
  

 

  
  
  

 ةهاي معلمان دربار شناخت و مقابله با قلدري بر باورها و دیدگاه ۀاثربخشی برنام
  کارآمدي آنان در مدیریت رفتار کالسخود قلدري و

 3آذر فتحی اسکندر ؛2*پرور گل فرشته؛ 1هاشمی تورج

  
  
  
  

  چکیده
 ۀوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامهدف پژ

بر باورها و آموزان  دانششناخت و مقابله با قلدري 
قلدري و خودکارآمدي  معلمان دربارةهاي  دیدگاه
 منظور بهآنان در مدیریت رفتار کالس بود.  ةشد ادراك

ابتدایی به ة نفر از معلمان زن دور 40اجراي پژوهش، 
آزمایش و  شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه

گیري متغیرها از  کنترل گماشته شدند. براي اندازه
و آموزان  دانشرفتار اجتماعی هاي  نامه پرسش

طراحی شده  ۀخودکارآمدي معلمان استفاده شد. برنام
براي گروه آزمایش با محتواي شناخت و مقابله با 

به کار گرفته شد. اي  دقیقه نود ۀجلس ششقلدري، در 
یانس چندمتغیره نشان داد که نتایج تحلیل کووار

ي در دو نوع از معنادارتربیتی توانسته تغییرات  مداخلۀ

مندانه و  (باورهاي جرأت باورهاي معلمان به قلدري
هنجاري) و میزان خودکارآمدي آنان در مدیریت رفتار 

وجود آورد. با توجه به اینکه افزایش آگاهی ه کالس ب
مهارت در قلدري و کسب  ةو دانش معلمان دربار

پژوهش هاي  مقابله با آن نتایج مثبتی داشته است. یافته
سازي و  آمادههاي  حاضر بر ضرورت اجراي دوره

معلمان و مشاوران مدارس براي مواجۀ اي  رشد حرفه
تأکید دارد و آموزان  دانشصحیح با مسائل رفتاري 

ضمن خدمت هاي  تواند در طراحی محتواي برنامه می
  اشند.معلمان اثرگذار ب

 ،شناخت و مقابله با قلدري ،قلدري کلیدي: واژگان
خودکارآمدي در مدیریت رفتار  ،باورهاي معلمان
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  مقدمه
ی شناس روانکارکردهاي  ۀتحقیقات جدید در زمین

ان تربیتی شناس روانکنند که امروزه  میتربیتی تأکید 
توجه کنند و آموزان  دانشباید به معلمان به اندازه 

اي  دگی تخصصی حرفهآماهاي  طراحی و اجراي دوره
براي معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این 

ی شناس روانهاي  ضرورت با توجه روزافزون به دوره
(پاتریک، آندرمن،  شود میدر محافل تربیتی حس 

ترین  یکی از پیچیده ).2012، 1برونینگ و دوفین
این است که معلمان با گروه ها  مسائل در کالس

با نیازهاي مختلف عاطفی، موزان آ دانشنامتجانسی از 
  ). 1389پرور،  (گل .. روبرو هستند.شناختی و

برانگیز در روابط بین  چالشهاي  یکی از پدیده
ترین نوع  فراد، قلدري است که آن را برجستها

توان نامید. ماهیت متفاوت  میخشونت در مدارس 
قلدري باعث شده است تا بتوان آن را از پرخاشگري 

 یعیطب ةدیپد کی عنوان به يپرخاشگرزیرا  متمایز کرد
که  در حالی، شود می گرفته نظر در رشد از یبخش و

و اي  قلدري در اشکال مختلف کالمی، فیزیکی، رابطه
 از کیستماتیس سوءاستفادهمجازي عبارت است از 

باشد. براي  میعمل  تکرار تیماه که داراي قدرت
کرراً درباره آموز رفتارهاي منفی خود را م دانش مثال

(مارشال،  کند میآموز دیگر تکرار  یک یا چندین دانش
). رفتارهاي منفی شامل تنوع وسیعی از 2012

رفتارهاي غیر کالمی نظیر خیره نگاه کردن، کشیدن 
مو، لقب دادن به دیگران، مسخره کردن، آزار و 

(الویز  شود میفیزیکی هاي  تا حملهاي  رابطههاي  اذیت
رغم پیامدهاي آن براي  ). قلدري علی2010، 2و لیمبر

، تا 4و تماشاگر 3قلدر و قربانیآموزان  دانشهر کدام از 
اخیر توجه چندانی را در مدارس دریافت هاي  سال

                                                             
1. Patrick, Anderman, Bruning & Duffine 
2. Olweus & Limber 
3. Victims 
4. Bystanders  

؛ هانیش، رین، 2002، 5آدامز - (دوپر و مایر نکرده بود
، 7الد و پلتیر -؛ کوچندرفر2005، 6ماترین و فابس

2008.( 

اند،  به تبیین قلدري پرداختههایی که  از جمله نظریه
 ،است؛ بر اساس این نظریه 8اجتماعی - نظریه زیستی

داشته شده یا تقویت شده در  رفتاري باز ،قلدري
روابط پیچیده بین افراد خانواده، معلمان،  نتیجۀ

مدارس، همساالن، جامعه و فرهنگ است و اهمیت 
را در محیط مدرسه  آموز دانش ۀروزانهاي  تجربه

قلدري مدرسه هاي  در فهم پویاییمبنایی  انعنو به
؛ هارل فیسچ، 2010دهد (الویز و لیمبر،  مینشان 

و سایر همکاران،  9والش، گرینوال، امیتاي، پیکت
براي کاهش  10فراوانی ضد قلدريهاي  ). برنامه2011

زا و پیامدهاي آنها در مدارس طراحی  رفتارهاي آسیب
تحت عنوان ها  مهو اجرا شده است. بخشی از این برنا

شوند که  مینامیده  11محور برنامه ضد قلدري معلم
ویژه  هتمرکز اصلی آنها بر عوامل مربوط به معلمان و ب

بر میزان دانش و آگاهی معلمان از قلدري و آموزش و 
ارزیابی راهبردهایی است که آنها در مقابله با قلدري 

 کارلسون و -؛ نیومن2012(مارشال،  برند میکار  هب
  ).2004، 12هورن

ها  دیدگاهباورهاي معلمان راجع به قلدري ناظر بر 
و رویکردهاي آنها درباره ماهیت قلدري، عوامل 

و متوقف کننده قلدري  بخش تداوموجود آورنده،  هب
کننده در  بوده و در این میان ادراك آنها نقش تعیین

