، 5آل بوحیران)، افسردگی، عملکرد تحصیلی ضعیف اضطراب

( همراه 5101، 0( و پیوند ضعیف به مدرسه )محبی، میرنسب و واینر5107، 9اکیمپونگ و دان
ز اقلدری در سطوح متعددی، با ادراک پایین ، پژوهشگران معتقدند که اینوه بر است. عال
در  (.5107، 1 ریوز-فلیکس و اورتغا-اورتیز، رومرا-گومزهمراه است ) 2اجتماعی شایستگی

 های عاطفی گفتهها و حالتها، نگرششایستگی اجتماعی به مجموعه مهارتاین راستا، 
تماعی به شایستگی اج کند. همچنین،ه اجتماعی فرد کمک میشود که به برخورد شایستمی

 7جانتیال) شودپسند که در طیف مقابل آن رفتار ضداجتماعی قرار دارد، اطالق میرفتار جامعه
و هم  سازواکنششناسان معتقدند که هم کودکان پرخاشگر روان(. 5105، و همکاران

های اشگری، همدردی عاطفی، مهارتدر مقایسه با کودکان غیردرگیر در پرخ 8واکنشی
مینه زها گیری، و همچنین شایستگی اجتماعی ضعیفی دارند؛ که این ویژگیدیدگاه

نیز نشان داده  شواهد پژوهشی(. 5112، 3بری و اسپلجی)م کندها را تسهیل میپرخاشگری آن
اجتماعی  های سنی از شایستگیآموزانی که قلدری مزمنی دارند، در همه دورهدانشاست 
با توجه به شیوع باالی پدیده قلدری در  (.5118، و همکاران 01تری برخوردارند )نیشنپایین

( و به دنبال پیامدهای منفی که این پدیده با خود به 5100، 00رامایا و کالکارنی) بین پسران
 و و تعلیم و تربیت در پی طراحی شناسیروانشناسان و پژوهشگران حوزه همراه دارد؛ روان

و کارکنان مدارس نیز در  (،5107، 05استورر، کیسی و هرنکولاجرای مداخالتی اثربخش )
 (.5109، 00؛ کاالفاتی1510، 09آلنتالش روزافزون برای متوقف کردن این پدیده هستند )

                                                           
1. Oliveiraa 

2. AlBuhairan 

3. Delprato, Akyeampong & Dunne 

4. Mohebbi, Mirnasab & Wiener 

5. social competency 

6. Gómez-Ortiz, Romera-Félix & Ortega-Ruiz 

7. Junttila 

8. proactive and reactive aggression 

9. Mayberry & Espelage 

10. Nation 

11. Ramya & Kulkarni 

12. Heather 

13. Allen 

14. Calafati 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530380517300060
https://www.researchgate.net/researcher/49782343_S_G_Ramya
https://www.researchgate.net/researcher/48233328_Mulrlidhar_L_Kulkarni
https://www.researchgate.net/researcher/48233328_Mulrlidhar_L_Kulkarni
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محور متعددی در سراسر دنیا در حال -، مداخالت مدرسهبرای غلبه یا کاهش قلدری
توان ها میکه از جمله آن(؛ 5105، 5؛ کوالیک5113، 0نرطراحی و اجرا است )روس و هور

 2های حمایت مثبت رفتارطرح (5107، و همکاران 0تزنبوهلرها) 9قلدری های ضدبه برنامه
با این  .اشاره کرد( 5109، و همکاران 7)السو 1( و پاسخ به مداخله0510)روس و هورنر، 

های مثبت، حمایتی و ساختارمند طمدارس، محی اگرکه  معتقد است( 5113) 8ونگحال، 
را در سطح کالسی اج مداخالتاین  ولیکنند های ضدقلدری را اجرا یا برنامه شته باشنددا

آموزان درگیر در قلدری، د، کارآمد نخواهد بود. حتی اگر در مداخالت کالسی، دانشننشو
روشنی  طوربهها این رفتار« 01نشک»(، یا اگر 5119، و همکاران 3شند )کمودکاحاضر نبا

داشت را این نوع مداخالت  ان انتظار اثربخشی ازتونمی بازهممشخص و درک نشود، 
 (.5101، 00پیس)

داری که باعث نگه آفرینمشکلرفتارهای  علتیا  کنشبرای تعیین رفتاری شناسان روان
 09اند )کونرویهرا پیشنهاد داد 05شود، استفاده از سنجش کنشی رفتاراین رفتارها در افراد می

ست امبتنی بر تحلیل کاربردی رفتار آوردی روی(. سنجش کنشی رفتار، 0331، و همکاران
 عنوانبه، و (5117، 00کوپر، هرون و هوارد) ه استشناسی رفتار مطرح شدکه در برابر شکل

انگیز شرفتار چال دارندهنگهروش ارزیابی و مداخله که به تشخیص عوامل ایجادکننده و یک 
سنجش کنشی رفتار در واقع (. 0932نقل از میرنسب و محبی، ) ، تعریف شده استپردازدیم

و  ارندهدنگهرویدادهای محیطی، پیشایندها، پیامدهای  شناسایی و ارزیابی به طرفیکاز 
 ، گریز از تکلیف، به دست آوردن اشیاء موردنظرتوجهجلبیعنی )انگیز چالشکنش رفتار 

                                                           
1. Ross & Horner 

2. Kowalcyk 

3. anti-bullying programs 

4. Hatzenbuehle 

5. positive behavior supports 

6. response to intervention 

7. Lawson, Alameda-Lawson, Downer & Anderson 

8. Wong 

9. Camodeca 

10. function 

11. Peace 

12. Functional Behavior Assessment (FBA) 

13. Conroy, Fox, Crain & Belcher 

14. Cooper, Heron & Heward 
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 مداخالتارزیابی،  بخشِ نتایجِ به استناداز طرف دیگر و  دازدپرمیو تقویت حسی( 
و همکاران،  0)اسکات کندطراحی می رازین ر، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگپیشایندمحو

نتایج مطالعات پژوهشگران حاکی از آن است که . (5113و همکاران،  5؛ تارباکس5112
، 9تورتن، آمبریت و مدارا دارند )قابلیت اجرا در سطح مدرسه ر محور-کنش مداخالت

ت کالسی یا مداخال معمول ( و در مقایسه با مداخالت5113روس و هورنر، ؛ 5100
، 2کمپس، وندلند و کالپپر ؛5100، 0بروسنان و هیلیمحور کارآمدتر هستند )-غیرکنش

5111.) 
آموزش رفتار جایگزین محور، -طور که اشاره شد یک بعد از مداخالت کنشهمان

 رفتار نامطلوب قبلی جایبهجایگزینی رفتارهای مطلوب  ،است. هدف این نوع مداخالت
که اثربخشی آن در کاهش مشکالت  آموزش رفتار جایگزینهای است. یکی از روش

