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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی ،طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه
کنش-محور و مقایسه مداخالت پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و
شایستگی اجتماعی دانشآموزان قلدر بود .آزمودنیهای پژوهش شامل  11دانشآموز قلدر 02 ،دانشآموز
طرفدار قلدر و  3معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ،نمونهگیری تصادفی
ساده و روش غربالگری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری پژوهش شامل مقیاس نقش مشارکتکنندگان ،فرم
نامگذاری همساالن ،فرم نامگذاری معلمان ،مقیاس قلدری ایلینویز ،مقیاس خود-گزارشی شایستگی
اجتماعی ،مقیاس سنجش انگیزش و پرسشنامه مشکالت رفتاری بود .یک طرح شبه آزمایشی با پیشآزمون
و پسآزمون ،همراه با گروه کنترل در پژوهش استفاده شد .یافته پژوهش حاضر نشان داد که کنش یا علت
رفتار قلدری  02درصد از آزمودنیهای قلدر ،دریافت تقویت حسی است .نتایج تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان داد که مداخله چندجانبه کنش-محور بر کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی
دانشآموزان بهطور معنیداری اثربخش است .اما مداخالت پیشایندمحور ،پیامدمحور و مداخله مربوط به
رفتار جایگزین بهتنهایی بر کاهش رفتار قلدری و بهبودی شایستگی اجتماعی دانشآموزان قلدر اثر
معنیداری ندارند؛ بنابراین ،نتایج بیانگر اهمیت و نقش مداخله چندجانبه کنش-محور با در نظر داشتن تغییر
همزمان پیشایندها ،پیامدها و رفتار هدف بر کاهش قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی دانشآموزان قلدر
است .محدودیتها و کاربردهای پژوهش برای روانشناسان تربیتی بحث شده است.
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واژگان كلیدي :سنجش کنشی رفتار ،شایستگی اجتماعی ،قلدری جسمانی ،مداخله رفتاری

کنش-محور.

مقدمه
پرخاشگری در محیط مدرسه مسئلهای جدی محسوب میشود؛ بهویژه اگر بهطور مکرر و به
شکل قلدری رخ دهد (بوندو ،روتماند و گولویتزر .)5101 ،0قلدری 5رفتار پرخاشگرایانهای
است که بهطور عمدی ،مکرر و بهقصد آسیب رساندن ،پریشان کردن یا ناراحت کردن
شخصی دیگر انجام میشود (الویوس .)5109 ،9این رفتار به سه دسته قلدری اینترنتی ،قلدری
جسمانی و کالمی ،و قلدری غیرمستقیم تقسیم شده است (پارسون .)5102 ،0نتایج مطالعات
نشان داده است که دخترها بیشتر به قلدری غیرمستقیم (مثل شایعهپراکنی) و پسرها به قلدری
جسمانی (مثل تنه زدن) گرایش دارند (بسیج5111 ،2؛ گاراندئو و سیلسن .)5111 ،1همچنین،
پسرها نگرش مثبتی نسبت به پدیده قلدری دارند و برخالف دخترها که در نقشهای طرفدار
قربانی 7ظاهر میشوند ،بیشتر طرفدار قلدر 8هستند (الویوس0387 ،؛ هافمن .)5105 ،3بهعالوه،
حدود  91درصد از کودکان مدرسهرو با نقشهای قربانی ،قلدر یا قلدر/قربانی ،در پدیده
قلدری درگیر هستند (اوانس ،فریزر و کاتر.)5100 ،01
روانشناسان معتقدند قلدری پدیده بیضرری نیست ،بلکه مسئلهای گسترده و جدی
است که باید مطالعه و بررسی شود؛ زیرا باعث ایجاد آسیبهای پایدار در حوزههای
اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی میشود (چاو 00و همکاران .)5102 ،نتایج مطالعات نشان داده
است که درگیری در پدیده قلدری با مشکالتی همچون خطر مصرف مواد و سیگار (آزابا،05

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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 ،)5101بیخوابی ،احساس تنهایی ،فقدان دوست (اولیویرا 0و همکاران ،)5101 ،نشانگان
اضطراب ،افسردگی ،عملکرد تحصیلی ضعیف (آل بوحیران 5و همکاران5107 ،؛ دلپراتو،
اکیمپونگ و دان )5107 ،9و پیوند ضعیف به مدرسه (محبی ،میرنسب و واینر )5101 ،0همراه
است .عالوه بر این ،پژوهشگران معتقدند که قلدری در سطوح متعددی ،با ادراک پایین از
شایستگی اجتماعی 2همراه است (گومز-اورتیز ،رومرا-فلیکس و اورتغا-ریوز  .)5107 ،1در
این راستا ،شایستگی اجتماعی به مجموعه مهارتها ،نگرشها و حالتهای عاطفی گفته
میشود که به برخورد شایسته اجتماعی فرد کمک میکند .همچنین ،شایستگی اجتماعی به
رفتار جامعهپسند که در طیف مقابل آن رفتار ضداجتماعی قرار دارد ،اطالق میشود (جانتیال

7

و همکاران .)5105 ،روانشناسان معتقدند که هم کودکان پرخاشگر واکنشساز و هم
واکنشی 8در مقایسه با کودکان غیردرگیر در پرخاشگری ،همدردی عاطفی ،مهارتهای
دیدگاهگیری ،و همچنین شایستگی اجتماعی ضعیفی دارند؛ که این ویژگیها زمینه
پرخاشگری آنها را تسهیل میکند (میبری و اسپلج .)5112 ،3شواهد پژوهشی نیز نشان داده
است دانشآموزانی که قلدری مزمنی دارند ،در همه دورههای سنی از شایستگی اجتماعی
پایینتری برخوردارند (نیشن 01و همکاران .)5118 ،با توجه به شیوع باالی پدیده قلدری در
بین پسران (رامایا و کالکارنی )5100 ،00و به دنبال پیامدهای منفی که این پدیده با خود به
همراه دارد؛ روانشناسان و پژوهشگران حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت در پی طراحی و
اجرای مداخالتی اثربخش (استورر ،کیسی و هرنکول ،)5107 ،05و کارکنان مدارس نیز در
تالش روزافزون برای متوقف کردن این پدیده هستند (آلن5101 ،09؛ کاالفاتی.)5109 ،00
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
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برای غلبه یا کاهش قلدری ،مداخالت مدرسه-محور متعددی در سراسر دنیا در حال
طراحی و اجرا است (روس و هورنر5113 ،0؛ کوالیک)5105 ،5؛ که از جمله آنها میتوان
به برنامههای ضد قلدری( 9هاتزنبوهلر 0و همکاران )5107 ،طرحهای حمایت مثبت رفتار

