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چكيده:
بدرفتاریهــای دانشآموزان در کالسهای درس میتواند بر اثربخشــی فرایند یاددهی -
یادگیری تأثیر مهمی داشــته باشد .تشــخیص عوامل مرتبط با این رفتارها اولین گام در تالش
برای طراحی هر برنامۀ اصالحی است .این پژوهش با هدف تمایزگذاری دانشآموزان با رفتارهای
استرسزای باال و پایین بر اساس مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام
شد .رویکرد پژوهشی مبتنی بر فرد بود و از تجزیة تابع تشخیص برای این تمایزگذاری استفاده
شد .گروهی از دانشآموزان با رفتارهای استرسزای باال ( )n=62و پایین ( )n=55بر اساس نقاط
برش چارکهای اول و سوم پرسشنامة رفتارهای استرسزای دانشآموزان از یک گروه  360نفری
از دانشآموزان دختر پایۀ دهم شــهر تبریز انتخاب شدند .برای اندازهگیری دو متغیر پیشبین
از پرســشنامة طرحوارههای ناسازگار اولیه و پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشــان داد که دانشآموزان با رفتارهای اســترسزای باال در تمام مؤلفههای
طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده میانگینهای باالتری دارند .نتایج تابع تشخیص
منجر به یک تابع تشــخیصی معنادار با توان تشــخیص متوسط شد که بر اساس آن مؤلفۀ حل
مشکل باالترین توان را داشت .بر اساس این تابع تشخیص در حدود  75درصد از دانشآموزان
بهدرســتی در گروههای اولیه خود جایگزین شدهاند .یافتههای این پژوهش بر اهمیت توجه به
مؤلفههای خانوادگی و طرحوارههای دانشآموزان بر بدرفتاریهای آنها تأکید میکند.

كليد واژهها:

رفتارهای استرسزا ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،عملکرد خانواده ،تجزیۀ تابع تشخیص
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مقدمه