است،  تهقرار گرفتأیید مورد آموزان رفتارهای تحصیلی و اجتماعی دانش بهبودیرفتاری و 
(. اسکینر 5101، 1؛ هنسن5117 و همکاران، ت )کوپراس مدیریتی-های خودآموزش مهارت

 کاربرد اصول رفتاری برای تغییر رفتار توسط خود فرد عنوانبهتی را یمدیر-( خود0329)
ا نظارتی ت-ای از راهبردهای خودمدیریتی شامل گستره-عنوان کرده است. راهبردهای خود

که به روش  (5110) همکارانو  8کرن (. نتایج پژوهش5112، 7تقویتی است )هریسون-خود
سب( روش ارتباطی منایعنی ای از سنجش کنشی )نظارتی و با در نظر گرفتن مؤلفه-خود

ر از این نف سهپرخاشگری  میزانروی چهار کودک پرخاشگر انجام شد، نشان داد که 
( نیز نشان داد 5112و همکاران ) 3نتایج پژوهش اوریلی. رسیده استکودکان به سطح صفر 

تعامل اجتماعی  بهبود مدیریتی بر-دخو آموزش مهارتارائه بازخورد ویدئویی و که 
( معتقد است با 5101اما، هنسن ) است.ای اثرگذار گزینه ،روکودکان پرخاشگر مدرسه

د تواننآن کودکان می موجببهکه  استهایی مؤلفهدارای مدیریتی -خود وجود اینکه برنامه

                                                           
1. Scott 

2. Tarbox 

3. Turton, Umbreit & Mathur 

4. Brosnan & Healy 

5. Kamps, Wendland & Culpepper 

6. Hansen 

7. Harrison 

8. Kern, Ringdahl, Hilt & Sterling-Turner 

9. O’Reilly 

http://www.tandfonline.com/author/O%27Reilly%2C+Mark+F
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 آموزانهایی همچون کمک به دانشدر مورد مؤلفهاما  کنند؛رفتارهای خودشان را کنترل 
 ،دنشومناسبی ارائه می طوربهو اطمینان از اینکه پاداش و پیامدها  ،خویش برای تعیین اهداف

ی، از طرفی، با توجه به سازه شایستگی اجتماعنیاز هست. نیز کنندگان به معلمان و مراقبت
به عبارتی، (. 0337، 0و مک کلالن کاتبری است )توجه به نقش همساالن و معلمان ضرو

، عالوه بر جایگزینی رفتار کارآمد و اثربخش محور-کنشمداخالت  طراحی منظوربه
اصر با مداخله که این عن هستنیز نیاز  یرفتارمشکل پیامدهای و ، به تغییر پیشایندها مطلوب

، 9ون شالز؛ 5117اران، کوپر و همک؛ 5117، 5کرن و کلمنسشود )سایر افراد محقق می
 (.5101هنسن، ؛ 5100

یرانه حالت پیشگ ،محور-بعد دیگری از مداخالت کنش عنوانبهمحور مداخالت پیشایند
غلبه بر وقوع رفتار هدف،  منظوربه، تاین نوع مداخال در (.5117دارند )کوپر و همکاران، 

گیرد. یدستکاری قرار مشکل رفتاری مورد مرتبط با کنش مو رویدادهای محیطی پیشایند 
از قبل زمان، در مداخالت پیشایندمحور باید ( معتقدند که 5112اسکات و همکاران )

 رهای مطلوب و هم نامطلوب کالسیرفتابین پیشهم هایی را که اقات و زمینهموقعیت، اتف
ها، آرایش کالسی و شناسایی کرد و سپس این اطالعات را برای طراحی برنامهرا هستند 

( معتقد 5101آلن )در این زمینه، . به کار بستبین رفتار مطلوب هستند، هایی که پیشمینهز
های غلبه یا مداخله در بتوانند راه کهایناست که معلمان و سایر کارکنان مدارس قبل از 

 ر این موردد بگیرند، باید قادر به تشخیص آن باشند. چون معلمان های قلدری را یادموقعیت
، ینباشند )کاالفات کافی ندارند و ممکن است قادر به تشخیص قلدرها در کالسآگاهی 

تار و بازی رف همچون تقویت غیرمشروطی با استفاده از مداخالتنیز پژوهشگران  (.5109
تأیید رد مومحور را بر رفتار پرخاشگرانه کودکان اثربخشی این مداخالت پیشایند ،خوب
 (.5105، و همکاران 2کواال ؛5100، انو همکار 0فالور) انددادهقرار 

عد پیامدمحور اجرای بُ منظوربهمحور و -از طرفی، با توجه به ماهیت قلدری مدرسه
طرفداران قلدر  ویژهبه 1تماشاگر همساالنمداخالتی نیز روی توان ، میمحور-کنشمداخله 

                                                           
1. Katz & McClellan 

2. Clemens 

3. Von Schulz 

4. Flower 

5. Wallace 

6. bystander 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallace%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23322927
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 مانع ادامه قلدریه کها( ران قربانی )دفاع کننده و بیگانهطرفدابرخالف زیرا  ؛انجام داد
های به دلیل داشتن سبکقلدر(  کنندهتقویتکننده و طرفداران قلدر )کمک ،شوندمی

د زننمیبه گسترش وقایع قلدری در مدرسه دامن  جرئتمندیو عدم ای ناکارآمد مقابله
قلدری در مدارسی شایع  (. روانشناسان نیز معتقدند که5105هافمن، ؛ 0333، 0سالمیوالی)

کننده از ا دفاعتقلدرها را برعهده داشته باشند کننده تقویتبیشتر نقش  تماشاگرهاکه است 
پژوهشگران ای از همچنین، عده (.5100، 5قربانیان قلدری )سالمیوالی، وتن و پوسکیپارتا

مساالن ه توجهجلباهمیت  در اشاره به نقش همساالن در تقویت رفتار قلدری، بهرفتارگرا 
 اندهرا کنش رفتار قلدری دانستهمساالنِ قربانی  توجهجلبنیز  ای دیگرو عده داناشاره کرده

استفاده ، در حیطه مداخالت پیامدمحور(. 5113؛ روس و هورنر، 5102؛ روس، 5101، 9)راد
ل رفتاری مشکمتداولی برای کاهش  طوربه ،تقویت افتراقی رفتار جایگزینخاموشی و از 

 2بروسارد و نورتاپنتیجه پژوهش در این رابطه، (. 5113، 0و بیلی )پتشر، ری شودمیاستفاده 
استفاده از توجه همسال برای رفتار مطلوب )در قالب تقویت افتراقی(  نشان داد که( 0337)

 .استشده نه گرارفتارهای اغتشاشاثربخشی باعث کاهش  طوربه ،خاموشی در کنار
بر ور مح-مدرسهرفتاری و یت مداخالت اهمبیانگر  در کل، مروری بر ادبیات پژوهشی،

)فالور و  است های اجتماعی کودکانانگیز و بهبود مهارتکاهش رفتارهای چالش
-کنشبا این حال، طراحی و اجرای مداخله چندجانبه ، (5101؛ هنسن، 5100همکاران، 

ی ز سوا ،قلدر آموزاندانش بهبود شایستگی اجتماعیکاهش رفتار قلدری و با هدف  ،محور
اده از ای در مورد استفکنندهشواهد قانع، به عالوه پژوهشگران مورد اغفال قرار گرفته است.

