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در    یاقدام پژوه   روشبه    ابتداییآموزان پایه ششم  یکی از دانش   يپژوهش حاضر با هدف اصالح رفتار قلدر
آموز دانش ي اینمآبانه قلدر يانجام گرفته است. رفتارها و در شهرستان خداآفرین 1400-1401 یلیسال تحص

موقع گرفتمختلف  يهاتیدر  قرار  بررسی  مورد  و  گردید  دادمشاهده  مشاه  هايه .  از  استفاده  با    ده، پژوهش 
پرسشنامه و  گردآور2001(  زینوی لیا  يقلدر  يمصاحبه  برا  ي)  آن  از  پس  ا  يشد.  محقق    نیحل  با  مشکل، 

ها را اجرا کرده و آن   نیرفتار، مع  نیرا جهت اصالح ا  ییموجود، راهکارها  یو عمل  ينظر  ينه ی شیاستفاده از پ
و    یارتباط   ،یاجتماع  ي هامهارت  تیتقو  ؛یجانیهوش ه   ي هامؤلفه راهکارها عبارت بود از: آموزش    ن ینمود. ا

 ي محبت به دانش آموز وآگاه ساز  ،مثبت  ياز رفتارها  ت یحل مسئله؛ حما  ي هامهارتآموزش    ؛یخودکنترل
سا  ن یوالد دانش   همکاران  ریو  قلدري  رفتار  خصوص  نحوه در  و  مسآموز  این  با  برخورد  نتائلهي  و    جی . 

دانش آموز شده    نیدر ا  يراهکارها مؤثّر بوده و منجر به اصالح رفتار قلدر ن یا  ينشان داد که اجرا  هاه مشاهد
 است.
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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
The aim of this study was to modification the bullying 
behavior of one of the sixth grade elementary students in 
the academic year of 2021-2022 and in KhodaAfarin 
County by action research method. The bullying behaviors 
of this student were observed and examined in different 
situations. Research data were collected using observation, 
interview and Illinois Bullying Questionnaire (2001).to 
solve this problem, the researcher has defined strategies to 
modification this behavior by using the existing theoretical 
and practical literature. These strategies were: teaching the 
components of emotional intelligence;Strengthening 
social,communication and self-control skills; Problem 
solving skills training;Supporting positive behaviors, 
loving the student, and informing parents and other 
colleagues about student bullying behavior and how to deal 
with it.The results and observations showed that the 
implementation of these strategies has been effective and 
has led to the correction of bullying behavior in this 
student.. 
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 مقدمه

آموزان در مدرسه، جامعه و حتی فضاي  هاي کالمی و فیزیکی دانش ونت، پرخاشگري، درگیريهایی از خشهمواره گزارش

باعث نگرانی معلّمان، والدین و سازمان برنامهمجازي وجود داشته است. چنین رفتارهایی،  ریزي هاي آموزشی و تربیتی شده و 

و یا به بیان دیگر یکی از رفتارهایی که سبب پرخاشگري   سازد. یکی از رفتارهاي پرخاشگرانهها را ضروري میبراي اصالح آن

 ). Drosopoulos&Heald, 2008است (شود؛ رفتار قلدري دانش آموزان می

  ی ضربه زدن، طرد اجتماع   ر،یبا هدف تمسخر، تحق   شود که قدرت نابرابر شناخته میتکرار و    ،ي بودنعمد  اری با سه مع   يقلدر

با اگیرددرانجام میی، توسط فرد قلکردن قربان  يو منزو به عنوان سوء استفاده  ي ها، قلدریژگی و  ن ی .  از قدرت    مندینظاماغلب 

تعر همساالن  درمسئلهشود.  یم  فیتوسط  که  جهان   اي  عنوان    یسطح  پ  کیبه  جد  ده ی چیمشکل  سوء    يو  است.  شده  شناخته 

 ری تحت تأث  ياز کودکان را به طور جد ی برخ یاست و زندگ يانواع پرخاشگر ریو سا يقلدر ن یب  یاستفاده از قدرت تفاوت اصل

م نوجوانان  یقرار  قربان  توانند یمدهد.  (قلدر  -یقربانیا  و    یقلدر،  قربان).  Ulfah&Gustina, 2019باشند  از    ،يقلدر  انی اغلب 

و    ی روانشناخت   يهابی آس جسمان  ایمتعدد  از عالئم  حت  ی جانیه  ای ی عاطف   ، یشناخت   ،ی دست کم    ،یافسردگ   ژهیبو  يرفتار  یو 

