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Abstract Introduction
Externalizing behaviors refer to a broad set of behaviors that are
distressing to others (e.g., over-reactivity, impulsivity, and aggressiveness)
and represent one of the most common forms of maladjustment in children.
Recent reviews of the literature have provided encouraging evidence that
self determination instruction may be effective in promoting selfdetermination skills in students with disabilities, including students with
behavioral problems. Self-determination theory (SDT) proposes that human
beings have three innate psychological needs-autonomy, competence, and
relatedness-that serve as experiential nutriments for growth and optimal
functioning. The purpose of the present study was to examine the
effectiveness of self- determination skills training on satisfaction basic
psychological needs (autonomy, competence and relatedness) of students
with externalized behavioral problems.

Method
Research method was quasi experimental with pre and post- test and
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control group. To achieve our goals, Thirty students who received high
scores in Child Behavior Checklist (CBCL) were selected and randomly
assigned to experimental group ( N=15) and control group (N=15). Students
in experimental group participated in 10 sessions (1 session in a week)
receiving self-determination skills intervention. Basic psychological needs
questionnaire by participants before and after intervention was completed.

Results
Analysis of mancova was used for data analysis. The findings showed
that self-determination skills training has positive effect on need for
autonomy, relatedness and competence. Using the commonly used
guidelines proposed by Cohen (1998), the eta squared of 0.63, 0.54, and 0.31
are typically interpreted as moderate-to-large, moderate, and small-tomoderate effect sizes respectively.

Discussion
The present study provides evidence for the effectiveness of teaching
self-determination skills on basic psychological needs satisfaction of
students with externalized behavioral problems. Before this study, selfdetermination interventions had scarcely been tested experimentally with
students with behavioral problems. The results of the current study showed
that when students were beginning to identify strengths and needs, students’
behaviors began to improve. It is possible that students were becoming more
cognizant of behavioral problems as the self determination intervention
progressed and saw the positive impact it had in the classroom and homesuch as increasing others reinforcement (e.g., teacher and parents praise).
Therefore, students may feel more competent, autonomous and relatedness.

Keywords: self-determination skills training, externalizing problems, students,
relatedness, competence, autonomy.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعيينگری بر نيازهای
روانشناختی بنيادی دانشآموزان با مشکالت رفتاری برونیسازی شده بود .روش پژوهش از نوع نيمه
آزمايشی بود و در اجرای آن از طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جهت دستيابی
به اهداف پژوهش 30 ،نفر از دانشآموزانی که نمره باال را در فهرست رفتاری کودک ( )CBCLبه
دست آورده بودند انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمايشی ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر) قرار
گرفتند .دانشآموزان گروه آزمايشی در  10جلسه يک ساعت و نيمه ( 1جلسه در هر هفته) در برنامه
مداخلهای مهارتهای خودتعيينگری شرکت و گروه کنترل هيچ مداخلهای دريافت نکردند .مقياس
نيازهای روانشناختی بنيادی قبل و بعد از مداخله برای شرکت کنندگان اجرا گرديد .دادهها با استفاده از
 اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکتری روانشناسی کودکان با نيازهای خاص است. دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،ايران
 استاد ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،ايران (نويسنده مسئول)
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تحليل کوواريانس چند متغيری (مانکوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد که آموزش
مهارتهای خودتعيينگری اثر مثبتی بر نياز به خودمختاری ،ارتباط و شايستگی دانشآموزان دارد.
بهطور کلی يافتههای پژوهش از نظريه خودتعيينگری حمايت کردند و نشان دادند که آموزش
مهارتهای خودتعيينگری اثر مثبتی بر برآورده شدن نيازهای روانشناختی بنيادی دانشآموزان دارند.
کلید واژگان :آموزش مهارتهای خودتعيينگری ،مشکالت رفتاری برونیسازی شده ،دانشآموزان ،ارتباط،
شايستگی ،خودمختاری

