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چكيده:
یکی از مؤثرترین روشهای مدیریت کالس ،شناخت عوامل مؤثر بر نظم و انضباط دانشآموزان است.
در این راس�تا ه�دف اصلی این پژوهش تمای�ز دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط براس�اس ذهنخوانی و
پن�ج مؤلفة هوش هیجانی (خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هش�یاری اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی)
میباش�د .نمونة این پژوهش  384نفر از دانشآموزان دورة متوس�طة ش�هر تبریز بودند که با اس�تفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و روش هدفمند انتخاب شدند .برای انتخاب دانشآموزان منضبط
و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دختران و پسران و نیز نظرات مسؤالن مدرسه استفاده
شد .همچنین جهت جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ و آزمون ذهنخوانی
بارون ـ کوهن استفاده گردید .دادههای بهدست آمده با روشهای آماری تجزیة تابع تشخیص و رگرسیون
لوجستیک تجزیه و تحلیل شدند .یافتههای تجزیه تابع تشخیص منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد.
طبق این تابع چهار متغیر ذهنخوانی ،خودکنترلی ،هش�یاری اجتماع�ی و خودانگیزی دارای باالترین توان
در تمایز دو گروه بودند .همچنین نتایج تابع تش�خیص نش�ان داد که  60درصد از افراد دو گروه طبق تابع
بهدس�ت آمده بهطور صحیح مجددا ً طبقهبندی شدند .نتایج معنادار رگرسیون لوجستیک نشان داد که این

مدل میتواند  60درصد دانشآموزان را در دو گروه منضبط و غیرمنضبط طبقهبندی کند.

كليد واژهها:

ذهنخوانی ،هوش هیجانی ،مدیریت کالس ،انضباط ،دانشآموزان دبیرستانی.

تاريخ دريافت مقاله 91/8/16 :تاريخ شروع بررسي 91/9/12 :تاريخ پذيرش مقاله92/1/28 :

*

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیrahmani.saman@gmail.com .................................................................................

** دانشیار روانشناسی تربیتی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
*** استادیار مدیریت آموزشی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
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مقدمه