جرای و سپس، طراحی و ا رفتارهای قلدرمآبانه کنش سنجش کنشی رفتار برای شناسایی
، ورمحپیشایند سهم مداخالت همچنین، .وجود نداردمداخله مبتنی بر نتایج این سنجش 

مربوط به رفتار جایگزین مشخص نشده است که پژوهش حاضر به این  مداخله پیامدمحور و
بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی،  پردازد؛ف نیز میاهدا

 ،های پیشایندمحورهو مقایسه اثربخشی مداخل محور-کنش چندجانبهطراحی مداخله 

                                                           
1. Salmivalli 

2. Voeten & Poskiparta 

3. Rudd 

4. Petscher, Rey & Bailey 

5. Broussard & Northup 
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ماعی بهبود شایستگی اجتلدری و کاهش رفتار قآموزش رفتار جایگزین بر  پیامدمحور و
 قلدر است. آموزاندانش

 روش

ا آزمون، همراه بآزمون و پسگروهی با پیشپژوهش حاضر، یک طرح شبه آزمایشی بین
 . طرح تحقیق این پژوهش به صورت زیر است:بودگروه کنترل 

 آزمونآزمون و پس. طرح پژوهش با پیش1جدول 
 آزمونپس نوع مداخله آزمونپیش هاگروه

 * گروه آزمایشی اول

 محور-کنشه مداخله چندجانب
محور و مداخله پیامدمحور، )مداخله پیشایند

 آموزش رفتار جایگزین(

* 

 * گروه آزمایشی دوم

 محور-کنشدوجانبه مداخله 
همراه با آموزش  محورپیشایند)مداخله 

 (رفتار جایگزین

* 

 * آموزش رفتار جایگزین * گروه آزمایشی سوم

 * ____ * وه کنترل گر

پسر  آموزاندانشآموزان پسر، همه معلمان زن و همه دانش تمامجامعه آماری شامل 
-31طرفدار قلدر پایه پنجم ابتدائی در مدارس دولتی پسرانه شهرستان تبریز در سال تحصیلی 

گیری ، نمونهگیری هدفمندنمونههای رای انتخاب نمونه پژوهش، از روشبود. ب 0932
گیری و غربالگری استفاده شد. به این صورت که ابتدا با استفاده از روش نمونه صادفی سادهت

با استفاده از  و 20، ناحیه تبریزگانه آموزش و پرورش شهرستان هدفمند از بین نواحی پنج
درسه م سه که شدمدرسه ابتدایی پسرانه انتخاب  چهار ،گیری تصادفی سادهروش نمونه

یگزین جابه طور تصادفی  ،عنوان گروه کنترلآزمایش و یک مدرسه بههای هعنوان گروبه
 .ندشد

. استفاده شدمرحله  سهدر قلدر پژوهش از روش غربالگری  هایآزمودنیبرای انتخاب 
عنوان بهنامگذاری شده توسط همساالن و معلم  آموزدانش 203از بین به این صورت که 

                                                           
 شیوع قلدریکه جام مطالعات مقدماتی توسط پژوهشگران، مالحظه شد آن است که بعد از ان 2لیل انتخاب ناحیه . د0

 در این ناحیه باال است.
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 نقطهآموزانی که باالتر از دانشالف( ، ( در چهار مدرسهموزآدانش 285)از تعداد کل قلدر 
ب( ؛ نفر( 500) نامگذاری شده بودند عنوان قلدربه و معلمهمساالن گذاری های نامبرش فرم

فتاری( رفتار رترین کنش رفتار با کنش تقویت حسی )فراوان بر اساس نتایج سنجش کنشی
نی ها دارای باالترین فراوادر مقایسه با بقیه همکالسی ج(؛ و نفر( 83) دادندقلدری را انجام می

برای انتخاب . عنوان نمونه قلدر پژوهش انتخاب شدندبه ،نفر( 11) گذاری شدن بودندنام
علمان همه م گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت کهنمونه معلمان پژوهش از روش نمونه

ها انتخاب شده بودند، در نمونه معلمان الس آنآموزان قلدر پژوهش از ککه دانش پایه پنجم
آموزان طرفدار دانش. به عالوه، های آزمایشی اول و دوم()برای گروه فتندپژوهش قرار گر

آموزانی دانشقلدر پژوهش با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند. به این صورت که 
وهش قلدر پژ نمونه نهایی طرفدارِ عنوان جفتِبهگذاری همساالن که با استفاده از روش نام

نوان عگذاری در هر کالس قرار داشتند؛ بهنام گذاری شده بودند و باالتر از نقطه برش فرمنام
اطالعات دقیق مربوط  .)برای گروه آزمایشی اول( آموزان طرفدار قلدر انتخاب شدنددانش

 ارائه شده است. 5های پژوهش در جدول به تعداد آزمودنی

 های آزمایش و کنترل پژوهشعلم، قلدر و طرفدار قلدر در گروههای م. تعداد آزمودنی2ول جد

 های پژوهشگروه
های تعداد آزمودنی

 معلم
های داد آزمودنیتع

 قلدر
های طرفداران تعداد آزمودنی

 قلدر

 02 02 0 گروه آزمایش اول

 1 02 2 گروه آزمایش دوم

 1 02 1 گروه آزمایش سوم

 1 02 1 ترلگروه کن
 

بود.  98/00پژوهش  آموزدانشهای الزم به ذکر است که میانگین سن آزمودنی
قلدر پژوهش از لحاظ جنسیت )پسر(، پایه تحصیلی )پنجم(، وضعیت  هایآزمودنیهمچنین، 
جنسیت ، (p ،9=df، 053/5=˂08/1)و انضباطی  (p ،9=df،050/0=˂71/1)تحصیلی 

قلدری )تقویت حسی( و ناحیه آموزش و پرورش محل تحصیل معلم )خانم(، کنش رفتار 
 از ابزارهای زیر در پژوهش استفاده شد: ،به عالوه( همگن شدند. 2)ناحیه 

های رفتاری کنندگان، واکنشمقیاس نقش مشارکت کنندگان:مقیاس نقش مشارکت
کرت طیف لی ماده دارد و در 02سنجد. این مقیاس کنندگان در پدیده قلدری را میمشارکت
گانه را کننده و بیکننده، دفاعکننده، تقویتمقیاس قلدری، کمک، پنج خرده ایسه درجه
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کند. سازندگان، پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برای گیری میاندازه
، 39/1کننده و بیگانه به ترتیب کننده، دفاعکننده، تقویتهای قلدری، کمکمقیاسخرده