مقدمه
رفتارهای برونی شده دانشآموزان به عنوان الگوهای رفتار عمدی و تحت کنترل که پايدار
بوده و گرايش به ايذايی و اغتشاشگری برای ديگران دارد ،تعريف میشود (

& Zee, Jong

 .)Koomen, 2017دانشآموزان با مشکالت رفتاری بهطور معنیداری ،مستعد نشان دادن
سطوح باالتری از رفتارهای برونیسازی مثل پرخاشگری ،مشاجره با ديگران و ناکامی هستند.
اين دانشآموزان اغلب فرصت کمتری دارند که بهطور ويژه در فعاليتهای کالسی شرکت
کنند ،رفتار کالسی مناسبی داشته باشند و شکلی از دوستی با همتايان را نشان دهند

) Weeden,

 .)Wills, Kottwitz & Kamps, 2016بنابراين ،دانشآموزان با اختالالت رفتاری پيشرفت
تحصيلی پايين و رفتار ناسازگارانه را تجربه میکنند و مشکالتی در ايجاد و نگهداری روابط
بينفردی دارند .آنها در کالس بيشتر شکست میخورند و اعمال تنبيهی مثل محروميت و
اخراج را بيشتر تجربه میکنند .آنها نسبت به ديگر گروههای دانشآموزان با ناتوانی بيشتر از
مدرسه حذف میشوند

( Mazzotti, Wood, Test & Flower, 2012; Cook, Rao & Collins,

 .)2017محققان ساير پيامدهای منفی ناشی از مشکالت رفتاری را مواردی مانند نقش
ميانجیگر بودن بين سوء استفاده کردن ،غفلت و سازگاری در مدرسه ()Oh & Song, 2018
شکست تحصيلی ،بزهکاری ،مشکالت اشتغال ،سوء استفاده جنسی و فعاليتهای کيفری
بزرگسالی ( ،)Lambros, Culver, Angulo & Hosmer, 2007بيکاری ،زندانی شدن ،مسئله
سالمت روانی و حمايت اجتماعی پايين در مراحل بعدی زندگی

(Sutherland, Lewis-

 )Palmer, Stichter & Morgan, 2008ذکر کردهاند .همچنين ،نتايج  24سال مطالعه طولی
) Reef, Diamantopoulou, Meurs, Verhulst, and Ende (2011با عنوان «خط سير رفتار
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برونیشده از کودکی به نوجوانی و بزگسالی» ،نشان میدهد که همه انواع رفتارهای برونیشده
بهطور معنیدار با اختالل ايذايی در بزرگسالی در ارتباط هستند و میتوانند پيشبينیکننده
اختالالت اضطرابی و خلقی باشند .در همين راستا ،بازنگری جديد از تحقيقات شواهد دلگرم
کنندهای را فراهم میکنند که آموزش مهارتهای خودتعيينگری 1ممکن است در پيشرفت
مهارتهای مختلف در دانشآموزان با ناتوانی از جمله دانشآموزان با اختاللرفتاری مؤثر باشد
( Chambers (2010) .)Kelly, 2010نيز به يک نظريه حاصل از تحقيقات اشاره میکند که
تئوری خودتعيينگری نتيجه مهم و ارزشمندی برای همه دانشآموزان با ناتوانی از جمله
دانشآموزان با اختالل رفتاری دارد .طبق تئوری خودتعيينگری ) Deci and Ryan (2000هر
فرد سه نياز اساسی روانشناختی دارد :نياز به خودمختاری ،نياز به شايستگی و نياز به وابستگی .اين
نيازهای ذاتی انسان اساس خودانگيزشی دارند و همه آنها در تسهيل گرايش به سوی رشد،
پيشرفت و بهزيستی ضروری هستند (.)Ryan, Deci, Grolnick & La Guardia, 2006
خودمختاری 2شامل احساسی از اراده و خودتأييدی در يک فعاليت است .شايستگی 3اشاره
دارد به تجربه مؤثر بودن وقتی با محيط خود برخورد میکنيد و وابستگی 4شامل تجربه توجه و
ارتباط متقابل با ديگران است (

