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Abstract
Disciplinary rules and measures in the educational environment are an important factor in
forming the emotions and behaviors that affect students’ well-being in this way. Therefore,
identifying the role of the discipline process on the psychological well-being of children in
preschool centers was determined as the aim of the present study. The study used a qualitative
methodology and the research sample who were purposefully selected comprised 16 educators
working in preschool centers. The data collection tool was a semi-structured interview. The
qualitative analysis method was used to achieve the findings with a three-step coding
technique (open, axial, and selective). The results indicated that some disciplinary measures
had a positive role and others have a negative role on children's psychological well-being. The
process of discipline can positively affect children's psychological well-being through
pleasant disciplinary strategies and regulations that develop interpersonal relationships. On
the other hand, it can also have a negative effect on psychological well-being through
debilitating strategies of positive self-concept and disciplinary strategies and regulations that
threaten autonomy and independence. Accordingly, the establishment of participatory
discipline based on the development of relationships and positive feelings to promote the
psychological well-being of children in preschool centers is recommended to educators.
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Introduction
Child well-being as an essential
educational output is a goal beyond
acquiring knowledge and cognitive skills
in modern education (Gordeeva, et al,
2019). In addition to the family, well-being
promotion is closely related to education.
The classroom environment is a powerful
social force in children's lives (Bergin &
Bergin, 1999) that can affect children's
well-being directly and indirectly. Among
the constituent elements of the classroom
environment, the process of discipline is an
important and decisive element and factor
because mastering classroom interactions
affects students' cognitive, social and
emotional outputs (Roiste, et al., 2012; Sun
& Shek, 2012; Martin, 2003). Researchers
report on numerous disciplinary models
that teachers use in school and the
classroom (Lopes and Oliveira, 2017;
Wolfgang, 2009). The present study was
designed based on the premise that
different rules and practices that educators
in preschool centers use to control
behavior can affect the psychological wellbeing of children. To this end, the
following research questions were
formulated:
1. What is the psychological condition of
children in preschool centers from
educators’ perspective?
2. What is the discipline process like in
preschool centers?
3. What role does the discipline process
play in ensuring the psychological wellbeing of children in preschool centers?
Method
A qualitative approach and a qualitative
survey method was used in this study. The
statistical population of the study included
the educators who were employed in
preschool centers of a region in Tehran
during the academic year 2020-2021.
Then, sampling continued until theoretical
saturation was reached, and the final
sample consisted of 16 people. Research
data were collected using semi-structured
interviews. The instructors' answers to the

interview questions, after implementation
and validation, were coded using a threestage qualitative analysis method.
Results
According to the educators, the
psychological well-being of children in
preschool centers was not favorable.
Although two positive aspects of wellbeing, namely having a passion for play
and a passion for exploratory activities,
were somewhat evident in children's
behavior. However, due to characteristics
such as feelings of dissatisfaction and
anxiety, dependence and control, negative
relationships with peers, and weakness in
positive self-concept, a good assessment of
their psychological well-being could not be
done. On the other hand, the common
discipline in preschool centers was
teacher-centered
and
controlling.
Moreover, educators tried to control
children's behavior and establish order by
setting rules and rewarding and punishing.
In dealing with children's indiscipline,
educators acknowledged they took action.
These actions fell into three categories:
incentive strategies (such as rewards),
disciplinary strategy (such as exclusion
and blame), and corrective strategy (such
as counseling and education)
Regarding the role of educators'
disciplinary rules and strategies in the
quality of children's wellbeing, it can be
said that some common disciplinary
measures in preschool centers have a
positive role in maintaining and
developing children's psychological wellbeing. For example, regulations that
emphasize the development of positive
interpersonal relationships and strategies
that are more enjoyable for children
including determining the positive
consequences of behavior and teaching
skills through play and storytelling. On the
other hand, many disciplinary measures are
contrary to wellbeing and prevent it from
improving, including setting too restrictive
rules and controlling intervention methods
that threaten the child's autonomy and
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independence. Controlling children may
have a short-term effect on their behavior,
but it does not develop self-control in
children. On the contrary, controlling
affects children negatively because it leads
to aggression and hostile relations with
them. However, unfortunately, adults tend
to use their power to achieve immediate
adaptation. In addition, using negative
disciplinary methods such as embarrassing,
comparing, and giving negative feedback
undermines the child's positive selfconcept. This type of intervention caused
the child to be ashamed in front of his
peers and intensified jealousy and
competition between children. All these
cases can harm the child's positive selfimage, which is the primary basis of his
confidence and self-esteem.
Conclusion
Punishments and rewards make teachers
responsible for student behavior. Whereas
the teacher's goal in the discipline should
focus on fostering an environment in
which children experience a good
understanding of their decision and are
influenced to internalize social values and
behaviors. The ultimate goal of discipline
is not just about getting children to obey
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but self-control, growth, and health. It
requires establishing disciplines based on
the development of positive relationships,
creating satisfaction and acceptance, and
accepting the child's right to participate
and independence in personal actions and
decisions. This can eventually lead to the
transformation of children's psychological
well-being.
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چکیده
دانشآموزان استکه
شکلگیری عواطفورفتار 
قوانینواقداماتانضباطيرایجدرمحیطآموزشيعامليمهمدر 
ميتواندازاینمسیر،بهزیستيآنانرامتأثرسازد؛ازاینرو،هدفاینپژوهش،شناسایينقشفرآیندانضباطبربهزیستي

بهواسطۀ روش پیمایش کیفي حاصل شد.
پیشدبستاني بود که دستیابي به آن  
روانشناختي کودکان در مراکز  
شرکتکنندگان در پژوهش ،بهروشهدفمند،از بین مربیانمشغولبهفعالیتدرمراکزپیشدبستاني انتخابشدند و

دستیابي
دادههامصاحبۀنیمهساختاریافتهبود.برای 
جمعآوری 
پسازمصاحبهبا16نفر،اشباعنظریحاصلشد.ابزار 
استفادهشد.نتایجحاکيازآنبود

مرحلهای(باز،محوریوانتخابي)


کدگذاریسه
بهیافتههاازروشتحلیلکیفيبافن
که بعضيازاقداماتانضباطي بر بهزیستيروانشناختيکودکان ،نقشمثبت و برخيدیگر نقشمنفي دارند .فرآیند
روابطبینفردی،بربهزیستيروانشناختيکودکان

بهواسطۀراهبردهایانضباطيخوشایندومقرراتتوسعهدهندۀ
انضباط 
تضعیفکنندۀ خودپندارۀ مثبت و همچنین ،راهبردها و مقررات انضباطي

نقش مثبت داشت و ازطریق راهبردهای 
بهجای گذاشت.بر اساس این،برقراریانضباط
تهدیدکنندۀ خودمختاریواستقالل،تأثیرمنفيبربهزیستيروانشناختي  
پیشدبستانيبه
بهمنظورارتقایبهزیستيروانشناختيکودکاندرمراکز 
مشارکتيمبتنيبرتوسعۀروابطواحساسمثبت 
ميشود .
مربیانتوصیه 
پیشدبستاني
پیشدبستاني،مربیان 
هایکلیدی :انضباط،بهزیستيروانشناختي،کودکان 
واژه 
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مقدمه

