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Abstract 
Understanding the best disciplinary strategies for dealing with classroom issues is a general 
and ongoing concern of teachers throughout the education community. Accordingly, the 
present study was conducted to determine the relationship between teachers 'disciplinary 
strategies and distraction from students' homework in the classroom in the form of a 
correlation plan. The research sample included 200 members of the sixth-grade elementary 
school students of public and non-profit schools in Tehran's 15th district, who were selected 
by cluster sampling. Data were collected by Lewis questionnaires with titles, teachers 
'disciplinary strategies, students' class abuse, and distraction. According to the descriptive 
indicators of the variables, the most common disciplinary strategy of aggressive teachers and 
then in order of punishment, conversation, indirect reference, reward and finally participatory 
decision making. The results of the Pearson correlation test also showed that students' abuse 
is negatively related to reward strategy and positively related to punishment and aggression 
strategies. And students' distractions are negatively associated with conversational strategies, 
indirect references and rewards, and positively correlated with punishment and aggression 
strategies. Also, based on the results of analysis of variance, the disciplinary strategies of 
public-school teachers were not significantly different from those of non-profit school 
teachers. According to these findings, training and application of disciplinary strategies 
related to child abuse and distraction in students are recommended to all those involved in 
teacher training and primary school teachers. 
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پرتی از تکلیف ورابطة راهبردهای انضباطی معلمان با حواس  

 آموزان ابتداییبدرفتاری کالسی از نظر دانش

 3خو، فاطمه نیک2عالی آمنه، 1فاطمه کارخانه

 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران .1

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراناستادیار، گروه آموزش و پرورش، دانشکدة روان. 2

شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه ة روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکد. استادیار، گروه روان3

 طباطبائی، تهران، ایران

 (24/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/05/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 آموزاناز نظر دانش در کالس درس بدرفتاری و تکلیف از پرتیحواس با معلمان انضباطی راهبردهای منظور تعیین رابطةپژوهش حاضر به
 شهر 15 منطقة غیر انتفاعی و دخترانة دولتی مدارس کالس پایة ششم ابتدایی 50از بین  پژوهش نمونة همبستگی اجرا شد.در قالب طرح 

 انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش آموز بود که بهدانش 200( ، 1970، طبق جدول کرجسی و مورگان )97-98تهران در سال تحصیلی 
 آموزانکالسی دانش بدرفتاری معلمان، انضباطی ( با عناوین، راهبردهای2008و  2005، 2001لوئیس ) یهاپرسشنامه وسیلةبه هاداده شدند.

 به از آنپس  و پرخاشگری معلمان انضباطی راهبرد ترینهای توصیفی متغیرها، رایجطبق شاخص گردآوری شد. تکلیف از پرتیحواس و
داد، استفاده از راهبرد  نشان نتایج است. مشارکتی گیریتصمیم در نهایت، و دهیاشاره غیر مستقیم، پاداش وگو،گفت تنبیه، ترتیب،
آموزان رابطه دارد، اما بین بدرفتاری و دیگر دهی با کاهش بدرفتاری و راهبردهای تنبیه و پرخاشگری با افزایش بدرفتاری دانشپاداش

پرتی از حواسدهی با کاهش ، اشاره غیر مستقیم و پاداشگووگفتهای راهبردهای انضباطی رابطة معنادار مشاهده نشد. همچنین، راهبرد
پرتی از تکلیف گیری مشارکتی و حواسپرتی رابطه دارد، ولی بین راهبرد تصمیمو راهبردهای تنبیه و پرخاشگری با افزایش حواستکلیف 

با معلمان مدارس غیر انتفاعی تفاوت معناداری نداشت.  رابطة معناداری مشاهده نشد. همچنین، راهبردهای انضباطی معلمان مدارس دولتی
کنند که انضباطی و برقراری نظم در کالس بیشتر از راهبردهای انضباطی استفاده میها، اغلب معلمان برای مواجهه با بیطبق این یافته

تر که مرتبط با کاهش برد راهبردهای اثربخشپرتی از تکلیف رابطه دارند و در مقابل، نسبت به کاربا افزایش بدرفتاری کالسی و حواس
 کند.اند. این مسئله ضرورت بازاندیشی بر عمل تربیتی را برای معلمان ابتدایی دوبرابر میتوجهاند کمپرتی از تکلیفبدرفتاری و حواس

 پرتی از تکلیف، راهبردهای انضباطی معلمان. آموزان، حواسبدرفتاری کالسی دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

در آن رخ  شماریبی تتعامال زیاد است که نسبتاًبا تراکم جمعیتی  کالس درس یک سازمان خرد

یادگیری و ایجاد  هایفعالیتان در آموزدانشدرگیرکردن  این مکان،هدف اصلی معلم در  .دهدمی

 ینیعنی تعی ،. تحقق چنین هدفی مستلزم برقراری انضباط کالسی استاستکالس حس تعلق به 

 هایفعالیتزمان انجام به حداکثر رساندن  منظوربه اموربرای  هاییروالو  هارویه ،قوانین واضح

 انجامبر ، تسهیل یادگیری از طریق تمرکز بنابراین(. 2014، 1هاچ وبر، هاسن فلد و کالیمی)یادگیری 