معلمان در کنار تالش برای تغییر سطح شناختی فراگیران ،تا حدی نيز در برابر جامعهپذیری و هدایت
رفتارهای فراگیران مسؤلیت برعهده دارند .هرچند ایجاد رفتارهای مناسب و شایسته در فراگیران امری
الزم بهنظر میرس��د ّاما هم در س��طح عوام و هم در سطوح اداری و تخصصی ،معلمی بيشتر با آموزش
و یاد دادن تداعی میشود .با این وجود رفتارهای نامطلوب دانشآموزان بهشدت بر فعالیت اصلی معلمان
یعنی «آموزش» تأثیرگذار اس��ت .برگین و برگین )1999(2در همین رابطه اظهار میکنند که مش��کالت
بیانضباطی هم موجب افت تحصیلی در دانشآموزان میشود و هم بر جو عمومی آموزش و یادگیری
کالس درس تأثی��ر منفی میگذارد .مؤسس��ة نظرس��نجی گال��وپ در آمريكا فقدان انضباط را مش��کل
شمارة یک مدارس عنوان کرده است ( تابر .)1387 ،3چنین گزارشهایی در مورد مشکالت انضباطی در
مدارس نشانگر این است که فقدان انضباط در مدارس بسیار جدی است و تأثیر زیادی بر اثربخش بودن
فعالیتهای کالس��ی معلم میگذارد .در این رابطه الودی )2007( 4در مطالعة خود به این نتیجه دس��ت
ِ
آموزان مدارس��ی که نظم و انضباط بهتری دارن��د عملکرد تحصیلی باالتری هم از خود
یاف��ت كه دانش
نشان میدهند.
عالوه بر تأثیر بیانضباطی بر فرایند یادگیری دانشآموزان ،همچنین رفتارهای نامناس��ب فراگیران
بر فرایند یاددهی نیز اثرات منفی دارد .کنترل و مدیریت کالس درس در اثربخشی و کارآیی تدریس معلم
بسیار مؤثر است ،در این زمینه کاترین )2005( 5ميگويد معلمی که توانایی مدیریت کالس درس را دارد،
ميتوان��د محیط یادگیری مناس��بی را نيز برای ش��اگردان فراهم نمايد .نتایج پژوهشها نش��ان میدهد
معلمانی که بهطور مداوم تالش و نیروی زیادی را جهت مدیریت و نظم کالس صرف میکنند ولي اين
تالش آنها اثربخشی الزم را ندارد ،استرس و فشار بسياري را تحمل ميكنند( .رجینا و دانیل.)2007 ،6
ب��ا توجه به چني��ن اهمیتي كه انضباط و مدیری��ت کالس درس دارد ،یک��ی از اولین و اصلیترین
موضوعات مدیریت کالس7درس و فضای یادگیری 8برای روانشناسان تربیتی و کارشناسان تعلی موتربیت
ش��ناخت عوامل مؤثر بر ارزشها و رفتارهای انضباطی آموزش��گاهی دانشآموزان است .پژوهشگران
روشهای پژوهشی متفاوتی را جهت دستیابی به این هدف بهکار گرفتهاند .در بخشی از این پژوهشها
تالش ش��ده اس��ت ویژگیهای متمایزکنندة دانشآم��وزان منضبط 9و دانشآم��وزان غیرمنضبط 10از هم
تشخیص داده شوند .کشف این ویژگیها از این جهت مهم است که از اين طريق میتوان برای کاهش
یا حذف مش��کالت انضباطی فراگیران بهطور غیرمس��تقیم بر روی این ویژگیها کار کرد .با این وجود،
بیش��تر پژوهشهایی که در مورد انضباط در کالس درس انجام ش��ده است به جنبههای کلی چگونگی
مدیریت کالس��ی و روشهای فراهمکردن انضباط کالس اش��اره دارند و کمتر به شناس��ایی ویژگیهای
فردی دانشآموزان که نقش مهمی در رخداد رفتارهای مش��کلآفرین ،ناس��ازگار ،بیانضباطی در کالس
درس و مدرسه دارند ،پرداخته شده است.
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تاکن��ون پژوهشهایی متع��ددی در زمینة عوامل مختلف انضباطی صورت گرفته اس��ت که تعدادی
از آنها نقش پررنگ معلم را در وقوع و تداوم این رفتارها نشان میدهند .در این مورد از پژوهشهای
داخل ايران میتوان به پژوهش مصرآبادی ،بدری و واحدی (  )1389اش��اره کرد كه براس��اس نتایج آن،
ِ
ِ
کاربس��ت اقتدا ِر تنبیهی توس��ط معلم دارای باالترین مقدار اس��ت
ش��رایط
میانگین بیانضباطیها در
ِ
11
و کمترین میزان بیانضباطیها نيز در ش��رایط کاربس��ت اقتدار مرج��ع رخ میدهد .همچنین پژوهش
بیابانگرد ( )1372نش��ان داده اس��ت كه معلمان مرد در مقایس��ه با معلمان زن بیش��تر از روش مس��تقیم
کنت��رل اس��تفاده میکنند و معلمان دارای س��ابقة بیش��تر ،تحصیالت عالیتر و س��نین باالتر بیش��تر از
روش غیرمس��تقیم اس��تفاده میکنن��د .نتای��ج پژوه��ش صبوح��ی(  )1369نیز نش��ان داد ،عدم تس��لط
علمی و تجربی معلمان و عدم آش��نایی آنها با اصول و مهارتهای تدریس از عوامل مهم بیانضباطی
دانشآموزان به حس��اب میآید .رویکرد موضوعی در بیشتر این پژوهشها در زمینه عوامل کلی مرتبط
ب��ه معلم و جو کالس از قبیل منابع اقتدار ،جنس��یت معلم ،س��ابقة کار معل��م و روشهای کالس داری
معلمان بوده است و کمتر به عوامل فردی و رفتاری تعیینکنندة دانشآموزان در زمینة ایجاد رخدادهای
انضباطی در مدارس پرداختهاند.
ِ