اعمالمداخالتتربیتيبرای ارتقای بهزیستيکودکان

دورهای
دورانکودکيمرحلۀاساسيرشدانساانو 

دارند( .)Shoshani & Slone, 2017

شااکلگیااریساااختار

پراهمیااتدرتحااولرواناايو

بهزیستي به معنای وضعیت مطلوبي از خوشبختي،

شخصیتفردمحسوبمايشاودکاهاثارآندرتماامي

سالمتي و سعادتمندی ،حق کودکان است که در

زندگيباقيميماند.براساساین،کودکانمهامتارین

بینالمللي حقوق کودک ( 4)CRCیک
پیماننامۀ  


گروههدفبرایمداخالتتربیتاياناد.رشادروانايو

ارائه شده
چارچوب برای درک بهزیستي کودکان  

اجتماعيبهمعنایتوانمندشادندرمهاارتهاایيمانناد

اشاره شدهکهتأمین
بهطورضمني ،
پیماننامه ،
است.در 

برقااراریروابااطمثباات،1بیااانوتنظاایماحساساااتو

حقوق کودکان بهمعنایتضمین بهزیستيورفاهآنان

اعتمادبااهنفااس،2اولویااتاصااليدرآمااوزشاوایاال


است ( .)Ben-Arieh & Frones, 2011حقوقي مانند

کودکياست()Oades et al., 2011؛زیرااینزمینهاز

امنیت ،توجه به بهترین منافع کودک ،دسترسي به

بیناايکنناادۀسااالمتروانآیناادهاسااتو
پاایش 
رشااد 

مراقبتهای بهداشتي،آزادیبیان،مشارکت

آموزشو

ميتواندداربستيمحکمیاضعیفبرایمسیرهایمثبت

در اجتماع ،شرایطي در راستای توسعۀ بهزیستي برای

یااامنفاايسااالمتفااردفااراهمسااازد( & Shonkof

کودکمحسوبميشوند( .)Edberg, 2009

.)Phillips, 2000

از منظر حقوق کودک ،بهزیستي ،تأمین حقوق

پژوهشگران عوامل زیادی را در رشد روان و

کودک و ایجاد فرصت برای او است تا در پرتو آن

مهمترین
شخصیت کودک مطالعه کردهاند .یکي از  

توانایيها ،مهارتها و پتانسیل او شکوفا شوند

عوامل ،بهزیستي 3فرد است که سطح باالی آن به

(.)Bradshaw et al., 2007بهزیستيجنبههایمختلفي

اعتمادبهنفس و تحول عاطفي  -اجتماعي در

افزایش 

ميتوان درسه بعد خالصهکرد:
راشاملميشود که 

ميانجامد (.)Dwivedi & Harper, 2004
آینده  

جسمي ،اجتماعي و روانشناختي .از این بین ،بهزیستي

مهمتریننهادهایزندگيکودکان
مدرسهوخانوادهاز 

روانشناختي ،5به معنای احساس مثبت و عملکرد مؤثر

هستند که نقش مؤثری بر بهزیستي آنان دارند و با

داشتن( ،)Huppert, 2009زمینهساز تحولروانياست

مهمتر و
بزرگترشدن کودکان ،مدرسه به عامل  


وبهشکوفایيوکامیابيانسانمنجرميشود ( Linley

تأثیرگذارتریدرزندگيامروزوآیندهکودکانتبدیل

 .)& Joseph, 2004کودکاني که نمرات باالتری در

ميشود ()Bradshaw et al., 2007؛ بنابراین ،بهزیستي


بهزیستيروانشناختيدارند،عملکردبهتریدرارتباطبا

بهعنوان یکبروندادتربیتيمهم،هدفيفراتر
کودک 

دیگران ،یادگیری حل مسئله و همدلي دارند

ازکسبدانشومهارتهایشناختيدرتعلیموتربیت

(.)Dwivedi & Harper, 2004ارتقایبهزیستيعالوه

ميآید (.)Gordeeva et al, 2019
بهشمار  
مدرن  

آموزشوپرورشدارد؛به

برخانواده،رابطۀتنگاتنگيبا

آسیبپذیری آنان

تمرکزبربهزیستيکودکانبهدلیل

آموزشو

همانگونه که 
همین دلیل ،در عصر حاضر  

ازاهمیتبسیاریبرخورداراست( Ben-Arieh et al.,

بهعنوان یکحقبرایکودکدرنظرگرفته
پرورش  

 )2014ومربیانکودک موقعیتمنحصربهفردی برای

بهجای
ميشود،ابزاریبرایارتقایبهزیستينیزهست؛ 


1

. positive relationships
. self- confidence
3
. well-being
2

4

. Convention on the Rights of the Child
5
. psychological well-being

دبستانيرامتأثرميسازد؟


آیامحیطآموزشيبهزیستيروانشناختيکودکانپیش

وسیلهای برایکنترلاجتماعيباشد
اینکه مانندگذشته 
( .)Kosher et al., 2014

آمنهعاليوهمکاران 
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عالوه بر این ،تجارب اجتماعيشدن کودکان در
مدرسه به تقویت یا تضعیف خودپندارۀ کودکان

ریف ( )1995بهزیستي روانشناختي را در گرو

( Kroesbergen et al., 2015; Wigfield & Eccles,

ميداند:پذیرشخود،1خودمختاری،2
تأمینشششرط 

 )2000تغییرباورهایانگیزشيوصالحیتهای رشدی

ارتباطمثبتبادیگران،3هدفمندی،4تسلطبرمحیط5و

( )Wang & Hofkens, 2019آنان منجر ميشود و

رشد شخصي .6سلیگمن ( )2011نیز آن را شامل

ميگذارد.
بهنوبۀخود،بربهزیستيروانيوتحصیلياثر 


احساسات مثبت ،روابط مثبت ،درگیری در فعالیت،

همچنین ،طبقیکفراتحلیلبر 61مطالعۀ پژوهشي از

مؤلفهها،
ميکند .باتوجهبهاین 
معناوموفقیت معرفي 
بهزیستيروانشناختي کودکانوابستهبهکیفیتونوع
فعالیتهایي استکهدرآندرگیرند( McDoola et

 .)al., 2020به میزاني که فرد در حین عملکردن در
محیطاجتماعي،مراقبت،مشارکتوحمایتدریافت
ميکند،سطحباالتریازبهزیستيراتجربهخواهدکرد

(.)Desai, 2010; Hyson, 2004وقتينیازهایرواني
کودکاندرتعاملروزانهومعاشرتدرمحیطمدرسه
ميشود ،به احتمال زیاد ،آنها در زمینههای
تأمین  
مختلف تحصیلي ،عاطفي و اجتماعي توانمندترند و

سال2000تا،2016جوکالسمملوازارتباطاتمثبت
با شایستگي اجتماعي ،بهزیستي روانشناختي ،انگیزه و
مشارکتیادگیرندگانرابطۀمثبتدارد( Wang et al,

 .)2020دراینراستا،آموزشراهبردهایخودگرداني
()Naderi et al., 2019وتقویترفتارهاومهارتهای
اجتماعي ( Barghi Irani et al., 2015; Ataie

 )Moghanloo & Ataie Moghanloo, 2015نیز
بهزیستيرامتأثرميسازد .
شناخت و

پژوهشها ،رفتارها ،

هرچند طبق 

سازگارانهای را تجربه

درنهایت ،بهزیستي روانشناختي 

انگیزههای فرد  ،محرک بسیار مهمي در بهزیستي


ميکنند( .)Ryan & Deci, 2000


ميشوند ( Lyubomirsky et al.,
روانشناختيمحسوب 

طبقپژوهشدانیلسون(،)2011وجودویژگيهایي

 ،)2005این بدان معنا نیست که بهزیستي قابل

مانند گرمي ،امنیت ،پیوستگي و روابط باکیفیت بین

دستکاری نیست؛ بلکه ميتوان با اعمال مداخالتي


کودک با معلم و همساالنش از بهزیستي روانشناختي

انگیزههای فرد

که باعث تغییر در رفتارها ،شناخت و 

ميکند .شوشاني و اسلون ()2017
کودکان حمایت  

ميشوند ،در راستای تحول بهزیستي اقدام کرد


دریافتند مداخالت مبتني بر روانشناسي مثبت ،اعم از

فراهمکردن این
( .)Huppert, 2009مدارس برای  

بازیهای شاد و
ایجاد روابط مثبت معلم با کودک  ،

محیطهای ایدئالي هستند ( Peterson,

فرصتها ،


فعالیتهای علمي جذاب بر بهزیستي روانشناختي

)2006و توجهبهبهزیستيدرهمۀ دورههای تحصیلي

کودکان  3تا  6سال اثربخش است و طبق پژوهش

کودکاولویتدارد()Kern et al., 2015؛امابهدلیل

سادات و بدری گرگری ( )2018از فرسودگي
ميکاهد .
تحصیليدانشآموزان 


احتمال ظهور زودهنگام مشکالت رفتاری ،نیاز به
برنامههای
سرمایهگذاری اجتماعي و عاطفي در  

