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خالصه

توانمندي معلمان در . هاي پیچیده در مدارس استقلدري یکی از پدیده:مقدمه

هدف . نزدیکی دارد يرابطه ،مدیریت رفتار قلدري، با وقوع و تداوم آن

به معلمان بر پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش شناخت و مقابله با قلدري 

- معلمان می يو خودکارآمدي ادراك شده رفتار کالسراهبردهاي مدیریت 

  .باشد

ي بالینی شامل تمام معلمان زن دورهپژوهش ي آماري این جامعه: کارروش

به  نفر از معلمان 40تعداد . بود 1391-92ابتدایی شهرستان اهر در سال تحصیلی 

براي . قرار گرفتندشاهدو  وندو گروه آزم درتصادفی ساده انتخاب و صورت 

راهبردهاي مدیریت رفتار  هايهناماز پرسش پژوهشگیري متغیرهاي اندازه

طراحی شده براي گروه يبرنامه. کالس و خودکارآمدي معلمان استفاده شد

 90يجلسه 6آموزان، در با محتواي شناخت و مقابله با قلدري دانش ونآزم

افزارو نرم با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره هاداده. انجام شداي دقیقه

SPSSشدندتحلیل 15ي نسخه.  

بین داري در انتخاب تغییرات معنیاست  توانسته آموزش،نتایجبنا بر : هایافته

جدا و ) P=00/0(اجتناب از دفاع،)P=005/0(مندي دفاعجرأتهاي راهبرد

 معلمانيو کارآمدي ادراك شده) P=01/0(از یکدیگر  آموزانکردن دانش

  .وجود آورده ب شاهددر مقایسه با گروه ) P=001/0(در مدیریت رفتار کالس

ي ضد قلدري توانسته است بر برنامهرسد آموزش به نظر می:گیرينتیجه

ي معلمان در کالس راهبردهاي مدیریت رفتار قلدري و کارآمدي ادراك شده

اي حرفه هايارتقاي مهارتسازي و هاي آمادهاجراي دوره موثر واقع شود لذا

- رفتاري دانش شکالتصحیح با م يههمعلمان و مشاوران مدارس براي مواج

  .ضرورت داردآموزان 

  معلمکارآمدي،،لدري، قآموز، رفتاردانش:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

پس از تایید اساتید راهنما در دانشگاه تبریز و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و با منافع نویسندگان ارتباطی  ادکتر يدوره ياین پژوهش به عنوان پروژه

کننده آموزش و پرورش شهرستان اهر در آذربایجان شرقی و معلمان شرکت ياز تمام کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاري دادند به ویژه اداره. نداشته است

.نماییمدر این پژوهش، سپاسگزاري می
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مقدمه