ید به نیکی درگیر آموزان بادانش ؛هدف معقول انضباط و مدیریت کالس است ،تکالیفها و فعالیت

های آموزشی های کالسی با فعالیتبدرفتاری وجود، غالباً. بااینهای درسی شوند تا یاد بگیرندفعالیت

 (. 2001، 2)ایمر و استاگ شودآموزان میپرتی دانشکند و منجر به حواستداخل می

نین کالسی اطالق آموزان و عدم پیروی از قوابه رفتار غیر مسئوالنة دانش 3بدرفتاری کالسی

رساندن به خود، دیگران و وسایل و یا اختالل در تدریس و یادگیری شود که منجر به آسیبمی

سی یکی از دالیل اصلی اتالف وقت در کالس . بدرفتاری کال(2005 و همکاران، 4لوئیس)شود می

کنند تا یممدیریت این رفتارهای انضباطی صرف علمان انرژی زیادی برای و م شودمیمحسوب 

 6(. پژوهش سامرسون2016، 5)سیمون و آلونسوتاپیا کنند حفظکالس را  جریان یادگیریبتوانند 

آموزان تأثیر منفی بر پویایی کالسی یعنی اثربخشی تدریس مسائل انضباطی دانش ( نشان داد،2010)

اد کمی از غالباً تعد(. هرچند 2012، 7)سان و شک دارد انآموزمعلم و پیشرفت تحصیلی دانش

شوند و آموزان میدانش ةپرتی بقیاما باعث حواس کنند،نظمی ایجاد میبیآموزان در کالس دانش

 (.2005)لوئیس و همکاران،  خوردمعلم در اجرای تدریس کارآمد شکست می

 رفتار خاص الگوهای در نهفته نیمرخ ( با تحلیل2007) 8برادشاو، هولسچر و ریچاردسون

                                                           
1. Hochweber, Hosenfeld & Klieme 

2. Emmer & Stough 

3. Classroom misbehavior 

4. Lewis 

5. Simon & Alonso-Tapia 

6. Samerson 

7. Sun & Shek 

8. Bradshaw, Hoelscher & Richardson 

https://www.tandfonline.com/author/Emmer%2C+Edmund+T
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سازگارانه انتظارات رفتاری را پاسخ  طوربهان آموزدانشدرصد  71 داد نشان کالس در انآموزدانش

. اما کنندمیکل اجابت ن طوربهدرصد  6 فقط و دهندمیناسازگارانه پاسخ  طوربهدرصد  23دهند می

 مانع یادگیری کل کالس باشد. تواندمیان آموزدانشدرصد حداقلی از  6بدرفتاری همین 

بلکه معلم را هم  ،ان نیستآموزدانشرفتار و یادگیری  نقش آن دراط فقط به خاطر اهمیت انضب

رسودگی عاطفی ف دلیل تریناصلی را کالسی یهانظمیبی هاپژوهش. برخی دهدمیتحت تأثیر قرار 

 ( قلمداد کردند.2001، 2)اینگرسول حتی تغییر شغل آنان (،2015، 1رحیمی)وانگ، هال و  معلمان

 ٔ  زمانی که معلم با سطح باالیی از مسائل انضباطی سروکار دارد اما حمایت ناچیزی درزمینهویژه به

 (. 2010و همکاران،  3)تسلوپاس کندمدیریت کالس در مدرسه دریافت می

آموزان علت اصلی نارضایتی شغلی در رفتارهای نامطلوب و همراه با خشونت دانشدر واقع، 

آموزان ( و در مقابل، انضباط دانش2006، 4یتاسمو  اسمیت)های اول تدریس است سال

حتی (. 2008کنندة قوی برای رضایت، تعهد و ماندن در حرفة معلمی است )رینک، بینیپیش

وجود حداقل بپردازند.  آموزان در کالسهای دانشبه بدرفتاریگاهی توانمندترین معلمان نیز باید 

 ،ای برای ایجاد اختالل در تدریس دارنداز درس انگیزهجای پیروی آموز در کالس که بهچند دانش

بلکه معلمان باید  ،تنهایی کافی نیستبنابراین تسلط معلم بر محتوا به (.2015)سان، غیرعادی نیست 

معلمانی که کارآمدی  .نشوداختالل برای برقراری نظم در کالس تالش کنند، تا تدریس دچار وقفه و 

دهند و وقت کالس را صرف برخورد با یان درس را از دست میراحتی جربه ،کمتری دارند

 (.2017 ،5)لوپز و اولیورا کنندو رفتارهای خارج از تکلیف می هانظمیبی

به گزارش معلمان، متنوع است؛  آیندمی حساببهبدرفتاری  ةرفتارهایی که در زمر ةگستر

 ،بدون نوبتکردن صحبت ،ر کالسرفتن دراه مانند ی آموزشیهابه قوانین و رویه توجهیبی

                                                           
1. Wang, Hall & Rahimi 

2. Ingersoll 

3. Tsouloupas 

4. Smith & Smith 

5. Lopes & Oliveira 
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بخشی از  هاتنیمک و میز کردنجاجابه و همکالسی برای مزاحمت ،هافعالیت در نکردنمشارکت

