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معلمان انضباطی راهبردهای مقیاس اعتباربخشی و طراحی  

 احسان عظیم پور1، جواد مصرآبادی2، پیمان یارمحمدزاده3

 چکیده

 این. است معلمان انضباطی راهبردهای مقیاس اعتباربخشی و طراحی حاضر پژوهش از هدف

 مایشیپی -توصیفی روش و مقیاس ساخت برای معلمان نظرات مضمون تحلیل روش با پژوهش

 اول دفه براى كه بود آمارى نمونه دو شامل پژوهش این. شد استفاده آن به اعتباربخشی برای

 ایخوشه روش به معلم نفر 453 دوم هدف براى و هدفمند گیرینمونه روش به معلم نفر 34

 ود از هاداده آوریجمع براى. شدند انتخاب كنندگانمشاركت عنوان به ایطبقه ایچندمرحله

 علمانم از آن در كه بود باز سؤال یك داراى نامهپرسش اولین. شد استفاده ساخته محقق ابزار

 نامهشپرس دومین. نمایند فهرست كالس در را خود انضباطی راهبردهای تا شد خواسته اول نمونه

 از انمعلم نظرات براساس و مضمون تحلیل طریق به آن هایگویه كه بود سؤالى 45 مقیاس یك

 آزمون زا پرسشنامه این هایمولفه تعیین برای. بود شده انتخاب هاآن انضباطی راهبردهای بین

. شد تفادهاس واریماكس متعامد چرخش و اصلی هایمؤلفه تجزیه روش به  اكتشافی عاملی تحلیل

 نوع فته در توانمی را معلمان انضباطی راهبردهای كه داد نشان اكتشافى عاملى تحلیل نتایج

) انسانی ذاری،گ قانون بر مبتنی گیریپیش ،(مستقیم)قیمی: از عبارتند كه داد قرار كلی راهبرد

 به عنایت با. سازیمدل و نمونه غیركالمی،  شناخت، و رابطه بر مبتنی سریع، واكنش ،(غیرمستقیم

 هایباطیانضبی با مقابله و پیشگیری های شیوه است الزم آموزاندانش هایانضباطیبی تنوع

 .باشد متنوع آموزاندانش

 .كالس مدیریت معلمان، انضباطی راهبردهای انضباطی،بی: هاواژه کلید
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 مقدمه

 د؛هستن یادگیری به قادر كه است آموزانیدانش به آموزش پرورش، و آموزش اصلی ماموریت

 به جامعه در معلمان. است اساسی فعالیت این محور حول معلمان هایتالش تمامی دلیل همین به

 و هاارزش دانش، موثر آموزش شامل كه آموزاندانش به برجسته ایدهنده آموزش عنوان

 محیط شرایط(. 1002 ، بالنتین)شوندمی گرفته نظر در شود،می اجرا و عمل در الزم هایمهارت

 هایتوانایی دارای باید نیز معلمان خود و باشد آموزش امر در معلمان یكنندهیاری باید كاری

 نشان زیادی قاتتحقی. برسانند انجام به صورت بهترین به را خود یوظیفه بتوانند تا باشند خاصی

 و ایمر)باشدمی كالس در موثر آموزش مهم اجزای از یکی درس كالس مدیریت كه دهدمی

 سوآر و سوآر ؛2811 ، برلینر و استاین سابرز، كوشینگ، كارتر، ؛1002، بروفی ؛1002، استو

 (.2884، ولبرگ و هرتل وانگ، ؛1005 ، وسسیونز تاف ؛2898،

 رآیندف با كه باشدمی معلمان كارآمد و مهم هایمهارت از یکی درس كالس مدیریت توانایی     

 كالس مدیریت(. 1004 ، مارزانو و مارزانو)است ارتباط در آموزاندانش یادگیری و آموزش

 هایتفعالی در آموزان دانش نمودن درگیر از یافتن اطمینان برای معلم كه است فعالیتی درس

 انضباطی اهداف تحقق مسئول كالس، مدیر عنوان به معلم(. 1002، راگ)دهدمی انجام آموزشی

 زمینه این در( 1003)  كالیفورد. است شده تعریف هاینقش با رسمی سازمان یك چارچوب در

 عیس و هستند درس كالس نام به تریكوچك جامعه مدیران عنوان به معلمان " كه است معتقد

 دست بخش اثر و پویا مدیریتی به هم درس، كالس مدیریت در موثر راهبردهای كاربرد با دارند

 داشته ریتمدی زمینه در را الزم كارایی بتوانند كه كنند تربیت طوری را آینده مدیران هم و یابند

 (.80ص) "باشند

  نگمی) باشدمی درس كالس مدیریت اثربخشی در مهم بسیار هایجنبه از یکی انضباط     

 مدیران انتظارات را، انضباط ،(1002)اندرسون(. 2482 عالیی، كاظمی، رمضانی، از نقل به ،1009،

 اشند؛ب داشته اجتماعی سازگارانه رفتارهای اینکه به نسبت آموزاندانش تمام از مدارس آموزشی
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 و وسایل از و كنند رعایت را مدرسه آموزاندانش دیگر شخصی حریم و حقوق رفاه، همچنین

 (.2482ویسی، از نقل به)كندمی تعریف كنند؛ نگهداری مدرسه تجهیزات

 این در. بود درشت و ریز نوع از انضباطیبی انواع شاهد توانمی آموزشی موقعیت هر در     

 كه ودشمی اطالق رفتاری هر به آموزان،دانش كالسی هایانضباطیبی یا رفتارها سو ارتباط،

 ،به1002  ، گالتون و تركانلو)كندمی تهدید خاص موقعیت یك در را یادگیری و آموزش جریان

