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چكيده:

بررسى مقايسه اى دانش آموزان منضبط 
و دانش آموزان داراى مشكل انضباطى، 

از لحاظ سه مؤلفة عاطفه به مدرسه، 
صفات شخصيتى و عملكرد تحصيلى

ثريا جبارى٭       جواد مصرآبادى٭٭

هـدف از پژوهش مقايسـة دانش آمـوزان منضبط ودانش آموزان داراى مشـكل انضباطى از لحاظ سـه 
مؤلفة عاطفه به مدرسـه، صفات شـخصيتى و عملكرد تحصيلى آنان مى باشد. نمونة اين پژوهش تعداد 
420 نفر از دانش آموزان پايه هاى دوم و سـوم دورة متوسـطة سـال تحصيلى 92-91 شهر تبريز بودند 
كـه با اسـتفاده از دو روش نمونه گيرى خوشـه اى چندمرحله اى و روش هدفمند انتخاب شـدند. براى 
انتخاب دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط از دو نقطه برش براى نمرات انضباط دانش آموزان و نيز نظر 
معاونان و مشـاوران مدرسه ها اسـتفاده شد. در اين پژوهش از دو پرسش نامة سنجش نگرش نسبت به 
مدرسـه و پرسـش نامة پنج عامل بزرگ شخصيتى نئو استفاده شـد. همچنين از نمرات معدل نيم سال 
اول سـال تحصيلى 92-91 به عنوان شـاخص عملكرد تحصيلى استفاده شد. داده هاى حاصل با آزمون 
تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) تحليل شـد. نتايج مانوا نشان داد كه تفاوت معنادارى بين دو گروه 
دانش آمـوزان منضبط و دانش آموزان داراى مشـكل انضباطى در تركيب مؤلفه هاى عاطفه به مدرسـه، 
صفات شخصيتى و عملكرد تحصيلى وجود دارد. آزمون تك متغيرى واريانس جهت بررسى تفاوت هاى 
دو گروه در تك تك مؤلفه هاى عاطفه به مدرسـه، صفات شـخصيتى و عملكرد تحصيلى نشـان داد كه 
بين دو گروه در معدل و همه مؤلفه هاى عاطفه به مدرسه و صفات شخصيتى تفاوت معنادار وجود دارد. 

در اين مقاله تلويحات كاربردى اين يافته ها مورد بحث واقع شده است.

عاطفه به مدرسه، شخصيت، عملكرد تحصيلى، دانش آموزان منضبط، دانش آموزان داراى 
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 اين مقاله از پايان نامه نويسنده اول استخراج شده است.
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مقدمه
معلمــان و کارگــزاران برنامه هــای آموزشــی و تربيتی در کنــار ارتقادادن ويژگی های شــناختی 
دانش آموزان عالقه دارند جنبه های عاطفی و اخالقی آن ها را نيز مورد شناخت و ارزيابی قرار دهند. 
بررسی و پژوهش در زمينه های عاطفی- اجتماعی، رويکردی را به وجود می آورد تا معلمان، که هستة 
مرکزی فعاليت های ياددهی- يادگيری محســوب می شوند، جنبه های رفتاری و اخالقی دانش آموزان 
را مورد کنکاش علمی قرار دهند. شناسايی زمينه های رفتاری دانش آموزان از جانب معلمان و مديران 
مدارس، آن ها را در جهت کشف رفتارهای خطرآفرين و مشکل ساز ياری می دهد و معلمان با استفاده 
از اين رويکرد فضاهای آموزشــی و پرورشــی مطلوبی را برای تدريس خود به وجود می آورند و به 
دور از تنش های رفتاری برای دانش آموزان، کالسی غنی از معيارهای فضای يادگيری مطلوب تدارک 

می بينند.
معلمان در کالس درس بايد زمان خود را برای اهداف محتوايی دروس تقســيم کنند و اين مهم 
ابتــدا از طريــق ايجاد نظم، مديريت و اداره کالس حاصل می شــود. به زعم مهدی نژاد (۱۳۸۸) اداره 
کالس از وقت گيرترين فعاليت های حرفه معلمی تلقی می شــودبه طوری که اگر بيشــتر وقت معلم در 
کالس صرف رفع مشــکالت انضباطی شــود، زمان کمتــری برای تدريس و يادگيــری دروس باقی 
می ماند. برقراری انضباط به اقدام هايی گفته می شود که از سوی معلم و مسئوالن آموزشگاه به منظور 
جلوگيری از وقوع رفتارهای مشــکل آفرين، يا در پاســخ به رفتارهای مشــکل آفرين، به منظور کاهش 

