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چكیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی عوامل موثر در بروز بیانضباطی و ناهنجاریهای رفتاری
دانشآموزان در کالسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است .جامعه آماری
پژوهش ،معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در
سال37ـ 83بودند .تعداد  671( 162نفر مرد و  369نفر زن) به صورت تصادفی ـ خوشه ای
انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه
محققساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 7/33 ،به دست آمد .نتایج پژوهش
نشان داد چهار حیطه (تواناییها و عملکرد معلم ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری دانش
آموزان ،نگرش والدین و محیطهای ورزشی خارج از مدرسه) در بروز بیانضباطی و
ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان موثرند .معلمان تربیت بدنی زن ،نقش نگرش والدین و
شرایط خانوادگی و معلمان مرد ،نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری
دانشآموزان موثرتر میدانند .همچنین نتایج نشانداد که نگرش منفی والدین به کالس
تربیت بدنی ،اختالفات و کشمکشهای مکرر والدین در محیط خانواده،عدم تسلط معلم
تربیت بدنی در اداره کالس ،عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی کافی و استاندارد ،تعداد
زیاد دانشآموزان در کالس ،استفاده از کلمات نامناسب در حین ورزش ،گروه دوستان و
همساالن ،و تماشای فیلمهای خشن و بازیهای کامپیوتری در بروز ناهنجاریهای رفتاری
دانشآموزان در کالسهای تربیت بدنی نقش مهمی دارند.
واژگان کلیدی :رفتارهای ناهنجار ،کالسهای تربیت بدنی ،بیانضباطی
*نویسنده مسئول:

Email: m.naderian@spr.ui.ac.ir
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مقدمه
انضباط ،محور اساسی در برنامههای آموزشی در کالسهای درس است .فونت نا ()2222
معتقد است بیانضباطی ،2ارتباط منطقی و دوسویه بین معلم و دانشآموز را برهم زده و میزان
یادگیری را به حداقل میرساند ( .)1در حال حاضر نظام آموزشی با مشکل پیچیدهای به نام
انضباط روبرو است .تدریس در کالسی که دانشآموزان عالقهمند و با انضباط دارد ،کاری به-
نسبت آسان است؛ اما همیشه در کالس دانشآموزانی هستند که به دالیل مختلف تربیتی و
عاطفی نمیتوانند چارچوب انضباطی و مقررات کالس را حفظ کرده و باعث ایجاد بینظمی در
کالس میشوند .شناسایی عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای رفتاری و بیانضباطی دانشآموزان
برای نیل به یک برنامهریزی متناسب با اهداف عالی آموزش و پرورش ،یک ضرورت است.
دانش آموزان ورزش را دوست دارند و به آن عشق میورزند .آنان در کالسهای تربیتبدنی
احساس آزادی بیشتر کرده و با عالقه به فعالیتهای ورزشی میپردازند .با توجه به ماهیت
عملی کالسهای تربیت بدنی ،بیانضباطی و ناهنجاریهای رفتاری در بین دانشآموزان بیشتر
مشاهده میشود؛ زیرا کمتر از خود اطاعت و پیروی نشان میدهند و یا میکوشند نوع مشارکت
فردی را خودشان تعیین کنند .بررسیها نشان میدهد بیانضباطی ،یک پدیده چند وجهی
است .در بررسی عوامل بیانضباطی ،زمینههای روانی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی مطرح
میشود.همچنین عوامل فردی و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری دانشآموزان ،شرایط زندگی
خانوادگی و روابط بین والدین و اعضای خانواده و تاثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه در
بروز ناهنجاریهای رفتاری در بین دانشآموزان گزارش شده است ( .)2-4مدرسه ،یک سازمان
پیچیده رسمی است و برای موفقیت میبایست همه نهادهای اجتماعی در یک راستا فعالیت
کنند .نهادهای خانواده و رسانهها ،نقش بسیارمهمی در موفقیت برنامههای آموزشی و تربیتی
ایفا میکنند .برقراری ارتباط تعاملی متقابل و موثر بین والدین ،معلمان ،دانشآموزان و
مسئوالن مدرسه یک ضرورت در فرآیند تربیت است .مدارس باید به طور مستمر با پدر و مادر
دانشآموزان ارتباط برقرارکرده و برای پیشگیری و حل مشکالت انضباطی ،تبادل نظر نمایند.
در حقیقت مدرسه ،خانواده و رسانهها میبایست شیوههای تربیتی ،آموزشی و تبلیغاتی
هماهنگی را اتخاذ کنند.
1