مهمتریــن و اولین هدف هر کالس درس ایجاد یادگیری در فراگیران اســت .در این میان وظیفة
معلمان فراهم کردن شــرایط مطلوب جهت دســتیابی به این هدف اســت .با توجه به این هدف،
آموزش بهعنوان فعالیتهایی تعریف میشــود که هدف از آنها تســهیل یادگیری دانشآموزان است
(ســیف .)1386 ،برای به وجود آوردن یادگیری مؤثر در فراگیران ،روانشناســان تربیتی توصیههایی
دارند که از جمله عبارت است از فعال کردن دانشآموزان در یادگیری ،تعیین و ارائة اهداف آموزشی
درس بــه دانشآموزان ،اســتفاده از روشهای تدریس جذاب و مختلف وبهکارگیری مناســب انواع
ارزشــیابیهای کالســی .البته اجرای این توصیهها بدون وجود یک فضای کالسی نسبت ًا آرام ،مشتاق
و خالی از بیانضباطی بینتیجه اســت .بنابراین در هرگونه تالش برای افزایش کیفیت آموزشی الزم
1
است برنامههایی برای کاهش بیانضباطی در نظر گرفته شود .طبق نظر مارچکو ،کستویچز و مارتین
( )2017معلمان در راســتای اهداف آموزشــی الزم اســت در ابتدا شــیوههای مؤثری برای مقابله با
مشکالت رفتاری دانشآموزان اتخاذ نمایند.
مقابله با رفتارهای مشــکلآفرین دانشآموزان برای تمام معلمان ،با ســطوح مختلف سابقة کاری
اساس ًا دشوار است .اورستون و وانشتاین )2006( 2از صاحبنظران حوزة مدیریت کالس در این رابطه
معتقدند که ادارة کالس درس برای معلمان تازهکار و باسابقه به یک اندازه دشوار است و بیانضباطی
دانشآموزان از اصلیترین منابع اســترسزا در شــغل معلمی اســت .در این زمینه رود ،)2012( 3در
پژوهشی در مورد عوامل استرسزای شغل معلمی در کشور کامرون ،بدرفتاری دانشآموزان را اولین
4
عامل اســترس شــغلی دبیرستانی تشخیص داده اســت .همچنین طبق نتایج پژوهش کازمن و اشنال
( )1987کــه بر روی پنج هزار نفر معلم آمریکایــی و کانادایی انجامگرفته  63درصد از آنها گزارش
کردهاند که یکی از عوامل پراســترس در محیطهای آموزشگاهی ،مشکالت بیانضباطی دانشآموزان
اســت .در ایــران نیز مطالعات متعدد نشــان میدهد که مصرف مواد و الــکل ،دزدی و خرابه کاری،
انحرافات جنســی و اجتماعی در مدارس ایران وجود دارد .چنین گزارشهایی نشانگر این موضوع
اســت که مشکالت ناشــی از بدرفتاری دانشآموزان و فقدان انضباط از مسایل بسیار جدی است و
تأثیــرات جدی و مخربی بر اثربخش بودن فعالیتهای آموزشــی معلــم دارد .از جمله نیرو و زمانی
که میتواند به نحو مفیدتری برای برنامهریزی و افزایش کیفیت تدریس ســرمایهگذاری شود ،صرف
پرداختن به مسائل بیانضباطی دانشآموزان میشود (مصرآبادی ،بدری و واحدی.)1389 ،
در اینجا ســؤالی مطرح میشود که دالیل بیانضباطی دانشآموزان در کالسهای درس چیست؟
پاســخ به این ســؤال راحت نیست و میتوان پاسخهای بیشمار درســتی را برای آن در نظر گرفت،
برای یافتن بهترین پاسخ باید در موقعیتهای خاصی که بیانضباطی رخ داده به جستوجو پرداخت.
در واقــع ،عوامــل زیادی بر بیانضباطیهــای دانشآموزان تأثیر دارند که به مقــدار زیادی نیز با هم
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همپوشــی دارند و لذا شناسایی کامل آنها دشوار اســت .طبق نظر بیلر ( )1371در بسیاری از موارد
علل بیانضباطی دانشآموزان منحصربهفرد ،شــخصی ،پیچیده و شــاید فراتر از درک و نظارت معلم
اســت ،درعیــن حال دالیل کلی و عمومــی نیز برای رفتار نامطلوب وجــود دارد که میتوان آنها را
پیشبینی کرد .در کل باید به بیانضباطی بهعنوان مشکلی نگریست که علتهای مختلف و چندبعدی
دارد .در واقع ابعاد فردی ،خانوادگی و شــناختی از هم قابلتفکیک نیســتند و در کل تمام این عوامل
مربــوط به فــرد با عوامل مربوط به کالس به تعامل میپردازد .در این رابطه میتوان از طرحوارههای
ناسازگار دانشآموزان بهعنوان یک عامل فردی و شناختی ،و از سازة عملکرد خانواده بهعنوان عامل
خانوادگی نام برد که هر دو میتوانند با میزان بیانضباطی در ارتباط باشــند .در این پژوهش این دو