ميزان وقوع آن ها در آينده، صورت می گيرد (سيف، ۱۳۸۷).
چالرز و سنتر۱ (۲۰۰۵) پيامدهای منفی زيادی را ذکر کرده اند که از بدرفتاری کالسی دانش آموزان 
ناشی می شود؛ پيامدهايی چون اختالل در آموزش معلمان، هدر رفتن زمان در فعاليت های ياددهی- 
يادگيــری و تضعيف انگيزه و انرژی دانش آمــوزان. انضباط به دليل ماهيت چندبعدی اش تحت تأثير 
عوامل مختلفی اســت. کينســر و کــر۲ (۲۰۰۴، به نقل از مصرآبــادی، ۱۳۸۹) در يک جمع بندی؛ اين 
عوامل را عبارت از خانواده، همســاالن و بافت های فرهنگی همچون مدرســه دانسته اند. اين عوامل 
باعث می شــود که هرکدام از دانش آموزان رفتار متفاوتی در برابر قوانين انضباطی داشــته باشــند. در 
اين زمينه رايان۳ (۲۰۰۷، به نقل از ابوتينه، خســاونه و هالئله۴، ۲۰۱۱) هم از بين ويژگی های متعدد 
اثرگذار در شــکل گيری مشکالت انضباطی دانش آموزان، گستره ای از آمادگی های عاطفی، شخصيتی 
و تحصيلی را برای انعطاف پذيری در مقابل قوانين انضباطی مدارس برمی شمرد که تمام اين مسائل 

با زندگی مدرسه ای آن ها بروز پيدا می کنند.
يکی از متغيرهای اثرگذار در بروز رفتارهای دانش آموزان در زندگی تحصيلی و مدرسه ای آن ها، 
شخصيت و ابعاد آن است. بيابانگرد (۱۳۸۶) شخصيت را افکار، هيجانات و رفتارهای مهمی می داند 
کــه روش انطبــاق يک فرد با دنيا را مشــخص می کند. آلپورت۵ (۱۹۷۳، به نقل از شــجاعی، ۱۳۸۸) 
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صفات را به عنوان پيش آمادگی هايی تعريف کرده که برای پاســخ دهی به شــيوه ای مشابه يا يکسان به 
انواع گوناگونی از محرک ها داده می شود. پژوهش باتن کورت، بنجامين، والنتين و تالی۶ (۲۰۰۶) نشان 
داد که ســازگاری و روان رنجوری پيش بينی کننده الگوهای متفاوت رفتار پرخاشــگرانه اســت. طبق 

آيين های انضباطی، پرخاشگری در مدرسه يکی از آيتم های بی انضباطی محسوب می شود.
از عوامل مهم مدرســه ای و انضباطی، مؤلفه های عاطفی اســت. همه معلمان، در ضمن آموزش 
هدف های حوزة شــناختی، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، در تحقق بخشيدن به هدف های عاطفی نيز 
می کوشــند. طبق نظر ســيف (۱۳۷۹) عاطفة تحصيلی در فرايند تحصيــل دانش آموزان و تحت تأثير 
تجربيــات تحصيلی وی شــکل می گيرد. به اين گونــه که تجربه های موفقيت و شکســت دانش آموز 
در ســال های نخســت يادگيری آموزشــگاهی ابتدا تصورات او را در رابطه با توانايی اش نســبت به 
موضوع های بخصوص درسی تحت تأثير قرار می دهد که «عاطفة مربوط به موضوع درسی» نام دارد. 
بعد از کسب تجارب بيشتر از اين نوع، »عاطفه مربوط به آموزشگاه» شکل می گيرد و سرانجام «خوِد 
تحصيلی» يا خودپندارة تحصيلی دانش آموز تشکيل می شود. دلبستگی يا عاطفة مربوط به آموزشگاه 

نگرش دانش آموز را نسبت به کل آموزشگاه منعکس می کند.
عاطفــة تحصيلی اصطالحی کلــی و دربرگيرندة متغيرهای متعددی اســت. مک کوچ و ســيگل۷ 
(۲۰۰۳) در يــک جمع بنــدی از پژوهش های مختلف، پنــج عامل اصلی عاطفی مرتبط با پيشــرفت 
تحصيلی را گزارش کرده اند. اين عوامل عبارت اند از: ادراک خود تحصيلی۸، نگرش نسبت به معلمان 
و کالس ها۹، نگرش نسبت به مدرسه۱۰، ارزش گذاری هدف های مدرسه۱۱ و انگيزش/خودنظم دهی۱۲. 
ادراک فراگيران از توانش های تحصيلی خود يکی از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلی 
آن هــا اســت. ادراک خود را به عنــوان آگاهی فرد از خود يــا افکار مربوط به خــود تعريف کرده اند 
(ويگفيلد و کارپتيان۱۳، ۱۹۹۱). برخی از نتايج پژوهش ها نشــان داده که هر چه دانش آموزان نگرش 
مثبت تری به مدرســه داشــته باشــند از ادراک تحصيلی باالتری نيز برخوردار خواهند بود (لوئنگ و 
لوئنــگ۱۴، ۱۹۹۲، به نقل از مصرآبــادی، ۱۳۸۹). همچنين روابط ادراک شــده بين معلم و دانش آموز 
به طور معناداری با پيامدهای ســازگارانه در محيط کالســی مرتبط هستند (زيدنر و شالير۱۵، ۱۹۹۹). 
ارزش گــذاری هدف های مدرســه با اســتدالل های دانش آموزان برای انجام تکاليف ســروکار دارد. 
هدف های دانش آموزان و ارزش مربوط به پيشرفت تحصيلی، خودنظم دهی و انگيزش آن ها را تحت 
تأثير قرار می دهند، زيرا هدف های دانش آموزان شــيوه های رســيدن به اين هدف ها و همچنين ميزان 
درگير شدن و پاسخ دادن فراگيران به تکاليف تحصيلی را تحت تأثير قرار می دهند (مک کوچ و سيگل، 
۲۰۰۳). آخرين مؤلفة مورد بررسی انگيزش/خودنظم دهی است. فراگيری که دارای انگيزة کافی برای 
يادگيری باشــد، با در پيش گرفتن رفتارهای خود نظم داده شــده، تالش می کند که به اهداف يادگيری 
برســد. پينتريش و دی گــروت۱۶ (۱۹۹۰) بر اين باورند که خودنظم دهــی پيش بينی کنندة مهمی برای 