1. Fontana
2. Indiscipline
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هالپین )1191( 1معتقد است برنامههای رسانهها و وسایل ارتباط جمعی ،تاثیر انکارناپذیری در
رفتار کودکان تا سالمندان از یادگیری تا انحرافات برجای میگذارد ( .)5نتایج مطالعات اکیبا و
بیکر )2222( 2نشان میدهد که تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان از تماشای فیلمهای تلویزیون
تحریک یا تشویق میشوند و حرکات و برنامههای بازیگران را تقلید و در محیط مدرسه و بهویژه
کالسهای تربیت بدنی اجرا میکنند ( .)6آمادمو 3و فریر )2222( 4در بررسی علل و عوامل
بیانضباطی در کالسهای تربیت بدنی به سه سطح اشاره دارند .اولین سطح ،عوامل فردی
است .برخی دانشآموزان با رفتارهای نابهنجار خود بر عملکرد کالس تاثیر میگذارند .دومین
سطح شامل درگیری میان همساالن است و سومین سطح شامل تضاد میان برنامههای آموزشی
معلم با انتظارات و نیازهای دانشآموزان میباشد که ممکن است موجب خشونت و یا حتی
بزهکاری شود ( .)2سیدالك )1116( 5در پژوهشی تاثیر تسلط در انجام حرکات ورزشی دلخواه
دانشآموزان و مهارتهای فنی و آگاهیهای ورزشی معلمان را یکی از عوامل مهم برای
جلوگیری از بروز ناهنجاریهای رفتاری در کالسهای تربیت بدنی ذکر کرد ( .)9عالوه بر
مهارت و تخصص معلم ،وضعیت ظاهری هم یکی از عوامل مهم در جلوگیری از بروز
ناهنجاریهای رفتاری است .وضعیت ظاهری معلم از جمله داشتن تناسب اندام ،با انگیزه و
سرحال بودن و استفاده از پوشش مناسب ورزشی تا حد زیادی محبوبیت معلمان را در بین
دانشآموز افزایش میدهد .داشتن نشاط در حین تدریس ،ارائه برنامههای ورزشی مفرح و مورد
پسند دانشآموزان موجب میشود که آنان با روحیه و اطاعتپذیری بیشتری به ورزش پرداخته
و در نتیجه نافرمانی از دستورات معلم و بیانضباطی بین آنان کاهش یابد.
بسیاری از دانشآموزان ،فعالیتهای جسمانی در کالسهای تربیت بدنی را نوعی تفریح و
سرگرمی میدانند و معتقدند که فعالیتهای ورزشی صرفا برای نشاط ،تفریح و شادابی در
برنامه مدارس گنجانده شده است؛ بنابراین احساس آزادی بیش از حد کرده و با شوخی با
همکالسیها بیانضباطی شایع میشود .برخی از دانشآموزان تحت تاثیر نگرش منفی والدین
که معتقدند شرکت در فعالیتهای ورزشی باعث رکود و افت تحصیلی آنها خواهد شد در
کالسهای تربیت بدنی از معلم تبعیت نمیکنند .نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری دانشآموزان ،شرایط نامناسب زندگی خانوادگی ،طراحی
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نامناسب محیط آموزشی ،عدم وجود امکانات و تجهیزات استاندارد و کافی در مدرسه ،تعداد
زیاد نفرات کالس و نگرش منفی مسئوالن مدرسه به ورزش میتواند در بروز بیانضباطی و
ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان موثر باشد ( .)1،12نادریان ( )1399گزارش داد در سال
تحصیلی  ،1399 -91حدود  224مورد آسیبدیدگی و شکستگی استخوان در بین دانشآموزان
مدارس راهنمایی و دبیرستان استان اصفهان اتفاق افتاد که بیش از  62درصد حوادث ،به
خاطر شوخیهای دانشآموزان با همدیگر و بیانضباطی در کالسهای تربیت بدنی بوده است
( .)11البته تجزیه و تحلیل اقدامات بیانضباطی نشان میدهد که چنین رفتارهایی همیشه
توهینآمیز (آنچه که افکار عمومی اغلب اعتقاد دارند) نیست؛ بلکه دفاعی است که دانشآموز
برای حفظ شخصیت و کرامت خود نشان میدهد.
این پژوهش در نظر دارد عوامل بروز ناهنجاریهای رفتاری و بیانضباطی در کالسهای تربیت
بدنی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در چهار حیطه
عملکرد معلمان ،خصوصیات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری دانشآموزان ،نگرش والدین و
محیط خارجی را بررسی نماید.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری را  1426نفر از معلمان تربیت
بدنی مقاطع راهنمایی و دبیرستانهای شهر اصفهان تشکیل میدادند .نمونه آماری پژوهش،
 346نفر بودند که به روش نمونهگیری خوشهای از بین معلمان تربیت بدنی شاغل در مناطق
پنجگانه آموزش و پرورش اصفهان انتخاب شدند (جدول .)1ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه
محققساخته شامل  26سوال بود که در آن از پاسخگویان خواسته شده بود تا نظرات خود را
نسبت به عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای رفتاری در چهار حیطه تواناییها و عملکرد معلم،
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری دانشآموزان ،نگرش والدین و محیطهای ورزشی خارج از
مدرسه بر اساس مقیاس  5درجهای از خیلیزیاد ( )5تا خیلیکم ( )1در مقابل هر گویه
مشخص نمایند .بر اساس مطالعات پژوهشگر ،چهار حیطه مورد اشاره در بسیاری از مطالعات به
عنوان عوامل اصلی در بروز ناهنجاریهای رفتاری در بین دانشآموزان گزارش شده بودند.
روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان و صاحبنظران این حیطه در مواردی همچون
کیفیت سوالها ،ترتیب قرار گرفتن ،تنوع ،قابل فهم بودن و تعداد سوالها بررسی شد .پایایی
آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 2/11 ،برآورد گردید .تجزیه و تحلیل داده ها با نرمافزار (اس
پی اس اس )1نسخه  11انجام شد.
1. SPSS
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نتایج
نتایج پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل و به شرح زیر ارائه گردید.
جدول -1تعداد جامعه و نمونه آماری پژوهش
مقطع

