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چكيده:
یكی از مؤثرترین روش های مدیریت کالس، شناخت عوامل مؤثر بر نظم و انضباط دانش آموزان است. 
در این راس�تا ه�دف اصلی این پژوهش تمای�ز دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط براس�اس ذهن خوانی و 
پن�ج مؤلفة هوش هيجانی )خودانگيزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هش�ياری اجتماعی، مهارت های اجتماعی( 
می باش�د. نمونة این پژوهش 384 نفر از دانش آموزان دورة متوس�طة ش�هر تبریز بودند که با اس�تفاده از 
روش نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط 
و غيرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نيز نظرات مسؤالن مدرسه استفاده 
شد. همچنين جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه هوش هيجانی شيرینگ و آزمون ذهن خوانی 
بارون � کوهن استفاده گردید. داده های به دست آمده با روش های آماری تجزیة تابع تشخيص و رگرسيون 
لوجستيک تجزیه و تحليل شدند. یافته های تجزیه تابع تشخيص منجر به یک تابع تشخيص معنادار شد. 
طبق این تابع چهار متغير ذهن خوانی، خودکنترلی، هش�ياری اجتماع�ی و خودانگيزی دارای باالترین توان 
در تمایز دو گروه بودند. همچنين نتایج تابع تش�خيص نش�ان داد که 60 درصد از افراد دو گروه طبق تابع 
به دس�ت آمده به طور صحيح مجدداً طبقه بندی شدند. نتایج معنادار رگرسيون لوجستيک نشان داد که این 

مدل می تواند 60 درصد دانش آموزان را در دو گروه منضبط و غيرمنضبط طبقه بندی کند.

 ذهن خوانی، هوش هيجانی، مدیریت کالس، انضباط، دانش آموزان دبيرستانی.کليد واژه ها:
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مقدمه 
معلمان در کنار تالش برای تغيير سطح شناختی فراگيران، تا حدی نيز در برابر جامعه پذيری و هدايت 
رفتارهای فراگيران مسؤليت برعهده دارند. هرچند ايجاد رفتارهای مناسب و شايسته در فراگيران امری 
الزم به نظر می رس��د اّما هم در س��طح عوام و هم در سطوح اداری و تخصصی، معلمی بيشتر با آموزش 
و ياد دادن تداعی می شود. با اين وجود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان به شدت بر فعاليت اصلی معلمان 
يعنی »آموزش« تأثيرگذار اس��ت. برگين و برگين2)1999( در همين رابطه اظهار می کنند که مش��کالت 
بی انضباطی هم موجب افت تحصيلی در دانش آموزان می شود و هم بر جو عمومی آموزش و يادگيری 
کالس درس تأثي��ر منفی می گذارد. مؤسس��ة نظرس��نجی گال��وپ در آمريكا فقدان انضباط را مش��کل 
شمارة يک مدارس عنوان کرده است ) تابر3، 1387(. چنين گزارش هايی در مورد مشکالت انضباطی در 
مدارس نشانگر اين است که فقدان انضباط در مدارس بسيار جدی است و تأثير زيادی بر اثربخش بودن 
فعاليت های کالس��ی معلم می گذارد. در اين رابطه الودی4 )2007( در مطالعة خود به اين نتيجه دس��ت 
ياف��ت كه دانش آموزاِن مدارس��ی که نظم و انضباط بهتری دارن��د عملکرد تحصيلی باالتری هم از خود 

نشان می دهند.
 عالوه بر تأثير بی انضباطی بر فرايند يادگيری دانش آموزان، همچنين رفتارهای نامناس��ب فراگيران 
بر فرايند ياددهی نيز اثرات منفی دارد. کنترل و مديريت کالس درس در اثربخشی و کارآيی تدريس معلم 
بسيار مؤثر است، در اين زمينه کاترين5 )2005( مي گويد معلمی که توانايی مديريت کالس درس را دارد، 
مي توان��د محيط يادگيری مناس��بی را نيز برای ش��اگردان فراهم نمايد. نتايج پژوهش ها نش��ان می دهد 
معلمانی که به طور مداوم تالش و نيروی زيادی را جهت مديريت و نظم کالس صرف می کنند ولي اين 
تالش آن ها اثربخشی الزم را ندارد، استرس و فشار بسياري را تحمل مي كنند. )رجينا و دانيل6، 2007(.

ب��ا توجه به چني��ن اهميتي كه انضباط و مديري��ت کالس درس دارد، يک��ی از اولين و اصلی ترين 
موضوعات مديريت کالس7درس و فضای يادگيری8 برای روان شناسان تربيتی و کارشناسان تعليم و تربيت 
ش��ناخت عوامل مؤثر بر ارزش ها و رفتارهای انضباطی آموزش��گاهی دانش آموزان است. پژوهشگران 
روش های پژوهشی متفاوتی را جهت دست يابی به اين هدف به کار گرفته اند. در بخشی از اين پژوهش ها 
تالش ش��ده اس��ت ويژگی های متمايزکنندة دانش آم��وزان منضبط9 و دانش آم��وزان غيرمنضبط10 از هم 
تشخيص داده شوند. کشف اين ويژگی ها از اين جهت مهم است که از اين طريق می توان برای کاهش 
يا حذف مش��کالت انضباطی فراگيران به طور غيرمس��تقيم بر روی اين ويژگی ها کار کرد. با اين وجود، 
بيش��تر پژوهش هايی که در مورد انضباط در کالس درس انجام ش��ده است به جنبه های کلی چگونگی 
مديريت کالس��ی و روش های فراهم کردن انضباط کالس اش��اره دارند و کمتر به شناس��ايی ويژگی های 
فردی دانش آموزان که نقش مهمی در رخداد رفتار های مش��کل آفرين، ناس��ازگار، بی انضباطی در کالس 