بررسى مقايسه اى دانش آموزان منضبط و دانش آموزان داراى مشكل انضباطى، از لحاظ سه مؤلفة عاطفه به مدرسه، ...

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

74
ë شمارة ٥٧ 

ë سال پانزدهم 
ë بهار ١٣٩٥

پيشرفت تحصيلی است.
در کنــار متغيرهای شــخصيتی و عاطفی اثرگــذار در بروز رفتارهای پرخطــر انضباطی، به نقش 
پيشــرفت تحصيلی بر بی انضباطی های دانش آموزان پرداخته می شود. شرفی (۱۳۷۰) معتقد است که 
عملکرد تحصيلی عالوه بر اينکه تحت تأثير عوامل فردی و محيطی قرار دارد با بسياری از متغيرهای 
رفتاری و درون کالســی نيز در ارتباط اســت و طيف دانش آموزانی از ضعيف تا قوی در بر می گيرد. 
پژوهش گو، الی و يه۱۷ (۲۰۱۱) نشان می دهد که مشکالت رفتاری دانش آموزان، به ويژه مشکالتی که 
مربوط به دروس و تعارض با ديگران اســت ارتباطی قوی با عملکردهای دانش آموزان دارد. در اين 
زمينه يافته های پژوهش زاهد، رجبی و اميدی (۱۳۹۱) نشان داد که، دانش آموزاِن دارای افت يادگيری 
دارای نرخ باالتری از مشــکالت و ســازگاری های اجتماعی، هيجانی و تحصيلی را هستند. همچنين 
نتايج پژوهش خجسته مهر، عباس پور، کرايی و کوچکی (۱۳۹۱) نشان داد که آموزش برنامة «موفقيت 
تحصيلی» باعث افزايش معنادار نگرش نسبت به مدرسه، يادگيری شيوة موفقيت در مدرسه، عملکرد 

تحصيلی و سازگاری اجتماعی می شود.
چندوجهــی بودن الگوهای رفتــاری و انضباطی دانش آموزان در مــدارس، وظيفة معلمان را در 
ادارة کالس دشــوار می کند و آن ها را همواره با دسته ای جديد از بدرفتاری های دانش آموزان مواجه 
می ســازد و روز به روز نيز بر کميت و کيفيت اين رفتارهای مشــکل آفرين انضباطی افزوده می شود. 
شــناخت و بررســی چنين الگوهايی بدون انجام پژوهش های علمی تقريبًا دشــوار به نظر می رسد و 
امکان پذير نيســت. شناســايی رفتارهای انضباطی در فضايی چندمتغيره مانند هدف پژوهش حاضر 
از طريق مقايســة ويژگی های فردی دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشــکل انضباطی از 
لحاظ متغيرهای «عاطفه به مدرســه۱۸»، صفات شــخصيت و عملکرد تحصيلی رويکردی نوين پيش 
روی دســت اندرکاران تعليم وتربيت قرار می دهد. با آگاهی از نتايج پژوهش هايی از اين قبيل، عالوه 
بر اينکه ابعاد بيشــتری از رفتارهای مشــکل آفرين انضباطی دانش آموزان مورد کنکاش قرار می گيرد؛ 
رونــدی هم بــرای ادارة کالس از طريق خودانضباطــی دانش آموزان در اختيار معلــم قرار می دهد. 
همچنين، مســئوالن برنامه ريز تعليم وتربيت را متوجه چنين مشــکالتی در مدارس می کند تا فضاهای 
آموزشــی خود را گســترش دهند و معلمان را با روش های نوين مديريت کارآمد کالس درس آشــنا 

سازند.

سؤال پژوهش
پژوهش حاضر در نظر دارد تا به اين سؤال پاسخ دهد که در بين دانش آموزان منضبط و دانش آموزان 
دارای مشکل انضباطی از لحاظ مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصيتی و عملکرد تحصيلی چه 

تفاوتی وجود دارد؟



بررسى مقايسه اى دانش آموزان منضبط و دانش آموزان داراى مشكل انضباطى، از لحاظ سه مؤلفة عاطفه به مدرسه، ...

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

75
 ë شمارة٥٧
 ë سال پانزدهم
ë بهار ١٣٩٥

روش شناسى پژوهش
روش: روش تحقيق در اين پژوهش توصيفی از نوع علی مقايسه ای است.