)، 2002( 13تداوم قلدري دارد. تروپ و الد
) و هورن، 2008( تیرالد و پل -کوچندرفر

                                                             
5. Dupper & Meyer-Adams 
6. Hanish, Ryan, Martin & Fabes 
7. Kochenderfer-Ladd & Pelletier  
8. Bio-Social 
9. Hareh-Fisch, Wals, Grinval, Amitai,& Pickett 
10. School-wide anti-bullying programs 
11. A Teacher-Targeted Anti-Bullying Program 
12. Newman-Carlson & Horne 
13. Troop & Ladd  
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) دریافتند 2003( کارلسون - و نیومن 1اوبارتولومسی
ة که معلمان بر اساس رویکردها و باورهایی که دربار

اي  راهبردهاي مقابله، دارندآموزان  دانشقلدري 
برند. از سوي دیگر  می کار  همتفاوتی را در کالس ب

میزان آگاهی و مهارت معلمان در اینکه آنها قلدري 
دن و قربانی شدن در کالس را چگونه رفتاري در کر

نظر بگیرند، تأثیر دارد. خودکارآمدي ادراك شده 
هاي ضد قلدري نقش  معلمان در پرداختن به برنامه

اساسی دارد. ارتباط بین خودکارآمدي معلمان، میزان 
ها، الگوهاي فکري و باورها  آگاهی و شناخت از پدیده

) قابل 1977( ریه بندوراآنان بر اساس نظهاي  و نگرش
تبیین است. در نظریه بندورا عوامل فوق در ارتباط 

کنند.  می دهی  متقابل با یکدیگر رفتارهاي فرد را جهت
سازي باورهاي معلمان راجع به قلدري در مدل  مفهوم

 ۀ) به سه طبق2002تروپ و الد ( به وسیلۀارائه شده 
که عبارتند  کند می معلمان اشاره هاي  باورها و دیدگاه

، که مبتنی بر آن معلمان 2مندانه باورهاي جرأت از
آموزي که روي پاي خودش بایستد،  معتقدند دانش

مورد قلدري و آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت. 
که بر اساس آن معلمان معتقدند  3باورهاي هنجاري

آموزان  دانشکند تا  می قلدري و قربانی شدن کمک 
 4یاد بگیرند. باورهاي اجتنابیهنجارهاي اجتماعی را 

از آموزان  دانشکه بر اساس آن معلمان معتقدند اگر 
نزدیک شدن به کودك قلدر اجتناب کنند و از او 
  فاصله بگیرند، مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. 

شود تا آنها  می هر کدام از باورهاي معلمان موجب 
قلدر و قربانی آموزان  دانشرفتارهاي متفاوتی در برابر 

مندانه بیشتر  معلمان با باورهاي جرأت نشان دهند.
مستقیم در موقعیت خودداري  ۀتمایل دارند از مداخل

آموزان بخواهند که  دانشجاي آن از ه کرده و ب

                                                             
1. UBartolomucci 
2  . Assertive 
3. Normative 
4. Avoidant 

له را حل کنند. معلمان با باورهاي خودشان مسئ
هنجاري با احتمال کمتري اعمال پرخاشگرانه 

که گمان  کنند و از آنجایی می را تنبیه آموزان  دانش
کنند اشتباه و خطایی وجود ندارد، مداخله را  می 

دانند و مایل به استفاده از راهبردهاي  میضروري ن
باشند و باالخره  می  5منفعل نظیر اجتناب از دفاع

شود تا معلمان با استفاده  می باورهاي اجتنابی موجب 
قلدر و  6ناآموز دانشاز راهبردهایی نظیر جدا کردن 

 قربانی از یکدیگر، موقعیت را در کالس مدیریت کنند
؛ 2008الد و پلتیر،  - ؛ کوچندرفر2002(تروپ و الد، 

). موارد مطرح شده نشان 2012، 7نیل و استفسون
دهند که چگونه ماهیت شناخته شده قلدري نزد  می 

معلمان، هاي  تواند بر نوع باورها و نگرش می معلمان 
دهاي مقابله با قلدري و همچنین بر انتخاب راهبر
طور  همان گذار باشد.آنان در موقعیت اثر ۀمیزان مداخل

 ،که اشاره شد عامل مهم دیگر در موقعیت قلدري
معلمان است که با  8شده خودکارآمدي ادراك

هایی  موقعیت ی آنان در ادارةهاي مثبت و منف تجربه
س که مدیریت کال نظیر قلدري ارتباط دارد. زمانی

الي چالش و اضطراب باشد، معلمان داراي درجات با
ه توانند مفهوم مثبتی از خودکارآمدي را در خود ب نمی

دهند که مشاوران و  می نشان ها  وجود آورند. پژوهش
مواجه آموزان  دانشمعلمان مدارس زمانی که با قلدري 

دهند  میشوند، سطح باالیی از اضطراب را نشان  می 
 است برانگیز چالشاي آنها پیچیده و زیرا موقعیت بر

چاري، سماوي و محمدي،  ؛ حسین2012 ،9(هایک
). مهارت مقابله با قلدري و 2009، 10؛ چارلتون1389

میزان آگاهی از ماهیت و علل آن عاملی اساسی در 
کاهش اضطراب و افزایش توانمندي معلمان در چنین 

                                                             
5. Advocate avoidance 
6. Separate students  
7. Neill & Stephenson  
8. Perceived efficacy 
9. Diamond Hick 
10  . Charlton 
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هایی است. معلمانی که برآورد ضعیفی از  موقعیت
اي  ارآمدي خود دارند در انتخاب راهبردهاي مقابلهک

شوند و به دلیل  می متناسب با موقعیت دچار مشکل 
 ۀالزم در زمینهاي  فقدان مهارت، کارآیی و آموزش

- (نیومن گیرند می قلدري، اغلب این رفتار را نادیده 
  ). 2012، 1؛ هایکز2004کارلسون و هورن، 

شود که یکی از  می با توجه به مطالب فوق روشن 
هاي  گیري باورها و دیدگا گذار در شکلعلل اثر

معلمان درباره قلدري و همچنین خودکارآمدي ادراك 
آنان در مدیریت رفتارهاي کالس، میزان دانش،  ةشد

هاي  آنها در ارتباط به انواع بدرفتاري آگاهی و مهارت
 باشد می هاي مقابله و مدیریت آنها  کالس و شیوه

؛ نیکوالیدز، تودا 2000، 2درسون و مورفی(کرایج، هن
الد  -؛ کوچندرفر1389؛ کیانی راد، 2002، 3و اسمیت
؛ توفی، 2003، 4؛ چانگ2012؛ هایکز، 2008و پلتیر، 

). از سوي دیگر با وجود 2012، 5فارینگتون و لوسل
اهمیت آگاهی و مهارت معلمان، تحقیقات فراوانی 

یل عدم آگاهی و ه دلاند که معلمان اغلب ب نشان داده
باورهاي صحیح درباره قلدري و فهم عمیق، 

