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چكيده:

بستةآموزشی،مدیریترفتار،نظریةانتخاب،بیانضباطی،دانشآموزانكليدواژهها:

سیاوش شیخ علیزاده**** جواد مصرآبادی**  ابوالفضل فرید***   مسلم امیری*  

اثربخشی بستة آموزشی مدیریت رفتار 
مبتنی بر نظریة انتخاب در کاهش 
بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه

بی انضباطی دانش آموزان در کالس های درس و محیط مدرسه همواره برهم زنندة فرایند آموزشی 
بوده و از مشــکالت رفتاری شایع در دوران نوجوانی است. هدف از پژوهِش حاضر بررسی اثربخشی 
بستة آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب در کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه 
بود. این پژوهش از نوع تک آزمودنی اســت و با خط پایة چندگانه هم زمــان و با پیگیری دوماهه 
انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان پسر پایة نهم )اول متوسطه( مدارس شهر 
جوانرود، در سال تحصیلی 1399ـ1۴۰۰، بود. از میان آن ها 3 دانش آموزی که مالک های ورود داشتند 
ازطریق مقیاس رفتارهای اضطراب آور دانش آموزان در کالس درس و به شــیوة نمونه گیری هدفمند 
انتخاب شدند. هریک از گروه ها شامل دانش آموزان و والدینشان می شد و هرکدام به صورت جداگانه 
در 12جلسه آموزش های بسته دریافت کردند. این بسته های آموزشی را پژوهشگران از پیش طراحی 
و اعتباریابی کرده بودند. داده ها به روش های ترســیم دیداری، شــاخص تغییر پایا )RCI(، فرمول 
درصد بهبودی و اندازة اثر d کوهن تحلیل شــدند. بر اساس یافته ها، اجرای بستة آموزشی مدیریت 
 )P<0/05( رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب در کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه ازنظر آماری
و بالینی تأثیر معنی داری دارد. بنابراین توصیه می شــود از آموزش های این بســته، که برگرفته از 
مبانی آموزشی  ـ  درمانی نظریة انتخاب اســت، ازطریق مراکز مشاوره و به ویژه هسته های مشاورة 

آموزش وپرورش به صورت فردی و گروهی استفاده شود.
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  مقدمه
نظم و انضباط موضوع مهمی اســت که در موفقیت زندگی فردی و اجتماعی انســان بسیار اهمیت 
دارد. مدرســه، که از ارکان مهم جامعه محســوب می شود، بدون نظم و انضباط نمی تواند به اهداف خود 
دســت یابد. یکی از رفتارهای مخرب نوجوانان، که در محیط مدرسه و کالس درس به وفور قابل مشاهده 
است، بی انضباطی1 است. این به معنی رفتاری مخرب و مختل کنندة امور ازطرِف فرد به علت ناتوانی در 
خودکنترلی و انضباط فردی درنتیجة  رشــِد ناکافی ســازوکارهای درونی مدیریت رفتار و نگرش ناقص 
و معیوب به نیازها و انتظارات دیگران و محیط اطراف اســت که باعث می شــود فرد در مقابِل رفتارش 
مسئولیت پذیر نباشد )بِلَندفورد2، 2005(. همچنین در عمل به هر نوع رفتاری اطالق می شود که جریان 
یاددادن و یادگرفتن را در موقعیتی خاص تهدید می کند و شــامل رفتارهایی نظیر دیر به کالس آمدن، 
پریدن از روی نیمکت ها، فعالیت های مخل آموزشی )صحبت خارج از نوبت و بلندشدن از روی صندلی 
بدون اجازه(، آزار کالمی یا بی احترامی به معلمان، قلدری، آزار و اذیت و فعالیت های قاچاق گونه اســت 

)آلوئه3 و همکاران، 2014(.
اهداف مجریان مدرســه در راستای اهداف کلی آموزشی، تولید شهروندانی یکپارچه و منسجم برای 
بهره مندی از آن ها و در جامعه است و این مهم تنها زمانی ممکن است رخ دهد که ازطریق مدرسه بتوان 
دانش آموزانی با شــخصیت و ویژگی های خوب پرورش داد )اودبوِد4، 2019(. بروز نگرانی و اضطراب در 
معلمان و اولیای مدرســه، اخالل در برنامه ریزی مدرســه و نظام آموزشی برای ایجاد محیطی امن برای 
فعالیت های یاددهی ـ یادگیری و همچنین ایجاد مانعی بزرگ در مســیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
ازجمله پیامدهای منفی بی انضباطی های گســتردة دانش آموزان در محیط مدرسه و کالس درس است. 
البته وقتی در آموزشگاه ها و مدارس صحبت از انضباط می شود، منظور نظم و ترتیب و سکوت دانش آموزان 
نیست، بلکه به این معنی است که انضباط باید به انگیزش فرد برای حفظ مقررات منجر شود و به صورت 

عادت درآید )قدیمی مقدم و مصرآبادی، 1396(.
فتحی آذر )1396( علل بی انضباطی های دانش آموزان را در شش دستة کلی خالصه کرده است: علل 
مربــوط به معلم، علل مربوط به دانش آموز، علل مربوط به هم کالســی ها و گروه های دانش آموزی، علل 
مربوط به مدرســه و مدیریت در آن، علل مربوط به خانواده و علل اجتماعی. پژوهش های پیشــین نیز 
در این باره بر لزوم توجه به کیفیت روابط میان اعضای خانواده و تقویت هرچه بیشــتر آن تأکید دارند، 
چراکه ویژگی های خانوادگی فراگیران با میزان رفتارهای بی انضباطی و نامطلوب کالســی همبســتگی 
دارند )شیخ االســالمی و کریمیان پور، 1397(. بر اساس نتیجة پژوهش ســپهری و همکاران )1391(، 
دانش آموزان منضبط در مقایسه با دانش آموزان بی انضباط، در مقیاس عملکرد خانواده، نمرات باالتری را 
اخذ کرده اند. کیسنر و کر5 )2004( در یک جمع بندی خانواده، همساالن و بافت های فرهنگی همچون 
مدرســه را سه عامِل اصلِی تعیین کنندة مســائل انضباطی نوجوانان در مدارس می دانند. تابر6 )2007( 

ش آموزان در مدرسه
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درزمینة تأثیِر خانواده بیان می دارد که کودکان نمی توانند صبح هنگام که به مدرســه می آیند مشکالت 
شخصی ـ   خانوادگی خود را، که ارتباطی با مدرسه ندارد، پشِت در کالس بگذارند و پس از رفتن به خانه 

به آن ها بپردازند.
لی7 و همکاران )2019( در مطالعه ای فراتحلیل در بارة بی انضباطی از مقطع پیش دبستان تا دبیرستان 
به این نتیجه رسیدند که بر اساس 65 پژوهش و 247اندازه اثر، نظم و انضباط در مدارس با خودکنترلی 
رابطة مثبت دارد )r=0/189(. درکل باید به بی انضباطی به منزلة مشکلی نگریست که علت هایی مختلف 
و چندبعدی دارد. درواقع ابعاد فردی، خانوادگی و شناختی از هم تفکیک پذیر نیستند و درکل تمام این 

عوامِل مربوط به فرد با عوامِل مربوط به کالس با هم در تعامل اند )استوار و همکاران، 1398(.
همچنین بر اساس نتایج تحقیقات مختلف، شیوع مشکالت رفتاری و انضباطی در مدارس، مخصوصاً 
مقطع متوســطة اول )راهنمایی سابق( به مراتب بیشــتر از مقاطع دیگر است. مثاًل حبیبی و همکاران 
)1394( در پژوهشــی به این نتایج رسیدند که میزان شیوع اختالالت رفتاری در دانش آموزان متوسطة 
اول 22/72 درصد و در دانش آموزان متوســطة دوم 17/1 درصد است. میزان شیوع در پسران بیشتر از 
دختران )پســران از دختران به مراتب مشکالت هیجانی و رفتاری شدیدتر و بیشتری داشته اند و بیشتر 
مشکالت رفتاری خود را به صورت رفتارهای بیرونی نظیر رفتارهای پرخاشگرانه، اطاعت نکردن و رفتارهای 
ناپسند از نگاه جامعه ظاهر می سازند(، در متوسطة اول بیشتر از متوسطة دوم و در مناطق شهری بیشتر 
از مناطق روستایی بود. همچنین بر اساس نتایج، اختالل پرخاشگری شایع ترین میزان شیوع را در هر دو 
گروهِ دانش آموزان دارد. والتر8 و همکاران )2008( نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 87 درصد 
از مدارس راهنمایی در ایاالت متحدة امریکا حداقل یک مورد خشــونت در هر مدرســه گزارش داده اند 
و در مدارس راهنمایی نیز بیشــتر از دبیرستان ها یا مدارس ابتدایی مشکالت رفتاری و پرخاشگری در 
میان دانش آموزان، زورگویی، بدرفتاری کالمی و بی نظمی گسترده در کالس درس مشاهده شده است. 
طبــق این تحقیق، دانش آموزاِن در معرض خطری که در مقطــع راهنمایی اند باور ندارند که نیاز آن ها 
به احســاس تعلق در مدرسه برآورده می شود. روساریا9 )2011( نیز بیان می کند که 76 درصد از زماِن 