ــة آماری، نمونة آماری و روش نمونه گيری: جامعة آماری پژوهش حاضر کليه دانش آموزان  جامع
پايه هــای دوم و ســوم مــدارس دولتی دورة متوســطه نواحی پنج گانه شــهر تبريز در ســال تحصيلی

 ۹۲-۱۳۹۱ بودند. حجم نمونة آماری بر اســاس جدول کرجســی و مــورگان۱۹ (۱۹۷۰) تعداد ۳۸۴ نفر 
تعيين شــد؛ اّما در عمل، به جهت احتمال ريــزش آزمودنی ها، از ۴۲۰ دانش آموز اطالعات جمع آوری 
شد. روش نمونه گيری اين گروه به شيوة خوشه ای چندمرحله ای بود؛ به اين صورت که ابتدا از بين پنج 
ناحية آموزش وپرورش شــهر تبريز، ۴ ناحيه و ســپس از هر ناحيه، ۴ مدرسه به تصادف انتخاب شدند 
که شامل دو مدرسة دخترانه و دو مدرسة پسرانه بود. در گام بعدی از اين نمونة اصلی دو نمونة فرعی 
(دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط) به صورت هدفمند انتخاب شــدند که توضيح چگونگی اســتفاده 
از ايــن شــيوه در بخش روش اجرا توضيح داده شــده اســت. در مرحلة دوم نمونه گيــری، ابتدا گروه 
دانش آموزان غيرمنضبط انتخاب شدند و سپس گروه دانش آموزان منضبط متناسب با حجم گروه مطالعه 

(دانش آموزان غيرمنضبط)، انتخاب گرديدند.

روش اجرا: يکی از حســاس ترين مراحل اجرا در اين پژوهــش انتخاب نمونه های دانش آموزان 
گروه های منضبط و غير منضبط از جامعة پژوهشی بود. برای رفع مشکل انتخاب دو گروه مورد مقايسه، 
از چند روش اســتفاده شــد. ابتدا در طی يک مطالعه مقدماتی، پرسش نامه ای محقق ساخته تهيه شد که 
در آن ميزان رخداد شاخصه های بی انضباطی در دو گروه دانش آموزان منضبط و غير منضبط از معاونان 
مدرسه پرسيده شده بود. برای اين منظور معاون هر مدرسه پرسش نامه را برای هر يک از دانش آموزان 
منضبــط و غير منضبط که از روی نمرات انضباطی انتخاب شــده بودند، تکميل می کردند و در نهايت 
به بررســی تفاوت بين نمره ميزان رخداد شــاخصه های بی انضباطی دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط 
پرداخته شــد که تفاوت معناداری بين نمرات مشاهده نشــد. بنابراين اين شيوه، از روايی افتراقی قابل 
قبولی برخوردار نشد. در نتيجه برای انتخاب دو گروه مقايسه، از يک مالک رسمی، يعنی نمره انضباط، 
و يک مالک غيررســمی و قابل اعتماد، يعنی قضاوت مسئوالن مدرسه در مورد دانش آموز، استفاده شد. 
همانند پژوهش های قبلی انجام شده در اين زمينه و همچنين با توجه به نتايج پژوهش رحمانی (۱۳۹۰) 
که در آن مشــخص شد در يک مدرسة پســرانه نمرة ۱۷ صدک دهم و در يک مدرسة دخترانه نمرة ۱۹ 
صدک دهم نمرات انضباطی اســت. در روش کّمی نمره برش ۱۷ به پايين برای پســران و ۱۹ به پايين 
برای دختران به عنوان مالک نمره انضباط در انتخاب دانش آموزان مشخص شد. در ابتدا بر اساس نمرة 
انضباطی و نظرات معاونان و مشــاور مدرسه، ۱۳ نفر از غيرمنضبط ترين دانش آموزان انتخاب شدند و 
در گام بعدی يک گروه ۱۳ نفری از منضبط ترين دانش آموزان همان مدرسه به عنوان افراد گروه مقايسه 
انتخاب شدند. نحوه انتخاب به اين صورت بود که معاونان و مشاور مدرسه با مشورت هم و با در نظر 
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گرفتن نمرة انضباطی دانش آموز و همچنين رفتارهای کلی آن ها در طول سال تحصيلی، فرد را به عنوان 
دانش آموز منضبط يا دارای مشکل انضباطی معرفی می کردند. در مجموع ۱۶ مدرسه و از هر مدرسه ۲۶ 
نفر و تنها از دو مدرسه به طور تصادفی ۲۸ نفر انتخاب شدند که در مجموع ۴۲۰ نفر را تشکيل دادند. 
اجرای پرسش نامه ها به صورت گروهی و با حضور اعضای هر دو گروه انجام شد تا از برچسب خوردن 

شرکت کننده ها جلوگيری شود و افراد از دليل انتخاب خود بی اطالع بمانند.