راهبردهاي رویارویی با آن را ندارند. براي مثال آنها 
شناسند و از انواع  می اغلب قلدري کالمی و فیزیکی را 

غافلند و یا معتقدند که قلدري اي  رابطههاي  قلدري
اهمیت بیشتري اي  رابطههاي  فیزیکی از انواع قلدري

کارلسون  - ؛ نیومن2010، 6جیمرسون و هوآي( است
  ). 2004و هورن، 

ناشیانه معلمان، موجب  ۀبا توجه به اینکه مداخل
شود،  می در میان همساالن ها  ادامه یافتن اختالف

ضروریست تا معلمان اطالعات بیشتري را در این 
زمینه داشته و ماهیت انواع قلدري را بشناسند زیرا 

                                                             
1. Hicks 
2  . Craig, Henderson & Murphy  
3. Nicolaides, Toda & Smith 
4. Chang   
5. Ttofi, Farrington & Losel 
6. Jimerson & Huai 

هاي  منظم، تفاوتهاي  و برنامه ها بدون ارائه آموزش
و انتخاب ها  فردي معلمان در باورها و نگرش

راهبردهاي مقابله در کالس، ممکن است پیامدهاي 
کرایج و همکاران  ).2006، 7(گینی منفی داشته باشد

) نشان 2002) و نیکوالیدز، تودا و اسمیت (2000(
 اند که الگوهاي شناختی، رفتاري و عاطفی معلمان داده
داراي نقش حیاتی آموزان  دانشرفتار قلدري  ةدربار

است و راهبردهایی که بر اساس این الگوها براي اداره 
طور مستقیم با تداوم قلدري و  هبرند ب میکار  هکالس ب

آموزان،  طور غیر مستقیم با روابط غیر رسمی دانش هب
همدلی و مشارکت آنان، هنجارهاي اجتماعی و قوانین 

) در پژوهش خود 2012( دارد. مارشال کالس ارتباط
هایی را که براي افزایش آگاهی و  برنامه ،اثربخشی
نشان  د،شون میقلدري اجرا  ةمعلمان دربارهاي  مهارت

ها  داده و تأکید کرده است که بدون این آموزش
معلمان قادر به رویارویی مناسب و منطبق با 

واهند قلدري نخ ۀنشان داده شده در زمینهاي  واقعیت
دهند  میبود. تحقیقات انجام شده در ایران نیز نشان 

که معلمان نقش اساسی در پیشگیري و متوقف کردن 
؛ 1389(کیانی راد،  رفتارهاي ناسازگار کالس دارند

افزایی بر باورها و  مهارتهاي  ). دوره1389پرور،  گل
خاص هاي  هاي معلمان نسبت به موقعیت دیدگاه

در مدیریت رفتارهاي کالس  نهاکالس و کارآمدي آ
واسطه مهارتی که براي مقابله با  هگذار بوده و باثر

کفایت و خودکارآمدي آنان  ،کنند میقلدري کسب 
افزایی  این است که مهارت دیگر ۀیابد. نتیج میافزایش 

زیرا  ؛خواهد بودآموزان  دانشدر معلمان به نفع 
 شود از پیامدهاي منفی قلدري و قربانی میموجب 

کاري  مدرسه نظیر افسردگی و بزههاي  شدن در سال
(مک گیلواي، مهایل، لوج،  عمل آیده آینده پیشگیري ب

؛ فورد، ادوارد، شارکی، 2011و همکاران،  8نیل، لکی
                                                             

7. Gini 
8. McGilloway, Mhaille, Lodge, Neill, Leckey, 

Comiskey & Donnelly 
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؛ هاتچینگ، دالی، 2012و همکاران،  1یوکومان، بیفورد
  ). 2007، 2مارتین و گین

ی آموزش ۀبستهمانند پژوهش حاضر، تحقیقاتی که 
براي معلمان ارائه آنها براي شناخت و مقابله با قلدري 

موجب ها  دهند که آموزش مینشان  شده است،
افزایش آگاهی معلمان از ماهیت و انواع قلدري، بهبود 
راهبردهاي مدیریت رفتار، تغییرات مطلوب در باورها 

آموزان،  معلمان نسبت به رفتارهاي دانشهاي  و نگرش
لمان، بهبود مدیریت استرس در افزایش کارآمدي مع

مشارکتی در کالس هاي  و افزایش فعالیتآموزان  دانش
کارلسون و هورن،  - ؛ نیومن2012 (مارشال، شده است

  ). 2004، 3؛ بروکس2004
) در فراتحلیلی که بر 2010( و اسمیت 4ریگبی

اند، به  روي تحقیقات انجام شده در قلدري انجام داده
ضد قلدري در مدارس و ي ها اثربخشی کلی برنامه

تأثیر قابل توجه آنها بر رفتارها و رویکردهاي معلمان، 
افزایش خودکارآمدي آنان در مدیریت کالس و 
کاهش قلدري مدارس با استناد به کاهش شیوع 

اند در  هاي اخیر اذعان کرده قلدري مدارس در سال
که در بخش دیگري از پژوهش خود به نقل از  حالی
ضد قلدري هاي  ) میزان موفقیت برنامه2011( 5روالند

را در ارزیابی از  6اي را متغیر و شیوع قلدري رسانه
  اند.  هاي ضد قلدري قابل تأمل دانسته برنامه

یکی از مسائل موجود در تحقیقات فوق این است 
ضد قلدري هاي  که با وجود تأکید بر اثربخشی برنامه

و چارچوب و رفتارهاي معلمان، شواهد ها  در دیدگاه
هاي  درباره هر کدام از طبقات باورها و دیدگاه روشنی

وجود آمده در ه معلمان درباره قلدري و ماهیت تغییر ب

                                                             
1. Ford, Edwards, Sharkey, Ukoumunne, 

Byford, Norwich & Logan 
2. Hutchings, Daley, Jones, Martin & Gwyn 
3. Brooks 
4. Rigby 
5. Roland 
6. Cyberbullying 

 قاتیتحقیعنی ، آنها پس از مداخله ارائه نشده است
 مداخالت وها  آموزش نیا که اند نداده نشان یروشن به
هاي معلمان  ماهیت باورها و دیدگاه در يریتأث چه
هاي  مداخلهانجام بنابراین  ،قلدري دارند ةردربا
 تیماه داد نشانبتوان  تا ضروري است یشیآزما

هاي معلمان  باورها و دیدگاه برها  برنامه ياثرگذار
. در ارتباط با است یشکل چه به قلدري ةدربار

خودکارآمدي معلمان در کالس نیز تحقیقات بیشتر 
کمتر با در گیري خودکارآمدي کلی و  اندازه صورت به

معلمان در  شده ادراكنظر گرفتن خودکارآمدي 
اند. با توجه به  مدیریت رفتار کالس در انجام شده