؛ سالمیوالی و وتن، 0331 و همکاران، 0لیسالمیواند )گزارش کرد 88/1و  83/1، 31/1، 32/1
کننده و های کمک(. در این پژوهش تنها از دو سؤال مربوط به خرده مقیاس5110

رم گذاری استفاده شد. در فمقیاس در قالب فرم ناماین کننده )یعنی طرفدار قلدر( تقویت
ویا صورت پصورت دوتایی و بهآموزان خواسته شد تا بهز دانشا ،طرفداران قلدرگذاری نام

 ها )جای خالیکننده آنکننده یا کمکلدر )جای خالی اول( و تقویتآموزان قاسامی دانش
 9 آموزانی بود که توسطدوم( را بنویسند. نقطه برش پژوهش برای این فرم، انتخاب دانش

 انتخاب شده بودند. طرفدار قلدر عنوانگذاری شدن( بههمسال )میانگین نام
پرسشنامه  ماده 9آموزان قلدر از منظور شناسایی دانشبهگذاری همساالن: فرم نام

استفاده شد. به این  گذاریو در قالب فرم نام (0339و همکاران،  5)دوالن ارزیابی همساالن
 ارهای موجود درهایی را که رفتشد تا اسامی همکالسیآموزان خواسته صورت که از دانش

( پایایی 5100) و همکاران 9لمنتسها صادق است را بنویسند. کگذاری در مورد آنفرم نام
اند. نقطه برش پژوهش برای این فرم به دست آورده 83/1این فرم را به روش آلفای کرونباخ 

ن درصد همساال 91آموزانی بود که توسط گذاری معلم، انتخاب دانشدر ترکیب با فرم نام
 و معلم به عنوان قلدر انتخاب شده بودند.

ر، همچنین از روش آموزان قلدمنظور شناسایی دانشبه: گذاری معلمفرم نام
-های فرم تجدیدنظر شده مشاهده معلم از کالس )ورتهامربا استفاده از ماده گذاری معلمنام

ده است که در مورد ما 00( استفاده شد. این مقیاس شامل 0330، 2، کالم و ویلر0الرسون
ز پرسد )نقل اسؤال میاز معلم آموز گرانه دانشرفتار پرخاشگری، بزهکاری و اغتشاش

ماده این فرم را در  7( پایایی 5100(. کلمنتس و همکاران )5100کلمنتس و همکاران، 
ماده این  7گزارش کردند. در این پژوهش از  35/1پژوهش خود به روش آلفای کرونباخ 

شد. به  گذاری استفادهکند، در قالب فرم نامه که رفتار پرخاشگری را سنجش میپرسشنام
آموزانی که رفتارهای مربوطه در مورد شد تا اسم دانشصورت که از معلمان خواسته این

                                                           
1. Lagerspetz, Bjöorkqvist, Österman & Kaukiainen 

2. Dolan 

3. Clemans, Musci, Leoutsakos & Ialongo 

4. Werthhamer-Larsson 

5. Wheeler 



 511                                                   .... از: آموزاندانش در اجتماعی شایستگی بهبود و جسمانی قلدری کاهش

 

ذاری گها صادق است را بنویسند. نقطه برش پژوهش برای این فرم در ترکیب با فرم نامآن
عنوان قلدر به درصد همساالن و معلم 91موزانی بود که توسط آهمساالن، انتخاب دانش

 انتخاب شده بودند.
شدن انیگیری مستقیم قلدری و قربهمنظور اندازبهمقیاس این  نویز:مقیاس قلدری ایلی

ماده و سه خرده مقیاس قلدری، قربانی و زد و  08با استفاده از  ،سال 08تا  8آموزان دانش
نمره کل ( پایایی 5110(. اسپلج و هولت )5110، 0)اسپلج و هولت طراحی شده استخورد 

این مالکی ها همچنین، اعتبار اند. آنگزارش کرده 88/1مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 
های آن با پرسشنامه پرخاشگری آخنباخ، در حد همبسته کردن ماده از طریقمقیاس را 

های قلدری و زد و مقیاسحاضر از خرده (. در پژوهشr=12/1اند )مطلوب گزارش کرده
 از روشده با استفاها مقیاس پایایی این خرده کهنویز استفاده شد؛ یاس قلدری ایلیخورد مق

 به دست آمد. 73/1و  82/1آلفای کرونباخ به ترتیب 
ی این مقیاس با هدف سنجش شایستگگزارشی شایستگی اجتماعی: -مقیاس خود

 مقیاس مهارتچهار خرده در قالب  ،ماده 02استفاده از  با و اناناجتماعی کودکان و نوجو
، همکاران و جانتیال)شده است طراحی  گرانهتکانشگری و رفتار اغتشاش مشارکت، همدلی،

مشارکت، همدلی،  مهارت یها( پایایی خرده مقیاس5111جانتیال و همکاران ) .(5111
، 18/1، 81/1تیب به ترتفاده از روش آلفای کرونباخ را با اسگرانه تکانشگری و رفتار اغتشاش

اند. همچنین، این پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل عامل گزارش کرده 70/1و  81/1
 اند. در پژوهش حاضر پایاییتأییدی، ساختار چهار عاملی این مقیاس را مورد تأیید قرار داده

 به دست آمد. 71/1آلفای کرونباخ  روشز با استفاده ا ،نمره کل مقیاس شایستگی اجتماعی
های تقویت منظور شناسایی کنشبه مقیاس سنجش انگیزشمقیاس سنجش انگیزش: 

، 5مینز)دوراند و کری حسی، گریز از تکلیف، جلب توجه و تقویت ملموس طراحی شده است
ایی داشته نانگیز، آشکند که با فرد واجد رفتار چالشاین پرسشنامه را شخصی پر می (.0388
 واجدکودک  21گذار این مقیاس را برای ( پایایی درون نمره0388دوراند و کریمینز )باشد. 

به دست آوردند.  35/1تا  11/1دار و از های رشدی و رفتار خودآسیبی، معنیناتوانی
 نجش آنالوگسنتایج ها اعتبار این مقیاس را از طریق مقایسه مقادیر آن با همچنین، آن

                                                           
1. Espelage & Holt 

2. Durand & Crimmins 
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(. مقیاس سنجش انگیزش برای اولین بار در 0382و دوراند،  0)کار اندگزارش کرده مطلوب
بنابراین، اعتبار صوری این مقیاس توسط سه نفر از  این پژوهش به فارسی برگردانده شد؛

 ده از روشبا استفا آناساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی 
سی، های تقویت حیه پنجم ابتدائی برای خرده مقیاسنفر از معلمان پا 95آلفای کرونباخ روی 

به دست  73/1و  72/1، 85/1، 81/1به ترتیب  توجه و تقویت ملموسجلب ، از تکلیف گریز
 آمد.

