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مقدمه

موضوع انضباط امروزه بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت موجود در جوامع خودنمایی میکند.
کمــک به افراد در زمینةزندگی با دیگران و احترام گذاشــتن به آنها یکی از مهمترین اهداف جامعه
بشــری امروز اســت .بنابراین ،بــرای اینکه فرد بتوانــد در اجتماع زندگی کند بایــد رفتار اجتماعی
را بیامــوزد؛ بــه این معنی کــه رفتارش مورد قبول جامعه باشــد .یکی از راههای اجتماعی شــدن و
مورد قبول قرار گرفتن ،رعایت انضباط و مقرراتی اســت که در آحاد ابعاد اجتماع همچون ســازمان
آموزشوپرورش حکم فرماســت .البته وقتی در آموزشــگاهها و مدارس صحبت از انضباط میشود،
مراد نظم و ترتیب و ســکوت دانشآموزان نیســت بلکه به این معنی اســت که انضباط باید منجر به
انگیزش فرد جهت حفظ مقررات گردد و بهصورت عادت درآید .انضباط یک فرایند آموختنی است
و تقریب ًا در همه مراحل فراخنای زندگی مورد نیاز همگان است و فرد بایستی رفتارش را با معیارهای
اجتماعی جامعه خود منطبق کند.
اگرچــه از بیانضباطــی 2همواره بهعنوان رفتارهایی یاد میشــود که مخل فرایند آموزشــی بوده
و مانــع بهرهگیری بهینه از کالس درس میشــود ،بااینحال هیچ تعریــف واحدی برای بیانضباطی
دانشآموزان وجود ندارد (فین ،فیش و اسکات 2008 ،3و تامپسون 2009 ،4و هافثون ،ولدال و مرتر،5
 )1988اما در عمل بیانضباطی شامل رفتارهایی نظیر دیر به کالس آمدن ،پریدن از روی نیمکتها،
فعالیتهای مخل آموزشی (صحبت کردن خارج از نوبت و بیرون آمدن از صندلی بدون اجازه) ،آزار
کالمی و یا بیاحترامی نســبت به معلمان ،قلدری ،آزار و اذیت و فعالیتهای قاچاق گونه میباشــد
(آلوئه ،آریل ،شیسلر ،شانون ،نوریس 6و همکاران.)2014 ،
نتایج و بررســیهای صــورت گرفته در زمینه مســائل انضباطــی مدارس نشــان میدهد پدیده
بیانضباطی از چندسو اثرات جبرانناپذیری را به پیکره نظام آموزشی و تربیتی بر جای میگذارد ،از
جمله از لحاظ اقتصادی و برنامهریزی دگرگونیهای جدی را شــکل میدهد .رفتارهای بیانضباطی
دانشآموزان در کالس درس عالوه بر دلســرد کردن معلمان از حرفه خود باعث از بین رفتن انگیزه،
ناتوانــی در تدریــس اثربخش و کاهش کیفیتهای معلمی میگردد (جبــاری .)1392 ،معلمان جهت
برقراری نظم و انضباط در مدارس بایستی با راهکارهای کنترل و برخوردهای مناسب آشنایی داشته
باشند تا بتوانند اینگونه بینظمیها را مهار کنند و از هدر رفت سرمایههای مادی و انسانی جلوگیری
کنند.
سازمان آموزشوپرورش کشور برای نحوه مقابله با رفتارهای بیانضباطی از سوی دانشآموزان
در ســال  1379طرحی کلی تحت عنوان آییننامه انضباطی دانشآموزان به تصویب رسانده است که
با وجود تغییر بســیاری از مسائل و معضالت جامعه ،هنوز سرلوحه معلمان ،مدیران و سایر کارکنان
مدرسه در برخورد با دانشآموزان قرار دارد .در این آییننامه فقدان پیشنهاد شیوههای مناسب و مؤثر
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به جای شیوههای منسوخ گذشته و تا حدود زیادی تشریفاتی بودن و غیرعملی بودن شیوههای ارائه
گردیده به مدارس ،و مبتنی نبودن راهکارهای پیشنهادی این آییننامه بر نتایج تحقیقات روز ،شکاف
بزرگــی بین عرصه نظر و عمــل در حیطه بیانضباطی به وجود آورده اســت .عالوه بر این اقدامات
پیشــنهادی آییننامه مذکور نظیر تذکر شــفاهی ،تذکر کتبی ،تعهد ،اخراج موقت و ...نشــان از ماهیت
مقابلــهای این راهکارها دارد و بیانضباطی را بهصورت موقت آن هم صرف ًا در حضور منابع قدرت
حذف میکند و اقدامی برای اصالح بنیادی اینگونه رفتارها در این آییننامه ارائه نشده است.
یکــی از عوامــل برقــراری نظــم و انضبــاط در کالس درس ،مدیریت کالس به شــیوه صحیح
اســت .مدیریت کالس اصطالحی اســت که معلمــان برای توصیف فرایند تدریــس روان دروس و
عدم ایجاد فعالیتهای مخل کالس از ســوی دانشآموزان اســتفاده میکنند .به سخن دیگر مدیریت
کالس عبارتســت از کاربرد طیف وســیعی از تکنیکها و روشهایی اســت که معلم از سویی برای
هموارسازی فرایند تدریس خود به کار می گیرد و از سوی دیگر مانع از ایجاد رفتارهای مخل کالس
از سوی دانشآموزان میگردد (ولفگانگ و کلیگمن .)1986 ،7در ادبیات روان شناسی تربیتی تعدادی
مدل مدیریت کالس درس ارائه شده است.
9
اولین نظریه ،نظریه انتخاب( 8کنترل) که گالســر آن را بر مبنای رفتار پایهریزی کرده اســت .در
این نظریه اعتقاد بر این اســت که رفتار از انتخاب غیرقابلتفکیک اســت و این ما هســتیم که در هر