مش��کالت انضباطی در م��دارس ،با ابعاد دیگ��ری مانند خصوصیات
رفتاری تعیینکنندة
عوام��ل
ِ
12
ش هندرسون ،هایسلیپ و کینگ
عاطفی و اجتماعی دانشآموزان همبس��تگي دارد .در این زمینه پژوه 
(  )2004نشان داد ،خانوادههایی که ارتباط صمیمانهتری با یکدیگر دارند فرزندانشان سازگاری بیشتری
از خود نش��ان میدهند و داش��تن چنین روابطي در خانواده پیشبینیکنندة س��ازگاری دانشآموزان در
مدرس��ه اس��ت .از عوامل عاطفی موجود در کالس درس تأثیر ارتباط بین معلم و شاگرد است تا حدی
که فراتحلیل مارزانو )2003( 13نش��ان میدهد %31 ،مش��کالت انضباطی دانشآموزان در نتیجه ارتباط
مطلوب بین ش��اگرد و معل��م کاهش پیدا میکند ،همچنین نتایج پژوهش توس��ت )2007( 14ارتباط بین
معلم و ش��اگرد را جهت افزایش کارآیی و نظم کالس درس نش��ان میدهد و نقش آن را در س��ازگاری
مدرسه ،عملکرد تحصیلی و رفتارهای مثبت هیجانیـ اجتماعی دانشآموزان مهم انگاشته است.
شناخت ویژگیهای عاطفی تأثیرگذار بر بیانضباطی فراگیران تا حدودی معلمان را با نحوة برخورد با
مش��کالت انضباطی دانشآموزان آش��نا میکند .با چنین اطالعی آنها میتوانند تصمیمگیری مناس��بی
در مقابل این پدیده داشته باشند .رخداد رفتار انضباطی دانشآموزان تحت تأثير چنین ویژگیهایی است
که نقش مهمی در شکلگیری رفتار و برخورد اجتماعی با دیگران دارند .از این ویژگیها میتوان به هوش
هیجانی 15و ذهنخوانی 16اشاره کرد که هر دو بهطور مستقیم در تعامالت روزمره کاربرد دارند.
سالوی و مایر )1990( 17اولین کسانی بودند که هوش هیجانی را بهعنوان توانایی فرد در برخورد با
هیجاناتش تعریف کردند .گلمن )1998( 18هوش هیجانی را توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران
میداند و آن را بهعنوان توانایی مدیریت و کنترل رفتار خود در برخورد با دیگران تعریف میکند .بر طبق
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نتایج پژوهشها و همچنین تلویحات نظری این حوزه ،هوش هیجانی با تعدادی از شاخصهای تحصیلیـ
رفتاری فراگیران در زمینة انضباط مرتبط است .ویژگیهای عاطفی دانشآموزان در شکلگیری تعامالت
روزمرة آنها در مدرسه بسیار ضروری است ،و اهمیت آن تا حدی است که گلمن ( )1998ادعا میکند
که تنها تمرکز بر روی رفتارهای مشکلآفرین دانشآموزان و تالش برای اصالح آنها کافی نیست؛ زیرا
رفتارهای نامناسب اغلب از برخی دانشآموزان و تحت شرایط خاصی رخ میدهند ،در این زمینه گلمن
ن بودن هوش هیجانی را مالک اصلی برای رخداد رفتارهای بیانضباطی ،مشکلآفرین و ناسازگارانة
پایی 
دانشآموزان در کالس مطرح میکند (به نقل از جوردن و متایس.)2006 ،19
پژوهش چرنيس )2002( 20نشان داد که نمرات باالی هوش هیجانی دانشآموزان باعث میشود که
این توانایی را داش��ته باش��ند که خود را بهتر از زیر فشار و شرایط اس��ترسزا بیرون بیاورند ،همچنین
پژوهش مارکوییز )2006( 21ارتباط بین هوش هیجانی ،سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی را نشان
داده اس��ت .یافتههای پژوهشی کارس��و )2002( 22ضمن تأکید بر اهمیت نقش هوش هیجانی در حوزة
س�لامت روانی و س��ازشیافتگیهای هیجانی و اجتماعی ،یادگیری مهارتهای هیجانی و اجتماعی را
ش��بیه یادگیری س��ایر مهارتهای تحصیلی میداند .همچنین نتایج پژوهش پترایدز ،فردریک س��ون؛ و
فورنهام )2004( 23نش��ان داد که هوش هیجانی با رفتارهای خالف مقررات آموزشی مدرسه همبستگی
دارد ،وضعیت��ی ک��ه موفقیت تحصیلی را تحت تأثی��ر قرار خواهد داد .نتای��ج پژوهش میکائیلی منیع و
مددی امامزاده ( )1387نشان داد ،بین سازگاری اجتماعی دانشجویان دارای حکم انضباطی و بدون حکم
انضباطی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه دوم سازگارترند.
ع�لاوه ب��ر رابطة هوش هیجانی و مؤلفههای آن با ش��اخصههای رفتارهای نامطل��وب فراگیران در
محیطهای آموزش��ی ،میتوان به جنبة دیگری از ویژگیهای فردی با نام «ذهنخوانی» که نقش مؤثری
در ش��ناخت اجتماعی دانشآموزان دارد ،اش��اره کرد که اهمیت ویژهای در ش��ناخت دنیای اجتماعی و
روانش��ناختی دیگران ایفا میکند ،اش��اره کرد .ش��افر )2000( 24ش��ناخت اجتماعی را چگونگی تفکر
مردم دربارة احساسات ،انگیزهها و رفتارهای خود و دیگران بیان میکند .بوسکو و همکاران)2008( 25
ذهنخوانی را بهعنوان توانایی درک حالتهای ذهنی خود و دیگران و استفاده از این تواناییها در پیشبینی،