جامعه آماری مرد

جامعه آماری
زن

راهنمایی

351

296

92

دبیرستان

213

346

121

91

جمع

244

632

223

145

جمع کل

نمونه آماری
مرد

نمونه آماری
زن
56

349

1326

نتایج جدول  2نشان میدهد که عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کالسهای تربیت بدنی
با میانگین  M=4/12دارای اولویت اول و برگزاری مسابقات ورزشی در کالسهای تربیت بدنی با
میانگین  ،M = 2/26دارای اولویت هفتم میباشند.
جدول -2میانگین ،انحراف معیار و درصد پاسخهای مربوط به عملکرد معلمان و مدرسه

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

درصد پاسخ ها (بسیار
زیاد -زیاد)

اولویت

عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره
کالسهای تربیتی بدنی

4/12

/15

%91/2

3

عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی
کافی و استاندارد

3/22

/14

%62/6

6

عدم نظارت دقیق بر حرکات دانشآموزان
توسط معلم

3/69

/1/12

%56/4

6

توقعات بیش از اندازه معلم از دانشآموزان
در کالسهای تربیت بدنی

3/22

/12

%33/9

1

کم اهمیت دادن مدیر مدرسه به درس
تربیت بدنی

3/51

1/11

%52/2

9

عدم آشنایی معلمان تربیت بدنی به
آموزش صحیح مهارتهای ورزشی

2/12

1/19

%36/6

2

تعداد زیاد دانشآموزان در کالسهای
تربیت بدنی

2/26

%1/12

32/1

2
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نتایج جدول  3نشان میدهد که تعداد زیاد دانشآموزان در کالسهای تربیت بدنی با میانگین
 M =4/21دارای اولویت اول و خستگی بیش از حد دانشآموزان ناشی از حضور در کالسهای
سایر دروس با میانگین  M=3/23دارای اولویت نهم میباشند .
جدول -3میانگین ،انحراف معیار ،درصد پاسخهای مربوط به ویژگیهای دانشآموزان
میانگین

انحراف
معیار

درصد پاسخها (بسیار
زیاد ،زیاد)

اولویت

تعداد زیاد دانشآموزان در کالسهای
تربیت بدنی

4/21

/12

%23/2

1

استفاده از واژهها و کلمات نامناسب در
حین ورزش کردن توسط دانشآموزان

3/22

1/19

%64/9

2

داشتن انرژی زیاد به دلیل کمبود
تحرك

3/54

1/11

%52/2

3

عدم شناخت دانشآموزان از اهداف
تربیت بدنی در مدارس

3/34

1/14

%55

4

کمتحرکی و تنبلی برخی از دانشآموزان

3/22

1/21

%46/5

5

بیعالقه بودن دانشآموزان نسبت به
کالسهای تربیت بدنی

3/23

1/32

%42/1

6

تفاوتهای بین دانشآموزان از لحاظ
قدرت جسمانی

3/19

1/13

%46/5

2

رقابت جسمانی بین دانشآموزان برای
جلب توجه و خودنمایی

3/22

1/26

%35/3

9

خستگی بیش از حد دانشآموزان ناشی
از سایر دروس

3/23

1/12

%35/2

1

گویهها

نتایج جدول  4نشان میدهد که نگرش منفی والدین نسبت به کالسهای تربیت بدنی با
میانگین  M=4/29دارای اولویت اول و اختالفات و کشمکشهای مکرر والدین با
میانگین M=2/26دارای اولویت پنجم میباشند.
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جدول -4میانگین ،انحراف معیار ،درصد پاسخهای مربوط به محیط خانوادگی و نگرش والدین
گویه ها