شناسی تربیتی نکارکردهاي روا يتحقیقات جدید در زمینهامروزه 

 میزانبه نیز باید به معلمان  شناسیاین حوزه از روانکنند که کید میات

در  هاي آمادگیو طراحی و اجراي دوره نمودهآموزان توجه دانش

. مورد توجه قرار دهد، را بیش از پیشايتخصصی و حرفه هايمهارت

یکی از ).1(شود این ضرورت به روشنی در محافل تربیتی احساس می

کالس، قلدري در محیط پیچیده هايپدیده
1

آموزان به یکدیگر دانش 

یک یا  يدرباره اآموز رفتارهاي منفی را مکرراست که در آن یک دانش

رفتارهاي منفی شامل تنوع وسیعی از . کندآموز تکرار میدانشچندین 

رفتارهاي غیر کالمی نظیر خیره نگاه کردن، کشیدن مو، لقب دادن به 

هاي فیزیکی اي تا حملههاي رابطهدیگران، مسخره کردن، آزار و اذیت

 ياند، نظریههایی که به تبیین قلدري پرداختهاز جمله نظریه).2(شود می

اجتماعی- تیزیس
2

بر اساس این نظریه، قلدري رفتاري بازداشته شده . است 

روابط پیچیده بین افراد خانواده، مدرسه،  يیا تقویت شده در نتیجه

آموز دانشي هاي روزانههمساالن، جامعه و فرهنگ است و اهمیت تجربه

هاي قلدري مدرسه را در محیط مدرسه به عنوان اساسی در فهم پویایی

هاي نظري و تجربی موجود، بر اساس اصول و یافته). 3،4(دهد مینشان 

يهاي ضد قلدري مدرسهبرنامه
3

اند که هدف فراوانی طراحی و اجرا شده 

اصول مقابله با قلدري  يکارکنان مدرسه دربارهتمام آموزش ا هاصلی آن

ضد  يها تحت عنوان برنامهبخشی از این برنامه. باشددر مدارس می

محوري معلمقلدر
4

شود که تمرکز اصلی آن بر آموزش و نامیده می 

در قلدري  يارزیابی راهبردهاي مدیریت رفتار است که معلمان در اداره

).5،6(برند کار میه کالس ب

مدیریت رفتار کالس
5

اعمال آگاهانه که از سوي  تمامعبارت است از  

ي و گروهی معلمان به منظور افزایش احتمال رفتارهاي مطلوب فرد

معلمان بر اساس رویکردها و باورهایی ). 7(شودآموزان انجام میدانش

آموزان دارند، راهبردهاي مدیریت متفاوتی را قلدري دانش يکه درباره

ه شده توسط تروپ و الدیدر مدل ارا). 8،9(برندکار میه ب
6

 يچهار طبقه، 

این . کلی راهبردهاي مدیریت رفتارکالس در نظر گرفته شده است

- سازي شدهقلدري مفهوم يراهبردها بر اساس باورهاي معلمان درباره

مندانه، بیشتر تمایل دارند تامعلمان با باورهاي جربندي، در این طبقه.اند

ها خودداري کرده و به جاي آن از مستقیم در موقعیت يتا از مداخله

- تاراهبرد جر(له را حل کنند ئآموزان بخواهند که خودشان مسنشدا

                                                
1Bullying
2Ecosystem
3School-Wide Anti-Bullying Programs
4A Teacher-Targeted Anti-Bullying Program
5Class Behavior Management 
6Troop and Ladd

مندي دفاع
7

معلمان با باورهاي هنجاري). 
8

، با احتمال کمتري اعمال 

- که گمان میکنند و از آنجاییآموزان را تنبیه میدانش يپرخاشگرانه

و از راهبرد  دانستهکنند اشتباه و خطایی وجود ندارد، مداخله را ضروري ن

یر کردن والدیندرگ
9

معلمان با این باورها، . کنندنیز کمتر استفاده می 

بیشتر مایل به استفاده از راهبردهاي منفعل نظیر اجتناب از دفاع
10

باشند می 

و باالخره باورهاي اجتنابی
11

شود تا معلمان با استفاده از موجب می 

آموزانراهبردهایی نظیر جدا کردن دانش
12

یگر، قلدر و قربانی از یکد 

مدل فوق در پژوهش حاضر نیز از. موقعیت را در کالس مدیریت کنند

خودکارآمدي ادراك).4(استفاده شده است
13

که از  معلمان يشده

خاص کالس ناشی  هايموقعیت يهاي مثبت و منفی آنان در ادارهتجربه

شود به کارآمدي معلمان در غلبه بر مشکالت رفتاري کالس مربوط می

آموزان با قلدري دانشمشاوران و معلمان مدارسن زمانی که است بنابرای

). 10- 12(کنندسطح باالیی از اضطراب را تجربه میشوند،مواجه می

و  قلدري يهاي الزم در زمینهبه دلیل فقدان مهارت و آموزشمعلمان

گیرند را نادیده می این پدیدهاغلب برآورد ضعیف از کارآمدي خود، 

)6،10.(  

راهبردهاي مدیریت رفتار کالس اند کههاي فراوانی نشان دادهپژوهش

هستند که از میزان ی معلمان، متغیرهای يو خودکارآمدي ادراك شده

بررسی  در ).13- 8،10،17(پذیرندهاي معلمان اثر میآگاهی و مهارت

 مایلها تآن که آشکار شدآموزان، راهبردهاي ضد قلدري از دید دانش

هاي وآموزشنموده  ها توجه و در آن مداخلهه این موقعیتمعلمان بنددار

 در حالیکه). 18(ارایه دهندله ئها در چگونگی حل مسبه قربانی الزم را

معلمان اغلب مجهز به فهم عمیق و صحیح از قلدري و راهبردهاي 

، گاه موجب هاي آنناشیانه يمداخلهو  )6،19(نیستند رویارویی با آن

الگوهاي از آنجایی که . شودها در میان همساالن میالفادامه یافتن اخت

آموزان داراي نقش در رفتار قلدري دانش معلمانشناختی و رفتاري 

بنابراین ضروري است تا معلمان اطالعات بیشتري  )13،14(حیاتی است

اثربخشی بررسی. )20(به دست آورند و ماهیت انواع قلدري را بشناسند 

قلدري  يهاي معلمان دربارهبراي افزایش آگاهی و مهارتهایی که برنامه

فهم معلمان از ها،دهد که بدون این آموزشاند، نشان میطراحی شده

  ).5،15،21(باشدقلدري و مدیریت آن ضعیف می

 رفتارهايهاي معلمان نسبت به افزایی، بر دیدگاههاي مهارتدوره

الس، اثرگذار بوده واز ک رفتار آنان در مدیریتکارآمدي و  یکالس

                                                
7Advocate Assertion
8Normative
9Involve Parents
10Advocate Avoidance
11Avoidance
12Separate Students 
13Perceived Efficacy



  و همکارانهرام واحديش                                                                   1395و فروردین  1394سفندا، )2(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 70