ميشود ( Hemmeter et al.,
پیشدبستاني احساس  


1

. self-acceptance
. autonomy
3
. positive relations with other people
4
. purpose in life
5
. environmental mastery
6
. personal growth
2

 )2006و تمرکز بر ارتقای سالمت روان کودکان در
ازدبستان حائز اهمیتاست ( & Shonkof
دورۀ پیش  

 .)Phillips, 2000
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محیط کالس یک نیروی اجتماعي قدرتمند در

دانشآموزان،
اگرچهانضباطکالسيوکنترلرفتار 

زندگيکودکاناست()Bergin & Bergin, 1999که

زمینهساز تدریسبهترمعلموافزایش
طبقتفکررایج ،

بهطور مستقیم و غیرمستقیم اثر
بر بهزیستي کودکان  

دانشآموزان در یادگیری است ،باید اذعان
تمرکز  

تشکیلدهندۀ محیط کالس،

ميگذارد .در بین عناصر 


داشتپیشرفتتحصیليکهبهقیمتتضعیفبهزیستي

فرآیندانضباط 1یکعنصروعاملمهموتعیینکننده

دانشآموزان حاصل شود ،یک موفقیت تربیتي نیست


است؛ زیرا با تسلط بر تعامالت کالسي ،بروندادهای

برخالف این
(.)Gordeeva et al, 2019براساس این ،

دانشآموزان را متأثر
شناختي ،اجتماعي و عاطفي  

باورسنتيکهصرفزمانبیشتربرایسالمتروانو

ميسازد (Roiste et al., 2012؛ ;Sun & Shek, 2012


بهزیستي کودکان به غفلت از یادگیری آموزشگاهي

 .)Martin, 2003

ميشود ( ،)Bonell et al., 2013باید نتایج
منجر  

انضباط در مدرسه به معنای سیستمي از قوانین،

غیرشناختيآموزشيمانندبهزیستيرادرکنارپیشرفت

پیامدها و راهبردهایي است که با هدف کنترل رفتار

همزمان
تحصیلي،اهدافمهممدرسهدرنظر گرفتو 

ميشود ( Winkler,
دانشآموزان و حفظ نظم اجرا  


به ارتقای آنها اهمیت داد ( Opdenakker & Van

 .)2016مربیان و معلمان با اعمال انضباط در کالس

;.)Damme, 2000

سعي دارند محیطي ایمن و منظم برای یادگیری

ميتوانند به تحول یا
فرآیندهای انضباطي چگونه  

کودکان فراهم کنند؛ اما مسئله به این سادگي نیست؛

تضعیفبهزیستيکودکانمنجرشوند؟وینکلر()2016

جنبههای آموزش است.
انضباط از چالشبرانگیزترین  

ميدارد تا کنون پژوهشگران ،کمتر به مطالعۀ
اذعان  

انضباط کالسي برای معلمان در  5سال اول تجربه

دانشآموزان در حین اجرای یک
وضعیت بهزیستي  

بهویژه برای
کاری یکي از دغدغههای اصلي است؛  

مدلها و
داشتهاند؛ در حالي که  
برنامۀ انضباطي توجه  

حرفهای
مربیانکودکانخردسال؛بنابرایننیازبهتوسعۀ 

شیوههای مختلفانضباطيممکناستاثراتمتفاوت

دراینزمینهاحساسميشود( .)Ritz et al., 2014

دربهزیستيروانشناختيکودکانداشتهباشد .

یافتههای پژوهشي ،کاربرد استراتژیهای
طبق  

بيشماری خبر
مدلهای انضباطي  
پژوهشگران از  

کنترل مستقیم در انضباط ،با سرکشي و مقاومت

ميدهند کهمعلماندرمدرسهوکالسدرساستفاده


کودکان همراه است ( ;Gilman et al., 2009

ميکنند ( Lopes & Oliveira, 2017; Wolfgang,


.)Kovacova et al., 2017; Jewell et al., 2008

بندیهای دوگانه مختلفي
دسته 
مدلها در  
 .)2009این  

غالباً مربیان برایکاهشبدرفتاری کودکاندرکالس

سهلگیرانه
سختگیرانه و 

مدلهای 
شدهاند؛  
قرارداده  

بهاعمالکنترلبیشترمتوسلميشوند وکنترلبیشتربه

مدلهای پیشگیرانه و واکنشي
(  ،)O'Leary, 1995

افزایش ناسازگاری با قوانین ،درگیری با همساالن و

( )Lewis et al., 2005و انضباط معلممحور 2و

حتي تخریب اموال ميانجامد ( Mesrabadi et al.,

وجهتمایز عمده
دانشآموزمحور  .)Martin, 2003( 3


 .)2014; Bear et al, 2002این چرخۀ معیوب ادامه

بندیهای دوقطبي ،میزان قدرت معلم و
تقسیم 

در این 

ميیابد تااینکهانضباطبهمنبعاصلياسترسمربیانو


میزان تفویض قدرت و اختیار انتخاب و عمل به

دانشآموزانتبدیلميشود .


استراتژیهای برگرفتهازهریکاز

دانشآموزان است.

مدلهای انضباطي ،اثرات مختلف و گاه متضاد بر

2

. discipline

1

. Teacher-Centered discipline
. Student-Centered discipline

3

دبستانيرامتأثرميسازد؟
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ميگذارد؛ استراتژیهای انضباطيمثبتمبني
کودکان 

ميشود( Jansen,
نیمهساختارمندبررسي 
طریقمصاحبۀ 

برتشویقوهمدلي،بهزیستي وآموزشمؤثرکودکان

 .)2010

رادرکالس درستسهیلميکند ( Bagheri et al.,

قلمرو پژوهش شامل مربیاني بود که در سال

2018; Ling-wang & Yuan Kuo, 2019; Lohre et
سختگیرانه

)al., 2010؛درحاليکهکنترلوانضباط

پیشدبستاني منطقۀ دو
تحصیلي 1399-1400درمراکز 

پیشبینيکنندۀ مشکالت رفتاری و هیجاني کودکان

است ( .)Olson et al., 2011سبک انضباطي
دانشآموزان و
سازگارانهتر  

رابطهمحور نیز با رفتار 

مسئولیتپذیری آنان رابطه دارد و درمقابل ،انضباط

حواسپرتيبیشتروعاطفهمنفينسبتبهمعلم

تنبیهيبا
همراهاست( .)Lewis et al., 2008
با توجه به گزارشهای پژوهشي در زمینۀ تأثیر
ویژگيهای رواني،

روشهای مختلف انضباطي بر 

دانشآموزان ،مطالعۀ حاضر بر
اجتماعي و عملکرد  
مبنای این پیشفرض طراحي شده است که قوانین و
پیشدبستانيبرای
اقداماتمختلفيکهمربیاندرمراکز 
ميگیرند ،بر وضعیت
کنترل رفتار کودکان به کار  
ميگذارد؛بنابراین،
بهزیستيروانشناختيکودکانتأثیر 
هدف اصلي این پژوهش ،مطالعۀ چگونگي این
تأثیرگذاری با توجه به تجارب و گزارشهای مربیان
است .برای نیل به این هدف ،سه سؤال پیگیری شده
است -1 :وضعیت بهزیستي روانشناختي کودکان در
پیشدبستاني از نظر مربیان چگونه است؟ 
مراکز  
پیشدبستاني چگونهاست؟
-2فرایندانضباطدرمراکز 
 -3فرایند انضباط چه نقشي در تأمین بهزیستي
پیشدبستانيدارد؟ 
روانشناختيکودکاندرمراکز 

درشهرتهرانمشغولبهکار بودند.مربیانيکهبیشاز
سهسالسابقۀ مربیگریداشتندومدرکتحصیلي آنها
رشتههای مرتبط بود و
کارشناسي و باالتر از آن در  
بهعنوان
موافق مشارکت در پژوهش بودند  ،
شرکتکنندگان پژوهش انتخابشدند و اشباع نظری

پسازمصاحبهبا16نفرحاصلشد .
ابزار سنجش :دادههای پژوهش با استفاده از
جمعآوری شدند .با توجه به
نیمهساختارمند  
مصاحبۀ  
مباني نظری موضوع ،فرم اولیۀ مصاحبه در دو حوزۀ
انضباطوبهزیستيروانشناختي طراحيشدوچندنفر
ازاساتید،آنرا اصالحوتأییدکردند .مصاحبه شامل
چندسؤالعموميدر زمینۀ تجربه کاریوتحصیالت
زمینههای انضباط (شامل:
بود وسؤاالتتخصصيدر 
قوانین ،بدرفتاریهای شایع ،اقدامات انضباطي رایج و
اثربخشيآنها)وبهزیستيروانشناختيکودکان(شامل:
مؤلفههای  بهزیستيونقشقوانینواقداماتانضباطي
مؤلفهها) است .به دلیل شیوع ویروس
بر هریک از  
کرونا و محدودیت در ارتباط اجتماعي ،پژوهشگر
بهمنظور
مصاحبهها را ازطریق تماس تلفني انجام داد  .

