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 چکيده
مدار و هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجان

باشد. روش سال پسر می 21الی  9رفتاردرمان اقتصاد ژتونی بر بهبود قلدری کودکان 

ابزرا اند آزمودنی به روش در دسترس انتخاب شده 12آزمایشی است که پژوهش شبه

ویز نی بالینی و مقیاس قلدری ایلیی بالینی، مشاهدهها شامل مصاحبهگردآوری داده

است. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو درمان بر کاهش رفتاری قلدری مؤثر 

مدار نسبت به اقتصاد ژتونی بهبودی بیشتری است ولی درمان شناختی رفتاری هیجان

ی پیگیری با این، بازگشت )عود( رفتار قلدری در مرحلهشود. عالوه بر را موجب می

 .نسبت به روش دیگر بسیار کمتر است ECBTدرمان 

 .مدار؛ اقتصاد ژتونی؛ قلدریدرمان شناختی رفتاری هیجان : يديکل واژگان
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  3، مهبد فدایی فوالدي 2 ، احمدعلی ناجی 1 ریحانه کسائيان

 .شناسی بالینی دانشگاه سمنانکارشناسی ارشد روان 2
 .شناسی بالینی دانشگاه سمنانکارشناسی ارشد روان 1
 .تربیتیشناسی تربیتی دانشگاه عالمه دانشجوی کارشناسی ارشد روان 1

 

 نام نویسنده مسئول:

 احمدعلی ناجی

مدار ي اثربخشی درمان شناختی رفتاري هيجانمقایسه

 و رفتاردرمانی اقتصاد ژتونی بر رفتار قلدري پسران
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 مقدمه
 لشک و شده ریزیپایه فرد شخصیت این دوره در چرا که دانست کودکی ی زندگی تحولی هر انسانی را دورانمرحله ترینتوان مهممی

 ائلمس و عاطفی مشکالت به توجهیبی از اوایل بزرگسالی، و نوجوانی در دوران های رفتاریاختالل و هاچنین بیشتر ناسازگاریهم. گیردمی

بنا به  در همین راستا، .(1222، 2مورای و فارینگتون) شودمی ناشی تکامل کودک و رشد روند درست عدم هدایت و این دوران رفتاری

های روانی دوران کودکی که باعث مراجعه به متخصصان بهداشت روانی ترین اختاللعمدهی که صورت پذیرفته است، ای آماری متعددهبررسی

 مختلف هایفرهنگ در شده انجام مطالعاتهمچنین،  .(1222، 1یز و بروسنلمک ترسون،یجانگسما، پ)است  1های رفتاریشود، اختاللمی

 ردکارک در اختالل باعث که هستند رفتاری مشکالت دچار مدرسه از قبل و مدرسه سنین کودکان از توجهی قابل درصد است که داده نشان

در نتیجه  (.1222، 2دارد )موغان، رو، مسر، گودمن و ملتزر آنان اجتماعی کارایی و ارتباط بر یادگیری، منفی آثار شود ومی خانواده و کودک

 مشکل شدن حاد از این که هم و مقرون به صرفه است هم پذیرد صورت درمانی هایطرح قالب در اگر به خصوص دار،مشکل کودکان به کمک

 و سمیج سالمت و تحصیلی شغلی، اجتماعی، مشکالت بروز سبب قلدری و پرخاشگری کنترل عدمچرا که  کندمی جلوگیری بزرگسالی در

 و زهکاریب افسردگی، تحصیلی، افت مدرسه، در کم سازگاری سیگار، کشیدن الکلی، مواد از استفاده کننده بینیپیش و شودمی نوجوان روانی

های سنی نه تنها جنبه درمان دارد این گروه هایحل مشکلاز سوی دیگر،  (.1221 ،5چیپ و کیوسپ دیس) است نوجوان در دیگر هایاختالل

قلدری رفتاری،  هایناهنجاریترین نوع شایع در این میان یکی از (.1226،  6گردد )مک کارتنی و فیلیپسمی محسوببلکه نوعی پیشگیری 

 (ی)تکرار ( و مداومیشناختروانیا  یزا )جسمانبآسی قصدمندانه، که آشکار پرخاشگرانهی اعمال و رفتارها یسر کیبه  یقلدرباشد. می

 راخود  ،یکه فرد قربان یطی. شراردیگیقدرت صورت م ینامساو طیدر شرا یقربان کی هیپرخاشگر علفرد شود که توسط یاطالق م هستند،