 بروز موجب آموزان، دانش سوی از انضباطی نامطلوب رفتارهای بروز(. 2411 نژاد،مهدی از نقل

 علمانم شکست دالیل ترینعمده از داشت اذعان توانمی حتی و شده آموزشی روند در مشکالتی

 هاپژوهش اكثر(. 1002 ، اولیورس و كالین كکینی، سی ام رنك،)است آن از ناشی روحی فشار و

 از یکی كالس كنترل و اداره آن دنبال به و آموزاندانش انضباطیبی كه دهندمی نشان نیز

 علمیم حرفه كه آنهایی خصوص به آموزش امر در معلمان بیشتر هایدغدغه و هاچالش بزرگترین

 سوكال، ؛1004، بوچر و مانینق ؛1000، اسمیت ؛2882، وینستین ،)باشدمی اند،كرده شروع تازه را

  سنتر و چارلز(. 1020، وودكچ و روپرت ؛1020، ساراپل و فولر ؛1004 ،  مووات و اسمیت

 مثال، نعنوا به. دارد زیادی منفی پیامدهای آموزان،دانش كالسی بدرفتاری كه معتقدند ،(1005)

 در زمان رفت هدر معلمان، آموزش در اختالل آموزان،دانش یادگیری در اختالل باعث

 و ناکترس جوی ایجاد آموزان،دانش در انرژی و انگیزه تضعیف یادگیری، -یاددهی هایفعالیت

 و نمعلما بین در مشاركت و اعتماد حس رفتن بین از و معلمان و آموزاندانش برای پراسترس

 .شودمی آموزاندانش

 معلم، وجهت كاهش نباشند؛ آموزاندانش هایانضباطیبی با مقابله به قادر معلمان اگر همچنین     

 خواهد هاانضباطیبی این نتیجه آموزاندانش یادگیری و آموزش فرایند و درس كالس در اختالل

 به آموزاندانش تمایل و توجه یگستره كه است معتقد( 1024)سیوب(. 1024،  سیوب)بود

  كیزلیك ینهمچن. دارد بستگی معلمان توسط كالس كنترل چگونگی به زیادی حد تا یادگیری

 و نشاط از باشد، كالس در آموزاندانش موثر مدیریت به قادر كه معلمی است معتقد( 1008)
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 رد آموزاندانش موفقیت به منجر كه بود خواهد برخوردار آموزش در باالیی نفس به اعتماد

  .شودمی یادگیری

 یجادا جهت كنندهسرگرم هایفعالیت اجرای كه دهدمی نشان اخیر پژوهشی هاییافته مرور     

 هایراهبرد جمله از هاآن اسامی خاطرسپاری به و هاآن با دوستانه برخورد آموزان،دانش در تمركز

 رساندن حداقل به یا مخرب رفتار توقف(. 1024 سیوب،)است دبیرستانی معلمان برای انضباطی

 تالش ،(1002، الیتسچ)مطلوب رفتارهای ستایش گرفتن، نادیده ،(1004، كلیك)آن منفی اثرات

 ربس)آموزدانش به هشدار و مسئولیت دادن آموز،دانش با كردن صبحت مشکل، درک برای

 خدمات و مدرسه مدیریت خانواده، با تماس ،(1004 ، ماهانی) مناسب رفتار توصیف ،(2889،

 ارائه ،(1008، آچداق)هاگروهیهم تاثیر از گیریبهره ،(1001، آیدین)مشاوره و راهنمایی

 ازكای كاندامیر،) آموزاندانش از عاطفی حمایت و( 1022 ، كاناكی كانکایا،)اجتماعی خدمات

) اشدبمی آموزاندانش انضباطیبی با مواجهه در معلمان استفاده مورد راهبردهای دیگر از( 1000 ،

 مور فنی و ریس بت ،(2411) فونتانا ،(2410) گال و اچسون همچنین(. 1024سیوب، از نقل به

 كالس كنترل برای را مشخصی مقررات و قواعد تدوین ،(2819) اورتسون وكارولین( 2412)

  .دانند می الزم درس

 اصل هد به و پرداخته معلمان انضباطی راهبردهای بررسی به مشابه پژوهشی در( 2812) دانیل     

 -4 مستقیم برخورد اصل -1تمركز ایجاد اصل -2. است برده پی معلمان برای انضباطی راهبرد یا

 اصل -9كالسی فضای كنترل اصل -2غیركالمی اصل -5 سازیمدل اصل -3 نظارت اصل

 پژوهش هاییافته. مثبت تقویت اصل -20انسانی اصل -8  قاطعانه برخورد اصل -1 مداخله

 یریچشمگ حد در تواندمی اصول این از معلمان هنگام به و مناسب استفاده داد، نشان(2812)دانیل

. دساز مسلط آموزاندانش هایانضباطیبی  اثر بر آمده بوجود مشکالت و مسائل بر را آنان

 درس كالس در معلمان انضباطی راهبردهای گیری اندازه برای  نیز( 1002)  لوئیس همچنین

 -2 از عبارتند كه باشدمی راهبرد شش شامل كه است نموده طراحی سوالی 13 ایپرسشنامه

) لوئیس.  پرخاشگری -2 و ایاشاره -5 گو، و گفت و بحث -3 پاداش، -4، شناخت -1تنبیه،
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 آموزانانشد یادگیری به معلمان توسط مناسب انضباطی راهبردهای از استفاده است معتقد( 1002