مصاحبهها بارضایت

یافتههای پژوهش،
افزایشروایي 
آگاهانۀ شرکتکنندگان ضبطوثبت شدودراختیار
هرمربيقرارگرفتتاصحتآنرابررسيکنند.متن
مصاحبهدربخشپیوستآمدهاست .

روش
بهمنظور
شرکتکنندگان  :

روش،قلمروپژوهشو
دستیابي به هدف پژوهش ،از روش پیمایش کیفي1
استفاده شد .در این روش ،مسئله با توجه به تنوع
ویژگيهاوتجاربموجوددریکجمعیتمشخصاز


روش اجرا و تحلیل :برای اجرای پژوهش ابتدا
پیشدبستاني ،با
ازطریق هماهنگي با مدیران مراکز  
مربیانارتباطبرقرارشد وافرادیکهموافق مشارکت
در پژوهش بودند ،در مصاحبه شرکت کردند .پاسخ
مربیان به سؤاالت مصاحبه پس از پیادهسازی و تأیید
مرحلهای اشتراوس و

روایي ،به روش کدگذاری سه 

. qualitative survey research

1

پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالهشتم،شمارهاول،شمارهپیاپي(،)29بهار1401
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بدینصورتکهدر
کوربین()2008تحلیلکیفيشد؛ 

بدین صورت کهدرمرحلۀ اول ،کدهای
تحلیلشدند؛  

ابتدا کدهای باز ازطریق شناسایي مقولههای اولیه با

بهطور جداگانه به هریک از این دو مقوله
توصیفي  

تقطیعاطالعاتمعناداردربارۀمفاهیمپژوهشاستخراج

اختصاص داده شدند .سپس با توجه به مسئلۀ اصلي،

شدند،سپسبامقایسۀکدهایاولیهوکشفمقولههای

مقولههای معنایي با مقایسه و تحلیل کدهای توصیفي

معنایي از دل این اطالعات ،کدهای محوری استنباط

در مرحلۀ قبل استخراج شدند .در ادامه ،ابتدا کدهای

دستهبندی کدهای
شدند.درنهایت،کدهایانتخابياز 

دستآمده در حوزۀ انضباط و بهزیستي روانشناختي
به 


محوری حاصل شدند .برای تأیید روایي بیروني

يشوند وسپسبه
بهطور جداگانه دراینمقالهارائهم 


یافتههای پژوهش ،ابتدا هر سه پژوهشگر الگویي از

کدهایمربوطبهسؤالاصليپرداختهخواهدشد .

کدگذاریطراحيکردندوکدهاینهایيازمقایسهو

وضعیت بهزیستي روانشناختي کودکان در مراکز
شدبستاني :براساس تحلیل پاسخ سؤاالت حوزۀ
پی 

انتخابمواردتوافقيبهدستآمدند .


یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر ازطریق تحلیل کیفي
شرکتکننده درپژوهش

پاسخهای ارائهشده ازمربیان

بهمنظور دستیابي به هدف اصلي
استخراج شدند  .
پژوهش که شناسایي نقش فرآیند انضباط در تأمین
پیشدبستاني
بهزیستي روانشناختي کودکان در مراکز  
است ،ابتدا دو مقولۀ بهزیستي روانشناختي و فرآیند

بهزیستي روانشناختي در این پژوهش 22 ،کد اولیه
استخراجشدوپسازبررسيارتباطآنهابایکدیگر6،
کد محوری برایپاسخبهسؤالاولپژوهش به دست
يکنندۀ
آمد .این  6کد نیز در دو مقولۀ جنبههای نف 
جنبههای مؤید بهزیستي
بهزیستي روانشناختي و  
گروهبندی شد.
روانشناختي ،بهعنوانکدهایانتخابي ،
تحلیل مذکور در جدول  1گزارش شده است:

پیشدبستانيبهطورجداگانهبررسيو
انضباطدرمراکز 
جدول  :1مؤلفههای بهزیستی روانشناختی کودکان در مراکز پیشدبستانی
Table 1: Components of psychological well-being of children in preschool centers
کدهایانتخابيکدهایمحوریکدهایباز 
احساسناخشنودی 

هاینفيکننده


جنبه
بهزیستيروانشناختي 

وابستهوتحتکنترلبودن 
روابطبینفردیمنفي 

ضعفدرخودپندارهمثبت 

جنبههایمؤیدبهزیستي
 
روانشناختي 

اضطرابیادگیری،اضطرابجدایي،خستگيوبيحوصلگي ،

عالقگيبهفعالیتهایآموزشي 


بي
پیروی از قوانین تحمیلشده ،وابستگي به دیگران در انجام تکالیف،
خودکنترليضعیفدررفتار،فرصتکمبرایبازیآزادوتفریح .
پرخاشگریباهمساالن،گوشهگیری،جروبحثبادوستان ،

ضعفدرحلمسائلبینفردی .
شدنبادیگران،اعتمادبهنفسکمدرکارها ،


ناخشنودیازمقایسه
توجهبیشازحد،تالشکمبرایموفقیت .

جلب


شوروشوقداشتن 

رویاپردازی،بازیهایخیاليهدفمند .


اشتیاقبهاکتشاف 

کنجکاویوپرسشگری،میلبهفعالیتآزادوخودکاوی ،
لذتازتجربههایجدید .


طبقجدول،1مواردیازقبیلاحسااسناخشانودی،

جنبااههااای

بااهعنااوان
ضااعفدرخودپناادارۀمثباات 1

وابستهوتحتکنترلباودن،رواباطباینفاردیمنفايو

يکنناادۀبهزیسااتيروانشااناختيشناسااایيشاادندکااه
نفا 
. Positive self-concept

1

دبستانيرامتأثرميسازد؟
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شاااملکاادهایبااازبساایاریانااد؛ازجملااهاضااطراب

شدبستاني :برای پاسخ
فرآیند انضباط در مراکز پی 

یاادگیری،پرخاشااگریباااهمسااالن،پیاارویازقااوانین

پاسخهای مربوط به سؤاالت
به سؤال دوم پژوهش  ،

تحمیلشدهوناخشنودیازمقایسهشدنباادیگاران.دو

شدبستاني تحلیل
مصاحبه در حوزۀ انضباط مراکز پی 

مؤلفۀاشتیاقبهاکتشافوشوروشوقداشتننیزمؤیاد

کدبازبهدستآمد.سپسبابررسيارتباط

شدو 50

بهزیستيروانشناختيکودکاناستوشاامل5کادبااز

معنایيمفاهیماولیهبایکدیگر5،کدمحوریاستخراج

یهااایخیاااليهدفمناادولااذتاز
هسااتند؛مانناادباااز 

شدواینکدهایمحوریدردوگروهمقرراترفتاری

تجربههایجدید.