میانگین

درصد پاسخها
(بسیار زیاد -زیاد)

انحراف
معیار

اولویت

نگرش منفی والدین نسبت به
کالسهای تربیت بدنی

4/29

1/16

%52/9

1

سطح تحصیالت و پایگاه فرهنگی
خانواده

3/15

1/41

%54/1

2

بیتفاوتی والدین نسبت به درس تربیت
بدنی فرزندان

3/49

1/14

%35/2

3

جدایی و متارکه والدین

3/19

1/21

%32/4

4

اختالفات و کشمکشهای میان والدین

2/26

1/21

%21/5

5

نتایج جدول  5نشان میدهد که کمبود امکانات الزم برای آموزش تربیت بدنی در مدارس با
میانگین  ،M=3/93دارای اولویت اول و تماشای مسابقات ورزشی در خارج از مدرسه با میانگین
 M =3/1دارای اولویت پنجم میباشند.
جدول  -5میانگین ،انحراف معیار ،درصد پاسخها ی مربوط به کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسه
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

درصد پاسخها
(بسیارزیاد -زیاد)

اولویت

کمبود امکانات الزم برای آموزش تربیت بدنی در
مدارس

3/93

/15

%62/6

1

مشاهده رفتارهای نابهنجار رقابتهای ورزشی از
تلویزیون و الگو قراردادن آن

3/22

1/22

%51/2

2

مستعمل و غیراستاندارد بودن امکانات ورزشی موجود
در مدرسه

3/42

1/25

%52/1

3

الگوگیری از عملکرد قهرمانان ورزشی بیرون از
مدرسه

3/32

1/29

%45/1

4

تماشای مسابقات ورزشی در خارج از مدرسه

3/21

1/12

%42/9

5
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نتایج جدول  6نشان می دهد ،چهار مولفه عملکرد معلمان ،ویژگی دانشآموزان ،نگرش والدین
و کمبود امکانات و مکحیط خارج از مدرسه بر بروز رفتارهای ناهنجا و بیانضباطی دانشآموزان
موثر است .میزان تاثیر عوامل چهارگانه بر بیانضباطی یکسان نیست .بیشترین تاثیر مربوط به
نگرش والدین و کمترین تاثیر مربوط به کمبود امکانات بوده است.
جدول  -6تاثیر میانگین نمرات عوامل موثر بر بیانضباطی در کالسهای تربیت بدنی
عوامل موثر بر بیانضباطی