ــری: در ايــن پژوهش از پرســش نامة ســنجش نگرش نســبت به مدرســه -فرم  ــزار اندازه گي اب
تجديدنظرشده- به منظور سنجش مؤلفه های عاطفة تحصيلی و از پرسش نامة پنج عامل بزرگ شخصيتی 
نئو، به منظور ارزيابی ويژگی های شــخصيتی آزمودنی ها، و از نمرات معدل نيم سال اول سال تحصيلی 

۹۲-۹۱، به عنوان شاخص عملکرد تحصيلی، استفاده شد.
پرسش نامة سنجش نگرش نسبت به مدرسه -فرم تجديدنظرشده: پرسش نامة سنجش نگرش نسبت 
به مدرســه (فرم تجديدنظرشده) شامل ۳۵ ماده (ســؤال) و ۵ عامل يا مقياس (ادراک از خود نسبت به 
تحصيل، نگرش نسبت به معلمان و کالس ها، نگرش نسبت به مدرسه و ارزش قائل شدن برای هدف) 
است. فرم اوليه اين پرسش نامه که شامل ۴۵ سؤال بود، توسط مک کوچ و سيگل (۲۰۰۰) تهيه شده است 
و هدف از تهيه آن ســنجش عوامل مرتبط با پيشرفت تحصيلی يا عدم پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
بود. مک کوچ و سيگل (۲۰۰۳) در فرم تجديدنظرشده SAAS-R پس از بررسی های مختلف، ۴۳ سؤال 
تهيه کردند و دربارة پايايی و روايی اين پرســش نامه تحليل های مختلفی انجام دادند که پس از تحليل 
عاملی نهايی ۳۵ ســؤال باقی ماند. اين پرســش نامه در ايران برای اولين بار توســط قدم پور (۱۳۸۵) به 
فارســی برگردانده شــده و از لحاظ روايی و پايايی مورد تأييد قرار گرفته است (به نقل از مصرآبادی، 
۱۳۸۹). خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش خود برای بررسی ضريب پايايی از روش همسانی 
درونی (آلفای کرونباخ) استفاده کردند که مقدار اين ضريب ۰/۶۷ بوده است. در پژوهش حاضر، ضريب 

آلفای کلی پنج مؤلفه عدد ۰/۸۶ به دست آمد.
پرســش نامة پنج عامل بزرگ شخصيتی نئو، برای ســنجش ويژگی های شخصيتی: در اين پژوهش 
از پرســش نامة پنج عاملی شــخصيت نئو (NEO-FFI) که شــامل ۶۰ سؤال اســت استفاده شد. اين 
پرســش نامه بر اساس تحليل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، به دست آمده 
است و ۵ بعد عمدة شخصيت را اندازه می گيرد که عبارت اند از روان رنجوری۲۰ (بعد N)، برونگرايی۲۱ 
(بعد E)، انعطاف پذيری۲۲ (بعد O)، مقبوليت۲۳ (بعد A) و مســئوليت پذيری۲۴ (بعد C) می باشــد. در 
هنجاريابی آزمون نئو که توسط گروسی فرشی (۱۳۸۰) انجام شد، ضرايب آلفای کرونباخ در هر يک از 
عوامل اصلی روان رنجوری، برونگرايی، پذيرابودن، مقبوليت و مســئوليت پذيری به ترتيب اعدا ۰/۸۶، 
۰/۷۳، ۰/۵۶، ۰/۶۸ و ۰/۸۷ به دســت آمد. برای تحليــل داده ها از تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا۲۵) 

استفاده شد.
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يافته ها
نتايج تحليل داده ها به شرح زير است.

جدول  1.   آماره توصيفى گروه منضبط و غيرمنضبط در مؤلفه هاى متغيرهاى عاطفه به مدرسـه، صفات شـخصيتى و عملكرد 
تحصيلى

متغيرها
گروه دارای مشکل انضباطی گروه منضبط

تعدادانحراف معيارميانگينتعدادانحراف معيارميانگين

۳۹/۲۷۵/۸۲۰۹۳۴/۲۵۶/۹۲۱۱ادراک خود تحصيلی

۲۶/۳۲۶/۴۲۰۹۲۰/۰۵۸/۵۲۱۱نگرش به مدرسه

۳۹/۲۶۳/۵۲۰۹۳۶/۲۴۶/۱۲۱۱ارزش گذاری هدف

۵۸/۴۴۸/۰۴۲۰۹۴۸/۶۲۱۲/۱۲۱۱خودنظم دهی

۳۸/۹۴۶/۴۲۰۹۳۱/۱۹۲۱۱نگرش به معلم و کالس

۲۸/۱۲۵/۷۲۰۹۲۵/۴۵/۹۲۱۱برون گرايی

۲۴/۱۸/۸۲۰۹۲۶/۴۹/۱۲۱۱روان رنجوری

۲۳/۶۴/۳۲۰۹۲۵/۱۴/۸۲۱۱پذيرابودن

۲۹/۹۴/۳۲۰۹۲۷/۲۵/۶۲۱۱دلپذيربودن

۳۵/۷۶/۱۲۰۹۳۱/۹۶/۸۲۱۱مسئوليت پذيری

۱۷/۰۵۱/۷۲۰۹۱۶/۳۹۲/۰۲۲۱۱معدل

جــدول شــمارة ۱ آماره توصيفی هر گــروه را در مؤلفه های مربوط به متغير عاطفه به مدرســه و 
صفات شــخصيتی و عملکرد تحصيلی نشان می دهد. ميانگين گروه منضبط در مؤلفه های ادراک خود 
تحصيلی، نگرش به مدرسه، ارزش گذاری هدف، خودنظم دهی، نگرش به معلم و کالس، برون گرايی، 
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دلپذيربــودن و مســئوليت پذيری و همچنين عملکرد تحصيلــی، باالتر از ميانگين گــروه غيرمنضبط 
می باشد.