لحظه مشــخص میکنیم چه رفتاری باید از ما ســر بزند .همچنین ما بــر رفتار هیچکس جز خودمان
کنترلی نداریم .ویژگی اصلی این مدل ایجاد یک رابطه عمیق و انســانی بین عناصر معلم ،دانشآموز
و یادگیری میباشد (چارلز.)2008 ،10
دومیــن مدل ،مدل انضباط قاطعانه 11اســت که توســط لی و کانتر 12بیان شــد .انضباط قاطع به
دانشآمــوزان یــاد میدهد نتیجه منطقی اعمالشــان را بپذیرند .انضباط قاطع عنــوان فرضیهء بنیادی
تقویت رفتار شایسته را دارد .مسئولیت واقع ًا چیزی است که انضباط قاطع همیشه به دنبال آن است
(بــه نقل از رندر ،پادیال و کراک .)1989 ،13دســتاندرکاران انضباط قاطــع ،آموزش دیدهاند که باید
یاد بگیرند در کنترل کردن کالس ،قاطع باشــند .در این مدل ،سیستمی بهوسیله معلم تعبیه میشود که
پاداش میدهد و تنبیه میکند .این سیستم اجازه میدهد دانشآموزان بدانند چه زمان آنها کار صحیح
یا غلطی انجام دادهاند .مجازات نامطبوع تصاعدی بر دانشآموزانی اعمال میشود که به انتخابهای
ناشایست خود ادامه میدهند (کانتر.)1988 ،
15
14
مــدل بعــد مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی و بهویژه دیدگاههای اســکینر اســت .طبق این مدل
کودکان بهوسیله استفاده از پاداشها و تنبیهات ویژه ،نتایج قابل پیشبینی در رفتارشان به ثمر خواهد
نشست .در رفتارگرایی اسکینر همهء افراد در شرایط اولیه مثل هم هستند و این تکنیکهای رفتاری
هستند که تغییرات را در افراد به وجود میآورند (اسکینر.)1976 ،
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مدل مطالعات تحلیل دادوســتدی 16اثر متقابل رفتار بین معلمــان و دانشآموزان را مورد مطالعه
قرار میدهد (هریس )1967 ،17هریس سه مرحله پیشرفت که حاالت خود نامیده میشوند ،را پیشنهاد
میکند .این حاالت خود ،کودک ،والد و بزرگسال نامیده میشوند .معلمانی که میخواهند در تحلیل
دادوســتدی موفق باشــند نیاز دارند در حالت خود بزرگســال باقی بمانند و قادر باشند حالت خود
دانشآموزان اطرافشــان را تشــخیص دهند .معلمان بعداً میتوانند بازیهایی را شناسایی کنند که به
دانشآموزان اجازه میدهد در حالت خود کودک بازی کنند و به دانشآموزان یاد دهند در حالت خود
بزرگسال رفتار کنند .تواناییهای این شیوه این است که دانشآموزان به بازبینی ارتباط و رفتار خود
تشــویق میشوند .زیان این سیستم این است که ممکن است برای دانشآموزان بیشازاندازه مشکل
باشد و باعث شود آنها همدیگر را روانکاوی کنند (ادواردز .دی.)1993 ،18
مدل گینوت 19روی ارتباط بین معلم و دانشآموز متمرکز میشود .این شیوه روی پرهیز از انتقاد
و کوشــش بر درک احساســات دانشآموزان تمرکز میکند .معلمان ترغیب به پرورش خودمختاری
دانشآموزان میشــوند و ســعی میکنند به دانشآموزان کمک کنند به خاطر اعمالشــان مســئولیت
بــر عهــده گیرند .این اهداف بهوســیلهء ارتبــاط با دانشآموزان و اســتدالل با آنــان تحقق مییابند
(ادواردز ،سی.)1993 ،20
در مدل بعدی یعنی مدل کی 21بر شــخصیت کودکان که ســاخته شده بر اساس معیارهای درونی
اســت ،توجه میشود .افراد دائم ًا بر اســاس این معیارهای درونی اعمال خودشان را مورد قضاوت
قرار میدهند .بهوســیله آموزش و ساختن این معیارهای درونی کودکان میتوانند ،خود حکومتی 22و
مســئولیت برای اعمالشــان را یاد بگیرند .اگر به دانشآموزان یاد داده شود چگونه کار را انجام دهند
آنــان ذات ًا انگیزه دارند درســت رفتار کنند .دانشآموزان برای انگیزه و برای بازبینی رفتار خودشــان
مسئول هستند .معلمان نباید این مسئولیتها را از دوش دانشآموز بردارند .نقش معلم این است که
به دانشآموزان یاد دهد چگونه خودشان را بازبینی کنند (کی و کی.)1994 ،
در مدل دیگر ،جونز 23یک مدل نظم کالســی را ایجاد کرد که به حضور شــخص معلم در کالس
اهمیت میداد .مفروضات اصلی این مدل این اســت که کودکان نیاز دارند کنترل شــوند و معلمان
میتواننــد این کنترل را بهوســیله زبان بدنی ،مدیریت و حمایت والدیــن اعمال کنند .یک معلم نیاز
است مرحله حضور را بشناسد .عوامل مواج حضور معلم ،اگر بهقدر کافی معلم قوی و مؤثر باشد ،در
کالس منتشــر خواهد شد و هر دانشآموز را تحت تأثیر قرار خواهد داد .توقف آموزش ،خیره شدن
و نشســتن نزدیک دانشآموز تکنیکهای هشداردهندهای هستند که می توانند رفتار بد دانشآموزان
را متوقف کنند (ادواردز ،سی.)1993 ،
اگر بخواهیم ســبکهای مدیریت کالس را به مکاتب فکری روانشناختی مرتبط کنیم .سبکهای
مدیریــت کالس گینوت ،جونز ،کی و اســکینر بــه ترتیب به مکاتب هیجانی ،اجتماعی ،شــناختی و