در  جیاز مشکالت را یکی یقلدر .ورزندیبر عملکرد قلدرانه خود اصرار م نیمدت نامع یتصور کرده و افراد پرخاشگر برا یناتوان از دفاع شخص

 یپرخاشگر یرندهیممکن است دربرگکه کند یتر حمله مفیضع فرد کیتر به یفرد قو کیدهد که یرخ م یمدرسه است و در زمان نیسن

 . (1229، 7)وانگ، النوتی و نانسل مانند فحش دادن باشد یکالم ریمانند هل دادن و پرخاشگ یبدن

مورد توجه قرار نگیرد به اشکال  که اگر (8،1222ح پایین است )چن و آسترطترین اشکال خشونت سرفتار قلدری از شایعهمچنین، 

 زانیاز ملذا انجام نشده و  یدر مورد قلدری جامع قیتاکنون تحق ،رانیمورد ا در (.91222،شود )یورتال و آرتوترناک خشونت تبدیل میطخ

 21حدود  دهدینشان م (2192سپهریان، محمدی و بلوتک ) قیالبته تحق در دست نیست. یقیآموزان اطالع دقدانش نیدر ب دهیپد نیا وعیش

ختلف مقاطع تحصیلی و وح مطلعات مختلف در سراسر دنیا حاکی از شیوع پدیده قلدری در سطام اند.هداشت قلدری آموزاندرصد از دانش

بع گوناگون گزارش درصد در منا 72تا  25ها از شیوع رفتارهای قلدرمآبانه در دوره نوجوانی بین آموزان با این پدیده است. ارزیابیدرگیری دانش

آموزان کشورهای یابی اخیر، میزان شیوع قلدری را در بین دانشنتیجه تحقیقات زمینه(. 1222 ،22شده است )رز، اسپالگه، آراگون، و الیوت

. باشدقلدری میدهنده رشد قابل توجه  که آمار ارائه شده نشان (1222 ،22کند )بلک، ویلنز و واشینگتوندرصد گزارش می 52 مختلف قریب به

 .های محدودی بر آن انجام شده استشناسی است که درماناز سوی دیگر متغیر قلدری، مفهومی نسبتاً جدید در ادبیات روان

رویکرد رفتارگرایی به ویژه های پرخاشگری و قلدری از های متمادی پژوهشگران و درمانگران برای برطرف کردن نشانهدر طی سال

. یکی از (1222، مش و وولف) های بسیاری استتر هدف پژوهشهای مؤثرتر و کاملبردند، اما امروزه تدوین درمانبهره می اقتصاد ژتونی

های شناسایی و تشخیص هیجانات است که با تأکید بر مهارت 21مدارهای مؤثر بر پرخاشگری کودکان درمان شناختی ـ رفتاری هیجاندرمان

نی(، نحوه صحیح ابراز هیجان با توجه به موقعیت اجتماعی )فهم هیجان(، کاهش شدت هیجانات منفی پیش از خود و دیگران )آگاهی هیجا

، پردازد )اسپنسر، فراوان، سورمن، پتیمیهای شناختی و رفتاری به اثرگذاری بر عالئم منفی کودک بروز پاسخ )تنظیم هیجانی(، در کنار فن

خواهد به افراد کمک کند تا ی درمان شناختی ـ رفتاری است که می، مدل پیشرفتهمداریجانه شناختی رفتاری درمان(. 1222، 21کالکر

                                                           
1- Murray & Farrington 
2- Behavioral disorders 
3- Jongsma, Peterson, McInnis & Bruce 
4- Maughan, Rowe, Messer, Goodman & Meltzer 
5- Disqiuseppe & Chip 
6- MC Cortuney & Philips 
7- Wang, Iannotti & Nansel 
8- Chen & Asto  
9- Yurtal & Artut 
10- Rose, Espelage, Aragon & Elliott 
11- Black, Weinles & Washington 
12- Emotion-focused cognitive behavioral therapy 
13- Spenser, Faraone , Surman, Petty & Clarkr 
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اهش ها را کای مثل پرخاشگری، مشاجره، دعوا و امثال اینبتوانند فشارهای هیجانی را در خودشان ارزیابی کنند تا نیازشان به رفتارهای مقابله

 (.1221، 2و مارتی )اسلیتردهند 

شود. ( در پژوهشی دریافتند که آموزش شناختی رفتاری سبب کاهش پرخاشگری و زورگویی می2195پور، هویدا و ذبیحی )حاتمی 

 1سوفرونوف، اتوود و هینتوننیز تکرار شده است.  (1225صداقت، مرادی و احمدیان ) (،1222) 1و همکاران های بارنسپژوهشاین یافته توسط 