 .كند می محافظت شناختی و عاطفی تهدید از را آنان و  كرده كمك

 دهندمی ادامه خود شغل به و هستند ناتوان هایشانكالس یاداره در كه هم معلمانی از دسته آن     

 سر پشت وزهار. بیایند كنار مشکل با و كنند پوشیچشم مهم ینکته این از توانندنمی راحتی به

 و دشون حاضر هاكالس در آموزشی اهداف به دستیابی برای مجبورند هاآن و شودمی سپری هم

 كنترل و اداره در توانایی عدم این. كنند تحمل را هاانضباطیبی از حاصل روانی فشار

 چکا و رود زمینه همین در. است موثر معلمان شغلی استرس در آموزاندانش هایبدرفتاری

 بدرفتاری كامرون، كشور در معلمی شغل زایاسترس عوامل مورد در پژوهشی در( 1021)

 دهدیم نشان پژوهشی هاییافته. دادند تشخیص معلمان شغلی استرس عامل اولین را آموزاندانش

 ، نالونشتای)شودمی هاآن بر روانی فشار موجب درس هایكالس كنترل در معلمان ناتوانی كه

 معلم نفر هزار پنج روی بر كه(  2819)   اشنال و  كازمن پژوهش نتایج طبق همچنین(.  2882

 عامل زاتریناسترس كه اندكرده هاگزارشآن از درصد 24 گرفته انجام كانادائی و آمریکائی

 دیگر راستا همین در. است آموزاندانش انضباطی مشکالت نهاآ كاری محیط در موجود

 یانضباط مشکالت معلمان ایحرفه زندگی از زااسترس بخش یك كه دهدمی نشان هاپژوهش

(  2413) نوری و سیادت نژاد،قاسمی پژوهش نتایج(.  2812 ، فیلدز)است هاكالس در موجود

 تعلق انآموزدانش به مربوط مسائل به معلمان شغلی زایاسترس عامل بیشترین كه دهدمی نشان

 به آموزاندانش متنوع هایانضباطیبی با مقابله برای گوناگونی راهبردهای پژوهشگران لذا. دارد

 سنجش به كه جامع و مدون ابزاری مورد در پژوهش پیشینه ولی اندكرده پیشنهاد معلمان

 الس،ك مدیریت اهمیت وجود با حتی و است اندک بسیار بپردازد، معلمان انضباطی راهبردهای

 اهمیت. ندشت وجود كشور در معلمان انضباطی راهبردهای انواع سنجش زمینه در مدون ابزاری

 به ایتعن با. باشدمی معلمان انضباطی راهبردهای سنجش برای ابزاری تدارک پژوهش این انجام

  .است الزم ابزاری چنین تهیه كالسی مدیریت حوزه هایپژوهش گسترش

پژوهش شناسیروش  
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 مضمون لیلتح روش از. گرفت انجام پیمایشی -توصیفی و مضمون تحلیل روش دو با پژوهش این

 برای تدااب در كه صورت این به. شد استفاده معلمان انضباطی راهبردهای تمامی شناسایی برای

 در ار خود انضباطی راهبردهای تا شد موردنظرخواسته معلمان از انضباطی راهبردهای تشخیص

 راریتک و گوناگونی دلیل به معلمان، هایپاسخ آوریجمع از پس. نمایند فهرست درس كالس

 شخصم از پس. شدند حذف ربطبی و تکراری موارد و بندیدسته موارد راهبردها، از بعضی بودن

 لمانمع انضباطی راهبردهای مقیاس ایجاد برای هاشاخص این معلمان، انضباطی رفتارهای شدن

 تربیتی علوم داساتی از نفر سه اختیار در مقیاس این ابتدا طراحی از پس. گرفتند قرار استفاده مورد

 ارسنجیاعتب برای ادامه در. نمایند برطرف را موجود اشکاالت و موارد تا گرفت قرار روانشناسی و

 پژوهش، این به مربوط آماری ی جامعه. گردید استفاده پیمایشی -توصیفی روش از مقیاس این

 ستانا شمالی شهرهای دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، تحصیلی مقاطع معلمان ی كلیه شامل

 در( پلدشت و شوط چایپاره، چالدران، ماكو، خوی، سلماس، شهرهای شامل) غربی آذربایجان

 استان پرورش و آموزش كل ی اداره اعالمی آمار براساس كه باشد¬می 81 -84 تحصیلی سال

 ود تحقیق هدف به توجه با جامعه، این از. باشند می نفر 3391 ها آن كل تعداد غربی، آذربایجان

 نفر 14 و مرد نفر10) معلمان از نفر 34 شامل( مقیاس طراحی برای) اول نمونه. شد انتخاب نمونه

 كه( مقیاس اعتبارسنجی برای) دوم نمونه و شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش به كه( زن

 نفر251 تعداد این از. شد تعیین نفر 453 شامل( 2890)  مورگان و كرجسی فرمول طبق آن حجم

 39 خوی، شهر به مربوط ،(درصد 95) نفر129 نمونه، كل حجم از. باشدمی زن نفر 282 و مرد

 بدین. باشدمی شوط شهر به مربوط( درصد21)نفر 30 و چایپاره شهر به مربوط( درصد24)نفر

 جنسیت، تنسب گرفتن نظر در با ای،طبقه ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه روش با كه صورت