هاي مدرسه نظیر احتمال پیامدهاي منفی قلدري و قربانی شدن در سال

- برنامه از تحقیقاتی که). 22-24(کاهدافسردگی و بزهکاري آینده می

ها موجب دهند که آموزشنشان می،انداستفاده کردهضد قلدري  هاي

و ردهاي مدیریت افزایش شناخت و آگاهی معلمان از قلدري، بهبود راهب

آموزان و افزایش در دانش تنشافزایش کارآمدي آنان، بهبود مدیریت 

با این وجود، تحقیقات به ). 5(اندهاي مشارکتی در کالس شدهفعالیت

انتخاب  در ثیرياها چه تها و برنامهاند که این آموزشروشنی نشان نداده

ري است تا ضرو. راهبردهاي مدیریت رفتار قلدري در کالس دارند

هاي آزمایشی بیشتري انجام گیرد تا نشان داده شود که ماهیت مداخله

. ها بر راهبردهاي مدیریت رفتار به چه شکلی استاثرگذاري برنامه

ضد  يبنابراین هدف کلی پژوهش حاضر این است که با استفاده از برنامه

خت هاي شناتعیین کند که اجراي دورهمحور،اي معلمقلدري مدرسه

ثیري اافزایی در راهبردهاي مدیریت رفتار قلدري چه تقلدري و مهارت

جدا (راهبردهاي مدیریت رفتار قلدري  يطبقه 4بر انتخاب هر کدام از 

مندي تاجر و آموزان، اجتناب از دفاع، درگیر کردن والدینکردن دانش

تر ازسوي دیگر تحقیقات قبلی بیش. بر اساس مدل تروپ و الد دارد)دفاع

و خودکارآمدي ادراك  اندکلی معلمان توجه کردهبر خودکارآمدي

.اندآنان در مدیریت رفتار قلدري را مورد بررسی قرار نداده يشده

معلمان در  يثیر برنامه بر خودکارآمدي ادراك شدهابنابراین تعیین ت

  .باشداهداف پژوهش می ومدیریت رفتار کالس نیز جز

  کارروش

ابتدایی شهرستان  يمعلمان زن دوره تمامآماري پژوهش شامل  يجامعه

تعداد ه، مشغول به خدمت بود 1391-92باشد که در سال تحصیلی اهر می

معلمان این نفر از  40آماري پژوهش شامل ينمونه. نفر بود 200ها کل آن

گیري نمونه. اندگیري تصادفی ساده انتخاب شدهاست که با روش نمونه

ي ابتدا از لیست اسامی معلمان که از سوي اداره ترتیب بود که به این

نفر به روش تصادفی 40آموزش و پرورش در اختیار محقق قرار گرفت،

ي معرفی پژوهشگر به مدارسی که معلمان ساده انتخاب شدند و سپس نامه

صادر ) ي ابتدایی بودمدرسه 9(ها مشغول به کار بودند مورد نظر در آن

ي بعد، محقق براي توضیح فرایند کار و جلب رضایت مرحله در. شد

 .ها در این مورد صحبت کردها به مدارس مربوطه مراجعه و با آنمعلم

و  دادندگروه نمونه را تشکیل می ابتدایی، هاي مختلفمعلمان از پایه

ي آخر، افراد در مرحله. ها کاردانی و کارشناسی بودمیزان تحصیالت آن

ي ي تحصیلی، میزان سابقهگیري شده با توجه به معیارهاي پایهنمونه

- کاري و میزان تحصیالت همتاسازي شده و به صورت تصادفی به گروه

  .هاي آزمون و شاهد گماشته شدند

  ابزار پژوهش

ي نامهپرسش:راهبردهاي مدیریت رفتار کالسي نامهپرسش-الف

هاي مدیریت کالسسیاست ينامهمذکور با اقتباس از پرسش

)CMPQ(
1

گیري طراحی و براي اندازه ،تروپ و الد، توسط محقق 

- گویه می 18این مقیاس شامل . متغیر مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت

ت دفاع دادن، اجر(طبقه راهبردهاي مدیریت رفتار کالس  4باشد که 

از آموزان از یکدیگر و اجتناب درگیر کردن والدین، جدا کردن دانش

نامه از معلمان خواسته شد در یک در این پرسش. سنجدرا می) دفاع

، من این »1«کنممن هرگز از این راهبرد استفاده نمی(اي درجه 4مقیاس 

، گاهی از این راهبرد »2«امیکی دو بار تا کنون استفاده کرده هبرد رارا

میزان ) »4«برمکار میه ب ، این روشی است که معموال»3«کنماستفاده می

هاي مقیاس متناظر با گویه. استفاده از راهبردهاي فوق را نشان دهند

گویه  4در این مقیاس . اندباورهاي معلمان به قلدري مفهوم سازي شده

گویه براي  5آموزان از یکدیگر، براي زیرمقیاس جدا کردن دانش

 4اع و گویه براي زیرمقیاس اجتناب از دف 5مندي دفاع، تازیرمقیاس جر

بنابراین . گویه براي زیرمقیاس درگیري والدین در نظر گرفته شده است

باشد که این نمرات از طریق نمره در این مقیاس می 4هر معلم داراي 

پایایی . شودهاي متناظر هر زیرمقیاس محاسبه میجمع نمرات گویه

الد و پلتیر- آزمون در پژوهش تروپ و الد و کوچندر
2

با استفاده از  

: ها به صورت زیر استآلفاي کرونباخ محاسبه شده و براي زیرمقیاس

، 75/0ت دفاع دادن ا، جر80/0آموزان راهبردهاي جدا کردن دانش

در پژوهش حاضر نیز . 85/0و اجتناب از دفاع  80/0درگیر کردن والدین 

هاي راهبردهاي جدا کردن، ضریب آلفاي کرونباخ براي زیرمقیاس

، 70/0به ترتیب درگیر کردن والدین و اجتناب از دفاعت دفاع دادن، اجر

پایایی مناسب ابزار  يدهندهمحاسبه شد که نشان 68/0و  80/0،  68/0

دکتر (اعتبار محتوایی آزمون نیز توسط متخصصین در داخل  .)9(باشندمی

ي ابتدایی اهر و و معلمان دوره) شهرام واحدي و دکتر اسکندر فتحی آذر

  .تایید قرار گرفتتبریز مورد 

 ينامهدر پژوهش حاضر از پرسش :خودکارآمدي معلمان- ب

که توسط حسین ) 2001موران و ولفولک -اسچان(خودکارآمدي معلم 

- در ایران ترجمه و با استفاده از تحلیل عاملی شاخصو همکاران  چاري

. گیري قرار گرفتسنجی آن برآورد شده است، مورد اندازههاي روان

باشد و در مجموع سه وال میئس 24نامه داراي نهایی این پرسششکل 

هاي تدریس و مدیریت کالس درگیر کردن فراگیران، روشزیرمقیاس

 21و 19، 16، 15، 13، 5، 3، 1هاي والئدر این مقیاس س. سنجدرا می

رود و در پژوهش کار میه گیري زیرمقیاس مدیریت کالس ببراي اندازه

معلمان در  يگیري خودکارآمدي ادراك شدهزهحاضر براي اندا

                                                
1Classroom Management Policies Questionnaire
2Kochenderfer-Ladd and Pelletier
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ها استفاده شده است و جمع مدیریت رفتارهاي کالس، از این گویه

خودکارآمدي  يهاي مربوطه، به عنوان نمرهنمرات هر معلم در گویه

حسین چاري و . معلمان در مدیریت کالس در نظر گرفته شده است

پایایی ن را بررسی نموده و اعتبار محتوایی آزمو 1389در سال همکاران

مقیاس خودکارآمدي مدیریت رفتار کالس را با استفاده از آلفاي خرده

  ).12(اندگزارش کرده 73/0کرونباخ 

آزمون با گروه شاهد آزمون و پساین پژوهش با استفاده از طرح پیش

ها در گروه آزمون گزینی تصادفی آزمودنیپس از جاي. انجام شده است

هاي راهبردهاي نامهآزمون به پرسشهر دو گروه در نوبت پیشو شاهد، 

مدیریت رفتار کالس و خودکارآمدي معلمان پاسخ دادند، سپس مداخله 

طی زمان مداخله، معلمان گروه شاهد در . براي گروه آزمون انجام شد

افزایی شرکت نکردند و پس از اتمام مداخله هر دو ي مهارتهیچ دوره

  .ون شرکت نمودندآزمگروه در پس

 وناي که طی جلسات براي گروه آزمدر پژوهش حاضر محتواي برنامه

شناخت و محتواي  باموجود هاي ضد قلدري ه شد، با استفاده از برنامهیارا

به ویژه  مداخلهدر این . مقابله با قلدري، توسط محقق طراحی و تنظیم شد

عنوان راهنماي معلمان براي محور با معلمضد قلدريي و کتابچهاز برنامه 

نیومنتهیه شده توسط  ها و تماشگرانکمک به قلدرها، قربانی
1

و  

 يبسته هایی کهبرنامه روایی محتوایی). 6(ت استفاده شده اسهمکاران 

اثربخشی و ها طراحی شده است، با توجه به حاضر بر اساس آنآموزشی 

روایی . باشندمییید اورد تم هاي قبلیها و مداخلهها در پژوهشاعتبار آن

ي آموزشی طراحی شده پس از چندین مرحله محتوایی و صوري بسته

                                                
1Newman

مطالعه و بازنگري اساتید متخصص در این زمینه که راهنمایی پژوهش 

ارچوب هضمن اینکه چ. حاضر را بر عهده داشتند، مورد تایید قرار گرفت

گرفت و کلیات آن  قبل از اجراي جلسات در اختیار معلمان قرار ،برنامه

 .قرار گرفت ها نیز آن ییدااز نظر قابلیت درك و فهم و کارایی مورد ت

هاي قبلی و مشابه خود، گر اصلی مطالعه با توجه به پژوهشمداخله

ي آموزشی داشت و طی مهارت الزم را براي مداخله و اجراي بسته

6به مدت هاآزمودنی. مداخله از راهنمایی اساتید نیز برخوردار بود

هفته 6مداخله .هاي الزم را دریافت کردنداي آموزشدقیقه 90يجلسه

هاي به طول انجامید و جلسات در سالن کنفرانس یکی از دبیرستان

شهرستان اهر برگزار شدند و رویکرد بحث گروهی نیز طی جلسات 

  .مدنظر قرارگرفته بود

جهت توصیف در پژوهش حاضر از میانگین و انحراف استاندارد 

هاي آزمون و شاهد استفاده شد و به منظور تعیین متغیرها در گروه

) MANCOVA(اثربخشی مداخله، تحلیل کوواریانس چند متغیره

ها، همگنی هاي آن شامل استقالل آزمودنیفرضپس از بررسی پیش

کوواریانس، نرمال بودن چندمتغیري و خطی  - هاي واریانسماتریس

  .بودن، استفاده شد

ي کل آموزش و پرورش این پژوهش با تایید دانشگاه تبریز و اداره

استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و قبل از اجراي مداخله، رضایت تمام 