طبق گزارش سازمان  (.2015، 1چافولیس، بریش و )بریش ی کالسی استهاترین بدرفتاریرایج

کردن و مسخره ،مشاجره ،قلدری ،تهدیدکردن ،اهانت ،جنجال به پا کردن(، 2004برنامة عمومی )

 (.2010شوند )سامرسون، قلمداد میرایج در مدرسه  هایبدرفتاری نیز جزء تأخیر یا غیبت از مدرسه

پرتی، توجهی به قوانین، حواس( نیز توهین به معلم، بی1392در پژوهش مصرآبادی، پیری و استوار )

آموزان از نظر معلمان های دانشاریترین بدرفتکنندهها، نگرانطلبی و آزار همکالسیمبارزه

 شده است.گزارش

برخورد با آن در بین معلمان مدارس و جوامع شیوة بدرفتاری و  نگرش نسبت به ها،پژوهشطبق 

متفاوت است و این تفاوت تا حد زیادی متأثر از ادراک مربیان نسبت به علت مختلف 

معلمان غالباً اعتقاد دارند علت این رفتارهای برخی (. 2015، 2هاست )هگنایر، هاشر و ولتبدرفتاری

های روش ،های غلط آموزشیسیاست ،آموزان به درس و مدرسهدانش ةنادرست عدم عالق

ه است )رایلی، لوئیس و خانواداقتصادی مدرسه و بیش از همه فقر  ةگیرانه انضباطی در جامعهلس

 (. 2012 ،3وانگ

 آموزدانشرفتار بر کالسی معلم  عملکرد دهندگزارش می( 2017لوپز و اولیورا ) از سوی دیگر،

رابطه خودکارآمدی معلمان در تدریس  باان آموزدانشدریافتند، بدرفتاری  هاآننقش مؤثری دارد. 

. کندمی بینیپیشبرای بدرفتاری در کالس دارند، میزان بدرفتاری آنان را  ها؛ مقدار زمانی که بچهدارد

. دهندمیان زمان آزاد بیشتری داشته باشند، بدرفتاری بیشتری انجام آموزدانشچه  ، هردیگر عبارت به

 بدرفتاریبر اصالح  نه ،ندان در محتوای درس متمرکزآموزدانشن موفق بر درگیرکردن علمام

از بروز بدرفتاری  رسانندمیهمچنان که زمان تدریس و یادگیری را به حداکثر  ،بنابراین .انآموزدانش

کمتری در انضباطی مشکالت  . این پژوهشگران معتقدند معلمان کارآمدکنندسی پیشگیری میکال

بلکه به این  ،کنندمیکالس خوب عمل  بهصرفاً به این دلیل که در بازگرداندن نظم  نه ،کالس دارند

 .ی کالسی برای به حداکثر رساندن زمان مفید آموزش خوب هستندهادلیل که در مدیریت رویه

                                                           
1. Briesch, Briesch & Chafouleas 

2. Hagenauer, Hascher & Volet  
3. Riley, Lewis & Wang 
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ان آموزدانشثر برای برقراری نظم و افزایش رفتار تحت تکلیف ؤم طوربهدرسی  ةاز برنام هاآن

که تمرکز  کنندمیتنظیم  ایگونهبهسرعت تدریس و سطح دشواری تکالیف را  و کننداستفاده می

 د.کاهش یاب پرتیحواسان بر تکالیف افزایش و آموزدانش

ای دیگر تحلیل گونهآموزان را بهار معلم و بدرفتاری دانش( رابطه رفت2017و همکاران ) 1کواکوا

اقدامات کننده نیست، بلکه تنهایی تعیینشیوة مدیریت کالس و تدریس معلم به زعم آنان،کنند. بهمی

صورت ناخواسته و تصادفی بدرفتاری ابتدا به دارد.اهمیت نیز بسیار معلم در مواجهه با بدرفتاری 

 ها و یاتکرار این رفتارمعلم در مواجهه با بدرفتاری است که موجب  قداماتا ایندهد و رخ می

های انضباطی( نیز میزان بی1389مصرآبادی، بدری و واحدی ) شود.ها میاز بروز آنپیشگیری 

انضباطی دانند؛ بیشترین میزان میانگین بیآموزان را با شرایط اعمال اقتدار معلم مرتبط میدانش

انضباطی مرتبط با شرایط مربوط به شرایط کاربست اقتدار تنبیهی و کمترین میزان بی آموزاندانش

 کاربست اقتدار مرجع است.