سرخوردگ و  خشم  استرس،  و  سرزنش  ، یاضطراب  خود  و  گناه  شرمندگ  ،یاحساس  بنفس،  اعتماد  ب  یخستگ   ،یکاهش    ی و 

مشکالت    ، یحوصلگ خواب،  خودکش  یجنساختالالت  احتمال  م  یو  (یرنج   ,Beyrami, Alaei&Hassanvandبرند 

2019.( 
خود را  کند،یم يقلدر گرانید يکه برا  ي، فردساله. معموالً 3کودك  کی يبرا یحت دهدیرخ م ی هر سن و سطوح يهمه در  يقلدر

مبزرگ  يفرد برتر  و  فرد ضع  داندی تر  به  نسبت  بف یکه  ( و خشن    رحمیتر،  قلدري در    اگرچه  .)Perdew,2014است  ممکن است 

اما آنچه  محیط   موردتوجه، رفتار قلدري در مدرسه است که اگر  قرارگرفتهبیشتر پژوهشگران    موردنظرهاي مختلفی رخ دهد، 

 ). Beyrami, Hashemi, Fathi Azar &Alaei, 2012شود (قرار نگیرد به اشکال خطرناکی از خشونت تبدیل می

در مدرسه    ي قلدر  فیکودکان دارد. تعر  یو روان  یبر سالمت جسم   یو بلندمدت  تمدکوتاه  يدر مدرسه اثرات جد  يقلدر

رساندن به    بی آس   ای  یترس، ناراحت   جادی ا  باهدفکه    یروان  ای یکالم  ، یکیزی ارعاب ف   ایاست: حمله    يدی عنصر کل  ن ی شامل چند

ي کودکانی مشخص در طی یک دوره؛ رفتارهاي مکرر قلدري در  )یجسم  ای  یعدم تعادل قدرت (روان  ؛شودیمانجام    یقربان

مدرسه    تواندیممدرسه    يقلدر.  طوالنی رخ    از برگشتن   ایرفتن    درراه  ایدر  (مدرسه  . )Farrington &Ttofi, 2009دهد 

مکان ب  ی مدرسه  آموزان  دانش  که  م  شتر ی است  توسعه  و  رشد  صرف  آن  در  را  خود  (یوقت   ,Darling-Hammondکنند 

Flook, Cook-Harvey, Barron&Osher, 2020 .( 
 ,Mbahباشد (آموزان داشته  تواند اثرات نامطلوبی بر پیشرفت تحصیلی دانش محیط مدرسه ناسالم باشد، می  کهیدرصورت 

میپژوهش   ).2020 قربانی  فرد  و  قلدر  فرد  ضعیف  تحصیلی  عملکرد  به  منجر  قلدري  که  است  داده  نشان  (ها   ,Holtشود 

Finkelhor, & Kantor, 2007.(  ي در است. قلدر  یی آموزان ابتدادانش   ن یدر ب  عیو شا  ي مشکل جد  ک یدر مدرسه    يقلدر

ابتدایی عملکرد    تنهانه  مدارس  دانش بر  عاطف گذاردیم ری تأث   آموزانتحصیلی  مشکالت  باعث  بلکه   يرشدو    یاجتماع  ،ی، 



  99    ي اقدام پژوهیمطالعه کی اصالح رفتار قلدري:

است و احتماالً بر  شدهشناختهاشکال خشونت در مدارس  ن یتروحشتناكاز  یک ی عنوانبه يقلدر ). DeRosier, 2004( شودیم

ز تأث  يادیتعداد  آموزان  دانش  بنابرا)Bauman & Del Rio, 2006(  گذاردیم ری از  ا  مقابله  ن،ی.  مدارس    ن یبا  در  موضوع 

 . )Bullerman, 2006( ، اصالح شودبعد يهامشکل بزرگ در سال کیبه  شدنلیتبداز  ش یمهم است تا پ ییابتدا

م پا  یآموز قلدر و قربانکه هر دو دانش   دهدیمطالعات نشان  ادعا دارند که دانش   دارندمسئلهاز حل    ی نیی سطوح  آموزان  و 

قلدر به  پسران  م  يخصوصاً  نمآن  چراکه  شوند؛یمتوسل  کنند  دانندیها  مسئله  حل    ن یهمچن   ).Nematian,2018(  چگونه 

بسیاري  پژوهش  دادههاي  معلّمنشان  ارتباط  پایین  کیفیت  که  میدانش -اند  نیز  عمدهآموز  تأثیر  قلدري  تواند  رفتار  بر  اي 