مطرح شده در فوق و با توجه به کمبود هاي  ضرورت
ضد قلدري هاي  هایی با رویکرد برنامه پژوهش

محور در ایران، پژوهش حاضر انجام شد که دو  معلم
یکی از اهداف پژوهش کرد:  میهدف زیر را دنبال 

 ةتعیین تأثیر افزایش دانش و آگاهی معلمان دربار
ضد هاي  برنامه - مقابله با آنهاي  قلدري و روش
بر هر یک از سه طبقه  –محور)  (معلم قلدري مدرسه

مندانه،  (جرأت قلدري ةکلی باورهاي معلمان دربار
) 2002( هنجاري، اجتنابی) بر اساس مدل تروپ و الد

ف دیگر پژوهش تعیین تأثیر افزایش دانش و بود و هد
مقابله با آن هاي  آگاهی معلمان درباره قلدري و روش

معلمان در مدیریت رفتار  شده ادراكبر خودکارآمدي 
  کالس بود. 

  ها مواد و روش
آزمایشی است هاي  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

آزمون با گروه  پس –آزمون  که با استفاده از طرح پیش
هاي  در گروهها  اجرا شده است. آزمودنیکنترل 

رفتار اجتماعی هاي  نامه آزمایش و کنترل به پرسش
 ۀو خودکارآمدي معلمان در مرحلآموزان  دانش
آزمون پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش مورد  پیش

گروه  ،معلمان ۀمداخله قرار گرفت. در طول مداخل
وع افزایی مرتبط با موض مهارت ةکنترل در هیچ دور
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پژوهش حاضر شرکت نکردند. پس از اتمام مداخله 
هاي  متغیرهاي  هاي آزمایش و کنترل اندازه براي گروه

آوري شد تا دو  آزمون نیز جمع پس ۀوابسته در مرحل
دست آمده براي متغیرهاي ه بهاي  گروه از نظر اندازه

آزمون مورد مقایسه قرار  آزمون و پس وابسته در پیش
تأثیر متغیر مستقل (شناخت و  گرفتند تا چگونگی

 مقابله با قلدري) بر متغیرهاي وابسته پژوهش
(باورهاي معلمان درباره قلدري، کارآمدي معلمان در 

 ۀجامع .ت رفتار کالس) مورد بررسی قرار گیردیمدیر
ابتدایی  ةمعلمان زن دور ۀآماري پژوهش شامل کلی

ه شهرستان اهر واقع در استان آذربایجان شرقی بود ک
مشغول به خدمت بودند و  91- 92در سال تحصیلی 

آماري پژوهش  ۀنمونباشد.  مینفر  200تعداد کل آنها 
نفر از معلمان فوق است که با روش  40شامل
 20( گروه 2تصادفی ساده انتخاب و در  گیري نمونه

نفر گروه کنترل) گماشته  20نفر گروه آزمایش و 
ود که با کسب به این ترتیب ب گیري نمونهاند.  شده

مجوز از سازمان آموزش و پرورش و جلب حمایت 
مدارس ابتدایی شهرستان  ۀنامه به کلی مسئوالن، معرفی

جهت همکاري صادر شد و محقق مجاز به دسترسی 
به تمامی مدارس و معلمان ابتدایی شهرستان بود. 
سپس از لیست اسامی معلمان که در اختیار محقق قرار 

وش تصادفی ساده انتخاب و به نفر به ر چهلداشت، 
آزمایش و کنترل گماشته هاي  شکل تصادفی در گروه

 نمونه گروه ییابتدا مختلفهاي  هیپا از معلمانشدند. 
 پلمید فوق آنها التیتحص زانیم و دادند می لیتشک را
 افراد گیري نمونه آخر ۀمرحل در. بود سانسیل و

 ،یلیحصت هیپا يارهایمع به توجه با شده گیري نمونه
 شده يهمتاساز التیتحص زانیم و يکار سابقه زانیم
 کنترل و شیآزماهاي  گروه به یتصادف شکل به و

  .شدند گماشته
کار رفته در پژوهش عبارتند از  هابزارهاي ب

هاي  باورها و گرایش باورهاي معلمان درباره قلدري:
 آموز دانشمعلمان با استفاده از مقیاس رفتار اجتماعی 

)١SSBQ( تروپ و الد )گیري شد.  ) اندازه2002
گویه است که چهارده نسخه اولیه این مقیاس داراي 

) 2008( الد و پلتیر - آن در پژوهش کوچندر ۀگوی دو
داد از کل  میبه دلیل اینکه پایایی آزمون را کاهش 

 دوازده پژوهش حاضر از نسخۀ مقیاس حذف شد. در
 ۀسه طبقاین مقیاس استفاده شده است که اي  گویه

سنجد.  میمندانه، هنجاري و اجتنابی را  باورهاي جرأت
اي، کامأل  درجه چهاربا توجه به یک مقیاس ها  گویه

، تا حدودي »2« ، تا حدودي مخالفم»1« مخالفم
 دوازدهاند.  ، تنظیم شده»4« ، کامأل موافقم»3« موافقم

مندانه،  این مقیاس از سه زیر مقیاس باور جرأت ۀگوی
جاري و باور اجتنابی تشکیل شده است. باور هن

نمره در این مقیاس سه بنابراین هر معلم داراي 
باشد که این نمرات از طریق جمع نمرات  می

شود.  میمقیاس محاسبه متناظر هر زیرهاي  گویه
) 2002( ضریب پایایی آزمون در پژوهش تروپ و الد

ي ) با استفاده از آلفا2008( الد و پلتیر -و کوچندر
مقیاس باورهاي رونباخ محاسبه شده و براي زیرک

 82/0و اجتنابی  72/0، هنجاري 75/0مندانه  جرأت
نیز ضریب آلفاي کرونباخ باشد. در پژوهش حاضر  می

مندانه، هنجاري و  مقیاس باورهاي جرأتبراي زیر
 65/0و  70/0، 69/0اجتنابی به ترتیب عبارت است از 

 ةدهند نامه نشان که با توجه به تعداد سواالت پرسش
 زین آزمون ییمحتوا اعتبارباشد.  میپایایی مناسب ابزار 

 و يواحد شهرام دکتر( داخل در نیمتخصص توسط
 و اهر ییابتدا ةدور معلمان و) آذر یفتح اسکندر دکتر
   .گرفت قرار دییتأ مورد زیتبر

خودکارآمدي معلمان: در پژوهش حاضر از 
موران و  -  (اسچانن مقیاس خودکارآمدي معلم

 و چاري حسین وسیلۀ به که )2001 ،2وولفولک
 ) در ایران ترجمه و با استفاده از1389( همکاران

