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به  تنسبآموزان دختر ابتدايی دانشعاطفه  با راهبردهاي انضباطی معلمانرابطه 

 به يادگيري هاآنمعلم و نگرش 
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 چکيده
 به معلم ونسبت آموزان دانش عاطفه باراهبردهای انضباطی معلمان  رابطهپژوهش حاضر با هدف تعيين 

نفر از  391 ،همبستگی قالب یک طرحدر برای پيگيری این هدف،  .است شدهتدوینبه یادگيری  هاآنگرش ن

تصادفی گيری به روش نمونه تهرانشهر  15 دوم ابتدایی منطقه آموزان مدارس دولتی دورهآماری دانش جامعه

راهبردهای  سه پرسشنامه گردآوری شد: پرسشنامه وسيلهبهنياز مورد هایدادهای انتخاب شدند. خوشه

 های حاصل از پژوهش،طبق یافتهبه معلم. نسبت  عاطفه، پرسشنامه نگرش به یادگيری و پرسشنامه انضباطی

ری رابطه آموزان نسبت به یادگيکاربرد راهبردهای انضباطی تنبيه و پرخاشگری توسط معلمان با نگرش دانش

 عاطفه با تیگيری مشارکتصميمو  دهی، پاداشمستقيمره غيراشاباطی گفتگو، منفی دارد؛ کاربرد راهبردهای انض

 عاطفهبا یادگيری آموزان به دانشنگرش و  مثبت دارد؛ رابطهو نگرش به یادگيری به معلم  نسبت آموزاندانش

کاربرد راهبردهای انضباطی توسط همچنين طبق تحليل رگرسيون، دارد. مثبت  رابطهمعلم به نسبت  هاآن

ج، این نتای بر اساسبه یادگيری است.  هاآنآموزان نسبت به معلم و نگرش کننده عاطفه دانشبينیپيشمعلمان 

ت شان را دوسآموزانی که با روش تنبيهی و پرخاشگری معلم در انضباط کالسی مواجه هستند، معلمدانش

ای راهبردهکه  آموزانیدانشاما در مقابل، ؛ دهندالقه ندارند و اهميت نمیندارند و به یادگيری درس نيز ع

درس يری به یادگنسبت و دارند شان را بيشتر دوست معلم ،کنندمیرا تجربه  انضباطی مثبت و مشارکتی

 کند.یم این مسئله ضرورت بازاندیشی بر عمل تربيتی را برای معلمان ابتدایی دوچنداند. نمثبت دار نگرش

ه نگرش ب، به معلم عاطفه نسبت، معلمان راهبردهای انضباطی، ابتدایی آموزاندانش :ي کليديهاواژه

 یادگيری
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 مقدمه

 در نقشای دارد و معلم یادگيری اهميت ویژهآموزش و  ی برایمحيط عنوانبهکالس درس 

 عهده دارد. مدیریت کالس را بر مهم وظيفه ،یادگيری اهدافسمت بهآموزان دانشهدایتگر 

 فراهمآموزان یادگيری را برای دانش شوند بهترین فرصتمدیریت می یخوببههایی که کالس

هيو، ) ، انضباط استهای بسيار مؤثر در مدیریت کالس درسجنبه . یکی از(2003)مارتين،  آورندمی

( معتقدند که تحقق اهداف آموزشی مستلزم اجرای انضباط 2014)کليم و ، هزنفلد وبراکه(. 200۷

 رمنظوبهسيستمی از قوانين، پيامدها و راهبردهایی است که  1انضباط کالسیاست.  صحيح در کالس

از راهبردهای انضباطی معلمان  (.2016شود )وینکلر، میآموزان و حفظ نظم اجرا دانشکنترل رفتار 

کنند. ، استفاده میر کالسد انضباطیپيشگيری یا برخورد با بیانضباط و نيز ورقراری نظمبرای ب

ای معلمان در کالس درس عملکردهای حرفه ینرمتمهتوان از کارگيری راهبردهای انضباطی را میبه

اقداماتی است که معلمان در  راهبردها این (.139۷ ،پورميعظیارمحمدزاده و  ،آبادیمصردانست )

تا  (2001دهند )لوئيس، انجام می هاآنکنترل رفتار  منظوربهآموزان و مواجهه با بدرفتاری دانش

لم، هو)پست آورنددر کالس به وجود آموزان و یادگيری دانشمحيطی مناسب برای افزایش مشارکت 

2013.)  