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رفتاری تعلق دارند و مکتب شناختی -رفتاری تلفیقی از دو مدل کی و اسکینر است .همچنین تلفیق
تمامی سبکهای مدیریتی فوق را میتوان در دورههای آموزشی پیشدبستان مشاهده کرد.
مــدون و جامعی در مــورد امکانســنجی تدوین برنامه
در شــرایط حاضــر هنوز کار پژوهشــی ّ
مداخلهای جامع برای اصالح بیانضباطی در کشــور اجرا نشده اســت .بنابراین تغییر وضع موجود
(مقابله با بیانضباطی) به وضعیت دیگر (اصالح بیانضباطی) تنها در صورتی الزم به نظر میرسد که
در شرایط فعلی تفاوتی چشمگیر به نفع دانشآموزان بیانضباطی که با برنامههای مداخلهای مختلف
(سبکهای مدیریتی کالس) آموزش دیدهاند باشد .فهم این چرایی جز از طریق انجام یک فراتحلیل
بر روی تحقیقات انجامشــده داخل کشور در حوزهء پیامدهای برنامههای مداخلهای و اصالح رفتار
ممکن به نظر نمیرسد که مناسبترین رویکرد ترکیبی تحقیقات ،فراتحلیل است.
اصطالح فراتحلیل را اولین بار گالس در سال  1976مطرح کرد و فراتحلیل را بهعنوان «شیوهای
رسمی بهعنوان تجزیهوتحلیل مجموعه عظیمی از تحلیلهای مطالعات فردی با هدف ادغام یافتهها»
تعریف نمود (کولیک و کولیک .)1988 ،24بررســیهای مقدماتی بهعملآمده در پایگاههای اطالعاتی
داخل کشور نشان میدهد که فراتحلیل مدونی در ارتباط با اثرات برنامههای مداخلهای بر بیانضباطی
فراگیران اجرا نشده است .با این وصف در داخل کشور پژوهشهای متعددی در ارتباط با پیامدهای
برنامههای مختلف بر بیانضباطــی فراگیران وجود دارد .این تحقیقات تفاوت برنامههای مداخلهای
مختلف را در شاخص بیانضباطی مورد بررسی قرار دادهاند.
در زمینه اثرات برنامههای مداخلهای بر بیانضباطی نیز دید روشــن و جامعی وجود ندارد .برای
به دســت آوردن یک برداشــت کلی و جامع و درعینحال دقیق الزم اســت نتایج این پژوهشها به
کمی مرور و دســتهبندی شوند .در زمینه فراتحلیل مقایسهای ،یعنی بررسی رابطهء بیانضباطی
روش ّ
با متغیرهای دیگر ،نمونهای در خارج از کشــور موجود است .این فراتحلیل توسط آلوئه و همکاران
در ســال  2014با هدف بررسی رابطه بین بیانضباطی دانشآموزان و ابعاد فرسودگی شغلی معلمان
انجــام گرفت .نتایج آن تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنادار بیــن بیانضباطی دانشآموزان و ابعاد
فرسودگی شغلی معلمان بود .بیشترین اندازه اثر در تحقیق مذکور مربوط به زوال (مسخ) شخصیت و
بعد از آن دســتاوردهای شخصی بود ضمنا متغیرهای میانجی تحقیق شامل پایه تحصیلی ،سن معلم،
کشور ،درصد معلمان خانم و سال انتشار هر تحقیق شرکت داده شده در فراتحلیل بود.
بااینوجــود ازآنجاکــه فراتحلیــل حاضر ،با رویکردی متفاوت ،قصد بررســی تأثیــر برنامههای
مداخلهای بر بیانضباطی را دارد الزم اســت که این یافتهها یک بار از طریق فراتحلیل مورد بررسی
مجدد قرار گیرد .هدف این پژوهش ترکیب نتایج پژوهشهای حوزه بیانضباطی به روش فراتحلیلی
کمی میتواند شناخت ما را از ابعاد
و کشــف متغیرهای میانجی در این حوزه اســت .این جمعبندی ّ
و حوزههای تفاوت بین انواع برنامههای مداخلهای برای کنترل بیانضباطی کامل ســازد و همچنین
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مؤثرترین برنامههای مداخلهای را ،که نشــئت گرفته از ســبکهای مدیریت کالس هستند ،را برای ما
مشخص خواهد کرد.
نتایج تحقیق حاضر میتواند به روشهای کمی به اســتخراج و سازماندهی اطالعات حاصل از
پژوهشهای مربوط به پیامدهای برنامههای مختلف کنترل بیانضباطی منجر شود .ازآنجاکه یافتههای
فراتحلیل نتایج ترکیبی چندین پژوهش را نشان میدهد ،باعث خاتمه سوگیریهای ناشی از انتخاب
میشــود .فراتحلیل همچنین به شناسایی متغیرهای تعدیلکننده بهکارگرفتهشده در پژوهشهای حیطه
بیانضباطی کمک میکند .شناسایی این متغیرها همراه با دیگر متغیرهای مداخله کننده در طرحریزی
برنامههای مداخلهای بهتر ،کمک قابلتوجهی خواهد کرد .همین خصوصیت باعث شــده اســت که
در ســالهای اخیــر تعداد مقاالت مربوط به فراتحلیلها که در منابع علوم تربیتی منتشــر میشــوند،
افزایش چشــمگیری را نشــان دهد .یکی از پیامدهای بســیار مهم چنین افزایشی ،کاربرد روزافزون
نتایــج حاصــل از فراتحلیلها در تصمیمگیریهای مربوط به برنامههای آموزشــی اســت .نتایج این
فراتحلیل نیز به نظر ما میتواند به تصمیمات برنامهریزان درســی در مورد اصل داشــتن یا نداشــتن
یک برنامه مداخلهای برای کنترل و اصالح بیانضباطی بهصورت رســمی در آموزشوپرورش کشور
کمک کند و میتواند پاسخی علمی برای موافقان و مخالفان داشتن این برنامههای مداخلهای فراهم
آورد.