گای رسشنامه مشکالت رفتاری توسط لویز، اسکات و شوپ پرسشنامه مشکالت رفتاری:
از همسال و بزرگسال و رویدادهای محیطی ( با هدف شناسایی کنش توجه و گریز 0330)

دارد.  ماده 02طراحی شده است. این پرسشنامه، یک ابزار سنجش کنشی غیرمستقیم است که 
( ضمن پژوهشی و برای اولین بار پایایی درون 5119) 5آروود، وبای، گانتر و لین-بارتون

-ی اولینکالت رفتاری براسشنامه مشگذار پرسشنامه مشکالت رفتاری را ارائه دادند. پرنمره

سه  بنابراین، اعتبار صوری این پرسشنامه توسط این پژوهش به فارسی برگردانده شد؛بار در 
نفر از اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه مشکالت 

ه ی بم مقطع ابتدائنفر از معلمان پایه پنج 95آلفای کرونباخ روی  رفتاری با استفاده از روش
های توجه همسال، گریز از همسال، توجه بزرگسال، گریز مقیاسدست آمد که برای خرده

 به دست آمد. 77/1و  10/1، 75/1، 70/1، 18/1از بزرگسال و رویدادهای محیطی به ترتیب 
 مبتنی بر نتایج سنجش کنشی پژوهشپژوهش حاضر  رفتاریمداخله : مداخله پژوهش

ب طراحی رفتار جایگزین مطلو تقویت پیامدهای رفتار قلدری وو  ییر پیشایندهاهدف تغ ابو 
نجش مقیاس سابتدا با استفاده از رفتاری پژوهش، قبل از طراحی مداخله بنابراین،  ؛شد

 آموزدانش 500های رفتار قلدری روی ، فراوانی کنشو پرسشنامه مشکالت رفتاری انگیزش
 031)که از این تعداد، کنش رفتار  و همساالن به دست آمد مشده توسط معل گذارینامقلدر 

ارائه  9رفتار قلدری در جدول  هایاطالعات مربوط به فراوانی کنش. (یص بودخقابل تشنفر 
 شده است.

 
 

                                                           
1. Carr 

2. Barton-Arwood, Wehby, Gunter & Lane 
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 پژوهش یهاگروهقلدر به تفکیک  هاییآزمودنرفتار قلدری در  هایکنشفراوانی  .3جدول 
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 های رفتار قلدریفراوانی کنش

تقویت 
 حسی

گریز از 
 تکلیف

جلب 
 توجه

شیء 
 ملموس

گروه 
آزمایشی 

 اول
0 20 20 20 99 1 8 0 

گروه 
آزمایشی 

 دوم
2 05 05 01 08 8 1 8 

گروه 
مایشی آز

 سوم
1 88 88 81 59 08 8 59 

گروه 
 کنترل

9 99 99 99 02 9 3 1 

 جمع کل

 درصد
08 500 500 510 

83 
01/%02 

92 
82/%07 

90 
80/%02 

00 
30/%51 

 

 02) ، باالترین فراوانی، مربوط به کنش تقویت حسی است9های جدول با توجه به یافته
ملموس، گریز از تکلیف و جلب یء های دریافت شترتیب کنش-به ،آنبعد از و  درصد(

 پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزینهای بنابراین، مداخله ؛قرار دارند توجه
لسه جهشت ها در . همه این مداخلهطراحی شدند یکنش رفتاراین  داشتندر نظر  با پژوهش

 برگزار شد. الزم بهآزمایشی پژوهش، به طور مجزا  ای برای هر کدام از سه گروهدقیقه 01
های رفتاری بر نظریه تحلیل کاربردی رفتار، نظریه یادگیری ذکر است که این مداخله

ری و تقویت( و رویکرد نقش اجتماعی )فرآیند یادگیری اجتماعی الگوبردا
(، اوکونل، 5113) 0های آلبرتو و تروتمنو بر اساس دیدگاه مبتنی هستندکنندگان مشارکت

                                                           
1. Alberto & Troutman 
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(، کاراویتا، 0333(، سالمیوالی )5105) 9(، پارسونسون5118) 5(، بیکر0333) 0پپلر و کرایگ
 .اندطراحی شده (5101( و هنسن )5117)(، کوپر و همکاران 5113و سالمیوالی ) 0بلیسو

 ارائه شده است. 0های رفتاری پژوهش در جدول عنوان جلسات مداخله

 رفتاری پژوهش مداخلهاطالعات مربوط به . 4جدول 

وان عن
 مداخله

مدیریتی -مداخله خود
 محورکنش

آموزش مدیریت رفتار کالسی 
 رمحوکنش

آموزش رفتارهای مبتنی بر 
 تعامل مثبت

بعد 
 مداخله

 مداخله پیامد محور مداخله پیشایندمحور آموزش رفتار جایگزین

گروه 
 هدف

های گروه قلدر آموزاندانش
 آزمایشی اول، دوم و سوم

یشی اول و های آزماگروه معلمان
 دوم

گروه آزمایشی  طرفداران قلدر
 اول

 محتوای جلسات

 اول
ایجاد انگیزه و آشنایی با 

 پدیده قلدری
ای به ایجاد انگیزه و مقدمه

 قلدری
ایجاد انگیزه و آشنایی با 

 محبوبیت اجتماعی

 آشنایی با پدیده قلدری هدف گزینی دوم
د و پسنآشنایی با رفتار جامعه
 رفتار قلدری

 پیامدهای قلدری روی قربانیان A-B-Cآشنایی با فرآیند  ثبت رفتار خود مسو

 ارزیابی-خود چهارم
آموزش علّت یا کنش رفتار 

 قلدری
نقش همساالن در تقویت 

 رفتارهای مطلوب و نامطلوب

 پنجم
ثبت و ارزیابی رفتار 

 جایگزین
آموزش مدیریت رفتار کالس با 

 تأکید بر پیشایندهای رفتار
 پذیری اجتماعیمسئولیت

 دهیتقویت-خود ششم
مدیریت رفتار کالس با آموزش 

 هاهکنندتأکید بر نقش تقویت
 ورزیهای جرأتمهارت

 گریتنبیه-خود هفتم
آموزش نحوه اجرای بازی رفتار 

 خوب در کالس
 تقویت افتراقی

 هشتم
آموزش به خود و مرور 

 جلسات
مروری بر مداخالت کارآمد و 

 ریناکارآمد در قلد
 مرور جلسات

 

-کنشچندجانبه  دهد در گروه آزمایشی اول از مداخلهنشان می 0طور که جدول همان
م (، در گروه آزمایشی دومداخله پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین) محور

