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چکیده
هدف :بیانضباطیهای کالسی دانشآموزان یکی از عوامل منفی مؤثر بر بازدههای تحصیلی در کالسهای درس است.
روش :این پژوهش با هدف مقایسه میزان انواع رفتارهای بیانضباطی دانشآموزان خوشههای مختلف تشکیل شده
براساس مؤلفههای طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام شد .برای تشکیل خوشههای
دانشآموزان براساس مؤلفههای طرحواره های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده از روش چندمیانگینی در بین
یک گروه  063نفری از دانشآموزان دختر پایه دهم شهر تبریز استفاده شد.
یافتهها :بر طبق معیارها ،خوشهبندی دانش آموزان به دو خوشه بیشترین تمایز را داشت .دانشآموزان خوشه یک با
بیشترین تعداد نسبت به خوشه دوم ،میانگینهای باالتری در تمامی طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه دارند
درحالیکه در مؤلفههای عملکرد خانواده افراد این خوشه میانگینهای پایینتری داشتند.
نتیجهگیری :همچنین طبق نتایج یک آزمون  MANOVAمشخص شد که دانشآموزان خوشه یک میانگینهای
باالتری در هر پنج نوع از رفتارهای بیانضباطی دارند .یافتههای این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفههای خانوادگی و
طرحوارههای دانشآموزان بر بدرفتاریهای آنها تأکید میکند.
کلیدواژهها :رفتارهای بیانضباطی ،مدیریت کالسی ،اولیه ،عملکرد خانواده ،تحلیل خوشهای.
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 .1مقدمه
از زمانیکه مدارس شکل گرفتند و بهتبع آن اجتماعاتی از دانشآموزان ،معلمان و دیگر افراد به
وجود آمدند ،رفتارهای بیانضباطی به بخشی از این محیطهای اجتماعی تبدیل شدهاند .امروزه
افزایش بیانضباطی و تنوع آن در بین دانشآموزان ،توجه معلمان و مسئوالن آموزشی را به خود
جلب کرده است؛ زیرا این مسئله هم بهعنوان یک عامل منفی و استرسزا برای معلمان تلقی میشود
و هم به عنوان یک عامل بازدارنده از یادگیری و عملکرد تحصیلی برای دانشآموزان بهشمار میرود.
در این زمینه جونز ،کارلتن و ویلکین )1991( 1اذعان میدارند که بسیاری از معلمان مدارس ما از
مشکل بیانضباطی دانشآموزان رنج میبرند و دچار استرس و اضطراب میشوند زیرا تمام
برنامهریزیهای آنها در جهت یادگیری مطالب درسی و در نهایت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دچار خدشه میشود .درواقع رفتارهای مشکلآفرین دانشآموزان ،اغلب یک نگرانی بزرگ برای
معلمان است که تالش آنها را برای آموزش مؤثر کالسی تحت تأثیر قرار میدهد.
اگر یادگیری را هدف کالسهای درس و آموزش را وسیله نیل به این هدف فرض نماییم ،بیتردید
مدیریت کالس مؤثر بستری است که در آن برنامههای آموزشی معلم دانشآموز را در رسیدن به
یادگیری یاری میدهد .بااینوجود کالسهای درس محیطهای عاری از مشکالت انضباطی نیستند و
زمان و انرژی زیادی از هر معلمی صرف برخورد با بیانضباطیهای فراگیران میشود .مدیریت مناسب
کالس توسط معلمان اولین نکته شروع هر فرایند یاددهی و یادگیری محسوب میشود .اورستون و
وانشتاین )2336(2مدیریت کالسی را بهعنوان هرگونه عملی که معلمان برای ایجاد و گسترش
فضایی که موجب تسهیل یادگیری شود ،تعریف میکنند (ص  .)1طبق نظر مارچ کو ،کستویچز و
مارتین )2317( 0معلمان در راستای اهداف آموزشی الزم است در ابتدا شیوههای مؤثری برای مقابله با
مشکالت رفتاری دانشآموزان اتخاذ نمایند .شواهد پژوهشی نشان میدهد که مدیریت کالسی مؤثر با
پیامدهای تحصیلی و رفتاری همبستگی مثبت دارد (گاروود و ورنون-فگناز.)2317 ،1
مقابله با رفتارهای مشکلآفرین دانشآموز ان برای تمام معلمان با سطوح مختلف سابقه کاری
اساساً دشوار است .طبق گزارش مرکز ملی آمارهای تربیتی ایاالتمتحده ،معلمان برای مقابله با
بیانضباطیهای دانشآموزان از آمادگی کافی برخوردار نیستند ( .)NCES, 2311رود )2312( 1در
پژوهشی در مورد عوامل استرسزای شغل معلمی در کشور کامرون ،بدرفتاری دانشآموزان را اولین
عامل استرس شغلی دبیرستانی تشخیص داد .همچنین طبق نتایج پژوهش کازمن و اشنال)1997( 6
که بر روی پنج هزار نفر معلم آمریکایی و کانادایی انجام گرفته  60درصد از آنها گزارش کردند که
1. Jones, Charlton & Wilkin
2. Evertson & Weinstein
3. Mrachko, Kostwwicz & Martin
4. Garwood, Vernon-Feagans
5. Rhode
6. Kuzsman & Schnall

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره سیزدهم ،پاییز و زمستان 171 8931