، اما ودشیمکه هدف اصلی کاربست انضباط حفظ شرایط مطلوب برای یادگيری فرض  هرچند

ست الزم به ذکر ا یادگيری ایجاد کنند. -یمانعی در مسير یاددهانضباطی  اقدامات برخیممکن است 

ولفگانگ  عقيدهبه .نيست و مشابه کالسی، یکسان مواجهه با مسائل درانضباطی معلمان راهبردهای  که

 اختالف در ی آنان،کالس مدیریتسبک و معلمان  یانضباط رفتار الگوی در علت تفاوت (،2009)

( علت تفاوت در 2015)، هاشر و ولت هگنایر. است کودکان یادگيری و رشد نسبت به عقایدشان

یافتهآموزان دارند. دانشنسبت به بدرفتاری  هاآنکه  دانندمینگرشی را انضباطی معلمان  هایروش

رک متفاوتی د د که معلمانندهمینشان ( 2008، 2005، 2001)و همکاران  لوئيسهای های پژوهش

. ندکنمیمختلف استفاده انضباطی های راهبرداین اساس از  آموزان دارند و براز علت بدرفتاری دانش

گيری متصميمستقيم، گفتگو، غير : اشارةشش راهبرد رایج را در بين معلمان شناسایی کردند هاآن

  دهی، تنبيه و پرخاشگری.پاداشمشارکتی، 

هر راهبرد زیرا  ،نکته حائز اهميتی است ی معلمانو راهبردها هاروشتفاوت در ماهيت  وجود

 ر کل،کند و د ایجادآموزان تواند واکنش متفاوتی در دانشکنند میانضباطی که معلمان استفاده می

، مثال عنوانبه. (2003 ،سازد )مارتين آموزان را متأثرعی و عاطفی دانشدادهای شناختی، اجتمابرون

ان در معلم ترتدریس کارآمدآموزان و انگيزه یادگيری در دانشموجب افزایش مشارکتی  انضباط

                                                        
1. classroom management 



 

 

 

 

 82، شماره پياپی 1401شمارة اول، بهار و تابستان دورة چهاردهم، مجلة مطالعات آموزش و يادگيري  118

 

ی که محيط یادگيری مشارکتهای انضباطی مثبت عالوه بر اینهشيو. (2012شود )رحيمی و حسينی، می

آموزان های عاطفی، شناختی و تحصيلی دانشکند، باعث ایجاد و تقویت ویژگیو جذابی را ایجاد می

. (2013)سيوب،  کندمیآموزان را تقویت ارتباط دوستانه معلم و دانشو ( 2021)اوربن،  شودمی

ری ودر کالس درس بر بهره تعاملی انضباط کاربرد( نشان داد که 2021آزانيل، کماریا و یان ) پژوهش

ابل در مق ثر است.ؤآموزان مبر موفقيت تدریس و پيشرفت دانش نتيجه درو  آموزانمعلم و دانش

آموزان )لوئيس، پذیری دانشمعلم و انضباط تنبيهی با سطح پایين مسئوليت پرخاشگرانهرفتار نيز، 

آموزان کشور استراليا هم در جامعه دانش پرتی از درسمنفی نسبت به معلم و حواس (، عاطفه2001

با توجه به اثرات مثبت و منفی  ( رابطه دارد.2008 ، رومی، کاتز و کوئی،)لوئيس و هم کشور چين

انتخاب راهبرد انضباطی مناسب برای اداره  متعدد راهبردهای انضباطی بر متغيرهای محيط یادگيری،

، و ساراپلفولر است ) شده شناخته ی معلمانهادغدغهو  هاچالش رینبزرگت کالس درس یکی از

 (.2005 ،، رومی، کوئی و کاتز؛ لوئيس2010 ،خو وودکرت پ؛ رو2010

اهميت باالیی برخوردار است،  از که شناختی رفتارها و اقدامات معلمانغيريامدهای یکی از پ

دوست یعنی نسبت به معلم  عاطفهبه معلم خود خواهند داشت.  آموزاندانشاحساسی است که 

و )لوئيس  آموزذیرش رفتار معلم توسط دانشو همچنين پ و گاهی نفرت نداشتن دوست ،داشتن

تأثير تحت زیاد احتمالبهآموز نسبت به معلم دارد مثبت و منفی که دانش عاطفه (.2008همکاران، 

( 1395) آبادیمصررش جباری و به گزا. خواهد بودانضباطی معلم در کالس  اقداماتجو کالس و 

مثبت نسبت به  عاطفهآموزان منضبط که کمتر در معرض اقدامات انضباطی مدرسه هستند دانش

ا فردی ی تنبيه  طعنه زدن و، کاربرد پرخاشگری( دریافتند 2008) همکارانو  لوئيس. مدرسه دارند

 دانش آموزان دوره متوسطه پرتیحواسو  دوست داشتن معلم ميزان گروهی در انضباط کالسی با

آموزانی که بروز ( دانش2020) ، والر، هاوز و آلنهانگ گفتهاز سویی دیگر، به  دارد.ارتباط منفی 

ای بهره های معلماز پاداش نتيجه درکنند و عاطفی مناسبی ندارند حساسيت معلم را کمتر تحریک می

  برند.نمی

است که از  به یادگيریآموزان دانشنگرش احتمالی،  يرشناختیغ پيامدهای این یکی دیگر از

های درسی نقش دارد و از سویی متأثر فعاليتآموزان در دانشميزان توجه و درگير شدن  درسویی 

نظامی است پایدار که شامل اجزای شناختی، عاطفی و عملی از رفتار کالسی معلمان است. نگرش 