معلماِن متوسطة اول در کالس صرف کنترل رفتارهای مختل کننده می شود.
مرکز ملی آمارهای آموزشی10 ایاالت متحدة امریکا در گزارش سال 2004 خود می نویسد روش های 
سنتی ای که مربیان برای حفظ نظم و انضباط به کار می گیرند، مانند اخراج از کالس در کاهش رفتارهاِی 
ُمِخل، مؤثر نیســتند. بنابراین لزوم مداخلة آموزشــی  ـ  روان شناختی مؤثر برای مدیریت رفتار و کاهش 
 )2016 ،WHO( 11مشــکالت رفتاری و بی انضباطی دانش آموزان ضرورت دارد. سازمان بهداشت جهانی
نیز در گزارشی بین المللی دو راهکار مهم پیشنهاد داد: نخست، تقویت روابط والدین و نوجوانان با استفاده 
از برنامه های مداخله ای روان شناختی؛ و دوم ارائة آموزش هایی دربارة مهارت های زندگی در مدارس برای 

حمایت روانی و اجتماعی، پیشگیری و درمان مشکالت رفتاری و روانی نوجوانان.
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بنابراین با در نظر گرفتن این شواهد، به منظور کاهش مشکالت رفتاری و انضباطی دانش آموزان در 
محیط مدرسه، مداخالت روان شــناختی مؤثر برای آموزش والدین و دانش آموزان بیش ازپیش ضرورت 
دارد. در این راه، سهم خود دانش آموزان در خودتنظیمی و اصالح رفتارهای مخرب همانند سهم خانواده 
بســیار ضروری است، چراکه در شیوة جدید مدیریت کالس به راهنمایی دانش آموزان برای دستیابی به 

انضباط فردی بیشتر و به نظارت بیرونی کمتر توجه می شود )سانتراک12، 1395/2008(.
شــیوه های متفاوت آموزشــی  ـ  درمانِی روان شناســان تربیتی و خانوادة درمانگــران برای کاهش 
بی انضباطی دانش آموزان در محیط مدرســه پیشنهاد شده است، ازجمله سبک های مدیریت کالسی در 
کاهش بی انضباطی گینوت، جونز، ِکی، گلسر و اسکینر و برنامه های مداخله ای اصالح رفتار با رویکردهای 
رفتاری، شــناختی، هیجانی، شــناختی ـ   رفتاری و اجتماعی در پژوهش های قدیمی مقدم و مصرآبادی 

)1396(، درتاج و همکاران )1388(، ابوالقاسمی و همکاران )1390(، به پژوه و همکاران )1389(.
در این میان، نظریة انتخاب یکی از نظریه های کاربردی برای مدیریت رفتار درزمینة روابط بین فردی، 
انضباط شخصی و مسئولیت پذیری است و در حوزة نظم و انضباط مدرسه کاربرد بسیار گسترده ای دارد 

)ووبلدینگ13، 1398/2013(.
مدرسة کیفی14 راهبرد نظریة انتخاب در مدرسه است که عوامل ایجاد یک محیط یادگیری بهینه و 
کاهش یا حذف بدرفتاری ها را مدیریت راهبرانة معلمان و کارکنان مدرسه، سهم مدیر به منزلة تسهیلگر 
مدیریت راهبرانه، آموزش تفکر و رفتار مســئوالنه به دانش آموزان و دعوت از آن ها برای ارزیابی شخصی 
و مسئولیت پذیری در قبال رفتارهایشان می داند )صاحبی، 1397(. در این مطالعه و درزمینة این راهبرد 
صرفاً بر آموزش تفکر و رفتار مســئوالنه و دعوت از دانش آموزان برای خودســنجی تأکید شده و تأثیر 

معلمان و عوامل مدرسه در نظر گرفته نشده است.
مدیریت انتخاب و مسئولیت پذیری از شاخه های بلوغ عاطفی است که کمبود آن در برخی نوجوانان 
مشهود است )نیروزاده و همکاران، 1396(. در نظریة انتخاْب مدیریت رفتار به معنی کنترل، مدیریت و 

صدور رفتار از درون فرد و پذیرش مسئولیت انجام دادن آن ازجانِب فرد است )گلسر، 1397(.
درکل بر اساس توضیِح این نظریه، افراد چرا و چگونه رفتار می کنند و هرآنچه از ما سر می زند یک 
رفتار اســت و همة رفتارها از درون ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی اند. همچنین هدف از هر 
رفتار ارضای یکی از پنج نیاز اساســی ماســت: بقا و زنده ماندن، عشق و احساس تعلق، قدرت، آزادی و 
تفریح. گلسر )1397( می گوید: »ناکامی در برآوردن نیازهاِی اساسی یک تجربة عمومی و همگانی است، 
چراکه واقعیت همیشه با ما هماهنگ و همنوا نیست. اما برخی از افراد هنگامی که در برآوردن نیازهایشان 
ناکام می شــوند، به جای پذیرفتن مسئولیت و جست وجوی راه های مؤثر دیگر برای ارضای نیازهای خود 
و انجام عمل مســئوالنه برای تأمیِن آن ها مسئولیت گریزانه رفتار کرده، دیگران را مسئول ناکامی خود 
می دانند و چون توقع دارند واقعیت به نفع آن ها کنار رود اما چنین نمی شود، به شیوه ای مسئولیت گریزانه 
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واقعیت را انکار می کنند )ص. 11(.«
طبق اصول نظریة انتخاب، می توان به افراد برای داشــتن انتخاب های بهتر برای درک احساســات 
خوشــایند و رفتار کارآمد کمک کرد )دربایی15، 2015(. بخش اعظم این رویکرد رویه هایی اســت که 
هدفشان انگیزش افراد به اقدامات عملی برای تغییردادن وضعیت ناخوشاینِد موجود است. این رویه ها بر 
این مفروضة اساســی مبتنی اند که افراد زمانی برای تغییر برانگیخته می شوند که شرایط زیر پیش آید: 
1. متقاعد شوند که رفتار کنونی، آن ها را به آنچه می خواهند نخواهد رساند؛ و 2. به این باور برسند که 
می توانند رفتارهایی را انتخاب کنند که آن ها را به خواسته ها و اهدافشان نزدیک تر سازد )محسن زاده و 

همکاران، 1394(.
هرچند نظریة انتخاب چند ســالی است که در ایران با استقبال جامعة روان شناسی روبه رو شده 
اســت، پژوهش های فراوانی دربارة اثربخشــی این نظریه درزمینة مدیریت رفتار، مســئولیت پذیری 
فردی و کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرســه انجام نگرفته است. اما طبِق مرور پژوهش های 
موجود، آموزش این نظریه در حوزه های گوناگون، به ویژه مدرســه، مفید واقع شــده اســت، ازجمله 
صاحبی و همکاران )1394(، حاجی محمدی آرانی و همکاران )1394(، میرشــاهی )1393(، ســاده 
)1397(، َمبیــوس و رولند16 )2016(، بیچوکه و دبیال17 )2012(، گابریل و َمتیوز18 )2011(، والتر و 
همکاران )2008(، لوید19 )2005(، پاسارو20 و همکاران )2004(، ایدنس21 )1996، به نقل از احدی 
و همــکاران، 1388( و پتــرا22 )2000(. همچنین نورجانا23 و همکاران )2020( پژوهشــی به روش 
فراتحلیل روی 7 مطالعة پژوهشــی در کشــور اندونزی انجام دادند. میانگین وزنی اندازه اثر 2/818 
این مطالعات نشــان از تأثیر بــاالی آموزه های واقعیت درمانی در بهبود انگیــزة یادگیری و انضباط 
دانش آمــوزان داشــت. رادک24 و همکاران )1997( نیز فراتحلیلی روی 21 مطالعة پژوهشــی انجام 
دادند. آن ها به این نتیجه رســیدند که آموزش های نظریة انتخاب و واقعیت درمانی در تمامی حوزه ها 

روی هم رفته تأثیری متوسط دارد.
تاکنون در کشــور بستة آموزشی جامع و روشــنی درزمینة مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب 
برای والدین و دانش آموزان نوجوان به منظور کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرســه طراحی نشده 
است. در مطالعة حاضر از بستة تهیه شده ای که پژوهشگران طراحی و اعتباریابی کرده اند برای این منظور 
استفاده شد. گفتنی اســت به منظور طراحی بستة آموزشی مدیریِت رفتار از مبانی نظری کتاب تئوری 
انتخاب نوشتة ویلیام گلسر، ترجمة علی صاحبی )1397(، و برای کسب اطمینان از روایی مطلوب بستة 
آموزشی طراحی شده از روش روایی محتوایی با پانل خبرگان 8 نفری به منظور کسب قضاوت های کیفی 
صاحب نظران درزمینة نظریة انتخاب و از دو ضریب کّمِی نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی 
استفاده شد. همة متخصصان محتواِی تمام جلسات را برای به دست آوردن نسبت روایی محتوایی ضروری 
دانستند؛ یعنی، از دیدگاه متخصصان، 100 درصد مهم ترین و درست ترین محتوا برای بسته انتخاب شده 
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است. همچنین پاسخ ها برای به دست آوردن شاخص روایی محتوایی به گزینة کاماًل مرتبط 94 درصد و 
به گزینة مرتبط اما نیاز به بازبینی 6 درصد بود. محتوای بستة آموزشی نیز مطابِق نظر آنان اصالح و در 