. کنندانضباط یک نقش محوری ایفا می ةمان در زنجیردهد، معلها نشان مینتایج این پژوهش

بر جو کالس و  دهندهای انضباطی کالس انجام میاقداماتی که معلمان برای مداخله در موقعیت

ادراک  (2000) 2و بایرن فرگوسنتواند مؤثر باشد. میلر، آموزان میطور خاص رفتار دانشبه

رفتارهای معلم  ،طبق این پژوهش .ب بدرفتاری را گزارش کردندسبعوامل م ةآموزان درباردانش

 مقاومت محرکتواند می کردنآموزان و توهینمنصفانه دانش مالمت غیر ،مانند فریادزدن مداوم

مسئولیت بدرفتاری  آموزاندیگر، دانش عبارتبه  آنان باشد.های آتی و بدرفتاری آموزاندانش

 آموزان.دانش والدین دهند تا افراد دیگری مانندمی به معلم نسبت را بیشتر هایشانهمکالسی

کنند یافت میآموزانی که سبک انضباط تعاملی در(، دانش2008طبق پژوهش لوئیس و همکاران )

پذیرتر هستند. اما انضباط مستبدانه با کمتر رفتار مخرب در کالس و مدرسه دارند و مسئولیت

                                                           
1. Kovacova  

2. Miller, Ferguson & Byrne 
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به معنای کاهش درگیری  1پرتی از تکلیفپرتی بیشتر در انجام تکالیف مرتبط است. حواسحواس

 رابطه دارد.آموز با تکالیف درسی و عدم تمرکز بر یادگیری درس است که با عوامل کالسی دانش

رفتارهای راهبردهای انضباطی که معلمان در مواجهه با دهد ها نشان میاین پژوهش ،مجموع در

اقداماتی  2بردهای انضباطی. راهدر جریانات کالسی دارد زیادینقش  گیرند،نامطلوب به کار می

د تا محیط مناسب برآموزان به کار میکه معلم برای افزایش مشارکت و کاهش بدرفتاری دانشهستند 

 (. 2013، 3)پستلم یادگیری فراهم شودپرتی و افزایش درگیری در کاهش حواسبرای 

 4آموز در پژوهش لوئیسدانش 3500طبق ادراک  .کنندمعلمان از راهبردهای متفاوتی استفاده می

، 5وگوگفت گیرند؛به کار می مختلف در مدیریت رفتار کالسی انضباطی شش راهبردمعلمان ( 2001)

 . لوئیس معتقد است10و پرخاشگری 9، تنبیه8دهی، پاداش7گیری مشارکتی، تصمیم6اشاره غیر مستقیم

راهبرد پاداش و تنبیه مبتنی بر رویکرد  ؛ها مبتنی بر رویکردهای انضباط کالسی استاین راهبرد

مستقیم و  اشاره غیرو راهبرد  ،راهبرد درگیرکردن در رویکرد تعاملی جای دارد ،گرایانه استمداخله

یک از متون علمی هرچند که در هیچ پرخاشگریراهبرد  . امامداخله گو در رویکرد عدموگفت

 .بالقوه ممکن است در هر موقعیت وجود داشته باشد طور، ولی بهتوصیه نشده است

د؟ گزیننمعلمان بر اساس چه معیاری اقدام انضباطی خاصی را برای مواجهه با بدرفتاری برمی

آموز آیا رفتار کالسی معلم انتخابی آگاهانه است یا متأثر از شرایط محیط اجتماعی کالس و دانش

 2002 سال از کالس مدیریت و انضباط پژوهش 54 نتایج مرور با( 2015) 11است؟ اردوغان و کارتا

 السک در انضباطی رفتار از خاصی نوع ترجیح برای معلمان دالیل که دهدمی گزارش ،2014 تا

 هایویژگی ةهم از ترمهم و ان،آموزدانش تعداد مدرسه، اجتماعی اقتصادی موقعیت به مربوط

                                                           
1. Disruption 

2. Discipline strategies  

3. Postholm 

4. Lewis 

5. Discussion 

6. Hinting 

7. Participatory decision making 

8. Rewarding  

9. Punishment 

10. Ggression 

11. Erdogana & Kurta 
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 به نسبت معلمانمتأسفانه اغلب  ،داردمی اذعان( 2004) اکیسی ،برای مثال. است انآموزدانش

 حمایتی اررفت ،آیندمی بهتری اجتماعی اقتصادی موقعیت با ییهاخانواده از که ترموفق انآموزدانش

 باالتری سطح انتظارات و کنندمی ابراز بیشتری اعتماد ،زنندمی لبخند بیشتر دارند، تریدوستانه و

 از اغلب و اندناموفق تحصیل در بدرفتارند، که انیآموزدانش به مقابل، در اما کنند،می تعیین

نشی و ناآگاهانه در اجرای دهند و همین شیوة واکمی پاسخ منفی طوربه هستند، فقیر یهاخانواده

 ،و کارتا اردوغانترین علل نارضایتی معلمان در مدیریت کالس باشد )تواند از مهمانضباط می

2015). 

رفتار کالسی  ة، اثربخشی عملکرد معلم منوط به شناخت عالمانه و گزینش آگاهانبا وجود این

 ةواجهه با مسائل کالسی یک دغدغشناخت بهترین راهبردهای انضباطی برای م، که طوریبهاست. 