تبیی��ن و اعمال وابس��ته به رفت��ار تعریف میکنن��د .همچنین بارون کوه��ن )1995( 26اظه��ار میدارد
ذهنخوانی به ما این امکان را میدهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران همانند یک بازیگر ش��طرنج،
اندیشهها ،باورها ،گرایشها و هدفهای دیگران را در ذهن خویش بازنمایی کنیم و واکنش مناسب نشان
دهیم .زان شاین )2003( 27ذهنخوانی را خواندن ذهن دیگران بیان میکند .عالوه بر تعریفهای متعدد
از ذهنخوانی در بعضی منابع آن را با اصطالحات دیگری مانند ظرفیت حافظه یا بعضی از فرآیندهای
فکری ذهن به نام باطنبینی معرفی کردهاند (آکل.)2003 ،28
ی ـ اجتماعی
پژوهشها نش��ان میدهند که ذهنخوانی دارای روابط مش��خصی با متغیرهای عاطف 
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است .یرمیا )1998( 29به نقش ذهنخوانی در تمامی تعاملهای انسانی بهویژه در درک ،تبیین ،پیشبینی
30
و دستکاری رفتارهای افراد دیگر تأکید دارد (به نقل از مشهدی و محسنی .)1385 ،ساندبرگ و الرسون
( )2009نیز اظهار میدارند كه ذهنخوانی تحت تأثیرعواملی مانند زبان ،هوش اجتماعی و افراد خانواده
رش��د پیدا میکند .تفسیرها و برداش��تهای ذهنی متفاوت در افراد منجر به بروز رفتارهای مختلفی در
تعامالت اجتماعی آنها با دیگران میش��ود و در بیش��تر مواقع افراد ش��اخصهای شایستگی اجتماعی
را با ذهنخوانی قوی هم جهت میدانند .اما مطالعات و نتایج پژوهشها روند دیگری را نشان میدهد.
بهطور مش��خص در س��الهای اخیر ش��اهد پژوهشهایی در زمینة رابط��ة ذهنخوانی با رفتارهای
ناسازگارانه بودهایم و تالش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که ذهنخوانی تا چه حدی و به چه
نوعی با رفتارهای نامطلوب مرتبط است .در این زمینه ساتون 31و همکاران (  )1999نشان دادند افرادی
که رفتار خش��ونت آمیز دارند ،از ویژگی ذهنخوانی جهت شناس��ایی نقاط قوت و ضعف رفتار دیگران
استفاده میکنند؛ همچنین افرادی که از ذهنخوانی قویتری برخوردار هستند حالتهای ذهنی دیگران
از قبیل باورها ،خواستهها ،آرزوها ،قصد و هیجانات آنها را در جهت پیشبینی رفتار آنها بهکار میبرند.
پژوه��ش رضویه ،لطیفیان و عارفی ( )1384نش��ان داد كه تئوری ذه��ن و همدلی گرم قادر به پیشبینی
رفتارهای پرخاش��گری ارتباطی و جامعهپسند هس��تند ،و همدلی گرم پیشبینیکنندة رفتار پرخاشگری
آش��کار اس��ت .همچنین پژوهش گیونس )2009( 32در زمینةی خش��ونت کودکان و نوجوانان نشان داد
نوجوانهایی که از ذهنخوانی قویتری برخوردارند ،از این ویژگی در جهت تغییر موقعیتهای اجتماعی و
انجام رفتارهای مورد دلخواه خودشان استفاده میکنند.
شوپرورش و
شناخت عوامل انضباطی دانشآموزان همواره متخصصان تعلی موتربیت ،کارشناسان آموز 
در رأس همة آنها معلمین را ،که در ارتباط نزدیک با مشکالت انضباطی دانشآموزان هستند ،به این تفکر
وامیدارد تا به دنبال شناخت آن دسته از ویژگیهای فردی دانشآموزان باشند که نقش مهمی در بروز اینگونه
مش��کالت انضباطی در مدارس ایفا میکند .با عنایت به نتایج پژوهشهای پیش��تر ذکر شده و مبانی نظری
بحث شده انتظار میرود بین هر يك از متغیرهای ذهنخوانی و هوش هیجانی ،با بیانضباطی رابطهاي وجود
داشته باشد؛ چرا که این دو متغیر با تعدادی از ویژگیهای رفتاری ناسازگارانه روابطی آشکار دارند .بنابراین
پژوهش حاضر قصد پاسخ دادن به این سؤال را دارد که آیا تمایزی بین دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط
براس��اس ذهنخوانی و مؤلفههای هوش هیجانی وجود دارد یا نه؟ دس��تیابی به پاسخ این سؤال از لحاظ
نظری ،کاربردی و روش شناختی داراي اهميت است .با کشف روابط بین متغیرها رفتهرفته دانش محققان و
پرورشکاران از عوامل مؤثر بر بیانضباطی افزایش مییابد و مسیر تولید نظریهاي بومی در زمینة مدیریت کالس
را هموارتر میسازد .همچنین یافتههای احتمالی این پژوهش میتواند تمهیداتی را در زمینة کاهش مشکالت
انضباطی فراگیران فراهم نماید .ضمن اين كه پژوهش حاضر ،در نوع خود و براس��اس ش��واهد موجود در
پایگاههای معتبر علمی ،اولین پژوهشی است که تالش میکند براساس یک شیوة چندمتغیری به تمایزگذاری
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دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط بپردازد .پژوهشهای قبلی عمدت ًا از روشهای تکمتغیری استفاده کردهاند،
اما ميدانيم كه با توجه به ماهیت متغیرها و کاهش خطای آماری ،استفاده از روشهای چندمتغیری ارجحتر
است.