                                                           
1. O'Connell, Pepler & Craig 

2. Baker 

3. Parsonson 

4. Caravita & Blasio 
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و  (پیشایندمحور همراه با آموزش رفتار جایگزین)مداخله  محور-کنشدوجانبه مداخله از 
 .ه استاستفاده شد آموزش رفتار جایگزیناز فقط ه آزمایشی سوم در گرو

 هایافته
یل و استنباطی )تحل (انحراف معیار و میانگین) های آمار توصیفیدر این پژوهش، از روش

، 2جدول  ها استفاده شد.نکوا( برای تجزیه و تحلیل دادهمامتغیری یا چنداریانس وکو
 دهد.را نشان می پژوهشای هاطالعات توصیفی مربوط به متغیر

 های پژوهشگروهدر  شایستگی اجتماعیقلدری و  هایمتغیرهای توصیفی . یافته5جدول 

 متغیرها

 شایستگی اجتماعی قلدری
 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 میانگین 
 )انحراف معیار(

 میانگین 
 )انحراف معیار(

 میانگین 
 )انحراف معیار(

 میانگین 
نحراف معیار()ا  

 (01/1) 11/08 (85/2) 51/98 (77/0) 01/51 (57/3) 51/95 گروه آزمایشی اول
 (80/7) 39/07 (03/8) 81/09 (10/05) 39/50 (03/07) 09/98 گروه آزمایشی دوم
 (89/0) 05/09 (77/1) 21/09 (09/8) 00/57 (57/09) 78/95 گروه آزمایشی سوم

 (90/7) 51/93 (51/8) 11/05 (05/00) 51/99 (19/01) 11/95 گروه کنترل
 

های آزمایشی از مرحله قلدری در تمام گروه، میانگین نمره 2نتایج جدول  بر اساس
تنها نیز  شایستگی اجتماعیه است. میانگین نمره تآزمون کاهش یافآزمون به مرحله پسپیش

ه یافتآزمون افزایش مرحله پس هآزمون بمرحله پیش های آزمایشی اول و دوم ازدر گروه
پژوهش  هایدر گروهداری تفاوت قلدری و شایستگی اجتماعی منظور بررسی معنیبه .است

مورد بررسی  نآهای فرضپیشقبل از استفاده از این تحلیل،  البته. استفاده شد مانکوااز روش 
ن با آزموفرض نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پیشکه طوری بهقرار گرفت. 

ون آزمنشان داد که به جز پسآزمون آزمون و پساسمیرنف در مرحله پیش-کالموگروف
 همگنیفرض (. نتیجه بررسی پیش<12/1pنرمال است ) ی دیگرمتغیر قلدری، توزیع متغیرها

ها برای متغیرهای قلدری ن نشان داد که همگنی واریانسلو ها با استفاده از آزمونواریانس
(58/1p=،91/0F= و ) شایستگی اجتماعی(50/1p=،20/0F=م ) حقق شده است. نتیجه

فرض همبستگی متعارف بین متغیرهای وابسته نیز از طریق آزمون کرویت مربوط به پیش
زیرا همبستگی ترکیبی بین متغیرهای وابسته در حد مناسب و مطلوب بود  ؛بارتلت محقق شد
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(011/1˂p ،5=df، 37/09=2χ)ها با متغیر آزمونتعامل پیش فرض عدم. به عالوه، پیش
آزمون مبدای ویلکز نشان داد که پیشزیرا نتایج آزمون ال ؛مستقل مورد تأیید قرار گرفت

 وابستهغیرهای متغیر مستقل اثر متفاوتی بر در ترکیب با مت شایستگی اجتماعیقلدری و 
یرهای غواریانس متفرض همگنی ماتریس کو(. نتیجه بررسی پیش<12/1pپژوهش ندارد )
و  زمونآهمبستگی متغیرهای وابسته در پیش های پژوهش نشان داد کهوابسته در گروه

 >12/1pباکس در سطح مربوط به آزمون ام Fزیرا  ؛ستاها همگن آزمون در گروهپس
رای های خط رگرسیون بفرض همگنی شیبهمچنین، به منظور بررسی پیشبود. ن دارمعنی

های پژوهش، از نمودارهای شیب رگرسیون ی اجتماعی در گروهمتغیرهای قلدری و شایستگ
با توجه به اینکه جهت آزمون این متغیرها استفاده شد. آزمون و پسبرای نمرات پیش

 و در هر چهار گروه افزایشیمتغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی های رگرسیون شیب
قق شدن ، با توجه به محدر نتیجه. محقق شدنیز فرض ، بنابراین این پیشبه دست آمد موازی

انع های پارامتریک بالمهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری، استفاده از آزمونفرضپیش
ن نشان داد که بی المبدای ویلکزبا استفاده از آزمون  تحلیل مانکوا نتیجه .شناخته شد

آزمون پیش ون متغیرهای وابسته با کنترلآزمپس درآزمایش و کنترل پژوهش های گروه
به  53/1(. همچنین، مجذور اتا =110/1p< ،1df=، 92/7Fی وجود دارد )دارمعنیتفاوت 

 شایستگی اجتماعیدرصد از واریانس مربوط به متغیرهای قلدری و  53دست آمد؛ یعنی 
 ایهای پژوهش در متغیرهگروهبنابراین، برای مقایسه  ؛پژوهش است هایناشی از اثر مداخله

را مالحظه  1)جدول در متن مانکوا استفاده شد  آنکوااز تحلیل  یستگی اجتماعیشاقلدری و 
 نمایید(.

آزمون های پسمتن مانکوا بر روی میانگین نمره . نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در6جدول 
 شایستگی اجتماعیقلدری و 

منبع 
 تغییرات

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 سطح

 دارینیمع

مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

 گروه
 38/1 53/1 1110/1 25/7 25/023 9 21/0978 قلدری

شایستگی 
 اجتماعی

95/0097 9 017/973 88/00 1110/1 02/1 111/0 
 

زمون، حداقل بین دو مورد آبعد از کنترل اثر پیش دهد کهنشان می 1مندرجات جدول 
دارد؛  دار وجودشایستگی اجتماعی، تفاوت معنیهای پژوهش در متغیرهای قلدری و از گروه
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بنابراین، برای مقایسه دو به دو  ؛(˂110/1p)دار است محاسبه شده گروه معنی Fچرا که 
 فرونی استفاده شد که نتایج آن در جدولهای زوجی بنها با یکدیگر، از آزمون مقایسهگروه

 ارائه شده است. 1

های آزمایش و سه قلدری و شایستگی اجتماعی در گروهفرونی برای مقای. آزمون بن7جدول 
 پژوهش کنترل