Campbell, Vansteenkiste, Delesie, Soenens & Tobback,

 .)2015در همين راستا Wehmeyer, Abery, Mithaug and Stancliffe (2003) ،خودتعيينگری را
در افراد به عنوان يک توانايی برای هدفگذاری ،1خودمدافعهگری ،6خوداثربخشی ،7خودمديريتی،8
خودمختاری ،و استقالل 9تعريف میکنند Field and Haffman (2005).خودتعيينگری را
توانايی تشخيص و کسب هدف بر مبنای شناخت و ارزشمند دانستن خود تعريف میکنند .بر
طبق تئوری خودتعيينگری ( ،)Ryan & Deci, 2017همه رفتارها با مالحظه ميزان احساس
خودمختاری يا خودتعيينگريشان تغيير میکنند و متفاوت هستند ،تفاوتهايی که با نتايج
self-determination
autonomy
competence
relatedness
make choices
self-advocate
self-efficacy
self-management
independence

123456789-
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کارکردی متفاوت ،در ارتباط است .به ويژه يکی از فرضيات خودتعيينگری اين است که
رفتارها میتوانند در يک رديف متوالی از احساسات برای حس خودمختاری کامل و
خودتعيينگری تا کنترل کامل و عدم خودتعيينگری قرار بگيرند