داشته  دانش  (آموزان   Chen&AviAstor,2010;Bouchard&Smith,2017;AbdollāhiHarzand ,Mesrābādiباشد 

&Farid , 2021; Beyrami& et al, 2012.(   هاي حل توان با آموزش صحیح مهارترسد که میچنین به نظر می  جهی درنت

 آموزان اصالح کرد.هاي اجتماعی، رفتار قلدري را در دانش شاگرد و همچنین مهارت-ي معلم مسئله، بهبود رابطه

آموزان  انش از د  یک یدرهایی عملی براي اصالح رفتار قلدري  پژوهش حاضر، با استفاده از روش اقدام پژوهی، به شرح گام

 پردازد.ي ششم ابتدایی میپسر پایه 

 روش پژوهش 
پایهاصالح رفتار قلدري یکی از دانش مطالعه،    ن یا  یهدف کل   ازآنجاکه ابتدایی که در شهرستان  آموزان پسر  خدا  ي ششم 

پژوهی یک روش مطالعه و    اقدام  داده شد.  صیمناسب تشخ   یاقدام پژوه  کردیرو. بنابراین  هست  است، مشغول به تحصیل    ن یآفر

نظام میپژوهش  که  است  عملی  کمک  مند  معلّمان  به  درس  کالس  و  مدرسه  در  موجود  مشکالت  حل  در  کند  تواند 

)Hine,2013    (مشاهده، مصاحبه با معلّمان   ازجملهاي انجام گرفت،  هاي میدانی و کتابخانهروش  به  قی تحق  يهاداده  يآورجمع

در    پژوهش   .)Illinois bullying questionnaire, 2001(  زینو  یلیاقلدري    و پرسشنامهآموز  و کادر مدرسه، والدین، دانش 

 ت یموجود را به وضع  نی نامع   اینامطلوب    تیوضع  کندیم  تالش  شگر پژوه  عملیدر پژوهش  .  است  ی ف یتوص ق ی تحق   ی عمل نوع

 ).BeigMohammadi, Jafari&Salehi, 2015( دهد ریی تغ  ن یمع ایمطلوب 

 پژوهش  يها افتهی
انجام فرآیندهایی عملی    یاقدام پژوهاز    هدف آموزان پسر از دانش   یکیدراصالح رفتار قلدري    منظوربهحاضر، بررسی و 

این دانش پایه بود.  ابتدایی  مرزآبادآموز در مدرسهي ششم  نوري روستاي  استان  -ي شهید  ، شهرستان  ی شرق  جانیآذرباواقع در 

 مشغول به تحصیل بود. 1400-1401در سال تحصیلی  -ن یخدا آفر

خصوص  پ  در  و  قلدر  توان یم  يقلدر  يامدهای آثار  ف   ی عاطف   ،یاجتماع   ی منف   جینتا  تواندیم   يگفت  برا  ي ایکیزی و    ي را 

و    یجانیه  ،یاجتماع  يهادر حوزه  ییهابی همراه داشته باشد و باعث آس  به  شوندیم  يکه مرتکب قلدر  یو کسان  يقلدر  انی قربان

دانش   ی لی تحص پدر  از  و  شود  قلدر   يامدهای آموزان  تحص  توانیم  يبلندمدت  ترك  کاهش    ل ی به  ،  نفس عزتزودهنگام، 

  یرفتار ضداجتماع   ن ی اصالح ا  ن ی). بنابراAbdollāhiHarzand, Mesrābādi&Farid, 2021کرد (اشاره    ادیو اعت   یافسردگ

 باشد.یم يآموزان ضروردانش در افراد و خصوصاً 
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دادن:  از  عبارت  ییابتدا  آموزاندانش   ن ی بدر    يقلدر  يرفتارها  ن تریجیرا   ، یجسم  آزار  ظاهر،  تمسخر  ،ری تحق  ،لقب 

-Al: (ازجملهدر منابع و مقاالت متعدد،    بامطالعه  ).Ramya& Kulkarni   2011,(باشد  میو ...    یخواه باج  ،یپراکنعهیشا

Darmaki, AlSabbah& Haroun,2022;Pazhoohi, Nadi&Sajjādiyān, 2020;Elliott & Hwang & 
Wang, 2019میاآورده 1 در شکلمشخص کرده و را   يمهم و بارز رفتار قلدر يها) نشانه . 