به . ها جلب شده استکننده با حضور در محل کار آنمعلمین شرکت

هاي احتمالی در گروه شاهد، پس از پایان اجراي منظور کاستن از آسیب

ه ضمن تشریح جریان مداخله، محتواي جلسات نیز به صورت مداخل

  .مکتوب در اختیار گروه شاهد قرار گرفت

  

در جلسات آموزش شناخت و مقابله با قلدريمحتواي برنامهاي ازخالصه-1جدول

  مطالب سرفصل  جلسات
شناخت قلدري  اول

-هاي بین دانشها و بدرفتاريهاي رفتار قلدري و معیارهاي تفکیک آن از انواع دیگر پرخاشگريتعاریف موجود از قلدري، معرفی و توضیح ویژگی يهیاین مرحله شامل ارا

علل قلدري نیز ي رویکردهاي نظري موجود در زمینه. باشدمی... اي، عاطفی، اجتماعی و آموزان نظیر قلدري کالمی، رابطهآموزان، توصیف انواع قلدري در روابط بین دانش

  .تا حدودي تشریح شدند

هاي قلدرشناخت ویژگیدوم

... عوامل خانوادگی و کالسی و اجتماعی وبه . دهندبیشتري را نشان می يکه رفتارهاي قلدرانهبود آموزانی دانشهاي فردي و اجتماعی محتواي این جلسه شامل تشریح ویژگی

ست در کاري که ممکن ابخشی از جلسه نیز به ارتباط بین قلدري و سایر اختالالت رفتاري نظیر بزه. شود، اشاره شدآموزان منجر میکه به تداوم چنین رفتارهایی در این دانش

  .این نوع رفتار دانش آموزان با بحث گروهی دنبال شد يرویکردها و راهکارهاي معلمان درباره. از پیامدهاي رفتارهاي قلدرانه باشد اشاره شد اينتیجه ،آینده

هاي قربانیشناخت ویژگی  سوم

به عوامل خانوادگی و کالسی و . باشند، بودسایر همساالن خود مستعد قربانی شدن میآموزانی که بیش از هاي فردي و اجتماعی دانشمحتواي این جلسه شامل تشریح ویژگی

ها و درماندگی آموخته شده به عنوان پیامدهاي احتمالی عدم توجه به شرایط قربانیان تنشانواع . شود، اشاره شدآموز منجر میکه به تداوم این شرایط در دانش... اجتماعی و

  .آموزان، با بحث گروهی دنبال شداین نوع رفتار دانش يردها و راهکارهاي معلمان دربارهرویک. مطرح شد ،قلدري

)رویکرد رفتاري(مقابله و مدیریت رفتار قلدري   چهارم

یر و اصالح رفتار مانند انواعهاي تغیهایی از اصول و روشدر این جلسه براي افزایش مهارت معلمان در مدیریت رفتارهاي کالس، از رویکرد رفتاري استفاده شد و بخش
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به تدوین هنجارها و قوانین کالسی . مورد توجه قرار گرفت...دهی رفتارهاي مناسب به جاي رفتارهاي نامطلوب وآموزان، جبران رفتارها و شکلقرارداد با دانش بستنها، تقویت

-آموز و پرهیز از مواردي نظیر لقب دادن به دانشهاي گفتگوي اثربخش بین معلم و دانشبخشی از این جلسه نیز به ویژگی. کید شداهاي محیطی تروشن به عنوان محرك

  .اي دیگران را در پی دارد، اختصاص یافتکه یادگیري مشاهدهآموزان

)رویکرد شناختی(مقابله و مدیریت رفتار قلدري   پنجم

فردي و  يلهئها در این جلسه شامل آموزش راهبرد حل مسآموزش. از رویکرد شناختی استفاده شددر این جلسه براي افزایش مهارت معلمان در مدیریت رفتارهاي کالس، 

  .آموزان مورد توجه قرار گرفتگروهی، خودنظارتی بر رفتار و بررسی اهمیت اسنادهاي علی معلمان در تبیین رفتارهاي دانش

هاي تعامل در کالسآموزش مهارت  ششم

یند، چگونگی آآموزي در اظهار نظر شخصی نظیر نه گفتن به یکدیگر در مقابل درخواست ناخوشهایی از روابط قلدر و قربانی پرداخته شد و مهارتهدر این جلسه ابتدا به جنب

 ينظرات مثبت و منفی مداخله ياین جلسه درباره يکید قرار گرفت و در ادامهازدایی مورد تدوستی در کالس و راهبرد حساسیتانتقاد کردن از یکدیگر، ترویج فرهنگ نوع

  .والدین دانش آموزان در مقابله با مشکالت رفتاري کالس بحث گروهی شد و نقاط قوت و ضعف این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت

  

  نتایج

ي ابتدایی به عنوان نفر از معلمان زن دوره 40در پژوهش حاضر 

ي تحصیلی، کننده حضور داشتند که با توجه به معیارهاي پایهشرکت

  هاي و ي کاري و میزان تحصیالت همتاسازي شده و در گروهمیزان سابقه

  

  آزمونمیانگین و انحراف استاندارد پیش. آزمون وشاهد قرار گرفته بودند

هاي آزمون و شاهد در متغیرهاي راهبردهاي مدیریت آزمون گروهپس

ارایه  2لدري و خودکارآمدي معلمان در مدیریت رفتار، در جدول رفتار ق

  .شده است

آزمون معلمان در راهبردهاي مدیریت رفتار و خودکارآمدي معلمانآزمون و پسنمرات پیش-2جدول

  متغیرها

  گروه شاهد  گروه آزمون

  آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپسآزمونپیش

  انحراف استاندارد  میانگین  استانداردانحراف   میانگین  انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

85/10245/1235/245/1073/330/1037/3مندي دفاعتاجر

70/918/350/1077/340/939/245/925/2  درگیر کردن والدین

80/666/245/698/175/735/205/803/2  از یکدیگرآموزان جدا کردن دانش

35/1257/340/960/150/1128/340/1150/3اجتناب از دفاع

75/275/3016/3  45/10  50/3  80/32  50/3  95/29خودکارآمدي در مدیریت رفتار

هاي کوواریانس چند متغیره روي نمرهبراي بررسی اثر مداخله، تحلیل 

متغیرهاي وابسته انجام گرفت  آزمونهاي پیشآزمون با کنترل نمرهپس

آزمون به عنوان متغیر همگام وارد تحلیل کوواریانس شده تا اثر لذا پیش

آن از روي واریانس خودکارآمدي ادراك شده و راهبردهاي مدیریت 

آزمون بین دو حتی پس از کنترل پیش به این ترتیب. رفتار، برداشته شود

 3جدول . داري وجود داردگروه از لحاظ متغیرهاي وابسته تفاوت معنی

  .دهدنتایج این تحلیل را نشان می

  

- هاي پسنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره روي نمره-3جدول

متغیرهاي وابسته آزمونآزمون با کنترل پیش

مجذور اتاداريمعنیفرضیه dfخطا Fdfمقدارآزموناثر

  75/0  001/0  29  24/010/185  المبداي ویلکز  گروه

  

نشان می دهد، بین متغیرهاي وابسته در گروه  3همانگونه که جدول 

بنابراین جهت بررسی این . داري وجود داردآزمون و شاهد تفاوت معنی

متغیرهاي تفاوت، تحلیل کوواریانس یک سویه در متن مانکووا، روي 

  .آورد شده است 4نتایج این تحلیل در جدول . وابسته انجام شد

ي تفاوت نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره-4جدول

هاي آزمون و شاهد در راهبردهاي مدیریت و خودکارآمدي گروه

معلمان

منابع 

متغیر 

وابسته

مجموع شاخص آماري

مجذورات

df میانگین

مجذورات

F سطح

معنی 

داري

مجذور 

  اتا

  21/0  005/0  97/8  58/39158/39  ت دفاع دادناجر  گروه

درگیر کردن   

  والدین

39/10  1  39/10  23/1  29/0  03/0  

جدا کردن دانش   

  آموزان از یکدیگر

40/17  1  40/17  60/6  01/0  16/0  

  33/0  00/0  53/16  67/61  1  67/61  اجتناب از دفاع  

خودکارآمدي در   

  مدیریت رفتار

78/92  1  78/92  15/14  001/0  30/0  

  

شود، در متغیرهاي جرات دفاع مشاهده می 4که در جدول به طوري

آموزان از یکدیگر ، جدا کردن دانش)>01/0Pو  F=97/8(دادن 

)60/6=F  01/0وP<( اجتناب از دفاع ،)53/16=F  01/0وP< (و همین -
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کالس  طور در میزان خودکارآمدي معلمان در مدیریت رفتارهاي

)01/0P< 15/14و=F(داري هاي آزمون و شاهد، تفاوت معنی، بین گروه

، بین )F=23/1و  <01/0P(وجود دارد اما در راهبرد درگیر کردن 

  .دست نیامدداري بههاي آزمون و شاهد تفاوت معنیگروه

بحث 

ي ضد قلدري بر پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثربخشی برنامه