درس و مدرسه دارند، پرداخته شده است.
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تاکن��ون پژوهش هايی متع��ددی در زمينة عوامل مختلف انضباطی صورت گرفته اس��ت که تعدادی 
از آن ها نقش پررنگ معلم را در وقوع و تداوم اين رفتارها نشان می دهند. در اين مورد از پژوهش های 
داخل ايران می توان به پژوهش مصرآبادی، بدری و واحدی ) 1389( اش��اره کرد كه براس��اس نتايج آن، 
ميانگيِن بی انضباطی ها در ش��رايِط کاربس��ِت اقتداِر تنبيهی توس��ط معلم دارای باالترين مقدار اس��ت 
و کمترين ميزان بی انضباطی ها نيز در ش��رايط کاربس��ت اقتدار مرج��ع11 رخ می دهد. همچنين پژوهش 
بيابانگرد )1372( نش��ان داده اس��ت كه معلمان مرد در مقايس��ه با معلمان زن بيش��تر از روش مس��تقيم 
کنت��رل اس��تفاده می کنند و معلمان دارای س��ابقة بيش��تر، تحصيالت عالی تر و س��نين باالتر بيش��تر از 
روش غيرمس��تقيم اس��تفاده می کنن��د. نتاي��ج پژوه��ش صبوح��ی) 1369( نيز نش��ان داد، عدم تس��لط 
علمی و تجربی معلمان و عدم آش��نايی آن ها با اصول و مهارت های تدريس از عوامل مهم بی انضباطی 
دانش آموزان به حس��اب می آيد. رويکرد موضوعی در بيشتر اين پژوهش ها در زمينه عوامل کلی مرتبط 
ب��ه معلم و جو کالس از قبيل منابع اقتدار، جنس��يت معلم، س��ابقة کار معل��م و روش های کالس داری 
معلمان بوده است و کمتر به عوامل فردی و رفتاری تعيين کنندة دانش آموزان در زمينة ايجاد رخدادهای 

انضباطی در مدارس پرداخته اند.
عوام��ل رفتارِی تعيين کنندة مش��کالِت انضباطی در م��دارس، با ابعاد ديگ��ری مانند خصوصيات 
عاطفی و اجتماعی دانش آموزان همبس��تگي دارد. در اين زمينه پژوهش  هندرسون، هايسليپ و کينگ12 
) 2004( نشان داد، خانواده هايی که ارتباط صميمانه تری با يکديگر دارند فرزندانشان سازگاری بيشتری 
از خود نش��ان می دهند و داش��تن چنين روابطي در خانواده پيش بينی کنندة س��ازگاری دانش آموزان در 
مدرس��ه اس��ت. از عوامل عاطفی موجود در کالس درس تأثير ارتباط بين معلم و شاگرد است تا حدی 
که فراتحليل مارزانو13 )2003( نش��ان می دهد، 31% مش��کالت انضباطی دانش آموزان در نتيجه ارتباط 
مطلوب بين ش��اگرد و معل��م کاهش پيدا می کند، همچنين نتايج پژوهش توس��ت14 )2007( ارتباط بين 
معلم و ش��اگرد را جهت افزايش کارآيی و نظم کالس درس نش��ان می دهد و نقش آن را در س��ازگاری 

مدرسه، عملکرد تحصيلی و رفتارهای مثبت هيجانی � اجتماعی دانش آموزان مهم انگاشته است.
شناخت ويژگی  های عاطفی تأثيرگذار بر بی انضباطی فراگيران تا حدودی معلمان را با نحوة برخورد با 
مش��کالت انضباطی دانش آموزان آش��نا می کند. با چنين اطالعی آن ها می توانند تصميم گيری مناس��بی 
در مقابل اين پديده داشته باشند. رخداد رفتار انضباطی دانش آموزان تحت تأثير چنين ويژگی  هايی است 
که نقش مهمی در شکل گيری رفتار و برخورد اجتماعی با ديگران دارند. از اين ويژگی ها می توان به هوش 

هيجانی15 و ذهن خوانی16 اشاره کرد که هر دو به طور مستقيم در تعامالت روزمره کاربرد دارند.
سالوی و ماير17 )1990( اولين کسانی بودند که هوش هيجانی را به عنوان توانايی فرد در برخورد با 
هيجاناتش تعريف کردند. گلمن18 )1998( هوش هيجانی را توانايی تشخيص احساسات خود و ديگران 
می داند و آن را به عنوان توانايی مديريت و کنترل رفتار خود در برخورد با ديگران تعريف می کند. بر طبق 
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نتايج پژوهش ها و همچنين تلويحات نظری اين حوزه، هوش هيجانی با تعدادی از شاخص های تحصيلی � 
رفتاری فراگيران در زمينة انضباط مرتبط است. ويژگی های عاطفی دانش آموزان در شکل گيری تعامالت 
روزمرة آن ها در مدرسه بسيار ضروری است، و اهميت آن تا حدی است که گلمن )1998( ادعا می کند 
که تنها تمرکز بر روی رفتار های مشکل آفرين دانش آموزان و تالش برای اصالح آن ها کافی نيست؛ زيرا 
رفتارهای نامناسب اغلب از برخی دانش آموزان و تحت شرايط خاصی رخ می دهند، در اين زمينه گلمن 
پايين  بودن هوش هيجانی را مالک اصلی برای رخداد رفتارهای بی انضباطی، مشکل آفرين و ناسازگارانة 