 شهری، قمناط در دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، تحصیلی مقاطع معلمان حجم و تحصیلی مقطع

 چایپاره خوی، شهرهای اول، ی¬مرحله در: شدند انتخاب زیر شرح به پژوهش در دوم ی نمونه

. شد خابانت تصادفی ای خوشه صورت به غربی، آذربایجان استان شمالی شهرهای بین از شوط، و

 شهر هر به مربوط ی جامعه حجم به توجه با شهری، مدارس بین از شهرها، از یك هر در سپس،
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 بین در ها مهپرسشنا شهر، آن مختلف تحصیلی مقاطع معلمان تعداد و جنسیتی نسبت تركیب و

 .بودند شده انتخاب دوم، ی مرحله های خوشه عنوان به تصادفی صورت به كه مدارس

پژوهش ابزار  

 هایداده آوریجمع برای گیریاندازه ابزار دو از پژوهش این در تحقیق، هدف دو به توجه با

 از ت؛پرداخمی معلمان انضباطی راهبردهای طراحی به كه یك هدف برای. شد استفاده نیاز مورد

 قیاسم از معلمان یاستفاده مورد انضباطی راهبردهای اعتبارسنجی برای و كیفی ابزار یك

 .شد استفاده معلمان انضباطی راهبردهای

 كردن شخصم برای كه نامهپرسش این: معلمان نظر از انضباطی رفتارهای انواع بازپاسخ نامهپرسش

 كه ودب بازپاسخ سؤال یك شامل شد، اجرا و تهیه معلمان انضباطی راهبردهای مقیاس هایگویه

 هاانضباطیبی با مقابله و پیشگیری راهبردهای تا شد خواسته یك آماری ینمونه معلمان از آن طی

 در وزانآمدانش انضباطیبی با مقابله و پیشگیری راهبردهای) » نمایند مشخص را آموزاندانش

 (.«نمایید مشخص را درس كالس

 پاسخ،باز ینامهپرسش به معلمان هایپاسخ آوریجمع از پس: معلمان انضباطی راهبردهای مقیاس

 تا شد حذف ربطبی و تکراری هایپاسخ و بندیجمع مضمون تحلیل روش به هاآن هایپاسخ

 انضباطی رفتار 45 مرحله این در. شود مشخص انضباطی راهبردهای مقیاس یاولیه هایگویه

 اساتید تایید از بعد. شد گرفته نظر در مقدماتی ینامهپرسش هایگویه عنوان به كه گردید مشخص

 این از تفادهاس میزان كنندگانمشاركت تا گرفت قرار دوم نمونه اختیار در تربیتی علوم محترم

( همیشه= 3 و معموال= 4 تاحدودی،=1 هرگز،= 2)از لیکرت ایدرجه 3 مقیاس براساس را رفتارها

 مورد نتایج معلمان، از نفری 453 نمونه روی  بر پرسشنامه مقدماتی اجرای از پس. نمایند مشخص

  .دش انضباطی راهبرد هفت استخراج به منجر كه گرفت قرار اكتشافی عاملی تحلیل

 هایافته
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 431 های¬پاسخ روی بر اكتشافی عاملی تحلیل از انضباطی راهبردهای انواع تعیین برای

 متعامد چرخش و اصلی هایمؤلفه تجزیه روش به دوم، نمونه در حاضر كنندگانمشاركت

 ضرایب بودن باال از كه بود الزم عاملی، تحلیل روش از استفاده از قبل. شد استفاده واریماكس

 كفایت ایه¬شاخص منظور، بدین. شود حاصل اطمینان پرسشنامه سؤاالت بین نمرات همبستگی

 نتایج. گرفت قرار بررسی مورد  بارتلت كرویّت آزمون و  اولکین -مایر -كایزر گیری¬نمونه

 دهندهنشان (=x2 12/1339)بارتلت كرویت و KMO ( 79/0) اولکین و مایر كایزر، آماره

 .بود عاملی تحلیل اجرای برای پرسشنامه سواالت بین قبول قابل همبستگی وجود

 از ادهاستف با و اصلی هایمؤلفه روش به عاملی تحلیل فرض،¬پیش این از اطمینان از پس     

 پرسشنامه سؤال 45 به ها¬كنندگانمشاركت های¬پاسخ روی بر واریماكس، متعامد چرخش

 هب یك، از باالتر ی-ویژه مقادیر از ها،عامل استخراج جهت نتایج، ی¬مشاهده از پس. شد انجام

 گرفت، نجاما ها¬سؤال كل روی بر كه عاملی تحلیل اولین نتایج. شد استفاده انتخاب مالک عنوان

 بارهای ماتریس بررسی با. شد یك از باالتر ی¬ویژه مقدار دارای عامل 22 استخراج به منجر

 ایهمولفه همچنین بودند؛ نشده بار عوامل از یك هیچ روی بر سوال دو كه شد مشخص عاملی

 عامل یك روی بر نیز 1 و 12 هایسوال همچنین بودند؛ سوال یك دارای تنها یازدهم و دهم نهم،

 دوباره تنهای در. شدند حذف نیز هاسوال این تر،ساده ساختاری به رسیدن دلیل به بودند؛ شده بار

 11 یرو بر واریماكس متعامد چرخش روش و اصلی های مولفه به تجزیه روش به عاملی تحلیل

 شکل در. شد حاصل زیر نتایج و گرفت قرار استفاده مورد ترساختارساده به یابی دست برای سوال