بسته لحاظ شد.
بنا بر آنچه ذکر شــد و با مرور پیشینة پژوهش ها مشخص می شود که مدیریت رفتار، با بهره گیری 
از مبانی نظریة انتخاب، در مسئولیت پذیری و کاهش بی انضباطی دانش آموزان اثربخش است. همچنین 
بــرای کاهش بی انضباطی دانش آموزان، در ایــن مطالعه، به علت تأثیر پررنگ خانواده و خود دانش آموز 
به منظور خودتنظیمی و اصالح رفتارها و مشــکالت انضباطِی خود، فقــط بر علل مربوط به دانش آموز 
و خانواده تأکید شــد. همان طور که در تحقیقات اشــاره شــد، به علت بروز بیشتر مشکالت رفتاری و 
بی انضباطی در پسران در قیاس با دختران، دانش آموزان پسر به منزلة آزمودنی های این پژوهش در نظر 

گرفته شدند. با توجه به آنچه اشاره شد، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال زیر بود:
آیا اجرای بستة آموزشِی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب به کاهش بی انضباطی دانش آموزان 

در مدرسه منجر می شود؟

  روش پژوهش
ایــن پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی25 بــا خط پایة چندگانه26 هم زمان و با پیگیری دوماهه انجام 
شد. با کمک این طرح ها مزیت های بالینِی پژوهش تک موردی با سخت گیری های آزمایش واقعی ترکیب 
می شــود و پژوهشــگر مجاز می شــود تا وجود روابط علت و معلولی میان عمل آزمایشی و پاسخ های 
مشــارکت کننده را نشــان دهد. از میان طرح هاِی تک آزمودنی طرح چند خط پایه جزو پرکاربردترین 
طرح هاســت و با این هدف انجام می گیرد که نشان دهد آیا عمل آزمایشی علت تغییر در رفتار است یا 

خیر )گراوتر و فورزانو27، 1396/2009(.

 جامعه، نمونه و فرایند نمونه گیری
جامعة آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پســر پایة نهم )اول متوســطه( مدارس دولتی شهر 
جوانرود، از توابع اســتان کرمانشــاه، به تعداد 455 نفر )پنج مدرسة پسرانة شهری( در سال تحصیلی 
1399-1400 تشکیل می دهند. از میاِن آن ها 3 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری هدفمند28 از 
مدرسة شهید مطهری انتخاب شدند. در نمونه گیرِی هدفمند پژوهشگر اعضای نمونه را بر پایة قضاوت 
خــود دربارة اینکه چقدر معّرف موضوع مورد تحقیق اند یا چقــدر درزمینة موضوع موردنظر تخصص 
دارند انتخاب می کند )کولیکان29، 1397/2009(. معیارهای انتخاب شــامِل مشغول به تحصیل بودن 
در پایة نهم )مقطع اول متوسطه(، داشتن حداقل وضعیت تحصیلی متوسط، داشتن خانوادة یکپارچه 
)وجود هر دو والد در خانواده و زندگی با آن ها(، نداشــتن بیماری مزمن جســمانی و روان شــناختی 
در خانــواده، و همچنین دارابودن معیارهای بی انضباطــی از دید معلمان )آن هایی که مجموع نمرات 
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طیف های پنجگانة هرگز »نمرة صفر«، کم »نمرة 1«، متوسط »نمرة 2«، زیاد »نمرة 3« و بسیار زیاد 
»نمرة 4« از گویه های ســی وپنج گانة پرسش نامه دارای بیشترین نمره باشد( بود. معیارهای حذف هم 
شامل نبوِد هرکدام از معیارهای باالست. ویژگی های جمعیت شناسی افراد شرکت کننده در مطالعه در 

جدوِل 1 آمده است.

 جدول 1.   ویژگی های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در مطالعه                                                                                                                                     

دانش آموز
نسبت والد/ والده 

شرکت کننده با دانش آموز
نوع آموزشتحصیالت والد/ والدهشغل والد/ والدهسن

اول

مستقیمدیپلم انسانیخانه دار36مادر

غیرمستقیمسوم راهنماییآزاد47پدر

دوم

مستقیمپنجم ابتداییخانه دار30مادر

مستقیمسوم راهنمایی آزاد34پدر

سوم

مستقیمفوق دیپلم خانه دار37مادر

غیرمستقیمفوق لیسانسآزاد45پدر

همان طور که در جدول 1 مشخص است، دو نفر از پدرها به علت مشغلة کاری به صورت غیرمستقیم 
آموزش هایی را که همسرشــان در جلسات دیده بودند در خانه دریافت کردند و بقیة والدین به صورت 
مستقیم در جلســات آموزش دیدند. همچنین همة مادرها خانه دار و همة پدرها شغل آزاد داشتند و 

فقط والدین دانش آموز سومی تحصیالت عالی داشتند. شرح مختصِر نمونه ها در زیر آمده است:
دانش آموز اول:  او تک فرزند و روش غالب تربیتی اش ســهل انگارانه اســت. چندین بار به علت 
مخالفت والدین با خواســته هایش، مثل رنگ کردن موی سر، آرایش های ظاهری و دوستی با افراد 
الاُبال و بزرگ تر از خودش، مادرش را در خانه کتک زده و با پدر درگیر شده است. کیفیت رابطه اش 
بیشــتر با پدر نامطلوب است. ازلحاظ وضعیت تحصیلی متوســِط رو به باالست، اما در مدرسه با 
دانش آموزان دیگر چندین بار شــدیداً دعوا کرده و مجموِع معلمان و کارکنان مدرســه از وضعیت 

انضباطی اش ناراضی اند. به نظر می آید که بسیار با مراجع قدرت مشکل دارد.
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دانش آموز دوم: فرزند اول خانواده اســت و یک خواهر کوچک تر از خودش دارد که کالس ســوم 
دبســتان است. روش غالب تربیتی وی مستبدانه است و کیفیت رابطه اش بیشتر با مادر نامطلوب 
است. چندین بار به علت مخالفت والدین با خواسته هایش، مثل خرید گوشی همراه، با آن ها درگیر 
شده و بعد از خانه فرار کرده است و به شدت پرخاشگر است. هم اکنون در یک خشک شویی مشغول 
به کار اســت. او ازلحاظ وضعیت تحصیلی متوسط اســت. اما مجموِع معلمان و کارکنان مدرسه از 
وضعیت انضباطی اش ناراضی اند، چراکه در مدرسه با دانش آموزان دیگر چندین بارشدیداً دعوا کرده 
اســت. معلمان نیز از وضعیت رفتاری وی در کالس درس راضی نیستند، چون مدام دانش آموزاِن 
دیگر را اذیت می کند و با حرف زدن های بیجا و بی مسئوالنه در روند کالس اخالل ایجاد می کند. 

به نظر می آید که بسیار با مراجع قدرت مشکل دارد.
دانش آموز ســوم: فرزند اول خانواده اســت و یک خواهر کوچک تر از خودش دارد که چهارساله 
اســت. روش غالب تربیتی وی مستبدانه اســت و کیفیت رابطه اش بیشتر با مادر نامطلوب است. 
چندین بار به علت مخالفت والدین با خواســته هایش، مثل تهیة ترقه های دست ســاز، و اذیت و 
آزار همســایه ها با والدین درگیر شده اســت. ازلحاظ وضعیت تحصیلی متوسط رو به باالست. اما 
مجموِع معلمان و کارکنان مدرســه از وضعیت انضباطی اش ناراضی اند، چراکه در مدرسه چندین 
بار مرتکب دزدی از وســایل هم کالسی ها شده است و رفتارهای قلدرمآبانه از خود نشان می دهد. 
معلمان نیز از وضعیت رفتاری وی در کالس درس راضی نیستند، چون مدام دانش آموزان دیگر را 
اذیت می کند و با درآوردن صداهای ناهنجار در روند کالس اخالل ایجاد می کند. والدین و عوامل 
مدرســه به وی برچسب بیش فعالی زده اند، اما در آزمون های تشخیصِی جلسات آموزشی مشخص 
شد که بیش فعال نیست و فقط نیاز به آزادی باالیی دارد. به نظر می آید که بسیار با مراجع قدرت 

نیز مشکل دارد.