روش تحقیق

در این پژوهش از روش فراتحلیل اســتفاده شــد .فراتحلیل به تحلیلهای آماری اشاره میکند که
بــرای ترکیب دادههای یک مجموعــه از مطالعات انجام میگیرد (برنســتون 25و همکاران ،به نقل از
مصرآبادی ،هاشــمی ،حاتمی و ربوی .)1393 ،در این فراتحلیل از یافتههای پژوهشهای داخلی که
به بررســی بیانضباطی در اثر متغیرهای مســتقل مختلف پرداختهاند ،اســتفاده شد .تمام این یافتهها
که مجدداً مورد تحلیل واقع شــدند مربوط به نتایج آماری بودند .نتایج این فراتحلیل در قالب اندازه
اثرهای و همچنین شاخصهای آماری مربوط به فراتحلیل ارائه شده است.

نمونة آماری

کمی پژوهشهای دیگر اســت .بنابراین جامعة آماری این
واحد تحلیل ،در فراتحلیل ،یافتههای ّ
فراتحلیل به تحقیقات در دسترس مرتبط با بیانضباطی در شرایط مختلف متغیرهای مستقل گوناگون
در داخل کشــور مربوط میباشــد .با توجه به گســتردگی جامعة آماری تحقیــق ،الزم بود نمونههای
مــورد نیــاز از درون یک چارچوب نمونهگیری انتخاب شــوند .چارچوب نمونــه گیری این تحقیق
شــامل کلیه مقاالت منتشر شــدهای بود که از طریق بانک پژوهشی  SIDبهصورت کامل قابلدسترس
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بودنــد .روش نمونــه گیری این تحقیق ،نمونه گیری هدفمند 26بود که به این منظور محقق بر اســاس
قضاوتهای خود پژوهشهایی را بهعنوان مطالعات اولیه انتخاب کرد که در راستای اهداف فراتحلیل
بودند.
بــرای انتخــاب تحقیقــات اولیــه از چارچوب نمونه گیــری ،ابتــدا کلیدواژههای معتبــر را ،بر
اســاس مرور پیشــینه ،پژوهش بهمنظور استفاده در جســت و جوی پژوهشهای اولیه ،تعیین کردیم:
بیانضباطی ،ناســازگاری اجتماعی ،پرخاشگری ،رفتارهای استرسزا ،سازگاری اجتماعی .تحقیقات
بر اساس این کلیدواژهها ،درصورتیکه متغیر وابسته بهطور مشخص به مصادیق شاخص بیانضباطی
نظیر پرخاشــگری ،قلدری و قانونشــکنی دانشآموزان مربوط میشد ،شــرط ورود به فراتحلیل را
کســب میکرد .در گام بعدی ،بر اســاس مالکهای ورود و خروج پژوهشهای مورد نظر شناسایی و
انتخاب شد .از بین  79پژوهش منتخب بر اساس کلیدواژههای پیشتر تعریفشده  50پژوهش برای
فیشبرداری تشــخیص داده شــد .پس از بازنگری این فیشها  29پژوهش بر اساس مالکهای ورود
به فراتحلیل وارد شد.
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 حداقل یک گروه فراگیر غیرمنضبط جزو جامعة آماری پژوهش باشد.

 متغیرهای مســتقل تأثیرگذار در بیانضباطی چه بهصورت مثبت و چه بهصورت منفی بهطور
واضح گزارش شده باشند.
 تحقیق بایستی دادههای کافی را برای محاسبه اندازه اثر گزارش کرده باشد.

 تحقیق بایستی به صورت مقاله کامل،و آنالین بهطور رایگان ،در دسترس باشد.
با توجه به اینکه تعدادی از این مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناســب نبودند ،با توجه به
مالکهای خروج زیر یک تحقیق از فرایند تحلیل خارج شد.
 پژوهشــی که موضوعات ســازگاری و انضباط را در محیطهایی غیر از محیط تحصیلی نظیر
محیط شغلی بررسی کردهاست.
 پژوهشی که به محاسبات آماری رابطهای نه تفاوتی پرداخته باشد.

 پژوهشی که یکی از اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را گزارش نداده باشد.

یافتهها

در پژوهش حاضر ،اندازه اثرهای خانواده  dاســتفاده شده است ،شاخص  dدر موقعیتهایی که
پژوهشها تفاوتها را بررسی میکنند به کار میرود و از بین انواع شاخصهای  dاز شاخص  gهگز
استفاده شد .بر طبق این معیار در تحقیقاتی که تفاوت گروهها را بررسی میکنند ،اندازه اثرهای ،0/2
 0/5و  0/8به ترتیب نشانگر اندازه اثرهای کوچک ،متوسط و بزرگ هستند.
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جدول شمارة  .1شاخصهای مرتبط با اندازه اثر تحقیقات اولیه

ردیف

پژوهشگر

متغیر مستقل

اندازه اثر

برنامه کلی اصالح رفتار

1

درتاج ()1388

مدیریت خشم

53/0

دوره هیجانی

2

درتاج ()1388

مدیریت خشم

**37/3

نامشخص

3

ابوالقاسمی ()1390

شناختی رفتاری

43/0-

دوره شناختی-رفتاری

4

ابوالقاسمی ()1390

تنظیم هیجان

*62/0

دوره هیجانی

5

شهنی ییالق ()1386

کودکآزاری

**87/0

نامشخص

6

به پژوه ()1389

مهارت اجتماعی

**17/1

دوره اجتماعی

7

احدی ()1388

حل مسئله

50/0

دوره شناختی

8

شریفی درآمدی ()1390

مهارت اجتماعی

**09/1

دوره اجتماعی

9

برغندان ()1391

مدیریت خشم

**58/2

نامشخص

10

خانخانی زاده ()1391

خودآموزی کالمی

*23/1

دوره شناختی

11

زاهد ()1391

ناتوانی یادگیری

**93/1-

نامشخص

12

نریمانی ()1392

پذیرش  /تعهد

**76/3

نامشخص

13

نریمانی ()1392

تنظیم هیجان

**42/2

نامشخص

14

خجسته مهر ()1391

موفقیت تحصیلی

*66/0

دوره شناختی

15

عصاره ()1392

پیشدبستان

**35/1

دوره شناختی

16

عصاره ()1392

پیشدبستان

**40/1

دوره شناختی

17

اصغرزاده ()1390

قصه درمانی

*81/0

دوره اجتماعی

18

اصغرزاده ()1390

قصه درمانی

**17/2

نامشخص

19

سپاه منصور ()1386

مهارت زندگی

*90/0

دوره اجتماعی

20

حسینی ()1388

راهبرد مقابله با استرس

**64/26

نامشخص

21

حسینی ()1388

راهبرد مقابله با استرس

**14/10

نامشخص

22

شاهی ()1393

رویکرد راهحل محور

**27/11

نامشخص

23

شمس ()1386

شوخطبعی

**70/3

نامشخص

24

شمس ()1386

شوخطبعی

** 89/2

نامشخص

25

بیک محمدی ()1391

مصونسازی

54/0

دوره شناختی

26

بیک محمدی ()1391

شناختی رفتاری

**07/2

نامشخص
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جدول شمارة ( .1ادامه) شاخصهای مرتبط با اندازه اثر تحقیقات اولیه