 اهدهمش معلمان انضباطی راهبردهای پرسشنامه استخراجی هایمولفه كتل اسکری نمودار (2)

 .دارند یك از باالتر ویژه مقادیر عامل هفت دوم عاملی تحلیل در كه شودمی

  

 



...مقیاس اعتباربخشی و طراحی  

08 

 
 

 
معلمان انضباطی راهبردهای پرسشنامه استخراجی های¬مؤلفه كتل اسکری نمودار. 2شکل  

 تبیین واریانس درصد ویژه، مقدار همراه به باقیمانده ی شده استخراج هایعامل ،(2)جدول     

 رخشچ از بعد و قبل ها، عامل این از كدام هر ی وسیله به شده تبیین  تراكمی واریانس و شده

 این هك گردید منجر عامل هفت استخراج به نهایی عاملی تحلیل. دهدمی نشان واریماكس، متعامد

  .كنند می تبیین را پرسشنامه كل واریانس از %52/50 مجموعاً ها،عامل

معلمان انضباطی راهبردهای  پرسشنامه نهایی عاملی تحلیل شده استخراج های مؤلفه. 2 جدول  

 

 توسط( 1)جدول هورن موازی تحلیل باقیمانده، های عامل دقیق تعداد تعیین جهت ادامه در     

 .كردمی تایید را عاملی تحلیل نتایج آن، نتایج كه شد مانجا  كارلو مونت افزار نرم

 

 مؤلفه

 استخراج بعد از چرخش واریماكس استخراج اولیه

 درصد تراكمی درصد واریانس كل درصد تراكمی درصد واریانس كل

 22/8 22/8 95/1 38/21 38/21 53/5 اول

 21/21 82/1 28/1 38/11 001/1 001/4 دوم

 84/12 12/1 23/1 29/43 21/2 15/2 سوم

 18/44 42/2 82/2 92/48 2/5 54/2 چهارم

 35/48 22/2 15/2 2/33 41/3 18/2 پنجم

 01/35 52/5 29/2 15/31 29/3 15/2 ششم

 52/50 53/5 22/2 03/51 1/4 23/2 هفتم
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 Carlo Monte و spss افزارهای درنرم انضباطی راهبردهای پرسشنامه هایمولفه مقادیر مقایسه نتایج. 1جدول

در مقدار spss مولفه  Monte Carlo  در مقدار  توضیحات نتیجه 

14/2 53/5 اول  Monte Carlo  spss قبول 

25/2 001/4 دوم  Monte Carlo  spss قبول 

01/2 15/2 سوم  Monte Carlo  spss قبول 

01/2 54/2 چهارم  Monte Carlo  spss قبول 

89/0 18/2 پنجم  Monte Carlo  spss قبول 

82/0 15/2 ششم  Monte Carlo  spss قبول 

15/0 23/2 هفتم  Monte Carlo  spss قبول 

1/2 2/2 هشتم  Monte Carlo > spss رد 

 معلمان انضباطی راهبردهای ی پرسشنامه های سؤال از كدام هر عاملی بارهای ،(4) جدول در     

 مشاهده كه گونههمان. است شده مشخص باقیمانده، ی شده استخراج یمؤلفه هفت روی بر

 تهگرف نظر در مؤلفه یك به سؤال هر اختصاص جهت باالتر، و 30/0 حدود عاملی بارهای شودمی

 از یك هر بارگذاری چگونگی به توجه با نهایت در(. 2482 ، گارینو گامست، الورنس،)شد

 قطب عوامل از یك هر گذارینام به نسبت مربوطه هایسوال محتوای و هامولفه روی بر هاسوال

 حاسبهم كرانباخ آلفای آزمون از استفاده با كدام هر پایایی و شد اقدام قبلی ابزارهای و هانظریه

 .  (3 جدول)گردید

شدهاستخراج های مؤلفه روی بر  معلمان انضباطی راهبردهای ی پرسشنامه های سؤال عاملی بارهای ماتریس.  4 جدول  

شماره  مولفه

 گویه

 بارعاملی گویه

انضبببببباط تعهببد كتبی مبنی بر عببدم تکرار  آموزان بیاز دانش 10 راهبرد قیمی) مستقیم(

 كنم.انضباطی اخذ میبی

22/0 

 24/0 كنم.انضباط را از كالس اخراج یا منزوی میآموزان بیدانش 14

انضبببباط سبببلب آموزان بیكالسبببی را از دانش هایمسبببئولیت 28

 كنم.می

21/0 

ی تکالیف اضبببافی جریمه انضبببباط را با ارائهآموزان بیدانش 29

 كنم.می

51/0 

 این پذیرم،چوننمی را انضباطبی آموزاندانش هایعذرخواهی 13

 .دهندمی انجام خود عمل پذیرفتن عواقب از فرار برای را كار

51/0 

 /28 كنم.میبا قوانین مدرسه هماهنگ  راقوانین كالس  43 پیشگیری مبتنی بر قانون گذاریراهبرد 

قوانین انضبباطی را به صورت منطقی و ضروری و قابل اجرا در   12

 كنمآموزان تهیه میكالس با مشاركت دانش

21/0 

 برای تحصبببیلی سبببال جلسبببه اولین در را انضبببباطی قوانین 41

 نصبببب آموزاندانش دید معرض در و توضبببی  آموزاندانش

 .كنممی

25/0 

 و مقررات و قوانین به را آموزاندانش اولیای كنممی سبببعی 44

 .كنم آشنا آنها از مدرسه و خودم های خواسته

58/0 
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 آموزاندانش برای را كالس مقررات و قوانین اوقات گباهی  45