 
 

، متوجّه  آموزانم به نام حسن از دانش   ی کی درباال    ي هانشانه  ي با مشاهده  افتم یحضور    که در مدرسه  ی لی سال تحص  ي از ابتدا

داشته باشد، در جهت رفع آن    ی در پ  توانست یرفتار م   نیکه ا  ي اری در او شدم و با توجه به مشکالت بس  یرفتار ضداجتماع   ن یا

بنابرا نمودم.  حاضر    یاصل  يمسئله  ن یاقدام  که  ن یاپژوهش  چه    چگونه  است  با  رفتار  توانمیم  ییراهکارهاو  در   را  يقلدر، 

 آموزم اصالح کنم؟ دانش 

 ) کیشواهد (  هیاولاطالعات  يگردآور
نام حسن شدم.   آموزانم به دانش از    ی کی درمشاهده: از همان ابتداي سال تحصیلی، متوجه رفتارهاي قلدرمآبانه   .۱

شدم. در مواقع حضور  آموزان دیگر میهاي حسن به دانش زمانی که در حیاط مدرسه و یا سالن بودم، متوجه زورگویی 

نیز   دفتر  و  دانش در کالس  او شکایت    مدام  از  دیگر  در  کردندیمآموزان  بودم،  ساکن  روستا  در  اینکه  به  توجه  با   .

ها افرادي با رفتارهاي قلدرانه  از خود شدم که بیشتر آن   تربزرگحسن با نوجوانان    وگذارگشتمحیط روستا نیز متوجه  

 حسن بیشتر شامل موارد زیر بود: يقلدرمآبانهو پرخاشگر بودند. رفتارهاي  

 آموزان دیگربرداشتن وسایل دانش  -

 ها آني تمسخر نام و چهره -

 هاي کالمی درگیري -

 یی آموزان ابتدادانش نیدر ب يرفتار قلدر  يهانشانه .  ):1(شکل 



  101    ي اقدام پژوهیمطالعه کی اصالح رفتار قلدري:

 تر از خود آموزان ضعیفزورگویی به دانش  -
مدیر هایی با والدین، معلّم قبلی و همچنین  ي رفتارهایی که گفته شد، موضوع را در جلسهمصاحبه: با مشاهده .۲

و  کرده  تأیید  را  موضوع  حسن،  قبلی  معلم  همچنین  و  پرورشی  معاون  گذاشتم.  جریان  در  مدرسه  پرورشی  معاون  و 

آن که  او  گفتند  در  رفتارهایی  چنین  متوجه  نیز  نظر    ن یوالد  .اندشدهها  به  ناراحت  کمی  که  چنین  آمدندیمحسن  ؛ 

کودکان نامیدند که در هر کودکی ممکن است وجود داشته    دنیاي  يهاطنتی ش ها را  رفتارهایی را طبیعی دانسته و آن

 باشد.

پرسشنامه:   .۳ از  دقیق  منظوربهاستفاده  چه  هر  پرسشنامهبررسی  از  علمی،  اطالعات  گردآوري  و  موضوع  ي تر 

) نویز  ایلی  روان)  Espelage& Holt, 2001قلدري  مقیاس  یک  پرسشنامه  این  شد.  گزارشسنجی  استفاده    ی خود 

  ی کالمهاي فیزیکی و  ) و همچنین میزان درگیريهیگو 4)، قربانی شدن (هیگو  9(  يرفتار قلدرگویه است که    18شامل  

را بررسی میهیگو  5( نویز، از روایی و  )  Chalmeh,2013(با پژوهش    مطابق  کند.)  ایلی  فرم فارسی مقیاس قلدري 

بالینی    يهاتی موقعدر    دتوانیمپایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است و   قرار    مورداستفادهپژوهشی، تربیتی و 

 است.  شدهداده، نشان 1باشد که در جدول اي میدرجه 5طیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه  يگذارنمره  گیرد.