روش پژوهش

روش تحقیق :در این پژوهش از یک روش علّی ـ مقایس��های اس��تفاده ش��د تا بتوان دانشآموزان
منضبط و غیرمنضبط را ،از لحاظ ذهنخوانی و مؤلفههای هوش هیجانی ،از همدیگر متمایز ساخت.
جامع��ة آماری و نمون��ة آماري :جامعة آماری این پژوهش کلی ة دانشآموزان دختر و پس��ر نواحی
پنجگانة مدارس دولتی دورة متوس��طة شهر تبریز در سال تحصیلی  1389–90بودند .حجم نمونة آماری
براس��اس جدول كرجس��ي و مورگان )1970( 33تعداد  384نفر تعیین ش��د .در این پژوهش از دو روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و روش هدفمند 34استفاده شد .در ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای از پنج ناحیة آموزشوپرورش شهر تبریز چهار ناحیه به تصادف انتخاب گرديد
س��پس از هر ناحیه چهار مدرسه به تفکیک جنسیت ( 2مدرسة پسرانه 2،مدرسة دخترانه) و در مجموع
 16مدرس��ه انتخاب ش��د .در ادامه ،با استفاده از روش هدفمند ،از هر مدرسة منتخب  12نفر دانشآموز
غیرمنضبط و  12نفر دانشآموز منضبط انتخاب ش��دند (چگونگي ش��یوة انتخاب این دو گروه در بخش
روش تحقیق توضیح داده شده است) .در مجموع تعداد کل نمونة پژوهش برابر با  384دانشآموز منضبط
وغیرمنضبط بود.
پرس��شنامة هوش هیجانی :مقیاس هوش هیجانی یک پرس��شنامه خودسنجی متشکل از  33ماده
اس��ت که  5مؤلفة هوش هیجانی را میس��نجد .این پرس��شنامه دارای یک مقیاس پنجبخش��ی لیکرت
است و مؤلفههای خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را در
برمیگیرد .در این پرسشنامه هر آزمودنی شش نمره جداگانه دریافت میدارد که پنج نمره آن مربوط به
هر کدام از مؤلفهها و یک نمره آن بهصورت نمره کل میباشد .هنجاریابی این پرسشنامه توسط منصوری
در سال  1380انجام شد در بررسی این آزمون توسط منصوری ( )1380میزان همسانی درونی با استفاده
از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای مؤلفههای کل و خرده آزمونهای خودانگیزی ،خودآگاهی،
خودکنترلی ،هشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی به ترتیب برابر با 0/51 ،0/64 ،0/59 ،0/54 ،0/84
و  0/51بود .همچنین منصوری ( )1380در بررسی روایی مالکی این آزمون ،همبستگی نمرات افراد در
این آزمون و آزمون عزت نفس کوپر اس��میت بر روی يك نمونة  30نفری را مورد بررس��ی قرار داد كه
براساس اطالعات بهدست آمده میزان همبستگی r=0/63بود كه بین نمرات آزمودنیها در دو آزمون از
لحاظ آماری معنادار شد .همچنین در این پژوهش ضریب پایایی به روش الفای کرونباخ برای مؤلفههای
کل و خرده آزمونها  0/57 ،0/60 ،0/58 ،0/50 ،0/54 ،0/61گزارش شد.
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آزمون ذهنخوانی :برای سنجش ذهنخوانی از نسخ ة کامپیوتری آزمون تجدیدنظر شدة بارون ـ كوهن
با عنوان «ذهنخوانی از طریق چشمها» 35استفاده شد .فرم تجدیدنظر شدة این آزمون شامل  36سؤال
است که شامل عکسهایی از چشم هنرپیشههای زن و مرد است .با هر سؤال چهار توصیف حالت ذهنی
(یک حالت هدف و سه حالت انحرافی با همان ارزش هیجانی) ارایه میشود .تنها با استفاده از اطالعات
بینایی از پاسخدهندگان خواسته میشود که کلمهای را که بهترین توصیفکنندة فکر یا احساس صاحب
چشمهاس��ت انتخاب کنند .برای نمرهگذاری به هر جواب صحیح نمره یک تعلق میگیرد و نمرات بین
دامنه ( 0صفر) و  36قرار دارند .نمرة کمتر از  22نش��انگر ذهنخوانی پایین ،نمرة بین 30ـ 22نش��انگر
ذهنخوانی متوس��ط و نمرة باالتر از  30نش��انگر ذهنخوانی باال میباشد .اعتبار و همسانی درونی این
آزمون بعد از ترجمه توس��ط علیلو ،بخش��یپور ،بافنده قراملکی ،خانجانی و رنجبر ( )1390و همچنین
در پژوهش بافنده ( )1390از طریق روش الفای کرونباخ عدد  0/73بهدس��ت آمد .همچنین در پژوهش
بخش��یپور ،علیلو ،خانجانی ،رنجبر و بافنده قراملکی ( )1390با روش کودرـ ریچاردس��ون عدد 0/69
بهدست آمد .پایایی آزمون ذهنخوانی نيز ،با روش الفای کرونباخ 0/59 ،بهدست آمد .در اغلب مطالعات
صورتگرفته برای بررسی توانایی ذهنخوانی افراد سالم و بیمار ،از آزمون عصب روانشناختی استفاده
شده است که نمایندة اعتبار این آزمون در مطالعات ادراک حاالت ذهنی است (به نقل از نجاتی ،ذبیحزاده،
نیکفرجام ،نادری ،و پورنقدعلی.)1390 ،
شیوة اجرا :یکی از دشوارترین مراحل اجرای این پژوهش انتخاب نمونههای دانشآموزان گروههای
مورد مقایسه (منضبط و غیرمنضبط) از جامعة پژوهشی بود .دلیل اصلی این مشکل نبود تعریف و مالک
دقیق و قابل قبول میان صاحبنظران این حوزه در ارتباط با انضباط کالسی و طبعیت ًا دانشآموز بیانضباط
اس��ت .برای حل تقریبی این مش��کل در این پژوهش از یک مالک رسمی ولی تا حدی غیرقابل اعتماد
(نمره انضباط) و یک مالک غیررسمی ولی نسبت ًا قابل اعتماد (قضاوت مسؤلین مدرسه مبنی بر اینکه یک
کمی و شیوه دوم کیفی بود .در
دانشآموز منضبط اس��ت یا بیانضباط) استفاده شد .در واقع ش��یوة اول ّ
کمی نمرة برش  17به پايین برای پسران و  19به پايین برای دختران ،بهعنوان مالک نمرة انضباط
روش ّ
در انتخاب دانشآموزان بیانضباط مقرر شد .دلیل انتخاب این دو نمرة مشخص ،بر نتایج یک پژوهش
مقدماتی 36مبتني بود که در آن مش��خص ش��د كه در یک مدرسة پس��رانه ،نمرة  17صدک دهم و در یک
مدرسة دخترانه نمرة  19صدک دهم نمرات انضباطی هستند .یعنی  %10دانشآموزان این مدارس که نمرة
انضباطشان پايینتر از این نمرات ( 17برای پسران و  19برای دختران) بود پائینترین نمرات انضباطی را
داشتند .پس از تعیین این گروه اولیه از دانشآموزان بیانضباط که تعدادشان بیشتر از تعداد دانشآموزان
بیانضباط موردنیاز مدرسه در این تحقیق بود براساس نظرات مسؤلین مدرسه بهویژه معاونین و مشاور
مدرس��ه  12نفر از بین گروه بهعنوان بیانضباطترین انتخاب ش��د .در گام بعدی یک گروه  12نفری از
منضبطترین دانشآموزان همان مدرس��ه بهعنوان افراد گروه مقایسه انتخاب شدند .الزم به ذکر است که
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جهت حفظ حقوق آزمودنیها و جلوگیری از برچسپ خوردن آنها ،آزمونها بهصورت گروهی اجرا شد
و افراد از دلیل انتخاب خود بیاطالع ماندند.