مشکالت بیانضباطی دانشآموزان یکی از عوامل پراسترس در محیطهای آموزشگاهی است .در
داخل کشور نیز یک بازبینی از مطالعات متعدد نشان میدهد که مصرف مواد و الکل ،دزدی و
خرابکاری ،انحرافات جنسی و اجتماعی در مدارس ایران مشاهده میشود .چنین گزارشهایی نشانگر
این موضوع هستند که مشکالت مرتبط با بدرفتاری دانشآموزان و فقدان انضباط بسیار جدی
هستند و تأثیرات مخربی بر فعالیتهای آموزشی دارند( .مصرآبادی ،بدری و واحدی.)1099 ،
مشکالت رفتاری دانشآموزان در کالسهای درس از عوامل متنوع و همپوشی متأثر است .طبق
نظر بیلر ( )1071در بسیاری از موارد علل بیانضباطی دانشآموزان منحصربهفرد ،شخصی ،پیچیده و
شاید فراتر از درک و نظارت معلم است؛ ولی دالیل کلی و عمومی برای رفتار نامطلوب وجود دارند
که میتوان آنها را پیشبینی کرد .در کل باید به بیانضباطی بهعنوان مشکلی نگریست که
علتهای مختلف و چندبعدی دارد .در واقع ابعاد فردی ،خانوادگی و شناختی از هم قابلتفکیک
نیستند و در کل تمام این عوامل مربوط به فرد با عوامل مربوط به کالس به تعامل میپردازد.
در این پژوهش طرحوارههای ناسازگار اولیه دانشآموزان بهعنوان یک عامل فردی و شناختی و
عملکرد خانواده بهعنوان یک عامل خانوادگی برای بیانضباطیهای کالسی دانشآموزان لحاظ
شدهاند .در یک تعریف جامع طرحواره ها بهعنوان ساختارهای شناختی تعریف میشوند که راهنمای
شیوه مشاهده ،کدگذاری ،تفسیر و پاسخدهی به محرکهای پیرامونی هستند (یانگ ،کالسکو و
ویشر .)2330 ،1از نظر تیم و هالند )2316( 2طرحوارههای ناسازگار اولیه شیوههای معنابخشی به
تجارب و نظامهای باور افراد تلقی میشوند .طرحواره ها ضمن تسهیل کارکرد شناختی ،میتوانند
موجب تحریف در ادراک جهان اجتماعی و ایجاد مشکالت روانشناختی شوند (لوبستیل ،آرنتز و
سایزوردا .)2331 ،0طرحوارههای ناسازگار اولیه از نیازهای پایه برآورده نشده و تجارب آسیبزا
دوران کودکی و نوجوانی ناشی میشوند.
طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه در دامنه متنوعی قرار دارند ولی میتوان آنها را در پنج
دسته کلیتر دستهبندی کرد که شامل )1 :قطع ارتباط و طرد که طرحوارههای مبتنی بر آن عبارتند
از :رهاشدگی ،بیثباتی ،بیاعتمادی ،بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص ،شرم ،انزوای اجتماعی و
بیگانگی؛  )2گروه دوم شامل عملکرد خودگردانی مختل که شامل طرحوارههای وابستگی،
بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به بیماری ،خودتحول نایافته ،گرفتار شکست میباشد؛  )0گروه سوم
شامل محدودیتهای مختل (عدم وجود مسؤولیت پذیری و لذا مشکالتی در ارتباط با رعایت حقوق
دیگران ،تعهد و هدفگزینی) و طرحوارههایی که از آن سرچشمه میگیرد شامل استحقاق،
بزرگمنشی ،خودکنترلی ناکافی هستند؛  )1گروه چهارم طرحوارههای ناسازگار اولیه شامل دیگر
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جهتمندی یعنی توجه بیشازحد به دیگران و نادیده گرفتن نیازهای خود است .طرحوارههای این
حیطه عبارت هستند از اطاعت ،فداکاری ،تاییدجویی و توجهطلبی است و  )1در نهایت گروه پنجم
طرحوارههای ناسازگار اولیه دربرگیرنده گوشبهزنگی بیشازحد و بازداری یعنی تأکید بیشازحد بر
واپسزنی احساسات) است و طرحوارههای آن عبارتند از منفی گرایی ،بدبینی ،بازداری هیجانی،
معیارهای سرسختانه ،بیش انتقادی و در نهایت تنبیهگرایی است.
با توجه به اینکه نحوه عملکرد و پیشرفت فرد به شناختها و نحوه پردازش اطالعات از سوی وی
بستگی دارد ،این طرحواره ها در بروز و تداوم رفتارهای نامطلوب سهم بزرگی دارند (کرچ.)2339 ،1
پژوهشهای قبلی نشان میدهند که طرحوارههای ناسازگار اولیه با نشانگان آسیبهای روانشناختی
مانند افسردگی ،اختالل اضطراب اجتماعی ،اختالالت شخصیت مرتبط هستند (کلویت و اورو،2
2339؛ کلویت و همکاران 2310 ،و هینرچسن ،والر و امانوئل .)2331 ،0نتایج تحقیق فلینک 1و
همکاران ( )2319نشان میدهد که افراد ادارای افکار خودکشی طرحوارههای ناسازگار اولیه بیشتری
نسبت به یک گروه از افراد عادی دارند .همچنین پژوهشها نشان میدهند که بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه کودکان و گزارشهای والدین از بدرفتاریهای فرزندان رابطه وجود دارد (کار و