دانش آموزان در کالس مطرح می کند )به نقل از جوردن و متايس19، 2006(.
پژوهش چرنيس20 )2002( نشان داد که نمرات باالی هوش هيجانی دانش آموزان باعث می شود که 
اين توانايی را داش��ته باش��ند که خود را بهتر از زير فشار و شرايط اس��ترس زا بيرون بياورند، هم چنين 
پژوهش مارکوييز21 )2006( ارتباط بين هوش هيجانی، سازگاری اجتماعی و موفقيت تحصيلی را نشان 
داده اس��ت. يافته های پژوهشی کارس��و22 )2002( ضمن تأکيد بر اهميت نقش هوش هيجانی در حوزة 
س��المت روانی و س��ازش يافتگی های هيجانی و اجتماعی، يادگيری مهارت های هيجانی و اجتماعی را 
ش��بيه يادگيری س��اير مهارت های تحصيلی می داند. همچنين نتايج پژوهش پترايدز، فردريک س��ون؛ و 
فورنهام23 )2004( نش��ان داد که هوش هيجانی با رفتار های خالف مقررات آموزشی مدرسه همبستگی 
دارد، وضعيت��ی ک��ه موفقيت تحصيلی را تحت تأثي��ر قرار خواهد داد. نتاي��ج پژوهش ميکائيلی منيع و 
مددی امام زاده )1387( نشان داد، بين سازگاری اجتماعی دانشجويان دارای حکم انضباطی و بدون حکم 

انضباطی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه دوم سازگارترند.
ع��الوه ب��ر رابطة هوش هيجانی و مؤلفه های آن با ش��اخصه های رفتارهای نامطل��وب فراگيران در 
محيط های آموزش��ی، می توان به جنبة ديگری از ويژگی های فردی با نام »ذهن خوانی« که نقش مؤثری 
در ش��ناخت اجتماعی دانش آموزان دارد، اش��اره کرد که اهميت ويژه ای در ش��ناخت دنيای اجتماعی و 
روان ش��ناختی ديگران ايفا می کند، اش��اره کرد. ش��افر24 )2000( ش��ناخت اجتماعی را چگونگی تفکر 
مردم دربارة احساسات، انگيزه ها و رفتارهای خود و ديگران بيان می کند. بوسکو و همکاران25 )2008( 
ذهن خوانی را به عنوان توانايی درک حالت های ذهنی خود و ديگران و استفاده از اين توانايی ها در پيش بينی، 
تبيي��ن و اعمال وابس��ته به رفت��ار تعريف می کنن��د. همچنين بارون کوه��ن26 )1995( اظه��ار می دارد 
ذهن خوانی به ما اين امکان را می دهد که در اجتماع و در تعامل با ديگران همانند يک بازيگر ش��طرنج، 
انديشه ها، باورها، گرايش ها و هدف های ديگران را در ذهن خويش بازنمايی کنيم و واکنش مناسب نشان 
دهيم. زان شاين27 )2003( ذهن خوانی را خواندن ذهن ديگران بيان می کند. عالوه بر تعريف های متعدد 
از ذهن خوانی در بعضی منابع آن را با اصطالحات ديگری مانند ظرفيت حافظه يا بعضی از فرآيندهای 

فکری ذهن به نام باطن بينی معرفی کرده اند )آکل28، 2003(.
پژوهش ها نش��ان می دهند که ذهن خوانی دارای روابط مش��خصی با متغيرهای عاطفی  � اجتماعی 
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است. يرميا29 )1998( به نقش ذهن خوانی در تمامی تعامل های انسانی به ويژه در درک، تبيين، پيش بينی 
و دستکاری رفتار های افراد ديگر تأکيد دارد )به نقل از مشهدی و محسنی، 1385(. ساندبرگ و الرسون30 
)2009( نيز اظهار می دارند كه ذهن خوانی تحت تأثيرعواملی مانند زبان، هوش اجتماعی و افراد خانواده 
رش��د پيدا می کند. تفسير ها و برداش��ت های ذهنی متفاوت در افراد منجر به بروز رفتار های مختلفی در 
تعامالت اجتماعی آن ها با ديگران می ش��ود و در بيش��تر مواقع افراد ش��اخص های شايستگی اجتماعی 
را با ذهن خوانی قوی هم جهت می دانند. اما مطالعات و نتايج پژوهش ها روند ديگری را نشان می دهد.

به طور مش��خص در س��ال های اخير ش��اهد پژوهش هايی در زمينة رابط��ة ذهن خوانی با رفتارهای 
ناسازگارانه بوده ايم و تالش شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که ذهن خوانی تا چه حدی و به چه 
نوعی با رفتارهای نامطلوب مرتبط است. در اين زمينه ساتون31 و همکاران ) 1999( نشان دادند افرادی 
که رفتار خش��ونت آميز دارند، از ويژگی ذهن خوانی جهت شناس��ايی نقاط قوت و ضعف رفتار ديگران 
استفاده می کنند؛ همچنين افرادی که از ذهن خوانی قوی تری برخوردار هستند حالت های ذهنی ديگران 
از قبيل باورها، خواسته ها، آرزوها، قصد و هيجانات آن ها را در جهت پيش بينی رفتار آن ها به کار می برند. 
پژوه��ش رضويه، لطيفيان و عارفی )1384( نش��ان داد كه تئوری ذه��ن و همدلی گرم قادر به پيش بينی 
رفتار های پرخاش��گری ارتباطی و جامعه پسند هس��تند، و همدلی گرم پيش بينی کنندة رفتار پرخاشگری 
آش��کار اس��ت. همچنين پژوهش گيونس32 )2009( در زمينةی خش��ونت کودکان و نوجوانان نشان داد 
نوجوان هايی که از ذهن خوانی قوی تری برخوردارند، از اين ويژگی در جهت تغيير موقعيت های اجتماعی و 