سنجی آن برآورد شده  روانهاي  تحلیل عاملی شاخص
   استفاده شد. ،است

                                                             
1. Student Social Behavior Questionnaire 
2. Asch, Ann- Moran & Volfulk 
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باشد و  میگویه  24شکل نهایی این مقیاس داراي 
ن درگیر کردن فراگیرا - 1در مجموع سه زیرمقیاس 

مدیریت کالس را  -3هاي تدریس و  روش - 2
براي  22، 14، 12، 9، 6، 4، 2هاي  سنجد. سوال می

هاي  گیر کردن فراگیران؛ سوالسنجیدن زیرمقیاس در
گیري  براي اندازه 24، 23، 20، 18، 17، 11، 10، 8، 7

 ،5، 3، 1هاي  زیرمقیاس راهبردهاي آموزش و سوال
گیري زیرمقیاس  براي اندازه 21، 19، 16، 15، 13

رود. در پژوهش حاضر براي  میکار  همدیریت کالس ب
معلمان در  شده ادراكگیري خودکارآمدي  اندازه

هاي مربوط به  ي کالس از گویهمدیریت رفتارها

مقیاس مدیریت کالس استفاده شده است و جمع زیر
 به عنوان نمرة مربوطههاي  نمرات هر معلم در گویه
مدیریت کالس در نظر گرفته  خودکارآمدي معلمان در

) اعتبار 1389چاري و همکاران ( شده است. حسین
مقیاس  محتوایی آزمون را بررسی نموده و پایایی خرده

خودکارآمدي مدیریت رفتار کالس را با استفاده از 
روش اجراي  اند. گزارش کرده 73/0آلفاي کرونباخ؛ 

گروه هاي  آزمودنیپژوهش به این ترتیب بود که 
 ،ساعته یک و نیمجلسه  ششایش به مدت آزم

اي  الزم را دریافت کردند. محتواي برنامههاي  آموزش
که طی جلسات براي گروه آزمایش ارائه شد، با 

 اي از محتواي برنامه مداخله خالصه .1جدول 
  محتواي برنامه  جلسه
  
  
  اول

  شناخت قلدري
رفتار قلدري و معیارهاي تفکیک آن از انواع هاي  ائه تعاریف موجود از قلدري، معرفی و توضیح ویژگیاین مرحله شامل ار
آموزان؛ نظیر قلدري کالمی،  آموزان، توصیف انواع قلدري در روابط بین دانش بین دانشهاي  ها و بدرفتاري دیگر پرخاشگري

  ري موجود در زمینه علل قلدري نیز تا حدودي تشریح شدند.نظهاي  رویکرد باشد. اي، عاطفی، اجتماعی و ... می رابطه
  
  
  دوم

  هاي قلدر شناخت ویژگی
دهند بود.  آموزانی که رفتارهاي قلدرانه بیشتري را نشان می فردي و اجتماعی دانشهاي  محتواي این جلسه شامل تشریح ویژگی
شود، اشاره شد. بخشی از  آموزان منجر می ایی در این دانش... که به تداوم چنین رفتاره عوامل خانوادگی و کالسی و اجتماعی و

از پیامدهاي رفتارهاي اي  کاري که ممکن است در آینده نتیجه جلسه نیز به ارتباط بین قلدري و سایر اختالالت رفتاري نظیر بزه
  ا بحث گروهی دنبال شد.آموزان ب قلدرانه باشد اشاره شد. رویکردها و راهکارهاي معلمان درباره این نوع رفتار دانش

  
  

  سوم

  هاي قربانی شناخت ویژگی
انی بود که بیش از سایر همساالن خود مستعد قربانی آموز دانشفردي و اجتماعی هاي  محتواي این جلسه شامل تشریح ویژگی

شود، اشاره شد. انواع  میمنجر  آموز دانششدن هستند. به عوامل خانوادگی و کالسی و اجتماعی و... که به تداوم این شرایط در 
  و درماندگی آموخته شده به عنوان پیامدهاي احتمالی عدم توجه به شرایط قربانیان قلدري مطرح شد. ها  استرس

  با بحث گروهی دنبال شد.آموزان  دانشرویکردها و راهکارهاي معلمان درباره این نوع رفتار 
  
  
  

  چهارم

  ي)(رویکرد رفتار مقابله و مدیریت رفتار قلدري
هایی از اصول و  در این جلسه براي افزایش مهارت معلمان در مدیریت رفتارهاي کالس از رویکرد رفتاري استفاده شد و بخش

دهی رفتارهاي مناسب  آموزان، جبران رفتارها و شکل ها، انعقاد قرارداد با دانش تغییر و اصالح رفتار مانند انواع تقویتهاي  روش
محیطی هاي  مورد توجه قرار گرفت. به تدوین هنجارها و قوانین کالسی روشن به عنوان محرك و... به جاي رفتارهاي نامطلوب

آموز و پرهیز از مواردي نظیر لقب دادن به  گفتگوي اثربخش بین معلم و دانشهاي  تأکید شد. بخشی از این جلسه نیز به ویژگی
  اختصاص یافت. دیگران را در پی دارد،اي  آموزان که یادگیري مشاهده دانش

  
  
  پنجم

  مقابله و مدیریت رفتار قلدري (رویکرد شناختی)
در این جلسه ها  در این جلسه براي افزایش مهارت معلمان در مدیریت رفتارهاي کالس از رویکرد شناختی استفاده شد. آموزش

ی معلمان در تبیین شامل آموزش راهبرد حل مسئله فردي و گروهی، خودنظارتی بر رفتار و بررسی اهمیت اسناد لّ هاي ع
  خود درباره قلدر و قربانی. هاي  ها، عواطف، افکار و دیدگاه آموزان بود. کمک به معلمان براي آگاهی از استرس رفتارهاي دانش

  
  
  
  ششم

  هاي تعامل در کالس آموزش مهارت
هایی  بحث در گروه مطرح کنند بعد به جنبه صورت بهخود را هاي  در این جلسه ابتدا از معلمان خواسته شد تا نظرات و دیدگاه

آموزي در اظهار نظر شخصی نظیر نه گفتن به یکدیگر در مقابل درخواست  از روابط قلدر و قربانی پرداخته شد و مهارت
زدایی مورد تأکید قرار  دوستی در کالس و راهبرد حساسیت ناخوشایند، چگونگی انتقاد کردن از یکدیگر، ترویج فرهنگ نوع

آموزان در مقابله با مشکالت رفتاري کالس بحث  فت و در ادامه این جلسه درباره نظرات مثبت و منفی مداخله والدین دانشگر
  گروهی شد و نقاط قوت و ضعف این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت.
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ضد قلدري هاي  استفاده از متون موجود در برنامه
مدرسه که محتواي آنها در مورد شناخت و مقابله با 