 
 ز ینو یلیا يقلدر يپرسشنامه  گذاريه نمر ):1( جدول

 
 
 
 
 

 یدر بعد قربان  یکرد. آزمودن  لی خود تکم  يروز گذشته  30  يمعلّم و بر اساس رفتارها  ییباراهنما   را  پرسشنامه  آموز،دانش 

نتا  14  ينمره   زدوخورد و در بعد    28  ينمره   ي ، در بعد قلدر6  يشدن نمره ن   ج یرا کسب کرد.  رفتار قلدرمآبانه و    ز،ی پرسشنامه 

 .کرد  دیی تأ گری د موزانآرا با دانش   آموزاین دانش  زدوخورد 
 

 راهکارهایی در جهت اصالح رفتار قلدري انتخاب 
و اهمیت    ضرورت بهتأیید شد و همچنین با توجه    شدهيگردآورهاي  ي حسن، با استفاده از داده رفتار قلدرمآبانه  ازآنکهپس 

آسیب  است  ممکن  که  رفتاري  چنین  گروه  اصالح  همچنین  و  حسن  خود  براي  جدي  با   ساالنش همهاي  محقق  باشد،  داشته 

ي  در این خصوص راهکارهایی را جهت اصالح این رفتار تنظیم نمود تا به مرحله  شدهانجامهاي پیشین  بررسی منابع و پژوهش 

 .اوردی دربجرا ا

بر آن کنترل    ان ی مرب  ن،یاست که والد  یعل  يرها ی متغ  ییو شناسا  یاتی عمل  فیمستلزم تعر  يقلدر  اصالح رفتار و متخصصان 

بعد از رفتار    ياعتمادقابل  طور بهکه    شوندیم  ییدادهایشوند و شامل رو  افتیخارج از فرد    دیبا  ییرهای متغ   ن یدارند. چن قبل و 

  3-4( ی گاه بار) 1-2کم ( )بار 0هرگز ( طیف
خیلی زیاد (هفت  بار) 5-6( ادیز بار) 

 بار یا بیشتر) 

 4 3 2 1 0 نمره
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دارند  سازمشکل تحق وجود  م   قاتی.  قلدرینشان  که  تقو  يدهد  همساالن  توجه  با  (یم  ت یاغلب  و   )Salmivall, 2000شود 

)Soutter&Mckenzie, 2002.( 

برنامه  در  )،Ross, Horner &Higbee  2009,(  و هگبی   هورنر  روس، تأثیر اجراي  از  پژوهش خود  ي آموزشی حمایت 

رفتارهاي مثبت را براي کنترل قلدري دانش آموزان بررسی کردند که نتایج حاکی از اثربخشی این روش بود. این برنامه متکی  

بی با  مواجهه  هنگام  احترام  با  برخورد  و  مناسب  رفتارهاي  تقویت  و  حمایت  آموزش،  حذف  احترامی  بر  و    یمنف  يرفتارهاو 

 ي قلدري استفاده نکردند.در طول این دوره از واژه گاهچی ه ها آن مشکوك است.

بهNaeimavi, Maktabi&Omidian  2017,(  انیدی ام و    ی مکتب   نیماوي، ه  ر ی تأثبررسی    )  هوش  بر    ی جانیآموزش 

(دوره دوم) شهرستان   یی چهارم ابتدا  يهیآموزان پسر پادانش   یجان یهوش ه  ي هامؤلفهو    یاجتماع  ی ستگ یشا  ،يقلدر  يهامؤلفه

داد    جینتا  پرداختند.  شادگان   يها مؤلفهو    ی اجتماع  ی ستگیرا کاهش داده و شا  يقلدر  يهامؤلفه  ،یجان ی آموزش هوش ه نشان 

هوش    ،یاجتماع   يهایستگیبر بهبود شا  یجان ی آموزش هوش ه   يری کارگ به  تیاهم  جینتا  ن ی. ادهدیم  شیرا افزا  یجان ی هوش ه 

 .دنمایمی را مطرح آموزاندانش  يو کاهش قلدر یجانیه

  ـسیالو  ياز قلـدر  يری شـگیپ  يبرنامـههاي پیشگیري و اصالح قلدري دانش آموزان در مدرسه،  ترین برنامهیکی از معروف

 اسـت:  يـدی کل چهاراصلبـر  یرنامــه مبتنـشود. این بنامیده می -OBPP–اختصار بهاست که 

 بـه دانـش آمـوزان  بامحبتتوجـه مثبـت و همـراه  •

 آمـوزان دانش  قبولرقابلی غ  يرفتارها بر هاتیمحدود ـن یی تع •

 پرخاشــگرانه ــری و غ  ـممنظـّي امدهـای اسـتفاده از پ •

 ) Olweus& Limber 2010,(مقتــدر مثبــت و  يالگو کیرفتــار کــردن بــه شــکل  •

) محمودآباد  زري  و  بندك  اثربخشDehghan Banadaki& Zarei Mahmoudabadi,2020دهقان  آموزش    ی ) 