فرانسیس .)2313 ،1بیانضباطیهای کالسی بهعنوان یکی از مشکالت رفتاری شایع در مدارس
همچون دیگر اختالالت رفتاری میتواند از طرحوارههای ناسازگار اولیه متأثر باشد.
زمانیکه معلمان از تأثیرات احتمالی فعالیت طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه بر رفتارهای
بیانضباطی فراگیران آگاهی داشته باشند ممکن است به گونه متفاوتی با دانشآموزان برخورد کنند.
در این سطح میتوان بهجای اصالح مستقیم رفتار دانشآموز ،ابتدا شناختهای غلط دانشآموزان که
منجر به رفتارهای نامناسب میشود را اصالح کرد .اصالح شناختهای غلط بهجای اصالح موقت
تظاهرات رفتاری منجر به تغییر عمیقتر و ماندگارتری میشود.
موضوع دیگر قابلتوجه این است که طرحوارههای شناختی در بک بافت اجتماعی شکل گرفته و
توسعه مییابند؛ ازاینرو الزم است به نقش عوامل اجتماعی توجه کرد .خانواده بهعنوان اولین و
مهمترین نهاد اجتماعی بر شکلگیری شناختها و نگرشهای مطلوب یا ناسازگار دانشآموزان بسیار
مؤثر است .عالوهبر طرحوارههای ناسازگار اولیه ،عوامل خانوادگی نیز مشکالت رفتاری و ناسازگاری
دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهند .لزوم لحاظ یک عامل خانوادگی در کنار طرحوارههای
ناسازگار اولیه ،وجود یک اثر مشترک و تعاملی این دو متغیر بر رفتارهای ناسازگار افراد است .در
واقع طرحوارههای ناسازگار اولیه از شیوه ادراک اجتماعی افراد -که با تعامالت خانوادگی بسیار
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مرتبط است -اثر میپذیرد .پژوهشهای هاگ ،میسلی و دلرومه )2317( 1نشان میدهد که
طرحوارههای ناسازگار اولیه نقش میانجی در ادراک سبکهای فرزندپروری والدین را بازی میکنند.
الگوی یانگ ( )1999در مورد شکلگیری طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز تأکید میکند که این
طرحواره ها نتیجه تعامل خلقوخوی دوران کودکی با تجارب منفی با همساالن و اعضای خانواده
است که بهصورت تراکمی این الگوها را تقویت میکند.
بنا به نظر مینوچین )1099( 2وقتی نظام خانواده عملکرد سالمی داشته باشد ،اعضای خانواده
یک گروه منسجم و یکپارچه را میسازند .نتایج پژوهش کیمیایی و بیگی ( )1099در تأیید نظر
مینوچین نشان میدهد تحت شرایط تنیدگی و فشار ،توازن روابط خانوادگی از بین میرود و بین
کارکردهای ناسازگار خانواده و عملکرد کودکان رابطه وجود دارد .اختالل در عملکرد والدین میتواند
بر کارکردهای خانواده ،نقشهای خانوادگی ،پویاییهای تعامل خانوادگی و توانایی والدین برای
اجرای طر ح جامعی که برای درمان به آن نیاز است ،اثر بگذارد .عملکرد بد خانوادگی پدران و
مادران ،با عملکرد بد کودکان ،شامل اختاللهای اضطرابی شدید ،نشانگان اضطراب و بهطورکلی با
مشکالت رفتاری آنها ،رابطه معناداری دارد.
عالوهبر اثرات کلی جو خانواده بر رفتارهای دانشآموزان در محیطهای عمومی بهطور دقیقتر
پژوهشهای پیشین نشان میدهند که تعدادی از مشخصههای خانوادگی فراگیران با میزان
رفتارهای بیانضباطی و نامطلوب کالسی همبستگی دارند .پژوهش های پیشین نشان می دهند که
کیفیت پیوندها ی اجتماعی و روابط فراگیر با خانواده و مدرسه بر عواطف تحصیلی رابطه دارد
(هاشم ،واحدی و محبی 1091 ،و شیخاالسالمی و کریمیانپور .)1096 ،در تأیید این سخن ،قلیپور
و مصرآبادی ( )1096در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مهارتهای اجتماعی پایین دانشآموزان
با رفتارهای بیانضباطی بیشتر آنها همراه است .مهارتهای اجتماعی در درجه اول در محیطهای
خانواده ساختهوپرداخته میشوند .نتیجه پژوهش سپهری و مصرآبادی ( )1091نیز نشان داد که
دانشآموزان منضبط نسبت به دانشآموزان دارای مشکالت انضباطی در مقیاس عملکرد خانواده
نمرات باالتری را اخذ کردهاند .در پژوهش دیگری ازایندست فرزادی ( )1091رابطه علی شیوههای
فرزندپروری و سبکهای دلبستگی را با بیانضباطی با میانجیگری خودتنظیمی هیجانی،
مهارتهای اجتماعی و ذهن خوانی بررسی کرد .نتیجه این تحقیق نشان داد که اثرات غیرمستقیم
شیوههای فرزندپروری (مقتدرانه ،مستبدانه ،سهلگیرانه) و سبکهای دلبستگی (ایمن ،ناایمن
اجتنابی و ناایمن دوسوگرا) با میانجیگری خودتنظیمی هیجانی و مهارتهای اجتماعی با
بیانضباطی دانشآموزان رابطه دارند.