  روند اجرای پژوهش
پیش از اجراِی پژوهش، به آزمودنی ها درمورد محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شــد و موافقت 
آن ها برای شرکت در پژوهش به صورت کتبی اخذ شد. هریک از گروه ها شامل دانش آموزان و والدینشان 
به صورت جداگانه در 12جلســه آموزش های بستة تهیه شدة مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب را، 
که پژوهشــگر طراحی و اعتباریابی کرده بود و به صورت خالصه در جدول 2 آمده است، دریافت کردند. 
جلســات مداخله هفته ای دو بار و به صورت گروهی و جداگانه، برای هرکدام از گروه های دانش آموزان و 
والدین، اجرا شــد. طرح کلی پژوهش هم شــامل سه مرحلة خط پایه )3 بار(، مداخله )5 بار( و پیگیری 
)2 بار( بود. مداخله را خود پژوهشگر انجام داد که دوره های آموزشی سیصدساعته در زمینه های نظریة 

انتخاب و مدیریت رفتار را در انجمن روان شناسی تربیتی ایران گذرانده است.
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 جدول 2.   رئوس مطالب و محتوای جلسات بستة آموزشی به صورت خالصه                                                                                                                                  

 زمانمحتوای آموزشیاهدافجلسه
هر جلسه

اول:
آشنایی اولیه

1. ایجاد انگیزه
2. تعیین اهداف کلی دوره

 جلب اعتماد برای همکاری با پژوهشــگر،  تشریح 
پیامدهای منطقی و مفید حاصل از آموزش نظریة 
انتخاب برای حفظ و تقویت رابطه، حل تعارضات 
موجود و مدیریت رفتار فردی در محیط خانواده 

و مدرسه، پاسخ به سؤاالت اعضا 

1 ساعت

دوم:
 آموزش

 اصول بدیهی
نظریة انتخاب

 پی بــردن به میزان کنترل انســان 
بــر رویدادهــا و اهمیــت کیفیت 
مطلوب روابط بر کاهش مشــکالت 

روان شناختی

 از بین َده اصل بدیهی نظریة انتخاب اصول یک تا 
پنج و همچنین اصل َده به صورت ساده و قابل فهم 
آموزش داده می شود اما دربارة اصول شش، هفت، 
هشــت و نُه  گذرا بحث می شــود، زیرا جلسات 

بعدی مفصاًل به آن ها اختصاص داده شده است.

1/5 ساعت

سوم:
 آموزش

 پنج نیاز اصلی
و بنیادین آدمی 

1. شناخت نیازهای بنیادین و پی بردن 
به اهمیت آن ها در بروز رفتار آدمی
2. ضــرورت متعادل کــردن رفتار با 

اطرافیان

 ما با پنج نیاز ژنتیکی ســوق داده می شــویم که 
عبارت اند از:

1. نیــاز به بقا و زنده ماندن؛ 2. نیاز به عشــق و 
 احســاس تعلق؛ 3. نیاز به قدرت؛ 4. نیاز به آزادی؛

5. نیاز به تفریح.
 هر فرد اگر در ارضای یک یا چند نیاز ژنتیکی اش 
ناکام بماند، ممکن است رفتار نامتناسبی داشته 

باشد.

1/5 ساعت

چهارم:
 آموزش

 دنیای مطلوب
)کیفی(

 ضرورت احترام به دنیاهای مطلوب 
همدیگر برای نیل به روابط مطلوب 
و با کیفیت و کاهش بدرفتاری ها و 

تقویت همدلی و تفاهم

 معرفــی دنیای مطلوب، اجــزای دنیای مطلوب، 
تغییرات دنیای مطلوب در طول زمان و تأثیر آن 

در صدور رفتار انسان ها.
 به نمایش گذاشتن چند کلیپ آموزشی درزمینة 
دنیای مطلوب و تأثیر آن در صدور رفتار انسان ها.

1/5 ساعت

پنجم:
 آموزش

 دنیای ادراکی
و مؤلفه های آن

 ضرورت کاهش ســختگیری ها در 
روابط و انتظارات به دلیل تفسیرهای 

متفاوت افراد از پدیده های یکسان

 معرفی نظــام ادراکی و مؤلفه هــای آن ازطریق 
چارت نظریــة انتخاب )برای نشــان دادن نحوة 

عملکرد مغز و چرایِی رفتار ما(
 به نمایش گذاشــتن چند کلیپ آموزشی در این 

مورد

1/5 ساعت

ششم:
 آموزش

 ماشین رفتار
و مؤلفه های آن

 لزوم مدیریت و داشــتن کنترل بر 
ماشین رفتار خود برای راندن ایمن 

در جادة زندگی

 معرفــی رفتار کلــی و مؤلفه هــای آن، آموزش 
کارت های ماشین رفتار و انجام دادن فعالیت ها و 

کاربرگه های مرتبط با مفهوم رفتار کلی انسان.

1/5 ساعت

هفتم:
 آموزش

 تأثیرکنترل بیرونی و
عادت های مخرب رابطه

 شناخت هفت عادت مخرب و لزوم 
پرهیز از آن ها در روابط انسانی

 معرفی هفت عادت مخرب رابطه به منزلة واژگان 
رایج در روان شناســی کنترل بیرونی: عیب جویی 
)انتقــاد(، ســرزنش کردن، گالیــه و شــکایت، 
نِق نِق کردن و ُغرُغرزدن، تهدیدکردن، تنبیه کردن/ 

محروم کردن، باج دادن برای کنترل )تطمیع(. 

1/5 ساعت
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 زمانمحتوای آموزشیاهدافجلسه
هر جلسه

هشتم:
 آموزش

 تأثیر کنترل 
 و عادت های 

بهبوددهندة رابطه

 شناخت هفت عادت بهبوددهنده و 
لزوم توجه به آن ها در روابط انسانی

 معرفــی هفــت عــادت بهبوددهنــدة رابطــه 
به منزلــة واژگان رایج در روان شناســی کنترل 
درونــی: پذیرش، حمایت کردن، تشــویق کردن، 
گوش کــردن،  اعتمادکــردن،  احترم گذاشــتن، 

گفت وگوی دائمی بر سر اختالفات.

1/5 ساعت

نهم:
آموزش خودسنجی  ـ  

مسئولیت پذیری 

 لــزوم ارزیابــی شــخصی بــرای 
بررســی اثربخشــی رفتار فردی و 

مسئولیت پذیری در رفتار فردی

 تشریح شیوة َدبِلیودی ای پی )WDEP( به عنوان 
فرایند واقعیت درمانی )استراتژی نظریة انتخاب( 

و خودارزیابی.
 آموزش خالصه ای از 22 نوع خودسنجی با نمونه 

سؤاِل مربوط به هر مقوله.

2 ساعت

دهم:
الف( فرزندپروری موفق 

و هدایت و مربیگری 
هیجانی فرزندان
)ویژة والدین(

ب( شناخت و مدیریت 
هیجان خشم

)ویژة دانش آموزان(

1. شــناخت شــیوه های فرزندپروری 
موفق

2. نحوة مربیگری هیجانی فرزندان

 آموزش شــیوه های فرزندپــروری موفق از دید 
نظریة انتخاب و همچنین نحوة مربیگری هیجانی 

فرزندان

1/5 ساعت

یازدهم:
 آموزش حل تعارض
 به عنوان مهارتی مهم

در حفظ رابطه

1. شناخت هیجان خشم
2. علت بروز هیجان خشــم و نحوة 

مدیریت صحیح آن

 علت بروز هیجان خشــم و تبییــن آن با مفهوم 
ماشین رفتار، زیست شناسی خشم )موقع خشم 
در مغز مــا چه می گذرد؟(، تکمیــل آزموِن 12 
ســؤالی شدت خشم، انواع ســبک ها و عادات بد 

مقابله با خشم، اصول اساسی مدیریت خشم.

1/5 ساعت

1. دیدن تعارض به مثابة فرصتی برای 
برقراری رابطه ای مطلوب

2. لزوم یادگیری مهارت های مثبت و 
سازندة حل تعارض

 قبل از شروع این جلسه، سطوح نیازهای ژنتیکی 
اعضا، که در جلسة سوم سنجیده شد، در اختیار 
طــرف مقابل رابطــه )والد یا فرزند( قــرار داده 
می شود؛ این کار برای بهبود رابطه و متعادل کردن 
رفتار افراد و تعارض احتمالی نیازها بســیار مفید 

است.
 تعارض به مثابة رقابــت یا فرصت؟، رویکردهای 
نامطلوب و مخــرب در مدیریت و حل تعارض و 

مهارت های مثبت و سازندة حل تعارض.

1/5 ساعت

دوازدهم:
جمع بندی و مرور 

جلسات قبل

 مــرور و جمع بندی مباحث جلســات قبل برای  تثبیت یادگیری محتوای دوره
تحکیم یادگیری دورة آموزشی، به بحث گذاشتن 
دیــدگاه والدین و دانش آمــوزان دربارة محتوای 
جلســات و میزان تأثیرگــذاری آن در نگرش به 

رابطة والد ـ فرزندی و مدیریت رفتارشان.