انجام رفتار های مورد دلخواه خودشان استفاده می کنند.
شناخت عوامل انضباطی دانش آموزان همواره متخصصان تعليم و تربيت، کارشناسان آموزش و پرورش و 
در رأس همة آن ها معلمين را، که در ارتباط نزديک با مشکالت انضباطی دانش آموزان هستند، به اين تفکر 
وا می دارد تا به دنبال شناخت آن دسته از ويژگی های فردی دانش آموزان باشند که نقش مهمی در بروز اين گونه 
مش��کالت انضباطی در مدارس ايفا می کند. با عنايت به نتايج پژوهش های پيش��تر ذکر شده و مبانی نظری 
بحث شده انتظار می رود بين هر يك از متغيرهای ذهن خوانی و هوش هيجانی، با بی انضباطی رابطه اي وجود 
داشته باشد؛ چرا که اين دو متغير با تعدادی از ويژگی های رفتاری ناسازگارانه روابطی آشکار دارند. بنابراين 
پژوهش حاضر قصد پاسخ دادن به اين سؤال را دارد که آيا تمايزی بين دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط 
براس��اس ذهن خوانی و مؤلفه های هوش هيجانی وجود دارد يا نه؟ دس��ت يابی به پاسخ اين سؤال از لحاظ 
نظری، کاربردی و روش شناختی داراي اهميت است. با کشف روابط بين متغيرها رفته رفته دانش محققان و 
پرورش کاران از عوامل مؤثر بر بی انضباطی افزايش می يابد و مسير توليد نظريه اي بومی در زمينة مديريت کالس 
را هموارتر می سازد. همچنين يافته های احتمالی اين پژوهش می تواند تمهيداتی را در زمينة کاهش مشکالت 
انضباطی فراگيران فراهم نمايد. ضمن اين كه پژوهش حاضر، در نوع خود و براس��اس ش��واهد موجود در 
پايگاه های معتبر علمی، اولين پژوهشی است که تالش می کند براساس يک شيوة چندمتغيری به تمايزگذاری 
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دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط بپردازد. پژوهش های قبلی عمدتًا از روش های تک متغيری استفاده کرده اند، 
 اما مي دانيم كه با توجه به ماهيت متغيرها و کاهش خطای آماری، استفاده از روش های چندمتغيری ارجح تر 

است. 

روش پژوهش
روش تحقیق: در اين پژوهش از يک روش عّلی � مقايس��ه ای اس��تفاده ش��د تا بتوان دانش آموزان 

منضبط و غيرمنضبط را، از لحاظ ذهن خوانی و مؤلفه های هوش هيجانی، از همديگر متمايز ساخت.
جامع��ة آماری و نمون��ة آماري: جامعة آماری اين پژوهش کلية  دانش آموزان دختر و پس��ر نواحی 
پنج گانة مدارس دولتی دورة متوس��طة شهر تبريز در سال تحصيلی 90 – 1389 بودند. حجم نمونة آماری 
براس��اس جدول كرجس��ي و مورگان33 )1970( تعداد 384 نفر تعيين ش��د. در اين پژوهش از دو روش 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و روش هدفمند34 استفاده شد. در ابتدا با استفاده از روش نمونه گيری 
خوشه ای چندمرحله ای از پنج ناحية آموزش وپرورش شهر تبريز چهار ناحيه به تصادف انتخاب گرديد 
س��پس از هر ناحيه چهار مدرسه به تفکيک جنسيت )2 مدرسة پسرانه،2 مدرسة دخترانه( و در مجموع 
16 مدرس��ه انتخاب ش��د. در ادامه، با استفاده از روش هدفمند، از هر مدرسة منتخب 12 نفر دانش آموز 
غيرمنضبط و 12 نفر دانش آموز منضبط انتخاب ش��دند )چگونگي ش��يوة انتخاب اين دو گروه در بخش 
روش تحقيق توضيح داده شده است(. در مجموع تعداد کل نمونة پژوهش برابر با 384 دانش آموز منضبط 

وغيرمنضبط بود.
پرس��ش نامة هوش هیجانی: مقياس هوش هيجانی يک پرس��ش نامه خودسنجی متشکل از 33 ماده 
اس��ت که 5 مؤلفة هوش هيجانی را می س��نجد. اين پرس��ش نامه دارای يک مقياس پنج بخش��ی ليکرت 
است و مؤلفه های خودانگيزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هشياری اجتماعی و مهارت های اجتماعی را در 
برمی گيرد. در اين پرسش نامه هر آزمودنی شش نمره جداگانه دريافت می دارد که پنج نمره آن مربوط به 
هر کدام از مؤلفه ها و يک نمره آن به صورت نمره کل می باشد. هنجار يابی اين پرسش نامه توسط منصوری 
در سال 1380 انجام شد در بررسی اين آزمون توسط منصوری )1380( ميزان همسانی درونی با استفاده 
از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای مؤلفه های کل و خرده آزمون های خودانگيزی، خودآگاهی، 
خودکنترلی، هشياری اجتماعی و مهارت های اجتماعی به ترتيب برابر با 0/84، 0/54، 0/59، 0/64، 0/51 
و 0/51 بود. همچنين منصوری )1380( در بررسی روايی مالکی اين آزمون، همبستگی نمرات افراد در 
اين آزمون و آزمون عزت نفس کوپر اس��ميت بر روی يك نمونة 30 نفری را مورد بررس��ی قرار داد كه 
براساس اطالعات به دست آمده ميزان همبستگیr=0/63 بود كه بين نمرات آزمودنی ها در دو آزمون از 
لحاظ آماری معنادار شد. همچنين در اين پژوهش ضريب پايايی به روش الفای کرونباخ برای مؤلفه های 