. ي معلمان بودقلدري و خودکارآمدي ادراك شدهراهبردهاي مدیریت 

دهند که پس از مداخله، معلمان گروه آزمون تمایل ها نشان مییافته

آموزان داشتند در بیشتري به استفاده از راهبرد جرات دفاع دادن به دانش

آموزان از ها به استفاده از راهبردهاي جداکردن دانشحالیکه تمایل آن

آزمون و گروه شاهد، از دفاع،در مقایسه با پیشیکدیگر و اجتناب 

ي چنین نتایج حاصل از پژوهش، اثربخشی ارایههم. کاهش یافته است

ي شناخت و مقابله با قلدري را بر توانمندي معلمان در ها دربارهآموزش

بر اساس این یافته، زمانی که . مدیریت قلدري مورد تایید قرار دادند

هاي آنان براي مقابله با ي ماهیت قلدري و مهارتآگاهی معلمان درباره

ي آنان نیز در مدیریت یابد،کارآمدي کلی ادراك شدهآن افزایش می

ها شود تا آني خود موجب مییابد که به نوبهرفتار کالس افزایش می

هاي خاص کالس نظیر قلدري تمایل بیشتري براي مداخله در موقعیت

  .داشته باشند

ي خودکارآمدي بندورا قابل پژوهش بر اساس نظریه هاي کلییافته

بر اساس این نظریه، افراد براي انجام وظایف خود، به . باشندتبیین می

گیري خودکارآمدي با شکل. مفهوم مثبتی از خودکارآمدي نیاز دارند

هاي مورد نیاز ها ومهارتي پدیدهوساطت کسب دانش و آگاهی درباره

ي گذشته در آن زمینه، شده هاي تجربهموفقیت ها واز یکسو و اضطراب

بر اساس همین نظریه، خودکارآمدي ادراك شده نیز بر . گیردصورت می

به این  .گذاردهاي مختلف اثر میاعمال و رفتارهاي معلمان در موقعیت

ها هاي آنها و انتخابگیريي تصمیمکنندهصورت که تا حدودي تعیین

جدیدترین ). 25(باشد اي مدیریت کالس میدر استفاده از راهبرده

هاي فوق را تایید هاي انجام شده بعد از پژوهش حاضر نیز یافتهپژوهش

هاي ضد قلدري براي معلمان و سایر عوامل کرده و بر لزوم آموزش برنامه

چنین بر اهمیت توجه به خودکارآمدي معلمان جهت مدرسه و هم

شواهد ). 26،27(اند تاکید کرده هاي قلدري در مدارسمدیریت موقعیت

ها اغلب توانایی خود را براي مدیریت دهد که معلمعینی نشان می

شود زنند و همین امر موجب میقلدري، بیشتر از آنچه هست تخمین می

. تا آنها راهبردهایی به کار گیرند که مسایل بیشتري را به وجود آورد

آموزان قلدر و کنند تا دانشبراي مثال در مواجهه با موقعیت، سعی می

آموز شود تا دانشاین راهبرد موجب می. قربانی را از یکدیگر جدا کنند

ي آموز قلدر دربارهقربانی رویارویی با مسئله را به درستی نیاموزد و دانش

  .رفتار خود آگاه نشود

آموزان از یکدیگر، اصرار به نادیده گرفتن آزار و جدا کردن دانش

ي عدم تواند نتیجهاجتناب از دفاع و رویارویی با مسئله، میها و اذیت

شناخت کافی از ماهیت قلدري و پیامدهاي منفی آن و عدم مهارت کافی 

به  .ها باشدکارهاي مناسب در کالس از سوي معلمدر استفاده از راه

طوري که مالحظه شد پس از مداخله، گروه آزمون تمایل بیشتري به 

درحالی که . آموزان، داشتندرد جرات دفاع دادن به دانشاستفاده از راهب

آموزان از یکدیگر ها به استفاده از راهبردهاي جداکردن دانشتمایل آن

آزمون و گروه شاهد، کاهش یافته و اجتناب از دفاع، در مقایسه با پیش

ي شناخت و مقابله با قلدري، بر ها در زمینهي آموزشبنابراین ارایه. بود

خاب هر کدام از راهبردها از سوي معلمان اثرگذار بوده به طوري که انت

ها از میزان استفاده از راهبردهاي منفعل در کالس کاسته و کارآمدي آن

را براي استفاده از راهبردهاي فعال نظیر رویارویی با مسئله، افزایش داده 

لیانجام شده توسط دپلیس، ویلفورد و هاهايجدیدترین پژوهش. است
1
 

و چاد
2

هاي الزم براي معلمان در این زمینه تاکید ي آموزشکه بر ارایه 

  ).26،27(کنند هاي این پژوهش حمایت میدارد، از یافته

هاي فوق که جهت تبیین نتایج پژوهش ارایه شد، تعدادي در مقابل یافته

دهد معلمانی که از اند که نشان میها به نتایج متفاوتی رسیدهاز پژوهش

کنند، شیوع آموزان از یکدیگر استفاده میراهبرد جداکردن دانش

کنند و برعکس، خود تجربه می هايکمتري از قلدري را در کالس

کنند تا از خود دفاع کنند، میزان بیشتري معلمانی که قربانیان را تشویق می

هاي رسد در ارزیابی یافتهبه نظر می. )8،28(از قلدري را خواهند داشت 

ها از سوي مطالعات اخیر نیاز به تامل بیشتري وجود دارد زیرا این پژوهش

ي وضعیت روانی قربانیان قلدري که قادر به دفاع از انجام شده درباره

  .)11،17،18(اند اند، مورد انتقاد قرارگرفتهخود نبوده

هاي حل هاي پژوهش حاضر نشان داد زمانی که معلمان، روشیافته

پس از . ها دارندگیرند، تمایل بیشتري به استفاده از آنمی مسئله را یاد

مداخله، معلمان گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، تمایل کمتري به 

