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 ورزش قیاز طر رفتار مطلوب انضباطی دانش آموزان تیتقو
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  خالصه

 

لوب انضباطی دانش آموزان در مدارس، مجموعه رفتارهاي توأم با رعایت قواعد عرفی، آموزشگاهی و رفتار مط

آنها را در اجتماعی را شامل می شود كه مسئوالن مدارس براي ارزیابی عملكرد دانش آموزان در محیط هاي آموزشی 

ن مشغله هاي ذهنی مربیان، معلمان و اولیاء مدارس تری آموزان از اصلی انشرفتار نامطلوب انضباطی د اولویت قرار داده اند

است، زیرا بروز رفتارهاي نامطلوب انضباطی از سوي دانش آموزان، موجب بروز مشكالتی در روند آموزشی شده و حتی می 

 و يلذت و شاد جادیورزش باعث ا. توان اذعان داشت از عمده ترین دالیل شكست معلمان و فشار روحی ناشی از آن است

 يشدن افكار مثبت به جا نیگزیباعث جا یورزش يتهایبه فعال همچنیندر افراد شده و  ییمشاركت جو هیروح شیافزا

افراد  در يخودباور شیباعث افزا تا  یبروز رفتار مطلوب شده و نها جهیو در نت انیبازخورد مثبت از طرف اطراف ،یافكار منف

 یفرد م یبدن یو آمادگ یبدن يهایسطح توانائ شیموجب افزا یبدن يتهایگردد. محققان معتقدند كه شركت در  فعال یم

 تیكاهد كه در نها یاش م یجسمان يهایستگیو شا تهایو برآورد فرد از قابل یابیدر نوع ارز رییبه نوبه خود به تغ نیشود و ا

 یم شیرا افزا شیخو ینجسما يهایستگینسبت به بدن و ادراک مثبت فرد از شا ردف يمند تیو احساس رضا اقتیحس ل

افراد  ریبا سا تیبه دنبال فعال یمناسب و مواجه شدن با تجارب اجتماع هیچون خواب و تغذ یسالمت يدهد و بهبود رفتارها

 .انجامد  یم یدنب يتهایفعال لیقب نیافراد به ادامه شركت در ا شیبه گرا جهیدارد. در نت یرا درپ
 

 ورزش  ،دانش آموز ،رفتار مطلوب انضباطیکلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه 

اي كنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاري آنان را انضباط می نظم و انضباط تعاریف متعددي دارد. عده

به نحوي كه سبب افزایش  نامند، برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و كالس است،

سر زدن رفتارهایی از دانش آموز است  شود كه مانعانضباط بدان دسته از اعمال معلم اطالق می» عدر واق .شودیادگیري 

بی انضباطی را رفتاري می داند كه از طرف تعدادي »ایزابل كالک:  .كه فعالیت كالسی را مختل یا تهدید به اخالل می كند

آورد و معلم را در راه رسیدن به هدف كه ارتقاي وجود می آموزان انجام می شود و مشكالتی را براي فرد معلم بهاز دانش

كند و مانع از پیشرفت كار تحصیلی می شود و رفتار آنان نامعقول و نا منظم آموزان است با مشكل روبرو میتحصیلی دانش

وط نیست بلكه علل كند تنها به معلم ،كالس درس مربآموزان كه انضباط كالس را مختل میبروز رفتارهایی از دانش.  است

دیگري نیز نظیر عوامل آموزشگاهی،خانوادگی،اجتماعی وجود دارند كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را براي 

 . )ایزابل( كنندآموزان فراهم میرفتارهاي مخرب دانش
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 و آموزشگاهیعرفی،  قواعد رعایت با توأم رفتارهاي مجموعه مدارس، در آموزان دانش انضباطی مطلوب رفتار

 در را آنها آموزشی هاي محیط آموزان در دانش عملكرد ارزیابی براي مدارس مسئوالن كه شود می شامل را اجتماعی

 مربیان، ذهنی هاي مشغله یترین اصل از آموزان دانش نامطلوب انضباطی (. رفتار0222اند )گالوي  داده قرار اولویت

 روند در مشكالتی بروز موجب آموزان، دانش سوي از انضباطی نامطلوب رفتارهاي زیرا بروز است، مدارس اولیاء و معلمان

آن است )رنک  از ناشی روحی فشار و معلمان شكست دالیل ترین عمده از داشت اذعان توان می حتی و آموزشی شده

 و همچنین مدرسه  اولیاء و مربیان، معلمان به نسبت احترامی بی :جمله از آموزان دانش انضباطی (. رفتار نامطلوب0222

است )فرهنگ  داده كاهش آموزش مؤثر نمودن فراهم براي را مدارس توانایی دیگر، آموزان دانش حقوق به احترام عدم

2830 .) 