1. Haugh, Miceli & DeLorme
2. Minuchin
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با لحاظ مبانی نظری و تجربی پیشین و روابط بین متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه،
کارکرد خانواده و بیانضباطیهای دانشآموزان این پژوهش با دو هدف انجام شد :الف) خوشهبندی
دانشآموزان براساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و مؤلفههای عملکرد خانواده و ب) تعیین تفاوت
خوشههای دانشآموزان در انواع رفتارهای بیانضباطی .این پژوهش با تحقیقات پیشین این حوزه که
به بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از روشهای مانند تحلیل رگرسیون صورت گرفته ،متفاوت
است .شیوه تحلیل دادهها در این پژوهش فردمحور( 1تحلیل خوشهای )2و از لحاظ روششناختی از
روشهای جدید در علوم رفتاری است که اطالعات متفاوتی از روابط بین متغیرها بهدست میدهد.
در این پژوهش با استفاده از یکی از روشهای تحلیل خوشهای ابتدا گروههای منسجمی از
دانشآموزان براساس مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و کارکردهای خانواده تشکیل میشود و
سپس تفاوت افراد خوشهها از لحاظ انواع بیانضباطیها با یک روش چندمتغیره بررسی میشود.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرها و تفاوت گروهها نیست ،چراکه این
روابط تقریباً مبرهن است؛ بلکه مسئله تحقیق با لحاظ شیوه تحلیلی امکانسنجی شناسایی افرادی
مشخص برای فراهم کردن دانش کاربردی برای اقدامات عملی بعدی است .تحلیلهای مبتنی بر فرد
امکان شناسایی افراد خاص و تمرکز اطالعاتی بر آنها را فراهم میسازند تا اینکه در یک تحلیل
کلی فردیت آزمودنیها از دست برود .با لحاظ اهداف این پژوهش و مبانی نظری و تجربی موجود
مسئلهای که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم این است که آیا امکان گروهبندی
دانشآموزان براساس طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و کارکردهای خانواده وجود دارد؟ بهترین
گروهبندی براساس این متغیرها چیست و اینکه آیا در گام بعدی این گروهها از لحاظ انواع
بیانضباطی متفاوت هستند؟
 .2روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ روند تحلیلی جزء روشهای مبتنی بر فرد و از لحاظ اجرا جزء روشهای علی –
مقایسهای است .در تحلیلهای مبتنی بر فرد تحلیلها بهگونهای انجام میگیرند که برای هر فرد
بهصورت جداگانه اطالعات تحلیلی حاصل میشود و برعکس تحلیلهای مبتنی بر متغیر وضعیت هر
فرد در قالب جدولها و نمودارها مشخص میشود .با توجه به اهداف تحقیق در این پژوهش ابتدا
یک نمونه از فراگیران براساس مؤلفههای طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و کارکرد خانواده
خوشهبندی میشوند .در این گام ،حالت بهینه گروهبندی با لحاظ اینکه چند خوشه وجود خواهد
داشت و اینکه چه افرادی در داخل هر خوشه قرار میگیرند ،انجام میگیرد .در گام بعدی تفاوت
این خوشهها از لحاظ انواع رفتارهای بیانضباطی بررسی میشود .با توجه به اینکه بیانضباطیهای
1. person-oriented
2. cluster analysis