 در اين پژوهش، برای بررســی تفاوت ميانگين دو گروه در متغيرهای وابســتة مرکب، از آزمون 
تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) استفاده شد. قبل از تحليل، پيش فرض های اين روش بررسی شد. 
نتايج بررســی داده های پرت تک متغيری نشــان داد که دادة پرت وجود ندارد و بررســی چندمتغيری 
(فاصلــه ماهاالنوبيــس) وجود تعدادی دادة پرت را نشــان داد که بعد از حــذف آن ها در تحليل، به 
توزيع نرمال چندمتغيری دست يافتيم. ماتريس نمودار پراکنش به وجود رابطة خطی بين هر جفت از 
متغيرهای وابسته اشاره داشت. همبستگی متوسط (بين r=۰/۴ و r=۰/۶) متغيرهای وابسته نيز حاکی 
از رعايت شدن پيش فرض چندهم خطی بود. آزمون M باکس در اين پژوهش نشان داد که گروه ها از 
لحاظ ماتريس واريانس-کوواريانس با هم تفاوت دارند که ناشی از توان باالی اين آزمون به جهت 
حجم باالی نمونه است و در شرايطی که حجم گروه ها اختالف خيلی کمی با هم داشته باشند تخطی 

از اين پيش فرض مشکل ساز نيست.

جدول  2.   آزمون چندمتغيره النداى ويلكز براى تفاوت دو گروه از لحاظ تركيب مؤلفه هاى عاطفه به مدرسه، صفات شخصيتى 
و عملكرد تحصيلى

Fارزشاثرمنبع
درجه آزادی 

فرضيه
درجه آزادی 

سطح معناداریخطا

۰/۷۱۵/۲۱۱۳۸۵۰/۰۰۱الندای ويلکزگروه ها

P≤۰/۰۵

جــدول شــمارة ۲ نتايج آزمون مانوا را برای بررســی تفاوت گروه منضبط و گروه دارای مشــکل 
انضباطی، از لحاظ ترکيب مؤلفه های عاطفه به مدرســه، صفات شــخصيتی و عملکرد تحصيلی، نشان 
می دهد. در مانوا آزمون های معناداری مختلفی ارائه می شود که شامل آزمون اثر پياليی، الندای ويلکز، 
اثر هتلينگ و آزمون ريشــه اختصاصی روی می باشــد که در اين تحليل نتيجه آزمون الندای ويلکز که 
رايج تر اســت ارائه می گردد. همان طور که مشاهده می شود سطح معناداری آزمون الندای ويلکز (آماره 
۰/۷ و F=۱۵/۲) چون از ســطح معناداری P≤۰/۰۵ کمتر می باشــد نشان دهندة معناداری تفاوت ترکيب 
مؤلفه های عاطفه به مدرســه، صفات شــخصيتی و عملکرد تحصيلی بين دو گروه اســت. با توجه به 
معناداری اين آزمون چندمتغيری، برای بررســی تفاوت های تک متغيــری در دو گروه منضبط و دارای 
مشکل انضباطی در تک تک مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصيتی و عملکرد تحصيلی از آزمون 

تک متغيری واريانس استفاده شد.
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جدول  3.   آزمون تك متغيرى واريانس براى تك تك متغيرهاى وابسته جهت بررسى تفاوت دو گروه از لحاظ مؤلفه هاى عاطفه 
به مدرسه، صفات شخصيتى و عملكرد تحصيلى

مؤلفه ها
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

ميانگين

F مجذورات
سطح 

معناداری

۲۴۲۴/۷۱۲۴۲۴/۷۵۹/۳۸۰/۰۰۰۱ادراک خود تحصيلی

۳۶۷۴/۹۱۳۶۷۴/۹۶۶/۱۳۰/۰۰۰۱نگرش به مدرسه

۹۰۰/۹۱۹۰۰/۹۳۵/۲۴۰/۰۰۰۱ارزش گذاری هدف

۹۸۹۲/۷۱۹۸۹۲/۷۸۹/۶۱۰/۰۰۰۱خودنظم دهی

۵۳۰۲/۵۱۵۳۰۲/۵۸۸/۲۴۰/۰۰۰۱نگرش به معلم و کالس

۶۱۷/۶۱۶۱۷/۶۱۸/۶۶۰/۰۰۰۱برون گرايی

۴۶۵/۵۱۴۶۵/۵۵/۷۷۰/۰۱روان رنجوری

۱۸۶/۴۱۱۸۶/۴۹/۰۱۰/۰۰۳پذيرا بودن

۷۴۵/۳۱۷۴۵/۳۲۳/۳۷۰/۰۰۰۱دلپذيربودن

۱۳۶۶/۴۱۱۳۶۶/۴۳۱/۹۶۰/۰۰۰۱مسئوليت پذيری

۴۲/۲۱۴۲/۲۱۲/۳۱۰/۰۰۱معدل

جدول شمارة ۳ نتايج آزمون تک متغيری واريانس برای تفاوت دو گروه از لحاظ تک تک مؤلفه های 
عاطفه به مدرسه، صفات شخصيتی و عملکرد تحصيلی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 
مقدار F کليه متغيرها معنادار بوده و بين دو گروه در همة مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصيتی 