 یط ،  موثّر ی ارتباط  يهاتوان در نوجوانان با آموزش مهارتیمي را بررسی کرده و نشان دادند که  بر قلدر  ی ارتباط  يهامهارت

 و ابعاد آن را کاهش داد.  يقلدر ،ممنظّ يبرنامه کی

آنان قادر    ،یاجتماع  يها نقش   يفایافراد قلدر به ا  قیبا تشودارند که: «بیان می  )Beyrami et al  (2019,بیرامی و همکاران

ارزش و فهم  پاداش  یاجتماع  يهابه درك  برارا که آن  ییهاشده،  مهارت  ییفراهم خواهند آورد، شناسا  شانیها   يهاکرده و 

و نسبت به    نند یبب   تمتفاو  ي هاگاهیآنان خود را در جا  شودیمتفاوت موجب م  ي هارا خواهند آموخت. نقش   ن یجانش  یاجتماع 

 »ها را به خود استناد دهند.و آن داکردهی پمثبت  دگاهید یقبل يگانهی مسائل ب

آنچه   به  توجّه  راهکارهاشدهانی ب با  م   یی،  قلدر  توانست یکه  رفتار  اصالح  جهت  م  موثّر آموزمدانش  يدر  را   توانیباشد 

 نشان داد. ریز  صورتبه
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 ي اصالح رفتار قلدر يراهکارها ):1(شکل 
 

 
 اجراي راهکارها و شروع اصالح رفتار 

طول   .۱ تحصیلیدر  منظمی،  جلسه  ،سال  معاون   صورتبههاي  مدیر،  حضور  و  هماهنگی  با  ماهانه، 

شد بیشتر شامل:  . مباحث اصلی که در این جلسات مطرح میبرگزار شدو  يزیرآموز برنامهدانش پرورشی و والدین 

علمی و منطقی، تالش در جهت    صورت بهآموز  سازي والدین و سایر همکاران در مورد رفتار قلدري دانش آگاه

براي اجراي رهنمودهاي   از    شدهگفتهجلب همکاري والدین  با    وگذارگشتدر خانه و همچنین جلوگیري  حسن 

 و پرخاشگر بود. تربزرگنوجوانان 

با دانش  .۲ بامحبت  براي  برخورد  به ویژگی  توجهلبجآموز و تالش  مثبت خود و دوستانش:  او  هاي 

تقویت مثبت و تقویت منفی سعی در    يهاکی تکنغیرمستقیم و با استفاده از    صورتبهدر این مرحله معلّم    درواقع

با استفاده از روش  حمایت از رفتارهاي مثبت دانش  نارضایتی از رفتارهاي منفی او داشت. همچنین  اعالم  آموز و 

شد تا همکاري و ارتباط  هاي گروهی سعی میدر کنار بازي  ،ی و دادن مسئولیت به حسن در گروهتدریس گروه

 تقویت شود.  ش ی هایکالس هم  با آموز ي دانش دوستانه

مهارت  .۳ خودکنترلی:  آموزش  و  ارتباطی  اجتماعی،  کودکان    هرچندهاي  ذاتی،    طور بهبرخی 

پژوهش مهارت اما  باالیی دارند  اجتماعی  نشان داده که میهاي  مهارتها  این  از طریق آموزش تقویت  توان  را  ها 

 از: اندعبارتها کرد. از چندین روش براي این منظور استفاده شد که برخی از آن

راهکارهاي اصالح 
 رفتار قلدري 

 



 104 97 - 108ص ص: ، هفتم،شماره چهارم ،سال  1401بهار و تابستانتخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی ، –نشریه علمی 

از  ییگوقصه • استفاده  دارا  ییهاقصه:  یا  و  دیگران  با  ارتباط  و  دوستی  مضمون  ي  با 

 اجتماعی.  يهاتی موقع

 ارتباط با افراد  ينحوهآموزش معرفی خود به دیگران، صحبت با دوستان و  •

، هاانسانبر نقاط مشترك    دی تأک مهربانی و کمک به همدیگر با    يآموزان برادانش ترغیب   •

 هاي دوستی. ها و نقاط مثبت افراد و همچنین مزیتخوبی

زیر را به کودك   يهامهارتدر این مرحله سعی کردیم    یطورکلبهحل مسئله:    يهامهارتآموزش   .٤

 آموزش دهیم: 

 مشکل فیتعر •

 ها حلراهفکر کردن به   •

 ی عواقب احتمال  ین یبش ی پ •

 حل راه ن ی مؤثرتر انتخاب •

ها، معلم با همکاري کودکان،  از این روش  یکیدراز رویکردهاي مختلفی استفاده شد.    بازهمها،  براي آموزش این مهارت