اره جهت و مسير تحصيل فرد است بوده و دربردارنده تمایالت، عملکردها و باورهای شخص درب

ستند ه ی مثبت یا منفی فرد از یک موضوع یا یک فکرارزیاب های افراد محصولنگرش (.2009 ن،)ک

یا شکست نسبت به آن  موضوعات درسی در موفقيت آموزان دربارهنگرش دانش .(2004 ،)السيبل

آموزانی که نگرش مثبت نسبت به درسی دارند، عالقه به فعاليت و دانش ؛زایی دارددرس تأثير بس

درسی نگرش منفی دارند، واکنش مناسبی  یادگيری در آن درس دارند و برعکس کسانی که درباره
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نگرش نسبت به درس و این عالقه و  پژوهش نشان داده، (.1390)زکی،  نسبت به آن درس ندارند

ن دو بي عملکرد تحصيلیو  به مدرسه نسبت عاطفه متغيرهای وت است؛آموزان متفامعلم در دانش

)جباری و  دارد داریمعنیتفاوت ن دارای مشکل انضباطی آموزاآموز منضبط و دانشگروه دانش

  (.1395، آبادیمصر

پژوهشی در مورد وجود تنوع در راهبردهای انضباطی معلمان و همچنين  هاییافته به توجه با

 یادگيری و آموزدانشمربوط به  هاییژگیومثبت و منفی هر راهبرد و اقدام انضباطی بر  متعدداثرات 

در  ،این وجود بااما ؛ در مدارس یک ضرورت پژوهشی است وضعيت این متغيرها کالسی، بررسی

نيز  آموزاندانشو ادراک  شده پرداختهابتدایی کمتر به آن در دوره  یژهوبهداخلی،  یهاپژوهش

 باطیانض ناسایی راهبردهای، شین؛ بنابرانبوده است مدنظراطالعات  یآورجمعمنبع اصلی  عنوانبه

راهبردهای انضباطی معلمان و  هدربار آموزاندانشادراک  بررسیابتدایی از طریق  مدارسرایج در 

 هدف، یادگيریبه  هاآن نسبت به معلم و نگرش آموزاندانش هعاطفبا  این راهبردها هرابطبررسی 

قرار  دنظرمزیر  هایفرضيهطبق پيشينه موجود، ، هدفپيگيری این برای . اصلی پژوهش حاضر بود

 گرفت: 

 آموزان نسبت به معلم رابطه وجود دارد.های انضباطی معلمان و عاطفه دانشبين راهبرد -1

 .وجود داردآموزان به یادگيری رابطه دهای انضباطی معلمان و نگرش دانشبين راهبر -2

  است. مآموزان نسبت به معلعاطفه دانشکننده  بينیپيش راهبردهای انضباطی معلمانابعاد  -3

 آموزان به یادگيری است.کننده نگرش دانش بينیپيشابعاد راهبردهای انضباطی معلمان  -4

 

 پژوهش روش

  .استهمبستگی  پژوهش حاضر توصيفی از نوع طرح

 کنندگان پژوهششرکت

 ابتدایی دوم دوره دخترانه دولتی مدارس آموزاندانش کليه شامل پژوهش این آماری ةجامع

 هاینامهپرسش که آنجا از. است تهران شهر 5 منطقه( ششم و پنجم چهارم، تحصيلی هایپایه)

، هستندسال  18تا  10دهی هستند و متناسب برای سنين در پژوهش از نوع خودگزارش مورداستفاده

به  یدرستبهنمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند تا بتوانند  عنوانبهآموزان دوره دوم ابتدایی دانش

 گيریبه روش نمونه آماری مذکور از بين جامعهدر پژوهش  کنندگانشرکت .سؤاالت پاسخ دهند

 طوربه، تهران وپرورشآموزشبدین ترتيب، نخست از بين مناطق  .انتخاب شدند ایخوشهتصادفی 

انتخاب  تصادفبهمدرسه  4مدرسه دولتی دخترانه  43انتخاب شد. سپس از تعداد  15منطقه تصادفی، 

نفر  130چهارم،  پایه آموزنفر دانش 139از این تعداد . ندشد گيرینمونهوارد فرایند نفر  391و 
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 کنندهشرکتآموزان ميانگين سن دانش .ندششم بود پایه آموزنفر دانش 122پنجم و  آموز پایهدانش

 سال بود. 4/1سال با انحراف معيار  2/11 در پژوهش

 ابزارهاي پژوهش

 :پژوهش تکميل شد در کنندهشرکتآموزان توسط دانش ابزارهای زیر ،آوری اطالعاتای جمعبر

 منظوربه 1راهبردهای انضباطی معلمان هنامپرسش :راهبردهاي انضباطی معلمان هنامپرسش

 است. شده ساخته (2001) لوئيستوسط  ،رایج انضباطی هایراهبردمعلمان از  هاستفادسنجش ميزان 