متغیر بهعنوان عوامل مرتبط با بیانضباطیهای دانشآموزان بررسی شدهاند.
در ارتباط با نقشــی که طرحوارههای اولیه در بیانضباطی فراگیران دارد پیشــینة تجربی نشــان
میدهد که این طرحوارهها با دیگر رفتارهای ناســازگار رابطة مثبت دارند (نوبره و کارورلو2014 ،5؛
تیــم .)2010 ،6از طــرف دیگر طرحوارههای ناســازگار اولیهای چون محرومیــت هیجانی ،بیثباتی،
بیاعتمادی -بدرفتاری و بیگانگی اجتماعی -انزوای اجتماعی وجود دارند که منطق ًا با وقوع و شیوع
رفتارهای مشــکلزای دانشآموزان در کالسهای درس مرتبط هستند .صرف محرومیت هیجانی در
محیطهای زندگی میتواند منجر به رفتاری ناســازگار در کالس درس شــود که معلمان با آنها آشنا
هســتند .ثبات کــم در رفتار و پیشبینیناپذیــری خلق در کنار بیاعتمادی منجر بــه رفتارهای مغایر
با قوانین کالســی میشــود .همچنین زمانی کــه دانشآموزان خــود را در کالس درس بیگانه تصور
کننــد و نتوانند با معلم و دیگر دانشآموزان همنوایی کنــد (بهرامی و بهرامیزاده ،)2011 ،رفتارهای
ضداجتماعی در کالس درس بروز می دهند .در مورد نقش عوامل خانوادگی نیز پیشــینة پژوهشــی
نشــان میدهد که مؤلفههای خانوادگی مانند ارتباط و حل مشکل میتواند موجب رفتارهای مناسب
کالسی شود (موسوی شوشتری1381 ،؛ فوالدچنگ)1387 ،
یکی از الگوهای فکری که در ســالهای اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده الگوها یا
طرحوارههای ناسازگارانة اولیه 7است .در یک تعریف جامع ،طرحوارهها ساختارهایی شناختی هستند
که راهنمای شــیوة مشاهده ،کدگذاری ،تفسیر و پاســخدهی به محرکهای پیرامونی می باشند(یانگ،
کالســکو و ویشــر .)2003 ،8طرحوارهها ضمن تسهیل کارکرد شناختی ،میتوانند موجب تحریف در
ادراک جهان اجتماعی و ایجاد مشــکالت روانشناختی شوند (لوبستیل ،آرنتز و سایزوردا.)2005 ،9
طرحوارههای ناســازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شــناختی خودآسیبرســانی هستند که در ابتدای
رشــد و تحول در ذهن شــکل گرفتهاند و در مسیر زندگی تکرار میشــوند (یانگ ،کلوسکو و ویشار
 .)1389تیــم و هوالند )2016( 10طرحوارههای ناســازگار اولیه شــیوههای معنابخشــی به تجارب و
نظامهای باور افراد تلقی میشوند.
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طرحوارههای ناســازگار اولیه از نیازهای پایة برآوردهنشده و تجارب آسیبزای دوران کودکی و
نوجوانی ناشی میشوند .بر طبق مطالعات هجده طرحواره ناسازگار اولیه شناسایی شدهاند که در پنج
دستة کلیتر قرار میگیرند .این پنج طرحواره ناسازگار عبارتاند از:
 .1قطع ارتباط و طرد که طرحوارههای مبتنی بر آن عبارتاند از :رهاشدگی ،بیثباتی ،بیاعتمادی،
بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص ،شرم ،انزوای اجتماعی و بیگانگی.
 .2گــروه دوم شــامل عملکرد خودگردانی مختل که شــامل طرحوارههای وابســتگی ،بیکفایتی،
آسیبپذیری نسبت به بیماری ،خودتحولنایافته ،گرفتار شکست میباشد.

 .3گروه ســوم شــامل محدودیتهای مختل (عدم وجود مسئولیتپذیری و لذا بروز مشکالتی در
ارتبــاط با رعایت حقوق دیگران ،تعهــد و هدفگزینی) هســتند و طرحوارههایی که از آنها
سرچشمه میگیرد شامل استحقاق ،بزرگمنشی و خودکنترلی ناکافی است.

 .4گروه چهارم طرحوارههای ناســازگار اولیه شــامل دیگر جهتمنــدی یعنی توجه بیشازحد به
دیگران و نادیده گرفتن نیازهای خود اســت .طرحوارههای ایــن حیطه عبارتاند از اطاعت،
فداکاری ،تأییدجویی و توجهطلبی.

 .5در نهایــت گروه پنجــم طرحوارههای ناســازگار اولیه دربرگیرنــدة گوشبهزنگی بیشازحد و
بازداری یعنی تأکید بیشازحد بر واپسزنی احساســات اســت و طرحوارههای آن عبارتاند
از منفیگرایــی ،بدبینی ،بــازداری هیجانی ،معیارهای سرســختانه ،بیشانتقــادی و در نهایت
تنبیهگرایی.