ردیف

پژوهشگر

متغیر مستقل

اندازه اثر

برنامه کلی اصالح رفتار

27

جمالی ()1393

مهارت زندگی

**01/2

نامشخص

28

هاشمی ()1388

خودآموزی کالمی

**87/4

نامشخص

29

عطاری ()1384

مهارت اجتماعی

**91/3

نامشخص

30

مظاهری ()1385

رفتار شناختی

**54/1

دوره شناختی-رفتاری

31

مظاهری ()1385

رفتار شناختی

**40/1

دوره شناختی-رفتاری

32

مظاهری ()1385

رفتاری

*25/1

دوره رفتاری

33

مظاهری ()1385

رفتاری

**40/1

دوره رفتاری

34

خدایاری فرد ()1390

هوش هیجانی

*79/0

دوره هیجانی

35

فرامرزی ()1393

روان نمایشگری

**19/1

دوره اجتماعی

36

وزیری ()1390

همدلی

**06/1

دوره اجتماعی

37

وزیری ()1390

همدلی

**42/1

دوره اجتماعی

38

حمیدپور ()1388

پیشدبستان

01/0-

دوره شناختی

39

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

59/0-

دوره شناختی-رفتاری

40

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

36/0

دوره شناختی-رفتاری

41

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

**42/1

دوره شناختی-رفتاری

42

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

30/0

دوره شناختی-رفتاری

43

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

*72/0-

دوره شناختی-رفتاری

44

رجبی ()1392

شناختی رفتاری

19/0

دوره شناختی-رفتاری

45

حاتمی فرد ()1390

ابراز وجود

**90/1

نامشخص

46

حاتمی فرد ()1390

حل مسئله

*26/1

نامشخص
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** p ≤0/05* p≤ 0/01

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود برای  28پژوهش اولیه  46شاخص اندازه اثر محاسبه
شده است .در قسمت برنامه کلی اصالح رفتار نوع برنامه مداخلهای وارد شده است و تحقیقاتی که
از فراتحلیل حذف شدند نوع برنامه مداخلهای اصالح رفتار برایشان مشخص نشده است .از بین 46
اندازه اثر تعداد  5شاخص منفی و  41شاخص مثبت است .ازآنجاکه در فرایند محاسبه اندازه اثرهای
بهوســیله نرمافزار میانگینهای گروه بیانضباط آموزش ندیده از گروه بیانضباط آموزشدیده کســر
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شده است ،بنابراین شاخص منفی اندازه اثر نشاندهنده عملکرد ضعیفتر (بیانضباطی بیشتر) گروه
آموزش ندیده نســبت به گروه آموزش دیده اســت .تعداد بیشتر اندازه اثرهای مثبت نسبت به اندازه
اثرهای منفی نشــانگر این اســت که در غالب تحقیقات اولیه افراد بیانضباطی که بهمنظور اصالح
رفتار آموزش دیدهاند از افرادی که آموزش ندیدهاند عملکرد بهتری داشــتهاند و بیانضباطی کمتری
را از خــود بروز دادهاند .با بررســی ســطوح معناداری آزمون  zکه برای آزمــون معنادار بودن اندازه
اثرهای به کار رفته اســت ،مشــخص میشود که از  46اندازه اثر  9اندازه اثر ،غیر معنادار 28 ،اندازه
اثر در سطح  0/01یا کمتر و اندازه اثر  9پژوهش در سطح  0/05معنادار هستند.
با عنایت به اینکه یکی از پیشفرضهای اصلی فراتحلیل نبود ســوگیری انتشــار 27است پیش از
بررسی نتایج ابتدا یافتههای مربوط به بررسی این پیشفرض ارائه میشود .سوگیری انتشار به چاپ
نشــدن تحقیقات مرتبط با موضوع فراتحلیل مربوط اســت که دارای یافتههای غیرمعنادار هستند .در
این فراتحلیل برای بررســی تورش انتشار از دو شیوه (نمودار قیفی )28و یک شاخص آماری (تعداد
امن از تخریب )29استفاده شد.
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شکل شمارة  .1نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه قبل از تحلیل حساسیت
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شکل شمارة  .2نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه بعد از تحلیل حساسیت
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شکل شمارة  .3نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه بعد از دومین تحلیل حساسیت

-1/5

0/5
-2/0

در نمودارهای قیفی محور افقی نشــانگر مقادیــر انداز ه اثرهای تحقیقات اولیه و محور عمودی
خطای معیار آنهاست .سوگیری انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابلتشخیص است که نقاط در
اطراف نمودار به شــکل متقارن پراکنده نشــده باشند که این ناشی از مقادیر بسیار بزرگ اندازه اثر و
نیز خطاهای معیار بزرگ آنهاســت (مانند شــکل  .)1با مشاهده شکل  1و جدول  1مشخص شد که
تعداد چهار اندازه اثر دارای مقادیر پرت و نامتعارف هســتند که اینها نمودار را نامتقارن ساختهاند.
با حذف این چهار اندازه اثر پرت ،نمودار قیفی شــکل  2حاصل شــد که نســبت به نمودار  1اندازه
اثرهــای همگنتری را دارد؛ بااینحال  11اندازه اثر دیگر نیز حذف میشــوند تا نمودار اندازههای
اثــر ،متقارنتر گردد و اندازهها در فواصل  -1/5و  1/5جای گرفتهاند .همچنین بر اســاس شــاخص
تعداد امن از تخریب پس از ورود  933اندازه اثر غیرمعنادار به فراتحلیل اندازه اثر ترکیبی محاســبه
شده غیرمعنادار میشود.
جدول شمارة  .2انداز ه اثرهای و فواصل اطمینان و آزمون فرضیه برای اثربخشی برنامههای اصالح رفتار در کاهش بیانضباطی