که قلدری  ها نشان دادیافته. قلدر ترتیب دادند کودکان با اضطراب برای ECBT مداخله اثربخشی ارزیابی یمطالعه ( پژوهشی را با هدف1225)

 که داد نشان جوانان ینمونه ای بامطالعه ( در1226) 2مشاهده شده توسط معلمان و گرازش شده توسط والدین کاهش داشته است. هافمن

 درمان از پس مداخله گروه در قلدری کند که رفتارهای( بیان می1227رو بوده است. همچنین ایزوانتی )بهطی روند درمان با کاهش رو قلدری

 یابد.می کاهش توجهی قابل میزان این روش درمانی به با

رغم ادند علیی ارزشیابی برنامه اقتصاد ژتونی، نشان د( در پژوهش خود درباره1222) 5ریتمن، مورفی، هاپ و اُکالهاناز سوی دیگر، 

های کنترل وابستگی که به صورت فردی و گروهی اعمال شدند، باتوجه به نرخ رفتارهای های کالسی در اثر برنامهها و خشونتکاهش تخطی

ه دثباتی، تغییرات مطلوبی را در کاهش نرخ رفتارهای خشونت آمیز موجب شی ژتونی به طرز بیآموزان توسط معلم، برنامهی دانششدهثبت

ای که هم از راهبردهای پیشین چون ( در پژوهش خود با استفاده از پکیج مداخله1222) 6همچنین دی مارتینی اسکالی، بری و کهل است.

 برده است درصدد کاهش رفتارهایمی ی هزینه پاسخ، بهرهوضع قانون کالسی و هم از تقویت مثبت چون اقتصاد ژتونی و هم از تکنیک کاهنده

درصد  22ای، میانگین درصد رفتارهای مخرب از طی طرح بازگشتی چندخط پایه آموزان برآمدند و متوجه شدند که درمخرب گروهی از دانش

ای آنان درصد رسیده است که گواه اثر معنادار پکیج مداخله 15درصد در طول درمان کاهش یافته و پس از بازگشت، این نرخ به  12به 

دبستانی پرداختند و زشی برای رفتارهای مخرب کودکان پیشآموای روان( به بررسی چند روش مداخله1222) 7و همکاران راسل باشد.می

یار دبستانی بسهای اجتماعی کودکان پیششده و اختالل در مهارتنتیجه گرفتند که رفتاردرمانی کالسی در کاهش مشکالت رفتاری درک

 باشد. مؤثر می

( و نیز اقتصاد ژتونی است و همچنین قصد ECBTدار )مجایی که هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری هیجاناز آن

 های پژوهش به شرح زیر است:رود که این دو درمان را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد، فرضیهآن می

 شود؟دار سبب کاهش رفتار قلدری میآیا درمان شناختی رفتاری هیجانالف( 

 شود؟قلدری میب( آیا درمان رفتاری اقتصاد ژتونی سبب کاهش رفتار 

 شود؟مدار سبب بهبودی بیشتری نسبت به درمان رفتاری اقتصاد ژتونی میج( آیا درمان شناختی رفتاری هیجان

 

 روش
شهرداری به یکی از مراکز درمانی معرفی شده بودند را  12تا  25محصل که از طرف مدارس مناطق  ساله 21 تا 8 تمامی پسران بین

آزمون و آزمایشی دارای پیشطرح پژوهش از نوع نیمهشود. در همین راستا، آموز میدانش 11دهند که شامل میی آماری را تشکیل جامعه

 کننده به صورت تصادفی در دو گروههای خروج و ورود را احراز کرده بودند، افراد شرکتگری افرادی که مالکآزمون است. پس از غربالپس

گروه اول شامل روش در دسترس بوده و گیری به گمارده شدند. در نتیجه روش نمونه ر و اقتصاد ژتونیآموزشی شناختی رفتاری هیجان مدا

ی های قلدری به وسیلهآموزان از لحاظ وجود با عدم وجود نشانهشود. در همین راستا، تمامی دانشمراجع می 26مراجع و گروه دوم شامل  27

شناس بالینی مورد سنجش قرار گرفتند. در پژوهش ی بالینی توسط کارشناس ارشد روانمصاحبه و نیز نویزی مقیاس قلدری ایلیپرسشنامه

ها و عدم انتقال نامههای آموزشی، تکمیل دقیق پرسشها و والدین باید با پذیرش قواعد اجرای آن اعم از شرکت در تمام دورهحاضر آزمودنی