 ،گویه( 4) گفتگو ،گویه( 4) گيری مشارکتیتصميم درباره راهبردهای گویه 24شامل  نامهپرسش

 .است گویه( 4) پرخاشگری و گویه( 4) تنبيه ،گویه( 4) دهیش، پاداگویه( 4) مستقيمغير اشاره

به گزارش  .شودمشخص می (5تا  1هميشه ) تا هرگزای از درجه 5در یک طيف  گویهپاسخ به هر 

 ،6۷/0 مشارکتی گيریتصميم ياسمقخردهمحاسبه پایایی برای آلفای کرونباخ ضریب ( 2001لوئيس )

 شده محاسبه ۷۷/0 پرخاشگری و 81/0 تنبيه ،83/0 دهیپاداش ،۷6/0 غيرمستقيم هاشار ،85/0 گفتگو

 6 ،رمجموعدو  تأیيدشدهپرسشنامه نيز طی فرایند تحليل عاملی اکتشافی  چندعاملیساختار . است

نباخ ودر این پژوهش نيز ضریب آلفای کر را تبيين نمودند. هاواریانس گویهدرصد  ۷0مقياس خرده

، 82/0دهی ، پاداش۷2/0غيرمستقيم  هاشار، 85/0، گفتگو ۷0/0گيری مشارکتی راهبرد تصميمبرای 

و برای بررسی روایی از روش تحليل عاملی تأیيدی  محاسبه شد ۷1/0و پرخاشگری  81/0تنبيه 

. کنندمیرا تأیيد  نامهپرسشعاملی  6ساختار  خوبیبهها . طبق نتایج این تحليل، گویهگردیداستفاده 

 GFI ،4/2  =/df2X ،8۷/0  =AGFI ،89/0  =NFI ،92/0=  89/0)برازندگی مدل  هایشاخص

 =TLI ،94/0  =CFI ،09/0  =RMSEA) ها داللتنيز بر برازش مطلوب مدل تأیيدی با داده 

آوری نظر متخصصان ارزیابی و جمع نيز از طریق نامهپرسش هشدترجمه هنسخصوری  روایی. دارد

  .یيد گردیدأت

توسط  2آموزاندانشه نگرش به یادگيری نامپرسش :آموزاننگرش به يادگيري دانش هنامپرسش

مربوط به  هایگویه است.مقياس و دو خرده  گویه 12دارای  ؛ واست شده طراحی( 2001لوئيس )

خيلی عالقه ندارم تا  اصالًاز  یاچهاردرجهیک طيف در  گویه( 6) به موضوع درسی نسبتعالقه 

یک طيف در ، گویه( 6) مربوط به اهميت موضوع درسی هایگویهو  (4تا  1)دارم  عالقه

( 2001طبق لوئيس ). شودارزیابی می( 4تا  1)خيلی مهم است مهم نيست تا  اصالً از یاچهاردرجه

 شده تأیيدنيز آن محتوایی  است  و روایی شده محاسبه ۷5/0 نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ 

موضوع مقياس عالقه به برای خردهو  ۷9/0نباخ وضریب آلفای کردر پژوهش حاضر نيز، است. 

                                                        
1. Teacher's Discipline Strategies Questionnaire 

2. Attitudes to Learning Questionnaire 
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 هروایی صوری نسخهمچنين،  .محاسبه شد 81/0و برای اهميت موضوع درسی  ۷8/0 درسی

 .یيد گردیدأآوری نظر متخصصان ارزیابی و تجمع از طریق نامهپرسش هشدترجمه

توسط لوئيس  کهای گویهده  1ه عاطفه نسبت به معلمنامپرسش به معلم:نسبت  عاطفه هنامپرسش

در یک طيف  را معلمشانبه نسبت آموزان دانش هعاطفيزان ، ماست شده طراحی( 2008و همکاران )

به گزارش . کندمیارزیابی  (4تا  1)دوست دارم خيلی زیاد دوست ندارم تا  اصالًاز  یاچهاردرجه

روایی محتوایی آن نيز  و شده محاسبه ۷5/0(، ضریب آلفای کرونباخ 2008لوئيس و همکاران )

تأیيد شد.  ۷3/0نباخ وبا ضریب آلفای کر نامهپرسشپایایی است. در پژوهش حاضر نيز،  تأیيدشده

آوری نظر متخصصان ارزیابی و جمع از طریق نامهپرسش هشدترجمه هنسخروایی صوری همچنين، 

 .یيد گردیدأت

 هايافته
، پاسخ موردنظربين متغيرهای دار معنیروابط وجود  هدربارهای پژوهش آزمون فرضيهبرای 

 فیتوصي هایشاخص قرار گرفت. تحليل مورد هانامهپرسش پژوهش به کننده درشرکت آموزاندانش

برای بررسی  اسميرنوف-نيز آزمون کولموگروفمتغيرهای پژوهش و )ميانگين و انحراف استاندارد( 

از  آمدهدستبه z مقادیرداری معنیعدم .استآورده شده  1جدول در  هادادهبودن توزیع نرمال 