( Yang, Zhang & Sheldon,

 .)2018مطالعات مختلف نشان می دهد يادگيری مهارت های خودتعيين گری ممکن است
يک روش درمان باشد که می تواند کارکردهای اجتماعی روزانه دانش آموزان با مشکالت
رفتاری را بهبود بخشد .در واقع ،بين نيازهای دانشآموزان با مشکالت رفتاری و عناصر
خودتعيينگری ارتباط وجود دارد ( Chambers (2010) .)Ackerman, 2006در پژوهشی به
بررسی اثرات آموزش برنامه آموزش مهارتهای خودتعيينگری به دانشآموزان با مشکالت
عاطفی رفتاری پرداخت .نتايج اين پژوهش افزايش معنیداری در توانايی دانشآموزان برای
انتخاب ،بيان و عمل کردن نسبت به اهداف انتخابيشان را نشان داد .همچنين ،نتايج پژوهش
) Kelly and Shogren (2014با عنوان اثر آموزش مهارتهای خودتعيينگری بر تکاليف رفتاری
موظف و غيرموظف به دانشآموزان با اختالل عاطفی رفتاری ،نشان داد همه دانشآموزان بعد از
مداخالت گسترده ،افزايش معنیداری در انجام رفتارهای موظف و کاهش معنیداری در رفتارهای
غيرموظف آنان وجود دارد؛ همچنين دانشآموزان اين رفتار را بعد از مداخالت نيز حفظ کردند.
با توجه به ميزان شيوع و اهميت اختالالت رفتاری در دانش آموزان و با توجه به اينکه محققان
بيان میکنند که دانشآموزان با اختالل رفتاری سطوح پايينتری از خودتعيينگری را تجربه میکنند
و آمادگی ناکافی در اين حوزه مهارت مهم دارند ( )Carter, Lane, Pierson & Glaeser, 2006و
تعداد بسيار محدودی از پژوهشهای خودتعيينگری ،شرکت کنندگانی با مشکالت رفتاری را
در برمیگيرد ( .)Algozzine, Browder, Karvonen, Test & Wood, 2001بررسی راهکارهای
درمانی مناسب و توجه بيشتر به اين مسأله امری ضروری و مهم در هر جامعهای میباشد.
بنايراين ،اين پژوهش که برای اولين بار در کشور اجرا میشود بر آن است تا اثربخشی آموزش
مهارتهای خودتعيينگری را بر نيازهای روانشناختی بنيادی دانشآموزان با مشکالت رفتاری
برونیسازی شده بررسی کند .بنابراين ،فرضيه پژوهش عبارت است از :آموزش مهارتهای
خودتعيينگری ،بر نيازهای روانشناختی بنيادی دانشآموزان با مشکالت رفتاری برونیسازی
شده تأثير دارد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعه تجربی با طرح پيشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است .به
دليل شيوع باالتر اين اختالل در پسران ،جامعه آماری اين پژوهش ،تمامی دانشآموزان عادی پسر
مبتال به اختالل رفتاری برونیسازی شده در کالس پنجم و ششم ابتدايی ( 11و  12ساله) شهر
کاشان در سال تحصيلی  91 -96بود .در اين پژوهش برای انتخاب شرکتکنندگان از روش
نمونهگيری چندمرحلهای خوشهای تصادفی استفاده شد .در مرحله اول از فهرست مدارس دولتی
و حمايتی پسرانه که در آنها کالسهای پنجم و ششم را داشتند (جمعاً  14مدرسه و  2740دانش
آموز)  6مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شدند .در مرحله دوم با توجه به مدارس انتخاب شده ،در
هر مدرسه کالسهاس پنجم و ششم از لحاظ ويژگیهای مورد تحقيق بررسی شدند .به منظور
انتخاب دانشآموزان مبتال به اختالل رفتاری برونیسازیشده از آموزگاران مشغول به تدريس در
کالسهای پنجم و ششم ،خواسته شد تا دانشآموزان مشکوک به اختالالت رفتاری برونیشده را
مشخص و معرفی کنند .سپس از والدين اين دانشآموزان خواسته شد پرسشنامه رفتاری کودک
آخنباخ را تکميل کنند .در مجموع  110پرسشنامه قابل تصحيح جمعآوری شد .پس از
نمرهگذاری پرسشنامههای تکميل شده ،در نهايت  30دانشآموز که نمره مقياس برونیسازی شده
آنها در فهرست رفتاری کودکان باالی خط برش ( )T>63بود و باالترين نمره را در اين مقياس
کسب کرده بودند ،والدين اين دانشآموزان رضايت آگاهانه برای شرکت فرزند خود در جلسات
درمانی را داشتند ،و به صورت همزمان اين دانشآموزان خدمات مشاوره ،رواندرمانی و
روانپزشکی ديگری دريافت نمیکردند ،به عنوان نمونه نهايی انتخاب و به تصادف در دو گروه
آزمايشی ( 11نفر) و کنترل ( 11نفر) قرار گرفتند .پس از سازماندهی نهايی ،برای دانشآموزان
گروه آزمايشی ،جلسههای آموزش مهارتهای خودتعيينگری ظرف مدت 10هفته (هر هفته يک
جلسه يک و نيم ساعته) در يکی از مدارس ،طبق برنامه زمانبندی شده برگزار شد ،در حالی که
گروه کنترل هيچگونه آموزشی دريافت نکرد .ضمناً همه دانشآموزان (گروه آزمايشی و کنترل)
پيش و پس از برنامه مداخله ،پرسشنامه نيازهای روانشناختی بنيادی را تکميل کردند .در همه
مراحل مالحظات اخالقی برای هر دو گروه رعايت شد و به گروه کنترل اعالم شد که در پايان
جلسات مداخلهای ،آنها نيز میتوانند همانند گروه مداخله ،برنامه آموزشی خودتعيينگری را
دريافت کنند.
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ابزارهاي پژوهش
فرم فهرست رفتاري کودکان ( :)Child Behavior Check Listدر اين پژوهش نشانهها
و مشکالت برونیسازی شده دانشآموزان براساس تکميل فهرست رفتاری کودکان از نظام
سنجش مبتنی بر تجربه ) Achenbach and Rescorla (2001تعيين شد .در اين فهرست رفتاری
از مجموع نمرههای زير مقياسهای اضطراب /افسردگی ،انزوا /افسردگی ،و شکايتهای
جسمانی مقياس مشکالت درونیسازی شده و از مجموع نمرههای زير مقياسهای رفتار
قانونشکنی و رفتار پرخاشگرانه مقياس مشکالت رفتار برونیسازی شده به دست میآيد و
مجموع نمرههای ساير زير مقياسها معرف قلمروهای ديگر مشکالت کودکان هستند .در
پژوهش حاضر تنها از مقياس مشکالت برونیسازی شده اين فهرست استفاده شد .اين ابزار در
ايران نيز توسط ) Minaee (2005هنجاريابی شده است و همسانی درونی ،همبستگیهای
مربوط به توافق متقابل بين پاسخدهندگان ،روايی مالکی و سازه و قدرت تمايزگذاری بين
گروه بالينی و بهنجار در حد رضايتبخش گزارش شده است .همچنين نقاط برش برای
مشکالت درونیسازی شده و برونیسازی شده و مشکالت کلی با آنچه توسط