1 ساعت

 جدول 2.   )ادامه( 
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  ابزار سنجش
 مقیاس رفتارهای اضطراب آور دانش آموزان در کالس درس

این مقیاس را مصرآبادی و همکارانش در سال 1392 با هدف سنجش میزان بی انضباطی های دانش آموزان 
در مقطع متوسطه طراحی کردند و شامل 35 گویه با مؤلفه های توهین به معلم، قانون شکنی، مبارزه طلبی، 
آزار هم کالسی و حواس پرتی است. این مقیاس را معلم تکمیل می کند. بی انضباطی های دانش آموزان اساساً 
ماهیت استرس زایی دارند. در پژوهش های پیشین از این ابزار به کرات برای سنجش میزان بی انضباطی های 
دانش آموزان استفاده شده است، برای نمونه جباری و مصرآبادی )1395( و استوار و همکاران )1398(. در 
پژوهش هاِی متعدد فرم اولیة این پرسش نامه برای سنجش میزان و انواع بی انضباطی های دانش آموزان در 
کالس های درس به روش های دلفی و تحلیل محتوا تهیه شده است. برای ساخت این ابزار ابتدا با یک سؤال 
باز پاسخ 47 نفر از معلمان، رفتارهای استرس زای دانش آموزان را در کالس هایشان مشخص کردند. سپس 
پاسخ های آن ها به روش تحلیل محتوا جمع بندی و پاسخ های تکراری و بی ربط حذف شدند تا آیتم های اولیه 
مقیاس مشخص شود. در این مرحله50 رفتار استرس زای دانش آموزان مشخص شدند که به منزلة گویه های 
پرسش نامة مقدماتی در نظر گرفته شد. فرم نهایِی این ابزار پس از اجراِی مقدماتِی سازندگان آن به 35 گویه 
کاهش داده شد. آزمودنی ها با استفاده از یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت )هرگز، کم، متوسط، زیاد و بسیار 
زیاد که به ترتیب نمرات صفر تا چهار به آن ها تعلق می گیرد( میزان رخداد انواع بی انضباطی ها را مشخص 
می کنند. حداقل نمره در این مقیاس صفر و حداکثر آن 140 است. مصرآبادی و همکاران )1392( روایی 
سازة این ابزار را با تحلیل عاملی اکتشافی بررسی کردند و نتیجه را مطلوب و همچنین ضریب آلفای کرونباخ 

را برابر 0/91 گزارش کردند که نشان دهندة پایایی قابل قبول ابزار است.

 روش های تجزیه وتحلیل داده ها
در طرح هــاِی تک آزمودنــی روش اصلی و معمول برای تحلیل داده ها اســتفاده از نمودار و تحلیل 
دیداری30 آن است. در تحلیِل دیداری طراز31 )سطح(، روند32 و تغییرپذیری33 داده ها در مراحل مختلف 
)خط پایه، مداخله و پیگیری( و مقایسة آن ها با موقعیت هاِی مختلف اساس تحلیل است )لین و گاست34، 
2014(. در ایــن مطالعه برای تحلیل دیداری داده ها از تحلیل درون موقعیتی و بین    موقعیتی گاســت و 
اســپریگز )2010، به نقل از نوفرستی و حســن آبادی، 1397( و، برای اطمینان و دقِت بیشتر، از روِش 
ســخت گیرانه تری با عنوان روش معیار دوگانة محافظه کارانةCDC( 35( فیشر36 و همکاران )2003( نیز 
اســتفاده شد که به منظور غلبه بر مشــکل ذهنی بودن37 و پایایی پایین میان ارزیابان38 در تفسیر نتایج 
ترســیم دیداری استفاده می شــود. در این روش اگر تعداد برابر یا بیشــتر از نقاط داده های39 موردنیاز 
)مشخص شــده در جدول 3( در مرحلة مداخله زیر هر دو خطوط پیش بین روند و سطح تغییرات )برای 
مواردی که کاهِش رفتار هدِف مدنظر است( یا روی هر دو خطوط پیش بین روند و سطح تغییرات )برای 
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مواردی که افزایِش رفتار هدِف مدنظر است( قرار بگیرد، نشان از تغییر منظم تأثیر درمان دارد. در غیر 
این صورت این تأثیرات منظم نیست )فیشر و همکاران، 2003(.

 جدول 3.   معیار تغییر منظم فیشر و همکاران )2003( به صورت مختصر                                                                                                                                  

 تعداد نقاط موردنیاز 
برای استنتاج تغییر منظم

 تعداد نقاط داده ها 
در مرحلة مداخله

55

66

67

78

89

810

ازآنجایی که تأکید صرف روی تحلیل دیداری می تواند اشــتباه ایجاد کند و موجب خطای نوِع یک 
شود )گاْست، 2005(، بنابراین در این پژوهش از شاخص تغییر پایا40 )RCI( نیز برای بررسی معنی داری 
آماری، از شاخص درصد بهبودی برای بررسی معنی داری بالینی و از شاخص اندازه اثر d کوهن41 برای 

ارزیابی کارایی و سنجش میزان اثربخشی مداخله استفاده شد.
برای محاسبة شاخص تغییر پایا نمرة پیش آزمون از نمرة پس آزمون کم می شود و حاصل بر خطای 
اســتاندارد تفاوت تقسیم می شود. برای اینکه شــاخص تغییر پایا ازنظر آماری معنی دار باشد باید قدر 
مطلق نتیجة آن مســاوی یا بیشــتر از 1/96 شود. این موضوع نشان دهندة این است که با درنظرگرفتن 
0/05 احتماِل خطا نتایِج به دست آمده بیشتر ناشی از عوامل فعال و دست کاری آزمایشگر است تا خطای 
اندازه گیری )ناصری و همکاران، 1394(. برای محاســبة فرمول درصد بهبودی، نمرة پس آزموِن فرد از 
نمرة پیش آزمون کم و حاصل آن بر نمرة پیش آزمون تقسیم می شود و نتیجة آن در صد ضرب می شود. 
طبق این فرمول، 50 درصد کاهش یا افزایش در عالئم )بسته به روند مداخله(، موفقیت کامل در درمان 
و نمرات بین 25درصد تا 49درصد موفقیت اندک در درمان و درنهایت کاهش یا افزایش نمرات عالئم تا 
حد زیر 25درصد شکست درمان یا مداخله تلقی می شود )رفائی سعیدی، 1398(. برای محاسبة اندازه اثر 
d کوهن نیز میانگین خط پایه منهای میانگین دورة مداخله می شود و حاصل بر شاخص انحراف معیار 
تقســیم می شــود. در این مطالعه برای تفسیر اندازه اثر از مالک فرگوسن42 )2009( استفاده شد که در 
طرح های تک آزمودنی و برای شاخص d مقادیِر 0/41، 1/15 و 2/70 را به ترتیب برای اثرهای کوچک، 

متوسط و بزرگ مطرح کرده است.
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 یافته های پژوهش
 سؤال پژوهش:   آیا اجرای بستة آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب به کاهش بی انضباطی 

دانش آموزان در مدرسه منجر می شود؟
برای پاسخ به سؤال پژوهش روند تغییر نمرات بی انضباطی هریک از دانش آموزان در مقیاس رفتارهای 
استرس زای دانش آموزان در کالس درس بررسی شدند. جدوِل 4 و شکِل 1 روند تغییر نمرات بی انضباطی 

هریک از دانش آموزان و شاخص های معنی داری آماری، بالینی و اندازه اثر را نشان می دهند. 

 جدول ۴.   روند تغییر نمرات بی انضباطی دانش آموزان در مراحل مختلف و بررسی شاخص ها                                                                                                                                  

دانش آموز سومدانش آموز دومدانش آموز اولمراحل آموزش

9175103خط پایة اول

9095105خط پایة دوم

10777128خط پایة سوم

9682/3112میانگین مرحلة خط پایه

877590جلسة اول

907987جلسة سوم

936482جلسة ششم

795263جلسة نهم

454045جلسة دوازدهم

78/86273/۴میانگین مرحلة مداخله

27/37-14/39-12/19-شاخص تغییر پایا )مداخله(

57/9448/0564/84درصد بهبودی 

56/9۴درصد بهبودی کلی 

1/011/382/20شاخص d کوهن

596856پیگیری اول

427238پیگیری دوم

5۰/57047میانگین مرحلة پیگیری

46/09-8/72-32/26-شاخص تغییر پایا )پیگیری(

60/746/4970/31درصد بهبودی 

۴5/8۴درصد بهبودی کلی 

4/361/344/81شاخص d کوهن

* عالمت منفی )-( نشان دهندة تغییر کاهشی نمرات است.
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میانگین و سطح تغییرات
خط پیش بین سطح تغییرات
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 شکل 1.   روند تغییر نمرات بی انضباطی دانش آموزان در طی مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری دوماهه                                                                                                                                  
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ابتدا تحلیل دیداری داده ها با اســتفاده از روش گاْســت و اســپریگز )2010، به نقل از نوفرستی و 
حسن آبادی، 1397( بررسی می شود. از مراحل تحلیِل مذکور داده هایی انتخاب شدند که اطالعات بهتری 
در اختیار می گذارند و گزارش آن در جدول 5 آمده اســت. از تحلیل درون موقعیتْی طراز، روند و تغییر 
طراز و از تحلیل بین موقعیتْی هم پوشــی داده ها )PND و POD( بین دو موقعیت خط پایه و مداخله 

گزارش شده است.