  های پژوهش است. نشانگر تأیيد فرض نرمال بودن داده اسميرنوف-کولموگروف آزمون

 
 های توصيفی متغيرهای پژوهش. شاخص1جدول 

P Z   انحراف

 استاندارد

 متغيرها  ميانگين

  گيری مشارکتیتصميم 32/12 11/3 3/1 06/0

  گفتگو ۷5/16 ۷8/2 03/1 3۵/0

 راهبردهای انضباطی مستقيمغير اشاره 12/15 59/2 1/1 16/0

  دهیپاداش 62/14 50/3 1/2 11/0

  تنبيه 3۷/8 ۷3/3 04/1 30/0

  پرخاشگری 22/۷ 99/2 06/1 21/0

11/0 

11/0 

08/1 

08/1 

53/0 

46/0 

81/3 

85/3 

 درسی القه به موضوعع

 درسی موضوعاهميت 

 یادگيرینگرش به 

 نسبت به معلم عاطفه  86/3 48/0  

 

                                                        
1. Affection Towards Teachers Questionnaire 
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راهبردهای انضباطی، عاطفه نسبت  ينب هرابطاول و دوم پژوهش در مورد  هایفرضيهآزمون  یبرا

 2جدول ر دمربوطه  یرمقاد .استفاده شد يرسونپ یهمبستگ یباز ضر به معلم و نگرش به یادگيری

، p ≤01/0با راهبردهای انضباطی پرخاشگری ) معلم به نسبت آموزاندانش هعاطف ،دهدنشان می

43/0- =r و تنبيه )(05/0≥ p ،12/0- =r )دارد و با راهبردهای انضباطی  داریمعنیمنفی و  هرابط

 p ،11/0 ≤05/0)غيرمستقيم  هاشار، (p ،23/0 =r ≤01/0) ، گفتگو(p ،40/0 =r ≤01/0)دهی پاداش

=r )گيری مشارکتیو تصميم (05/0≥ p ،10/0 =r) بنابراین، فرضيه ؛ دارد دارمعنیمثبت و  هرابط

 .شودمیاول پژوهش تأیيد 

با  دارمعنیمنفی و  هرابطنيز  در مؤلفه اهميت موضوع درسی یادگيری به آموزاندانش نگرش 

دارد و ( p، 13/0- =r≤  05/0)تنبيه ( و p، 2۷/0- =r≤  05/0) پرخاشگریراهبردهای انضباطی 

≤  05/0)، گفتگو (p، 21/0 =r≤  01/0)دهی پاداشبا راهبردهای انضباطی  دارمعنیمثبت و  هرابط

p ،14/0 =r) ،غيرمستقيم  هاشار(05/0  ≥p، 11/0 =r )05/0) گيری مشارکتیو تصميم  ≥p ،10/0 

=r) .خاشگری پرنگرش به یادگيری در مؤلفه عالقه به موضوع درسی نيز با راهبردهای انضباطی  دارد

(01/0  ≥p، 24/0- =r)  تنبيه و(01/0  ≥p ،14/0- =r ) دارد و با راهبردهای  دارمعنیرابطه منفی و

 گيری مشارکتی، تصميم(p، 13/0 =r≤  05/0)، گفتگو (p، 24/0 =r≤  01/0)دهی انضباطی پاداش

(05/0  ≥p ،11/0 =r) ،غيرمستقيم  هاشار(05/0  ≥p ،10/0 =r )درنتيجه. دارد دارمعنیمثبت و  هرابط ،

 .شودمیفرضيه دوم پژوهش تأیيد 

 
متغيرهای پژوهش . ماتریس همبستگی2جدول   

 متغير 1 2 3 4 ۵ 6 7 8 9

 مشارکتی گيریتصميم. 1 1        

 گفتگو. 2 **0/43 1       

 اشاره غيرمستقيم. 3 **0/44 **0/42 1      

     1 09/0  ۷0/0  10/0  دهیپاداش. 4 

    1 05/0-  تنبيه. 5 **0/33- **0/41- **0/23- 

   1 0/64** 20/0-  پرخاشگری. 6 **0/51- **0/5۷- **0/48- 

 عاطفه نسبت به معلم. ۷ *0/10 **0/23 *0/11 **0/40 *0/12- **0/43- 1  

 عالقه به موضوع درسی. 8 *0/11 *0/13 *0/10 **0/24 **0/14- **0/24- **0/45 1 

 اهميت موضوع درسی. 9 *0/10 *0/14 *0/11 **0/21 *0/13- *0/2۷- **0/4۷ **0/66 1

**p≤ 0/01   ،* p≤0/05        

 

عاطفه نسبت به معلم  بينیپيشبرای  F، مقدار (3)جدول  چندگانه رگرسيونطبق نتایج تحليل 

نشان  2R. است دارمعنی p≤  01/0بود که در سطح  15/12راهبردهای انضباطی برابر با  بر اساس

 بينیپيشآموزان نسبت به معلم را عاطفه دانش از درصد 23راهبردهای انضباطی معلمان  که دهدمی