خطای
معیار

حد پایین

حد باال

ثابت

28

0/53

0/55

0/42

0/64

9/67

تصادفی

28

0/74

0/12

0/50

0/98

6/78

مدل

اندازه اثر
تعداد
اندازههای اثر متوسط

فاصله اطمینان %95

مقدار Z

مقدار P

0/001
0/001

با توجه به اینکه هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب شــاخصهای عددی تحقیقات اولیه در قالب
یک شــاخص کلی اســت در جدول  2اندازه اثرهای ترکیبی یا خالصه بر اســاس دو مدلهای ثابت
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و تصادفی برای  28اندازه اثر باقیمانده پس از تحلیل حساســیت ارائه شده است .غالب فراتحلیلها
بر دو مدل آماری مدل اثر ثابت و مدل اثرت تصادفی مبتنی هســتند .در مدل اثر ثابت فرض میشــود
که یک اندازه اثر واقعی وجود دارد که زیربنای همه تحلیلها اســت و تفاوتهای موجود در اندازه
اثرهای مشاهدهشــده تحقیقات اولیه ناشــی از خطای نمونه گیری اســت .در مقابل در مدل اثرات
تصادفــی فرض میشــود که اندازه اثر واقعــی از تحقیقی به تحقیق دیگر در حال تغییر اســت .یکی
از علل اصلی این تغییر وجود متغیرهای مداخله کننده در روابط بین متغیر مســتقل و وابســته اســت
(برنشــتاین .)2009 ،همانگونه که مشــاهده میشود در این فراتحلیل برای مدلهای ثابت و تصادفی
مقادیــر انــدازه اثرهای به ترتیب برابر با  0/53و  0/74اســت .هر دو این انــداز ه اثرهای از لحاظ
آمــاری معنادار هســتند ( .)001/P≤≤0برای انتخاب مدل نهایی فراتحلیل الزم اســت یک مجموعه
تحلیلهــای ناهمگن برای اطمینان از وجــود متغیرهای تعدیلکننده انجام گیــرد .در صورت وجود
ناهمگنــی در اندازه اثرهای تحقیقات اولیه مدل تصادفی انتخاب میشــود و فرض میشــود که در
جامعــة آماری ماهیت روابط بین متغیر مســتقل و وابســته تحت تأثیر متغیرهــای تعدیلکننده تغییر
مییابد.
جدول شمارة  .3شاخصهای ناهمگنی انداز ه اثرهای در بین تحقیقات اولیه

شاخص Q

درجه آزادی

سطح معناداری

مجذور I

116/92

27

0/001

79/90

بــرای اطمینــان از همگنی اندازه اثرهــای تحقیقات اولیه ،از آزمون مجذور کای برای بررســی
معناداری آماره  Qکوکران اســتفاده میشــود (هجز و اولیکین ،به نقل از مصرآبادی ،هاشمی ،حاتمی
و ربوی .)1393 ،معناداری این آزمون نشــاندهندهء همگنی تحقیقات اولیه است .در جدول  3نتایج
بررســی ناهمگنی اندازه اثرها در بین تحقیقات اولیه بر اساس دو شاخص  Qو مجذور  Iارائه شده
اســت .مقدار شــاخص  Qبرابر با  116/92اســت که از لحاظ آماری معنادار ( )001/0≤Pو نشانگر
تفاوت واقعی بین اندازه اثرهای تحقیقات اولیه اســت .با توجه به محدودیت شــاخص  Qبه حجم
نمونه که هم چون دیگر آزمونهای آماری توان آزمون برای رد فرض صفر تحت تأثیر قرار میدهد؛
فراتحلیل گران توصیه اســتفاده از مجذور  Iرا کردهاند (برنشــتاین ،به نقل از مصرآبادی ،هاشــمی،
حاتمی و ربوی .)1393 ،این شاخص دارای مقداری از صفر تا صد درصد است که مقدار ناهمگنی
را بهصــورت درصد نشــان میدهد .مقدار مجذور  Iبرابر با  79/90اســت که نشــان میدهد درصد
باالیــی از پراکنش موجود در نتایج تحقیقات اولیه واقعی و ناشــی از وجــود متغیرهای تعدیلکننده
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اســت که بر طبق معیار هیگنز و همکاران ( )2003نشاندهنده ناهمگنی باال در تحقیقات اولیه است.
بر اســاس هر دو شــاخص میتــوان از وجود متغیرهــای تعدیلکنندهء در روابط بیــن دو متغیر نوع
آموزش (برای اصالح رفتار) و بیانضباطی مطلع شــد و این مدل تصادفی را بهعنوان مدل فراتحلیل
انتخاب کرد .با مســلم شــدن نقش متغیرهای تعدیلکننده در ادامه به تحلیلهای بیشتر در مورد نقش
و شــدت تعامــل متغیرهای تعدیلکننده بیانضباطی و نوع آموزش (بــرای اصالح رفتار) با همدیگر
پرداخته شــد .الزم به ذکر اســت که در این تحلیلها نتایج بر طبق مدلهای تصادفی گزارش شــده
است؛ چراکه تحلیلهای ناهمگنی نشان داد که اندازه اثرهای داخل خود این متغیرهای تعدیلکننده
هــم ناهمگن هســتند .همچنین با توجه به تحلیلهــای بعدی در مورد نقش متغیرهای واســط مدل
تصادفی تبیین بهتری از ماهیت اندازه اثر ترکیبی تفاوت نوع آموزش بر میزان بیانضباطی به دســت
میدهد.
تعامل جنســیت با اندازه اثر ،برنامههای مداخلــهای در برخی از تحقیقات بر روی هر دو جنس
دختر و پســر بررســی شده بودند و امکان مقایســه این دو گروه را از نظر میزان اثربخشی برنامههای
آموزشی کنترل بیانضباطی فراهم کردند.
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جدول شمارة  .4انداز ه اثرهای ترکیبی تصادفی برای تفاوت اثربخشی برنامههای اصالح رفتار در کاهش بیانضباطی دانشآموزان
دختر و پسر