د کالس  در    ییهاش ینمارس  در  که  کرد  اجرا  با    کیآنرا  قلدر  در  می  روروبهمختلفی    يهاتی موقعکودك  که   ها آنشود 

پاسخمی ارائه دهد.  تواند  را  متفاوتی  آیا  مثال می  طوربههاي  یاد داد که  به کودك  (  کهیهنگام توان  با ما  تراز  فی ضع دوستی   (

زورگویی و گرفتن طناب از اوست؟ و   حل راهخواهیم این بازي را انجام دهیم آیا تنها  و ما هم می  کندیمطناب در حیاط بازي  

کند با کشیدن نفس عمیق یا مشغول  درست است؟ یا در نقشی دیگر کودکی که عصبانی است سعی می  حلراه ک ین یااینکه آیا 

 کردن خود به کاري دیگر عصبانیت خود را کنترل کند.

به   .٥ کودك:کمک  هیجانی  هوش  ه   بهبود  افسردگ  یجانیهوش  برابر  در  افراد  و   ،یاز  اضطراب 

ایجاد مهارت خودکنترلی و مهارت کمک خواستن به افراد براي اصالح قلدري  کند و با  یمحافظت م  يپرخاشگر

 کند. کمک می

 ) 2شواهد اطالعات ( يگردآور

آموز شاد و خوشحال شده بود  کننده بود. او یک دانش ها براي اصالح رفتار قلدري حسن واقعاً خیرهنتایج کاربرد این روش

همه با  ایجاد  که  روابط خوبی  درگیري  تنهانه.  کردیمي کودکان  نمیخودش  ایجاد  فیزیکی  و  کالمی  بروز هاي  از  بلکه  کرد 

کرد. عالوه بر کرد و کودکان را دعوت به آرامش میهایی هم در کالس و هم در حیاط مدرسه جلوگیري میچنین درگیري

  اجراشده خشی راهکارهاي  ي این مشاهدات نشان از اثرببود. همه  افتهیبهبودداري  معنی  طور بهها عملکرد تحصیلی حسن نیز  این 

 آموز داشت. براي اصالح رفتار قلدري در این دانش 
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 اعتبار آن  ن ییو تع د یجد اقدام ریثأت یابیارزش

بار دیگر داده به    آموز دانش قرار گرفت. سطح قلدري    لیوتحلهیتجزها مورد  در این مرحله  ،  همساالن  ي هاگزارشبا توجه 

پرسشنامه از  استفاده  با  همچنین  آموزشی،  همکاران  سایر  و  (والدین  نویز  ایلی  قلدري  مجدداً  2001ي  شد.   يری گاندازه) 

آموز انجام شد  ي معلّم بر رفتار قلدري دانش ، در این مرحله، چندین اقدام عملی براي ارزشیابی تأثیر اقدام و مداخلهیطورکلبه

 آمده است. 2جدول که در 
 مراحل ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ):2(جدول 

 
 

 

 

 

 

 

ي معلّم، حاکی از مؤثر بودن این رویکرد در کنترل و اصالح  و مداخله  شدهانجامارزشیابی و بررسی راهکارهاي    درمجموع
 آموز بود. رفتار قلدري دانش 

 گیريبحث و نتیجه
تحصیلی، روانی و اجتماعی را براي    بار انیزقلدري در دوران کودکی، امروزه مشکلی شایع در سراسر جهان است که آثار  

دوره در  حتی  که  آثاري  دارد.  پی  در  تماشاکنندگانش  و حتی  قربانی  و  قلدر  می  یسال بزرگي  فرد  باقی  (نیز   ,Ruedaمانند 

Pérez-Romero, Cerezo&Fernández-Berrocal, 2021(.  امر   یع ی طب یک  قلدري  رفتار  اصالح  و  پیشگیري  که  است 

هاي  پژوهش   آن و همچنین بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان است.  بارانیزضروري در جهت جلوگیري از آثار  

 Ranney(؛  )Tanrikulu & Campbell,2015دارد (روانی، اجتماعی و شخصی  بارانیز، قلدري، آثار دهدینشان م متعددي

et al, 2016(  ؛)Beran et al, 2012(  ،طول    که در  است  (داشته    ادامه  یزندگممکن   ,Williams & Guerraباشند 