کل و خرده آزمون ها 0/61، 0/54، 0/50، 0/58، 0/60، 0/57 گزارش شد.
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آزمون ذهن خوانی: برای سنجش ذهن خوانی از نسخة  کامپيوتری آزمون تجديدنظر شدة بارون � كوهن  
با عنوان »ذهن خوانی از طريق چشم ها«35 استفاده شد. فرم تجديدنظر شدة اين آزمون شامل 36 سؤال 
است که شامل عکس هايی از چشم هنرپيشه های زن و مرد است. با هر سؤال چهار توصيف حالت ذهنی 
)يک حالت هدف و سه حالت انحرافی با همان ارزش هيجانی( ارايه می شود. تنها با استفاده از اطالعات 
بينايی از پاسخ دهندگان خواسته می شود که کلمه ای را که بهترين توصيف کنندة فکر يا احساس صاحب 
چشم هاس��ت انتخاب کنند. برای نمره گذاری به هر جواب صحيح نمره يک تعلق می گيرد و نمرات بين 
دامنه 0 )صفر( و 36 قرار دارند. نمرة کمتر از 22 نش��انگر ذهن خوانی پايين، نمرة بين 30�22 نش��انگر 
ذهن خوانی متوس��ط و نمرة باالتر از 30  نش��انگر ذهن خوانی باال می باشد. اعتبار و همسانی درونی اين 
آزمون بعد از ترجمه توس��ط عليلو، بخش��ی پور، بافنده قراملکی، خانجانی و رنجبر ) 1390( و همچنين 
در پژوهش بافنده )1390( از طريق روش الفای کرونباخ عدد 0/73 به دس��ت آمد. همچنين در پژوهش 
بخش��ی پور، عليلو، خانجانی، رنجبر و بافنده قراملکی ) 1390( با روش کودر � ريچاردس��ون عدد 0/69 
به دست آمد. پايايی آزمون ذهن خوانی نيز، با روش الفای کرونباخ، 0/59 به دست آمد. در اغلب مطالعات 
صورت گرفته برای بررسی توانايی ذهن خوانی افراد سالم و بيمار، از آزمون عصب روان شناختی استفاده 
شده است که نمايندة اعتبار اين آزمون در مطالعات ادراک حاالت ذهنی است )به نقل از نجاتی، ذبيح زاده، 

نيک فرجام، نادری، و پورنقدعلی، 1390(.
شیوة اجرا: يکی از دشوارترين مراحل اجرای اين پژوهش انتخاب نمونه های دانش آموزان گروه های 
مورد مقايسه )منضبط و غيرمنضبط( از جامعة پژوهشی بود. دليل اصلی اين مشکل نبود تعريف و مالک 
دقيق و قابل قبول ميان صاحب نظران اين حوزه در ارتباط با انضباط کالسی و طبعيتًا دانش آموز بی انضباط 
اس��ت. برای حل تقريبی اين مش��کل در اين پژوهش از يک مالک رسمی ولی تا حدی غيرقابل اعتماد 
)نمره انضباط( و يک مالک غيررسمی ولی نسبتًا قابل اعتماد )قضاوت مسؤلين مدرسه مبنی بر اينکه يک 
دانش آموز منضبط اس��ت يا بی انضباط( استفاده شد. در واقع ش��يوة اول کّمی و شيوه دوم کيفی بود. در 
روش کّمی نمرة برش 17 به پايين برای پسران و 19 به پايين برای دختران، به عنوان مالک نمرة انضباط 
در انتخاب دانش آموزان بی انضباط مقرر شد. دليل انتخاب اين دو نمرة مشخص، بر نتايج يک پژوهش 
مقدماتی36 مبتني بود که در آن مش��خص ش��د كه در يک مدرسة پس��رانه، نمرة 17 صدک دهم و در يک 
مدرسة دخترانه نمرة 19 صدک دهم نمرات انضباطی هستند. يعنی 10% دانش آموزان اين مدارس که نمرة 
انضباط شان پايين تر از اين نمرات )17 برای پسران و 19 برای دختران( بود پائين ترين نمرات انضباطی را 
داشتند. پس از تعيين اين گروه اوليه از دانش آموزان بی انضباط که تعدادشان بيشتر از تعداد دانش آموزان 
بی انضباط موردنياز مدرسه در اين تحقيق بود براساس نظرات مسؤلين مدرسه به ويژه معاونين و مشاور 
مدرس��ه 12 نفر از بين گروه به عنوان بی انضباط ترين انتخاب ش��د. در گام بعدی يک گروه 12 نفری از 
منضبط ترين دانش آموزان همان مدرس��ه به عنوان افراد گروه مقايسه انتخاب شدند. الزم به ذکر است که 
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جهت حفظ حقوق آزمودنی ها و جلوگيری از برچسپ خوردن آنها، آزمون ها به صورت گروهی اجرا شد 
و افراد از دليل انتخاب خود بی اطالع ماندند. 

یافته ها
در اين پژوهش از دو روش آماری تجزية تابع تشخيص و رگرسيون لوجستيک استفاده شد. قبل از 
انجام تحليل تشخيصی، شش آزمون t برای بررسی معناداری تفاوت گروه ها در متغير پيش  بين انجام شد. 
در جدول 1 ميانگين ها، انحراف معيارها و سطوح معناداری شش متغير پيش بين برای دو گروه نشان داده 
شده است. نتايج اين تحليل نشان داد که به جز در دو متغير خودآگاهی و مهارت های اجتماعی، بين دو 

گروه، در ساير متغيرها تفاوت معناداری دارند. 