یافتهها

در این پژوهش از دو روش آماری تجزیة تابع تشخیص و رگرسیون لوجستیک استفاده شد .قبل از
انجام تحلیل تشخیصی ،شش آزمون  tبرای بررسی معناداری تفاوت گروهها در متغیر پیشبین انجام شد.
در جدول  1میانگینها ،انحراف معیارها و سطوح معناداری شش متغیر پیش بین برای دو گروه نشان داده
شده است .نتایج این تحلیل نشان داد که به جز در دو متغیر خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی ،بین دو
گروه ،در سایر متغیرها تفاوت معناداری دارند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و سطوح معناداری هفت متغیر پیش بین برای دو گروه منضبط و
غیرمنضبط
دانش آموزان منضبط

دانش آموزان غیر منضبط

آماره
t

سطح
معنیداری

متغیرهای
پیش بین

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

0/03

خود انگیزی

20/05

2/96

19/43

2/78

2/1

خود آگاهی

21/30

3/74

20/86

3/63

0/96

0/33

خود کنترلی

21/43

5/30

20/03

4/68

2/60

0/01

هشیاری
اجتماعی

17/95

3/38

17/13

3/47

2/11

0/03

مهارتهای
اجتماعی

14/14

3/12

14/44

3/35

1

0/31

ذهن خوانی

14/30

3/50

15/33

3/64

3/13

0/002

در این پژوهش برای تش��خیص اینکه کدامی��ک از متغیرهای خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی،
هش��یاری اجتماعی ،مهارتهای اجتماع��ی و ذهنخوانی در تمایزگذاری بی��ن دانشآموزان منضبط و
غیرمنضبط از توان باالیی برخوردار هس��تند از تجزیة تابع تشخیص استفاده شد .منصورفر (  )1388در
روش آنالی ِز تش��خیصی راهکاری است برای آنکه متغیرها را در
معرفی این روش اظهار میدارد كه اين ِ
قالب گروههای مجزا از هم تفکیک کنيم ،بهصورتی که هر گروه در عین اینکه با گروه دیگر ش��باهت و
همبس��تگی دارد از انسجام الزم نیز برخوردار باش��د .تجزیة تابع تشخیص مستقیم 37با استفاده از شش
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متغیر پیش بین ،ذهنخوانی و مؤلفههای هوش هیجانی (خودانگیزی ،خوداگاهی ،خودکنترلی ،هشیاری
اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) برای تعیین اینکه آیا میتوان یک گروه از دانشآموزان را برحس��ب
نمراتش��ان در این متغیرها بهعنوان دانشآموزان منضبط از دانشآموزان غیرمنضبط تشخیص داد یا نه
انجام ش��د .در این تحلیل به جهت وجود دو گروه ،تابع تش��خیص محاسبه شد که کل واریانس را تبیین
میک��رد .الندای ویلکز برای ای��ن تابع با مقدار  0/93معنادار بود ( .)x2=23/71, P ≥0/01که نش��ان از
توان معنادار این دسته از متغیرهای پیش بین در تمایز بین دو گروه از دانشآموزان است .تابع تشخیص
بهدس��ت آمده برحس��ب همبس��تگیهای درونگروهی ترکیبی 38هرکدام از پیشبینها با تابع تشخیص
استاندارد شده در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  .2همبستگیهای درونگروهی ترکیبی بین پیشبینها و تابع تشخیص استاندارد شده
متغیرهای پیش بین

همبستگی

ذهن خوانی

0/57

خود کنترلی

0/55

هشیاری اجتماعی

0/47

خود انگیزی

0/42

خود آگاهی

0/23

مهارتهای اجتماعی

0/17

همانگونه که در جدول  2مش��خص است براس��اس وزنهای هرکدام از متغیرهای پیشبین با تابع
بهدست آمده میتوان مشاهده کرد که متغیر ذهنخوانی با مقدار همبستگی  0/57با تابع بهدست آمده ،از
باالترین توان تمایز دو گروه برخوردارمیباشد .مؤلفة خودكنترلي با مقدار 0/55همبستگی دارای باالترین
توان تمایز بعد از پیشبین اول است .پس از این دو متغیر ،متغیرهای متمایزکننده گروهها با باالترین توان
به ترتیب هشیاری اجتماعی 0/47و خودانگیزی 0/42بودند .در انتهای تابع دو متغیر خودآگاهی ( )0/23و
مهارتهای اجتماعی ( )0/17قرار دارند که این متغیرها در آزمون  tنیز در بین دو گروه تفاوت معناداری
نداشتند.
در جدول 3نتایج طبقهبندی دانشآموزان در گروههای منضبط و غیرمنضبط براساس تابع تشخیص
محاسبهش��ده ارائه شده است .بر طبق این طبقهبندی  60درصد از افراد بهطور صحیح طبقهبندی شدند.
 59درص��د دانشآم��وزان در گروههای منضبط و  61درصد دانشآموزان در گروههای غیرمنضبط بهطور
صحیح تشخیص داده شدهاند.
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جدول  .3نتایج طبقهبندی دانشآموزان در گروههای منضبط و غیرمنضبط براساس تابع تشخیص
محاسبه شده
گروه بندی دانش آموزان
گروه بندی اصلی

تعداد
درصد

گروه بندی پیش بینی شده

گروه منضبط

گروه غیر منضبط

کل

گروه منضبط

106

75

181

گروه غیر منضبط

79

124

203

گروه منضبط

%59

%41

%100

گروه غیر منضبط

%39

%61

%100

جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک برای معناداری مدل و ضرایب را ،جهت پیشبینی احتمال
عضویت گروهی دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط ،نش��ان میدهد .مدل ش��امل ش��ش متغیر پیشبین
(ذهنخوان��ی و مؤلفههای هوش هیجانی ،خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هش��یاری اجتماعی و
مهارتهای اجتماعی) بود .یافتهها نش��ان میدهند که این مدل قادر است براساس شش متغیر پیشبین،
بین دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط گروهبندی کند.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک برای معناداری مدل وضرایب جهت پیشبینی احتمال
عضویت گروهی دانشآموزان
متغیرها

B

S.E.