با توجه به اینکه نحوة عملکرد و پیشــرفت فرد در مراحل تغییر به شــناختها و نحوة پردازش
اطالعات از سوی وی بستگی دارد ،این طرحوارهها در بروز و تداوم رفتارهای نامطلوب سهم بزرگی
دارند (کرچ .)2009 ،11پژوهشهای قبلی نشــان میدهند که طرحوارههای ناسازگار اولیه با نشانگان
آســیبهای روانشناختی مانند افســردگی ،اختالل اضطراب اجتماعی و اختالالت شخصیت مرتبط
هســتند (کلویــت و اورو2008 ،12؛ کلویــت ،اورو وهانکیم 2008 ،13و هینرچســن ،والر و امانوئل،14
 .)2004همچنین پژوهشها نشان میدهند که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه کودکان و گزارشهای
والدین از بدرفتاریهای فرزندان رابطه وجود دارد (کار و فرانسیس .)2010 ،15با توجه به این شواهد
ممکن اســت بخش بزرگی از بیانضباطیهای دانشآموزان ناشــی از تفسیرهای غلط آنها از وقایع
درونکالسی و روابطشان با معلم و دیگر دانشآموزان باشد .معمو ًال ماهیت ناکارآمد این طرحوارهها
وقتی ظاهر میشود که فراگیران در تعامالتشان با دیگران بهگونهای عمل کنند که طرحوارههای آنها
تأیید شــود ،حتی اگر برداشــت اولیة آنها درست نباشد .در واقع ،ســؤالی که میتوان طرح کرد این
است که چه نوع طرحوارهای بیشتر بر رخداد بیانضباطیهای فراگیران نقش دارد؟
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عــاوه بر طرحوارههای ناســازگار اولیه ،پــارهای از عوامل خانوادگی نیز مشــکالت رفتاری و
ناســازگاری دانشآمــوزان را تحت تأثیــر قرار میدهند .لــزوم لحاظ یک عامــل خانوادگی در کنار
طرحوارههای ناســازگار اولیه ،وجود یک اثر مشــترک و تعاملی این دو متغیر بر رفتارهای ناســازگار
افراد اســت .در واقع طرحوارههای ناســازگار اولیه با شــیوة ادراک افراد از مشخصههای خانوادگی
خود در ارتباط هســتند .کشــف الگوهای ذهنی دانشآموزان با رفتارهای مشــکلدار در تشــخیص
روابط بین عوامل خانوادگی و بیانضباطیهای دانشآموزان میتواند اطالعات بیشتری را از مطالعة
رابطــة صرف دوطرفه حاصل کند .پژوهشهای های ،میســلی و دلرومه )2017( 16نشــان میدهد که
طرحوارههای ناسازگار اولیه نقش میانجی در ادراک سبکهای فرزندپروری والدین را بازی میکنند.
الگــوی یانگ ( )1999در مورد شــکلگیری طرحوارههای ناســازگار اولیه نیز تأکیــد میکند که این
طرحوارههــا نتیجة تعامل خلقوخوی دوران کودکی با تجارب منفی با همســاالن و اعضای خانواده
است که بهصورت تراکمی این الگوها را تقویت میکند.
از بیــن عوامل خانوادگی ،نقش عملکرد خانواده در پژوهشهای پیشــین در رابطه با مشــکالت
انضباطی دانشآموزان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .برناردز )1384( 17در اهمیت نقش خانواده
در انتقال ارزشها بیان میکنــد که خانوادهها انتقالدهندگان اصلی ارزشهای فرهنگی و عمدهترین
الگوی رفتارهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی هستند .بنابراین باید خانوادهها را در جهت بسط و گسترش
ارزشهای اصولی بشــر همچون احترام ،مدارا ،پذیرش همنوع ،برابری ،لطف و کمک ،مسئولیت در
قبال دیگران ،راستی و درستی ،گذشت و همیاری حمایت کرد.
بنا به نظر مینوچین )1389( 18وقتی نظام خانواده عملکرد ســالمی داشــته باشد ،اعضای خانواده،
یک گروه منســجم و یکپارچه را میســازند .نتایــج پژوهش کیمیایی و بیگــی ( )1389در تأیید نظر
مینوچین نشــان میدهد که تحت شــرایط تنیدگی و فشــار ،توازن روابط خانوادگی از بین میرود و
بین کارکردهای ناســازگار خانواده و عملکرد کودکان رابطــه وجود دارد .اختالل در عملکرد والدین
میتوانــد بر کارکردهــای خانواده ،نقشهــای خانوادگی ،پویاییهــای تعامل خانوادگــی و توانایی
والدین برای اجرای طرح جامعی که برای درمان به آن نیاز است ،اثر بگذارد .عملکرد بد خانوادگی
پدران و مادران ،با عملکرد بد کودکان ،شــامل اختاللهای اضطرابی شــدید ،نشــانگان اضطراب و
بهطورکلی با مشــکالت رفتاری آنها ،رابطة معناداری دارد .با توجه به نقش مشخصههای خانوادگی
بر بیانضباطیهای فراگیران در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده میشود که بین عملکرد خانواده
و میزان بیانضباطیهای دانشآموزان چه رابطهای وجود دارد؟
همچنین مســئلهای که بایســتی مورد توجه قــرار بگیرد ،نحوة تعامل عوامل شــناختی -فردی و
خانوادگی با عوامل عاطفی در تأثیر بر رفتارهای ناســازگارانه دانشآموزان اســت .گاهی فعال شدن
طرحوارههای ناســازگار اولیــه در افراد موجب بروز آشــفتگیهای ذهنی و روانی میشــود که این
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مســئله رفتــار آنها را در جنبههای گوناگونی از زندگی از جملــه یادگیری و عملکرد تحصیلی تحت
تأثیــر قــرار میدهد؛ درعینحال ممکن اســت مشــخصهها و عوامل خانوادگی موجب فعال شــدن
طرحوارههای متفاوت و در نتیجه بروز رفتارهای نامطلوب و ناســازگار در فراگیران شــود .با توجه
بــه اینکــه عملکرد نهایی فراگیــران متأثر از تعامل جنبههای شــناختی و اجتماعی آنها میباشــد و
نیــز اینکه نقش همزمان عوامل شــناختی و خانوادگی بر رفتارهای بیانضباطی کمتر مورد بررســی
قــرار گرفته شــده اســت ،و نیز با توجه بــه روابط احتماًلی بیــن رفتارهای نامطلــوب دانشآموزان
در کالسهــای درس بــا عوامل شــناختی و خانوادگی ،در این پژوهش به بررســی رابطة مؤلفههای
ایــن متغیرهــا باهم دیگر پرداخته میشــود .آگاهی از ایــن روابط نه تنها به توســعة دانش نظری در
زمینــة عوامــل موجد بیانضباطیهای کالســی کمک میکنــد؛ بلکه در طراحــی برنامههای آموزش
خانــواده و همچنیــن برنامهریزی اصالح فــردی مبتنی بر طــرحواره درمانی میتوانــد نقش مهمی
داشته باشد.
این پژوهش با تحقیقات پیشین در این حوزه ،که به بررسی رابطة متغیرها با استفاده از روشهای
مبتنی بر متغیر مانند تحلیل رگرســیون صورت گرفته ،نیز متفاوت اســت .شیوة تحلیلی دادهها در این
پژوهش که فردمحور( 19تجزیة تابع تشخیص )20است از لحاظ روششناختی از روشهای جدید در
علوم رفتاری است که اطالعات متفاوتی از روابط بین متغیر پیشبین و مالک را به دست میدهد .با
استفاده از این روش میتوان فراگیران بیانضباطی را که بیشترین سهم بیانضباطی آنها از مؤلفههای
مختلف طرحوارهها و خانوادگیشــان است ،شناخت و در گامهای بعدی مشخص ًا بر روی این افراد
برای اصالح آن بعد رفتاری مشخص ،متمرکز شد.