تعداد
جنسیت
اندازههای اثر

اندازه
اثر

فاصله اطمینان %95

خطای
معیار

حد پایین

حد باال

پسر

6

0/87

0/29

0/30

1/44

2/99

دختر

5

0/92

0/15

0/61

1/23

5/89

مقدار Z

مقدار P

0/0/003
0/001

جــدول  4انــدازه اثرهــای ترکیبی تصادفی برای تفاوت در جنســیت در کنتــرل بیانضباطی را
نشــان میدهــد .همانگونــه که مشــاهده میشــود انــدازه اثرهای گــروه دانشآمــوزان بیانضباط
پســر و دختــر بــه ترتیب برابــر با  0/87و  0/92اســت که هــردو گــروه دارای اندازه اثــر معنادار
میباشند.
تعامل نوع مداخله اصالح رفتار مورد ســنجش با اندازه اثر ،برنامههای مداخلهای اصالح رفتار
بیانضباطی شــامل مصادیقی چون آموزش مهارتهای اجتماعی ،آموزشهای شــناختی و رفتاری،
دوره پیشدبستان ،قصه درمانی ،حل مسئله و آموزشهای تنظیم هیجان میباشد.
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جدول شمارة  .5انداز ه اثرهای ترکیبی تصادفی برای تفاوت در انواع برنامههای مداخلهای در کنترل بیانضباطی

تعداد
مطالعات

اندازه
اثر

خطای
معیار

برنامه
مداخلهای
آموزش هیجانی

3

0/66

0/18

0/31

آموزش شناختی رفتاری

9

0/34

0/23

-0/11

0/79

آموزش اجتماعی

7

1/13

0/13

0/87

1/38

8/71

آموزش شناختی

4

0/63

0/15

0/33

0/93

4/18

0/002

آموزش رفتاری

2

1/38

0/35

0/69

2/08

3/94

0/001

دوره پیشدبستان

3

0/90

0/55

-0/18

1/99

1/62

0/104

فاصله اطمینان %95

مقدار Z

مقدار P

1/01

3/68

0/001

1/46

0/14
0/001

حد پایین حد باال

جــدول  5اندازه اثرهای ترکیبــی تصادفی برای تفاوت در انواع برنامههــای مداخلهای در کنترل
بیانضباطی را نشــان میدهد .همانگونه که مشــاهده میشــود اندازه اثرهای تفاوت انواع برنامههای
مداخلهای (دوره آموزش هیجانی ،شــناختی -رفتاری ،اجتماعی ،شــناختی ،رفتاری و پیشدبستان) به
ترتیــب برابــر با  1/0،38/63 ،1/13 ،0/34 ،0/66و  0/90اســت که دوره آمــوزش هیجانی ،اجتماعی،
شــناختی و رفتــاری دارای اندازه اثرهــای معنادار و دورههای آموزش شــناختی  -رفتــاری و دوره
پیشدبستان دارای اندازه اثر غیرمعنادار میباشند.

بحث و نتیجهگیری

بهطورکلــی بین میــزان بیانضباطی فراگیــران ،در دورههای بــا و بدون برنامه
مداخلــهای ،تفاوت معناداری از لحاظ اندازه اثر کلــی وجود دارد .این تفاوت در
بیش از دو سوم اندازه اثرهای تحقیقات اولیه مشاهده شد .بااینحال با تحلیلهای
دقیقتر مشخص شد که از بین برنامههای مختلف مداخلهای برای کنترل بیانضباطی
بزرگتریــن اندازه اثر به ترتیب مربوط به دوره آموزش رفتاری ،آموزش اجتماعی،
دوره پیشدبســتان ،آموزش هیجانی ،آموزش شناختی و آموزش شناختی  -رفتاری
میباشد.
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در ارتبــاط با این یافتهها کــه فراگیران بیانضباط بعد از دوره برنامه مداخلهای
نسبت به فراگیرانی بیانضباطی که برنامه مداخلهای دریافت نکردهاند دارای تفاوت
معناداری از لحاظ اندازه اثر مربوط به بیانضباطی هستند میتوان شواهد تجربی به
دست داد .نتایج تعدادی از تحقیقات نشان میدهد که افراد بیانضباط شرکتکننده
در برنامه مداخلهای نشــئتگرفته از ســبکهای مدیریت کالس نسبت به آموزش
ســنتی ،نمرات باالتری در پیشــرفت تحصیلی دارند (درتاج ،مصائبی و اســدزاده،
 .)1391نتایج پژوهش ابویی مهریزی ،طهماسبیان و خوش کنش ( )1389نشان داد
که توجه به برخی ویژگیهای افراد بیانضباط نه تنها باعث بهبود ســازگاری آنها
میگردد بلکه از شــدت ناسازگاری آنها نیز میکاهد .بر اساس تحقیق ابوالقاسمی،
بیگــی و نریمانی ( )1390شــرکت در برنامههای مداخلهای در بهبود و ســازگاری
دانشآموزان بیانضباط بهطور معناداری مؤثر بوده اســت و نقش مهمی در سالمت
روان این دانشآموزان دارد.
در برنامههای مداخلهای نشــئتگرفته از سبکهای مدیریت کالس ،هدف کلی
دور نگاهداشــتن فرد از فعالیتهایی اســت که خطر برچسب بیانضباطی را در او
تقویت میکند .مثل آموزش نحوه کنترل خشــم و خشونت ،حل مسئله ،مهارتهای
اجتماعی و ...که از ســوی محیط خانواده و کادر آموزشــی مدرسه قابلارائه است.
این برنامهها استراتژیهای برنامهریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح
میکنــد و تأکیــد زیادی بر فرد و یا ارتباطــات او دارد .به همین جهت راهکارهای
بیانضباطــی از طریق یادگیری مهارتهای زندگــی اجتماعی ازیکطرف و محیط
اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید میکند.
طبــق یافتههای پژوهــش حاضر با این اثرگذاری برنامههــای مداخلهای کنترل
رفتارهای بیانضباطی بر هر دو جنس پسر و دختر محرز است اما یافتهها حاکی از
آن هســتند که این برنامهها در دختران از اثربخشی بیشتری برخوردارند که با نتایج
تحقیق شیدایی و پیرخائفی همسو است .کافی ( )1389نیز اعالم کرد دختران از نظر
کامل بودن اهداف ،سازگاری تحصیلی بیشتری در مقایسه با پسران دارند .همچنین
حاجی شمسایی ،کارشکی و امین یزدی ( )1392در نتایج تحقیق خود اذعان داشتند
که اســتفاده بیشتر دختران از راهبردهایی نظیر خودتنظیمی میتواند از دالیل پایین
بودن ناسازگاری در دختران نسبت به پسران باشد.
همچنین ذکر این نکته نیز الزم اســت که طبق یافتههای نتایج تحقیق ،فراتحلیل
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حاضر شــاخص اندازه اثر برنامههای مداخلــهای کنترل بیانضباطی ،دوره آموزش
هیجانی ،اجتماعی ،شــناختی و رفتاری دارای شــدت باال و متوســط هســتند ،اما
دوره پیشدبســتان علیرغــم برخــورداری از اندازه اثر باال ،تأثیــر معناداری ندارند
که ممکن اســت از ســویی ناشــی از حجم نمونه کوچک باشــد و از سویی دیگر
ایــن یافته تأییدکننده این نظر اســت که نمیتوان کودکان را بــه این امید که صرف ًا
تجربهء پیشدبســتانی در سازگاری اجتماعی آنها تأثیر مثبت دارد ،به فضای مراکز
پیشدبســتانی فرستاد؛ بلکه شــاید کیفیت برنامههای این مراکز ،شخصیت و نحوه
ارتبــاط معلم ،فضای مرکز و میزان تجربه پیشدبســتانی اســت کــه در این قلمرو
اهمیت دارد (حمیدپور ،حسینائی و پژوهنده.)1388 ،
همچنین برنامه آموزشــی شــناختیـ رفتاری نیز دارای انــدازه اثر پایین و فاقد
انــدازه اثر معنادار اســت .ازآنجاکه در ایــن فراتحلیل اکثــر برنامههای مداخلهای
شناختیـ رفتاری بر متغیر پرخاشگری جسمی بررسی شده بودند میتوان به تحقیق
ویــان کورت ،برندگن ،بیووین و ترمبالی )2003( 30اســتناد کــرد که بیان کردهاند