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هفتم ،شماره سیزدهم ،پاییز و زمستان 179 8931

فراگیران رفتاری یکدست و از یک نوع نیستند ،به شیوهای چندمتغیری تفاوت گروههای حاصل از
خوشهبندی در انواع بیانضباطیها بررسی میشود.
 .1-2آزمودنیها
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر پایه دهم شهر تبریز در سال تحصیلی 1091-96
بودند .بنابر آمار اداره کل آموزشوپرورش شهر تبریز تعداد کل این دانشآموزان بهطور تقریبی برابر
با  19333نفر بود .برای برآورد حجم نمونه در این پژوهش با مشخص شدن حجم جامعه از جدول
کرجسی و مورگان )1973( 1استفاده شد که این تعداد برابر با  063نفر بود .برای انتخاب نمونه از
روش تصادفی چندمرحلهای استفاده شد که برای این منظور ابتدا از بین پنج ناحیه شهر تبریز
بهتصادف سه ناحیه و در گام بعدی از بین نواحی منتخب دو مدرسه دخترانه بهتصادف انتخاب شد؛
در گام آخر از لیست دانشآموزان پایه دهم هر مدرسه منتخب بهتصادف  63دانشآموز انتخاب شد.
 .2-2ابزارهای اندازهگیری

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از سه ابزار اندازهگیری )1 :پرسشنامه طرحوارههای یانگ،2
 )2ابزار سنجش عملکرد خانواده 0و  )0مقیاس رفتارهای استرسزای دانشآموزان (مصرآبادی ،پیری
و استوار )1092 ،استفاده شد.
 )1پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه :پرسشنامه طرحواره یانگ (یانگ و براون )2330 ،برای
اندازهگیری طـرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه ساخته شده است .فرم کوتاه این پرسشنامه
( )YSQ – SFبرای اندازهگیری  11طرحواره ناسازگار اولیه بر اساس فرم اصلی تهیه شده است .فرم
بلند دارای  231گویه و فرم کوتاه  71گویه دارد .هر گویه بر روی یک مقیاس  1درجهای
نمرهگذاری میشود .در این پرسشنامه ،نمره باال نشاندهنده طرحوارههای ناسازگار اولیه بیشتر در
فرد است .در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه از چهار مقیاس
فرعی این ابزار شامل  )1محرومیت هیجانی ( 1گویه) )2 ،رهاشدگی /بیثباتی ( 1گویه))0 ،
بیاعتمادی /بدرفتاری ( 1گویه) و  )1بیگانگی اجتماعی /انزوای اجتماعی ( 1گویه) استفاده شد.
پورمحمد ( )1093در پژوهش خود همسانی درونی کل پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ را 3/96
به دست آورد.
 )2شیوه سنجش خانوادگی ( :)FADاین ابزار برای ارزیابی عملکرد خانواده با عنوان توصیف مدل
مک مستر از عملکرد خانواده 1توسط اپستاین ،بالدوین و بیشاپ ( )1990طراحی شده است که
دارای  63سؤال با نمرهگذاری لیکرت هفت بخشی است که با هفت مقیاس ابعاد شش گانه عملکرد
خانواده و بعد عملکرد کلی خانواده را میسنجد .در این پژوهش از سه مقیاس فرعی این ابزار یعنی
1. Krejcie & Morgan
2. Young Schema Questionnaire
3. family Assessment Device
)4. McMaster Model of Family Functioning (MMFF
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حل مشکل ،ارتباط و پاسخدهی عاطفی استفاده شد .یوسفی ( )1091در پژوهشی با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه این ابزار را بررسی کرد که نتایج نشاندهنده برازش مناسب دادهها
با ساختار ابزار است .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف برای کل پرسشنامه بهترتیب
برابر  3/90و  3/92بود که نشاندهنده پایایی قابلقبول ابزار بود.
 )3پرسشنامه رفتارهای استرسزا :در این پژوهش از پرسشنامه رفتارهای استرسزای دانشآموزان
برای سنجش میزان بیانضباطیهای دانشآموزان استفاده شد .این ابزار با هدف سنجش میزان
بیانضباطیهای دانشآموزان در مقطع متوسطه تهیه شده است (مصرآبادی ،پیری و استوار.)1092 ،
بیانضباطیهای دانشآموزان اساساً ماهیت استرسزایی دارند .در پژوهشهای پیشین از این ابزار به
تکرار برای سنجش میزان بیانضباطیهای دانشآموزان استفاده شده است (برای مثال جباری و
مصرآّبادی .)1091 ،در پژوهشهای متعدد فرم اولیه این پرسشنامه برای سنجش میزان و انواع
بیانضباطیهای دانشآموزان در کالسهای درس به روشهای دلفی و تحلیل محتوا تهیه شده است.
برای ساخت این ابزار ابتدا با یک سؤال باز پاسخ  17نفر از معلمان ،رفتارهای استرسزای
دانشآموزان را در کالسهایشان مشخص کردند .سپس پاسخهای آنها به روش تحلیل محتوا
جمعبندی و پاسخهای تکراری و بیربط حذف شدند تا آیتمهای اولیه مقیاس مشخص شود .در این
مرحله  13رفتار استرسزای دانشآموزان مشخص شدند که بهعنوان گویه های پرسشنامه مقدماتی
در نظر گرفته شد  .فرم نهایی این ابزار پس از یک اجرای مقدماتی به  01گویه کاهش داده شد.
آزمودنیها با استفاده از یک مقیاس  7درجهای لیکرت میزان رخداد انواع بیانضباطیها را مشخص
میکنند .مصرآبادی و همکاران ( ) 1092روایی سازه این ابزار را با تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و
نتیجه را مطلوب و همچنین ضریب آلفای کرونباخ را برابر  3/91گزارش نمودند که نشاندهنده
پایایی قابلقبول ابزار است.
 .3یافتههای پژوهش
برای تشخیص خوشههای فراگیران بر اساس چهار طرحواره شناختی ناسازگار اولیه (محرومیت
هیجانی ،رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری و انزوای اجتماعی /بیگانگی) و سه مؤلفه
کارکرد خانواده (حل مشکل ،ارتباط و پاسخدهی عاطفی) یک تحلیل خوشهای به روش چند
میانگینی 1با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .هدف از تحلیل خوشهای کشف یک طرح
طبقهبندی برای تعدادی از افراد در خوشههایی متجانس است؛ بهطوریکه افراد درون خوشهها از
بعضی جهات به هم شبیه باشند و از دیگر جهات با افراد دیگر خوشهها متفاوت باشند (آلدنرفر و
بلشفیلد .)1991 ،2با توجه به مشخص نبودن تعداد احتمالی خوشهها ،در ابتدا بر اساس هفت متغیر
1. K Means
2. Aldenderfer & Blashfield
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پیشبین ،آزمودنیها به خوشههای دو ،سه ،چهار ،پنج و ششتایی تبدیل شدند و سپس برای تعیین
تعداد بهینه خوشهها از تحلیل واریانس چندمتغیری ( )MANOVAبا در نظر گرفتن گروهبندی
براساس خوشههای دو ،سه ،چهار ،پنج و ششتایی بهعنوان متغیر پیشبین و نمرات چهار مؤلفه
متغیر طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و سه مؤلفه کارکرد خانواده بهعنوان متغیرهای مالک
استفاده شد.
طبق نظر مانلی 1به نقل از مصرآبادی ( )1091گروهبندی که به بزرگترین تفاوت بین خوشهها
ازلحاظ متغیرهای خوشه بندی منجر شود بهترین تمایز بین گروهی را دارد و آن حالت انتخاب
میشود .برای تشخیص توان تمایز خوشهها از مقادیر  Fمعادل الندای ویلکز جدول MANOVA
استفاده میشود .بهعبارتدیگر ،هرکدام از گروهبندیها که منجر به بزرگترین  Fشود ،آن
گروهبندی بهعنوان تعداد نهایی خوشهها در نظر گرفته میشود ،زیرا که این حالت خوشهبندی
توانسته است بین افراد از لحاظ متغیرهای دخیل در خوشهبندی ،بیشترین تفاوت را ایجاد کند .در
این مرحله ،بیشترین مقدار  Fمعادل آزمون  MANOVAدر شرایطی مشاهده میشود که متغیر
مستقل حالت دوگروهی دارد ()F=91/01؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گروهبندی به دو خوشه
بهترین حالت است.
در جدول  1آمارههای توصیفی مؤلفههای خوشهبندی در خوشه یک و دو ارائه شده است؛
دانشآموزان خوشه یک با بیشترین تعداد نسبت به خوشه دوم ،میانگینهای باالتری در تمامی
طرحوارههای ناسازگار اولیه دارند درحالیکه در مؤلفههای عملکرد خانواده افراد این خوشه
میانگینهای پایینتری دارند.
جدول  :1آمارههای توصیفی مؤلفههای خوشهبندی در خوشه یک و دو