 .كنممی یادآوری

52/0 

گیری و كنترل بی انضبببببباطی آموزان برای پیشاز خود دانش 5 راهبرد انسانی) غیرمستقیم(

 كنم.آموزان استفاده میدانش

92/0 

 آموزان به صورت افراطی برخوردهیچ گاه با بی انضباطی دانش 22

 های جزئی را نادیده می گیرم.  نکرده و بی انظباطی

21/0 

 52/0 ند.ده انضباطی را توضی خواهم تا علت بیآموزان میاز دانش 11

تفا آموزان اكانضبببباطی دانشببه تذكر شبببفاهی در مقابله با بی  23

 كنم.می

52/0 

انضبببباطی كنم ببا نصبببیحبت كردن به موضبببوع بی   می سبببعی 2

 آموزان خاتمه بدهم.دانش

38/0 

رفتاری مناسبب با نوع بی انضباطی دانش آموزان اتخاذ كرده و   21

 توضی  می دهم.علت آن را به دانش آموز خطاكار 

32/0 

 و سببتمه بینی پیش قابل غیر رفتارهای برخی منتظر كالس در 4 راهبرد واکنش سریع

 .سنجممی آنها با را خود برخورد توانایی میزان

23/0 

 آموزاندانش انضببباطیبی با منطقی و باثبات سببریع، بصببورت 9

 .كنممی برخورد

24/0 

 آموزاندانش تاررف با متناسب تنبیه انضباطی،بی از بعد بالفاصبله  8

 .كنممی اتخاذ را

54/0 

كنم آگاهی كامل از روحیات و مشببخصببات سببنی و سببعی می 19 راهبرد مبتنی بر رابطه و شناخت

 آموزان داشته باشم.فیزیکی دانش

21/0 

 ایطهراب آنها با آموزان دانش انضببباطی بی از گیریپیش برای 42

 و حتراما با توام رفتاری آنان تك تك با و برقراركرده مناسببب

 .دارم منشیبزرگ

55/0 

سبببعی می كنم تببا حببد امکببان، بببه خواسبببت هببا و نیببازهببای    15

 آموزان توجه داشته باشم.دانش

53/0 

د آموزان برخورانضبببباطی دانشبه صبببورت غیرمسبببتقیم با بی  22 راهبرد غیرکالمی

 كنم.می

99/0 

 آموز خاطی استفادهكوتاه مدت به دانشاز راهبرد نگاه خیره و  40

 كنم.می

21/0 

 دونب آموز دانش به معلم شدن نزدیك پوشانی) هم تکنیك از 20

 كنم.تدریس( استفاده می كردن توقف

23/0 

 13/0 آموزان باشم.كنم خود الگوی رفتاری دانشسعی می 21 راهبرد نمونه و مدل سازی

هببای بی مورد بببا شبببوخیكنم از بببذلببه گویی و سبببعی می 11

 آموزان پرهیز كنم.دانش

24/0 

 21/0 شوم.با آمادگی كامل و سر موقع در كالس حاضر می 3

 

  

   

 و معلمان انضباطی راهبردهای ی پرسشنامه مؤلفه هفت با مرتبط سؤاالت ،(3) جدول در     

 شودمی مشاهده كه گونههمان.  است شده ارائه فرعی های آزمون كرانباخ آلفای ضرایب

 یشترینب دارای گذاری قانون بر مبتنی پیشگیری راهبرد و( مستقیم)قیمی راهبرد هایمولفه
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 آلفای ضریب( 23/0)مقدار كمترین دارای شناخت و رابطه بر مبتنی راهبرد و( 92/0)مقدار

 .گردید محاسبه 13/0 نیز پرسشنامه كل آلفای ضریب همچنین. باشدمی كرانباخ

فرعی های آزمون كرانباخ آلفای ضرایب و معلمان انضباطی راهبردهای ی پرسشنامه ی مؤلفه هفت با مرتبط سؤاالت. 3 جدول  

ضریب آلفای  هاشماره سؤال تعداد سؤال ویژگی مورد سنجش مؤلفه  

 كرانباخ

 92/0 10-14-28-29-13 5 )مستقیم( 2راهبرد قیمی اول

 92/0 43-12-41-44-45 5 گذاریراهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون  دوم

 90/0 5-22-11-23-2-21 2 ) غیرمستقیم( 1راهبرد انسانی سوم

 25/0 4-9-8 4 راهبرد واكنش سریع چهارم

 23/0 19-42-15 4 راهبرد مبتنی بر رابطه و شناخت پنجم

 25/0 22-40-20 4 راهبرد غیركالمی ششم

 93/0 21-11-3 4 نمونه و مدل سازی هفتم

 

گیرینتیجه و بحث  

. گرفت صورت آن اعتباربخشی و معلمان انضباطی راهبردهای انواع تشخیص هدف با پژوهش این

 مورد در معلمان نظرات تکراری موارد حذف و مضمون تحلیل با كه انضباطی راهبردهای مقیاس

 رفتگ قرار اولیه اكتشافی عاملی تحلیل مورد بود؛ شده ساخته گویه 45 در انضباطی راهبردهای