 (Jگروه ) (Iگروه ) متغیر
تفاوت 

 (I-Jمیانگین )
خطای 
 استاندارد

سطح 
 داریمعنی

 قلدری

مداخله چندجانبه 
 محور-کنش

مداخله دوجانبه 
 محور-کنش

31/0- 00/9 111/0 

 1110/1 30/5 -27/05⃰ گروه کنترل

 مداخله دوجانبه
 محور-کنش

آموزش رفتار 
 جایگزین

21/0- 32/5 71/1 

 110/1 35/5 -17/01⃰ گروه کنترل

آموزش رفتار 
 جایگزین

مداخله چندجانبه 
 محور-کنش

01/1 19/9 55/1 

 50/1 31/5 -01/1 گروه کنترل

شایستگی 
 اجتماعی

مداخله چندجانبه 
 محور-کنش

مداخله دوجانبه 
 محور-کنش

18/9 10/5 78/1 

 1110/1 31/0 23/00⃰ روه کنترلگ

مداخله دوجانبه 
 محور-کنش

آموزش رفتار 
 جایگزین

77/0 31/0 13/1 

 1110/1 88/0 21/8⃰ گروه کنترل

آموزش رفتار 
 جایگزین

مداخله چندجانبه 
 محور-کنش

⃰82/7- 32/0 1110/1 

 90/1 87/0 79/9 گروه کنترل
 

)گروه  محور-کنشچندجانبه رفتاری دهد که مداخله نشان می 7مندرجات جدول 
)گروه آزمایشی دوم( بر کاهش قلدری و  محور-کنش مداخله دوجانبهو آزمایشی اول( 

فاوت تدر مقایسه با گروه کنترل چرا که  ؛اندبود شایستگی اجتماعی اثربخش بودهبه
 یافته پژوهش نشان داد که مداخلههمچنین، اند. وردهبه دست آ( ˂12/1pداری )معنی

)گروه  محور-کنشدوجانبه مداخله پیشایندمحور اثربخش نیست چرا که نتیجه مقایسه 
طح در سآموزش رفتار جایگزین )گروه آزمایشی سوم( مداخله مربوط به آزمایشی دوم( با 
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12/1p˂ همچنین، اثربخشی مداخله پیامدمحور که از طریق مقایسه مداخله  نبود. دارمعنی
)گروه  محور-کنشآزمایشی اول( با مداخله دوجانبه  )گروه محور-کنشچندجانبه 

. در به دست نیامد دارمعنی ˂12/1pدر سطح آزمایشی دوم( مورد بررسی قرار گرفت، 
ر سطح د نهایت، نتیجه مقایسه مداخله مربوط به آموزش رفتار جایگزین با گروه کنترل

12/1p˂ نبود. دارمعنی 

 گیريو نتیجه بحث
له مداخو ارزیابی اثربخشی سایی کنش رفتار قلدری، طراحی هدف پژوهش حاضر شنا

وزش و آم محورپیامد ،و مقایسه اثربخشی مداخالت پیشایندمحور محور-کنشچندجانبه 
 بود.قلدر  نآموزادانشو بهبود شایستگی اجتماعی  کاهش رفتار قلدریبر رفتار جایگزین 

 تار قلدریکنش رفترین فراوان ،تقویت حسیدریافت پژوهش حاضر نشان داد که اول یافته 
( و روس 5101های راد )این یافته با نتایج پژوهش. استهای پژوهش در آزمودنیجسمانی 
جلب توجه  معتقدند که( 5113روس و هورنر )زمینه این در ( ناهمسو است. 5113و هورنر )
( 5101راد )شد. بادارنده قلدری میعامل نگه ،اجتماعیکننده تقویتعنوان یک به همساالن

ن حال، با ایداند. نیز جلب توجه همساالن و بزرگساالن را کنشِ قلدری کالمی و جسمانی می
اما صرفاً با واسطه  استرغم اینکه قلدری پدیده اجتماعی ( معتقد است علی5101پیس )
رای ص دیگر باشخاشود. یعنی هر چند که وجود داری نمیهای اجتماعی نگهکنندهتقویت

 افتد که حضور اشخاص دیگر بیشتر به مثابه یکوع قلدری نیاز هست، اما گاهاً اتفاق میوق
نده رفتار، دارافتد که علت نگهشیء باشد نه یک پدیده اجتماعی؛ این در صورتی اتفاق می

 حسیور طتوانند بهمسخره کردن نمی مثلتقویت حسی باشد. در این میان، رفتارهای کالمی 
ه این دارنده قلدری باشد کتواند عامل نگهدر صورتی می حسیلکه تقویت تقویت شوند، ب

لدری ق همچنین بر اساس رویکرد رفتاری،رفتار به شکل پرخاشگری جسمانی رخ داده باشد. 
 ،قلدر و قربانی همراه است آموزاندانشجسمانی با درگیری، زد و خورد و تماس بدنی بین 

، فراوانی یا احتمال همراه باشدد حسی یا تقویت حسی درون داوقتی انجام رفتاری با  و
 .(5113)آلبرتو و تورتمن،  یابدر همان رفتار در آینده افزایش میدفرد درگیری دوباره 
ش را بر کاه محور-کنشیافته پژوهش حاضر اثربخشی مداخله چندجانبه به عالوه، 

نتایج ته با این یاف ؛یید قرار دادمورد تأ آموزاندانشو بهبود شایستگی اجتماعی رفتار قلدری 
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( و 5110(، کرن و همکاران )5113) روس و هورنر (،5100) تورتن و همکارانهای پژوهش
آگاهی از ( معتقدند 5113تارباکس و همکاران )در این زمینه،  ( همسو است.5101هنسن )

ه نوع مداخلدهد به طراحی آن انگیز باارزش است، چون به ما امکان میکنش رفتار چالش
تنی بر های مبهمچنین، برخالف مداخله .رفتاری بپردازیم که مبتنی بر علت رفتار است

که به طور ، به دلیل اینبرآمده از نتایج سنجش کنشی رفتارهای شناسی رفتار، مداخلهشکل
چندجانبه یعنی با تغییر همزمان پیشایند، پیامد و رفتار هدف به غلبه بر مشکل رفتاری 

کننده هستند؛ در محور و غیرتنبیه-(، و همچنین تیم5112دازند )اسکات و همکاران، پرمی
دهند آمیز را افزایش می( و احتمال درمان موفقیت0382کار و دوراند، نتیجه اثربخش بوده )

شی برگرفته از نتایج سنجش کنبه اعتقاد پژوهشگران نیز مداخالت رفتاری  (.5101، پیس)
خاشگری رفتار پرکاهش محور بر -شتری نسبت به مداخالت غیرکنشرفتار، کارآمدی بی
 (.5101)هنسن،  دارندافزایش رفتارهای اجتماعیِ مثبت  و (5100)بروسنان و هیلی، 

اثربخشی مداخالت  مطالعه میزانپژوهش حاضر  ، هدف دیگرعالوه بر این
ودی ری و بهبر کاهش رفتار قلدبپیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین 