 . های تربیتی استو یک ضرورت در پژوهشتعلیم و تربیت  ةعمومی و مستمر معلمان در کل جامع

های عملی معلمان در کالس درس، پرسش از خود هر چند یکی از مسیرهای شناخت روش

واقع عمل ندیشیم با آنچه بهاشدن بین آنچه باور داریم و میهاست، اما به دلیل دشواری تمایز قائلآن

شان از صحت و های انضباطیهای معلمان دربارة روشکنیم، این احتمال وجود دارد که پاسخمی

تر در شناخت و ارزیابی رفتار کالسی معلمان که دقت کامل برخوردار نباشد. لیکن یک روش عینی

شود، پرسش از شده میتفادهندرت اسهای داخلی بهویژه پژوهشالبته در مطالعات تربیتی به

 آموزان است، یعنی مخاطبان اصلی رفتار معلم. دانش

 ةان دربارآموزدانشادراک  مندنظامبرای مطالعه  پژوهش حاضر تالشیبا توجه به این مهم، 

ان و آموزدانشکالسی توسط آن با احتمال بروز بدرفتاری  ةراهبردهای انضباطی معلمان و رابط

 انآموزدانش از نظر معلمان انضباطی راهبرد ةمطالع این در از آنجا که. باشدمیکلیف از ت پرتیحواس

به دستیابی  تواندمیی مدنظر است، بررسی آن آموزدانشاین راهبردها با متغیرهای  ةو رابط بررسی

 د. شوی کاربردی و مفید منجر هایافته

 شناسی پژوهشروش

بین راهبردهای انضباطی معلمان و میزان بدرفتاری و  ةابطهدف پژوهش صرفًا شناخت ر که آنجا از
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طرح  ،آزمایشی صورت نگرفته است دستکاریمداخله یا  گونههیچآموزان است و دانش پرتیحواس

 .استپژوهش از نوع همبستگی 

انتفاعی  ششم مدارس ابتدایی دولتی و غیر ةان دختر پایآموزدانش ةکلیآماری پژوهش  ةجامع

کالس درس مشغول به تحصیل  50در 97- 98 که در سال تحصیلیاست هر تهران ش 15 ةمنطق

تعیین  جامعة مذکورنفر از بین  200(، حجم نمونه 1970بر اساس جدول کرجسی و مورگان ) .بودند

انتفاعی  درصد مربوط به مدارس غیر 25درصد مربوط به مدارس دولتی  75که از این تعداد شد 

ها را تشکیل های درس که خوشهتصادف از ردهبه ایخوشه گیرینمونهروش  طبق افراد نمونه. بود

 :آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شدای جمعبردادند، انتخاب شدند. می

سنجش میزان استفاده معلمان  منظوربهپرسشنامه  این :1راهبردهای انضباطی معلمان ةپرسشنام 

سؤال  24پرسشنامه شامل  ساخته شده است. (2001) لوئیس توسط ،رایج انضباطی هایراهبرداز 

 و تنبیه ،دهیپاداش، غیر مستقیماشاره  ،گووگفت ،مشارکتی گیریتصمیم راهبردهای ةدربار

 .شودهرگز مشخص می شه تااز همی ایدرجهپنجدر یک طیف  سؤالپاسخ به هر  .است پرخاشگری

 گزارشگونه مه برای هر یک از شش راهبرد انضباطی ایناین پرسشنا اعتبارضریب آلفا برای ارزیابی 

 دهیپاداش ،76/0 غیر مستقیماشاره  ،58/0گو وگفت ،67/0مشارکتی  گیریتصمیم : راهبرداست شده

در این پژوهش نیز ضریب  (.2001)لوئیس،  است شده گزارش 77/0پرخاشگری  و 81/0تنبیه  ،83/0

 ،72/0اشارة غیر مستقیم  ،85/0گو وگفت ،07/0مشارکتی  گیریتصمیمنباخ برای راهبرد اآلفای کر

با  نیز پرسشنامه ةشدترجمه ةروایی صوری نسخ .71/0و پرخاشگری  81/0تنبیه  ،82/0 دهیپاداش

 .دشیید أنظر متخصصان ارزیابی و ت آوریجمع

ان آموزدانش ،یتعیین میزان احتمال بروز بدرفتاری کالس منظوربه :2بدرفتاری کالسی ةپرسشنام

معلمان پاسخ دادند و میزان احتمال  انضباطیراهبردهای  ةمجزا در انتهای پرسشنام سؤالبه دو 

                                                           
1. Teacher's discipline strategies questionnaire 

2. Classroom misbehavior questionnaire  
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 غالباً هرگز تا  تقریباًاز  ایدرجهپنجان کالس را در یک طیف آموزدانشبدرفتاری خود و دیگر 

 ( است.2005پرسشنامه لوئیس و همکاران ). این دو سؤال برگرفته از ارزیابی کردند

 پرتیحواس میزانارزیابی  برایسؤالی ة ششاین پرسشنام: 1از تکلیف پرتیحواس ةنامپرسش

لوئیس و همکاران  ، توسطراهبردهای انضباطی معلمان واکنشی به عنوانبهاز تکلیف،  آموزاندانش

 ،یشهاز هرگز تا هم ،لیکرت ایدرجهپنج طیف یک در سؤاالت بهپاسخ طراحی شده است.  (2008)

 72/0در این پژوهش نیز که  است شده گزارش 38/0پرسشنامه  آلفای کرانباخضریب  .شودانجام می

 .دشیید أشده نیز با توجه به نظر متخصصان تهترجم ةروایی صوری نسخ .محاسبه شد

 های پژوهشیافته

قرار  تحلیل مورد هاپرسشنامه پژوهش به ةنمون انآموزدانش، پاسخ نیاز موردی هابرای کسب یافته

 مشهود است: 1در جدول  هامتغیرهای پژوهش و بررسی توزیع نرمال داده توصیفی گزارش گرفت.
 