های روانی طبق معیارهای تشخیصی ( وجود اختالل2توان به )های خروج میشدند. از مالکاطالعات ارائه در جلسات به دیگران وارد پژوهش می

DSM-5  ،مانند افسردگیPTST ،ASDردد؛ گشخص میگر بررسی شده، مپزشکی که پژوهشی تشخیصی روانهای اضطرابی که در مصاحبه، اختالل

بینایی، مشکالت در شنوایی، مشکل در  ضعفهای حواس که در یادگیری مطالب ارائه شده مؤثر است مانند ها و یا اختاللوجود ناتوانی (1)

                                                           
1- Slyter & Marty 
2- Barnes 
3- Sofronoff, Attwood & Hinton 
4- Hoffman 
5- Reitman, Murphy, Hupp & O'Callaghan 
6- Martini, Bray & Kehle 
7- Russell & etc 
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فرایند ( غیبت بیش از دو جلسه از 1ی تحصیلی و عملکردی(؛ )های یادگیری(، ضریب هوشی پایین )به استناد سابقهتوانایی یادگیری )اختالل

 ی درمانی انجام گرفته است.ی پیگیری پس از گذشت دو ماه از آخرین جلسهالزم به ذکر است مرحله، اشاره کرد. ECBTدرمان 

 

 ابزار پژوهش
عبارت بوده که سه عامل قلدری،  28( ساخته شد. این مقیاس دارای 1222) 1( توسط اسپالگه و هولتIBS) 2مقیاس قلدری ایلی نویز

برای  ( قرار دارد.2ای )از هرگز= صفر تا هفت بار یا بیشتر=گزینه 5نامه بر روی طیف لیکرت کند. این پرسشگیری مینزاع و قربانی را اندازه

ی برای ضریب آلفا که پسر( اجرا کردند 128دختر و  122آموز )دانش 211( این مقیاس را بر روی 1222اعتبار و روایی اسپالگه و هولت )

ها ضریب آلفای کرونباخ عبارت بود از زیرمقیاس چنین برای هرکدام از زیرمقیاسبه دست آمد. هم 88/2بازآزمایی  ضریبو  81/2 کرونباخ

( مقیاس قلدری ایلی نویز 1222) 1ر پژوهشی که شجاع و عطا چنین د. هم88/2و برای زیرمقیاس قربانی  81/2زیرمقیاس نزاع  87/2قلدری 

دختر( اجرا کردند به این نتیجه رسیدند که این مقیاس ابزار مناسبی برای سنجش میزان قلدری  166پسر و  168آموز )دانش 512را بر روی 

و برای  82/2و زیرمقیاس نزاع  81/2، زیرمقیاس قلدری 89/2بوده و ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

 گزارش کردند.  71/2زیر مقیاس قربانی 

 

 شيوه اجرا
 ( اقتباس شده1226) 2کندال و سووگ  ECBTمدار مورد استفاده در این پژوهش از پروتکل درمان هیجان درمان شناختی رفتاری

 :و به تفکیک جلسات در جدول ذیل ارائه شده است (2192شعیری و شهریور,  ،نسب، حیدریضرغامی)
 

 کندال و سووگ  ECBTپروتکل درمان 

 محتوای جلسه جلسه

 اول
هایی که باعث افزایش هیجان آوری اطالعات در مورد موقعیتآشنا شدن با یکدیگر / توضیح اطالعاتی در مورد درمان / جمع

 های کودک در این لحظات / ترغیب والدین جهت همکاری شود و واکنشمنفی در کودک می

 دوم
های جسمانی غم و شادی / مشخص کردن سلسله مراتب مرور اهداف درمان / معرفی هیجان شادی و غم / شناسایی پاسخ

 های هیجانی اعضا /  تکلیف پذیری و مهارتبرانگیز / ارزیابی میزان آسیبهای هیجانموقعیت

 جان خشم و غرور / شناسایی پاسخ های جسمانی و اختصاصی کودک به خشم شناسایی هی سوم

 چهارم
 زا /  تغییر توجه و متوقفهای تنشها بر پاسخ فرد در موقعیتمعرفی احساس گناه / معرفی عملکرد افکار شخصی و تاثیر آن

 کردن نشخوار فکری

 پنجم
د بندی عملکرهیجانات / معرفی مفهوم امتیازدهی یا درجه با رتبطم هایتنش کنترل در آن کاربرد و آرمیدگی تمرین معرفی