 جدول 5.   متغیرهای تحلیل دیداری برای دانش آموزان در مقیاس رفتارهای استرس زای دانش آموزان در کالس درس                                                                                                                                   

مرحلة پیگیریمرحلة مداخلهمرحلة خط پایهتوالی موقعیت

سومدوماولسومدوماولسومدوماولدانش آموز

طراز

35-5359-3888-6263-48103-6580-79109-58131-6896-114محفظة ثبات

درصد داده های 
100100100808080100100100محفظة ثبات

دامنة تغییرات 
باثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتباثباتمحفظة ثبات

تغییر طراز

18-4+17-24+23+11+12/5+10+8/5+تغییر طراز نسبی

18-4+17-45-35-42-25+2+16+تغییر طراز مطلق

روند

نزولیصعودینزولینزولینزولینزولیصعودیهم سطحصعودیجهت

هم پوشی داده ها )بین موقعیت خط پایه و مداخله(

PND6060100

POD40400
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همان طور که از جدول 5 نیز مشخص است، داده های مرحلة خط پایه برای هر سه دانش آموز دارای 
ثبات اســت. روند تغییرپذیری نمرات بعد از شــروع مداخله برای دانش آموز اول ابتدا به صورت کاهشی 
ناگهانی در مقابِل مرحلة آخر خط پایه و بعد افزایشــی مالیم و تدریجی و درنهایت کاهش ناگهانی بعد 
از جلســة ششم مداخله نشان داده شــد. برای دانش آموز دوم افت وخیزی آرام و اندک در جلسات اولیة 
مداخله و درنهایت کاهشی ناگهانی بعد از جلسة ششِم مداخله نشان داده شد. دانش آموز سوم نیز کاهشی 
تدریجی و آرام تا جلسة سوم و بعدازآن، همانند دانش آموز اول و دوم، کاهشی ناگهانی بعد از جلسة ششم 
مداخله را نشــان داد. بخش عمده ای از تغییرات به دست آمده در جلسات مداخله در طول دورة پیگیری 
دوماهه نیز تداوم یافت و در دانش آموز اول و سوم کاهش چشمگیری داشت. اما در دانش آموز دوم روندی 
صعودی را طی کرد. در کل میانگین و ســطح نمرات هر سه دانش آموز در مرحلة مداخله و پیگیری در 
قیاس با مرحلة خط پایه کاهش یافت و شــاهد شــیِب منفی کاهشی برای هر سه دانش آموز در هر سه 
مرحله بودیم. همچنین بر اســاس میزان پی اِن دی )PND( و پی اُدی )POD(، مداخله برای دانش آموز 

سوم بیشترین کارآمدی را داشت، اما برای دانش آموز اول و دوم به نسبت کارایی کمتری داشت.
با درنظرگرفتن معیار دوگانة محافظه کارانة سی دی ســی )CDC( فیشر و همکاران )2003( و طبق 
جدوِل معیار تغییر منظم فیشر )جدول 3(، چون 5 نقطه داده در مرحلة مداخله وجود دارد، بنابراین هر 
5 نقطه داده باید پایین تر از خط پیش بین ســطح و خط پیش بین روند تغییرات باشند تا تغییرات تأثیر 
مداخله را منظم دانست. در دانش آموز اول تمام 5 نقطه داده در مرحلة مداخله پاییِن خط پیش بین سطح 
تغییرات است و تنها یک نقطه داده زیر خط پیش بین روند تغییرات است. در دانش آموز دوم و سوم تمام 
5 نقطه داده زیر خط پیش بین ســطح تغییرات است. اما برای دانش آموز دوم 3 نقطه و دانش آموز سوم 
2 نقطه زیر خط پیش بین روند تغییرت است. در کل این داده ها، مطابق این معیار، بیانگر تغییرنپذیری 

منظم تأثیر مداخله برای هر سه دانش آموز است.
بر اساس میزان شاخص تغییر پایا برای بررسی معنی داری آماری در جدول 4، این مقدار در دانش آموز 
اول برای مرحلة مداخله RCI = -12/19 و برای مرحلة پیگیری RCI = -32/26 بوده اســت. همچنین 
این میزان برای دانش آموز دوم در مرحلة مداخله RCI = -14/39، برای مرحلة پیگیری RCI = -8/72 و 
برای دانش آموز سوم نیز برای مرحلة مداخله RCI = -27/37 و برای دورة پیگیری RCI = -46/09 بود. 
بنابراین با 0/05 احتمال خطا نتیجه گرفته می شــود که کاهش نمرات بی انضباطی در مراحل مداخله و 
پیگیری هر سه دانش آموز ناشی از مداخلة آموزشی بوده و این کاهش نمره ازلحاظ آماری معنی دار است.
همچنین بر اســاس میزان شــاخص درصد بهبودی برای بررســی معنی داری بالینی در جدول4، 
دانش آموز اول در پایان جلســات مداخله به تقریباً 58 درصد بهبودی و کاهش بی انضباطی دست یافته 
که در پایان دورة پیگیری این میزان به تقریباً 61 درصد رسیده است. دانش آموز دوم در پایان جلسات 
مداخله به تقریباً 48 درصد بهبودی و کاهش بی انضباطی رسیده که این میزان در دورة پیگیری به شدت 
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کاهش یافته و تنها 6 درصد از آن در پایان دورة پیگیری حفظ شده است. همچنین دانش آموز سوم در 
پایان جلسات مداخله به تقریباً 65 درصد بهبودی و کاهش بی انضباطی رسیده که در پایان دورة پیگیری 
این میزان به تقریباً 70 درصد رســیده اســت. میزان بهبودی کلی هر ســه دانش آموز در پایان مداخله 
تقریباً 57 درصد و در دورة پیگیرِی دوماهه تقریباً 46 درصد است. طبق نتایج این شاخص، کاهش نمرة 
بی انضباطی حاصل شده برای دانش آموز اول و سوم در مراحل مداخله و پیگیری ازلحاظ بالینی معنی دار 
بوده و مداخله به صورت کامل موفق بوده اســت. بهبودی حاصل شده برای دانش آموز دوم نیز در مرحلة 
مداخله ازلحاظ بالینی معنی دار بوده و نشــان دهندة موفقیت اندک مداخلة آموزشی است. اما در مرحلة 

پیگیری ازلحاظ بالینی معنی دار نیست.
درنهایت طبق بررســی اندازه اثر برای ارزیابی کارایی و سنجش میزان اثربخشی مداخله در جدول 4، 
شــاخص d کوهن برای دانش آموز اول در مرحلة مداخله 1/01 و در مرحلة پیگیری 4/36 بوده که طبق 
مالک فرگوسن )2009(، نشان دهندة اثر متوسط در مرحلة مداخله و اثر بزرگ در مرحلة پیگیری است. این 
شاخص برای دانش آموز دوم در مرحلة مداخله 1/38 و در مرحلة پیگیری 1/34بوده که طبق مالک فرگوسن، 
نشان دهندة اثر متوسط در مراحل مداخله و پیگیری است. این میزان برای دانش آموز سوم نیز در مرحلة 
مداخله 2/20 و در مرحلة پیگیری 4/81 بوده که طبق مالک فرگوسن، نشان دهندة اثر متوسط در مرحلة 
مداخله و اثر بزرگ در مرحلة پیگیری است. درکل بر اساس اندازه اثرهای به دست آمده برای هر سه دانش آموز، 
بســتة آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب در کاهش بی انضباطی دانش آموزان اثربخش است.
درمجموع می توان نتیجه گرفت که اجرای بستة آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب در 

کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه ازنظر آماری و بالینی تأثیر معنی داری داشته است..