 

 

 

 

 123  ...آموزان رابطه راهبردهای انضباطی معلمان با عاطفه دانش

 

 

 

 (،p ،48/0  =β≤  01/0ی )دهبا توجه به ضرایب رگرسيون، راهبردهای انضباطی پاداش .کنندمی

ی مشارکت گيریتصميم (،p ،2۷/0  =β≤  01/0) يرمستقيمغ اشاره (،p، 35/0  =β≤  01/0) گفتگو

(05/0  ≥p  ،12/0  =β به ترتيب، عاطفه نسبت به معلم را )کنندمی ينیبپيش دارمعنیمثبت و  طوربه 

 بينیپيش( نيز، p ،29/0-  =β≤  01/0يه )تنب و (p، 38/0-  =β≤  01/0و راهبردهای پرخاشگری )

 .شودمیبنابراین، فرضيه سوم پژوهش تأیيد ؛ هستند دارمعنیکننده منفی و 

 
 اطیراهبردهای انضب بر اساسعاطفه نسبت به معلم  بينیپيشنتایج رگرسيون چندگانه برای  .3 جدول

 F P R 2R β t P بينپيشمتغير 

 05/0 44/2 12/0     تیمشارک گيریتصميم

 01/0 54/5 35/0     گفتگو 

 01/0 2۷/3 2۷/0 23/0 43/0 01/0 15/21 اشاره غيرمستقيم

 01/0 23/6 48/0     دهیپاداش

 01/0 46/3 -29/0     تنبيه 

 01/0 58/5 -38/0     پرخاشگری

 

نگرش به  بينیپيشبرای  F، مقدار نيز (4چندگانه )جدول  رگرسيوننتایج تحليل با توجه به 

. است دارمعنی p≤  01/0بود که در سطح  41/20راهبردهای انضباطی برابر با  بر اساس یادگيری

آموزان نسبت به عاطفه دانشاز  درصد 19که راهبردهای انضباطی معلمان  دهدمینشان  2R مقدار

≤ 01/0ی )ده. با توجه به ضرایب رگرسيون، راهبردهای انضباطی پاداشکنندمی بينیپيشمعلم را 

p ،42/0  =β،) گفتگو (01/0 ≥p ،28/0  =β،) يرمستقيمغ اشاره (01/0 ≥p ،25/0  =β،) گيریتصميم 

 بينیيشپ دارمعنیمثبت و  طوربهبه ترتيب، عاطفه نسبت به معلم را  ،(p ،13/0  =β≤ 05/0ی )مشارکت

( نيز، p ،31/0-  =β≤ 01/0يه )تنب و (p ،42/0-  =β≤ 01/0و راهبردهای پرخاشگری ) کنندمی

 .شودمیم پژوهش تأیيد چهاربنابراین، فرضيه ؛ هستند دارمعنیکننده منفی و  بينیپيش

 
 یراهبردهای انضباط بر اساسنگرش به یادگيری  بينیپيشنتایج رگرسيون چندگانه برای  .4 جدول 

 F P R R2 β t P بينپيشمتغير 

 05/0 38/2 13/0     تیمشارک گيریتصميم

 01/0 21/4 28/0     گفتگو 

 01/0 19/3 25/0 19/0 48/0 01/0 41/20 اشاره غيرمستقيم

 01/0 12/6 42/0     دهیپاداش

 01/0 8۷/4 -31/0     تنبيه 

 01/0 1۷/6 -42/0     پرخاشگری
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 گيرينتيجهبحث و 
نسبت به معلم و  عاطفه باراهبردهای انضباطی معلمان  هرابط همطالع منظوربهپژوهش حاضر 

دوم ابتدایی اجرا شد. نتایج حاصل از تحليل  هدورآموزان دانش در جامعهنگرش به یادگيری 

نسبت به  آموزاندانش هعاطفهمبستگی نشان داد، کاربرد دو راهبرد انضباطی تنبيه و پرخاشگری با 

 روش تنبيهی و پرخاشگری آموزانی که بادانش یعنی؛ منفی دارد هرابطمعلم و نگرش به یادگيری 

شان را دوست ندارند و به یادگيری درس نيز عالقه معلم در انضباط کالسی مواجه هستند، معلم

مستقيم، گفتگو، غير هاشاراما در مقابل، کاربرد راهبردهای انضباطی ؛ دهندندارند و اهميت نمی

 هابطرآموزان نسبت به معلم و نگرش به یادگيری دانش هعاطفگيری مشارکتی با دهی و تصميمپاداش

مثبت و تعاملی در انضباط کالسی مواجه هستند،  هایروشآموزانی که با یعنی دانش؛ مثبت دارد

د. دهنمیه دارند و به یادگيریِ آن اهميت بيشتر به درس عالق ،شان را بيشتر دوست دارندمعلم

، با ( توسط معلم در کالسباخشمکاربرد تنبيه و پرخاشگری )فریاد زدن  افزایش ،گرید عبارتبه

 تر از راهبردهای تعاملی و مثبتگسترده هاستفادکاهش عالقه به معلم و یادگيری درس همراه است و 

سو با نيز روابطی هم (2008های لوئيس و همکاران )در پژوهش با افزایش عالقه به معلم و درس.