 نسبت مدارس در آموزان دانش رفتاري اختالالت و انضباطی كه مشكالت است امر این مؤید اپیدمولوژي هاي یافته

 حاد و شدید حالتهاي به خفیف هاي بی انضباطی از نیز انضباطی نامطلوب رفتار ماهیت فته،افزایش یا پیش ي دهه به

 مواقع برخی وحتی داشته  زیادي مشكالت خود وظایف به آموزان دانش كردن پایبند در مدارس اولیاء .است تغییر یافته

 جامعه و شناختی روان مختلف هاي دیدگاه (.2832می گیرند )حمداله زاده  قرار تهدید مورد  و نیستند  امان در آنها

 و ایجاد در متعددي عوامل بلكه باشد، تواند نمی افراد رفتار كننده تنهایی تعیین به عامل یک كه باورند این بر شناختی

 روان و شناختی متغیرهاي كه كنند می عنوان پردازان (. نظریه2832نقش دارند )امان الهی و دیگران  رفتار شكل گیري

دهند )تونی  قرار تاثیر تحت را مدارس آموزان دانش ناسازگارانه رفتارهاي كه عواملی باشند جمله از است ممكن ناختیش

 نفس عزت كه دهد می نشان راهنمایی سوم كالس آموزان دانش ( روي0222بتسر ) و محمودي  مطالعه (. نتایج0228

هستند.  در مدرسه بهتري سازگاري داراي باال، نفس عزت با آموزان دانش .دارد آموزان دانش سازگاري بر روي مثبتی تأثیر

 سازگاري با تهران شهر ي متوسطه مقطع آموزان نفس دانش عزت بین كه دهد می نشان (2831) اكبرنیا تحقیق نتیجه

 آن از حاكی نیز  (2830سراج ) محب جنتی ي مطالعه ي نتیجه .دارد معناداري وجود و مثبت ي رابطه آنها تحصیلی

خود  و نفس عزت تحصیلی، پیشرفت متغیرهاي با تحصیلی مقطع سه هر دانش آموزان ي انضباط نمره بین كه است

 دانش رفتاري نفس، سازگاري عزت داد ( نشان2810) نژاد فلسفی پژوهش نتایج .دارد وجود معناداري همبستگی پنداره،

 به توجه بدون كالس محیط با سازگاري در عزت نفس تأثیر .دهد می قرار تأثیر تحت را كالسی محیط با نوجوان آموزان

( نتیجه گرفت كه فعالیت بدنی منظم موجب احساس 0222جورگان)  بوده است معنادار آماري نظر از ها، آزمودنی جنسیت

 شایستگی، خویشتنداري، استقالل و قاطعیت می شود.

 

 یافته ها

  :راههاي كاهش یا حذف رفتار هاي بی نظمی

ر آموزش و پرورش وظیفه معلمان تنها این نیست كه به ایجاد و تقویت رفتار مطلوب اقدام كند بلكه باید رفتار نا د

 : شودمی توصیه زیر روشهاي مطلوب نا رفتار بردن بین از براي. ببرند بین از یا  مطلوب دانش آموز را كاهش داده

 آن دادن انجام براي كه شود فراهم طوري شرایط  بایستامه نیابد می.خاموشی: براي اینكه رفتار نامطلوب دانش آموز اد2

  نكند. دریافت پاداشی مطلوب نا رفتار

آموز اشباع شود و احتمال تكرار آن كاهش یابد شود تا دانش. اشباع: رفتار نامطلوب شاگرد به مدت طوالنی تقویت می0

  .(2812 شعبانیارض جانبی ندارد )یعنی درست برعكس خاموشی و این روش بر خالف تنبیه عو

 ناشی روانشناسی اصل یک ز ا خود كه كنیممی تقویت  . تقویت رفتار مغایر: رفتاري را كه مغایر با رفتار نامطلوب است8

 ( 2832باشد متمركز كند. )اصغري پوراٌ اگر مغایر مخصوص رویداد دو روي همزمان را خود تواند نمی انسان كه شودمی
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آموز به خاطر رفتار نامطلوبی كه انجام داده است از دریافت تقویتی محروم می شودبراي مثال كردن: یعنی دانش . محروم4