  بحث     و نتیجه گیری  
این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی اجرای بستة آموزشی مدیریت رفتار مبتنی 
بر نظریة انتخاب در کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه، با روش تک آزمودنی 
و با 3 دانش آموز پایة نهم )متوســطة اول( انجام شــد. در آن از میان عوامل مختلف 
بــروز بی انضباطی در دانش آموزان تأثیر دو عامِل مهم خانواده و خود دانش آموز و از 
معیارهای مدرسة کیفی گلسری برای کاهش بی انضباطی سهم آموزش تفکر و رفتار 
مســئوالنه به دانش آموزان و دعوت از آن ها برای ارزیابی شخصی و مسئولیت پذیری 
در قبال رفتارهایشــان بررسی شدند. بر اســاس یافته ها در بررسی سؤال پژوهش، 
میانگین و ســطح نمرات بی انضباطی هر سه دانش آموز در مرحلة مداخله و پیگیری 
درمقابِل مرحلة خط پایه کاهش یافت و در بررسی شاخص ها نیز معنی داری آماری و 
بالینی آن ها مشخص شد. بنابراین می توان چنین ادعا کرد که اجرای بستة آموزشی 
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مدیریت رفتار مبتنی بر نظریة انتخاب در کاهش بی انضباطی دانش آموزان مؤثر است. 
این یافته با نتایِج پژوهش هــای صاحبی و همکاران )1394(، حاجی محمدی آرانی 
و همکاران )1394(، میرشــاهی )1393(، ساده )1397(، َمبیوس و رولند )2016(، 
بیچوکــه و دبیال )2012(،  گابریل و َمتیوز )2011(، والتر و همکاران )2008(، لوید 
)2005(، پاســارو و همکاران )2004(، ایدنس )1996، به نقل از احدی و همکاران، 

1388( و پترا )2000( همخوان است.
در تبیین این یافته می توان گفت نظریة انتخاب به ما می گوید هرآنچه از تولد تا 
مرگ از ما سر می زند یک رفتار است و هدف از هر رفتار نیز ارضای یکی از پنج نیاز 
اساسی ماست: بقا و زنده ماندن، عشق و احساس تعلق، قدرت، آزادی و تفریح. بنابراین 
علت رفتارهاِی ما محرک های بیرونی نیستند، بلکه خواسته های درونی هر شخص اند. 
چنانچه فرد برای ارضای نیازهایش روش های مؤثر را پیدا نکند، دست به رفتارهای 
ناکارآمد و غیرمســئوالنه می زند )گلسر، 1397(. بنابراین رفتارهای دانش آموزان در 
مدرســه می تواند با مراجعه به نیازهایی تعبیر شــود که آن ها عمداً برای ارضایشان 
تالش می کنند. برای  مثــال، فراهم آوردن انتخاب از میان فعالیت های مختلف برای 
دانش آموزان نیاز آن ها را به آزادی برطرف می کند. اگرچه نظریة انتخاب مشــخصاً 
نظریه ای انگیزشی نیست، به مربیان این امکان را می دهد تا فعالیت ها و محیط هایی 
بــرای افزایش انگیزة دانش آموزان ایجاد کنند که با فراهم آوردن موقعیت هایی آن ها 
را در ارضای پنج نیاز اساســی پشــتیبانی می کند )ایروین، 2018(. از بین نیازهای 
پنج گانة بنیادینی که نظریة انتخاب معرفی می کند ارضای نیاز به قدرت به شــیوة 
نامطلوب و مخرب منبع عمدة تعــارض در جامعه، به ویژه بی انضباطی دانش آموزان 
در مدرســه، اســت. آموزه های نظریة انتخاب به کمک افراد می آیند تا آن ها نیاز به 
قدرتشــان را به صورت مؤثر ارضا کنند، بدون اینکه مانع دیگران برای ارضای قدرت 

شوند )ووبلدینگ، 1398/2013(.
طبــق این رویکرد، علــل رفتارهای نامطلوبی همچــون بی انضباطی در عوامل 
مختلفی همچون ارضای نامناســب نیازهای بنیادین، مسئولیت گریزی و ناتوانی در 
خودسنجی یا ارزیابی شــخصی رفتار فرد است. نظریة انتخاب توجه ویژه ای بر بُعد 
انگیزشــِی تغییر رفتار دارد و ازطریق دعوت به ارزیابی شخصی در قبال رفتارها و با 
فعالیت ها و شیوه های مختلف، ازجمله َدبِلیودی ای پیWDEP( 43( ـ  به منزلة ابزاری 
برای تجزیه وتحلیل انتخاب های رفتــاری و تغییر ادراکات دانش آموزان که به آن ها 
امکان پذیرش مسئولیت شخصی در قبال رفتارهای آینده و مدیریت رفتار فردی را 
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می دهد ـ در ایجاد و پرورش روابط با کیفیت با همساالن، انتخاب های آگاهانه دربارة 
یادگیری و رشــد خود، خودنظم دهی رفتاری با نظارت مســتقیم بر اعمال و افکار و 
درنتیجه کاهش مشــکالت انضباطی و رفتاری دانش آموزان بســیار تأثیرگذار است 

)گابریل و َمتیوز، 2011(.
بــا آموزه های نظریة انتخــاب، دانش آموزان رفتارهای مســئوالنه تری در پیش 
می گیرند، نیازهایی که برانگیخته شــان می کند را بهتر درک می کنند و درمی یابند 
رفتار و کردار و شــادمانی ای که در سراسر عمر با آن روبه رویند در کنترل خودشان 
اســت )صاحبی، 1397(. اساساً نظریة انتخاب بر روابط فعلی فرد متمرکز است و بر 
اساس آن، نوجوانان می توانند زندگی شان را بدون تعارض و درگیری مدیریت کنند 

)بهمنش و همکاران، 2021(.
گلسر مسئولیت پذیری را ضرورتی ذاتی می داند که تعهد به آن از درون شخص 
نشئت می گیرد تا تمام وظایف خود را، که به عنوان مسئولیت بر عهده دارد، به خوبی 
انجام دهد. اساســاً نظریة انتخاب در یک کالم به معنای دعوت به مسئولیت پذیری 
است و درمانگران آن را هم پایه با سالمت روانی در نظر می گیرند )صاحبی، 1394(. 

از علل اثربخشــی واقعیت درمانی و نظریة انتخاب، افزایش توان حل مسئله در 
افراد است. این رویکرد به افراد می آموزد که در برابر مشکالت و سختی ها نباید فرار 
کرد و مسائل و مشکالت را به گردن دیگران انداخت، بلکه باید مسئولیت مشکالت 
پیش آمده را پذیرفت و در راســتاي حل وفصــِل آن ها اقدامات مثبت و مؤثری انجام 
داد. وقتی افراد مســئولیت رفتار و کارهای خود را می پذیرند، آنگاه متقاعد می شوند 
که فرماندة اصلی زندگی خودند و به منظور بهبود وضعیت زندگی و افزایش شادی و 
امید می توانند اعمال اصالحی انجام دهند؛ تفکرات، نگرش ها و رفتارها را تغییر دهند، 
هیجانات خود را بپذیرند و با آن ها کنار آیند. در همین راستا بر اساس نظریة انتخاب، 
فــرد آموزش می بیند که چگونــه برای ارضای نیازهای فردی و بر اســاس واقعیْت 
هدف گــذاری کنند. طراحی، اجرا و برنامه ریزِی آگاهانه برای رســیدن به هدف های 
کوتاه مدت و بلندمدت موجب شــکل گیری راهبردهای خودتنظیمی برای مدیریت 

رفتار در فرد می شود )یدالهی صابر و همکاران ، 1398(.
عالوه بر تأثیر خود دانش آموزان در خودتنظیمی رفتار و مسئولیت پذیری در قبال 
رفتارهایشــان برای کاهش بی انضباطی، والدین نیز در این میان سهم بسزایی دارند، 
چون والدین با آموزه های نظریة انتخاب و با افزایش پاسخگویی به نیازهای فرزندان 
و تمرکز بــر روش های انضباطی با کمترین میزاِن کنترل باعث بهبود رابطه و رفتار 
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آن ها در خانه و مدرســه می شوند )پترا، 2000(. گلسر )1398( می گوید: »فرزندان 
ناخشــنود، برآیند روابط غیرمنطقی والدین اند. اگــر می خواهید کنترل اوضاع را در 
دســت گیرید، از کنترل کردن دست بردارید و به فرزندان خود اعتماد کنید. چراکه 
در آموزش به شیوة تئوری انتخاب فقط راه ارضای نیاز به عشق و قدرت در فرزندان 
جلب اعتماد، احترام و محبت است. همچنین از بین نیازهای پنج گانة روان شناختی، 
مشــکل ترین کار ارضای نیاز به عشق و تعلق است، به خاطر آنکه برای ارضای آن به 
شخص دیگری نیاز داریم و نمی توانیم به تنهایی این کار را انجام دهیم. نوجوانان کمی 
مشکل آفرینی می کنند، اما به شدت نیازمند عشق و محبت اند.« بنابراین بهبود رابطة 
والد ـ  فرزندی از راهکارهای مهم برای کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرســه 

است، چون مشکالت خانوادگی قطعاً در روابط در مدرسه نیز تأثیر خواهند گذاشت.
یکی از نکات قابل تأمل در این پژوهش آن بود که کاهش نمرات بی انضباطی هر سه 
دانش آموز رفته رفته و طی جلساِت مداخله بیشتر از زیرمقیاس های آزار هم کالسی ها 
و توهین بــه معلم بود تا زیرمقیاس های مبارزه طلبی، قانون شــکنی و حواس پرتی. 
همچنین طی مرحلة پیگیری نمرات هر ســه دانش آموز افزایش نسبی نشان داد. بر 
اساس این یافته، کاهش بی انضباطی دانش آموزان نیازمند مشارکت معلمان و عوامل 
مدرسه برای فراهم کردن شرایط ارضای مناسب نیازهای روان شناختی دانش آموزان 
است زیرا مدیریت راهبرانة معلمان و کارکنان مدرسه و سهم مدیر، به عنوان تسهیلگر 
مدیریت راهبرانه، از دیگر معیارهای مدرسه ای کیفی برای ایجاد یک محیط یادگیرِی 
بهینه و کاهش یا حذف رفتارهای بی انضباطی دانش آموزان است که در مطالعة حاضر 