روش

این پژوهش از لحاظ اجرا از جمله روشهای علّی -مقایســهای و از لحاظ روند تحلیلی از جز
روشهای مبتنی بر فرد اســت .در این پژوهش نخســت از یک نمونة بزرگتر از فراگیران ،براســاس
شــاخصهای آماری ،دو گروه کوچکتر با بیشــینه و کمینة عملکرد انضباط کالسی انتخاب شدند و
سپس با استفاده از مؤلفههای دو متغیر طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده این دو گروه
مجدداً از هم تمیز داده شــدند و عالوه بر مشــخصکردن میزان اهمیت هر کدام از مؤلفهها در ایجاد
تمایز گروهی ،میزان صحت طبقهبندی اولیه نیز مشخص شد.

آزمودنیها
جامعة آماری این پژوهش کلیة دانشآموزان دختر پایة دهم شــهر تبریز در ســال تحصیلی -96
 1395بودنــد .بنــا بر آمار اداره کل آموزشوپرورش شــهر تبریز تعداد کل ایــن دانشآموزان بهطور
تقریبــی برابر با  19000نفر بود .برای برآورد حجم نمونه در این پژوهش با مشــخص شــدن حجم
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جامعه از جدول کرجســی و مورگان )1970( 21اســتفاده شد که این تعداد برابر با  360نفر بود .برای
انتخاب نمونة اولیة دانشآموزان از روش تصادفی چندمرحلهای اســتفاده شد .برای این منظور ابتدا
از بین پنج ناحیة شــهر تبریز به تصادف ســه ناحیه و در گام بعدی از بین نواحی منتخب دو مدرســه
دخترانه به تصادف انتخاب شــد و در گام آخر از فهرســت اسامی دانشآموزان پایة دهم هر مدرسه
منتخب به تصادف  60دانشآموز انتخاب گردید.
برای تشخیص میزان بیانضباطیهای دانشآموزان شیوههای مختلفی در ادبیات پژوهشی وجود
دارد کــه هر کدام محدودیتهــا و مزایای خود را دارند .در این مطالعه از شــیوة خوداظهاری برای
میزان ارتکاب انواع رفتارهای بیانضباطی در کالس درس استفاده شد .برای تشخیص دانشآموزان
منضبــط و بیانضباط از مالک آماری اســتفاده شــد .در گام دوم برای تعییــن دانشآموزان منضبط و
بیانضبــاط (نمونة دوم) از نمرات چارک اول و ســوم نمرات کل پرســشنامة میزان بیانضباطی در
کالس درس بهعنوان نقاط برش استفاده شد .نمرة معادل چارک اول در پرسشنامة بیانضباطی برابر
بــا  177بود که دانشآموزان با نمرات کمتر از این مقدار بهعنوان دانشآموزان با حداقل مشــکالت
انضباطی تعریف شــدند ( .)n=55به همین نحو چارک ســوم در پرسشنامة بیانضباطی برابر با 213
بود که دانشآموزان با نمرة کل بزرگتر از این مقدار در پرسشنامة بیانضباطی بهعنوان دانشآموزان
با حداکثر بیانضباطی شناخته شدند (.)n=62
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ابزارهای اندازهگیری
در ایــن پژوهــش برای جمــعآوری اطالعات از ســه ابزار اندازهگیری شــامل  .1پرســشنامة
طرحوارههــای یانــگ .2 ،22ابزار ســنجش عملکرد خانــواده 23و  .3مقیاس رفتارهای اســترسزای
دانشآموزان (مصرآبادی ،پیری و استوار )1392 ،استفاده شد.
 .1پرســشنامة طرحوارههای ناســازگار اولیه :پرســشنامة طرحواره یانگ (یانگ و براون،24
 )2003برای اندازهگیری طرحوارههای ناســازگار اولیه ســاخته شده است .فرم کوتاه این پرسشنامه
( )YSQ – SFبرای اندازهگیری  15طرحوارة ناســازگار اولیه بر اســاس فرم اصلی تهیه شده است .فرم
بلنــد  205گویــه و فرم کوتــاه  75گویه دارد .هر گویــه بر روی یک مقیاس  5درجــهای نمرهگذاری
میشــود .در این پرســشنامه ،نمــرة باال نشــاندهندة طرحوارههای ناســازگار اولیه بیشــتر در فرد
اســت .در پژوهــش حاضر بهمنظور ســنجش طرحوارههای ناســازگار اولیه از چهــار مقیاس فرعی
این ابزار شــامل  .1محرومیت هیجانی ( 5گویه) .2 ،رهاشــدگی /بیثباتی ( 5گویه) .3 ،بیاعتمادی/
بدرفتــاری ( 5گویــه) و  .4بیگانگی اجتماعی /انزوای اجتماعی ( 5گویه) اســتفاده شــد .پورمحمد
( )1390در پژوهش خود همســانی درونی کل پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 0/96 ،به دست
آورده است.
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 .2شــیوة ســنجش خانوادگی ( :)FADاین ابــزار برای ارزیابــی عملکرد خانــواده با عنوان
«توصیفی» مدل مک مستر از عملکرد خانواده 25توسط اپستاین ،بالدوین و بیشاپ )1993( 26طراحی
شــده و دارای  60ســؤال با نمرهگذاری لیکرت هفتبخشی است که ،با هفت مقیاس ،ابعاد ششگانة
عملکرد خانواده و بعد عملکرد کلی خانواده را میســنجد .در این پژوهش از ســه مقیاس فرعی این
ابزار یعنی حل مشــکل ،ارتباط و پاســخدهی عاطفی استفاده شد .لزوم انتخاب این مقیاسها به دلیل
کاســتن از حجم زیاد ســؤالها تعداد ابزارهای اجراشده و مرتبط نبودن دیگر مقیاسها به متغیرهای
دیگر پژوهش بود .یوســفی ( )1391در پژوهشــی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی سازة این
ابزار را بررسی کرد که نتایج نشاندهندة برازش مناسب دادهها با ساختار ابزار است .همچنین مقادیر
آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف برای کل پرسشنامه ،به ترتیب برابر  0/83و  0/82بود که نشاندهندة
پایایی قابلقبول ابزار بود.
 .3پرســشنامة رفتارهای اســترسزا :در این پژوهش از پرســشنامة رفتارهای اســترسزای
دانشآموزان برای ســنجش میزان بیانضباطیهای دانشآموزان اســتفاده شــد .ایــن ابزار با هدف
سنجش میزان بیانضباطیهای دانشآموزان در مقطع متوسطه تهیه شده است (مصرآبادی و همکاران،
 .)1392بیانضباطیهای دانشآموزان اساســ ًا ماهیت اســترسزایی دارند .در پژوهشهای پیشین از
این ابزار به تکرار برای ســنجش میزان بیانضباطیهای دانشآموزان استفاده شده است (برای مثال
جباری و مصرآبادی .)1395 ،فرم اولیة این پرســشنامه برای سنجش میزان و انواع بیانضباطیهای
دانشآموزان در کالسهای درس به روشهای دلفی و تحلیل محتوا تهیه شــده اســت .برای ساخت
این ابزار ابتدا با یک ســؤال باز پاســخ  47نفــر از معلمان ،رفتارهای اســترسزای دانشآموزان را
در کالسهایشــان مشخص کردند .ســپس پاســخهای آنها به روش تحلیل محتوا جمعبندی شد و
پاســخهای تکراری و بیربط حذف گردید تا آیتمهای اولیة مقیاس مشــخص شــود .در این مرحله
 50رفتار اســترسزای دانشآموزان مشخص شــد که بهعنوان گویههای پرسشنامة مقدماتی در نظر
گرفته شــد .فرم نهایی این ابزار پس از یک اجرای مقدماتی به  35گویه کاهش داده شــد .آزمودنیها
با اســتفاده از یک مقیاس  7درجهای لیکرت میزان رخداد انواع بیانضباطیها را مشــخص میکنند.
مصرآبادی و همکاران ( )1392روایی ســازة این ابزار را با تحلیل عاملی اکتشــافی بررســی و نتیجه
را مطلــوب و همچنیــن ضریب آلفای کرونباخ را برابر  0/91گزارش نمودند ،که نشــاندهندة پایایی
قابلقبول ابزار است.

یافتههای پژوهش

برای تمایزگذاری بین دو گروه از دانشآموزان با حداقل و حداکثر مشکالت انضباطی از یک تجزیة
تابع تشخیص به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در ادامه ارائه میشود.
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جدول .1آمارههای توصیفی و نتایج آزمونهای تفاوت میانگین گروههای دانشآموزان با بیشینه و کمینة بیانضباطی در مؤلفههای
طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