جدول 1.  میانگین، انحراف معیار و سطوح معناداری هفت متغیر پیش بین برای دو گروه منضبط و 

غیرمنضبط

متغیرهای
 پیش بین

آمارهدانش آموزان غیر منضبط دانش آموزان منضبط
t

 سطح
معنی داری انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

20/052/9619/432/782/10/03خود انگیزی

21/303/7420/863/630/960/33خود آگاهی

21/435/3020/034/682/600/01خود کنترلی

 هشیاری
17/953/3817/133/472/110/03اجتماعی

 مهارت های
14/143/1214/443/3510/31اجتماعی

14/303/5015/333/643/130/002ذهن خوانی

در اين پژوهش برای تش��خيص اينکه کدام ي��ک از متغيرهای خودانگيزی، خودآگاهی، خودکنترلی، 
هش��ياری اجتماعی، مهارت های اجتماع��ی و ذهن خوانی در تمايزگذاری بي��ن دانش آموزان منضبط و 
غيرمنضبط از توان بااليی برخوردار هس��تند از تجزية تابع تشخيص استفاده شد. منصورفر ) 1388( در 
معرفی اين روش اظهار می دارد كه اين روِش آناليِز تش��خيصی راهکاری است برای آنکه متغيرها را در 
قالب گروه های مجزا از هم تفکيک کنيم، به صورتی که هر گروه در عين اينکه با گروه ديگر ش��باهت و 
همبس��تگی دارد از انسجام الزم نيز برخوردار باش��د. تجزية تابع تشخيص مستقيم37 با استفاده از شش 
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متغير پيش بين، ذهن خوانی و مؤلفه های هوش هيجانی )خودانگيزی، خوداگاهی، خودکنترلی، هشياری 
اجتماعی و مهارت های اجتماعی( برای تعيين اينکه آيا می توان يک گروه از دانش آموزان را برحس��ب 
نمرات ش��ان در اين متغيرها به عنوان دانش آموزان منضبط از دانش آموزان غيرمنضبط تشخيص داد يا نه 
انجام ش��د. در اين تحليل به جهت وجود دو گروه، تابع تش��خيص محاسبه شد که کل واريانس را تبيين 
می ک��رد. الندای ويلکز برای اي��ن تابع با مقدار 0/93 معنادار بود )x2=23/71, P ≥0/01(. که نش��ان از 
توان معنادار اين دسته از متغيرهای پيش بين در تمايز بين دو گروه از دانش آموزان است. تابع تشخيص 
به دس��ت آمده برحس��ب همبس��تگی های درون گروهی ترکيبی38  هرکدام از پيش بين ها با تابع تشخيص 

استاندارد شده در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2.   همبستگی های درون گروهی ترکیبی بین پیش بین ها و تابع تشخیص استاندارد شده 

همبستگیمتغیرهای پیش بین

0/57ذهن خوانی

0/55خود کنترلی

0/47هشیاری اجتماعی

0/42خود انگیزی

0/23خود آگاهی

0/17مهارت های اجتماعی

همان گونه که در جدول 2 مش��خص است براس��اس وزن های هرکدام از متغيرهای پيش بين با تابع 
به دست آمده می توان مشاهده کرد که متغير ذهن خوانی با مقدار همبستگی 0/57 با تابع به دست آمده، از 
باالترين توان تمايز دو گروه برخوردارمی باشد. مؤلفة خودكنترلي با مقدار0/55 همبستگی دارای باالترين 
توان تمايز بعد از پيش بين اول است. پس از اين دو متغير، متغيرهای متمايزکننده گروه ها با باالترين توان 
به ترتيب هشياری اجتماعی0/47 و خودانگيزی0/42 بودند. در انتهای تابع دو متغير خودآگاهی )0/23( و 
مهارت های اجتماعی )0/17( قرار دارند که اين متغيرها در آزمون t نيز در بين دو گروه تفاوت معناداری 

نداشتند.
در جدول3 نتايج طبقه بندی دانش آموزان در گروه های منضبط و غيرمنضبط براساس تابع تشخيص 
محاسبه ش��ده ارائه شده است. بر طبق اين طبقه بندی 60 درصد از افراد به طور صحيح طبقه بندی شدند. 
59 درص��د دانش آم��وزان در گروه های منضبط و 61 درصد دانش آموزان در گروه های غيرمنضبط به طور 

صحيح تشخيص داده شده اند. 
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جدول 3.   نتایج طبقه بندی دانش آموزان در گروه های منضبط و غیرمنضبط براساس تابع تشخیص 

محاسبه شده

گروه بندی دانش آموزان
گروه بندی پیش بینی شده

کل گروه غیر منضبطگروه منضبط

لی
اص

ی 
ند

ه ب
رو

گ

تعداد
10675181گروه منضبط

79124203گروه غیر منضبط

درصد
100%41%59%گروه منضبط

100%61%39%گروه غیر منضبط

جدول 4 نتايج تحليل رگرسيون لوجستيک برای معناداری مدل و ضرايب را، جهت پيش بينی احتمال 
عضويت گروهی دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط، نش��ان می دهد. مدل ش��امل ش��ش متغير پيش بين 
)ذهن خوان��ی و مؤلفه های هوش هيجانی، خودانگيزی، خودآگاهی، خودکنترلی، هش��ياری اجتماعی و 
مهارت های اجتماعی( بود. يافته ها نش��ان می دهند که اين مدل قادر است براساس شش متغير پيش بين، 

بين دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط گروه بندی کند.