2

(روس و هورنر )5100 ،و پاسخ به مداخله( 1السو 7و همکاران )5109 ،اشاره کرد .با این
حال ،ونگ )5113( 8معتقد است که اگر مدارس ،محیطهای مثبت ،حمایتی و ساختارمند
داشته باشند یا برنامههای ضدقلدری را اجرا کنند ولی این مداخالت در سطح کالسی اجرا
نشوند ،کارآمد نخواهد بود .حتی اگر در مداخالت کالسی ،دانشآموزان درگیر در قلدری،
حاضر نباشند (کمودکا 3و همکاران ،)5119 ،یا اگر «کنش »01این رفتارها بهطور روشنی
مشخص و درک نشود ،بازهم نمیتوان انتظار اثربخشی از این نوع مداخالت را داشت
(پیس.)5101 ،00
روانشناسان رفتاری برای تعیین کنش یا علت رفتارهای مشکلآفرین که باعث نگهداری
09
این رفتارها در افراد میشود ،استفاده از سنجش کنشی رفتار 05را پیشنهاد دادهاند (کونروی
و همکاران .)0331 ،سنجش کنشی رفتار ،رویآوردی مبتنی بر تحلیل کاربردی رفتار است
که در برابر شکلشناسی رفتار مطرح شده است (کوپر ،هرون و هوارد ،)5117 ،00و بهعنوان
یک روش ارزیابی و مداخله که به تشخیص عوامل ایجادکننده و نگهدارنده رفتار چالشانگیز
میپردازد ،تعریف شده است (نقل از میرنسب و محبی .)0932 ،در واقع سنجش کنشی رفتار
از یکطرف به شناسایی و ارزیابی رویدادهای محیطی ،پیشایندها ،پیامدهای نگهدارنده و
کنش رفتار چالشانگیز (یعنی جلبتوجه ،گریز از تکلیف ،به دست آوردن اشیاء موردنظر
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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و تقویت حسی) میپردازد و از طرف دیگر به استناد نتایجِ بخشِ ارزیابی ،مداخالت
پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین را طراحی میکند (اسکات 0و همکاران،
5112؛ تارباکس 5و همکاران .)5113 ،نتایج مطالعات پژوهشگران حاکی از آن است که
مداخالت کنش-محور قابلیت اجرا در سطح مدرسه را دارند (تورتن ،آمبریت و مدار،9
5100؛ روس و هورنر )5113 ،و در مقایسه با مداخالت معمول کالسی یا مداخالت
غیرکنش-محور کارآمدتر هستند (بروسنان و هیلی5100 ،0؛ کمپس ،وندلند و کالپپر،2
.)5111
همانطور که اشاره شد یک بعد از مداخالت کنش-محور ،آموزش رفتار جایگزین
است .هدف این نوع مداخالت ،جایگزینی رفتارهای مطلوب بهجای رفتار نامطلوب قبلی
است .یکی از روشهای آموزش رفتار جایگزین که اثربخشی آن در کاهش مشکالت
رفتاری و بهبودی رفتارهای تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان مورد تأیید قرار گرفته است،
آموزش مهارتهای خود-مدیریتی است (کوپر و همکاران5117 ،؛ هنسن .)5101 ،1اسکینر
( )0329خود-مدیریتی را بهعنوان کاربرد اصول رفتاری برای تغییر رفتار توسط خود فرد
عنوان کرده است .راهبردهای خود-مدیریتی شامل گسترهای از راهبردهای خود-نظارتی تا
خود-تقویتی است (هریسون .)5112 ،7نتایج پژوهش کرن 8و همکاران ( )5110که به روش
خود-نظارتی و با در نظر گرفتن مؤلفهای از سنجش کنشی (یعنی روش ارتباطی مناسب)
روی چهار کودک پرخاشگر انجام شد ،نشان داد که میزان پرخاشگری سه نفر از این
کودکان به سطح صفر رسیده است .نتایج پژوهش اوریلی 3و همکاران ( )5112نیز نشان داد
که ارائه بازخورد ویدئویی و آموزش مهارت خود-مدیریتی بر بهبود تعامل اجتماعی
کودکان پرخاشگر مدرسهرو ،گزینهای اثرگذار است .اما ،هنسن ( )5101معتقد است با
وجود اینکه برنامه خود-مدیریتی دارای مؤلفههایی است که بهموجب آن کودکان میتوانند
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
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رفتارهای خودشان را کنترل کنند؛ اما در مورد مؤلفههایی همچون کمک به دانشآموزان
برای تعیین اهداف خویش ،و اطمینان از اینکه پاداش و پیامدها بهطور مناسبی ارائه میشوند،
به معلمان و مراقبتکنندگان نیز نیاز هست .از طرفی ،با توجه به سازه شایستگی اجتماعی،
توجه به نقش همساالن و معلمان ضروری است (کاتب و مک کلالن .)0337 ،0به عبارتی،
بهمنظور طراحی مداخالت کنش-محور کارآمد و اثربخش ،عالوه بر جایگزینی رفتار
مطلوب ،به تغییر پیشایندها و پیامدهای مشکل رفتاری نیز نیاز هست که این عناصر با مداخله
سایر افراد محقق میشود (کرن و کلمنس5117 ،5؛ کوپر و همکاران5117 ،؛ ون شالز،9
5100؛ هنسن.)5101 ،
مداخالت پیشایندمحور بهعنوان بعد دیگری از مداخالت کنش-محور ،حالت پیشگیرانه
دارند (کوپر و همکاران .)5117 ،در این نوع مداخالت ،بهمنظور غلبه بر وقوع رفتار هدف،
رویدادهای محیطی پیشایند و مرتبط با کنش مشکل رفتاری مورد دستکاری قرار میگیرد.
اسکات و همکاران ( )5112معتقدند که در مداخالت پیشایندمحور باید از قبل زمان،
موقعیت ،اتفاقات و زمینههایی را که هم پیشبین رفتارهای مطلوب و هم نامطلوب کالسی
هستند را شناسایی کرد و سپس این اطالعات را برای طراحی برنامهها ،آرایش کالسی و
زمینههایی که پیشبین رفتار مطلوب هستند ،به کار بست .در این زمینه ،آلن ( )5101معتقد
است که معلمان و سایر کارکنان مدارس قبل از اینکه بتوانند راههای غلبه یا مداخله در
موقعیتهای قلدری را یاد بگیرند ،باید قادر به تشخیص آن باشند .چون معلمان در این مورد
آگاهی کافی ندارند و ممکن است قادر به تشخیص قلدرها در کالس نباشند (کاالفاتی،
 .)5109پژوهشگران نیز با استفاده از مداخالتی همچون تقویت غیرمشروط و بازی رفتار
خوب ،اثربخشی این مداخالت پیشایندمحور را بر رفتار پرخاشگرانه کودکان مورد تأیید
قرار دادهاند (فالور 0و همکاران5100 ،؛ واالک 2و همکاران.)5105 ،
از طرفی ،با توجه به ماهیت قلدری مدرسه-محور و بهمنظور اجرای بُعد پیامدمحور
مداخله کنش-محور ،میتوان مداخالتی نیز روی همساالن تماشاگر 1بهویژه طرفداران قلدر
1. Katz & McClellan
2. Clemens
3. Von Schulz
4. Flower
5. Wallace
6. bystander
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انجام داد؛ زیرا برخالف طرفداران قربانی (دفاع کننده و بیگانهها) که مانع ادامه قلدری
میشوند ،طرفداران قلدر (کمککننده و تقویتکننده قلدر) به دلیل داشتن سبکهای
مقابلهای ناکارآمد و عدم جرئتمندی به گسترش وقایع قلدری در مدرسه دامن میزنند
(سالمیوالی0333 ،0؛ هافمن .)5105 ،روانشناسان نیز معتقدند که قلدری در مدارسی شایع
است که تماشاگرها بیشتر نقش تقویتکننده قلدرها را برعهده داشته باشند تا دفاعکننده از
قربانیان قلدری (سالمیوالی ،وتن و پوسکیپارتا .)5100 ،5همچنین ،عدهای از پژوهشگران
رفتارگرا در اشاره به نقش همساالن در تقویت رفتار قلدری ،به اهمیت جلبتوجه همساالن
اشاره کردهاند و عدهای دیگر نیز جلبتوجه همساالنِ قربانی را کنش رفتار قلدری دانستهاند
(راد5101 ،9؛ روس5102 ،؛ روس و هورنر .)5113 ،در حیطه مداخالت پیامدمحور ،استفاده
از خاموشی و تقویت افتراقی رفتار جایگزین ،بهطور متداولی برای کاهش مشکل رفتاری
2