Achenbach

) and Rescorla (2001محاسبه شده بود ،برابر بوده است .در اين پژوهش ،ضريب همسانی
درونی از طريق آلفای کرونباخ در نمونه  41نفری برای مقياس برونیسازی شده برابر با 0/83
و برای زير مقياسهای رفتار پرخاشگرانه و ناديده گرفتن قواعد به ترتيب برابر با  0/79و
 0/61به دست آمد.
مقیاس نیازهاي روانشناختی بنیادي ( :)Basic Psychological Needs Scaleاين مقياس
توسط ) Deci and Ryan (2000ساخته شده است که با  21عبارت ،سه نياز اصلی شامل
خودمختاری ،ارتباط و شايستگی را اندازهگيری میکند .ضريب قابليت اعتماد اين مقياس در
پژوهش ) Deci and Ryan (2000با استفاده از آلفای کرونباخ 0/83 ،و در ايران

Ejei, Khezri-

) Azar, Babai and Amani (2009آلفای کرونباخ اين مقياس را به ترتيب برای خودمختاری ،0/66
شايستگی  0/74و ارتباط  0/68گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر ،ضريب آلفای کرونباخ برای
زير مقياسهای خودمختاری ،شايستگی و ارتباط به ترتيب 0/70 ،0/61و  0/81به دست آمد.
برنامه مداخله :برنامه آموزش مهارتهای خودتعيينگری در پژوهش حاضر برنامهای است
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که توسط پژوهشگران با الهام از مدل خودتعيينگری ) Field and Haffman (1994تدوين شد
و پس از بازنگری براساس نظرات کارشناسان و تأييد  7متخصص روانشناسی ،در پژوهش
حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
رئوس مطالب عنوان شده در جلسههاي آموزشی
جلسه اول :ارتباط و آشنايی بين دانشآموزان ،معرفی برنامهها و اهداف آموزشی ،آشنايی
دانشآموزان با مهارتهای خودتعيينگری.
جلسه دوم :شناخت و بيان رؤياها و آرمانها و نيازهای شخصی ،شناخت اهميت آرمانها و
نيازهای شخصی ،تهيه کارت نيازها و مشکالت شخصی.
جلسه سوم :خلق اهداف بلندمدت ،شکستن اهداف بلندمدت به اهداف کوتاهمدت.
جلسه چهارم :چگونگی دستيابی به اهداف ،برنامهريزی فعال برای دستيابی به اهدف
کوتاهمدت ،شرح مزايا و ارزش هر انتخاب.
جلسه پنجم :آشنايی با تکنيک خودتنظيمی (خودمشاهدهگری و خودارزيابی ،خودتقويتی)،
بيان نتايج بالقوه از فعاليتهای برنامهريزی شده خود.
جلسه ششم :شکستن موانع (شناخت محدوديتها ،نيازها و موانع در صورت نرسيدن به
هدف) ،وابستگی متقابل (قدرت گروهی در حل مسأله).
جلسه هفتم :شناخت روابط منفعالنه ،روابط قاطع و روابط پرخاشگرانه در ارتباط با ديگران،
شناخت شيوه صحيح ارتباطی يعنی ارتباط قاطع.
جلسه هشتم :شناخت حل مسأله بين شخصی ،حل تعارض از طريق مذاکره ،خالقيت در حل مسأله.
جلسه نهم :اهميت انگيزه و خودپنداری مثبت ،ثبت ميزان تالش برای رسيدن به اهدف،
چگونگی دستيابی به مهارتهای درونی کنترل و مقابله با ناتوانی آموخته شده.
جلسه دهم :بازخوانی و بازنگری مفاهيم کليدی خودتعيينگری و کاربست آن در جهت
اجرای اهداف.