و راهبردهای انضباطي پژوهش جای گرفتند .نتایج
شدهاند :
گزارش 

حاصلشدهدرجدول2

جدول  :2مؤلفههای فرآیند انضباط در مراکز پیشدبستانی
Table 2: Components of the discipline process in preschool centers

کدهایانتخابي 

کدهایمحوری 

کدهایباز 

نظافت کالس ،رعایت نظافت شخصي ،اجازهگرفتن ،رعایت آداب معاشرت توسط
مربي و کودک ،حضور بهموقع ،احترام به دیگران ،ارتباط مثبت با یکدیگر ،رعایت

رفتارهایتوصیهشده 


حقوق دیگران ،پیروی از برنامه کالس ،رعایت نظم نسبت به لوازم شخصي،
کالسيها،پوشیدن


نسبتبهرفتارشخصي،همیاریباهم
خودکفایي،مسئولیتپذیری


مقرراترفتاری 

لباسفرم،کمکبهمربي،پشتکاردرفعالیتهاوخودکنترلي.

خشونتفیزیکي،دویدندرکالسوراهروها،فریادزدن،پرخاشگریکالمي،استفاده
رفتارهایمنعشده 


کردن،عدممسئولیتپذیرینسبتبهرفتاروگفتار،


ازوسایلشخصيجذاب،مسخره
خبرچیني،زورگویي،برداشتنوسایلدیگرانودزدی .

راهبردهایتشویقي 
راهبردهای

راهبردهایتنبیهي 

انضباطي 

جایزهدادن،تشویقرفتارهایمثبتنوآموزدرجمع،نوازشودلسوزی،تابلویامتیاز،

ستارهواستیکردادن،تشویقکالمي،تقویتکنندۀفعالیتي .

ارجاعبهمدیر،محرومیتفردی،تعلیقازمدرسه،محرومیتگروهي،تذکردادن
بهصورتمستقیم،تهدیدکردن،اخراجازکالس،سرزنشوتحقیر .

ارجاعبهمشاور،آموزششناختاحساسات،آموزشازطریقنمایشخالقو

راهبردهایاصالحي 

قصهگویي،گفتگویگروهي،گفتگویفردی،واگذاریمسئولیتبهکودک،

صورتغیرمستقیم،نادیدهگرفتنبدرفتاری .


تذکردادنبه

طبق جدول  ،2مقررات رفتاری شامل رفتارهایي

راهبردهای انضباطي بهعنوان دومین کد محوری

است که ازنظر مربیان شرکتکننده در پژوهش،

فرآیند انضباط ،اقداماتياند که مربیان و مدیران برای

مطلوب بوده و به کودکان توصیه شده است؛ مانند

اجرای قوانین و مواجهه با خوشرفتاری و بدرفتاری

رعایتنظافتشخصي،رعایتحقوقدیگران،حضور

کودکان پیشدبستاني به کار ميگیرند .در این

بهموقع وغیره یارفتارهایيکهکودکاناز انجامآنها


پژوهش،اقداماتانضباطيبهکاربستهشدۀمربیاندر3

منع شدهاند ،زیرا نامطلوب فرض ميشود ،مواردی

گروهراهبردهایتشویقي،تنبیهيواصالحيطبقهبندی


ازقبیلخشونتفیزیکي،پرخاشگریکالميواستفاده

شدند .

ازوسایلشخصيجذابوغیره .
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نقااشانضااباطبااربهزیسااتيروانشااناختيکودکااان

کودکااانانااد؛مانناادراهبردهااایانضااباطيخوشااایندو

پاایشدبسااتاني :درراسااتایپاسااخگویيبااهسااؤالسااوم

مقرراتتوسعهدهندۀروابطبینفردیومقولههاایيکاه

پاااژوهشحاضااار،بعااادازتحلیااالمجاااددکااادهای

بهنقشمنفيانضاباطمنجارمايشاوند؛یعناياقادامات

شناساااایيشااادهدردوحاااوزۀانضاااباطوبهزیساااتي


تهدیدکنندۀخودمختااریواساتقاللونیازراهبردهاای

روانشناختي،دوکدانتخابيتعیینشد؛مقولاههاایيکاه

تضااعیفکنناادۀخودپناادارۀمثبااتکودکااان.کاادهای

نشاندهندۀنقشمثبتانضباطبربهزیساتيروانشاناختي

شدهاند .
گزارش 

ذکرشدهدرجدول3

جدول  :3مؤلفههای نقش انضباط در بهزیستی روانشناختی کودکان پیشدبستانی
Table 3: Components of the role of discipline in the psychological well-being of preschool children

کدانتخابي 
نقشمثبتانضباطدر 
بهزیستيروانشناختيکودکان 

نقشمنفيانضباطدر 
بهزیستيروانشناختيکودکان 

کدهایباز 

کدهایمحوری 

تعیینپیامدهایمثبترفتاری،آموزشرفتار

راهبردهایانضباطيخوشایند 

هایکودکمحور 


مطلوبازطریقفعالیت
تأکیدبرروابطمثبتباهمساالن،تقویتهمکاری

دهندۀروابطبینفردی 


مقرراتتوسعه

وکارگروهي 

قوانینوراهبردهایتهدیدکنندۀخودمختاریو

ازحدمحدودکننده،روشهای


قوانینرفتاریبیش

استقالل 

ایوکنترلگرانه 


مداخله

راهبردهایتضعیفکنندۀخودپندارۀمثبت 


کردندرجمع،مقایسهکردنبایکدیگر،


شرمنده
بازخوردمنفيدادنبهرفتار 

با توجه به جدول شماره  ،3راهبردهای انضباطي

باصدایبلندتشویقشکنندیایکبرچسببهنمودار

خوشایند بهعنوان اولین کد محوری شامل تعیین

امتیازاتاواضافهميکنم.گاهياوقاتنوآموزانيکه


پیامدهای مثبت رفتاری و کاربرد روشهای آموزشي

تعداد برچسب تشویقي آنها زیادتر باشد را در

متناسب باکودکان و موردعالقۀآنها برایاصالح و

گروههای پنجنفری به اتاق اسباببازی ميفرستم یا

پیشگیری از بدرفتاریاند که ميتواند نقش مثبت در

اینکه از آنها برای رساندن و پخشکردن مداد ،دفتر

بهزیستيدارد .

نقاشي ،سطل خمیر و غیره به نوآموزان دیگر کمک

مربیانشرکتکنندهدراینپژوهشراهبردهایيرا

بردهاند که ممکن است احساس خوشایندی در
نام 


ميگیرم که برای آنها این واگذاری مسئولیت بسیار

شیرینوهیجانياست» .

کودک ایجاد کند؛ مواردی ازقبیل جایزهدادن،

مقررات توسعهدهندۀ روابط بینفردی ،بهعنوان

تقویتکننده فعالیتي ،تشویق کالمي ،امتیازدادن و

دومینکدمحوری،شاملقواعدیاستکهبرروابط

نمایشخالقوقصهگویي .


مثبت با همساالن تأکید ميکند؛ مانند رعایت آداب

ميگوید« :در
دراینباره شرکتکنندۀ شمارۀ   12
 

معاشرت ،احترام به دیگران ،ارتباط مثبت با یکدیگر،

حینانجامرفتارمنظم،باصدایبلندنامکودکمدنظر

رعایت حقوق دیگران .همچنین ،قوانیني را شامل

رابیانميکنموبااینکارتوجهدیگرنوآموزانرابه


ميشودکهباعثافزایشهمکاریبینکودکانوکار


هاميخواهم


کنموازبچه

اوورفتارخوباوجلبمي

گروهي ميشود؛ مثل تشویق همکاری و همیاری با

دبستانيرامتأثرميسازد؟
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ميگوید:
کالسيها .مصاحبهشونده شماره   14


هم

تا زماني که آرام شود و بتواند در آرامش به کار

نکردندوستان،مهربانبودن،


کارهایمثبتيماننداذیت
«

کالسيبپردازد» .

ازخودگذشتگي ،رعایت نوبت در بازی را تشویق

راهبردهای تضعیفکنندۀ خودپندارۀ مثبت،

ميکردم .برای کودکي که کار مثبت انجام ميداد،


چهارمین کد محوری و جنبۀ منفي دیگری از نقش

ميشد و وقتي چند تا
ميشد ،ستاره داده  
دست زده  

انضباط است .برخي از اقدامات انضباطي که به گفته

گرفتند،بهآنهاجایزهميدادیم» .