نادیده گرفته شده است.
در جنبــش مدارس کیفی، بــرای ترفیع رشــد بهینة دانش آمــوزان، معلمان 
بایــد محیطی در کالس خلق کنند که دانش آمــوزان را به ارضای نیازهای پنج گانة 
روان شناختی شان، یعنی نیاز به عشق و احساس تعلق، آزادی، قدرت و ارزشمندی و 
نیاز به تفریح ترغیب کنند. مشکالت انضباطی و رفتاری دانش آموزان در محیطی که به 
ارضای نیازهایشان می پردازند به صورت معنی داری کاهش می یابد و با این شرایط علل 

کمتری وجود خواهد داشــت که خود را درگیر رفتارهای نامناسب یا مخرب کنند.
گلســر باور دارد وقتی نظم مدرســه به هم می ریزد، بیشتر این دانش آموزان اند 
که مســبب این کار می شــوند، چون نیازهایشان در مدرســه ارضا نمی شود. آن ها 
تصویر چندانی از مدرســه، فعالیت درســی یا معلم در دنیای مطلوب خود ندارند. 
وقتی آن هــا در کالس حضور دارنــد، میان آنچه از کالس توقــع دارند و آنچه در 
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کالس در جریان اســت تفاوت بسیاری احساس می کنند. درنتیجه احساس ناکامی 
و خشــم آن ها را فرامی گیرد. اخراج دانش آموزاِن اخاللگر از کالس، حبس آن ها در 
مدرســه، اخراج موقتی از مدرسه یا احضار والدین به مدرسه اگرچه به سرعت اوضاع 
را تحت کنترل درمی آورد، مشکل را بنیادی حل نمی کند. این از ویژگی های معلم یا 
مدیری رئیس مآب با شیوة مدیریت رئیس مآبانه44 است. معلم راهبر با شیوة مدیریت 
راهبرانه45 و در مدرسه ای کیفی یاد می گیرد که بدون تنبیه دانش آموِز اخاللگر اوضاع 

را هدایت کند و درعین حال ذهن او را متوجه درس سازد )صاحبی، 1397(.
همچنین ذکر این نکتة مهم را نباید ازنظر دور داشــت که گلســر مراحل ایجاد 
مدرسة کیفی را به این شکل توصیف می کند: »روابط کیفی، محیط کیفی و یادگیری 
کیفــی؛ به این معنی که دانش آموزان، معلمان، والدین، کارکنان بخش پشــتیبانی، 
مدیریــان و اعضاِی جامعه یکدیگر، مدرســه و یادگیــری را در دنیای مطلوب خود 
قرار دهند )دریسکول46، 1398/2005(. در پژوهش هایی، ازجمله پژوهش فتحی آذر 
)1396(، نیز علل بی انضباطی های دانش آموزان در شش دستة کلی خالصه شده اند: 
علل مربوط به معلم، علل مربوط به دانش آموز، علل مربوط به هم کالسی ها و گروه های 
دانش آموزی، علل مربوط به مدرسه و مدیریت در آن، علل مربوط به خانواده و علل 
اجتماعــی. بنابراین ایجاد محیط یادگیرِی بهینه و ایدئــال و با حداقل بدرفتاری ها 

نیازمند همکاری همة عوامل دخیل در این زمینه است.
بررسی جزئیات نتایج بررسی سؤال پژوهش، عالوه بر یافتة کلی که به آن اشاره 
شد، منتج به استخراِج یافتة قابل تأمل دیگری شد. بر اساس مقایسة نمرات و تحلیل 
دیداری نمودارهای هر سه دانش آموز، نمرات بی انضباطی دانش آموز دوم در مرحلة 
پیگیری با افزایش ناگهانی همــراه بود، به طوری که میانگین نمرات مرحلة پیگیری 
بیشــتر از مرحلة مداخله بود. به نظر می رســد طبق این یافته، سهم مهم بر عهدة 
خانواده و کیفیت روابط اعضای خانواده اســت. بررسی شرایط خانوادگی و مصاحبة 
پژوهشگر با دانش آموز دوم طی مرحلة پیگیری نشان از افزایش تنش ها و مشکالت 
خانوادگــی، به ویژه کیفیت ضعیف روابط والدین با هم، داشــت که بر کیفیت رابطه 
با دانش آموز نیز تأثیر می گذاشــت؛ درصورتی که والدیــِن این دانش آموز با عمل به 
آموزه هــای دورة آموزشــی در کاهش نمرات بی انضباطــی در مرحلة مداخله تأثیر 
داشــتند. در تأیید این یافته، تابر )2007( بیان می دارد که کودکان نمی توانند صبح 
هنگام که به مدرســه می آیند مشکالت شــخصی  ـ  خانوادگی خود را، که ارتباطی 
با مدرســه ندارد، پشــت در کالس بگذارند و پس از رفتن به خانه به آن ها بپردازند. 
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همچنین صاحبــی )1398( بیان می کند که برای تغییر نگــرش کنترل بیرونی و 
درونــی کردن آموزه های نظریة انتخاب بصیرت، بینش، خودآگاهی و خودشناســی 
به تنهایی کافی نیست. همة تغییرات مثبت و بهبودها با عمل کردن به برنامه ها صورت 
می گیرد. تغییر و بهبودی واقعی محصول شــناخت، آگاهی، رفتارهای تازه، تعهد و 

قبول مسئولیت دائمی در قبال رفتارهاست.

از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
محدودیــت در تعمیم پذیری یافته ها به دلیل حجم کوچک نمونه در طرح های 
تک آزمودنی، تک جنسیتی بودن نمونه ها به منظور کنترل متغیر جنسیت، دشواری ها 
و اضطراب های ناشــی از شیوع بیماری کرونا در زمان اجرا برای ترغیب آزمودنی ها 
به شرکت در جلسات با رعایت دستورالعمل  های بهداشتی، شرکت نکردن دو نفر از 
والدین پدر به دلیل مشــغله های کاری زیاد، بررسی فقط دو عامل از عوامل مهم و 
اثرگذار بر بی انضباطی های دانش آموزان در مدرسه، همچنین پرسش نامة رفتارهای 
اســترس زای دانش آموزان در کالس درس که صرفاً از دید معلمان به بی انضباطی 

بررسی شد و این نگرش به انضباط نگرشی کنترل گرانه است.

تلویحات کاربردی نتایج این پژوهش عبارت اند از:
آموزش های این بسته، که برگرفته از مبانی آموزشی ـ   درمانی نظریة انتخاب است، 
ازطریق مراکز مشاوره و به ویژه هسته های مشاورة آموزش وپرورش به صورت فردی 
و گروهی مورد اســتفاده قرار گیرد؛ از آموزش های گروهی در قالب کارآزمایی های 
تصادفی کنترل شــده و با حجم نمونة بزرگ تر استفاده شــود؛ از روش های آماری 
دیگر و با نمونه های با جنسیت دختر استفاده شود و با پژوهش حاضر مقایسه شود؛ 
اثربخشــی این بستة آموزشی در مقایسه با بســته های آموزشی دیگر و مبتنی بر 
نظریه های دیگر روان شناختی در کاهش بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه بررسی 
شود؛ پرسش نامه یا نگرش سنجی برای شناسایی علل بی انضباطی دانش آموزان در 
مدرســه و کالس درس طراحی شــود که در آن از دیــد دانش آموزان به کم کاری 
و ضعف معلمان و عوامل آموزشــی در فراهم کردن شــرایط مناســب برای ارضای 
نیازهای روان شــناختی دانش آموزان و معیارهای مدرســة کیفی گلسری پرداخته 
شــود؛ پژوهش های دیگری به منظور بررســی تأثیر عوامل دیگِر بُروز بی انضباطی 
دانش آموزان در ازجمله معلم، هم کالســی ها و گروه های دانش آموزی، مدرســه و 

مدیریت، و علل اجتماعی انجام شود.
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Students’indiscipline in the classroom and school environment has always disrupted 
the educational process and also it is a common behavioral problem during the 
adolescence. The aim of this study was to investigate the effectiveness of the behavior 
management training package based on the choice theory on reducing the students' 
indiscipline at school. This study was conducted as a single-subject design with 
multiple simultaneous baselines with a two-month follow-up. The research population 
included all the ninth-grade male students of high schools in Javānrood city in the 
academic year 2020-2021, of which 3 students - who met the inclusion criteria - were 
selected using the purposeful sampling method, through the scale of students' stressful 
behaviors in the classroom. Each group, including students and their parents, 
individually received 12 sessions of training of the package which were previously 
designed and validated by the researchers. Data were analyzed by visual drawing, 
Reliable Change Index (RCI), recovery percentage formula and Cohen’s D effect 
size. Findings showed that the implementation of the behavior management training 
package based on the choice theory has a clinically and statistically significant effect on
reducing the students' indiscipline at school (P<0.05). Therefore, it was recommended 
that the trainings of this package which is based on the educational-therapeutic 
foundations of choice theory, to be used individually and in groups, through the 
counseling centers, especially the education counseling centers.
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