یافتهها
شاخصهای توصيفی مربوط به نيازهای روانشناختی بنيادی شامل :شايستگی ،خود
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مختاری وارتباط در شرکتکنندگان گروههای آزمايشی و کنترل در هر دو مرحله پيشآزمون و
پسآزمون نشان داد که ميانگين گروه آزمايشی در متغير شايستگی در مرحله پس آزمون
( )M= 20/40در مقايسه با ميانگين گروه کنترل ( )M= 19/33افزايش يافته است .در مورد
متغير ارتباط هم مقدار ميانگين در گروه آزمايشی ( )M= 17/20در مقايسه با ميانگين گروه
کنترل ( )M= 13/80در مرحله پسآزمون افزايش نشان داد .در متغير خود مختاری هم مقدار
ميانگين در گروه آزمايشی ( )M= 20/40بود که اين هم در مقايسه با ميانگين گروه کنترل
( )M= 18/40در مرحله پس آزمون افزايش يافت .همچنين ،در گروه آزمايشی ،تفاوت
ميانگين های مربوط به مراحل پيش آزمون و پس آزمون در مورد همه متغيرها نشان دهنده
افزايش محسوس ميزان ميانگين در مرحله پس آزمون است و اين امر احتماالً می تواند
بيانگر اثربخشی برنامه درمانی مورد نظر باشد .در پژوهش حاضر برای مقايسه عملکرد
آزمودنی های گروه کنترل و آزمايشی از روش تجزيه و تحليل کوواريانس استفاده شد .قبل
از استفاده از تحليل کوواريانس ،پيش فرض های آن بررسی شد .نتايج آزمون کلموگروف-
اسميرنف نشان داد که توزيع نمره ها در جامعه نرمال بوده است .بنابراين ،پيش فرض نرمال
بودن توزيع نمره ها تأييد میشود ( .)P> 0/05به منظور بررسی دومين مفروضه تحليل
کوواريانس با استفاده از آزمون لوين ،همگنی واريانسها مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج
نشان داد مقدار  Fبه دست آمده برای آزمون لوين در مورد هيچ يک از متغيرها از نظر
آماری معنیدار نيست و بنابراين پيش فرض تساوی واريانسها رد نمیشود و به معنای برابر
بودن واريانسهای دو گروه است [ 42( =0/136 ،P =0/189و F )1در متغير شايستگی]؛
[ 42( =0/180 ،P =0/164و  F)1در متغير ارتباط]؛ [ 42( =2/613 ،P = 0/082و  F )1در
متغير خودمختاری] .رسم شيب رگرسيون برای هر متغير نشان داد که خطی نبودن شيب
رگرسيون نيز برقرار است .همچنين مقدار المبدای ويلکز ،در مورد سطوح مختلف متغير
مستقل (عضويت گروهی) معنیدار به دست آمد .اين يافته بيانگر اين است که بين گروههای
آزمايشی و کنترل حداقل در يکی از متغيرهای وابسته تفاوت معنیدار وجود دارد .برای درک
اينکه گروه ها در کدام متغيرهای وابسته با يکديگر تفاوت دارند ،نتايج تحليل کوواريانس چند
متغيری را بررسی میکنيم.
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Table 1.
Results of Multivariate Covariance Analysis: Comparison of Mean Scores of Basic
Psychological Needs of Experimental and Control Groups after Considering the PreTest Variables
Dependent Sum of Degree of Means
Significant Effect Statistical
Source
F
Variable Squares Freedom Squares
Level
Size Power
Competence 44.598
1
44.597 43.150 0.001
0.63
1
1