 دهی به خود بر مبنای عملکرد اوفرد و پاداش

 ششم
 هاییخودگوی تغییر برای برانگیز /  تالشهای خشمها در موقعیتتکمیل تمرین شناسایی احساسات / آشنایی با خودگویی

 ایمقابله هایخودگویی به منفی

 هفتم
 هایمهارت آموزش و هیجان یبرانگیزاننده موقعیت در تغییر مهارت حل مسئله برای مدیریت هیجانات منفی /  ایجاد آموزش

 (تعارض حل و اظهار وجود گفتگو،) فردیبین

 گویی به سؤاالتها در روند درمان و پاسخمالقات حضوری دوم با والدین، جهت افزایش همکاری آن هشتم

 نهم
هایی که خشم و ناراحتی کمی با منطق مواجهه / طراحی سلسله مراتب خشم / اجرای تمرین مواجهه در موقعیت آشنایی مراجع

 کنندایجاد می

 کنندهایی که خشم و ناراحتی متوسطی ایجاد میاجرای تمرین مواجهه در موقعیت دهم

 کننداد میهایی که خشم و ناراحتی زیادی ایجاجرای تمرین مواجهه در موقعیت یازدهم

                                                           
1- Illinois Bullying Scale 
2- Espelage & Holt  
3- Shujja & Atta 
4- Suveg & Kendall & Comer & Robin 
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 دوازدهم
خاطر انجام در تکالیف خانگی در طی جلسات / تمرین مواجهه / مرور نکات جلسات قبل به صورت کاربردی / تشویق اعضا به

 طراحی خالصه جلسات درمانی در قالب یک روزنامه دیواری، فیلم یا آگهی تبلیغاتی

 

 فتارر مناسب هایکنندهتقویت جلسه این طی در: نخست جلسه استفاده شده است:همچنین در درمان رفتاری اقتصاد ژتونی از روند زیر 

 و برنامه) درمانگر و کودک حضور با)نفره 1 جلسه یک در سپس. شدند مشخص (والدین همکاری با و) کودک خود از پرسیدن با مطلوب

 1 و پایه خط منظور) افتمیمی حضور شما کالس در من که مدتی طی: شد داده توضیح کودک برای هاکنندهتقویت و هاژتون ارایه هایمالک

 کی درمانگر) کن نگاه حاال... و کوبیدیمی صندلی و میز به کشیدی،می فریاد شما گاهی که دیدممی( است آن از قبل ساعته نیم یجلسه

 هنگام و ندهی انجام را... و زدن جیغ میز، روی زدن رفتارهای اگر بعد به جلسه این از. است جایزه یک این (دهدمی نشان کودک به را ژتون

 انجام را کار این امروز توانیمی آیا. دهممی شما به ژتون یک کند، توجه دهیمی انجام که تکلیفی به معلم که کنی بلند را دستت تکلیف انجام

. گیریمی من از خوب جایزه یک و دهیمی من به را هاآن کردی جمع ژتون 1 شما وقت هر. دهممی شما به ژتون یک توانستی امروز اگر دهی؟

 کنیم؟ شروع را کار و کالس برویم ایآماده (... و تا 9 تا، 6 مثال برای) کنی جمع را بیشتری هایژتون باید خواهیمی بزرگتری جایزه اگر

 وقعیتم در درمانگر حضور با کودک سپس کند،می تصحیح را اشکاالت و دهد توضیح را کار روش او دیگر باریک تا خواهدمی کودک از درمانگر)

 باطیارت رفتار انجام برای الزم رهنمودهای بود نیاز جا هر درسی فعالیت شروع از پس. (گیردمی سر از را درسی فعالیت و ابدیمی حضور کالس

 هادام آموزدانش توسط رفتار مستقل انجام تا امر این و دهد انجام را نظر مورد ارتباطی رفتار درمانگر راهنمایی با او تا شدمی داده کودک به

 زمال هایراهنمایی دوباره جلسه شروع از پیش و شدمی حاضر کالسی موقعیت در درمانگر جلسات این طی در: سوم و دوم جلسه. کردمی پیدا

 رفتار اگر شدمی مقرر کودک، توافق با و دادمی قرار مشاهده مورد را آموزدانش رفتار سپس شد،می داده کودک به نخست جلسه همانند

 الی و شدمی داده دیگر ژتون یک دهد، انجام را ارتباطی رفتار هم باز توانستمی اگر سپس شود،می داده او به ژتون یک دهد، انجام را ارتباطی