راحی و محقق ط وسیلۀ به ،بودآموزان  دانشقلدري 
این بسته  ۀتنظیم شد. یکی از منابع اصلی در تهی

ضد قلدري معلم  ۀکتابچه مربوط به برنام ،آموزشی
راهنماي معلمان براي کمک به «محور با عنوان 

نوشته نیومن و » 1و تماشگرانها  قلدرها، قربانی
 درآن  ییمحتوا ییروا) بود که 2000( همکاران
قرار گرفته  دییتأ دمور یقبلهاي  مداخله وها  پژوهش

 یطراح یآموزش ۀبست يصور و ییمحتوا ییروا. بود
 مطالعه مرحله نیچند از پسدر این پژوهش نیز  شده

 ییراهنما که نهیزم نیا در متخصص دیاسات يبازنگر و
 قرار دییتأ مورد داشتند، عهده بر را حاضر پژوهش
 ياجرا از قبل برنامه چارچوب نکهیا ضمن. گرفت

 از آن اتیکل و گرفت قرار معلمان اریختا در جلسات
 زین آنها دییتأ مورد ییکارا و فهم و درك تیقابل نظر
 یاصل گر مداخله که مقاله مسئول سندهینو. گرفت قرار

 ،خود مشابه و یقبلهاي  پژوهش به توجه با اشد،ب یم
 یآموزش ۀبست ياجرا و مداخله يبرا را الزم مهارت
 برخوردار زین دیاسات ییراهنما از مداخله یط و داشت

 ششفرایند مداخله یک روز در هفته و به مدت  .بود

هفته به طول انجامید. جلسات در سالن کنفرانس یکی 
شد و  میشهرستان اهر تشکیل هاي  از دبیرستان

                                                             
1. A Teacher's Manual for Helping Bullies, Vic-

tims, and Bystanders 

قرار گرفته  مدنظررویکرد بحث گروهی طی جلسات 
  بود. 

  ها اطالعات و داده
 دوره زن معلمان از نفر چهل حاضر پژوهش در

 که داشتند حضور کننده شرکت عنوان به ییداابت
 زانیم ،یلیتحص ۀیپاهایی نظیر  کنترل ویژگی منظور به

توانست نتیجه  میکه  التیتحص زانیم و يکار ۀسابق
 و را تحت تأثیر قرار دهد، همتاسازي شدندها  مداخله

ند. براي گرفت قرار کنترل و شیآزماهاي  گروه در
یانگین و انحراف استاندارد از مها  تجزیه و تحلیل داده

یش و کنترل آزماهاي  جهت توصیف متغیرها در گروه
له با بخشی برنامه شناخت و مقابتعیین اثر منظور بهو 

 )MANCOVA( متغیرهچند کوواریانس تحلیل قلدري
 - استفاده شده است. میانگین و انحراف استاندارد پیش

 آزمایش و کنترل در متغیرهايهاي  آزمون گروه پس
باورهاي معلمان درباره قلدري و خودکارآمدي آنان 

  نشان داده شده است. 2در مدیریت رفتار در جدول 
تحلیل  آزمایشی ۀجهت بررسی اثر مداخل

هاي  نمره روي )MANCOVA( متغیريچند کوواریانس
متغیرهاي وابسته هاي  آزمون آزمون با کنترل پیش پس

نتایج تحلیل  3پژوهش انجام گرفت. جدول 

آزمون  پسهاي  متغیري را روي نمرهوواریانس چندک
هاي متغیرهاي وابسته پژوهش  آزمون با کنترل پیش

  دهد. مینشان 

 آزمون باورهاي معلمان درباره قلدري و خودکارآمدي در مدیریت رفتار پس –پیش میانگین و انحراف معیار  .2جدول 
  گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیرها  مرحله

M  SD  M  SD  
  
  آزمون پیش

  باورهاي هنجاري
  مندانه باورهاي جرأت

  باورهاي اجتنابی
  خودکارآمدي در مدیریت رفتار

30/15  
20/9  
70/5  
95/29  

15/2  
70/2  
68/1  
50/3  

95/14  
30/8  
05/5  
30/31  

99/2  
95/2  
70/1  
75/2  

  
  آزمون پس

  باورهاي هنجاري
  مندانه باورهاي جرأت

  باورهاي اجتنابی
  خودکارآمدي در مدیریت رفتار

30/10  
11  
75/4  
80/32  

16/3  
86/1  
44/1  
50/3  

20/14  
90/7  
65/5  
70/30  

44/3  
16/3  
45/2  
16/3  
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بین  ،دهد مینشان  3گونه که جدول  همان
متغیرهاي وابسته پژوهش در گروه آزمایش و کنترل 
تفاوت معناداري وجود دارند. بنابراین جهت بررسی 

راهه در متن مانکوا  این تفاوت، تحلیل کوواریانس یک
انجام شد. نتایج این تحلیل در  روي متغیرهاي وابسته

  آورد شده است. 4جدول 

در  ،شود میمشاهده  4که در جدول  طوري هب
)، >P/01و  F=95/16( متغیرهاي باورهاي هنجاري

) معلمان >P/01و  F=57/15( مندانه باورهاي جرأت
راجع به قلدري و همچنین در میزان خودکارآمدي 

و  F=15/14( معلمان در مدیریت رفتارهاي کالس
01/P<آزمایش و کنترل تفاوت هاي  ) بین گروه

 معناداري وجود دارد اما در باورهاي اجتنابی معلمان
)14/3=F  01و/P>هاي آزمایش و کنترل  ) بین گروه

  دست نیامد.  هتفاوت معناداري ب
  و بحثگیري  نتیجه

تربیتی اجرا  ۀپژوهش نشان داد که مداخلهاي  یافته
افزایش آگاهی معلمان از ماهیت قلدري  منظور بهشده 

اثرات  ،مهارت آنان در مقابله با قلدري يو ارتقا
آنان راجع به قلدري هاي  ر باورها و دیدگاهي بمعنادار

نشان داد پس از ها  در مقایسه با گروه کنترل دارد. یافته
معلمان هاي  شرکت در برنامه مداخله از میزان گرایش

گروه آزمایش به در نظر گرفتن قلدري به عنوان رفتار 

شده و از سوي دیگر باورهاي  هنجاري کاسته
  قلدري افزایش یافته است.  مندانه معلمان درباره جرأت

توان بیان داشت  میدر راستاي تبیین این پژوهش 
را به آموزان  دانشمعلمانی که تمایل دارند قلدري 

، معتقدند که عنوان یک رفتار هنجاري در نظر بگیرند
هنجارهاي آموزان  دانشکند تا  میاین رفتارها کمک 

ر کالس و در مقابله با قلدري د اجتماعی را یاد بگیرند
قلدر و قربانی را آموزان  دانشکنند تا  میاغلب تالش 