استفاده میشود (پتشر ،ری و بیلی .)5113 ،0در این رابطه ،نتیجه پژوهش بروسارد و نورتاپ
( )0337نشان داد که استفاده از توجه همسال برای رفتار مطلوب (در قالب تقویت افتراقی)
در کنار خاموشی ،بهطور اثربخشی باعث کاهش رفتارهای اغتشاشگرانه شده است.
در کل ،مروری بر ادبیات پژوهشی ،بیانگر اهمیت مداخالت رفتاری و مدرسه-محور بر
کاهش رفتارهای چالشانگیز و بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان است (فالور و
همکاران5100 ،؛ هنسن ،)5101 ،با این حال ،طراحی و اجرای مداخله چندجانبه کنش-
محور ،با هدف کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی دانشآموزان قلدر ،از سوی
پژوهشگران مورد اغفال قرار گرفته است .به عالوه ،شواهد قانعکنندهای در مورد استفاده از
سنجش کنشی رفتار برای شناسایی کنش رفتارهای قلدرمآبانه و سپس ،طراحی و اجرای
مداخله مبتنی بر نتایج این سنجش وجود ندارد .همچنین ،سهم مداخالت پیشایندمحور،
پیامدمحور و مداخله مربوط به رفتار جایگزین مشخص نشده است که پژوهش حاضر به این
اهداف نیز میپردازد؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی،
طراحی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه اثربخشی مداخلههای پیشایندمحور،

1. Salmivalli
2. Voeten & Poskiparta
3. Rudd
4. Petscher, Rey & Bailey
5. Broussard & Northup
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پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی
دانشآموزان قلدر است.

روش
پژوهش حاضر ،یک طرح شبه آزمایشی بینگروهی با پیشآزمون و پسآزمون ،همراه با
گروه کنترل بود .طرح تحقیق این پژوهش به صورت زیر است:
جدول  .1طرح پژوهش با پیشآزمون و پسآزمون
گروهها

پیشآزمون

نوع مداخله

پسآزمون

مداخله چندجانبه کنش-محور
گروه آزمایشی اول

*

گروه آزمایشی دوم

*

(مداخله پیشایندمحور ،مداخله پیامدمحور و

*

آموزش رفتار جایگزین)
مداخله دوجانبه کنش-محور
(مداخله پیشایندمحور همراه با آموزش

*

رفتار جایگزین)
گروه آزمایشی سوم

*

آموزش رفتار جایگزین

*

گروه کنترل

*

____

*

جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر ،همه معلمان زن و همه دانشآموزان پسر
طرفدار قلدر پایه پنجم ابتدائی در مدارس دولتی پسرانه شهرستان تبریز در سال تحصیلی -31
 0932بود .برای انتخاب نمونه پژوهش ،از روشهای نمونهگیری هدفمند ،نمونهگیری
تصادفی ساده و غربالگری استفاده شد .به این صورت که ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند از بین نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز ،ناحیه  02و با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده ،چهار مدرسه ابتدایی پسرانه انتخاب شد که سه مدرسه
بهعنوان گروههای آزمایش و یک مدرسه بهعنوان گروه کنترل ،به طور تصادفی جایگزین
شدند.
برای انتخاب آزمودنیهای قلدر پژوهش از روش غربالگری در سه مرحله استفاده شد.
به این صورت که از بین  203دانشآموز نامگذاری شده توسط همساالن و معلم بهعنوان

 .0دلیل انتخاب ناحیه  2آن است که بعد از انجام مطالعات مقدماتی توسط پژوهشگران ،مالحظه شد که شیوع قلدری
در این ناحیه باال است.
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قلدر (از تعداد کل  285دانشآموز) در چهار مدرسه ،الف) دانشآموزانی که باالتر از نقطه
برش فرمهای نامگذاری همساالن و معلم بهعنوان قلدر نامگذاری شده بودند ( 500نفر)؛ ب)
بر اساس نتایج سنجش کنشی رفتار با کنش تقویت حسی (فراوانترین کنش رفتاری) رفتار
قلدری را انجام میدادند ( 83نفر)؛ و ج) در مقایسه با بقیه همکالسیها دارای باالترین فراوانی
نامگذاری شدن بودند ( 11نفر) ،بهعنوان نمونه قلدر پژوهش انتخاب شدند .برای انتخاب
نمونه معلمان پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .به این صورت که همه معلمان
پایه پنجم که دانشآموزان قلدر پژوهش از کالس آنها انتخاب شده بودند ،در نمونه معلمان
پژوهش قرار گرفتند (برای گروههای آزمایشی اول و دوم) .به عالوه ،دانشآموزان طرفدار
قلدر پژوهش با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند .به این صورت که دانشآموزانی
که با استفاده از روش نامگذاری همساالن بهعنوان جفتِ طرفدارِ نمونه نهایی قلدر پژوهش
نامگذاری شده بودند و باالتر از نقطه برش فرم نامگذاری در هر کالس قرار داشتند؛ بهعنوان
دانشآموزان طرفدار قلدر انتخاب شدند (برای گروه آزمایشی اول) .اطالعات دقیق مربوط
به تعداد آزمودنیهای پژوهش در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .2تعداد آزمودنیهای معلم ،قلدر و طرفدار قلدر در گروههای آزمایش و کنترل پژوهش
تعداد آزمودنیهای