 یک آغازین، جلسات این مورد در. کردمی دریافت کنندهتقویت یک درمانگر به هاآن ارایه با کند کسب ژتون 1 توانستمی کودک اگر. آخر

 این طی رد) گرفتند قرار خاموشی برنامه تحت نامطلوب رفتارهای ولی شد ارایه ژتون مطلوب، رفتار بروز برای جلسات این طی بود؛ حائز نکته

 شافزای جایزه دریافت برای هاژتون تعداد درمانگری، جلسات این طی در: پنجم و چهارم جلسه.( شدنمی استفاده پاسخ هزینه روش از جلسات

 و کندمی دریافت ژتون یک ارتباطی رفتار انجام با که شدمی داده الزم هایراهنمایی کودک به دوباره و شد تنظیم ژتون 5 صورت به و یافت

 هاونژت تعداد شد مقرر درمانگر و کودک توافق با و تدریج به این جلسات در: هفتم و ششم جلسه. کندمی دریافت جایزه یک ژتون 5 ارایه با

 توضیح کودک به و آغاز جلسات این طی در هم پاسخ هزینه روش از استفاده تدریج به ضمن در یابد، افزایش ژتون 6 به جایزه دریافت برای

. شد خواهد گرفته پس باز او از ژتون یک (... و زدن جیغ میز، روی زدن رفتارهای مانند) نامطلوب رفتارهای دادن انجام صورت در که شد داده

 و ارزش ها،ژتون حذف سپس و کاهش برای حال عین در. یافت ادامه هاژتون تعداد افزایش بعدی، جلسات طی در: تا دوازدهم هشتم، جلسات

 داخلهم پایان از پس. شدمی ارایه هاژتون با همراه همواره کالمی تشویق و تحسین ضمن در .یافت افزایش پشتیبان هایکننده تقویت قیمت

 .شد شروع درمانگری اثربخشی نگهداری مرحله و گرفت قرار مشاهده مورد ژتون ارایه بدون کودک رفتار درمانگری،

 

 هایافته
رفتاردرمانی اقتصاد ژتونی ( و ECBTمدار )گونه که پیش از این ذکر شد این پژوهش دارای دو گروه آزمایشی شناختی رفتاری هیجانهمان

 28/22( ±98/2و ) 62/9( ±91/2ها به ترتیب )باشد. میانگین و انحراف استاندارد سن آنکننده میشرکت 26و  27است که به ترتیب دارای 

 های توصیفی در جدول یک آمده است:باشد. همچنین دیگر یافتهمی

 به تفکيک گروه و مرحله پژوهش جدول یک ـ ميانگين و انحراف استاندارد متغير قلدري

 فراوانی انحراف استاندارد میانگین گروه مرحله پژوهش

 آزمونپیش
ECBT 27/22 28/26 27 

 26 97/25 87/21 ژتونی

 11 81/25 28/22 کل

 آزمونپس
ECBT 51/12 51/21 27 

 26 96/21 26/17 ژتونی

 11 11/21 12/12 کل

 ECBT 27/11 5/21 27 پیگیری
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 26 98/22 56/21 ژتونی

 11 1/22 87/17 کل

  

دهند که برای فهم معناداری های پژوهش طی زمان و مداخالت تغییراتی در میزان قلدری نشان میاز جدول فوق مشهود است که گروه

برای بررسی برابری ماترینس  گیری مکرر استفاده شده است. در همین راستا،این تغییرات از نظر آماری از روش تحلیل واریانس با اندازه

گیری مکرر محقق شده است فرض اول تحلیل واریانس با اندازهپیشباکس بهره برده شد که نشان داد ها از آزمون امهای گروهکوواریانس

(28/22=Mbox66/2 ؛=F6 ؛=df179/6885 ؛=df221/2 ؛<sigهمچنین اثر پیالی در آزمون .)قلدری برای اثر  متغیر با رابطه در متغیره چند های

 ها در جدول دو آمده است:درمان و نیز اثر تجمعی درمان و گروه
 

 هاي چندمتغيره جهت متغير قلدريجدول دو ـ اثر پيالي در آزمون

 مجذور اتا sig خطا  df فرضیه  F df ارزش اثر

 78/2 222/2 12 1 81/55 78/2 درمان

 29/2 222/2 12 1 7/22 29/2 درمان*گروه

 
اند و میزان قلدری طی مراحل پژوهش تغییرات معناداری ها دارای اثربخشی بودهدهد که هر دو درمان بر آزمودنیجدول فوق نشان می

داشته است. لیکن برای فهم بیشتر چگونگی تغییرات باید از آزمون اثرهای بین آزمودنی بهره جست که در جدول چهار آمده است ولی قبل از 