 ه اینکبود  شده مشاهدهچين دو کشور استراليا و و در در مدارس متوسطه اما این پژوهش  یهاافتهی

(، حکمتيان، نوشادی و نيکدل، 1395) آبادیمصرری و جبا سویی تأیيدی است بر قوت این روابط.هم

  .اندکرده اشارهسو با این نتایج های هم( نيز به یافته2015ميشی )و کالوميشی و کالو( 139۷)

معلم  توسط راهبرد انضباطی ميزان کاربرد هرنتایج حاصل از تحليل رگرسيون نيز نشان داد، 

 ترینقویی ده راهبرد انضباطی پاداشآموزان نسبت به معلم است. اطفه دانشع کننده بينیپيش

 ميزان توانندمیی کتمشار گيریتصميم يرمستقيم،غ اشاره ،گفتگو به ترتيب، راهبرد ازآنپسو  بينپيش

 بينیيشپيه نيز، تنب کنند و راهبردهای پرخاشگری و بينیپيشآموزان در دانشعاطفه نسبت به معلم را 

نيز نتایج نشان داد، راهبردهای نگرش به یادگيری در خصوص  .این عاطفه هستندکننده منفی 

آموزان به نگرش دانش تواندمی گيرندمیکار بهدر کالس انضباطی که معلمان برای برقراری نظم 

 ازند. ک بينیپيشرا  به موضوع درس و ميزان اهميت دادن به درس هاآنیادگيری، یعنی ميزان عالقه 

 ستقيم،يرمغ اشاره ،گفتگوراهبرد  ،آن از پسو  بينپيش ترینقویی دهراهبرد انضباطی پاداش ،بين این

 ينیبپيش دارمعنیمثبت و  طوربهآموزان به یادگيری را دانش ، نگرشترتيببه، یمشارکت گيریتصميم

آموزان شنگرش دان دارمعنیکننده منفی و  بينیپيشنيز،  يهتنب و راهبردهای پرخاشگری و کنندمی

(، لوئيس و همکاران 1390(، زکی )1395) آبادیمصرجباری و  هایپژوهشبا  هایافتهاین هستند. 

 سو است.( هم2020( و هانگ و همکاران )2008)
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همچنان که تأکيد زیاد بر قدرت و کنترل در برقراری انضباط گفت،  توانیمدر تبيين این روابط 

 ،، دوسکوا، سيلياکوا و ایوانواآموزان را تحریک کند )کواکواتواند مقاومت دانشدر کالس درس می

آموزان، موفقيت در حل مسائل معلم با دانش دوستانه( و بدرفتاری را تداوم بخشد، ارتباط 201۷

کند ( و جو مطلوب در کالس درس فراهم می2006، مخل )رامپائوال کالس را به همراه داردانضباطی 

تحقير  ،های ناخوشایند مانند طعنه زدنمحرک ارائهتنبيهی یعنی  هایروشکاربرد  (.1398)محمدی، 

آموزان و همچنين ابراز رفتارهای مقابله و کاهش بدرفتاری دانش منظوربه و غيره، اخراج ،کردن

ونکارساز بياید و بدرفتاری یا قان ابتدای امر به نظردر شاید  ،باخشمفریاد زدن پرخاشگرانه مانند 

منبع رفتار یعنی آموز نسبت به اما در درازمدت موجب تحریک خشم دانش ؛شکنی را متوقف کند

نسبت به دستورات معلم و  رشیپذعدماحساس منفی و  سازمعلم خواهد شد و این خشم زمينه

ها و بدرفتاری انضباطیشود بیبينی میپيش ندیفرااین  هادام. در مقاومت در مقابل تغيير خواهد شد

همين ( 2013) سيوب هبه گفت .کالسی گسترش یابد و مدیریت کالس را برای معلم دشوارتر کند

 ندیفراآموز و اختالل در تواند علت کاهش توجه دانشناتوانی معلم در مدیریت رفتار کالسی می

به چگونگی و کيفيت  یادگيری تا حد زیادیآموزان به دانش هعالقتوجه و  هگسترتدریس شود زیرا 

 .کالس توسط معلم بستگی دارد هادار

باور نادرست  درآموزان ریشه مدیریت رفتار دانش های تنبيهی و خشن دراتخاذ شيوه 

بدهيم که او رفتار کرده  گونه همانآموز را یعنی پاسخ دانش (1998 ،ریچموند)دارد  «مثلبهمقابله»

سمت رفتار به هاآنآموز و ترغيب فع نيازهای تربيتی دانشریک معلم  ةوظيف کهی حال در ؛است

استفاده از راهبردهای انضباطی خوشایندتر و  ،اما در مقابل؛ کردن دورراندن و نه  ،مطلوب است