آموزان دارند و بیشتر مایلند تا از استفاده از راهبرد جداکردن دانش

با استفاده از این . راهبردهاي فعال مدیریت قلدري در کالس استفاده کنند

دهند تا روي پاي خود آموزان آموزش میاهبردها، معلمان به دانشر

  .بایستند و مسئله را خودشان حل کنند

اندکه استفاده از ها نشان دادههاي فوق پژوهشدر حمایت از یافته

- شود تا معلمان در موقعیتمندانه و فعاالنه، موجب میراهبردهاي جرات

                                                
1Depaolis, Williford and Hawley
2Schad
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آموزان بپردازند و کمتر از دانش هاي قلدري مداخله کنند و به آموزش

آموزان، بدون توجه به ضرورت آن استفاده کنند راهبرد جداکردن دانش

ي خودکارآمدي بندورا که در آن بر اساس نظریه). 16،18،20(

ها را تحت ي معلمان رفتارهاي مدیریتی آنخودکارآمدي ادراك شده

افزایش در دهد، مشاهده شد که پس از مداخله، تاثیر قرار می

ي معلمان با تغییر رفتارهاي مدیریتی آنان خودکارآمدي ادراك شده

- هاي دانشکه معلمان در مدیریت بدرفتاريهمراه بوده است زیرا زمانی

ي آنان مندي ادراك شدههایی به دست آورند، توانآموزان موفقیت

 یابد و در نتیجهي خود، همراه با کاهش اضطراب، افزایش میدرباره

تمایل بیشتري براي مداخله در مسایل کالس و مدیریت رفتارهاي پرخطر 

هایی که هر ها، نتایج مختلف حاصل از پژوهشاین یافته. خواهندداشت

شناسی خاص خود متغیرهاي حاضر را مورد بررسی قرار کدام با روش

  .)29-4،6،8،10،32(دهد اند مورد تایید قرار میداده

حاضر با معلمان زن انجام شده است، پیشنهاد از آنجایی که پژوهش 

ي باورها و تر در زمینهیابی به چهارچوب کلیشود به منظور دستمی

ي رویکردهاي معلمان راجع به قلدري و خودکارآمدي ادراك شده

- آنان، پژوهش مشابهی با معلمان مرد نیز انجام شود تا بتوان به نتایج جامع

  .بتدایی دست یافتي اتر براي کل معلمان دوره

یابد که ها آن جا اهمیت بیشتري میاصالح مشکالت رفتاري کالس

ي مهمی کنندهبینیاند که این مسایل پیشمطالعات متعددي نشان داده

شوند براي ابتال به برخی از اختالالت ضد اجتماعی در آینده می

لدري در هاي ضد قبا توجه به جایگاه معلمان در اجراي برنامه). 26،30(

- هاي تخصصی براي آنان که مطابق با یافتهها، اهمیت اجراي دورهکالس

هاي آموزان و شیوهي اختالالت رفتاري دانشهاي جدید علمی در زمینه

مقابله با آن باشد، به طوري که در پژوهش حاضر انجام شد، حایز توجه و 

از آن . شدباهایی میهر پژوهش داراي محدودیت. باشدریزي میبرنامه

ي جایی که این پژوهش براي اولین بار در داخل کشور انجام شده، پیشینه

داخلی ندارد که با توجه به اهمیت مسایل افراد قلدر و قربانی و آگاهی و 

هاي مشابهی با شود پژوهشتوانمندي معلمان در این زمینه، پیشنهاد می

- توان به نتایج جامعمعلمان مرد در مقاطع مختلف آموزشی انجام شود تا ب

ي اثربخشی مداخالت براي معلمان هر دو جنس در مقاطع تري درباره

هاي آینده نیز تر در پژوهشگیري طوالنیانجام پی. مختلف دست یافت

امید است که پژوهش حاضر در جهت توجه کارشناسانه . شودتوصیه می

هاي ضمن خدمت معلمان و چگونگی و تخصصی به موضوع آموزش

  .هاگام موثري باشد احی و اجراي آنطر

  گیرينتیجه

هاي رسد پس از آموزش مهارتهاي پژوهش حاضربه نظر میبنا بر یافته

مدیریت و خودکارآمدي به معلمان، تمایل ایشان به استفاده از راهبرد 

- یابد در حالی که تمایل آنآموزان افزایش میجرات دفاع دادن به دانش

آموزان از یکدیگر و اجتناب راهبردهاي جدا کردن دانشها به استفاده از 

- هم. آزمون و گروه شاهد، کاهش یافته استاز دفاع، در مقایسه با پیش

هاي ي ماهیت قلدري و مهارتچنین زمانی که آگاهی معلمان درباره

ي یابد، کارآمدي کلی ادراك شدهآنان براي مقابله با آن افزایش می

ي خود یابد که به نوبهرفتار کالس افزایش میآنان نیز در مدیریت 

هاي ها تمایل بیشتري براي مداخله در موقعیتشود تا آنموجب می

  .خاص کالس نظیر قلدري داشته باشند
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