با آزمون شاپیرو ویلک های توصیفی متغیرهای پژوهش و بررسی توزیع نرمال دادههاشاخص .1جدول   

P آمارة شاپیرو ویلک SD M  متغیرها 

  مشارکتیگیری تصمیم 15/2 27/1 354/0 048/0

  وگوگفت 37/2 58/0 246/0 026/0

 راهبردهای انضباطی اشارة غیر مستقیم 34/2 7/0 142/0 026/0

  دهیپاداش 23/2 93/0 125/0 024/0

  تنبیه 24/4 73/0 217/0 034/0

  پرخاشگری 37/4 78/0 327/0 045/0

 پرتی از تکلیفحواس  1/4 84/0 128/0 024/0

 بدرفتاری کالسی  99/3 88/0 149/0 027/0

به  مربوطدر راهبردهای انضباطی بیشترین میانگین  ،شودمشاهده می 1 جدول در که طورهمان

از تکلیف بیشتر از  پرتیحواسمیانگین  .است دهیپاداشپرخاشگری و کمترین میانگین مربوط به 

مقادیر  .استسط سطح متوسط و میانگین میزان احتمال بدرفتاری کالسی نیز کمی بیش از متو
                                                           
1. Disruption questionnaire 
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 است ی پژوهشبودن متغیرهایید فرض صفر و نرمالأت دال برشاپیرو ویلک از آزمون  آمدهدستبه

(05/0≤P).  

 و پرخاشگری معلمان انضباطی راهبرد پرکاربردترین راهبردها، مربوط به هایمیانگین اساس بر

 گیریتصمیم در نهایت، و دهیپاداشمستقیم،  غیر ةاشار گو،وگفت تنبیه، ترتیب به از آنپس 

 و انآموزدانش توسط بدرفتاری بروز احتمال هاوقت بیشتر دهدمی نشان هامیانگین است. مشارکتی

 دارد. وجود کالس در تکلیف از پرتیحواس

پیرسون استفاده شد و مقادیر مربوطه در  همبستگیبرای سنجش رابطه بین متغیرها از ضریب 

 است: شدهداده نشان  2جدول 
 

 متغیرهای پژوهش همبستگی. ماتریس 2جدول 

انضباطی های راهبرد اب کلیفآموزان از تدانش پرتیحواس ،دهدنشان می 2نتایج جدول 

مثبت و  ةو پرخاشگری رابط یهو با تنب( P ≤ 01/0)منفی و معنادار  ةرابط دهیپاداشگو و وگفت

 .معنادار ندارد ةرابط مستقیم غیر ةمشارکتی و اشار گیریتصمیماما با  .دارد( P ≤ 01/0)معنادار 

 ( و باP ≤ 01/0) معنادار و منفی ةرابط دهیپاداش راهبرد با انآموزدانش کالسی بدرفتاری ،همچنین

گو و وگفتمشارکتی، گیریتصمیم با اما ( دارد.P ≤ 01/0) معنادار و مثبت ةرابط پرخاشگری و تنبیه

 .معنادار ندارد ةرابط مستقیم غیر ةاشار

 استفاده تیانتفاعی از آزمون  راهبردهای انضباطی معلمان مدارس دولتی و غیر ةمقایس منظوربه

 شده است: یاد 3شد که نتایج در جدول 

 آماره متغیرها
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 از تکلیف پرتیحواس
 366/0* 376/0* 196/0* 021/0 183/0* 096/0 ضریب همبستگی

 001/0 001/0 001/0 698/0 001/0 071/0 یسطح معنادار

 بدرفتاری کالسی
 200/0* 239/0* 227/0* 073/0 023/0 030/0 ضریب همبستگی

 001/0 001/0 001/0 177/0 672/0 574/0 سطح معناداری
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انتفاعی مستقل برای تفاوت راهبردهای انضباطی معلمان مدارس دولتی و غیرتی ون . آزم3 جدول  

 T P خطای معیار تفاوت اختالف میانگین متغیر راهبردهای انضباطی
 56/0 -87/0 201/0 -174/0 گیری مشارکتیتصمیم

 47/0 -31/0 091/0 -028/0 وگوگفت

 73/0 -33/1 110/0 -147/0 اشاره غیر مستقیم

 07/0 91/1 146/0 278/0 دهیداشپا

 95/0 17/1 115/0 135/0 تنبیه

 82/0 42/0 124/0 052/0 پرخاشگری

 غیر ةاشار وگو وگفت ،مشارکتی گیریتصمیممیانگین کاربرد راهبردهای  ،3طبق نتایج جدول 

اری معنادار آم لحاظ از هااین تفاوت اما ،دولتی است انتفاعی بیشتر از مدارس مستقیم در مدارس غیر