تعداد آزمودنیهای

تعداد آزمودنیهای طرفداران

معلم

قلدر

قلدر

گروه آزمایش اول

0

02

02

گروه آزمایش دوم

2

02

1

گروه آزمایش سوم

1

02

1

گروه کنترل

1

02

1

گروههای پژوهش

الزم به ذکر است که میانگین سن آزمودنیهای دانشآموز پژوهش  00/98بود.
همچنین ،آزمودنیهای قلدر پژوهش از لحاظ جنسیت (پسر) ،پایه تحصیلی (پنجم) ،وضعیت
تحصیلی ( )=0/050،df=9 ،p˂1/71و انضباطی ( ،)=5/053 ،df=9 ،p˂1/08جنسیت
معلم (خانم) ،کنش رفتار قلدری (تقویت حسی) و ناحیه آموزش و پرورش محل تحصیل
(ناحیه  )2همگن شدند .به عالوه ،از ابزارهای زیر در پژوهش استفاده شد:
مقیاس نقش مشارکتکنندگان :مقیاس نقش مشارکتکنندگان ،واکنشهای رفتاری
مشارکتکنندگان در پدیده قلدری را میسنجد .این مقیاس  02ماده دارد و در طیف لیکرت
سه درجهای ،پنج خرده مقیاس قلدری ،کمککننده ،تقویتکننده ،دفاعکننده و بیگانه را
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اندازهگیری می کند .سازندگان ،پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای قلدری ،کمککننده ،تقویتکننده ،دفاعکننده و بیگانه به ترتیب ،1/39
 1/83 ،1/31 ،1/32و  1/88گزارش کردند (سالمیوالی 0و همکاران0331 ،؛ سالمیوالی و وتن،
 .)5110در این پژوهش تنها از دو سؤال مربوط به خرده مقیاسهای کمککننده و
تقویتکننده (یعنی طرفدار قلدر) این مقیاس در قالب فرم نامگذاری استفاده شد .در فرم
نامگذاری طرفداران قلدر ،از دانشآموزان خواسته شد تا بهصورت دوتایی و بهصورت پویا
اسامی دانشآموزان قلدر (جای خالی اول) و تقویتکننده یا کمککننده آنها (جای خالی
دوم) را بنویسند .نقطه برش پژوهش برای این فرم ،انتخاب دانشآموزانی بود که توسط 9
همسال (میانگین نامگذاری شدن) بهعنوان طرفدار قلدر انتخاب شده بودند.
فرم نامگذاری همساالن :بهمنظور شناسایی دانشآموزان قلدر از  9ماده پرسشنامه
ارزیابی همساالن (دوالن 5و همکاران )0339 ،و در قالب فرم نامگذاری استفاده شد .به این
صورت که از دانشآموزان خواسته شد تا اسامی همکالسیهایی را که رفتارهای موجود در
فرم نامگذاری در مورد آنها صادق است را بنویسند .کلمنتس 9و همکاران ( )5100پایایی
این فرم را به روش آلفای کرونباخ  1/83به دست آوردهاند .نقطه برش پژوهش برای این فرم
در ترکیب با فرم نامگذاری معلم ،انتخاب دانشآموزانی بود که توسط  91درصد همساالن
و معلم به عنوان قلدر انتخاب شده بودند.
فرم نامگذاری معلم :بهمنظور شناسایی دانشآموزان قلدر ،همچنین از روش
نامگذاری معلم با استفاده از مادههای فرم تجدیدنظر شده مشاهده معلم از کالس (ورتهامر-
الرسون ،0کالم و ویلر )0330 ،2استفاده شد .این مقیاس شامل  00ماده است که در مورد
رفتار پرخاشگری ،بزهکاری و اغتشاشگرانه دانشآموز از معلم سؤال میپرسد (نقل از
کلمنتس و همکاران .)5100 ،کلمنتس و همکاران ( )5100پایایی  7ماده این فرم را در
پژوهش خود به روش آلفای کرونباخ  1/35گزارش کردند .در این پژوهش از  7ماده این
پرسشنامه که رفتار پرخاشگری را سنجش میکند ،در قالب فرم نامگذاری استفاده شد .به
اینصورت که از معلمان خواسته شد تا اسم دانشآموزانی که رفتارهای مربوطه در مورد
1. Lagerspetz, Bjöorkqvist, Österman & Kaukiainen
2. Dolan
3. Clemans, Musci, Leoutsakos & Ialongo
4. Werthhamer-Larsson
5. Wheeler
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آن ها صادق است را بنویسند .نقطه برش پژوهش برای این فرم در ترکیب با فرم نامگذاری
همساالن ،انتخاب دانشآموزانی بود که توسط  91درصد همساالن و معلم بهعنوان قلدر
انتخاب شده بودند.
مقیاس قلدری ایلینویز :این مقیاس بهمنظور اندازهگیری مستقیم قلدری و قربانیشدن
دانشآموزان  8تا  08سال ،با استفاده از  08ماده و سه خرده مقیاس قلدری ،قربانی و زد و
خورد طراحی شده است (اسپلج و هولت .)5110 ،0اسپلج و هولت ( )5110پایایی نمره کل
مقیاس را به روش آلفای کرونباخ  1/88گزارش کردهاند .آنها همچنین ،اعتبار مالکی این
مقیاس را از طریق همبسته کردن مادههای آن با پرسشنامه پرخاشگری آخنباخ ،در حد
مطلوب گزارش کردهاند ( .)r=1/12در پژوهش حاضر از خردهمقیاسهای قلدری و زد و
خورد مقیاس قلدری ایلینویز استفاده شد؛ که پایایی این خرده مقیاسها با استفاده از روش
آلفای کرونباخ به ترتیب  1/82و  1/73به دست آمد.
مقیاس خود-گزارشی شایستگی اجتماعی :این مقیاس با هدف سنجش شایستگی
اجتماعی کودکان و نوجوانان و با استفاده از  02ماده ،در قالب چهار خرده مقیاس مهارت
مشارکت ،همدلی ،تکانشگری و رفتار اغتشاشگرانه طراحی شده است (جانتیال و همکاران،
 .)5111جانتیال و همکاران ( )5111پایایی خرده مقیاسهای مهارت مشارکت ،همدلی،
تکانشگری و رفتار اغتشاشگرانه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،1/18 ،1/81
 1/81و  1/70گزارش کردهاند .همچنین ،این پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل عامل
تأییدی ،ساختار چهار عاملی این مقیاس را مورد تأیید قرار دادهاند .در پژوهش حاضر پایایی
نمره کل مقیاس شایستگی اجتماعی ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/71به دست آمد.
مقیاس سنجش انگیزش :مقیاس سنجش انگیزش بهمنظور شناسایی کنشهای تقویت
حسی ،گریز از تکلیف ،جلب توجه و تقویت ملموس طراحی شده است (دوراند و کریمینز،5
 .)0388این پرسشنامه را شخصی پر میکند که با فرد واجد رفتار چالشانگیز ،آشنایی داشته
باشد .دوراند و کریمینز ( )0388پایایی درون نمرهگذار این مقیاس را برای  21کودک واجد
ناتوانیهای رشدی و رفتار خودآسیبی ،معنیدار و از  1/11تا  1/35به دست آوردند.
همچنین ،آن ها اعتبار این مقیاس را از طریق مقایسه مقادیر آن با نتایج سنجش آنالوگ
1. Espelage & Holt
2. Durand & Crimmins
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مطلوب گزارش کردهاند (کار 0و دوراند .)0382 ،مقیاس سنجش انگیزش برای اولین بار در
این پژوهش به فارسی برگردانده شد؛ بنابراین ،اعتبار صوری این مقیاس توسط سه نفر از
اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .همچنین ،پایایی آن با استفاده از روش
آلفای کرونباخ روی  95نفر از معلمان پایه پنجم ابتدائی برای خرده مقیاسهای تقویت حسی،
گریز از تکلیف ،جلب توجه و تقویت ملموس به ترتیب  1/72 ،1/85 ،1/81و  1/73به دست
آمد.
پرسشنامه مشکالت رفتاری :پرسشنامه مشکالت رفتاری توسط لویز ،اسکات و شوگای
( )0330با هدف شناسایی کنش توجه و گریز از همسال و بزرگسال و رویدادهای محیطی
طراحی شده است .این پرسشنامه ،یک ابزار سنجش کنشی غیرمستقیم است که  02ماده دارد.
بارتون-آروود ،وبای ،گانتر و لین )5119( 5ضمن پژوهشی و برای اولین بار پایایی درون