 ( 2812شود )شعبانی آموز كه به كالس عالقه دارد به خاطر بی نظمی از كالس اخراج میدانش

تار نامطلوب براي مثال كسر چند نمره به . جریمه كردن: یعنی كم كردن مقداري از عامل تقویت كنند به دلیل انجام رف5

 دلیل شیطنت یا بی نظمی. )همان( 

كه ورزش از یک سو باعث ایجاد لذت و شادي و افزایش روحیه مشاركت جویی در افراد  می توان چنین استنباط كرد

نفی، بازخورد مثبت از شده و از سوي دیگر پرداختن به فعالیتهاي ورزشی باعث جایگزین شدن افكار مثبت به جاي افكار م

طرف اطرافیان و در نتیجه بروز رفتار مطلوب شده و نهایتا  باعث افزایش خودباوري در افراد می گردد. محققان معتقدند كه 

شركت در  فعالیتهاي بدنی موجب افزایش سطح توانائیهاي بدنی و آمادگی بدنی فرد می شود و این به نوبه خود به تغییر 

و برآورد فرد از قابلیتها و شایستگیهاي جسمانی اش می كاهد كه در نهایت حس لیاقت و احساس رضایت در نوع ارزیابی 

مندي فرد نسبت به بدن و ادراک مثبت فرد از شایستگیهاي جسمانی خویش را افزایش می دهد و بهبود رفتارهاي 

فعالیت با سایر افراد را درپی دارد. در  سالمتی چون خواب و تغذیه مناسب و مواجه شدن با تجارب اجتماعی به دنبال

 نتیجه به گرایش افراد به ادامه شركت در این قبیل فعالیتهاي بدنی می انجامد )شفیع زاده(. 

 

 نتیجه گیری

 دانش تصویر و نشده نفس دانش آموزان مخدوش تا عزت كنند عمل گونه اي به مدارس معلمان و والدین است الزم

 جبران پیامدهاي شخصیت، اساسی وجه در این خدشه باشد فردي ارزشمندي و موفقیت اهمیت، همراه با خود از آموز

 .بود خواهد مدرسه در نامطلوب انضباطی رفتار از آنها یكی كه داشت خواهد ناپذیري

 

. 

 مراجع

 شاپوریان رضا مدرسه، در كودک مشاوره و راهنمایی لین،ایزابل. ماک كالک .1

2. Galloway, D., & Rogers, C. (2000) . motivational style: A link in the relationship 

between school effectiveness and childrens behavior? .vol. 11 (2) : 16-25. 

3.Renk, K., Mckinney, C., Klein, J. & Oliveros, A. (2006) .childhood discipline percption 

of parents and current fanctioning in the femal college students. Journal of adolescence. 29, 

73-88 

 شهر دختر دبیرستانی آموزان دانش سوي از آموزشگاهی مقررات رعایت میزان بررسی(. 2830) فاطمه فالح، فرهنگ .4

 روان ي دانشكده ، ریزي آموزشی برنامه رشته ارشد كارشناسی ي نامه پایان ، 2832- 30 تحصیلی سال در كرج

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی

 :مدارس متوسطه در آموزان دانش انضباطی عملكرد ي كننده بینی پیش عوامل .( 1381 ) محبعلی گل، زاده حمداله .5

 علوم و شناسی دانشكده روان آموزشی، تحقیقات رشته ارشد كارشناسی ي نامه پایان میاندوآب، شهرستان مورد

 .انتهر دانشگاه تربیتی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         4 

 – جو روانی و خانواده عملكرد ي رابطه بررسی(. 2832)رضا مهر، خجسته و یوسفعلی عطاري، عباس؛ الهی، امان .6

 مشاوره، پژوهش هاي و تازه ها اهواز، شهر هاي دبیرستان اول سال آموزان دانش بین در ناسازگاري با كالس اجتماعی

 82 شماره

7.Tony, T.S. K.(2003). locus of control, attributional style and discipline problems in 

secondary schools. early child development and car, 173 (5) , 455-466. 

8.Mahmoudi,A.,& Betsur,N.(2010).Relationship between adjustment and self – esteem 

among adolescents, Asian Journal of development matters,3(1), 75-86. 

 خود پنداره و نفس عزت تحصیلی، پیشرفت با انضباط نمره ي رابطه بررسی(.  2830) قربانعلی سراج، محب جنتی .9

 تربیتی، شناسی ي روان رشته ارشد كارشناسی ي نامه پایان قوچان، شهر تحصیلی مقطع سه هر پسر آموزان دانش

 .مركزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