احتمال  معناداری مدل وضرایب جهت پیش بینی  لوجستیک برای  4.  نتایج تحلیل رگرسیون  جدول 

عضویت گروهی دانش آموزان

سطح معنی داریدرجه آزادیوالد.BS.Eمتغیرها

0/070/036/3110/01-ذهن خوانی
0/211/105/3310/02خود انگیزی
0/110/082/110/14خود آگاهی
0/170/084/110/04خودکنترلی

0/190/094/210/03هشیاری اجتماعی
0/10/091/310/25مهارت های اجتماعی

1/91/192/6710/1-مقدار ثابت

 مدل به عنوان يک کل بين 0/06 درصد )مجذور R کاکس و اس��نل( و 0/09 درصد )مجذور R نگر 
کرک( از واريانس عضويت گروهی، 60 درصد افراد را به درستی طبقه بندی کرد. مقادير اين آماره ها شبيه 
آمارة مجذور r هس��تند که نش��ان دهندة مقدار واريانس تبيينی عضويت گروهی دانش آموزان در دو گروه 

انضباطی، براساس شش متغير پيش بين است. 
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جدول 5.  نتایج پیش بینی عضویت گروهی دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس مدل رگرسیون 

لوجستیک

افراد گروه ها
گروه بندی پیش بینی شده

درصدکل گروه غیر منضبطگروه منضبط

919018149/7منضبط
6014320370/4غیر منضبط

جدول5 نتايج پيش بينی عضويت گروهی دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط را براس��اس رگرسيون 
لوجستيک نشان می دهد. بر طبق اين طبقه بندی60 درصد دانش آموزان به طور صحيح طبقه بندی شدند. 
49/7 درصد آن ها در گروه های منضبط و 70/4 درصد آن ها در گروه غيرمنضبط به طور صحيح تشخيص 

داده شده اند.

بحث 
مرور پژوهش های پيشين نشان داد که وجود مشکالت انضباطی در مدارس، باعث 
هدر رفتن هزينه ها و نيروی انس��انی زيادی می ش��ود، همچنين معلمان در اين مدارِس 
دارای مش��کالت انضباطی، فشار بااليی را بايستی تحمل کنند. بنابراين ضروری است 
پژوهش��گران تعليم و تربيت و پرورش کاران تصميم گيری مناس��بی در تشخيص عوامل 
موجود و تداوم دهنده اين پديده داش��ته باشند. در همين راستا هدف از پژوهش حاضر 
تمايزگ��ذاری دانش آم��وزان منضبط از دانش آم��وزان غيرمنضبط براس��اس متغيرهای 
ذهن خوانی و مؤلفه های هوش هيجانی)خود انگيزی، خود کنترلی، هشياری اجتماعی، 
خودآگاه��ی، مهارت های اجتماعی( بود. در مجموع نتايج تحليل ها نش��ان داد که چهار 
متغير ذهن خوانی، خودکنترلی، هشياری اجتماعی و خود انگيزی دارای باالترين توان در 
تمايز دو گروه از دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط هستند. براساس اين تحليل ها بيشتر 
از نصف افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحيح مجددًا طبقه بندی شدند. به 

همين نحو، نتايج رگرسيون لوجستيک نيز مؤيد نتايج تجزيه تابع تشخيص بود.
در زمين��ة هوش هيجانی، بخش��ی از يافته های تحقيق نش��ان داد ک��ه دانش آموزان 
غيرمنضبط به نحو معناداری از لحاظ سه مؤلفة هوش هيجانی )خودانگيزی، خودکنترلی 
و هش��ياری اجتماعی( نس��بت به دانش آموزان منضب��ط، دارای ميانگين های پائين تری 
هس��تند. اين يافته با نتاي��ج پژوهش پترايدز و همکاران )2004( که نش��ان دهندة رابطة 
منفی هوش هيجانی با ميزان رفتارهای خالف مقررات در مدرس��ه بود همخوانی دارد. 
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همچنين اگر س��ازگاری اجتماعی از پيامدهای هوش هيجانی تلقی شود يافتة پژوهش 
حاضر با نتايج تحقيق ميکائيلی منيع و مددی امام زاده )1387( هم خوان اس��ت. اين دو 
پژوهشگر، بر طبق مبانی نظری، نه تنها هوش هيجانی و مؤلفه های آن را در بهبود روابط 
و کنش های فردی و بين فردی با اهميت انگاشته اند بلکه عامل اصلی شکل گيری بيشتر 
کشمکش ها در روابط بين فردی را، کمبود به کارگيری هوش هيجانی از جانب افراد عنوان 
کرده اند. اهميت درک هيجانات خود و ديگری همچنين کنترل و مديريت کردن رفتار در 
محيط و فضای اس��ترس زا تا حدی مهم اس��ت که گلمن )1998( يکی از برجسته ترين 
نظريه پردازان هوش هيجانی معتقد است كه مدارس بايستی رويکردی را در نظر بگيرند 
تا کنترل هيجانات را به دانش آموزان آموزش دهند تا آن ها خودشان بتوانند در شرايط و 
موقعيت های دشوار رفتار خودش را کنترل و مديريت کنند. گلمن همچنين بيان می کند 
م��ی توان با تمرکز روی افزايش هوش هيجان��ی دانش آموزان قابليت ها و ظرفيت های 
هيجانی آن ها را باال برد تا کمتر ش��اهد رخداد مشکالت انضباطی در مدارس از جانب 
دانش آموزان باش��يم. بنابراين يکی از تلويحات کارب��ردی اين پژوهش آموزش هوش 