 آید:ها را بررسی نمود که نتایج آزمون لون در جدول سه میهای گروهبرابری واریانسآن باید 

 هاجدول سه ـ آزمون لون جهت بررسی برابري واریانس

 F df1 df2 Sig مرحله پژوهش
 66/2 12 2 29/2 آزمونپیش

 12/2 12 2 22/2 آزمونپس

 12/2 12 2 62/2 پیگیری

 

 توان مراحل تحلیل را ادامه داد.ی پژوهش با هم برابر هستند و میگانهها طی مراحل سهواریانس گروهدهد که جدول فوق نشان می

 هاجدول چهار ـ آزمون اثر بين آزمودنی

 مجذور اتا F Sig میانگین مجذورات df جمع مجذورات منبع

 88/2 222/2 76/111 68/221229 2 68/221229 جداگانه

 22/2 15/2 15/2 51/812 2 51/812 گروه

    51/629 12 81/28886 خطا
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ها تفاوت معناداری وجود دهد که اثرات درمانی طی گذر از مراحل وجود داشته ولی بین برخی از مراحل در گروهجدول فوق نشان می

 توان به نمودار زیر استناد کرد:ندارد. لیکن برای بررسی بیشتر می

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون هستند ولی آنچه که هر دو نوع درمان دارای اثربخشی قابل توجه و معناداری بین مراحل پیش و پسدهد نمودار فوق نشان می

مشهود است اثربخشی بیشتر درمان شناختی رفتاری هیجان مدار نسبت به درمان رفتاری اقتصاد ژتونی است )با توجه به شیب نمودارها بین 

بازگشت در درمان اقتصاد ژتونی به ن و پیگیری بازگشت کمتری نسبت به درمان دیگر دارد. آزموبین مراحل پس ECBTمراحل مذکور(. اما 

 آزمون نزدیک شده است.ی پیشحدی است که میزان قلدری به مرحله
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 گيريبحث و نتيجه
بر قلدری کودکان، مورد مدار و رفتاردرمانی اقتصاد ژتونی های شناختی رفتاری هیجانرفت اثربخشی درمانپژوهش قصد آن میدر این 

ها اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد ساله شهر تهران انتخاب شدند و درمان 21الی  9مقایسه قرار گیرد. در همین راستا، دو گروه از پسران 

نظر بالینی اثربخشی  مدار ازها مؤثر است ولی درمان شناختی رفتاری هیجانکه هر دو درمان در بهبودی قلدری و کاهش رفتارهای مخرب آن

ا های حاضر همسو بی پیگیری بسیار کمتر از درمان اقتصاد ژتونی است. یافتهبیشتری داشته و بازگشت )عود( رفتارهای قلدری در دوره

 (1227ایزوانتی ) و (1226هافمن )(، 1225و همکاران ) سوفرونوف(، 1225و همکاران ) (، صداقت1222بارنس )(، 2195پور و همکاران )حاتمی

 شود.مدار سبب کاهش رفتارهای قلدرمابانه و پرخاشگرانه میاست که دریافتند درمان شناختی رفتاری هیجان

 ششم یهجلس) نقش ایفای هایتمرین با را اجتماعی یپسندیده رفتارهای رفتاری ـ شناختی درماندر تبیین این یافته باید گفت که 

 پسندیده رفتارهای میزان ارتقاء و مخرب و آزاردهنده رفتارهای کاهش منظور به تواندمی روش این لذا دهدمی افزایش را( حاضر درمان

 سوی از(. 2191 همکاران، و آزاد استکی) است شده کودکان در قلدری کاهش به منجر که شود گرفته نظر در همساالن روابط در اجتماعی

 دارند یقلدر بر غیرمستقیمی و مستقیم تأثیر شود اجتماعی شایستگی و نفس عزت خودکارآمدی، افزایش سبب تواندمی درمان این دیگر

 دابعا و رفتار اصالح مسئله، حل چون مختلفی هایجنبه شامل که شوند قلدری کاهش سبب توانندمی مداخالتی همچنین(. 1226 هافمن،)

 بودن اثربخش دالیل از دیگر یکی را آن توانمی که داراست را فوق هایجنبه تمامی حاضر پروتکل(. 1227 ایزوانتی،) باشد شناختی ـ رفتاری

 .دانست شده اجرا درمان

است که ( 1222راسل و همکاران ) ( و1222) و همکاران مارتینی اسکالیدی ،(1222) و همکاران ریتمن همسو با از سوی دیگر، 