 بار یا و شدنن بار دلیل به مقیاس این گویه هفت كه داد نشان اول مرتبه در تحلیل این نتایج كه

 تحلیل در ایجنت. شدند كنارگذاشته دوم بار برای اكتشافی عاملی تحلیل از گویه یك تنها شدن

 واریانس از %52/50 مجموعاً ها،عامل این كه گردید عامل هفت استخراج به منجر ثانویه عاملی

 راهبرد -1( مستقیم)قیمی راهبرد -2:از عبارتند هاعامل این. كردندمی تبیین را مقیاس كل

                                                           
1 . custodil 
2 . humanistic 
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 -5 سریع واكنش راهبرد -3( غیرمستقیم) راهبردانسانی -4 گذاری قانون بر مبتنی گیریپیش

 .سازیمدل و نمونه راهبرد -9 و غیركالمی راهبرد -2 شناخت و رابطه بر مبتنی راهبرد

 با( 2812)انیلد پژوهش نتایج معلمان، انضباطی راهبردهای شناسایی تجربی پیشینه بررسی با     

 ینب آمده دست به عوامل تعداد لحاظ از كه چند هر. باشدمی مقایسه قابل حاضر پژوهش نتایج

 راهبردهای یگانه 20 عوامل تردقیق یمقایسه وجود این با دارد؛ وجود مغایرت پژوهش دو نتایج

 دو عوامل بسیار هایشباهت یدهنده نشان پژوهش این یگانه 9 عوامل با ،(2812)دانیل انضباطی

 لاص و مستقیم برخورد اصول و حاضر پژوهش در( مستقیم) قیمی راهبرد عامل. است پژوهش

 و حاضر پژوهش در( غیرمستقیم) انسانی راهبرد عامل ،(2812دانیل،)پژوهش در قاطعانه برخورد

 اصل و حاضر پژوهش در غیركالمی راهبرد عامل ،(2812دانیل،)پژوهش در انسانی اصل

 اصل و حاضر پژوهش در سازیمدل و نمونه راهبرد عامل ،(2812دانیل،)پژوهش در غیركالمی

  .هستند مربوط یکسان ایحوزه به ،(2812دانیل،)پژوهش در سازیمدل

 گفت و بحث پاداش، ، شناخت تنبیه، انضباطی راهبردهای به كه( 1002) لوئیس پژوهش نتایج     

 هایراهبرد. است مقایسه قابل حاضر پژوهش نتایج با دارد اشاره پرخاشگری و ایاشاره گو، و

 راهبرد حاضر، پژوهش در( مستقیم)قیمی راهبرد با( 1002)لوئیس پژوهش در پرخاشگری و تنبیه

 حاضر، پژوهش در شناخت و رابطه بر مبتنی راهبرد با(  1002)لوئیس پژوهش در شناخت

) راهبردانسانی راهبرد و( 1002)لوئیس پژوهش در گو و گفت و بحث و پاداش راهبردهای

 غیركالمی راهبرد با(  1002)لوئیس پژوهش در ایاشاره راهبرد و حاضر پژوهش در( غیرمستقیم

 .دانست مربوط كالسی مدیریت در یکسان هاییحوزه به توانمی را حاضر پژوهش در

 نتایج  هك داد نشان معلمان انضباطی راهبردهای شناسایی تجربی پیشینه بررسی همچنین     

 منجر پژوهش آن نتایج. باشدمی مقایسه قابل دوم پژوهشی سوال نتایج با( 1021)سیوب پژوهش

 ایجاد برای كنندهمسرگر هایفعالیت ایجاد -2: از عبارتند كه شد انضباطی راهبرد سه شناسایی به

 اسامی خاطرسپاری به -4آموزان،دانش با دوستانه برخورد -1 آموزان،دانش در تمركز

 اب دوستانه برخورد و پژوهش این در شناخت و رابطه بر مبتنی راهبرد عوامل. آموزاندانش
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 مربوط یکسان ایحوزه به( 1021سیوب،) آموزاندانش اسامی خاطرسپاری به و آموزاندانش

 و( 1000)كانین پژوهش نتایج با پژوهش این به مربوط نتایج. هستند همسو و باشندمی

 مورد را انضباطیبی از گیریپیش خود پژوهش در( 2890)كانین. باشدمی همسو نیز( 2890)كانین

 در را معلمان مهم انضباطی  راهبردهای از یکی نیز پژوهش این نتایج. دهندمی قرار توجه

 و پور زال ،بروجنی خلیلی از نقل به)داندمی گذاریقانون بر مبتنی انضباطی بی از گیریپیش

 .   (2482اسماعیلی،

 كه كرد اشاره نیز( 2415)محمدی و پوررجایی احمدی، پژوهش نتایج به توانمی همچنین     

 وصی،خص شفاهی تذكر مشکل، حل برای مدیران و معلمان مشورت انضباطی راهبردهای به درآن

 هب پاداش و تشویق آموز،دانش با فردی مشاوره انجام آموز،دانش خانواده برای آموزشی جلسات

 با هك است شده توجه مشکل یابیعلت و آموزدانش به مسئولیت دادن مشکل، اصالح منظور

 شفاهی رتذك. برد پی پژوهش دو این بین رابطه به توانمی پژوهش این نتایج مورد در تامل قدری

 کل،مش اصالح منظور به پاداش و تشویق آموز،دانش خانواده برای آموزشی جلسات خصوصی،

 در. نمود مقایسه انسانی راهبرد با توانمی نیز را مشکل یابیعلت و آموزدانش به مسئولیت دادن