عملکرد

طرحوارهها

شاخص
انزوای اجتماعی /بیگانگی
بیاعتمادی  /بدرفتاری
رهاشدگی  /بیثباتی
محرومیت هیجانی
حل مشکل
ارتباط
پاسخدهی عاطفی

خوشه یک ()n=161

خوشه دو ()n=111

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

21/91
21/32
20/32
21/16
12/11
11/79
17/19

1
1/1
1/10
1/9
2/21
0/30
0/62

17/19
11/02
11/11
11/19
10/1
17/26
23/92

1/60
1/11
6/26
6/20
2/62
0/01
1/07

شکل  1نیمرخهای چهار مؤلفه طرحوارههای ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی ،رهاشدگی/
بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری و انزوای اجتماعی /بیگانگی) و سه مؤلفه کارکرد خانواده (حل
1. Munelly
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مشکل ،ارتباط و پاسخدهی عاطفی) در بین دانشآموزان خوشه یک و دو براساس یک نمودار خطی
ترسیمی مبتنی بر میانگینها نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود
برای هر خوشه میانگین متغیرهای خوشهبندی با نمودارهای خطی با الگوهای مختلف ترسیم شده
است .در این نمودار در محور افقی جایگاه خوشههای یک و دو و در محور عمودی مقادیر متغیرهای
خوشهبندی ارائه شده است .نقطههای انتهایی خطوط نشاندهنده میانگین متغیرها در خوشهها
است.
30.0
بیگانگی اجتماعی
بیاعتمادی  /بدرفتاری
رهاشدگی  /بیثباتی
محرومیت هیجانی
حل مشکل
ارتباط
پاسخدهی عاطفی

25.0
20.0
15.0
10.0
خوشه یک

خوشه دو

شکل  :1نمودار خطی مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار و عملکرد خانواده در بین دانشآموزان
خوشه یک و دو

پس از بهدست آوردن خوشههای دانشآموزان ،تفاوت میانگینهای انواع بیانضباطیهای
دانشآموزان در بین خوشههای مختلف طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده تفاوت وجود
دارد؟ با توجه به اینکه در این سؤال قصد بررسی تفاوت دو گروه از دانشآموزان در انواع رفتارهای
بیانضباطی وجود دارد ،آزمون  MANOVAیا تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج آن
در ادامه ارائه میشود.
جدول  :2آمارههای توصیفی مؤلفههای بیانضباطی در بین دانشآموزان خوشههای یک و دو
نوع بیانضباطی
توهین به معلم
قانونشکنی
حواسپرتی
آزار همکالسی
مبارزهطلبی

خوشه یک ()n=161

خوشه دو ()n=111

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

69/31
01/32
11/01
02/37
22/11

9/92
7/17
9/21
1/7
1/60

61/96
21/7
13/11
29/69
23/20

12/1
7/99
11/99
7/17
6/26

در جدول  2آمارههای توصیفی مؤلفههای بیانضباطی در بین دانشآموزان خوشه یک و دو
ارائهشده است .متفاوت بودن افراد داخل خوشهها در این بخش از تحلیل نسبت به سؤالهای قبلی
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به جهت وجود دادههای گمشده در مؤلفههای بیانضباطی است .همچنان که مشخص است
دانشآموزانی که در خوشه یک بر اساس مؤلفههای کارکرد خانواده و طرحوارههای ناسازگار اولیه
دستهبندیشدهاند نسبت به خوشه دو ،میانگین های باالتری در هر پنج دسته از رفتارهای
بی انضباطی دارند .برای بررسی تفاوت فراگیران داخل دو خوشه یک و دو در ترکیب این متغیرها
آزمون  MANOVAاستفاده شده است.
یکی از پیشفرضهای آزمون  MANOVAهمگنی ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای
وابسته در داخل گروههای مورد مقایسه است .نتیجه آزمون ام باکس با مقدار  13/61و با مقدار F
معادل برابر با  0/29و معنیدار در سطح  3/331نشان داد که ماتریس واریانس -کوواریانس
متغیرهای وابسته دو گروه نسبت به هم ناهمگن هستند .با توجه به نتایج معنیدار آزمون ام باکس
از بین چهار آزمون چندمتغیری روند  MANOVAآزمون اثر پیالیی بهعنوان روند مقاومتر در مقابل
تخطی از پیشفرض همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس استفاده شد .پیشفرض دیگر آزمون
 MANOVAوجود همبستگی متوسط بین متغیرهای وابسته است که آزمون کروویت بارتلت برای
بررسی این پیش فرض استفاده شد .مقدار تقریبی مجذور کای آزمون کروویت بارتلت برابر با
 930/11است که در سطح  3/331معنیدار است؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود که همبستگی
کافی و مناسبی برای شروع روند  MANOVAدر بین متغیرهای وابسته وجود دارد.
برای بررسی تفاوت ترکیب مؤلفههای بیانضباطی در بین دانشآموزان خوشه یک و دو از آزمون
اثر پیالیی استفاده شد .مقدار آماره این آزمون برابر با  3/17و با مقدار  Fمعادل برابر با  9/99در
سطح  3/331معنیدار بود که نشانگر تفاوت بین دو گروه از دانشآموزان از لحاظ ترکیب رفتارهای
بیانضباطی است.
جدول  :3آزمونهای ولچ برای بررسی تفاوت مؤلفههای بیانضباطی در بین دانشآموزان
خوشههای یک و دو
مؤلفهها
توهین به معلم
قانونشکنی
حواسپرتی
آزار همکالسی
مبارزهطلبی