محرومیت هیجانی

رهاشدگی /بیثباتی

بیاعتمادی /بدرفتاری

بیگانگی اجتماعی

حل مشکل

ارتباط

پاسخدهی عاطفی

با بیشینة مشکالت انضباطی

23/79
()6/81

21/76
()5/93

22/66
()6/26

24/06
()5/28

11/52
()2/26

14/87
()3/31

17/42
()4/35

با کمینه مشکالت انضباطی

19/15
()7/14

18/96
()6/67

18/24
()6/44

20/36
()6/41

13/7
()2/37

16/64
()3/37

20/6
()4/67

0/9

0/95

0/89

0/91

0/82

0/93

0/89

مقدار  Fمعادل

12/96

5/75

14/18

11/7

25/77

8/15

14/55

سطح معناداری

0/001

0/018

0/001

0/001

0/001

0/005

0/001

گروه

مقدار الندای ویلکز
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در جــدول  1آمارههــای توصیفی مؤلفههــای طرحوارههای ناســازگار اولیه و عملکــرد خانواده
دانشآموزان با بیشــینه و کمینة بیانضباطی و همچنین نتایج آزمونهای معناداری تفاوت میانگینهای
این دو گروه در مؤلفههای مذکور ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود دانشآموزان با بیشینة
مشــکالت بیانضباطی در تمام مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه میانگینهای باالتری نسبت به
دانشآموزان با کمینة مشکالت انضباطی دارند؛ از طرف دیگر دانشآموزان با بیشینة مشکالت انضباطی
در مقیاسهای عملکرد خانواده دارای میانگینهای پایینتری نسبت به گروه با کمینة مشکالت انضباطی
هستند .بیشترین اختالف میانگینهای دو گروه در متغیرهای حل مشکل و پاسخگویی است .برای آگاهی
از معناداری تفاوت دو گروه در میانگینهای این متغیرها از آزمونهای الندای ویلکز اســتفاده شــد که
براساس مقادیر  Fمعادل این آزمونها مشخص گردید در تمام مؤلفهها تفاوتهای معناداری بین گروهها
وجود دارد (.)P≤0/01
جدول .2مقدار ویژه و نتایج آزمون الندای ویلکز برای معناداری تابع تشــخیص دانشآموزان با بیشینه و کمینة بیانضباطی در
مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

مقدار ویژه

همبستگی کانونیک

الندای ویلکز

مجذور کای

درجه آزادی

سطح معناداری

0/35

0/51

0/74

33/56

7

0/001
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با توجه به اینکه هدف ما تمایز دو گروه دانشآموزان با بیشــینه و کمینة بیانضباطی بود ،یک تابع
تشــخیصی به دســت آمد .این تابع تشــخیصی بر طبق یک آزمون مجذور کای با مقدار  33/56بهطور
معناداری میتواند تمایزگذاری بین دو گروه از دانشآموزان با بیشینه و کمینة بیانضباطی را ،براساس
مؤلفههای طرحوارههای ناســازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام دهد ( .)P≤0/01مقدار ویژه در این
موقعیت برابر با  0/35و ضریب همبستگی کانونیک برابر با  0/51است که نشانگر سهم متوسط این تابع
در تشخیص اعضای دو گروه از همدیگر است.
جدول .3ضرایب تشــخیصی استانداردشــده و نشده و ضرایب ماتریس ســاختار برای تمایز دانشآموزان با بیشینه و کمینة
بیانضباطی در مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

ضرایب

محرومیت هیجانی

رهاشدگی /بیثباتی

بیاعتمادی /بدرفتاری

بیگانگی اجتماعی

حل مشکل

ارتباط

پاسخدهی عاطفی

ضرایب تشخیصی کانونیک

-0/008

-0/036

-0/053

-0/011

0/281

-0/027

0/063

0/799

0/6

-0/592

-0/556

-0/533

0/449

-0/377

-0/227

-0/335

-0/063

0/649

-0/086

0/284

ماتریس ساختار

ضرایب تشخیصی استانداردشده -0/057

در جدول  3ضرایب تشــخیصی کانونیک ،استانداردشــده و ضرایب ماتریس ســاختار برای تمایز
دانشآموزان با بیشــینه و کمینة بیانضباطی براســاس مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد
خانواده ارائه شــده اســت .ضرایب تابع تشخیص کانونیک اهمیت نســبی هر متغیر (پس از کنترل نقش
دیگر متغیرها) در گروهبندی افراد را نشــان میدهند ،شــدت هرکدام از ضرایب نشانگر اهمیت آن متغیر
در تمایزگذاری و عالمت ضرایب نیز نشاندهندة جهت رابطه در تمایزگذاری است (مصرآبادی.)1395 ،
بر طبق هر ســه معیار متغیر حل مشــکل از مؤلفههای عملکرد خانواده در تمایز دو گروه از دانشآموزان
ل دارای مقداری
بیانضباط و منضبط نقش مهمتری دارد .در مورد ضرایب کانونیک فقط متغیر حل مشک 
چشــمگیر و مثبت اســت که نشــان میدهد با افزایش یک واحد به متغیر حل مشکل احتماًل عضویت
گروهی یک فرد در طبقه بیانضباطی  0/28افزایش مییابد .در ضرایب استانداردشده اطالعات مربوط به
ضرایب کانونیک به شکل استانداردشده ارائه شده است که بازهم سهم متغیر حل مشکل با مقدار 0/65
در تمایزگذاری بیشتر است .در ردیف ماتریس ساختار ضرایب همبستگی هر متغیر با تابع ارائه شده است
که مشخص است متغیرهای حل مشکل ،ارتباط و پاسخدهی عاطفی به ترتیب با مقادیر مثبت و متغیرهای
بیاعتمادی ،محرومیت هيجانی ،بیگانگی و رهاشدگی به ترتیب با ضرایب منفی توان تمایزگذاری دارند.
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*
اولیه و عملکرد خانواده

گروهبندی اولیه
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پیشبینی عضویت گروهی