 آرام محیطی در و آموزاندانش احترام و ارزش حفظ با تا دارند براین سعی معلمان نیز راهبرد این

   .بپردازند آموزدانش انضباطی مشکالت حل به تنشبی و

( 2415)یعقوبی پژوهش نتایج از بخشی با پژوهش این در سازیمدل و نمونه راهبرد عالوه به     

 سازیمدل و نمونه راهبرد. است همسو است شده اشاره دهندهآموزش هایویژگی به آن در كه

 شاهدهم قابل و مشخص صورت به خود رفتار در خود را انضباط معلمان كه دارد این به اشاره نیز

 وهشپژ نتایج. شوند تبدیل خود آموزاندانش رفتاری الگوی به و دادند نشان آموزاندانش به

 جمله از خود پژوهش در راگ. باشدمی همسو نیز( 1002)راگ پژوهش نتایج با حاضر

 مونهن راهبرد با همسو) آموزاندانش از قبل كالس به رسیدن را موفق معلمان دانشجو هایویژگی

 ،(گذارینقانو بر مبتنی انضباطی بی از گیریپیش راهبرد با همسو) قوانین وضع ،(سازیمدل و

  .دانستمی
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( 1002)رامپائوال. باشدمی همسو نیز( 1002)رامپائوال پژوهش با حاضر پژوهش به مربوط نتایج     

 با روابط حفظ را آموزاندانش رفتار سوء كنترل در موفق معلمان هایویژگی جمله از

 و شناخت و هرابط بر مبتنی راهبرد با ترتیب به كه دانستمی خودانضباطی تقویت آموزان،دانش

 (.1021سیوب، از نقل به) باشدمی همسو سازیمدل و نمونه راهبرد

 انضباطییب از پیشگیری برای راهی را كالسی قوانین تعیین كه نظری مبانی به توجه با     

 از حاكی نیز پژوهش این با مربوط نتایج ،(2895،ملور و هستر هارگریوز، ؛2812دویل،)دانندمی

 موجود نظری مبانی با نتایج راستاهم از حاكی كه باشدمی معلمان توسط مهم راهبرد این بکارگیری

 جمله زا نیز آموزاندانش خفیف مشکالت برای غیركالمی راهبرد از استفاده همچنین. باشدمی

 معلمان توجه كه ،(2415سلیمانی، از نقل به دانیل توماس)باشدمی عرصه این در مطرح نظری مبانی

 یجنتا با عالوه به. بود مشهود كامال آموزاندانش هایانضباطیبی مدیریت در راهبرد این به

( 2412)مور فنی و ریس بت ،(2411) فونتانا ،(2410)گال و اچسون چنینهم هایپژوهش

 درس كالس كنترل برای را مشخصی مقررات و قواعد تدوین كه ،(2819) اورتسون وكارولین

  .باشدمی همسو دانند، می الزم

 و گیریپیش برای راهبرد هفت پژوهش، این از آمده دست به نتایج به توجه با كلی طور به     

 دانش شافزای در نظری لحاظ از هایافته این. شد شناسایی آموزاندانش هایانضباطیبی با مقابله

 هاییوهش زمینه در گیریتصمیم و ریزیبرنامه برای لذا. است اهمیت دارای مربیان و پژوهشگران

 از دسته كدام در بدرفتاری نوع این بدانیم است الزم ابتدا هانضباطیابی انواع با مقابله و پیشگیری

 معلم، به توهین طبقه پنج به كه ،(2481استوار، و پیری مصرآبادی،)پژوهش طبق هاانضباطیبی

 یشگیریپ برای. دارد قرار كردند اشاره هاآزارهمکالسی و طلبیمبارزه پرتی،حواس شکنی،قانون

 نوع شدت، به توجه با معلمان لذا. ندارد وجود یکسانی هایشیوه تردیدبی رفتارها این با مقابله و

 نمایند استفاده پژوهش این در آمده دست به راهبردهای از یکی از انضباطیبی انجام چگونگی و

 هاییوهش بهبود. بیابند تسلط هابدرفتاری این اثر بر آمده بوجود مشکالت و مسائل بر تا

 مصرآبادی از نقل به ؛1022همکاران، و شی) كارسك مدل طبق تواندمی معلمان داریكالس
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 تاررف ویژه به خود شغلی مسائل كنترل در معلمان توانمندی افزایش موجب( 2481وهمکاران،

 نتیجه در و داشت خواهد همراه را شغلی استرس كاهش آن، تبع به كه شودمی آموزاندانش

 كه دهدمی نشان هاپژوهش. شودمی خود شغل به نسبت معلمان منفی ادراكات كاهش موجب

 زمانی )شودمی هاآن در شغلی فرسودگی افزایش به منجر خود شغل از معلمان منفی هایبرداشت

 در حاضر پژوهش كهاین به توجه با(. 2481وهمکاران، مصرآبادی از نقل به ؛1020روحانی، و راد

 در علمانم انضباطی راهبرد نوع  در تنوع  وجود این با ولی است شده انجام بزرگ نسبتاً ایجامعه

 رب مبتنی پژوهش نتایج چون همچنین. باشدمی مکانی و زمانی محدودیت دارای پژوهش این

 .دارد وجود هاپاسخ سوگیری و اجتماعی مطلوبیت بروز امکان باشد،می پرسشنامه

  منابع
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