ستارهمي

مربیان در مراکز پیشدبستاني به کار ميرود ،چنین

سومین کد محوری ،قوانین و راهبردهای

تهدیدی محسوب ميشوند؛ ازجمله شرمندهکردن

تهدیدکنندۀ خودمختاری و استقالل است که جنبهای

کودک در جمع ازطریق محرومسازی ،سرزنش و

منفي از رابطه انضباط و بهزیستي محسوب ميشود؛

ت حقیر،تذکردادن،اخراجازکالسوارجاعبهمدیریا

زیرا قوانین رفتاری ازقبیل ممنوعیت دویدن ،الزام

مقایسهکردن کودکان با یکدیگر بهصورت کالمي یا


پوشیدن لباس فرم ،حرفنزدن ،نیاوردن وسایل مورد

تابلویامتیازیابازخوردمنفيدادنمثلتذکردادندر

ازحدمحدودکنندهاندیا

عالقهراشاملميشودکهبیش


جمع،تهدید،تنبیهوجریمهکردن.

گیردکهکنترلگرانهو

مداخالتانضباطيرادربرمي
سویهاند .
یک 




در این زمینه ،مصاحبهشونده شماره  9ميفرماید:
البدرفتاریبچهها

«مرکزیکهمنکارميکردم،درقب

مصاحبهشونده شماره  13بیان ميکند« :ازجمله


کار مفیدی مانند ارجاع آنها به مشاور انجام نميداد،

قوانینمهميکهمارویآنخیليجدیتداشتیم،این

فقط کودک بدرفتار را از مدیر یا از والدین

بود که بچهها باید در فاصلۀ بین دو فعالیت کالسي،

ميترساندند و بیان ميشد در صورتي که به مدیر


شدندوبغلدیوارميایستادندتازمانيکهمن


بلندمي

ارجاع داده شوی ،او شما را دعوا ميکند یا بهعنوان

نامآنهاراميبردمکهبیایندوفالنکارراانجامبدهند؛


تنبیه از مدرسه اخراج خواهي شد و از مربي خواسته

یعني اینگونه نبود که بچهها همینطور وسط کالس

ميشددرصورتبدرفتاری،کودکرابهدفترارجاع


بچرخند.بایدحتماًکناردیوار ميایستادندتااسمآنها

دهد» .

صدازدهشود.دراینمقرراتماخیليجدیبودیم» .

نیزبیانميکند«:درمقابل

شرکتکنندۀشماره 14


مصاحبهشونده شماره  1نیز ميگوید« :یکي از

بدرفتاریهایکودکان،اقداماتيشاملصحبتکردنبا

شدبستانيماایناست
قوانینانضباطيمهمدرمرکزپی 

بچهها ،محرومکردن و جریمهکردن آنها انجام

پلههاحقدویدن
هادرراهروهایکوچکوراه 


کهبچه

ميدادیم؛ برای مثال،صندلي به نامصندلي تنهایي در


ندارندودرصورتعدمرعایتبایدبرگردندومسیر

گوشه کالس داشتیم و کودک برای مدت کوتاهي

را دوباره و این بار با آرامش بیایند .در صورتي که

نشستوازبازیمحرومميشدو


بایدرویصندليمي

بدرفتاری کودک ،خشونت فیزیکي و زدن سایر

بعد کودک با عذرخواهيکردن از دوستش ،به روند

کودکان باشد ،یک روز محرومیت از مدرسه خواهد

ميگشت».
کالسبر 


داشت؛ اما در صورتي که این بدرفتاری بهصورت



بحث

مختلکردن نظم کالس باشد ،از کودک خواسته


قوانینواقداماتانضباطياینقدرترادارندکه

ميشودتامدتکوتاهيدراتاقهمکارنظافتبنشیند


بر فرایندها و پویایيهای کالسي ( Sun & Shek,
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دانشآموزان
 )2012و همچنین ،عواطف و رفتار  

کودکان ميتوان گفت برخي از اقدامات انضباطي

()Lewis et al., 2005تأثیربگذارندوازاینطریقدر

رایج در مراکز پیشدبستاني ،نقش مثبت در حفظ و

افزایش یا کاهش بهزیستي آنها نقش داشته باشند

توسعه بهزیستي روانشناختي کودکان دارد؛ ازجمله

)؛ازاینرو،درپژوهشحاضر،نقش

(Winkler, 2016

مقرراتي که بر توسعۀ روابط مثبت بینفردی تأکید

انضباط رایج در محیط آموزشي در تأمین بهزیستي

ميکنند و راهبردهایي که برای کودکان خوشایندتر


کودکانپیگیریشد.طبقنتایجکیفيمبتنيبرگزارش

است؛ مانند تعیین پیامدهای مثبت رفتار و آموزش

مربیان ،وضعیت بهزیستي روانشناختي کودکان در

مهارتهابابازیوقصه؛امادرمقابل،اقداماتانضباطي

مراکز پیشدبستاني مطلوب نیست .با وجود اینکه دو

بسیاریهمرایجاندکهبابهزیستيمنافاتدارندومانع


جنبۀ مثبت از بهزیستي یعني داشتن شور و شوق در

بهبود آناند؛ شامل تعیین قوانین بیشازحد

بازی و اشتیاق به فعالیتهای اکتشافي ،در رفتار

محدودکننده و روشهای مداخلهای کنترلگرایانه که

کودکان تا حدی مشهود است ،به دلیل بروز

خودمختاری و استقالل کودک را تهدید ميکند.

ویژگيهایي مانند احساس ناخشنودی و اضطراب،


همچنین ،کاربرد روشهای انضباطي منفي مانند

وابستهوتحتکنترلبودن،روابطمنفيباهمساالنو

شرمندهکردن ،مقایسهکردن و بازخورد منفي دادن به


ضعف در خودپندارۀ مثبت ،ارزیابي مطلوبي از

کودک در هنگام مواجهه با بينظمي که خودپندارۀ

بهزیستيروانشناختيآنهانميتوانداشت .


مثبت او را تضعیف ميکند .در تبیین این یافتهها

همچنین ،انضباط رایج در مراکز پیشدبستاني،

مواردیدرخورذکراست :


انضباطي معلممحور و کنترلگرایانه است و مربیان با

مربیان از تعیین مقررات انضباطي در مراکز

وضعیکسویۀقوانینوتعیینپاداشوتنبیه،سعيدر


پیشدبستاني خبر دادند که دوستي و همکاری را در


کنترل رفتار کودکان و برقراری نظم دارند .به گفته

محیطآموزشيتأکیدوتشویقميکند.اینمقرراتبا


مربیان ،مقرراتي در محیط آموزشي تعیین شده است

توجه به اینکه زمینهساز توسعۀ روابط مثبت بینفردی

کهیامبتنيبرتوصیۀرفتارهایاستکهمربیانمطلوب

تواندبهزیستيدانشآموزانرا

کودکانخواهدبود،مي

ميدانند ،مانند رعایت نظم و نظافت یا مبتني بر منع


ارتقا دهد .روابط مثبت به معنای ادراک حمایت از

رفتارهایي است که ازنظر مربیان ،نامطلوب فرض

جانب دیگران و احساس ارتباط و امنیت است

ميشوند ،مانند دویدن ،فریادزدن و پرخاشگری.


پژوهشها تأیید ميکنند تقویت

( .)Seligman, 2011

همچنین ،مربیان اذعان داشتند برای مواجهه با

رفتارها و مهارتهای اجتماعي کودکان بر بهزیستي

بيانضباطي کودکان غالباً اقداماتي انجام ميدهند که


آنان اثربخش است ( ;Barghi Irani et al., 2015

در سهدستهجای ميگیرد:راهبردهایتشویقي (مانند

Moghanloo & Ataie Moghanloo,2015;  Ataie
.)Wang et al., 2020; Shoshani & Slone, 2017

جایزه و امتیاز دادن) ،راهبردهای تنبیهي (مانند
محرومسازیوسرزنش)وراهبردهایاصالحي(مانند

مشاورهوآموزش) .
با تحلیل مجدد این نتایج ،دربارۀ نقش مقررات و
راهبردهای انضباطي مربیان در کیفیت بهزیستي

نکتهحائزاهمیتایناستکهاینرابطهدوسویهاست؛

دانشآموزاني که بهزیستي بیشتری دارند ،معموالً

روابط بهتری با همساالن و معلم برقرار ميکنند
( .)Gordeeva et al, 2019

دبستانيرامتأثرميسازد؟
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مربیان همچنین بیان کردند برای تشویق رفتار
مطلوبدربینکودکان،پیامدهایمثبتيمانندجایزهو

آمنهعاليوهمکاران 

 33

مسئولیتپذیری و انگیزه برای خودتنظیمي افراد را

کاهشدهند .