نمرهگذار پرسشنامه مشکالت رفتاری را ارائه دادند .پرسشنامه مشکالت رفتاری برای اولین-
بار در این پژوهش به فارسی برگردانده شد؛ بنابراین ،اعتبار صوری این پرسشنامه توسط سه
نفر از اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .همچنین ،پایایی پرسشنامه مشکالت
رفتاری با استفاده از روش آلفای کرونباخ روی  95نفر از معلمان پایه پنجم مقطع ابتدائی به
دست آمد که برای خردهمقیاس های توجه همسال ،گریز از همسال ،توجه بزرگسال ،گریز
از بزرگسال و رویدادهای محیطی به ترتیب  1/10 ،1/75 ،1/70 ،1/18و  1/77به دست آمد.
مداخله پژوهش :مداخله رفتاری پژوهش حاضر مبتنی بر نتایج سنجش کنشی پژوهش
و با هدف تغییر پیشایندها و پیامدهای رفتار قلدری و تقویت رفتار جایگزین مطلوب طراحی
شد؛ بنابراین ،قبل از طراحی مداخله رفتاری پژوهش ،ابتدا با استفاده از مقیاس سنجش
انگیزش و پرسشنامه مشکالت رفتاری ،فراوانی کنشهای رفتار قلدری روی  500دانشآموز
قلدر نامگذاری شده توسط معلم و همساالن به دست آمد (که از این تعداد ،کنش رفتار 031
نفر قابل تشخیص بود) .اطالعات مربوط به فراوانی کنشهای رفتار قلدری در جدول  9ارائه
شده است.

1. Carr
2. Barton-Arwood, Wehby, Gunter & Lane
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جدول  .3فراوانی کنشهای رفتار قلدری در آزمودنیهای قلدر به تفکیک گروههای پژوهش
گروههای پژوهش

کننده

تعداد معلمان شرکت

تعداد دانشآموزان قلدر

شده

تعداد پرسشنامههای ارائه

عودت داده شده

تعداد پرسشنامههای

0

20

فراوانی کنشهای رفتار قلدری
تقویت

گریز از

جلب

شیء

حسی

تکلیف

توجه

ملموس

99

1

8

0

گروه
آزمایشی

20

20

اول
گروه
آزمایشی

2

05

05

01

08

1

8

8

دوم
گروه
آزمایشی

1

88

88

81

59

08

8

59

سوم
گروه
کنترل
جمع کل
درصد

9

99

99

99

08

500

500

510

02

9

3

1

83

92

90

00

02%/01

07%/82

02%/80

51%/30

با توجه به یافتههای جدول  ،9باالترین فراوانی ،مربوط به کنش تقویت حسی است (02
درصد) و بعد از آن ،به-ترتیب کنشهای دریافت شیء ملموس ،گریز از تکلیف و جلب
توجه قرار دارند؛ بنابراین ،مداخلههای پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین
پژوهش با در نظر داشتن این کنش رفتاری طراحی شدند .همه این مداخلهها در هشت جلسه
 01دقیقهای برای هر کدام از سه گروه آزمایشی پژوهش ،به طور مجزا برگزار شد .الزم به
ذکر است که این مداخلههای رفتاری بر نظریه تحلیل کاربردی رفتار ،نظریه یادگیری
اجتماعی (فرآیند یادگیری اجتماعی الگوبرداری و تقویت) و رویکرد نقش
مشارکتکنندگان مبتنی هستند و بر اساس دیدگاههای آلبرتو و تروتمن ،)5113( 0اوکونل،

1. Alberto & Troutman
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پپلر و کرایگ ،)0333( 0بیکر ،)5118( 5پارسونسون ،)5105( 9سالمیوالی ( ،)0333کاراویتا،
بلیسو 0و سالمیوالی ( ،)5113کوپر و همکاران ( )5117و هنسن ( )5101طراحی شدهاند.
عنوان جلسات مداخلههای رفتاری پژوهش در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .4اطالعات مربوط به مداخله رفتاری پژوهش
عنوان