رفتار قلدری شود. در تبیین یافته باید گفت که از دیرباز به اثر خاموشی و تقویت در  شتواند موجب کاهدریافتند درمان اقتصاد ژتونی می

رود بازگشت و عود رفتار قلدری در گروه چه در این پژوهش مهم به شمار میکاهش و یا افزایش رفتارهای مدنظر دخیل بوده است. اما آن

 برود، نبی از و خاموش زودی به پرخاشگری و قلدری نامطلوب رفتار که داشت انتظار نباید ژتونی، اقتصاد روش درمربوط است که باید گفت 

. یابد ادامه خاموشی روش اجرای رغمعلی مدتی برای نامطلوب رفتارهای است ممکن بنابراین. باشدمی تدریجی روش این تأثیرگذاری زیرا

 از یکی و است شده تقویت مدت چه به و اندازه چه تا گذشته در رفتار این که دارد این به بستگی نامناسب رفتار کردن خاموش همچنین

 رغمعلی خاموشی، روش از استفاده که تاس دیگر احتمالی مشکل. باشدمی خاموشی طغیان خاموشی، یشیوه جریان در دیگر مشکالت

 دخواه طرف بر خاموشی روش یدامها با و باشد زودگذر شاید پدیده این که گرددمی ظاهر دوباره تقویت، قطع دنبال به رفتار شدن خاموشی

 .شد

ان های مؤثر بر پرخاشگری کودککی از درمانیمدار باید گفت که این درمان اما در تبیین و توضیح برتری درمان شناختی رفتاری هیجان

نحوه صحیح ابراز هیجان با توجه به موقعیت های شناسایی و تشخیص هیجانات خود و دیگران )آگاهی هیجانی(، است که با تأکید بر مهارت

های شناختی و رفتاری به اثرگذاری بر اجتماعی )فهم هیجان(، کاهش شدت هیجانات منفی پیش از بروز پاسخ )تنظیم هیجانی(، در کنار فن

بتوانند فشارهای هیجانی را در خودشان خواهد به افراد کمک کند تا می این درمان(. 1222، و همکاران پردازد )اسپنسرعالئم منفی کودک می

 (.1221ها را کاهش دهند )اسلیتر و مارتی، ای مثل پرخاشگری، مشاجره، دعوا و امثال اینارزیابی کنند تا نیازشان به رفتارهای مقابله

ا و رفتارهای ناسازگار هبه جهت کاهش نشانهو اقتصاد ژتونی  مدارهیجان درمان شناختی ـ رفتاری که گفت توانمی خالصه طور به

ای ههای دارویی برای اختاللی درمانشناسی، ارائههای رواناثربخشی درمان راه تنها که شدمی تصور این بر سابق. است ناشی از قلدری اثربخش

درمان شناختی ـ از سوی دیگر، تواند اثربخش باشد. نیز می شناسیهای رواناست که پژوهش حاضر نشان داد که اجرای درمانپرخاشگرانه 

 هاآن ظرفیت از استفاده و محیط در مؤثر عمل جهت به فرد های درونیظرفیت و های نهفتهاضطراب مقابله با بر تأکید بامدار هیجانرفتاری 

رمان د. شود روروبه تشویش بدون و با سازگاری محیط هایویژگی با فرد که دهد ارائه را مفید راهکاری که دارد سعی ممکن شکل به بهترین

 چرا کندآمادگی کسب می های اجتماعیانجام مهارت برای شناخت و بینش نظر از فرد که داد خواهد اطمینان مدارهیجان شناختی ـ رفتاری

 .است صرفه به مقرون و مؤثر دارد که اختیار در تمهیدهایی و هاروش و آموخته است را چگونگی عملکرد از مطلوبی سطح فرد که

 به توانیافت می دست بدان مدارهیجان درمان شناختی ـ رفتاری راستای در جدید علمی هایپیام عنوان به حاضر پژوهش که چهآن

سرآغاز پرخاشگری و قلدری کودکان است.  در تعامل با رفتارهای دیگران دانست که عموماً گیج کننده هایموقعیت تشخیص و ابهام حذف

 یا و کالتمش در برابر مؤثر پاسخ سبب که کرد اشاره شرایط در مقابله با این راهکارها و بندی مشکالتاولویت و توان به شناساییمی همچنین

 .گرددمی محیط از الزم بازخورد گرفتن سازگارانه و هایپاسخ سازیهای بین فردی شده و منجر به پیادهموقعیت
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