هيجانی به دانش آموزانی است که دارای مشکالت انضباطی هستند.
 ديگر يافتة مهم پژوهش اين بود که دانش آموزان غيرمنضبط، از لحاظ ذهن خوانی، 
دارای ميانگين باالتری نس��بت به دانش آموزان منضبط هستند. مبانی پژوهشی و نظری 
حاضر در زمينة ذهن خوانی نش��ان می دهد که وج��ود اين توانايی، رفتار اجتماعی و به 
احتمال زياد الگوی انضباطی دانش آموزان را تحت تأثير قرار می دهد. پيشتر پژوهش های 
ساتون و همکاران )1999( در زمينة رفتار خشونت آميز، رضويه و همکاران )1384( در 
زمينة پرخاشگری ارتباطی و گيونس )2009( در حوزة خشونت دورة کودکی نشان داده 
بود که گروه های با رفتار ناس��ازگارانه دارای ذهن خوانی باالتری هستند. اين يافته ها به 
نوعی مؤيد نتايج پژوهش حاضر اس��ت. براساس اين گونه شواهد می توان استنباط کرد 
كه افراد در همة ارتباط های اجتماعی خود، جهت دريافت و پردازش  اطالعات بين فردی، 
از نش��انه های بيرون��ی )ظاه��ری( ک��ه بيان کنندة قصد و حالت ذهنی اس��ت اس��تفاده 
می کنن��د و اين فرآيندها يا نمودهای ذهنی از قبيل هيجان، قصد، باورها مهم ترين نقش 
را در کارک��رد اجتماعی اف��راد ايفا می کند )چان39 ، 2008(. البته بايس��تی دقت کرد که 

هميشه کارکرد اجتماعی در جهت مثبت و مقبول اجتماع نيست.
به کالم ديگر؛ اگرچه بيشتر يافته های پژوهشی وجود رابطة مثبت  بين ذهن خوانی با 
شاخص های کفايت اجتماعی را نشان می دهند؛ اّما شواهد و مدارک جمع آوری شده در 
سال های اخير نش��ان داده است که برخالف تصور معمول، الزامًا ذهن خوانی پيشرفته، 
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تضمين کنندة موفقيت اجتماعی نيست. بلکه افرادی که از اين توانايی برخوردار هستند 
آن را در جه��ت به دس��ت آوردن موقعيت های مورد دلخواه ب��ه کار می برند. وجود اين 
توانايی به دانش آموزان اين امکان را می دهد تا نمودهای رفتاری فرد مقابل را در ذهن 
خ��ود بازنمايی و بر همين اس��اس راه های مختلفی را در ذهن خ��ود برای تبيين رفتار 
ديگری پيش بينی می کنند. دانش آموزان غيرمنضبط برای شروع و تداوم بی انضباطی های 
خود بايس��تی، نسبت به کس��انی که چنين رفتارهايی را از خود نشان نمی دهند، توانايی 
بيشتری برای درک آنچه که در ذهن معلم و ساير مسؤلين مدرسه می گذرد داشته باشد. 
بدون وجود اين توانايی ها آن ها به راحتی نمی توانند از عواقب رفتارهای مخرب و منفی 

خود در امان باشند. 
يافته های پژوهش هايی از اين دست، در گام نخست، پژوهشگران حيطة تعليم و تربيت 
و در گام اجرايی معلمان را با مؤلفه های گوناگون ش��کل دهندة مش��کالت انضباطی و 
بالطبع عوامل کاهش دهنده تنش ها و کشمکش های کالسی آگاه می سازد. در ساية چنين 
دانش نظری، از لحاظ کاربردی يافته های پژوهش حاضر تلويحاتی در زمينه مداخله در 
ذهن خوانی و مؤلفه های هوش هيجانی، به منظور اثرگذاری بر بی انضباطی دانش آموزان، 
فراهم می سازد. پژوهش های اخير نشان می دهند که هم هوش هيجانی و هم ذهن خوانی 
موضوعاتی قابل آموزش هستند. به جهت ارتباط غيرمستقيم هوش هيجانی و بی انضباطی 
می توان انتظار داش��ت كه با ياد دادن مؤلفه هايی چون خودکنترلی، هشياری اجتماعی و 
خودانگيزی به دانش آموزان بی انضباط از وقوع رفتارهای ناسازگارانه در آن ها پيشگيری 
كرد. اّما در زمينة ذهن خوانی که دارای رابطة مستقيم با بی انضباطی است؛ بايستی آن ها 
را به شيوه های درست استفاده از اين توانش راهنمايی کرد؛ مهم تر اينکه معلمان بايد اين 
آگاهی را داشته باشند که دانش آموزان غيرمنضبط افرادی به مراتب قوی تر در برداشت 

سريع و دقيق ذهنيات ديگران هستند.  
عليرغم پيشنهادهای فوق بايس��تی به محدوديت های تحقيق حاضر نيز توجه کرد. 
جدی ترين محدوديت اين پژوهش اس��تفاده از يک ش��يوة غيراحتمالی برای تشخيص 
دانش آم��وزان منضب��ط و غيرمنضبط ب��ود. همچنين ب��ا توجه به اينکه از پرس��ش نامه 
برای جمع آوری داده های پژوهش اس��تفاده ش��د اين احتمال می رود که آزمودنی ها در 
پاس��خ گويی دارای س��وگيری باش��ند. پژوهش های آتی با رفع اين دو محدوديت يعنی 
استفاده از شيوه های ديگر برای تشخيص دانش آموزان غيرمنضبط در مدارس و همچنين 
 به کاربردن شيوه های مشاهده ای و طولی می توانند بر غنای پژوهش های آتی در اين حوزه 

بيفزايند.
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بافنده قراملکی، حس��ن.)1390(. بررس��ی نق��ص نظريه ذهن در 
اسکيزوفرنيک های دارای عالئم مثبت و منفی و مقايسه آن با افراد 
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