مداخله خود-مدیریتی

آموزش مدیریت رفتار کالسی

آموزش رفتارهای مبتنی بر

مداخله

کنشمحور

کنشمحور

تعامل مثبت

آموزش رفتار جایگزین

مداخله پیشایندمحور

مداخله پیامد محور

گروه

دانشآموزان قلدر گروههای

معلمان گروههای آزمایشی اول و

طرفداران قلدر گروه آزمایشی

هدف

آزمایشی اول ،دوم و سوم

دوم

اول

بعد
مداخله

محتوای جلسات
ایجاد انگیزه و آشنایی با

ایجاد انگیزه و مقدمهای به

ایجاد انگیزه و آشنایی با

پدیده قلدری

قلدری

محبوبیت اجتماعی

دوم

هدف گزینی

آشنایی با پدیده قلدری

سوم

ثبت رفتار خود

آشنایی با فرآیند A-B-C

پیامدهای قلدری روی قربانیان

چهارم

خود-ارزیابی

آموزش علّت یا کنش رفتار

نقش همساالن در تقویت

قلدری

رفتارهای مطلوب و نامطلوب

اول

پنجم

رفتار قلدری

ثبت و ارزیابی رفتار

آموزش مدیریت رفتار کالس با

جایگزین

تأکید بر پیشایندهای رفتار

ششم

خود-تقویتدهی

هفتم

خود-تنبیهگری

هشتم

آشنایی با رفتار جامعهپسند و

آموزش مدیریت رفتار کالس با
تأکید بر نقش تقویتکنندهها
آموزش نحوه اجرای بازی رفتار
خوب در کالس

آموزش به خود و مرور

مروری بر مداخالت کارآمد و

جلسات

ناکارآمد در قلدری

مسئولیتپذیری اجتماعی
مهارتهای جرأتورزی
تقویت افتراقی
مرور جلسات

همانطور که جدول  0نشان میدهد در گروه آزمایشی اول از مداخله چندجانبه کنش-
محور (مداخله پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین) ،در گروه آزمایشی دوم
1. O'Connell, Pepler & Craig
2. Baker
3. Parsonson
4. Caravita & Blasio
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از مداخله دوجانبه کنش-محور (مداخله پیشایندمحور همراه با آموزش رفتار جایگزین) و
در گروه آزمایشی سوم فقط از آموزش رفتار جایگزین استفاده شده است.

یافتهها
در این پژوهش ،از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل
کوواریانس چندمتغیری یا مانکوا) برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .جدول ،2
اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .5یافتههای توصیفی متغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی در گروههای پژوهش
شایستگی اجتماعی

قلدری
پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

)3/57( 95/51

)0/77( 51/01

)2/85( 98/51

)1/01( 08/11

گروه آزمایشی دوم

)07/03( 98/09

)05/10( 50/39

)8/03( 09/81

)7/80( 07/39

گروه آزمایشی سوم

)09/57( 95/78

)8/09( 57/00

)1/77( 09/21

)0/89( 09/05

گروه کنترل

)01/19( 95/11

)00/05( 99/51

)8/51( 05/11

)7/90( 93/51

متغیرها

گروه آزمایشی اول

بر اساس نتایج جدول  ،2میانگین نمره قلدری در تمام گروههای آزمایشی از مرحله
پیشآزمون به مرحله پسآزمون کاهش یافته است .میانگین نمره شایستگی اجتماعی نیز تنها
در گروههای آزمایشی اول و دوم از مرحله پیشآزمون به مرحله پسآزمون افزایش یافته
است .بهمنظور بررسی معنیداری تفاوت قلدری و شایستگی اجتماعی در گروههای پژوهش
از روش مانکوا استفاده شد .البته قبل از استفاده از این تحلیل ،پیشفرضهای آن مورد بررسی
قرار گرفت .بهطوری که پیشفرض نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته با آزمون
کالموگروف-اسمیرنف در مرحله پیشآزمون و پسآزمون نشان داد که به جز پسآزمون
متغیر قلدری ،توزیع متغیرهای دیگر نرمال است ( .)p>1/12نتیجه بررسی پیشفرض همگنی
واریانسها با استفاده از آزمون لون نشان داد که همگنی واریانسها برای متغیرهای قلدری
( )F=0/91،p=1/58و شایستگی اجتماعی ( )F=0/20،p=1/50محقق شده است .نتیجه
مربوط به پیشفرض همبستگی متعارف بین متغیرهای وابسته نیز از طریق آزمون کرویت
بارتلت محقق شد؛ زیرا همبستگی ترکیبی بین متغیرهای وابسته در حد مناسب و مطلوب بود
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( .)χ2=09/37 ،df=5 ،p˂1/110به عالوه ،پیشفرض عدم تعامل پیشآزمونها با متغیر
مستقل مورد تأیید قرار گرفت؛ زیرا نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان داد که پیشآزمون
قلدری و شایستگی اجتماعی در ترکیب با متغیر مستقل اثر متفاوتی بر متغیرهای وابسته
پژوهش ندارد ( .)p>1/12نتیجه بررسی پیشفرض همگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای
وابسته در گروههای پژوهش نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته در پیشآزمون و
پسآزمون در گروهها همگن است؛ زیرا  Fمربوط به آزمون امباکس در سطح p<1/12
معنیدار نبود .همچنین ،به منظور بررسی پیشفرض همگنی شیبهای خط رگرسیون برای
متغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی در گروههای پژوهش ،از نمودارهای شیب رگرسیون
برای نمرات پیشآزمون و پسآزمون این متغیرها استفاده شد .با توجه به اینکه جهت
شیبهای رگرسیون متغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی در هر چهار گروه افزایشی و
موازی به دست آمد ،بنابراین این پیشفرض نیز محقق شد .در نتیجه ،با توجه به محقق شدن
پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،استفاده از آزمونهای پارامتریک بالمانع
شناخته شد .نتیجه تحلیل مانکوا با استفاده از آزمون المبدای ویلکز نشان داد که بین
گروههای آزمایش و کنترل پژوهش در پسآزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیشآزمون
تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F=7/92 ،df=1 ،p<1/110همچنین ،مجذور اتا  1/53به
دست آمد؛ یعنی  53درصد از واریانس مربوط به متغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی
ناشی از اثر مداخلههای پژوهش است؛ بنابراین ،برای مقایسه گروههای پژوهش در متغیرهای
قلدری و شایستگی اجتماعی از تحلیل آنکوا در متن مانکوا استفاده شد (جدول  1را مالحظه
نمایید).
جدول  .6نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون
قلدری و شایستگی اجتماعی
منبع
تغییرات

متغیرها
قلدری

گروه

شایستگی
اجتماعی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0978/21

9

023/25

7/25

0097/95

9

973/017

00/88

F

سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آزمون

1/1110

1/53

1/38

1/1110

1/02

0/111

مندرجات جدول  1نشان میدهد که بعد از کنترل اثر پیشآزمون ،حداقل بین دو مورد
از گروههای پژوهش در متغیرهای قلدری و شایستگی اجتماعی ،تفاوت معنیدار وجود دارد؛
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چرا که  Fمحاسبه شده گروه معنیدار است ()p˂1/110؛ بنابراین ،برای مقایسه دو به دو
گروهها با یکدیگر ،از آزمون مقایسههای زوجی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول
 1ارائه شده است.
جدول  .7آزمون بنفرونی برای مقایسه قلدری و شایستگی اجتماعی در گروههای آزمایش و
کنترل پژوهش
متغیر