تنبیه و پرخاشگری در مدارس دولتی  ،دهیپاداشکاربرد راهبردهای  میانگین ،. همچنینباشدمین

  .باشدمینآماری معنادار  ازلحاظ نیز هااین تفاوت اماانتفاعی است  بیشتر از مدارس غیر

 گیرینتیجهبحث و 

 راهبردهای پرکاربردترین نبیهت سپس و ان، پرخاشگریآموزدانش ازنظری توصیفی، هاطبق یافته

 گیریتصمیم و دهیپاداشراهبردهای  مقابل، در مدارس ابتدایی هستند. در معلمان انضباطی

 متوسط حد در غیر مستقیم ةاشار و وگواز گفتاستفاده  و دارد را کاربرد میزان کمترین مشارکتی

راهبردهای انضباطی در بین  مشخص کرد الگوی کاربرد هامیانگین ةنتایج مقایس ،. همچنیناست

 یکسان است. تقریباًانتفاعی  معلمان مدارس دولتی و غیر

معنادار بین متغیرهای پژوهش بود:  ةوجود چند رابط دهندةنتایج تحلیل همبستگی نیز نشان 

ان از تکلیف آموزدانش پرتیحواسکالسی و  بدرفتاریراهبردهای پرخاشگری و تنبیه با میزان بروز 

ان افزایش آموزدانشبا افزایش کاربرد تنبیه و پرخاشگری بدرفتاری کالسی مثبت دارد. یعنی  ةرابط

منفی دارد. و با افزایش  ةاز تکلیف رابط پرتیحواسبا بدرفتاری و  دهیپاداش. اما راهبرد یابدمی

گو نیز وانضباطی گفت . راهبردیابدمیکالسی کاهش  پرتیحواسدر کالس، بدرفتاری و  دهیپاداش

 منفی دارد.  ةرابط پرتی از تکلیفحواسبا 
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که راهبردهای  شودمیی توصیفی و استنباطی پژوهش این نتیجه حاصل هابا جمع بین یافته

 مورد استفادهاز تکلیف بیشتر  پرتیحواسانضباطی منفی و مرتبط با افزایش بدرفتاری کالسی و 

از تکلیف  پرتیحواسکه با کاهش بدرفتاری و  ترمثبتمعلمان است. از سوی دیگر، راهبردهای 

 .روندمیکمتر به کار  ،ارتباط معنادار دارند

کردن راهبرد تنبیهنیز همسو با نتایج پژوهش حاضر،  (2005) و همکاران در پژوهش لوئیس

ولی چهارمین راهبرد رایج در اسرائیل و پنجمین در  شده است،ترین راهبرد در کشور استرالیا رایج

در استرالیا و اسرائیل کمتر از  مشارکتی گیریتصمیمپرخاشگری و  اما .شودمین محسوب چی

 بیشتر از پرخاشگری و تنبیه واز راهبرد چین کمتر کشور در معلمان  رواج دارد.راهبردهای دیگر 

کل،  طوربهو  .کنندمیاستفاده  مشارکتی گیریتصمیمو  مستقیم غیر ةاشار ،گووگفت ،دهیپاداش

یعنی  ،استفاده کنند ترکوچکان آموزدانشی برای ترمثبتاز راهبردهای  دارندمعلمان تمایل 

 .راهبردهای مبتنی بر اعتماد

ی انضباطی هاوجه اشتراک برنامه سازیمحرومی هاکاربرد سیاستنیز،  (2012) 1ماگ ةدر مطالع

 کنندمیانتخاب  حلراهین آخر عنوانبهرا  سازیمحرومبعضی مدارس  هرچند .استاغلب مدارس 

 ة( نیز که تجرب2019) 2اخاریزاو باهو . شودب مدارس یک استراتژی خط اول محسوب میاغلاما در 

 ، گزارش کردند،نگاری مطالعه کردندان از انضباط در مدارس دولتی را به روش قومآموزدانش

تنبیه بدنی اظهار داشتند زان آمودانش مدرسه،در انضباط  آمیزخشونت هایروشممنوعیت  رغمعلی

به گزارش  ،همچنین .فقیرنشیندر مدارس محالت  ویژهبه ،ی در مدارس رایج استمو تحقیر کال

خشونت علیه کودکان نقض جدی حقوق کودکان است  اینکه وجود با(، 2017)و همکاران  3گامبهکی

اقدامات انضباطی خشن مانند  اما ،تأثیر چشمگیری دارد هاآنکه بر سالمت و بهزیستی فعلی و آتی 

 . تنبیه فیزیکی و اهانت کالمی هنوز در مدارس وجود دارد

های پژوهش حاضر، دیگری، همسو با یافته ة( در مطالع2005) و همکاران لوئیسهمچنین، 

انی که تمایل بیشتری به بدرفتاری دارند سطح باالتری از رفتار انضباطی آموزدانش کنندمی گزارش
                                                           
1. Maag 

2. Bahou & Zakharia 

3. Kyegombe 
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بدرفتاری نیز،  (2012، لوئیس و وانگ )یلی. طبق نظر رکنندمیمعلم را گزارش  ةنپرخاشگرا