اغلــب پرخاشــگری فیزیکی در طی زمان ثابــت و بدون تغییر باقــی خواهد ماند
(رجبــی ،نجفی و رضایــی .)1392 ،همچنین طبق تحقیق رجبــی ،نجفی و رضایی
( )1392درمــان شــناختی -رفتاری گروهی باعث کاهش پرخاشــگری جســمانی
کودکان نمیشود.
بــا توجــه به برنامههــای مداخلهای شــرکت داده شــده در فراتحلیل حاضر و
تطبیــق مدلهای انضباطی مختلف بــر آنها میتوان گفــت دوره آموزش هیجانی
نشئتگرفته از مدل انضباطی گینوت ،دوره آموزش اجتماعی برگرفته از مدل جونز،
دوره آموزش شــناختی برگرفته از مدل کی و دوره آموزش رفتاری منشعب از مدل
رفتارگرایی اسکینر است و دورههای آموزشی شناختی -رفتاری تلفیقی از مدلهای
کی و رفتارگرایی و دوره پیشدبســتان تلفیقی از تمــام مدلهای انضباطی مختلف
اســت .با این حســاب میتوان گفت در بین مدلهای انضباطی بیشترین اثربخشی
بــه ترتیب مربوط به مــدل رفتارگرایی ،مدل جونز ،مدل تلفیقی پیشدبســتان ،مدل
گینوت ،مدل کی و مدل تلفیقی کی و رفتارگرایی میباشد.
با توجه به نتایج فراتحلیل حاضر عمده پیشنهادهای تحقیق حاضر میتواند این
موارد باشــند ،طراحی و اجرای برنامههای مداخلــهای بهمنظور کنترل بیانضباطی
برگرفتــه از مبانی نظری قوی و بر اســاس نتایج طرحهای پژوهشــی انجام شــده
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باشــند ،برنامههای آموزشــی مهارتهای اجتماعی در قالب برنامه مدرســه به کلیه
دانشآمــوزان ارائه شــود که هم منجر به پیشــگیری از بیانضباطــی و هم کنترل و
کاهش آن میگردد .در دوره ابتدایی به علت ویژگی عینی بودن دانشآموزان میتوان
از روش قصه درمانی برای مداخله به نحو مناسب بهره برد و همچنین بهرهگیری از
یــک برنامه تلفیقی میتواند در زمینه بهبود بیانضباطی دانشآموزان میتواند اقدام
مؤثری باشد.
بایســتی توجه کرد که این پژوهــش دارای محدودیتهایی همچون مبهم بودن
تعاریف متغیرهای مســتقل و وابســته در تعدادی از پژوهشها ،کنترل نشدن برخی
اثــرات متغیرهای مداخله کننده ،عــدم وجود یک چارچوب عینــی و مدون برای
طبقهبندی برنامههای مداخلهای و مبتنی بودن نتایج این فراتحلیل بر پایه اطالعات
تحقیقــات اولیه منــدرج در گزارش آنها نیز بوده اســت .برای کاهش مشــکالت
فراتحلیــل گران آتی پیشــنهاد میشــود که پژوهشــگران در گــزارش نتایج عددی
تحقیقات شاخصهای توصیفی و شــاخصهای استنباطی که برای محاسبه اندازه
اثر مورد نیاز اســت را بهطور کامل گزارش نماینــد ،از متغیرهای پژوهش تعاریف
جامــع و کامل به عمل آورده و تا حد امکان اثــر متغیرهای مداخله کننده را خنثی
نمایند.
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