و معدل در سطح P≤۰/۰۵ تفاوت وجود دارد.
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بحث و نتيجه گيرى
ازآنجاکــه ويژگی هــای فــردی دانش آمــوزان از عوامــل مهم در بروز مشــکالت 
انضباطی اســت، هدف اصلی پژوهش حاضر مقايســة دو گروه دانش آموزان منضبط 
و دانش آموزان دارای مشــکل انضباطی از لحاظ مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات 
شخصيتی و عملکرد تحصيلی بود. نتايج يافته های آزمون تحليل واريانس چندمتغيره 
(مانوا) نشان می دهد که دو گروه مزبور در ترکيب مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات 
شخصيتی و عملکرد تحصيلی و همچنين در تک تک مؤلفه ها با يکديگر تفاوت دارند.

نتايج به دســت آمده با مبانی نظری بلــوم (۱۹۵۶/ ۱۳۶۸) همخوانی دارد که در آن 
هدف های حوزة عاطفی طبقه بندی شده و می گويد رفتار يادگيرندگان توسط ارزش ها 
و نگرش هايــی که آن ها پذيرفته اند هدايت می شــود. همچنين طبق نظر بلوم (به نقل 
از ســيف، ۱۳۸۷) ميزان دلبستگی به آموزشگاه، نگرش دانش آموزان را نسبت به کل 
مدرسه و تحصيل نشان می دهد. در همين زمينه نتايج پژوهش کروم و مور۲۶ (۲۰۰۳) 
نشــان داد که شديدترين سوء رفتار دانش آموزان ناشی از نگرش منفی آنان نسبت به 
مدرســه اســت. در پژوهش حاضر نيز نگرش به مدرسه، معلم و کالس سهم بيشتری 

در تمايزگذاری دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی داشت.
يافته های پژوهش در ارتباط با اينکه عاطفه به مدرسه در دانش آموزان منضبط بيشتر 
از دانش آموزان دارای مشکل انضباطی است، به اين موضوع اشاره دارد که بسياری از 
مشکالت رفتاری دانش آموزان در کالس، پيامد مستقيم احساسات منفی آن ها نسبت 
به امور تحصيلی و مدرســه است. حوزة عاطفی با عالقه، انگيزش، نگرش، قدردانی 
و ارزش گذاری ســروکار دارد، بنابراين دانش آموزانی که بعد عاطفی قوی تری دارند 
نســبت به مدرسه سازگاری بيشتری دارند و از قوانين آن به خوبی پيروی می کنند. در 
وضع فعلی، در اغلب مدارس، رابطه نسبتًا زياد ميان رفتارهای شناختی و مؤلفه های 
عاطفی، حاکی از اين اســت که محيط آموزشــی بايد اين دو را مدنظر داشــته باشد 
تا بتواند ضرورت های ايجاد بازده های ســطح باالی يادگيری شــناختی و مؤلفه های 
عاطفــی مثبت تــر را تعيين کند. نتايج پژوهش مک کانويل و کورنل۲۷ (۲۰۰۳) نشــان 
داد که با ارزيابی نگرش دانش آموزان نسبت به رفتار خشونت آميز می توان رفتارهای 
پرخاشــگرانه و آشــوبگرانه آن ها را در آينــده پيش بينی کرد. موســيتو، لوپز و املر۲۸ 
(۲۰۰۷) نيز به اين يافته رســيدند که ارتباط نزديکی بين درک از خويشــتن نوجوان، 