0.54

0.001

94.955 30.306

1

Group Relatedness 94.955

0.90

0.31

0.002

35.261 11.557

1

35.261

Autonomy

25.838

25

Competence 25.838

78.330

25

Error Relatedness 78.330

76.275

25

76.275

Autonomy

همانگونه که مشاهده میشود با توجه به نتايج جدول  1و با فرض همراه کردن متغيرهای
پيشآزمون ،بين دو گروه آزمايشی و کنترل در متغيرهای وابسته تفاوت معنیدار وجود دارد
( 0/002و  .)p = 0/001در واقع ،آموزش مهارتهای خودتعيينگری باعث افزايش برآورده
شدن نيازهای بنيادی روانشناختی در گروه آزمايشی شده است .به عالوه ،با توجه به نتايج
جدول فوق ،ميزان اندازه اثر در متغير شايستگی  0/63و در متغير ارتباط 0/14 ،است که بر
اساس جدول تفسير اندازه اثر کوهن ،متوسط ارزيابی میشود .همچنين ،ميزان اندازه اثر در
متغير خودمختاری  0/31است که بر اساس طبقهبندی کوهن کوچک ارزيابی میشود .به بيان
ديگر ،به ترتيب  63درصد واريانس نياز شايستگی 14 ،درصد واريانس نياز ارتباط و  31درصد
واريانس نياز خودمختاری مربوط به استفاده از روش درمانی بوده است .ميزان توان آماری نيز
در هر دو مورد برابر  1و در يک مورد  0/90است که نشان دهنده کفايت حجم نمونه در تأييد
يا رد فرضيه است.

بحث و نتیجهگیري
) Hughes, Therrien, and Lee (2004در يک بازنگری کمی و کيفی از تحقيقات نشان
دادند که شيوههای خودگردانی که شامل خودبازنگری ،خودارزيابی ،خودتقويتی و خودآموزشی
است ،موجب بهبود ارتباط نوجوانان با مشکالت رفتاری با ساير همتايان خود میشود.
همچنين ،مداخالتی که ترکيبی از روشهای خودگردانی را برای نوجوانان با مشکالت رفتاری
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بکار میبرند ،اثربخشی بيشتری را نشان میدهند .همسو با آن پژوهش ،پژوهش حاضر نيز
نشان داد که بکار بردن ترکيبی از عناصر خودتعيينگری ،که شيوههای خودگردانی (خودبازنگری،
خودارزيابی ،خودتقويتی و خودآموزشی) از عناصر کليدی آن است ،موجب افزايش مهارت
شايستگی ،ارتباط و خودمختاری دانشآموزان میشود و بنابراين اثر مثبتی بر برآورده شدن
نيازهای بنيادی روانشناختی دانشآموزان دارد .به طور کلی دانشآموزان بايد فرصتهايی
داشته باشند که خودشان تصميم بگيرند (خودمختاری) ،موفقيت و تالشهايشان تشويق و
تقويت شود (شايستگی) و شکلی از ارتباط مثبت و دلبستگی با ديگر افراد را (تعلق) داشته
باشند .وقتی اين سه نياز برآورده شود ،انگيزه درونی در آنان افزايش میيابد .در واقع طبق
تئوری خودتعيينگری ،خودمختاری ،شايستگی و ارتباط به عنوان سه عنصر کليدی رشد سالمت
روانی بشمار میرود ( .)Patti, 2010اين سه نياز روانشناختی (خودمختاری ،شايستگی و
ارتباط)
به عنوان خوراک تجربی برای رشد و کارکرد بهينه محسوب میشود (.)Ryan & Deci, 2017
در راستای پژوهش حاضر ،پژوهش ) Mazzotti (2010نشان داد آموزش مهارتهای
خودتعيين گری به دانش آموزان با اختالالت عاطفی موجب بهبود پذيرش اجتماعی و
کاهش سطوح رفتار ايذايی در آنان میشود .همچنين ،پژوهش (2017) Cook et al.نشان
داد که مداخالت خودبازنگری (که از اجزا کليدی خودتعيينگری است) باعث بهبود
روابط دانش آموزان با مشکالت عاطفی رفتاری با ساير همنوعانشان می شود .به عالوه ،در
راستای پژوهش حاضر ،پژوهش ) ،Bruhn, McDaniel, Fernando, and Troughton (2016و
) Bruhn, McDaniel and Kreigh (2015نشان میدهد که مداخالت خودبازنگری و هدفگذاری
در دانشآموزان با مشکالت رفتاری منجر به اثرات مثبتی مانند کنترل خشمهای کالمی ،بهبود
تعامل با ديگران ،نشستن در جای خود ،و حتی بهبود مشکالت تحصيلی در آنان میشود.
همچنين همسو با پژوهش حاضر میتوان به پژوهشهای