با ها  . براي مثال این معلمدارند نگهاز یکدیگر جدا 
به مقابله با موقعیت آموزان  دانشتغییر صندلی 

قربانی  آموز دانشپردازند و فرصت مناسبی را براي  می
کنند. همسو با  میله فراهم نجهت رویارویی با مسئ

) 2002( ارائه شده در پژوهش تروپ و الد هاي تبیین
توان گفت معلمان با  می) 2003( یون و کربرو 

باورهاي هنجاري اعتقاد چندانی به وجود مشکل در 
موقعیت ندارند و در جستجوي خطا و اشتباهی از 

نیستند و بنابراین همین آموزان  دانشکدام از  سوي هیچ
یامدي را براي شود تا آنها هیچ تنبیه و پ میامر باعث 

فرد قلدر در نظر نگیرند و اغلب نیز به دلیل عادي 
دیدن موقعیت تمایلی به درگیر کردن والدین در این 

ها  با وجود اینکه تعدادي از پژوهشندارند. ها  موقعیت
) و هانیش 2002( الد و پلیتر و اسکینر -مانند کوچندر
 اند معلمان با باورهاي ) فرض کرده2005( و همکاران

 متغیرهاي وابستههاي  آزمون آزمون با کنترل پیش پسهاي  متغیري روي نمرهحلیل کوواریانس چندنتایج ت .3جدول 
 مجذور اتا P  فرضیه df اشتباه F Df  مقدار  نام آزمون  اثر

  59/0  00/0  31  4  51/11  59/0  آزمون اثر پیالیی  گروه
P< 01/0 * 

 و کنترل در باورها و خودکارآمدي معلمانمتغیره تفاوت دو گروه آزمایش آزمون تحلیل کوواریانس چندنتایج . 4جدول 
  شاخص آماري                     

  منابع متغیر وابسته
  مجموع

  مجذورات
  درجات
  آزادي

  میانگین
  اتا  سطح معناداري F  مجذورات

  
  

  گروه 

  باورهاي هنجاري
  مندانه باورهاي جرأت

  باورهاي اجتنابی
  خودکارآمدي در مدیریت رفتار

72/160  
11/80  
15/10  
24/91  

1  
1  
1  
1  

72/160  
11/80  
15/10  
24/91  

95/16  
57/15  
14/3  
15/14  

00/0  
00/0  
08/0  
001/0  

33/0  
31/0  
08/0  
29/0  
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هنجاري که از راهبردهایی نظیر جدا کردن 
کنند، شیوع کمتري  میاز یکدیگر استفاده آموزان  دانش

کنند و  میهایشان تجربه  از قلدري را در کالس
کنند تا از  میبرعکس معلمانی که قربانیان را تشویق 

میزان بیشتري از قلدري را خواهند  ،خود دفاع کنند
نین روابطی بین داشت، الزم است تا در پذیرش چ

هایی  گیري متغیرها تأمل بیشتري شود زیرا چنین نتیجه
دست آمده از پژوهش میشنا، ه هاي ب در مقایسه با یافته

 )، تروفی و همکاران2005( 1اسکارسلو، پپلر و وین
) 1389( چاري، سماوي و محمدي ) و حسین2012(

وضعیت روانی قربانیان قلدري که قادر به دفاع  ةدربار
با استناد  مورد انتقاد قرار گرفته است. ،خود نیستنداز 

به مطالب فوق روشن است که دیدگاه هنجاري 
برانگیز  قلدري کالس چالشهاي  معلمان در موقعیت

باورهاي هنجاري معلمان و رفتار بر اساس این  است.
تواند نتیجه عدم شناخت کافی از  مینوع باورها 

منفی این رفتارها ماهیت و انواع قلدري و پیامدهاي 
کالس عالوه بر قلدر و قربانی آموزان  دانشبراي همه 

در ارتباط با قلدري، از ها  باشد. بنابراین ارائه آموزش
است در شناساندن ماهیت واقعی  که توانسته آنجایی

 بر باور و دیدگاه ،مؤثر باشدآموزان  دانشله مسئ
 هنجاري معلمان اثرگذار بوده و از میزان این نوع

کاسته است. از سوي دیگر، معلمان با ها  گرایش
مستقیم در  ۀباورهاي هنجاري چندان تمایلی به مداخل

تواند عالوه بر نوع باور  میدهند که  میموقعیت نشان ن
دلیل عدم مهارت کافی در مقابله با قلدري ه آنان ب

شود تا معلمان از  میله موجب همین مسئباشد. 
از آموزان  دانشجدا کردن  مانند نهراهبردهاي منفعال

یکدیگر بیشتر استفاده کنند. در پژوهش حاضر 
مشاهده شد که پس از افزایش مهارت در مدیریت و 
مقابله با قلدري معلمان تمایل کمتري دارند تا به 
قلدري به عنوان یک ابزار اجتماعی و رفتار طبیعی که 

                                                             
1. Mishna, Scarcello, Pepler & Wien 

ارائه هاي  بخش باشد، بنگرند. آموزش تواند زیان می
توان به عنوان یک  میه را با توجه به محتواي آن شد

شناختی رفتاري براي معلمان در نظر گرفت  مداخلۀ
 2که با استناد به فرایند اصالح شناختی رفتاري الیس

معلمان را هاي  ) توانسته است باورها و دیدگاه1980(
  له تعدیل و اصالح کند. درباره واقعیت مسئ

میزان  ،نشان داد پژوهشهاي  طور که یافته همان
مندانه معلمان گروه  جرأتهاي  و دیدگاهها  گرایش

ي معنادارافزایش  ،تربیتی پس از مداخلۀآزمایش 
نسبت به گروه کنترل دارد. معلمانی که باورهاي 

بیش از معلمان با باورهاي  ،مندانه دارند جرأت
هاي قلدري مداخله  هنجاري و اجتنابی، در موقعیت

آموزان آموزش دهند  دارند به دانشکنند و تمایل  می
تا روي پاي خود بایستند و مسائل را خودشان حل 

که  کنند. این گروه از معلمان معتقدند در صورتی
دیگر  ،خود درصدد مقابله با قلدر برآیندآموزان  دانش

مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. بنابراین 
حل مسئله به هاي  شیوه معلمان با آموزش

آموزان، مداخله غیر مستقیم براي مقابله با قلدري  شدان
  دهند.  میانجام 

 پژوهش فریسن و همکارانهاي  با استناد به یافته
توان  می) 2003) و چانگ (2006( )؛ گینی2012(

مندانه معلمان راجع به  گفت که باورهاي جرأت
قلدري هاي  شود آنها در موقعیت میقلدري موجب 