با کمینة مشکالت ()n=52

با بیشینة مشکالت ()n =65

با کمینة مشکالت انضباطی ()n =55

(39 )%70/9

(16)%29/1

با بیشینة مشکالت انضباطی ()n =62

(13)%21

(49)%79

* %75/2افراد گروههای اولیه بهدرستی مجددا ً طبقهبندی شدند

جدول  4پیشبینی عضویت گروهی دانشآموزان با بیشــینه و کمینة مشــکالت انضباطی براساس
مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده را نشان میدهد .بر اساس این تابع تشخیص
در حدود  75درصد از دانشآموزان بهدرستی در گروههای اولیة خود جایگزین شدهاند .دیگر نتیجة این
بخش مؤید این است که بر اساس این تابع دانشآموزان با بیشینة مشکالت انضباطی ( 79درصد) بهتر
از دانشآموزان با کمینة مشکالت انضباطی ( 70درصد) تشخیص داده شدهاند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که دانشآموزان با بیشینة مشکالت بیانضباطی در تمام
مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،میانگینهای باالتر ،و در تمام مؤلفههای عملکرد
خانواده میانگینهای پایینتری ،نسبت به دانشآموزان با کمینة مشکالت انضباطی ،دارند.
نتایج تابع تشخیص منجر به یک تابع تشخیصی معنادار با توان تشخیص متوسط شد که
براساس آن متغیر حل مشکل باالترین توان تمایز بین گروهها را داشت .بر اساس این تابع
تشخیص در حدود  75درصد از دانشآموزان بهدرستی در گروههای اولیه خود جایگزین
شدهاند.
بخشــی از یافتههای تحقیق نشــان داد که دانشآموزان با بیشینة مشکالت انضباطی
دارای نمرات باالتری در تمام مؤلفههای طرحوارههای ناســازگار اولیه هستند .این یافته
از ارتباط نزدیک طرحوارههای شناختی دانشآموزان با وضعیت انضباطی آنها حکایت
دارد .در همین زمینه نتیجة پژوهش گونزالس جیمنز و هرناندزـ رومرا )2014( 27نشــان
داد که غالب طرحوارههای اولیه ناســازگار در دورة نوجوانی شــکل میگیرند .بنابراین
این انتظار میرود که آزمودنیهای این پژوهش که در سنین نوجوانی قرار دارند مستعد
برخورداری از چنین طرحوارههایی باشند .نقش احتماًلی طرحوارههای ناسازگار در بروز
و تثبیــت رفتارهای نامطلوب دانشآمــوزان بر طبق مبانی نظری و تجربی قابلپیشبینی
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است .طرحوارههای ناسازگار اساس ساختهای شناختی افراد را تشکیل میدهند ،این
طرحوارهها به شــخص کمک میکنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان
دهد و اطالعات دریافتی را پردازش کند (تیم .)2010 ،یانگ ( ،1999به نقل از سلیگمن،
اســچولمن و ترایون )2007 ،28بر این باور اســت که طرحوارههای ناسازگار در افراد به
تجربة رویدادهای منفی در زندگی منجر میشود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی
شخص ،باعث احساس فشار روانی بیشازحد و نارضایتی او از زندگی میشود .کسانی
که از طرحوارههای ناســازگار بهطور افراطی استفاده میکنند ،بیشتر تحت تأثیر حوادث
30
منفی زندگی قرار میگیرند .در پژوهشهای استاالرد )2007( 29و نوردال ،هولت و هگام
( ،)2005کسب نمرات بیشتر در پرسشنامة طرحواره یانگ با درجات بیشتر آسیبشناسی
روانی و رفتارهای استرسزا مرتبط بود .همچنین پژوهش بال و سسرو )2001( 31نشان
داد که رابطة معناداری بین طرحوارههای ناســازگار اولیه و شــدت اختالالت شخصیت
وجود دارد.
در همین زمینه نوبره و کارورلو ( )2014در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مجرمان
جنسی دارای نمرات باالتری در طرحوارههای ناسازگار اولیه نسبت به یک گروه از افراد
غیرمجرم دارند .یافتههای بهرامی و بهرامیزاده ( )2011نیز نشان میدهد که طرحوارههای
ناسازگار اولیه پیشبینهای منفی معنادار برای میزان توافق و همنوایی است .پژوهشهای
پیشین نیز نشــان دادهاند که همنوایی با پرخاشگری و عصبانیت رابطهای معکوس دارد
33
(گالسون ،جنسن-کمپبل و ریچاردسون .)2004 ،32برازنده ،کیسانه ،سعیدی و گوردون
( )2016در یک مرور نظامدار به این نتیجه رسیدند که افراد با اختالل شخصیتی مرزی در
مقیاسهای مختلف طرحوارههای ناسازگار اولیه نمرات باالیی کسب میکنند .پژوهش
شــوری ،استوارت و اندرسون )2013( 34نشان داد که آزمودنیهایی که سوءمصرف مواد
دارند نســبت به یک گروه از افراد غیربالینی در  9مورد از  18طرحواره ناســازگار اولیه
نمــرات باالتری دارند .همچنین پژوهش هالورســن ،وانگ ،ریچتر ،میرلند ،پدرســن و
ایسمن )2009( 35روابط مثبت بین این طرحوارهها و روابط منفی بین همساالن و رفتار
مشارکتی پایین را نشان میدهد.
یکــی از توجیههای ممکــن برای یافتههای پژوهش در مــورد روابط طرحوارههای
ناسازگار با بیانضباطیهای دانشآموزان ،اثرپذیری مشخصههای شخصیتی از این نوع
طرحوارهها اســت .نتایج پژوهش تیم ( )2010نشــان میدهد که طرحوارههای ناسازگار
اولیــه با روانرنجوری بــاال ،برونگرایی پایین ،همنوایی پایین و وظیفهمداری کم مرتبط
اســت .چنین ویژگیهای شخصیتی بهاحتماًل بیشــتری یک دانشآموز را در دستة افراد
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بیانضباط قرار میدهد.
در جمعبندی مبانی نظری و پژوهشی میتوان گفت که طرحوارههای ناسازگار اولیه
با فشارهای روانی آسیبزا و رفتارهای نابهنجار در تعامل دوطرفه هستند .بهگونهای که
فعال شــدن این طرحوارهها بروز بســیاری از بدفهمیها و نقصانهای ادراکی و متعاقب ًا