امتیاز برای آنها تدارک ميدیدند یا به کودک

عالوهبرجنبههایمثبتانضباط،مربیانازمقاررات

خوشرفتار فرصت ميدادند تا فعالیت دلخواهش را

وراهبردهایيخبردادندکاهمايتواننادنقاشمنفايدر

انجام دهد .برای اصالح برخي بدرفتاریها و آموزش

توساااعهبهزیساااتيداشاااتهباشاااندوحتااايتااااحااادی

رفتارصحیحنیزگفتهشدگاهيازبازی،قصهونمایش

محدودکنندهومانعمحسوبشوند.آنهاگزارشدادند

شدنوهدیهگرفتنو


کنند.کودکانتشویق

استفادهمي

برایکنترلوایجادنظم،دربیشتراوقاتالزمميدانناد

بازیکردنرادوستدارندواحتماالًدرآنهااحساس


کودکاااانراباااهپیااارویدقیاااقازدساااتورالعملهااااو

خوشایندی ایجاد ميشود .احساسات مثبت شادی،

برنامههایکالسايوادارنادوآنهااراازآوردنوساایل

لذتوتفریحوجهمهميازبهزیستيروانشناختياست

دلخواهشانیاانجاامفعالیاتهاایکودکاناهمناعکنناد.

(.)Shoshani & Slone, 2017پژوهشهانیزهمسوبا

تعیینچنینقوانینمحدودکنندهای،تهدیدیاستبرای

ننتایج،رابطهقویومثبتبینفعالیتهایآموزشي

ای

خودمختاریواستقاللکودکانومانعياستدرمسایر

خوشایند ( ،)Lohre et al., 2010روشهای انضباطي

بهزیستيآنان.پژوهشهاایدیگارنیازتأییادمايکنناد

مثبت( Bagheri et al., 2018; Ling-wang & Yuan

کنترلساختگیراناۀمعلامباهاحسااسسارخوردگيو

)Kuo, 2019ومداخالتتشویقي()Huppert, 2009

عدماستقاللونیازتضاعیفشایساتگيوخودمختااری

باافزایشبهزیستيکودکانراگزارشکردهاند .


کاودکمنجارمايشاود()Gordeeva et al, 2019و

محوروبهکارگیری


همکاری
هرچندتعیینمقررات

همینکنترلمنبعاصليرفتارنادرستاسات( Gilman

راهبردهای مثبت در انضباط اثربخش است ،گزارش

.)et al., 2009; Mesrabadi et al., 2014ایاان

مربیان از وضیعت بهزیستي کودکان در مراکز

اثرگااذاریتاااجااایياس اتکااهبااهمشااکالترفتاااری

پیشدبستانيحاکيازعدممطلوبیتکافيدرهمیندو


کودکاندرخارجازمحیطآموزشيهمتسریميیابد

بعد است؛ آنها نشانگاني را شرح دادند که بیانکنندۀ

(.)Jewell, 2008;Olson et al., 2011درمقاباال،

احساس ناخشنودی و اضطراب در کودکان و روابط

روابطامانوپایادارفرصاتيرابارایکودکاانفاراهم

منفيباهمساالناست.اینتناقضناشيازعدمکاربرد

ميکندتااثراترفتارهایخودرابردیگران،کشافو

دقیق یا کافي انضباط مثبت توسط مربیان است یا

محیطراکنترلکنناد ()Hyson, 2004وباامشاارکت

بیانکنندۀ تفاوت بین نظر و عمل مربیان است؛ یعني


درتعیینقوانینمدرسهباهاحسااسرضاایت،شاادیو

آنگونهکهگفتند،عملنميکنند.قوانیناگرصرفاًبه

عملکردتحصایليبااالتردساتیابناد( Roiste et al.,

کودکان توصیه شوند ،اما ضمانت اجرایي نداشته

.)2012باوجوداینکهپژوهشهانشانميدهنادکنتارل

باشند ،بيمعنا ميشوند و تعیین پیامدهای مثبت اگر

یااکسااویه،بااازدهيکوتاااهماادتدارد،باعااثرشااد


معلممحورصورتگیردواجرایآنمنوطبهمقایسهو


خودکنترليدرکودکنمايشاود،اثاراتمنفايایجااد

سرخوردگيکودکان باشد ،نهتنهامؤثرنیست،ممکن

ميکنادومنجارباهپرخاشاگریورواباطخصامانهدر

)،پاداشها

استمضرهمباشد.بهگفتۀوینکلر(2016

کودکميشود،متأسفانهبزرگساالنباهدلیالدساتیابي

ميتوانند رفتار را کنترل کنند؛ اما ممکن است حس


بااهسااازگاریفااوریتمایاالدارناادازروشهااایابااراز
قدرتاستفادهکنند .
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دومین جنبه از نقش منفي انضباط ،راهبردهای

با حذف تقویتکنندههایي مانند ستارهها و استیکرها

انضباطي تضعیفکنندۀ خودپندارۀ مثبت در کودکان

بسیاررایجاند.شایدبهایندلیلکهاجرایآننسبتبه


است.بهگفتۀمربیان،ازجملهاقداماترایجدرمراکز

سایر راهبردها آسانتر است و به مشارکت کودک

پیشدبستاني برای مقابله با بدرفتاری و رعایتنکردن


نیازی ندارد .این نوع اقدامات واکنشياند و بر پیامد

قوانین ،ارجاع کودک به مدیر ،محرومسازی فردی،

رفتارمتمرکزند.درواقع،مربيازطریقپیامدهاکودک

تعلیق از مدرسه ،محرومسازی گروهي ،تذکردادن

را کنترل ميکند و این کار عالوه بر اینکه باعث

بهصورت مستقیم ،تهدیدکردن ،اخراج از کالس،


تضعیف استقالل کودک ميشود ،مانع توسعۀ نظم و

سرزنش و تحقیر است .این نوع مداخالت سبب

انضباط شخصي کودک هم خواهد شد .وینکلر

شرمندهشدن کودک در جمع ،مقایسه با دیگران و


سازیها با بروز مشکالت

( )2016ميگوید محروم

تحریکحسادتورقابتبینافرادميشودوکودک


جدی در سالمت روان همراه است؛ مانند اضطراب

بازخوردمنفيازمحیطاجتماعيدریافتميکند.همۀ

شدیدوافسردگي .

اینمواردبهخودپندارۀمثبتکودک،یعنيبنیاناصلي
نفساو،صدمهواردميکند .


اعتمادوعزت

هاوحتيپاداشهامعلمانرامسئولرفتار

مجازات
دانشآموزان جلوه ميدهند؛ در حالي که هدف معلم


تجربۀاصليومحوریبرایرسیدنبهدرکمثبت

در انضباط باید پرورش محیطي باشد که در آن

از خود و ادراک کفایت و کارآمدی ،در مدرسه

کودکان درک مناسبي از تصمیم خود را تجربه

کسب ميشود .این است که بیشتر مدارس ميکوشند

ميکنند و برای درونيسازی ارزشها و رفتارهای


هاوضعفهایکودکرانمایانکنند.اگردر


کاستي

اجتماعي تحت تأثیر قرار ميگیرند .هدف نهایي

آموزاحساسناتوانيميکند.