تفاوت

خطای

درجه

میانگینها

معیار

آزادی

0/11
1/99
1/12
2/9
2/31

1/19
1
1/1
3/91
3/69

171/00
231/10
161/79
112/16
172/79

t
2/09
1/99
0/90
0/01
2/92

سطح
معنیداری
3/32
3/331
3/331
3/331
3/331

با توجه به نتیجه معنیدار آزمون چندمتغیری اثر پیالیی ،برای آگاهی از تفاوتهای دو گروه در
میانگینهای متغیرهای وابسته از آزمون ولچ  -برای شرایط تخطی از پیشفرض همگنی واریانسها
 استفاده شد .نتایج این آزمونها نشان داد که در هر پنج دسته از بیانضباطیها بین دانشآموزانخوشههای یک و دو تفاوت معنیداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه میزان انواع رفتارهای بیانضباطی خوشههای مختلف دانشآموزان که
براساس مؤلفههای طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده تشکیل شده بودند ،انجام
شد .بر طبق معیارها ،خوشهبندی دانشآموزان به دو خوشه بهترین حالت خوشهبندی بود.
دانشآموزان خوشه یک با بیشترین تعداد نسبت به خوشه دوم ،میانگینهای باالتری در تمامی
طرحوارههای شناختی ناسازگار اولیه و در مؤلفههای عملکرد خانواده افراد این خوشه میانگینهای
پایینتری دارند .همچنین طبق نتایج یک آزمون  MANOVAمشخص شد که دانشآموزان خوشه
یک میانگینهای باالتری در هر پنج نوع از رفتارهای بیانضباطی دارند.
با توجه به اینکه دانشآموزان خوشه یک که بیانضباطیهای بیشتری داشتند ،همچنین دارای
طرحوارههای شناختی ناسازگار بیشتری نیز بودند میتوان نتیجهگیری کرد که بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و میزان رخداد بیانضباطیها یک رابطه مستقیم وجود دارد .نقش احتمالی
طرحوارههای شناختی ناسازگار در بروز و تثبیت رفتارهای نامطلوب دانشآموزان بر طبق مبانی
نظری و تجربی قابل پیشبین است .یانگ ( ،1999به نقل از سلیگمن و همکاران )2337 ،بر این باور
است که طرحوارههای ناسازگار در افراد به تجربه رویدادهای منفی در زندگی منجر میشود و حضور
چنین رویدادهایی در زندگی شخص ،باعث احساس فشار روانی بیشازحد و نارضایتی از زندگی
میشود .کسانی که از طرحوارههای ناسازگار بهطور افراطی استفاده میکنند ،بیشتر تحت تأثیر
حوادث منفی زندگی قرار میگیرند .در پژوهشهای استاالرد ( )2337و نوردال ،هولت و هگام
( ،)2331کسب نمرات بیشتر در پرسشنامه طرحواره یانگ با درجات بیشتر آسیبشناسی روانی و
رفتارهای استرسزا مرتبط بود .همچنین پژوهش بال و سسرو ( )2331نشان داد که رابطه
معنیداری بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و شدت اختالالت شخصیت وجود دارد.
در همین زمینه نوبره و کارورلو ( )2311در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مجرمان جنسی
دارای نمرات باالتری در طرحوارههای ناسازگار اولیه نسبت به یک گروه از افراد غیرمجرم دارند.
یافتههای بهرامی و بهرامیزاده ( )2311نیز نشان میدهد که طرحوارههای ناسازگار اولیه
پیشبینهای منفی معنادار برای میزان توافق و همنوایی است .پژوهشهای پیشین نیز نشان دادهاند
که همنوایی با پرخاشگری و عصبانیت رابطهای معکوس دارد (گالسون ،جنسن-کمپبل و
ریچاردسون .)2331 ،1برازنده ،کیسانه ،سعیدی و گوردون )2316( 2در یک مرور نظامدار به این
نتیجه رسیدند که افراد با اختالل شخصیتی مرزی در مقیاسهای مختلف طرحوارههای ناسازگار
اولیه نمرات باالیی کسب میکنند .پژوهش شوری ،استورات و اندرسون )2310( 0نشان داد که
آزمودنیهایی که سوءمصرف مواد دارند نسبت به یک گروه از افراد غیربالینی در  9مورد از 19
1. Gleason, Jensen-Campbell, & Richardson
2. Barazandeh, Kissane, Saeedi & Gordon
3. Shorey, Stuart & Anderson
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طرحواره ناسازگار اولیه نمرات باالتری دارند .همچنین پژوهشهاورسن و همکاران )2339( 1روابط
مثبت بین این طرحواره ها و روابط منفی بین همساالن و رفتار مشارکتی پائین را نشان میدهد.
یکی از توجیحات ممکن برای یافتههای پژوهش در مورد روابط طرحوارههای ناسازگار اولیه با
بیانضباطیهای دانشآموزان ،اثرپذیری مشخصههای شخصیتی از این نوع طرحواره ها است .نتایج
پژوهش تیمن )2313( 2نشان میدهد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با روان رنجوری باال،
برونگرایی پائین ،همنوائی پائین و وظیفه مداری کم مرتبط است .چنین ویژگیهای شخصیتی به
احتمال بیشتری یک دانشآموز را در دسته افراد بیانضباط قرار میدهد.
در جمعبندی مبانی نظری و پژوهشی میتوان گفت که طرحوارههای ناسازگار اولیه با فشارهای
روانی آسیبزا و رفتارهای نابهنجار در یک تعامل دوطرفه هستند .بهگونهایکه فعال شدن این
طرحوارهها بروز بسیاری از بدفهمیها و نقصانهای اداراکی و متعاقباً رفتارهای بین فردی نامطلوب