والد

درجه آزادی

سطح معنی داری

ذهن خوانی

-0/07

0/03

6/31

1

0/01

0/11

0/08

2/1

0/19

0/09

4/2

خود انگیزی

0/21

خودکنترلی

0/17

خود آگاهی

هشیاری اجتماعی

مهارت های اجتماعی
مقدار ثابت

0/1

-1/9

1/10
0/08

0/09

1/19

5/33

1

0/02

4/1

1

0/04

1/3

2/67

1

1
1

1

0/14

0/03
0/25
0/1

مدل بهعنوان یک کل بین  0/06درصد (مجذور  Rکاکس و اس��نل) و  0/09درصد (مجذور  Rنگر
کرک) از واریانس عضویت گروهی 60 ،درصد افراد را به درستی طبقهبندی کرد .مقادیر این آمارهها شبیه
آمارة مجذور  rهس��تند که نش��اندهندة مقدار واریانس تبیینی عضویت گروهی دانشآموزان در دو گروه
انضباطی ،براساس شش متغیر پیشبین است.
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جدول  .5نتایج پیشبینی عضویت گروهی دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط براساس مدل رگرسیون
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لوجستیک
گروه بندی پیش بینی شده

افراد گروه ها

گروه منضبط

گروه غیر منضبط

کل

درصد

منضبط

91

90

181

49/7

60

143

203

70/4

غیر منضبط

جدول 5نتایج پیشبینی عضویت گروهی دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط را براس��اس رگرسیون
لوجستیک نشان میدهد .بر طبق این طبقهبندی 60درصد دانشآموزان بهطور صحیح طبقهبندی شدند.
 49/7درصد آنها در گروههای منضبط و  70/4درصد آنها در گروه غیرمنضبط بهطور صحیح تشخیص
داده شدهاند.