اینامرافراطشود،دانش

انضباطفقطاجابتکودکاننیست ،بلکهخودکنترلي،

نقش معلم حمایت از دانشآموزان در شناخت

رشد و سالمت در کنار دیگران است و الزمۀ آن،

توانایيهای خود و پرورش آنهاست ( Wolfgang,

برقراری انضباط مبتني بر توسعۀ روابط مثبت ،ایجاد

 .)2009برای معلمان اندیشمند ،نامناسباستکهزمان

احساسرضایتوخشنودی،پذیرشحقمشارکتو

زیادی را برای مجازات رفتارهای ناپذیرفتني،

گیریها

استقالل کودک در اعمال شخصي و تصمیم

تحقیرکردنومحرومکردنمکررصرفکنند .


است که همگي به تحول بهزیستي رواني کودکان

کودکان  4تا  5ساله در هنگام ورود به محیط

ميانجامد .


آموزشي دارای خودپندارۀ مثبتاند؛ ولي با شروع

نتایج این پژوهش محدود به یافتههای حاصل از

یادگیریرسميدراثرمقایسهشدنباکودکاندیگربه

مصاحبه با مربیان و تعمیمپذیر به مراکز پیشدبستاني

ارزیابي واقعبینانهتر دستاوردهایشان ميپردازند

شهرتهراناست؛بنابراین،بهمنظوردستیابيبهیافتههای


( .)Wigfield & Eccles, 2000اگر در این مقایسۀ

گستردهتر و عمیقتر ،پیشنهاد ميشود نقش اقدامات


بازخوردهای منفي از مثبت پیشي بگیرد ،خودپنداره

انضباطي مربیان بر بهزیستي کودکان در موقعیتهای

آسیبميبیند( .)Kroesbergen et al., 2015


جغرافیایيدیگروتنوعيازمراکزآموزشيکودکانو

بازخوردهای منفي و مجازاتها صرفاً رفتار
نامطلوبراسرکوبميکند،بدوناینکهچیزجدیدی

وجوداین،روشهایتنبیهيهمراه

راآموزشدهد  .
با

همچنین ،با بهکارگیری ابزار و منابع بیشتر ،بهویژه
مشاهدۀطبیعي،درپژوهشهایآتيبررسيشود.
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پیوست
بهنامخالقهستي
شدهاست.
اننامه اینجانبدرمقطعکارشناسيارشدتدوین 
باعرضسالموخداقوت.پرسشنامهزیربهمنظورانجامپای 
الزمهانجامپژوهشمصاحبهبامعلمانعزیزومدیرانگرامياست.انجاممصاحبهبهدلیلوضعیتموجودوفراهمنبودن
يشود.بنابراین ،خواهشمنداست باصرف دقایقياز وقت
شرایط برای مصاحبه حضوری ،بهصورتمجازی انجامم 
يکنید
وهایکهشماباآناحساسراحتيم 
خود،پاسخسؤاالت رادرقالبپیامصوتيیابهصورتتایپشده(بههرشی 
وتمایلدارید)دراختیارپژوهشگرقراردهید .
يگیرد وهیچاسميازشماو
الزمبهذکراستکهفقطاطالعاتکسبشدهبرایانجامپژوهشموردبررسيقرارم 
حتيمدرسهشمابردهنخواهدشد.درهمینراستاپیشاپیشازهمکاریصادقانهشماکمالتشکرراداریم.
سؤاالتعموميبرایمربيپیشدبستاني :
يکنیدوچهمدت؟ 
-1شمادرسمتمدیریتیامربيدراینمرکزفعالیتم 
-2درچهمنطقهایفعالیتميکنید؟چهمدتاستکهدراینمنطقهکارميکنید؟ 
چهمدتدراینپیشدبستانيکارميکنید؟ 

-3
شدبستانيشمادخترانهاستیاپسرانه؟ 
-4پی 
بهکارهستیددولتياستیاغیرانتفاعي؟ 
شدبستانيکهشمادرآنمشغول 
-5پی 
-6مدرکتحصیليشما؟
سؤاالتتخصصيحوزهانضباطبرایمربي :
قوانینانضباطيدرپیشدبستانيشماچیست؟ 

مهمترین
 -1
هایشایعدرپیشدبستانيشماچههستند؟ 

-2بدرفتاری
يکنید؟ 
ترینبدرفتاریدرپیشدبستانيشماچیست؟وقتياتفاقميافتد،چهم 

-3شایع
بهنظرشمادراینپیشدبستانيدربرخوردباکودکبدرفتارخیليمالیمهستندیاسختگیر؟ 

-4
شبیني
يگیرد؟(چهپیامدمنفيبرایآنهاپی 
شدبستانيشماچهاقداماتيبرایکنترلبدرفتاریکودکانانجامم 
-5درپی 
شدهاست) 

-6چقدرفکرميکنیدکهاجرایچنیناقداماتيدراصالحبدرفتاریهای کودکان تأثیرگذار است؟(یعني بدرفتاری
يیابد) 
کاهشم 
-7اگرميتوانستیدتغییریدرشیوههایانضباطيمربوطبهکودکانبدرفتارایجادکنید،آنتغییرکداماست؟چرا؟ 
بهنظرشمارفتارهایمثبتيکهدرپیشدبستانيقابلیتتشویقرادارند،کداماند؟ 

-8
کهرفتارمنظميدرپیشدبستانيدارند،چهپیامدیدرنظرگرفتهميشود؟ 

-9برایکودکاني
-10چقدرفکرميکنیدکهاجرایچنینبرنامههایتشویقيمؤثراست؟تأثیرگذاریراتاچهمیزانميدانید؟ 
ترکردهاندیاسختتر؟ 

-11دربارۀچهمسائلانضباطيتاکنونباوالدینارتباطداشتهاید؟آیاوالدینکارشماراآسان
هایاجرایي)درارتباطباانضباطپیشدبستانيخودتانتغییردهید،آن

-12اگرميتوانستیدیکچیزی(قوانینیاشیوه
چهبود؟چرا؟

دبستانيرامتأثرميسازد؟
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سؤاالتتخصصيحوزهبهزیستيبرایمربي:
بهنظرشماکودکاندرمرکزپیشدبستانيشماشادبودند؟

-1
-2کودکانتاچهحدنسبتبهخودشاناحساسمثبتداشتهوازخودشان راضيبودند؟
-3کودکانتاچهحدبایکدیگرارتباطمثبتداشتند،یعني یکدیگر را دوست داشتند و با هم مؤدبانه و محترمانه رفتار
ميکردند؟

انچقدرمي توانستندبدونوابستگيبهدیگرانمشکالتخودراحلکنندورفتارخودراکنترلکنند؟

-4کودک
کودکانتاچهحدتوانایيمدیریتامورروزمرهخودواستفادهازفرصتهایمحیطراداشتند؟

-5
هایهدفمندانجامميدادندورویاهاوآرزوهایمعناداری

-6آیاکودکاننسبتبهزندگيشوقوشورداشتندوفعالیت
بیانميکردند؟

-7چقدرآنهابهدنبالکشفویادگیریمطالبجدیدبودهوبرایپیشرفتدرآنپشتکارداشتند؟
انجامميگرفتبرنگرشکودکاننسبتبهخودشانو

-8آیافکرميکنیدقوانینواقداماتانضباطيکهدرمرکزشما
پذیرشورضایتازخودشانتأثیرداشت؟چگونه؟ 
يگذاشت؟(بردوستيهااحترامو
-9بهنظرشمااینقوانینواقداماتانضباطيچهتاثیریبرروابطکودکانبایکدیگرم 
فيمابینآنها)
همکاری 
-10چگونهممکنبود این قوانینواقداماتانضباطيبر استقاللرفتاریوخودکنترليکودکانتأثیر بگذارد؟ آیااین
رفتارکودکانراکنترلميکردوآنهاکمترمستقلبودند؟

قوانینواقدامات،
-11آیا قوانین و مقررات انضباطي بر میزان شادی و شور و شوق کودکان و پیگیری اهداف شخصي آنان تأثیر
ميگذاشت؟چگونه؟

-12آیا فکر ميکنید این قوانین و مقررات انضباطي ،انتخاب آزاد ،کشف و یادگیری شخصي کودکان را محدود
ميکرد؟ 