این . مدبه دست آ دارمعنیها غیرکه نتیجه این یافته بود آموزاندانششایستگی اجتماعی 
(، پتشر و همکاران 0337) (، بروسارد و نورتاپ5101های آلن )پژوهشها با نتایج یافته

های اثربخشی طرحدر  که پژوهشگران معتقدند( ناهمسو است. 5101( و هنسن )5113)
زیرا  ؛(5117)کرن و کلمنس،  ضروری مداخالت هستند ءمحور جزداخالت پیامد، مرفتاری

ار را کنترل آن رفتشوند، تکرار دوباره اً نزدیک به وقوع رفتار ارائه میپیامدهایی که تقریب
از طرفی، به اعتقاد متخصصان حوزه علوم رفتاری، (. 5117کنند )کوپر و همکاران، می

شالز، ونند )ستهپیشگیرانه دارند و حتی به تنهایی نیز قابل اجرا مداخالت پیشایندمحور حالت 
دهی و توانمندسازی به اعتقاد این متخصصان، آگاهی ؛(5117؛ کوپر و همکاران، 5100

باارزش  محور وبزاری پژوهشا ،سنجش کنشی رفتارنتایج معلمان در زمینه اجرا و کاربست 
سوم برای مقابله با رفتار خالت مدیریتی کالسی مردهد تا دوباره از مدامیها ارائه به آن

ف اهدیکی از ا(. به عالوه، 5111 و همکاران، نه کودکان استفاده نکنند )کمپسیاگرااغتشاش
ه کجایگزینی رفتاری مطلوب به جای رفتار ناسازگار قبلی است  ،محور-کنشمداخالت 

های پژوهش یافته با این حال (.5117کوپر و همکاران، )دارند  ی انفرادی را نیزقابلیت اجرا
ای )مداخالت پیشایندمحور، پیامدمحور و جنبهمداخالت رفتاری تک حاضر نشان داد که
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کدام به تنهایی( بر کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی وزش رفتار جایگزین هرآم
محور در -بلکه ابعاد مختلف مداخالت کنشآموزان مؤثر نبوده است. اجتماعی دانش

-اند؛ به طوری که اثربخشی مداخله چندجانبه و دوجانبه کنشاثربخش بوده ترکیب با هم
ای هجنبدر تبیین عدم اثربخشی مداخالت تکمحور پژوهش نیز مؤید این مطلب است. 

رفتار  معنی که؛ بدیناشاره کردبه ماهیت پویای رفتار قلدری و پیامدهای بعد آن توان می
شتن طرفداران و حضّار خاص ( و قلدرها بدون دا5101افتد )آلن، یقلدری در خأل اتفاق نم

(. بر اساس رویکرد رفتاری 0333دهند )سالمیوالی، سختی به رفتارهای خود ادامه میخود به
 کننده رفتار قلدری نباشد، نقشنیز حتی در صورتی که حضور اشخاص دیگر، تقویت

آموزان دن آن غیرقابل انکار است؛ زیرا وقتی دانشدار شمهپیامدهای دریافتی بعد رفتار در ادا
د از پردازند اما پیامدهای منفی را بعآمیزی به قربانی کردن همسالی میطور موفقیتقلدر به

؛ 5113ن، آلبرتو و تروتمشود )ها تقویت میکنند، رفتارهای قلدری آناین رفتار تجربه نمی
ه در مورد رفتار قلدری جسمانی، زمانی که از ویژ(. این مسئله به5117کوپر و همکاران، 

داری شود، صادق است. به همین دلیل است که پژوهشگران طریق کنش تقویت حسی نگه
حیطه قلدری بر اهمیت نقش معلمان و همساالن در غلبه بر پیامدهای منفی مرتبط با قلدری 

ایستگی اجتماعی ، شعالوه بر رفتار قلدری (.5100تأکید دارند )فالور و همکاران، 
، کاتز و مک کلالن) استهای همساالن و معلمان نیز متأثر از رفتارها و واکنش آموزاندانش
تغییر جایگاه اجتماعی در بین همساالن و دریافت حمایت عاطفی و  که یطوربه(. 0337

اثر مستقیمی روی ادراک از شایستگی اجتماعی  ،تقویت غیرمشروط از سوی معلم
 دارد.قلدر  آموزاندانش

ها است. از جمله ها دارای یکسری محدودیتاین پژوهش همانند سایر پژوهش
آموزان پسر در جامعه محدود به دانش چونهای پژوهش حاضر این است که محدودیت

ها جمعیت ها وها به سایر گروهلذا در تعمیم یافته ؛اجرا شده استمقطع ابتدایی شهر تبریز 
محدودیت دوم پژوهش حاضر این بود که از ابزارهای ایت شود. باید جانب احتیاط رع

شود یشنهاد میپیعنی پرسشنامه برای شناسایی کنش رفتار قلدری استفاده شد.  ،غیرمستقیم
رغم لیعکه در مطالعات آتی، از ابزارهای مستقیم در کنار ابزارهای غیرمستقیم استفاده شود. 

رای شناسایی رفتار قلدری ارجح را بگذاری مروش نااینکه پژوهشگران حیطه قلدری، 
واند تسنجی میجامعهگزارشی در کنار روش -دانند، با این حال استفاده از ابزارهای خودمی
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نتایج  شود که از ترکیبدهد، که به پژوهشگران پیشنهاد میاطالعات قابل اعتمادتری ارائه 
 های همتا، مداخله رفتاری پژوهشگروهمنظور داشتن ند. همچنین، بهاین دو روش استفاده کن

دادند؛ می جامقلدری ارائه شد که با کنش تقویت حسی این رفتار را ان آموزاندانشبه  صرفاً
رفتار قلدری،  هایالعات، با در نظر داشتن سایر کنششود که در سایر مطبنابراین، پیشنهاد می

 مداخالت رفتاری طراحی و اجرا شوند.
دهی به معلمان مدارس ابتدائی در زمینه پدیده های پژوهش، آگاهیهبا توجه به یافت
شود و مشاوران مدارس پیشنهاد می تربیتیروانشناسان به شود. همچنین، قلدری پیشنهاد می

حور را م-در مداخالت کالسی یا مدرسه آنو نحوه کاربست  رفتار که روش سنجش کنشی
ه دست آمده ب ایجنتشود که ابتدائی نیز پیشنهاد میان مدارس به معلمان آموزش دهند. به معلم

یشگیری و منظور پبه ،با در نظر داشتن پیشایند، پیامد و تغییر رفتار هدفاز این سنجش را 
-در مداخالت کالس، هاهای اجتماعی آنو بهبود قابلیت آموزاندانشغلبه بر رفتار قلدری 

محور و -های انضباطی تقویتوشر کاربستویژه ؛ و بهکار گیرندمحور خویش به
 راهبردهای مثبت مدیریت رفتار کالسی را مدنظر قرار دهند.
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