. در شود که بر یادگیری تأثیر منفی داردمعلمان می ةان موجب مدیریت پرخاشگرانآموزدانش

ان، اظهار داشتند آموزدانش( طبق نظر 1389داخلی نیز مصرآبادی، بدری و واحدی ) هایپژوهش

در شرایط کاربرد اقتدار تنبیهی  انضباطیبیعلم باالترین میانگین را دارد و بیشترین اقتدار تنبیهی م

  .دهدمیرخ 

، و تنبیه به معنای باخشماستنباط کرد، رفتار پرخاشگرانه مانند فریادزدن  توانمی ی،کل طوربه

از  یکیچهبدرفتار، راهبردهایی هستند که گرچه در  آموزدانشبرای  ناخوشایندکاربرد محرک 

اما در بین معلمان، چه در پژوهش حاضر و  شود،میو الگوهای مدیریت کالسی توصیه ن هانظریه

که بیشتر  هاییرده، شدهمشاهدههمسویی که ذکر شد، رواج دارد. طبق روابط  هاییپژوهشچه در 

احتمال بروز ، شودمیانضباط کالسی استفاده از رفتار پرخاشگرانه و مداخالت تنبیهی در مدیریت 

ی انضباطی موجب هاان بیشتر است و کاربرد این شیوهآموزدانشرفتارهای اخاللگرانه از طرف 

 . شودمیاز تکلیف و مختل شدن تمرکز شاگردان  پرتیحواس

پرخاشگری معلم و تنبیه در پرورش رفتار مطلوب و مسئوالنه در  دهدمینشان  هایافته

؛ اگر کاربرد انضباط شودمیجه به این نتایج یک سؤال اصلی ایجاد است. با تو اثربیان آموزدانش

، چرا معلمان آن را شوداز تکلیف می پرتیحواستنبیهی و پرخاشگرانه موجب افزایش بدرفتاری و 

انجام گیرد اما پاسخ این  با احتیاطباید  هاعلی برای تحلیل ة؟ هرچند رابطکنندمیبیشتر انتخاب 

بروز  سازمشکلرفتار  آموزدانش( وقتی 1998) 1ی دارد. طبق نظر ریچموندضرورتی تربیت سؤال

داشته  مثلبهمقابلهرفتار  کنندمیبرخی معلمان ادراک مقابله و مبارزه با خود دارند و سعی  دهد،می

، اغلب در واقعنیاز دارد با او رفتار کند.  آموزدانشکه  گونهآنمعلم باید  کهدر حالی باشند. 

. شوندمیانی که مشکالت رفتاری دارند و بیشتر نیاز به راهنمایی و تأیید دارند کمتر تشویق آموزشدان

در یادگیری و انتخاب رفتار مطلوب و رعایت حقوق دیگران در کالس  آموزدانشبرای کمک به 

الل ربیتی استدب مربیان ت. اغلباشندمیکارساز  مسئلهو حل  گووگفتدرس، راهبردهای توأم با 

                                                           
1. Richmond 
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 ةآموزان موجب افزایش احساس تعلق داشتن به جامعدادن و مذاکره با دانشکنند که مشارکتمی

ان در تدوین قوانین نقش آموزدانشهرچه  ،. همچنینشودمیکالسی و به دنبال آن کاهش بدرفتاری 

 .(2002، 1)آندرمن تمایل بیشتری نیز به پیروی از آن دارند ،بیشتری داشته باشند

 کالس در تنبیهی هایروش از که معلمانی با مصاحبه و ( از طریق مشاهده2018) 2چرهامبا

کنند یک رفتار دردسرساز نگاه نمی عنوانبهکنند دریافت که این معلمان رفتار کودکان را ه نمیاستفاد

شی آموز هایفعالیتو بر این اساس  بینندمییکی از چندین مسئولیت خود در تدریس  عنوانبهبلکه 

و  هاآنهای ذاتی آموزان است یعنی تالش برای پرورش توانمندیمتمرکز بر مربیگری دانش هاآن

 .دورکردن موانع از مسیر موفقیت کودکان

 نیازهای بر که کنندمی استفاده انضباطی راهبردهای از (، مدارس موفق1990) 3طبق پژوهش جرج

حالی  . این درکندمی کمک مدرسه در مثبت جو ایجاد به و است مبتنی کودکان و نوجوانان رشدی

و بدرفتاری و همچنین  نظمیبی ،جو منفی ایجاددر  تواندمینامناسب انضباطی  هایروشکه کاربرد 

 به حداقل رساندن تمرکز بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی نقش مؤثری داشته باشد. 

ارتباط ی انضباطی مبتنی بر هابرنامه داللت نهایی برگرفته از این یافته، تأکید بر لزوم کاربست

راهبردهای مشارکتی شناسایی و تشویق رفتارهای مطلوب و  است که در آن آموزدانش - معلممثبت 

. طراحی و است مد نظرمهمی برای ایجاد نظم بدون ترس و تنبیه  هایروش عنوانبه و تعاملی

  .شودمیپیشنهاد  معلمتربیت  اندرکاراندستی منسجمی به پژوهشگران و نیز هاآموزش چنین برنامه
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