بحث
مرور پژوهشهای پیشین نشان داد که وجود مشکالت انضباطی در مدارس ،باعث
مدارس
هدر رفتن هزینهها و نیروی انس��انی زیادی میش��ود ،همچنین معلمان در این
ِ
دارای مش��کالت انضباطی ،فشار باالیی را بایستی تحمل کنند .بنابراین ضروری است
پژوهش��گران تعلی موتربیت و پرورشکاران تصمیمگیری مناس��بی در تشخیص عوامل
موجود و تداومدهنده این پدیده داش��ته باشند .در همین راستا هدف از پژوهش حاضر
تمایزگ��ذاری دانشآم��وزان منضبط از دانشآم��وزان غیرمنضبط براس��اس متغیرهای
ذهنخوانی و مؤلفههای هوش هیجانی(خود انگیزی ،خود کنترلی ،هشیاری اجتماعی،
خودآگاه��ی ،مهارتهای اجتماعی) بود .در مجموع نتایج تحلیلها نش��ان داد که چهار
متغیر ذهنخوانی ،خودکنترلی ،هشیاری اجتماعی و خود انگیزی دارای باالترین توان در
تمایز دو گروه از دانشآموزان منضبط و غیرمنضبط هستند .براساس این تحلیلها بیشتر
از نصف افراد دو گروه طبق تابع بهدست آمده بهطور صحیح مجدداً طبقهبندی شدند .به
همین نحو ،نتایج رگرسیون لوجستیک نیز مؤید نتایج تجزیه تابع تشخیص بود.
در زمین��ة هوش هیجانی ،بخش��ی از یافتههای تحقیق نش��ان داد ک��ه دانشآموزان
غیرمنضبط به نحو معناداری از لحاظ سه مؤلفة هوش هیجانی (خودانگیزی ،خودکنترلی
و هش��یاری اجتماعی) نس��بت به دانشآموزان منضب��ط ،دارای میانگینهای پائینتری
هس��تند .این یافته با نتای��ج پژوهش پترایدز و همکاران ( )2004که نش��اندهندة رابطة
منفی هوش هیجانی با میزان رفتارهای خالف مقررات در مدرس��ه بود همخوانی دارد.
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همچنین اگر س��ازگاری اجتماعی از پیامدهای هوش هیجانی تلقی شود یافتة پژوهش
حاضر با نتایج تحقیق میکائیلی منیع و مددی امامزاده ( )1387همخوان اس��ت .اين دو
پژوهشگر ،بر طبق مبانی نظری ،نه تنها هوش هیجانی و مؤلفههای آن را در بهبود روابط
و کنشهای فردی و بینفردی با اهمیت انگاشتهاند بلکه عامل اصلی شکلگیری بیشتر
کشمکشها در روابط بینفردی را ،کمبود بهکارگیری هوش هیجانی از جانب افراد عنوان
کردهاند .اهمیت درک هیجانات خود و دیگری همچنین کنترل و مدیریتکردن رفتار در
محیط و فضای اس��ترسزا تا حدی مهم اس��ت که گلمن ( )1998یکی از برجستهترین
نظریهپردازان هوش هیجانی معتقد است كه مدارس بایستی رویکردی را در نظر بگیرند
تا کنترل هیجانات را به دانشآموزان آموزش دهند تا آنها خودشان بتوانند در شرایط و
موقعیتهای دشوار رفتار خودش را کنترل و مدیریت کنند .گلمن همچنین بیان میکند
م��ی توان با تمرکز روی افزایش هوش هیجان��ی دانشآموزان قابلیتها و ظرفیتهای
هیجانی آنها را باال برد تا کمتر ش��اهد رخداد مشکالت انضباطی در مدارس از جانب
دانشآموزان باش��یم .بنابراین یکی از تلویحات کارب��ردی این پژوهش آموزش هوش
هیجانی به دانشآموزانی است که دارای مشکالت انضباطی هستند.
دیگر یافتة مهم پژوهش این بود که دانشآموزان غیرمنضبط ،از لحاظ ذهنخوانی،
دارای میانگین باالتری نس��بت به دانشآموزان منضبط هستند .مبانی پژوهشی و نظری
حاضر در زمینة ذهنخوانی نش��ان میدهد که وج��ود اين توانایی ،رفتار اجتماعی و به
احتمال زیاد الگوی انضباطی دانشآموزان را تحت تأثير قرار میدهد .پیشتر پژوهشهای
ساتون و همکاران ( )1999در زمینة رفتار خشونتآمیز ،رضویه و همکاران ( )1384در
زمینة پرخاشگری ارتباطی و گیونس ( )2009در حوزة خشونت دورة کودکی نشان داده
بود که گروههای با رفتار ناس��ازگارانه دارای ذهنخوانی باالتری هستند .این یافتهها به
نوعی مؤید نتایج پژوهش حاضر اس��ت .براساس اینگونه شواهد میتوان استنباط کرد
ش اطالعات بینفردی،
كه افراد در همة ارتباطهای اجتماعی خود ،جهت دریافت و پرداز 
از نش��انههای بیرون��ی (ظاه��ری) ک��ه بیانکنندة قصد و حالت ذهنی اس��ت اس��تفاده
میکنن��د و این فرآیندها یا نمودهای ذهنی از قبیل هیجان ،قصد ،باورها مهمترین نقش
را در کارک��رد اجتماعی اف��راد ایفا میکند (چان .)2008 ، 39البته بایس��تی دقت کرد که
همیشه کارکرد اجتماعی در جهت مثبت و مقبول اجتماع نیست.
ت بین ذهنخوانی با
به کالم دیگر؛ اگرچه بیشتر یافتههای پژوهشی وجود رابطة مثب 
شاخصهای کفایت اجتماعی را نشان میدهند؛ ّاما شواهد و مدارک جمعآوری شده در
سالهای اخیر نش��ان داده است که برخالف تصور معمول ،الزام ًا ذهنخوانی پیشرفته،
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تضمینکنندة موفقیت اجتماعی نیست .بلکه افرادی که از این توانایی برخوردار هستند
آن را در جه��ت بهدس��ت آوردن موقعیتهای مورد دلخواه ب��هکار میبرند .وجود این
توانایی به دانشآموزان این امکان را میدهد تا نمودهای رفتاری فرد مقابل را در ذهن
خ��ود بازنمایی و بر همین اس��اس راههای مختلفی را در ذهن خ��ود برای تبیین رفتار
دیگری پیشبینی میکنند .دانشآموزان غیرمنضبط برای شروع و تداوم بیانضباطیهای
خود بایس��تی ،نسبت به کس��انی که چنین رفتارهایی را از خود نشان نمیدهند ،توانایی
بیشتری برای درک آنچه که در ذهن معلم و سایر مسؤلین مدرسه میگذرد داشته باشد.
بدون وجود این تواناییها آنها به راحتی نمیتوانند از عواقب رفتارهای مخرب و منفی
خود در امان باشند.
یافتههای پژوهشهایی از این دست ،در گام نخست ،پژوهشگران حیطة تعلی موتربیت
و در گام اجرایی معلمان را با مؤلفههای گوناگون ش��کلدهندة مش��کالت انضباطی و
بالطبع عوامل کاهشدهنده تنشها و کشمکشهای کالسی آگاه میسازد .در سایة چنین
دانش نظری ،از لحاظ کاربردی یافتههای پژوهش حاضر تلویحاتی در زمینه مداخله در
ذهنخوانی و مؤلفههای هوش هیجانی ،بهمنظور اثرگذاری بر بیانضباطی دانشآموزان،
فراهم میسازد .پژوهشهای اخیر نشان میدهند که هم هوش هیجانی و هم ذهنخوانی
موضوعاتی قابل آموزش هستند .به جهت ارتباط غیرمستقیم هوش هیجانی و بیانضباطی
میتوان انتظار داش��ت كه با یاد دادن مؤلفههایی چون خودکنترلی ،هشیاری اجتماعی و
خودانگیزی به دانشآموزان بیانضباط از وقوع رفتارهای ناسازگارانه در آنها پیشگیری
كردّ .اما در زمینة ذهنخوانی که دارای رابطة مستقیم با بیانضباطی است؛ بایستی آنها
را به شیوههای درست استفاده از این توانش راهنمایی کرد؛ مهمتر اینکه معلمان بايد این
آگاهی را داشته باشند که دانشآموزان غیرمنضبط افرادی به مراتب قویتر در برداشت
سریع و دقیق ذهنیات دیگران هستند.
علیرغم پیشنهادهای فوق بایس��تی به محدودیتهای تحقیق حاضر نیز توجه کرد.
جدیترین محدودیت این پژوهش اس��تفاده از یک ش��یوة غیراحتمالی برای تشخیص
دانشآم��وزان منضب��ط و غیرمنضبط ب��ود .همچنین ب��ا توجه به اینکه از پرس��شنامه
برای جمعآوری دادههای پژوهش اس��تفاده ش��د این احتمال میرود که آزمودنیها در
پاس��خگویی دارای س��وگیری باش��ند .پژوهشهای آتی با رفع این دو محدودیت یعنی
استفاده از شیوههای دیگر برای تشخیص دانشآموزان غیرمنضبط در مدارس و همچنین
بهکاربردن شیوههای مشاهدهای و طولی میتوانند بر غنای پژوهشهای آتی در این حوزه
بیفزایند.
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