 ).Copeland et al, 2013(؛ )2007

قلدري دانش  تا رفتار  انجام گرفت تالش شد  پژوهی  اقدام  به روش  پایهدر تحقیق حاضر که  نام حسن که در  به  ي  آموزي 

ي نظري و عملی حصیل بود اصالح شود. بدین منظور براي حل این مشکل، محقق با استفاده از پیشینه ششم ابتدایی مشغول به ت 

هاي ها را اجرا نمود. این راهکارها عبارت بود از: آموزش مؤلفهموجود، راهکارهایی را جهت اصالح این رفتار، معین کرده و آن

هاي حل مسئله؛ حمایت از رفتارهاي مثبت هاي اجتماعی، ارتباطی و خودکنترلی؛ آموزش مهارتمهارت  تیتقو  هوش هیجانی؛

به دانش  نتایج و مشاهدات نشان داد که اجراي این راهکارها  آموز؛ آگاهو محبت  و    موثّرسازي والدین و سایر همکاران.  بوده 

این   در  قلدري  رفتار  اصالح  به  است.    آموزدانش منجر  پژوهش شده  نتایج  با  نتایج  ؛ )Naeimavi& et al, 2017( هاي  این 

 نتیجه ابزار  فرد یا افراد درگیر  هافعالیت

 مصاحبه 
معلُم، والدین،  

مدرسه   ی کادر آموزش
 آموزان و سایر دانش

- 

و   مدرسه  کارکنان  والدین، 
در دانش را  آشکار  تغییراتی  آموزان، 

گزارش  حسن  قلدري  رفتار  اصالح 
 کردند. 

رفتار   مشاهده 
آندانش ثبت  و  ها  آموز 

 مختلف  هايتیدر موقع

دانش آموز  معلّم، 
 مداد -چک لیست موردمطالعه

تعامل    وخوخلقبهبود   و 
افراد دانش و  دوستان  دیگر  با  آموز 

 تر از خود.ضعیف 

پرسشنامه قلدري   آموزدانشمعلّم،  تکمیل پرسشنامه 
 اصالح رفتار قلدري ) 2001ایلی نویز (
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)Ross & et al,2009(  ؛)Dehestani& et al, 2019  (  و )Rueda & et al, 2021  (عالوه بر آن، پژوهش باشدیم  ھمسو .

دارد.   آموزان  دانش  قلدري  رفتار  و همچنین اصالح  پیشگیري  در  مهمی  نقش  معلّم  داد که  نشان  قلدرحاضر  معلمان  را   ياگر 

کنند،    ری تفس   يقلدر  یضمن   رشیپذ  عنوانبهمعلمان را    يمداخلهعدمآموزان  اگر دانش   ایجلوه دهند،    تی اهمیب  ای رندی بگ دهیناد

معلمان   کهیهنگام). Huesmann& et al, 1984;Burger et al,2015( افتیخواهد  ش یرفتار پرخاشگرانه افزا ادیزاحتمالبه

قلدر  کنندیممداخله   به  به  یم  انیپا  يو  م  هاآندهند،  تمادانش   جهی درنت و    ستی ن  قبولقابل  يقلدردهند که  یاطالع    لیآموزان 

 ).Campaert et al, 2017(نوع رفتار دارند  نیا هیبه توج  يکمتر

 هاي پژوهش محدودیت 
اقدام پژوهی   • به روش  اینکه، پژوهش حاضر  به  با محدودیت    ي هادادهپذیري  ، تعمیمگرفتهانجامبا توجّه  آن 

 مواجه است. 
 عدم همراهی کامل والدین و برخی از کارکنان مدرسه در طی اجراي اقدام پژوهی  •
آموز صورت نگرفته  محدودیت زمانی، پیگیري نتایج و آثار بلندمدت این اقدام پژوهی بر رفتار دانش به دلیل   •
 است.
 پیشنهادها 
تا با اجراي کارگاهپیشنهاد می • هاي ضمن خدمت، معلّمان عزیز در خصوص رفتار قلدري در  ها و دورهشود 

 کودکان و راهکارهاي اصالح آن آشنا شوند.
تا  پیشنهاد می • پژوهش شود  معلّمان،  و  با گزارش  پژوهشگران  و  داده  انجام  این خصوص  در  را  مشابهی  هاي 

 نتایج به گسترش دانش این حوزه کمک کنند.
آموزان حساسیت نشان  شود مدارس و خصوصاً معلمان به وجود چنین مشکالت رفتاري در دانش پیشنهاد می •

 داده و در جهت رفع آن اقدام نمایند.
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