رفتارهای بینفردی نامطلوب را موجب میشــوند .در واقع ازآنجاکه طرحوارهها همانند
چارچوبــی برای پردازش اطالعات به کار میروند و در واکنشهای افراد به موقعیتها
و روابــط بینفردی نقش تعیینکننده دارند ،در وقوع رفتارهای اســترسزا و ناســازگار
دانشآموزان نقش مهمی دارند .طرحوارهها موجب سوگیری دانشآموزان در ارزیابی و
تفسیر رویدادهای کالس درس و در نهایت منجر به رخداد مشکالت در تعامل با معلمان
و دیگر دانشآموزان میشوند .پژوهشهای پیشین نیز مؤید نقش مخرب این طرحوارهها
در رفتارهای افراد در موقعیتهای مختلف است.
یافتههای پژوهش در زمینة نقش مؤلفههای خانواده در بیانضباطیهای دانشآموزان
با مبانی نظری و تجربی این حوزه همخوان است .این یافتهها با تلویحات دیدگاه اکولوژی
که اذعان میکند رفتار انسان تابع کلیة عوامل پیرامونی و محیط فیزیکی و روانشناختی
اســت (بران فن برونر )1979 ،36همسوست .در تحقیقات پیشین مشخص شده است که
روابط ســالم خانوادگی بر بهزیستی روانشــناختی و اجتماعی دانشآموزان مؤثر است.
حقیقی ،شــکرکن و موسوی شوشتری ( )1381بر رابطة جو عاطفی خانواده و سازگاری
فــردی و اجتماعــی دانشآموزان تأکید کردهاند .فوالدچنگ ( )1387نشــان داد که بافت
خانوادگــی صمیمی با ســازگاری با مدرســه رابطه دارد .همچنین ایــن یافتهها با نتایج
تحقیقات پای یل این ،دوگالس و شــائولین چارلز )2007( 37که بر همبســتگی بهشدت
باالی صمیمیت خانواده و توانایی فرزندان برای ســازگاری مدرســه تأکید دارند همسو
هستند .در نتیجه ضعیف بودن عملکرد خانواده امکان رخداد مشکالت انضباطی در سطح
مدارس بیشتر میشود .در همین زمینه بررسیهای هندرسون ،هایسلیپ و کینگ)2004( 38
نشــان داده است ،خانوادههایی که ارتباط صمیمانهتری با یکدیگر دارند فرزندانشان هم
سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند و داشتن چنین روابطی در خانواده پیشبینیکنندة
سازگاری دانشآموزان در مدرسه است .در واقع دانشآموزانی که در مدرسه از سازگاری
اجتماعی مطلوبی برخوردارند ،دارای والدینی با روابط مبتنی بر تفاهم هستند ،درحالیکه
دانشآموزان ناســازگار ،دارای والدینی هســتند که از روابط صحیح و بر اســاس تفاهم
بهرهمند نیستند (آذین و موسوی.)1390 ،
بهطور مشخص یافتههای این پژوهش نشان داد که مؤلفة حل مشکل بیشترین توان
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تمایز بین دو گروه از دانشآموزان منضبط و بیانضباط را دارد .در ارتباط با حل مشکل
بــا توجه به اینکه کالس درس یک فضای عمومی مبتنی بر روابط بین فراگیران اســت،
بی تردید رخداد مشکالت ارتباطی در چنین محیطهای پیچیدة اجتماعی دور از انتظار
نیست .به نظر میرسد شیوة حل مشکالت ارتباطی با معلم و همساالن مشخصة اصلی
دانشآموزان بیانضباط است .این دانشآموزان تحت تأثیر ویژگیهای شخصیتی خاص
خود (تیم )2010 ،از شیوههای ناکارآمد برای حل مشکالت بهره میجویند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،مالک تشــخیص دو گروه از دانشآموزان با
کمینه و بیشینة بیانضباطی بود که براساس یک مقیاس خوداظهاری و با نقطه برش مختص
انجام گرفت؛ هرچند دانشآموزان بیانضباط و منضبط به شیوههای دیگر نیز قابلشناسایی
هســتند .دیگر محدودیت این پژوهش با استفاده از فقط یک گروه جنسیتی (دختران) و
مقطع تحصیلی (متوسطه دوم) بود که تعمیم نتایج به دیگر گروهها را با محدودیت مواجه
میسازد .یافتههای این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفههای خانوادگی و طرحوارههای
دانشآموزان بر بیانضباطیهای آنها تأکید میکند .هرچند در سطح عملیاتی نمیتوان بر
کارکرد خانوادهها مداخله کرد؛ چراکه نقشها و شیوههای خانواده پیش از ورود فراگیر به
مدرسه شکل میگیرند و غالب ًا تغییر سبکهای والدینی دشوار است .علیرغم این موضوع
در کالسهای آموزش خانواده که در مدارس برگزار میشود میتوان برای بهبود نظامهای
ارتباطــی خانوادهها تالش کرد .در ارتباط با طرحوارههای ناســازگار اولیه دانشآموزان،
موضوع متفاوت است؛ چراکه به جهت ماهیت شناختی این ویژگی و اینکه مختص خود
دانشآموزان اســت؛ امکان مداخله برای اصالح آنها آســانتر است .مشاوران مدرسه
بهصورت جمعی و همچنین موردی در مداخلههای انضباطی با دانشآموزان بیانضباط
میتوانند طرحوارههای ناســازگار اولیة دانشآموزان را تشخیص داده و اصالح نمایند.
بایســتی توجه کرد که این پژوهش بهصورت علّی -مقایسهای روابطی را کشف کرد ،اما
طراحی و اجرای یک پژوهش آزمایشی نیز که به آموزش اصالحی طرحوارههای ناسازگار
اولیه بر روی دانشآموزان بیانضباط بپردازد الزم است .همچنین شیوة تقسیمبندی اولیه
دانشآمــوزان به دانشآموزان منضبط و بیانضباط از دیگر محدودیتهای این پژوهش
بود .در تشخیص گروههای مختلف دانشآموزان بهویژه دانشآموزان بیانضباط به جهت
شیوة خوداظهاری امکان تأثیر مقبولیت پاســخدهی وجود دارد .هرچند شیوههای دیگر
تشــخیص دانشآموزان بیانضباط براساس نمرة انضباط مدرسه (جباری و مصرآبادی،
 )1395و نظرات مسئولین مدرسه (رحمانی ،مصرآبادی و زوار )1392 ،نیز ممکن است
ولی همین شیوهها نیز محدودیتهای خاص خود را دارند.
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