 انضباطی مسائل حل در معلمان چنانچه داشت. خواهدتری را به همراه پيامدهای مطلوب ،ترتعاملی

آموزان را در تعيين قوانين کالس و نشدا یعنی کنند استفاده مشارکتی گيریتصميم راهبرد از کالس

بدرفتار فرصت دهند تا متوجه علت نادرستی  آموزدرگير کنند و به دانش حقوق خود و دیگران

 هاشار»که معلم راهبرد هنگامی .برای اجرای قوانين بيشتر خواهد شد هاآنپذیرش  ،شود شرفتار

هد دآموزان اطالع مییعنی قوانين کالس و عواقب بدرفتاری را به دانش بردکار میبهرا  «غيرمستقيم

وقتی معلم از  .دهداحتمال خطا را در کالس کاهش می ،شودو حقوق فردی و جمعی را یادآور می

اب رفتار مطلوب یا تحمل عواقب آموز فرصت انتخکند و به دانشاستفاده می «گوگفت»راهبرد 

 ،دهدار رفتار فرد بر دیگران توضيح میلزوم رعایت حقوق دیگران و آث هدرباردهد و یا رفتاری میبد

از  «دهیپاداش»همچنين استفاده از راهبرد  .کندتر هدایت میعمل آگاهانه سمتبهآموز را دانش

یت موجب رضا ،در کالس هرفتارهای مطلوب و تحسين رفتار همکاران طریق تشویق فردی و جمعیِ

رفتارهای انضباطی  واسطهبالپيامدهای این  ههمجمع  ،نهایت در. روابط خواهد شدو خوشایندی در 

د که جو مطلوبی در تر نسبت به معلم و یادگيری خواهد بوایجاد نگرش و احساس مثبت ،معلمان
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تر و مدیریت تعامالت کالسی را برای معلم آسان ،اینکه رمتمهکند و از همه کالس فراهم می

  .سازدخوشایندتر می

دوم  ةدختر مدارس ابتدایی دور آموزاندانشبرای این پژوهش از نمونه  نياز مورداطالعات 

ه مدارس پسران ربارهد که آنجا . ازدارد را قابليت تعميم به جامعه مربوطه هاافتهیو  شده آوریجمع

در مورد روابط متغيرهای این پژوهش  توانینم ،نشده است یآورجمعو دوره اول ابتدایی اطالعاتی 

مشابهی در جامعه پسران  یهاپژوهشکه  شودیمپيشنهاد  ؛ لذاداشت اظهارنظریدر این مدارس هيچ 

 وهشپژ این نتایج ،درمجموعفراهم شود. مقایسه  امکانو مدارس دوره اول ابتدایی نيز انجام شود تا 

علمان توسط مانضباطی کارآمد  هایروشجه ویژه به یادگيری و کاربست ر لزوم توب است کيدیتأ

در زمينه ای معلمان های پيشرو برای آموزش حرفهبرنامه هتوسع ،اساس نیا برمدارس ابتدایی. در 

کالس  تیو گنجاندن محتوای مدیر  هادانشگاهانضباط اثربخش و همچنين بازنگری در برنامه درسی 

 .گرددیمهر چه بيشتر دانشجو معلمان پيشنهاد  یتوانمندساز منظوربه هابرنامهو انضباط در این 
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English Abstract 
 

The Relationship between Teachers’ Discipline Strategies 

and Students’ Affection toward Teachers and their 

Attitudes toward Learning in Elementary Schools 

 
Marzieh Gholipur, Amene Aali, Mohammad Asgari 

 

The aim of this study was to determine the relationship between teachers’ 

disciplinary strategies, on the one hand, and students’ affection toward teachers 

and their attitudes toward learning, on the other hand. To pursue this goal, a 

correlational design was employed. The statistical population of this study 

consisted of all second-grade students in the public elementary schools in District 

15 of Tehran. Of these students, 391 were selected using cluster sampling and 

were asked to fill out the following three questionnaires: A 24-item Disciplinary 

Strategy Questionnaire, An Attitude-Toward-Learning Questionnaire, and An 

Affection-Toward-Teacher Questionnaire. According to the research findings, the 

use of punishment and aggression strategy by teachers had a negative relationship 

with students’ attitudes to learning. Furthermore, the results showed that the use 

of disciplinary strategies of discussion, reward, and involvement in decision-

making had a positive relationship with students’ affection toward teachers. Also, 

the results of regression analysis revealed that the use of disciplinary strategies by 

teachers predicted students’ affection toward the teacher and their attitude to 

learning. Based on these results, students who face teachers’ punitive and 

aggressive strategies in the classroom do not like their teachers and are not 

interested in learning the lesson. On the other hand, students who experience 

positive and collaborative disciplinary strategies tend to like their teachers more 

and have a positive attitude toward learning. This issue highlights the necessity of 

rethinking the educational practice of disciplinary strategies adopted by 

elementary school teachers. 

Keywords: affection toward teacher, attitude toward learning, discipline 

strategies, elementary  
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