انحراف معیار

میانگین

F

P

عملکرد معلمان

2/554

3/19

3/51

2/23

نگرش والدین

2/655

4/222

4/151

2/221

ویژگی دانشآموزان

2/622

3/212

3/913

2/221

کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسه

2/956

3/134

5/441

2/214

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه پژوهشی ،ضرورت بررسی و آسیبشناسی پدیده بیانضباطی و بروز رفتارهای
ناهنجاردر بین دانشآموزان در کالسهای تربیت بدنی را اجتناب ناپذیر میسازد .نتایج پژوهش
نشانداد چهار عامل عملکرد معلمان و مدرسه ،خصوصیات و ویژگیهای دانشآموزان ،محیط
خانوادگی و نگرش والدین و محیط خارج از مدرسه بهویژه تبلیغات رسانهها و گروه دوستان و
همساالن در بروز ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان تاثیر بیشتری داشتهاند .از دیدگاه معلمان،
نقش خانواده در بروز ناهنجاری بسیار مهم است .با توجه به نقش انکارناپذیر خانواده و والدین
در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان ،عواملی از قبیل دیدگاه منفی والدین و بیتفاوتی آنها
به مشارکت ورزشی فرزندانشان در مدرسه و القای این دیدگاه که ورزش ،مخل پیشرفت درسی
آنان است ،دانشآموزان را نسبت به درس و کالس تربیت بدنی بیتفاوت میکند .همچنین
سطح فرهنگی خانوادهها و وجود تضاد و اختالفات خانوادگی میتواند در بروز ناهنجارهای
رفتاری دانشآموزان نقش داشته باشند .موردی که بسیاری از پژوهشگران از جمله فونت نا
( ،)2222اکیبا و بیکر ( )2222و نوربخش و زارعی ( )1395به آن اشاره میکنند؛ بنابراین
ارتباط موثر معلمان تربیت بدنی با والدین ،حضور مستمر آنان در جلسات انجمن اولیا و مربیان،
بیان اهمیت ورزش در رشد جسمانی و عقالنی دانش آموزان و ارائه برنامههای پیشنهادی در
نگرش مثبت والدین نقش موثر دارد.
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نتایج پژوهش نشان داد تواناییها ومهارتهای معلمان در بروز رفتارهای ناهنجار در کالسها
نقش موثر دارد .مواردی مانند عدم تسلط معلمان تربیت بدنی در اداره کالسها ،عدم آشنایی
آنان با اصول و مهارتهای تدریس ،نداشتن برنامههای متنوع ورزشی و مورد دلخواه دانش
آموزان ،بیتفاوتی و بیانگیزگی در کالس ،نبود وسائل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز و کافی و
عدم وجود فضاهای ورزشی مستقل در مدارس از دیگر عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای
رفتاری دانشآموزان میباشد .نقش معلمان در جهتدهی رفتارهای دانشآموزان در مطالعات
ناکپودیا ،)2229(1نادریان ( )1312و بنار ( )1391گزارش شده است .معلمان تربیت بدنی باید
با اقتدار و تسلط کامل و با جدیت نسبت به اجرای مهارتها و حرکات جسمانی مفید و مفرح و
نظارت دقیق بر همه رفتارهای دانش آموزان در کالس اقدام نمایند .رها کردن دانش آموز در
زمین ورزش و نداشتن برنامه مدون ،بروز بیانضباطی را به دنبال دارد .پیشنهاد میشود
معلمان در کالسهای ضمن خدمت و مربیگری شرکت نموده و ضمن آشنایی با روشهای
تدریس و بازیهای متنوع ورزشی ،در افزایش تواناییهای علمی و مهارتی خود بیفزایند .برای
ایجاد نظم بیشتر میتوان به عواملی مانند وضعیت ظاهری معلم ،نحوه حرکات ،نحوه لباس
پوشیدن و شیوه بیان کلمات و جمالت مثبت و ارزشی در کالسهای تربیت بدنی هم اشاره-
کرد.
نتایج پژوهش نشان داد محیط خارج از مدرسه مانند برنامههای رسانهها و وسایل ارتباطجمعی
و گروه همساالن تاثیر انکارناپذیری در رفتار دانشآموزان دارد .نتایج مطالعات اکیبا و بیکر
( )2222نشان میدهد که تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان از تماشای فیلمهای تلویزیون،
تحریک یا تشویق میشوند و حرکات و برنامههای بازیگران را تقلید و در محیط مدرسه و بهویژه
کالسهای تربیت بدنی اجرا میکنند .مشاهده رفتارهای ناهنجار از تلویزیون و تقلید از
رفتارهای غلط ورزشکاران در هنگام پخش مستقیم مسابقات ورزشی میتواند در بروز
ناهنجاریها و بیانضباطی در کالسهای درس نقش داشته باشند .توکار )2221(2و بنار
( )1391نیز بر این موضوع تاکید دارند .با توجه به الگوپذیری دانشآموزان از افراد برجسته و
قهرمانان و مشاهده عملکرد آنان از طریق رسانههای تصویری ،انتظار بروز رفتارهای غیرطبیعی
دانشآموزان زیاد است .معلمان تربیت بدنی باید در کالسهای تربیت بدنی با جمالت کوتاه در
مورد شاخصهای اخالقی در ورزش ،اصول بازیهای جوانمردانه و احترام با دانشآموزان
صحبت کنند .معلمان تربیت بدنی باید برای کالسهای تربیت بدنی در مدارس بر اساس سن و
1. Nakpodia
2. Tokar
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همچنین نیازهای دانشآموزان ،طرح و برنامه کالسی داشته و بتوانند رضایت دانشآموزان را
جلب کنند .برای موفقیت معلمان در درس تربیت بدنی در مدارس ،همکاری و مساعدت همه
نهادها و مسئوالن در ارتقا جایگاه درس تربیت بدنی ضروری است .فضاهای ورزشی مناسب و
استاندارد ،وسائل و تجهیزات کافی و استاندارد ،تعداد مناسب دانشآموزان در کالس  ،همکاری
والدین در ارائه ملزومات درس تربیت بدنی همراه با مهارت و تسلط معلمان در ارائه درس
تربیت بدنی ،اثربخشی آن را زیادتر کرده و در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و بیانضباطی
نقش عمده دارند.
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