ا مدنظر قرار دهند و به راهبردهاي فعاالنه ر
بپردازند. بنابراین آموزان  دانشمختلف هاي  آموزش

بیش از ها  چنین باورها و مداخالت فعاالنه در موقعیت
باورهاي منفعالنه معلمان به قلدري نظیر باورهاي 

هاي  و آگاهیها  اجتنابی و هنجاري نیاز به مهارت
که معلمان  رسد زمانی میمعلمان دارد. به نظر 

ها  الزم را در این زمینههاي  و مهارتها  موزشآ
نداشته باشند، گرایش چندانی نیز به مداخله در 

                                                             
2. Ellis 
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موقعیت نخواهند داشت. از سوي دیگر با وجود 
کاربردن صحیح این ه مندانه، ب داشتن باورهاي جرأت

که به تشدید  مندانه در صورتی راهبردهاي جرأت
ز به ارائه منجر نشود، نیاآموزان  دانشمشکالت بین 

تخصصی به معلمان در این زمینه دارد. هاي  آموزش
یافته پژوهش را مبنی بر افزایش  ،توضیحات فوق
مندانه معلمان در گروه آزمایش پس از  باورهاي جرأت

اجراي برنامه شناخت و مدیریت قلدري نسبت به 
ة کند زیرا افزایش آگاهی دربار میگروه کنترل تبیین 

اري مهم براي تغییر وضعیت معلمان عنوان ابز له بهمسئ
در مقام مقابله با آن بوده است و در باورها و 

  ازتاب داشته است.آنان بهاي  دیدگاه
 ۀهاي پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی برنام یافته

مداخله بر نوع باورهاي معلمان درباره قلدري با 
- )؛ کوچندرفر2002( هاي پژوهش تروپ و الد یافته

 )؛ چانگ2012( )؛ دیاموند هایک2008( الد و پلتیر
)، اسمیت 2006(  )؛ گینی2003( )؛ یون و کربر2003(

)، 2004( کارلسون و هورن -) و نیومن2000( و شا
باشد. پژوهشگران اخیر با استفاده از  میهمسو 

یابی ارتباط متغیرهاي  و مدلاي  تحقیقات رابطه
ا اند. در پژوهش حاضر متغیره پژوهش را بررسی کرده

تا آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند  صورت به
تربیتی بر باورهاي معلمان  اثربخشی برنامۀ مداخلۀ

  درباره قلدري مشخص شود.
دهد که افزایش  مینشان ها  بخش دیگري از یافته

آنان در هاي  آگاهی معلمان درباره قلدري و مهارت
مقابله با آن، میزان کارآمدي ادراك شده معلمان در 

یت رفتار کالس را افزایش داد. با افزایش میزان مدیر
رود آنان تمایل  میمعلمان، انتظار هاي  آگاهی و مهارت

خاص هاي  بیشتري براي مقابله و مداخله در موقعیت
 داشته باشند. زمانیآموزان  دانشکالس نظیر قلدري 

آموزان  دانشهاي  که معلمان در مدیریت بدرفتاري
نند توانمندي ادراك شده آنان هایی را تجربه ک موفقیت

یابد  میدرباره خود همراه با کاهش اضطراب افزایش 

و در نتیجه تمایل بیشتري براي مداخله در مسائل 
  کالس خواهند داشت. 

اساس تئوري کلی پژوهش برهاي  یافته
باشند. بر  می) قابل تبیین 1997( 1خودکارآمدي بندورا

ایف خود به اساس این تئوري افراد براي انجام وظ
گیري  مفهوم مثبتی از خودکارآمدي نیاز دارند. شکل
هاي  خودکارآمدي با وساطت کسب دانش و مهارت

پذیرد و باز بر  میاو صورت هاي  شخص و تجربه
اساس همین نظریه خودکارآمدي شکل گرفته از طریق 

و الگوهاي فکري افراد بر انتخاب ها  باورها و نگرش
   گذارد. میثر رفتارها و اعمال آنها ا

با افزایش شناخت، آگاهی و مهارت معلمان از 
ها  دنبال آن اصالح و تغییر باورها و نگرشه یکسو و ب

 ةآنها دربارهاي  گیري درباره قلدري، انتخاب و تصمیم
و مقابله با آن تحت تأثیر قرار آموزان  دانشقلدري 

گرفته است. بنابراین اگر اعضاي مدرسه خودکارآمدي 
 ،جهت مداخله در موقعیت قلدري داشته باشند باالیی

یابی به  هایشان تا دست تالش بیشتري در اجراي برنامه
خواهند کرد. در کل مطابق با  بخش رضایتپیامدهاي 

توان گفت که احساسات و عواطف  مینظر بندورا 
خودکارآمدي معلمان، اهداف و رفتارهاي آنان را در 

 فراوانی هاي وهشپژ دهد. میکالس تحت تأثیر قرار 
خودکارآمدي ادراك شده معلمان در  اهمیت زمینۀ در

کالسی و متغیرهاي مربوط به آن انجام هاي  موقعیت
تخصصی هاي  اند که اجراي دوره شده و تأکید کرده

براي افزایش اطمینان معلمان در مدیریت رفتارهاي 
و اجتماعی کالس باید مورد توجه قرار گیرد.  پرخطر

پژوهش حاضر  از یافتهها  گروه از پژوهشنتایج این 
هاي  مبنی بر اثربخشی مداخله در آگاهی و مهارت

معلمان بر میزان کارآمدي آنان در مدیریت رفتار 
چاري و همکاران،  (حسین کنند میکالس حمایت 

؛ اورپیناس، هورن و 2009؛ چارلتون، 1389
؛ نیل و استفسون، 2009؛ کایکی، 2003، 2استانزیسکی

                                                             
1. Bandura 
2. Orpinas., Horne & Staniszewski 
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ز پژوهش حاصل اهاي  ). در ارزیابی کلی یافته2012
با ها  تربیتی در کالس حاضر که با رویکرد مداخلۀ

محور انجام شد،  قلدري معلمضد هاي  تأکید بر برنامه
و اي  حرفههاي  معلوم شد که با اجراي چنین دوره

هاي  و مهارتها  توان آگاهی میتخصصی براي معلمان 
علمی در زمینه اختالالت  جدیدهاي  معلمان را با یافته

مقابله با آن افزایش هاي  و شیوهآموزان  دانشرفتاري 
  داد.

یابی به  دست منظور بهشود  میدر پایان پیشنهاد 
باورها و رویکردهاي  در زمینۀ تر ارچوب کلیهچ

معلمان راجع به قلدري و خودکارآمدي ادراك شده 
رد نیز با معلمان ماي  آنان در این زمینه، پژوهش مشابه
تر براي کل معلمان  انجام شود تا بتوان به نتایج جامع

  دست یافت.
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