گروه ()I

گروه ()J

تفاوت
میانگین ()I-J

خطای
استاندارد

سطح
معنیداری

مداخله چندجانبه

مداخله دوجانبه
کنش-محور

-0/31

9/00

0/111

⃰-05/27

5/30

1/1110

-0/21

5/32

1/71

کنش-محور

قلدری

مداخله دوجانبه
کنش-محور
آموزش رفتار
جایگزین
مداخله چندجانبه
کنش-محور

شایستگی

مداخله دوجانبه

اجتماعی

کنش-محور
آموزش رفتار
جایگزین

گروه کنترل
آموزش رفتار
جایگزین
گروه کنترل
مداخله چندجانبه
کنش-محور
گروه کنترل
مداخله دوجانبه
کنش-محور
گروه کنترل
آموزش رفتار
جایگزین

⃰

-01/17

5/35

1/110

1/01

9/19

1/55

-1/01

5/31

1/50

9/18

5/10

1/78

⃰00/23

0/31

1/1110

0/77

0/31

1/13

گروه کنترل

⃰8/21

0/88

1/1110

مداخله چندجانبه

⃰-7/82

0/32

1/1110

گروه کنترل

9/79

0/87

1/90

کنش-محور

مندرجات جدول  7نشان میدهد که مداخله رفتاری چندجانبه کنش-محور (گروه
آزمایشی اول) و مداخله دوجانبه کنش-محور (گروه آزمایشی دوم) بر کاهش قلدری و
بهبود شایستگی اجتماعی اثربخش بودهاند؛ چرا که در مقایسه با گروه کنترل تفاوت
معنیداری ( )p˂1/12به دست آوردهاند .همچنین ،یافته پژوهش نشان داد که مداخله
پیشایندمحور اثربخش نیست چرا که نتیجه مقایسه مداخله دوجانبه کنش-محور (گروه
آزمایشی دوم) با مداخله مربوط به آموزش رفتار جایگزین (گروه آزمایشی سوم) در سطح
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 p˂1/12معنیدار نبود .همچنین ،اثربخشی مداخله پیامدمحور که از طریق مقایسه مداخله
چندجانبه کنش-محور (گروه آزمایشی اول) با مداخله دوجانبه کنش-محور (گروه
آزمایشی دوم) مورد بررسی قرار گرفت ،در سطح  p˂1/12معنیدار به دست نیامد .در
نهایت ،نتیجه مقایسه مداخله مربوط به آموزش رفتار جایگزین با گروه کنترل در سطح
 p˂1/12معنیدار نبود.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری ،طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله
چندجانبه کنش-محور و مقایسه اثربخشی مداخالت پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش
رفتار جایگزین بر کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی دانشآموزان قلدر بود.
یافته اول پژوهش حاضر نشان داد که دریافت تقویت حسی ،فراوانترین کنش رفتار قلدری
جسمانی در آزمودنیهای پژوهش است .این یافته با نتایج پژوهشهای راد ( )5101و روس
و هورنر ( )5113ناهمسو است .در این زمینه روس و هورنر ( )5113معتقدند که جلب توجه
همساالن بهعنوان یک تقویتکننده اجتماعی ،عامل نگهدارنده قلدری میباشد .راد ()5101
نیز جلب توجه همساالن و بزرگساالن را کنشِ قلدری کالمی و جسمانی میداند .با این حال،
پیس ( )5101معتقد است علی رغم اینکه قلدری پدیده اجتماعی است اما صرفاً با واسطه
تقویتکنندههای اجتماعی نگهداری نمیشود .یعنی هر چند که وجود اشخاص دیگر برای
وقوع قلدری نیاز هست ،اما گاهاً اتفاق میافتد که حضور اشخاص دیگر بیشتر به مثابه یک
شیء باشد نه یک پدیده اجتماعی؛ این در صورتی اتفاق میافتد که علت نگهدارنده رفتار،
تقویت حسی باشد .در این میان ،رفتارهای کالمی مثل مسخره کردن نمیتوانند بهطور حسی
تقویت شوند ،بلکه تقویت حسی در صورتی میتواند عامل نگهدارنده قلدری باشد که این
رفتار به شکل پرخاشگری جسمانی رخ داده باشد .همچنین بر اساس رویکرد رفتاری ،قلدری
جسمانی با درگیری ،زد و خورد و تماس بدنی بین دانشآموزان قلدر و قربانی همراه است،
و وقتی انجام رفتاری با درون داد حسی یا تقویت حسی همراه باشد ،فراوانی یا احتمال
درگیری دوباره فرد در همان رفتار در آینده افزایش مییابد (آلبرتو و تورتمن.)5113 ،
به عالوه ،یافته پژوهش حاضر اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور را بر کاهش
رفتار قلدری و بهبود شایستگی اجتماعی دانشآموزان مورد تأیید قرار داد؛ این یافته با نتایج
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پژوهشهای تورتن و همکاران ( ،)5100روس و هورنر ( ،)5113کرن و همکاران ( )5110و
هنسن ( )5101همسو است .در این زمینه ،تارباکس و همکاران ( )5113معتقدند آگاهی از
کنش رفتار چالشانگیز باارزش است ،چون به ما امکان میدهد به طراحی آن نوع مداخله
رفتاری بپردازیم که مبتنی بر علت رفتار است .همچنین ،برخالف مداخلههای مبتنی بر
شکلشناسی رفتار ،مداخلههای برآمده از نتایج سنجش کنشی رفتار ،به دلیل اینکه به طور
چندجانبه یعنی با تغییر همزمان پیشایند ،پیامد و رفتار هدف به غلبه بر مشکل رفتاری
میپردازند (اسکات و همکاران ،)5112 ،و همچنین تیم-محور و غیرتنبیهکننده هستند؛ در
نتیجه اثربخش بوده (کار و دوراند )0382 ،و احتمال درمان موفقیتآمیز را افزایش میدهند
(پیس .)5101 ،به اعتقاد پژوهشگران نیز مداخالت رفتاری برگرفته از نتایج سنجش کنشی
رفتار ،کارآمدی بیشتری نسبت به مداخالت غیرکنش-محور بر کاهش رفتار پرخاشگری
(بروسنان و هیلی )5100 ،و افزایش رفتارهای اجتماعیِ مثبت دارند (هنسن.)5101 ،
عالوه بر این ،هدف دیگر پژوهش حاضر مطالعه میزان اثربخشی مداخالت
پیشایندمحور ،پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر کاهش رفتار قلدری و بهبودی