را موجب میشوند .در واقع ازآنجاکه طرحواره ها بهعنوان چارچوبی برای پردازش اطالعات بهکار
میروند و در واکنشهای افراد به موقعیتها و روابط بینفردی و در وقوع رفتارهای استرسزا و
ناسازگار دانشآموزان نقش مهمی دارند .طرحواره ها موجب سوگیری دانشآموزان در ارزیابی و
تفسیر رویدادهای کالس درس و در نهایت منجر به رخداد مشکالت در تعامل با معلمان و دیگر
دانشآموزان میشوند .پژوهشهای پیشین نیز مؤید نقش مخرب این طرحوارهها در رفتارهای افراد
در موقعیتهای مختلف است.
همچنین مشخص شد که افراد خوشه یک که دارای میانگینهای پائین در کارکرد خانواده
هستند ،بیانضباطیهای بیشتری را از خود بروز میدهند .یافتههای پژوهش در زمینه نقش
مؤلفههای خانواده در بیانضباطیهای دانشآموز ان با مبانی نظری و تجربی این حوزه همخوان است.
این یافتهها با تلویحات دیدگاه اکولوژی که اذعان میکند رفتار انسان تابع کلیه عوامل پیرامونی و
محیط فیزیکی و روانشناختی است (بران فنبرنر )1979 ،0همسو است .در تحقیقات پیشین
مشخص شده است که روابط سالم خانوادگی بر بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانشآموزان مؤثر
است .حقیقی ،شکرکن و موسوی شوشتری ( )1091بر رابطه جو عاطفی خانواده و سازگاری فردی و
اجتماعی دانشآموزان تأکید کردهاند .فوالدچنگ ( )1097نشان داد که بافت خانوادگی صمیمی با
سازگاری با مدرسه رابطه دارد .همچنین این یافتهها با نتایج تحقیقات پای لین لی ،دوگالس هامان
و کائولین چارلز )2337(1که بر همبستگی بهشدت باالی صمیمیت خانواده و توانایی فرزندان برای
سازگاری مدرسه تأکید دارند همسو هستند .در نتیجه ضعیف بودن عملکرد خانواده امکان رخداد
مشکالت انضباطی در سطح مدارس بیشتر میشود .در همین زمینه بررسیهای هندرسون،
1. Halvorsen
2. Thimm
3. Fenbrenner
4. PaiLin, Douglas & Chaolin Charles
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هایسلیپ و کینگ )2331(1نشان داده است ،خانوادههایی که ارتباط صمیمانهتری با یکدیگر دارند
فرزندانشان سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند و داشتن چنین روابطی در خانواده
پیشبینیکننده سازگاری دانشآموزان در مدرسه است .در واقع دانشآموزانی که در مدرسه از
سازگاری اجتماعی مطلوبی برخوردارند ،دارای والدینی با روابط مبتنی بر تفاهم هستند ،درحالیکه
دانشآموزان ناسازگار ،دارای والدینی هستند که از روابط صحیح و براساس تفاهم بهرهمند نیستند
(آذین و موسوی.)1093 ،
بهطور مشخص یافتههای این پژوهش نشان داد که مؤلفه حل مشکل بیشترین توان تمایز بین دو
گروه از دانشآموزان منضبط و بیانضباط را دارد .در ارتباط با حل مشکل با توجه به اینکه کالس
درس یک فضای عمومی مبتنی بر روابط بین فراگیران است ،بیتردید رخداد مشکالت ارتباطی در
چنین محیطهای پیچیده اجتماعی دور از انتظار نیست .به نظر میرسد شیوه حل مشکالت ارتباطی
با معلم و همساالن مشخصه اصلی دانشآموزان بیانضباط است .این دانشآموزان تحت تأثیر
ویژگیهای شخصیتی خاص خود (تیمن )2313 ،از شیوههای ناکارآمد برای حل مشکالت بهره
میجویند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،مالک تشخیص میزان رفتارهای بیانضباطی دانشآموزان
بود که براساس یک مقیاس خوداظهاری انجام گرفت .دیگر محدودیت این پژوهش استفاده از یک
گروه جنسیتی (دختران) و مقطع تحصیلی (متوسطه دوم) است که تعمیم نتایج به دیگر گروهها را با
محدودیت مواجه میسازد .یافتههای این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفههای خانوادگی و
طرحوارههای دانشآموزان بر بیانضباطیهای آنها تأکید میکند .هرچند در سطح عملیاتی
نمیتوان بر کارکرد خانوادهها مداخله کرد؛ چراکه نقشها و شیوههای خانواده پیش از ورود فراگیر به
مدرسه شکل میگیرند و غالباً تغییر سبکهای والدینی دشوار است .علیرغم این موضوع در
کالسهای آموزش خانواده که در مدارس برگزار میشود میتوان برای بهبود نظامهای ارتباطی
خانوادهها تالش کرد .در ارتباط با طرحوارههای ناسازگار اولیه دانشآموزان موضوع متفاوت است؛
چراکه به جهت ماهیت شناختی این ویژگی و اینکه مختص خود دانشآموزان است؛ امکان مداخله
برای اصالح آنها آسانتر است .مشاوران مدرسه بهصورت گروهی و فردی در مشاوره با دانشآموزان
بیانضباط میتوانند طرحوارههای ناسازگار اولیه دانشآموزان را تشخیص داده و اصالح نمایند.
همچنین بایستی توجه کرد که این پژوهش بهصورت علی -مقایسهای روابطی را کشف کرد؛ هرچند
طراحی و اجرای یک پژوهش آزمایشی که به آموزش اصالحی طرحوارههای ناسازگار اولیه بر کاهش
رفتارهای بیانضباطی دانشآموزان متمرکز باشد ،عنوان یک شیوه دقیقتر پژوهشی اکیداً توصیه
میشود.

1. Henderson, Hayslip & King
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