نگرش نسبت به بزرگ ترها و رفتار خشونت آميز در مدرسه وجود دارد.
نتايج حاصله با مبانی نظــری، از جمله نظرية صفات آلپورت (۱۹۶۷) که می گويد 
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شخصيت شامل ويژگی ها و گرايش های نسبتًا ثابت و پايايی است که موجبات تشابه و 
تمايز در طرز فکر، احساس و عمل را فراهم می سازد، همخوانی دارد. نتايج پژوهش 
آســندورف و وان آکين۲۹ (۲۰۰۳) نشــان داد که ساختار شخصيت افراد نقش کليدی 
در ميزان پرخاشــگری آن ها بازی می کند. اين نتيجه همســو با نتايج پژوهش حاضر 
اســت با اين توضيح که پرخاشــگری جزئی از رفتارهای دارای مشکل انضباطی در 
مدارس محسوب می شود. نتايج پژوهش ويليامز، اوپن، هاتکينسون، والکر و زومبو۳۰ 
(۲۰۰۶) نيز با يافته پژوهش حاضر همسوســت، ازاين جهت که نشان داد بين همدلی 
و انعطاف پذيری و بين باوجدان بودن و ســطوح رشــد اخالقی رابطه وجود دارد. از 
يافته های به دست آمدة اين پژوهش چنين استنباط می شود که صفات شخصيت افراد 
در وضعيــت انضباطی و تحول اخالقــی آن ها نقش مهمــی دارد و افراد برون گرا و 
دارای مقبوليت و نمرة باال در مســئوليت پذيری منضبط تر هســتند. صفات شخصيتی 
دانش آمــوزان بر راهبردهايی که در مقابله با اســترس و تکانه های زندگی به طورکلی 
از آن ها اســتفاده می کند تأثير می گذارد. دانش آموزان دارای مشکل انضباطی به دليل 
داشتن صفات شخصيتی ناســازگارانه يا نابهنجار، راهبردهای مقابله ای غيرمعقول و 

غيرمتناسب با قوانين مدرسه را انتخاب می کنند.
در زمينة يافتة مربوط به عملکرد تحصيلی می توان گفت که پيشرفت تحصيلی يکی 
از مؤلفه های اساســی و زيربنايی مدنظر و قابل ســرمايه گذاری در آموزش وپرورش 
دانســته شــده اســت و اين احتمال می رود از اين نظر بين دانش آمــوزان منضبط و 
غيرمنضبط تفاوتی وجود داشته باشد. پژوهش گيو و همکاران (۲۰۱۱) نشان می دهد 
که مشــکالت رفتاری دانش آموزان در مدارس کشورهای غربی، به ويژه مشکالتی که 
مربوط به دروس و تعارض با ديگران هستند، ارتباط قوی با عملکردهای دانش آموزان 
دارند. همچنين پژوهش زاهد و همکاران (۱۳۹۱) نشــان داد که دانش آموزان دارای 
افــت يادگيــری، نرخ باالتری از مشــکالت و ســازگاری های اجتماعــی، هيجانی و 
تحصيلــی دارند. عالوه بــر اين، يافته های پژوهش حاضــر در زمينة رابطة منفی بين 
پيشرفت تحصيلی و عملکرد انضباطی، با يافته های تحقيقات خجسته مهر و همکاران 
(۱۳۹۱)، صديقــی ارفعــی، تمنائی فر و منصوری نيک (۱۳۹۰)، ياوريان، ســهرابی و 
ياوريان (۱۳۸۹) و تمدنی، حاتمی و هاشــمی (۱۳۹۰) همســو می باشد. از يافته های 
به دست آمدة اين پژوهش چنين استنباط می شود که هرچه عملکرد تحصيلی افراد باال 
باشد کمتر مشکالت رفتاری و انضباطی از خود نشان خواهند داد. همچنين با بهبود 
رفتارهای انضباطی دانش آموزان، عملکرد تحصيلی آن ها نيز بهبود می يابد و تمرکز و 
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توجه بيشــتری به تکاليف آموزشی خواهند داشت. در واقع می توان گفت که ارتباط 
دو سويه بين وضعيت انضباطی و عملکرد تحصيلی وجود دارد.

در کنــار اين يافته هــا، پژوهش حاضــر از محدوديت هايی نيز برخــوردار بود که 
در تفســير نتايــج بايد بــه آن ها توجه کــرد. از جمله اينکه برای انتخــاب گروه های 
دانش آمــوزان منضبط و دانش آموزان دارای مشــکل انضباطی تنها به دو مالک، يکی 
نمرة انضباطی و ديگری نظرات مســئوالن مدرســه، اکتفا شــد. همچنين گروه ها در 
نهايت به روش هدفمند انتخاب شــدند، لذا در تعميــم نتايج پژوهش به جامعه های 
ديگــر بايد احتياط کرد. بر اســاس يافته های اين پژوهش پيشــنهاد می شــود که اثر 
ســاير متغيرها مانند کيفيت زندگی در مدرســه، ارتباط معلم- دانش آموز، ســازگاری 
عاطفی– اجتماعی و تحصيلی دانش آموزان و سبک مديريتی کالس درس بر وضعيت 
انضباطی دانش آموزان بررسی شود و به دست اندرکاران امر آموزش وپرورش توصيه 
می شــود به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان کمک شود زيرا دو گروه منضبط و دارای 
مشکل انضباطی در عملکرد تحصيلی با هم تفاوت دارند و ميانگين گروه منضبط در 
اين متغير باالتر اســت. همچنين توصيه می شود به تفاوت های ويژگی های شخصيتی 
دانش آمــوزان توجــه شــود و در جهت افزايش مســئوليت پذيری در آن هــا با دادن 
مســئوليت های متناسب با خودشــان در خانه و مدرسه و کمک به آن ها جهت اتخاذ 
رفتارهايی که موجب مقبوليت آن ها می شــود، تالش شــود تا رفتارهای انضباطی و 

سازگارانه با محيط مدرسه در آن ها افزايش يابد.
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