;)Mami, Nasser and Wisie (2014

) Ahigh, Mansury, Dortaj, Delavar and Abrahimi Ghavam (2015و

Ahmadian, Jomehry,

) Ahadi and Farrokhi (2012اشاره کرد .در تببين اين يافتهها میتوان گفت که آموزش اجزا
کليدی برای رشد خودتعيينگری به دانشآموزان با مشکالت رفتاری در جهت برآورده شدن
نيازهای بنيادی آنان سودمند خواهد بود.
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در پژوهش حاضر تالش شد که همه عناصر خودتعيينگری در ترکيب با هم جهت
برآورده شدن نيازهای روانشناختی بنيادی دانشآموزان با مشکالت رفتاری برونیشده آموزش
داده شود که نتايج آن در هر سه حوزه شايستگی ،ارتباط و خودمختاری دارای اثربخشی مثبت
و معنیدار بود .از نقاط قوت پژوهش حاضر اين بود که آموزش مهارتهای خودتعيينگری بر
روی نمونهای از دانشآموزان با مشکالت رفتاری برونیسازی اجرا شد ،همچنين هر سه حوزه
اصلی از نيازهای روانشناختی بنيادی يعنی ارتباط ،شايستگی و خودمختاری به عنوان متغيير
وابسته در نظر گرفته شد .بهطور کلی ،اگرچه اساساً تحقيقات در مورد دانشآموزان با مشکالت
رفتاری در حوزه خودتعيينگری فراوان نيست ،اما نتايج آشکار میکند که روشها و مراحل
مختلف در اين حوزه برای دانشآموزان نويدبخش بوده است .مطلوب است در صورت وجود
امکانات و زمان کافی ،همزمان با اجرای برنامه خودتعيينگری برای دانشآموزان ،به صورت
گروهی جلساتی برای آموزش والدين و معلمان دانشآموزان در جهت فراهم کردن محيط و
فرصت برای رشد و تقويت خودتعيينگری و برآوره شدن نيازهای اساسی روانشناختی
دانشآموزان برگزار گردد .محدود بودن تعداد افراد شرکت کننده ،طيف سنی دانشآموزان،
منحصر بودن نمونه پژوهش به پسران ،استفاده از تنها يک ابزار سنجش و عدم پيگيری نتايج از
جمله محدوديتهای پژوهش حاضر به شمار میروند که پيشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی با
لحاظ کردن اين موارد بر توان تعميم پذيری و غنای اطالعات به دست آمده افزوده شود.
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