شایستگی اجتماعی دانشآموزان بود که نتیجه این یافتهها غیرمعنیدار به دست آمد .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای آلن ( ،)5101بروسارد و نورتاپ ( ،)0337پتشر و همکاران
( )5113و هنسن ( )5101ناهمسو است .پژوهشگران معتقدند که در اثربخشی طرحهای
رفتاری ،مداخالت پیامدمحور جزء ضروری مداخالت هستند (کرن و کلمنس)5117 ،؛ زیرا
پیامدهایی که تقریباً نزدیک به وقوع رفتار ارائه میشوند ،تکرار دوباره آن رفتار را کنترل
میکنند (کوپر و همکاران .)5117 ،از طرفی ،به اعتقاد متخصصان حوزه علوم رفتاری،
مداخالت پیشایندمحور حالت پیشگیرانه دارند و حتی به تنهایی نیز قابل اجرا هستند (ونشالز،
5100؛ کوپر و همکاران)5117 ،؛ به اعتقاد این متخصصان ،آگاهیدهی و توانمندسازی
معلمان در زمینه اجرا و کاربست نتایج سنجش کنشی رفتار ،ابزاری پژوهشمحور و باارزش
به آنها ارائه میدهد تا دوباره از مداخالت مدیریتی کالسی مرسوم برای مقابله با رفتار
اغتشاشگرایانه کودکان استفاده نکنند (کمپس و همکاران .)5111 ،به عالوه ،یکی از اهداف
مداخالت کنش-محور ،جایگزینی رفتاری مطلوب به جای رفتار ناسازگار قبلی است که
قابلیت اجرای انفرادی را نیز دارند (کوپر و همکاران .)5117 ،با این حال یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که مداخالت رفتاری تکجنبهای (مداخالت پیشایندمحور ،پیامدمحور و
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آموزش رفتار جایگزین هرکدام به تنهایی) بر کاهش رفتار قلدری و بهبود شایستگی
اجتماعی دانشآموزان مؤثر نبوده است .بلکه ابعاد مختلف مداخالت کنش-محور در
ترکیب با هم اثربخش بوده اند؛ به طوری که اثربخشی مداخله چندجانبه و دوجانبه کنش-
محور پژوهش نیز مؤید این مطلب است .در تبیین عدم اثربخشی مداخالت تکجنبهای
میتوان به ماهیت پویای رفتار قلدری و پیامدهای بعد آن اشاره کرد؛ بدینمعنی که رفتار
قلدری در خأل اتفاق نمیافتد (آلن )5101 ،و قلدرها بدون داشتن طرفداران و حضّار خاص
خود بهسختی به رفتارهای خود ادامه میدهند (سالمیوالی .)0333 ،بر اساس رویکرد رفتاری
نیز حتی در صورتی که حضور اشخاص دیگر ،تقویتکننده رفتار قلدری نباشد ،نقش
پیامدهای دریافتی بعد رفتار در ادامهدار شدن آن غیرقابل انکار است؛ زیرا وقتی دانشآموزان
قلدر بهطور موفقیتآمیزی به قربانی کردن همسالی میپردازند اما پیامدهای منفی را بعد از
این رفتار تجربه نمیکنند ،رفتارهای قلدری آنها تقویت میشود (آلبرتو و تروتمن5113 ،؛
کوپر و همکاران .)5117 ،این مسئله بهویژه در مورد رفتار قلدری جسمانی ،زمانی که از
طریق کنش تقویت حسی نگهداری شود ،صادق است .به همین دلیل است که پژوهشگران
حیطه قلدری بر اهمیت نقش معلمان و همساالن در غلبه بر پیامدهای منفی مرتبط با قلدری
تأکید دارند (فالور و همکاران .)5100 ،عالوه بر رفتار قلدری ،شایستگی اجتماعی
دانشآموزان نیز متأثر از رفتارها و واکنشهای همساالن و معلمان است (کاتز و مک کلالن،
 .)0337بهطوری که تغییر جایگاه اجتماعی در بین همساالن و دریافت حمایت عاطفی و
تقویت غیرمشروط از سوی معلم ،اثر مستقیمی روی ادراک از شایستگی اجتماعی
دانشآموزان قلدر دارد.
این پژوهش همانند سایر پژوهشها دارای یکسری محدودیتها است .از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر این است که چون در جامعه محدود به دانشآموزان پسر
مقطع ابتدایی شهر تبریز اجرا شده است؛ لذا در تعمیم یافتهها به سایر گروهها و جمعیتها
باید جانب احتیاط رعایت شود .محدودیت دوم پژوهش حاضر این بود که از ابزارهای
غیرمستقیم ،یعنی پرسشنامه برای شناسایی کنش رفتار قلدری استفاده شد .پیشنهاد میشود
که در مطالعات آتی ،از ابزارهای مستقیم در کنار ابزارهای غیرمستقیم استفاده شود .علیرغم
اینکه پژوهشگران حیطه قلدری ،روش نامگذاری را برای شناسایی رفتار قلدری ارجح
میدانند ،با این حال استفاده از ابزارهای خود-گزارشی در کنار روش جامعهسنجی میتواند
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اطالعات قابل اعتمادتری ارائه دهد ،که به پژوهشگران پیشنهاد میشود که از ترکیب نتایج
این دو روش استفاده کنند .همچنین ،بهمنظور داشتن گروههای همتا ،مداخله رفتاری پژوهش
صرفاً به دانشآموزان قلدری ارائه شد که با کنش تقویت حسی این رفتار را انجام میدادند؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود که در سایر مطالعات ،با در نظر داشتن سایر کنشهای رفتار قلدری،
مداخالت رفتاری طراحی و اجرا شوند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،آگاهی دهی به معلمان مدارس ابتدائی در زمینه پدیده
قلدری پیشنهاد میشود .همچنین ،به روانشناسان تربیتی و مشاوران مدارس پیشنهاد میشود
که روش سنجش کنشی رفتار و نحوه کاربست آن در مداخالت کالسی یا مدرسه-محور را
به معلمان آموزش دهند .به معلمان مدارس ابتدائی نیز پیشنهاد میشود که نتایج به دست آمده
از این سنجش را با در نظر داشتن پیشایند ،پیامد و تغییر رفتار هدف ،بهمنظور پیشگیری و
غلبه بر رفتار قلدری دانشآموزان و بهبود قابلیتهای اجتماعی آنها ،در مداخالت کالس-
محور خویش بهکار گیرند؛ و بهویژه کاربست روشهای انضباطی تقویت-محور و
راهبردهای مثبت مدیریت رفتار کالسی را مدنظر قرار دهند.
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